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FPGA ger lågenergi i trådlösa smartkameror
Muhammad Imran har i sin doktorsavhandling “Energy Efficient and Programmable Architecture for
Wireless Vision Sensor Node“ visat att FPGA-baserade arktitekturer ger programmerbara trådlösa
smartkameror en lägre energiförbrukning än tidigare.
Den 22 oktober försvarade Muhammad Imran vid Mittuniversitetet sin doktorsavhandling ”Energy
Efficient and Programmable Architecture for Wireless Vision Sensor Node”. Där har han visat att
FPGA kan ge en programmerbar arkitektur med låg energiförbrukning för smarta kameror.
- Genom att använda FPGA för bildanalysoperationer kan energiförbrukningen kraftigt
minskas för en trådlös programmerbar smartkamera, konstaterar Imran
Imran har analyserat hur energibrukningen påverkas, både från ett bildanalyssystem och från
datakommunikation, om beräkningarna görs lokalt alternativt att beräkningarna flyttas till en
basstation. Resultaten visar att implementeringen av hela bildanalyssystemet lokalt på en FPGA ger
en kraftig reduktion av kommunikationsenergi utan att beräkningsenergin i den smarta kameran
ökar.
- För FPGA-baserad implementering utgör kommunikationsenergi den dominerade
energiförbrukningen medan en mjukvaruplattform domineras utav operationerna för
bildanalys, säger Imran
Även om resultaten visar att den lägsta energin åstadkoms genom att implementera hela funktionen i
noden, visar avhandlingen att för en vis typ av system kan energin bli lika låg och samtidigt minska
implementeringskomplexiteten genom att hantera pixelbaserade operationer lokalt och sedan skicka
binärkodade bilder över den trådlösa sensornätverket.
- Alla resultat har verifierats genom vår egenutvecklade smartkamera SentioF Cam som
baseras på en Xilinx Spartan 6 FPGA., säger Imran
En trådlös smartkamera som använder FPGA för beräkningar har potentialen att möjliggöra nya
applikationer inom både övervakning och för industriellmätteknik både i nätverk och som enskilda
noder.
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