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چكيده
الهامگيري از طبيعت براي توليد محصوالت رفعکنندهي نيازهاي بشر همواره مورد توجه انسان بوده است.
در اين بين حرکت و مانور آبزيان از جايگاه خاصي برخوردار است .در اين مقاله ابتدا به مقايسه قابليتهاي
گونههاي مختلف رباتهاي مقلد ميپردازيم و سپس با توجه به بررسي خواص ربات ماهيهاي گوناگون ،به
طراحي و ساخت نوعي ربات ماهي ميپردازيم که براي ساخت آن از ماهي شمشيري 1الهام گرفتهايم .اين ربات با
يک بالهي موجي چندتکهاي 2در قسمت زيرينش ،نيروي الزم را براي پيشروي و مانور ربات فراهم مينمايد .تغيير
جهت و عمق شناي ربات نيز بهوسيلهي يک سيستم مکانيکي شامل دو سروو موتور 3امکان پذير است .اين ربات
به کمک يک دسته کنترلي و توسط يک سيستم کنترل بي سيم ، 4فرمانهاي الزم را به بورد کنترلي نصب شده بر
روي ربات ماهي جهت حرکت و مانور ارسال ميکند .بدين ترتيب کنترل ربات از بيرون استخر امکان پذير است .به
کمک اين سيستم کنترلي مي توان سرووموتورهاي موجود در باله و سيستم مکانيکي کنترل جهت و عمق شناي
ربات را کنترل نمود .در پايان اثر عوامل گوناگون بر روي مانور و سرعت شناي ربات ماهي از ديدگاه

آزمايشگاهي بررسي خواهدشد.
كلمات كليدي  :الهامگيري از طبيعت ،ربات ماهي ،باله موجي ،کنترل جهت و عمق  ،سيستم کنترل بيسيم ،نمودار
سرعت

Design, Implementation and Experiments on a FishLike Robot
M. Siahmansouri , A. Ghanbari
ABSTRACT
One of main methods for protecting nature is to use nature as an inspiration source for designing new
products for human being’s needs. Movement and maneuver in fluids is an important issue in human
activity. In this work, by inspiration from knife fish, an undulating fin for producing propulsion force are
designed and implemented. This undulating fin is a segmental anal fin, and produce sinusoidal waves
which are needed for producing propulsion force. Then, parameters of this sinusoidal wave are discussed.
In the fish robot, with using a special mechanical system, the direction of propulsive force is
adjustable for controlling of direction and depth of swimming. Then, details of wireless control system
for maneuvering and controlling of robot `s speed are presented. Finally, the results of fish robot `s
movement is discussed experimentally.
KEYWORDS : Biommimetic, Fish robot, Undulating fin, Controlling of direction and depth, Wireless
control system, velocity Diagrams
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عنوان يک منبع مهم الهامگيري براي توليدات و پرورش

 -1مقدمه

نوآوريها توجه نمود ].[8

به نظر ميرسد تقليد از طبيعت يکي از راههاي حفظ آن
است .دخالت بيش از حد انسان در طبيعت باعث تخريب آن شده

سعي بر آن است که با الهامگيري از طبيعت نيروي الزم را
براي حرکت و مانور ربات ماهيها توليد نمود.

است .يکي از بزرگترين و مهمترين زمينه هايي که بشر باعث بر

در طبيعت نيروي پيشران ماهيها از دو طريق توليد نوسان

هم خوردن نظم طبيعت شده است ،زندگي دريايي است .اين

بدنه يا باله و يا توليد موج توليد ميشود .ماهيهاي موجي به

مساله ما را به سوي ساخت وسايلي که با طبيعت هماهنگي

دو نوع بدن موجي يا باله موجي تقسيم ميشوند .البته ترکيب

بيشتري داشته باشند ،هدايت مينمايد .براي رسيدن به اين

اين روشهاي گفته شده ،نيز قابل اعمال است.

هدف ،ايجاد تغييراتي در ساختار وسايل موجود اجتنابناپذير

در اينجا قصد داريم ربات ماهيهايي در ابعاد چند ده

است .يکي از مهمترين اين تغييرات بررسي روشهاي جديد

سانتيمتري را بررسي کنيم .در اين رباتها حرکت نوساني به

توليد نيروي پيشران است .براي مثال استفاده از پروانهها براي

دليل ايجاد نوسانات شديد در آب و هدر دادن توان و همچنين

توليد نيروي پيشران کشتيها و قايقها باعث آسيبهاي

نداشتن مهارت الزم براي شناگري ،مناسب نيست.

شنوايي شديد موقتي و پايدار بر روي موجودات دريايي

در اين مقاله به بررسي قابليتهاي ربات ماهيهاي  BCFو

ميشود ] .[9در طبيعت در موارد بسياري ،اين نيروي پيشران

 MPFميپردازيم .سپس دوگونهي قابل توليد رباتهاي الهام

به وسيلهي ايجاد موجهاي سينوسي توليد ميشود .يکي از

گرفته از ماهيهاي  MPFرا بررسي ميکنيم و طرح برتر را

راههاي بررسي کارايي موجهاي سينوسي در توليد نيروي

انتخاب خواهيم کرد و با بيان چگونگي توليد موجهاي سينوسي

پيشران الزم براي حرکت کشتيها و زيردرياييها ،استفاده از

گوناگون به کمک شش سروو موتور موجود در باله نوع برتر،

اين موجها براي مانور ربات ماهيها است].[7

به طراحي يک سيستم مکانيکي شامل دو سروو موتور کنترل

عالوه بر طبيعت ،پرهها در کاربردهاي صنعتي نيز در

عمق و جهت ميپردازيم و مدارهاي مخابرتي و الکتريکي را

مواردي باعث ايجاد مشکالتي ميشوند .پاک شدن اليههاي

براي کنترل بيسيم اين ربات ماهي بيان ميکنيم .سپس اثرات

محافظ خوردگي در مخازن سياالت در اثرجداشدن مواد

عوامل فيزيکي بر سرعت حرکت ربات ماهي را بصورت تجربي

اکسنده شيميايي مانند اکسيژن ،کلر ،اسيد سولفوريک،

بررسي خواهيم نمود .در پايان ،زمينههاي مختلفي را براي

اسيدنيتريک ،پرمنگنات در اثر همرفت ناشي از حرکت شديد در

تحقيقات گسترده تر بر روي شناگرهاي مصنوعي و ربات

پرهها ،کارايي پايين در لزجتهاي باال ،کاربرد نداشتن در موارد

ماهيها بيان ميکنيم.

رسوبي و لجني ،امولسيون مضر مثال در بخشي از مراحل
تصفيه آب و انفجار در اثر همرفت ناشي از حرکت شديد پرهها

 -2تقليد و كارايي رباتهاي  BCFو MPF

به دليل پايين بودن انرژي فعال سازي برخي سياالت،

در اين بخش به بررسي و مقايسهي رباتهاي الهام گرفته

نمونههايي از مضرات کاربرد پرهها در شناگرهاي ساخت بشر

از ماهيهاي  BCFو  MPFميپردازيم .در شکلهاي ( )9و ()7

هستند .استفاده از موجهاي سينوسي در راستاي کاهش

نمونههايي از اين ربات ماهيها به همراه نام موسسه سازنده و

مشکالت گفته شده ،موثر است .بنابراين ميتوان به طبيعت به

نمونه طبيعي آنها آورده شده است.

شکل ( :)1نمونههايي از ماهيهاي  BCFو رباتهاي مقلد آنها ][4
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نمونه اي ازاين مکانيزم در شکل ( )8bآمده است.

)(a

شکل ( :)2نمونه هايي از ماهيهاي  MPFو رباتهاي مقلد ][5
يکي از روشهاي مقايسه اي در طراحي ،گفتن قابليتهاي
مطلوب و امتيازدهي به ميزان ارضاء قابليت گفته شده در هر
يک از طرفين در حال مقايسه است .در جدول ( )9نيز به همين
روش به مقايسهي رباتهاي  BCFو  MPFميپردازيم.
جدول ( :)1مقايسه موردي رباتهاي مقلد

)(b

شکل ( (a) :)3مکانيزم باله ربات  MPFساخت دانشگاه ملي صنايع
دفاع چين ،چنگسا]7]97

) (bمکانيزم باله ربات  MPFدر ربات  NKF-IIساخت دانشگاه
صنعتي نانيانگ سنگاپور]1[ 98

رباتهاي مقلد

موارد مقايسه

رباتهاي مقلد ماهي
MPF

نيروي درگ( 5دراثرحرکت

9

1

ميزان نوسان آب

7

9

جنس مناسبي انتخاب شود که شبيه بالههاي ماهي ،قابليت

سرعت

9

9

داشتن مهارت و تعادل در شنا

7

1

انقباض و انبساط داشته باشد .در غير اين صورت به دليل

ماهيBCF

در هر دو طرح باال براي توليد موج ،فاصله بين دو ميله باله
مجاور همواره در حال تغيير است .در طرح ( )aکه به طور کامل
از ماهيهاي طبيعي الهام گرفته است بايد جنس غشاء باله از

محوربدنه)

گري
ابعاد

1

9

نمره کل

6

3

بنابراين نمونه برتر از نظر ارضاي عوامل مطلوب رباتهاي

و همچنين تغيير فاصله دو ميله باله مجاور در حين توليد موج،
ايجاد چروکيدگي اجتناب ناپذير است .البته شايد بتوانيم
لغزنده94هاي ويژهاي نيز توليد نماييم که در بين دو ميله باله
مجاور قرار گيرد و اين مشکل را برطرف نمايد که البته طرح

مقلد ماهيهاي  MPFميباشد.

 -3مقايسه دو نوع مختلف ربات ماهيهاي

فاصلهي متفاوت قسمت انتهاي دو ميله باله مجاور و سر آن ها

MPF

تاکنون چند نمونه ] [9، 5-91از اين تقليد براي ساخت
رباتهاي مقلد انجام شده است .در اين بخش دو طرح ساخته
شده بالهي موجي را بررسي و مقايسه مينماييم( ،شکل  .)8در
برخي از اين نمونهها مانند نمونههاي هو[2] 2و ژنگ،[2]2
ميلههاي باله 3مستقيما به محور سرووموتورها متصل است و
ميلههاي باله حرکت رفت و برگشتي را در يک صفحه انجام
ميدهند و باعث توليد موج طولي ميشوند که نمونهاي ازاين
مکانيزم در شکل ( )8aآمده است .در برخي ديگر از اين
مکانيزمها مانند طرحهاي لو [91،3،5،9] 9و طرح ويلي [9] 91هر
کدام از ميلههاي باله به طور قائم به يک لنگ 99متصل هستند که
اين لنگها توسط محور سروو موتورها به حرکت در ميآيند و
با حرکت کماني شکل ميلههاي باله ،موج طولي توليد ميشودکه
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سادهاي نيست.
اما در طرح ( )bبه اين دليل که ميلههاي باله همواره موازي
هستند ،با لغزندههاي بسيار سادهتري ميتوان از چروکيدگي
باله جلوگيري نمود .البته اين طرح براي توليد موج سينوسي
ساده است و به طور کامل از ماهي تقليد نميکند .موازي بودن
ميلههاي باله اين خاصيت را دارد که بدون لغزنده و با بيشتر
نمودن تعداد موتورها و همچنين کاهش اختالف فاز بين آنها
نيز ميتوان چروکيدگي باله را در هنگام توليد موج به حداقل
رساند.
نوع ( )aدر حين توليد موج عالوه بر توليد نيرويي در
راستاي طولي باله ،يک نيروي عمودي نيز توليد مينمايد .اما
نوع ( )bفقط به توليد يک نيرو در راستاي طولي باله در حين
توليد موج منجر ميشود که جهت اين نيرو را ميتوانيم به
سادگي به باال و پايين و طرفين منحرف کنيم و کنترل جهت
73

نيروي پيشران در طرح ( )bساده تر و دقيق تر از نوع ( )aاست.

از ديگر خواص اين ربات ،توانايي ترکيب حرکات گفته شده

بنابراين طرح برگزيده ما طرح ( )bاست.

است .با بيشتر شدن تعداد باله ها درماهيها بررسي نيروهاي

 -4تحليل نيرويي ربات ماهي  MFPبا ميلههاي باله-

هيدروديناميکي موجود دشوارتر ميشود ].[97

 -5طراحي مدل مكانيكي ربات ماهي

موازي
براي پيشروي و مانور ربات ماهي و البته براي غلبه بر
نيروي برايند نيروهاي وزن و شناوري وارد بر ربات ،به يک
نيروي پيشران با قابليت تغيير جهت نياز داريم .براي کاهش
چگالي ربات ميتوانيم از طرحهاي مختلفي استفاده نماييم
] ، [9،3،9که البته در اين ربات از يک جليقه کاهنده چگالي
استفاده ميکنيم .براي حرکت رو به جلو ،بايد بالهي ربات يک
نيروي رو به عقب به سيال وارد نمايد و براي غلبه بر نيروي
برايند وزن و شناوري ،باله بايد يک نيروي رو به پايين به
سيال وارد نمايد .به اين دليل که چگالي ربات حتي با جليقهي
کاهنده چگالي نيز بايد بيشتر از چگالي سيال باشد .پس ،مانند
آنچه که در شکل ( )4آمده است ،جهت برايند اين نيروها براي
حرکت رو به جلوي ربات به شکل تأمين ميشود.

در اينجا طرح باله انجام شده مانند طرح هاي لو ] [91،3،5،9

و طرح ويلي ] [9است و به صورت آنچه که در شکل ( )5aنشان
داده شده است ،شش سرووموتور براي توليد موج سينوسي
بکار ميروند .اما آنچه که در اين طرح خاص است ،کاربرد يک
سيستم مکانيکي شامل دو سرووموتور جداگانه براي کنترل
جهت و عمق است .هرلنگ در باله ميتواند نسبت به راستاي
طولي بدنه ربات از  -91درجه تا  +91درجه چرخش داشته
باشد که ميزان اين چرخش براي تمامي سرووموتورها يکسان
و به وسيلهي کاربر قابل کنترل است .اختالف فاز بين دو لنگ
مجاور نيز يکسان و قابل تغيير بين  91تا  971درجه است.
براي تغيير جهت و تغيير عمق شناي ربات ،همانطور که در
شکل ( )5bآمده است ،يک سيستم مکانيکي ويژه شامل دو
سرووموتور جداگانه طراحي شده است .براي حرکت به طرف
چپ و راست ربات ،باله به وسيلهي سرووموتور کنترل جهت،
نسبت به صفحه قائم فرضي عبورکننده از راستاي طولي بدنه

شکل ( :) 4نيروهاي توليد شده به وسيلهي باله و برايند آن ها][11

ربات از  -91تا  +91چرخش خواهد داشت و براي تغيير عمق

براي حرکت ربات رو به باال ،جهت اين نيروي برايند به

ربات نيز باله ربات به وسيلهي موتور کنترل عمق نسبت به

جهت نيروي قائم و براي حرکت رو به پايين آن به سمت نيروي

صفحه افق فرضي عبورکننده از راستاي طولي بدنه ربات از

افقي نزديک ميشود .براي حرکت به طرف چپ و راست ربات

 -91تا  +91درجه ميچرخد .بدين ترتيب ربات ماهي توانايي

نيز اين نيرو در صفحات افقي و براي تغيير عمق ربات اين نيرو

شنا و مانور در کل استخر را خواهد داشت.

در صفحات قائم چرخش خواهد داشت.

)(a

)(b

شکل ((a): )5سرووموتورهاي موجود در باله با اختالف فاز مشخص بين لنگ هاي مجاور،
) (bمدل شماتيک ربات ماهي
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دسته کنترلي اين ربات داراي يک صفحه کنترل است.

 -6 -6سيستم كنترل بي سيم

برنامهاي که براي ميکروکنترلر اين صفحه نوشته شده ،اعمال

تاکنون چندين نمونه از سيستمهاي کنترلي اين نوع

نشان داده شده در شکل ( )2را انجام ميدهد .فرمانهاي

رباتهاي ماهي اجرا شده است ] .[91،3،5اين سيستمهاي

برنامهريزي شده در ريزکنترل کننده 92موجود در اين دسته

روشهاي خاصي به کنترل ربات ماهيهاي تک

در  LCDنمايش داده ميشوند و با زوج کليدهاي افزايشي و

کنترلي به

باله زيرشکمي [3،5 ] 95و دو باله پهلويي [91]92ميپردازند.

کاهشي دسته کنترلي قابليت کنترل و تغيير دارند .سپس اين

همانطور که در شکل ( )2نشان داده شده است ،سيستم

فرمانها با فرستنده مخابراتي 93تقويت و به کمک آنتن موجود

کنترلي ربات ماهي ارائه شده در اين مقاله از دو قسمت

در دسته کنترلي به آنتن صفحه نصب شده بر روي ربات

تشکيل شده است .اين سيستم شامل دسته کنترلي و صفحه

انتقال مييابد.

کنترلي نصب شده بر روي ربات است.

شکل ( : ) 6اجزاي سيستم کنترل ربات ماهي

شکل (  : )7روند کنترل فرستنده مخابراتي بکار رفته در صفحه کنترل دسته کنترل ربات ماهي
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مدار صفحه کنترلي دسته کنترل در شکل ( )3نشان داده

سپس فرستنده مخابراتي موجود در صفحه کنترلي نصب

شده است .در قسمت صفحه کنترلي نصب شده بر روي ربات

شده بر روي ربات ماهي دريافت ميشود و به ريزکنترل

دو ميکروکنترلر قرار داده شده است .همانطور که در شکل

کننده اول تحويل داده ميشود تا به کنترل سرووموتورهاي

( )9مشخص است ريز کنترل کننده اول فرستنده مخابراتي و

کنترل جهت و عمق بپردازد .اين ريزکنترل کننده بعد از

موتورهاي کنترل جهت و ارتفاع و ريزکنترل کننده دوم

پردازش اطالعات قسمتي از اطالعات را به کنترل کننده دوم

سرووموتورهاي موجود در باله را کنترل مينمايد.

تحويل ميدهد تا کار کنترل سرووموتورهاي موجود در باله

اطالعات ارسالي از دسته کنترلي ،به وسيلهي آنتن و

را انجام دهد.

شکل(  : )8مدارصفحه کنترلي دسته کنترل ربات ماهي

شکل(  :)9روند کنترل سرووموتورها و فرستنده مخابراتي بکار رفته در صفحه کنترل نصب شده بر روي ربات
 02
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مدار صفحه کنترلي نصب شده بر روي ربات ماهي در

موجهاي توليد شده در باله بين  1/3و يک موج باشد.

شکل ( )91آورده شده است.
اختالف فاز موجود در بين هر دو سرووموتور مجاور
سبب توليد موج سينوسي منظم ميشود .با کنترل اختالف فاز
دو سرووموتور مجاور ،نوسان و همچنين دامنه چرخش محور
سرووموتورها ،سرعت توليد و تعداد موجهاي سينوسي در باله
ربات کنترل ميشود .افزايش اختالف فاز در سرووموتورهاي
مجاور ،موجب افزايش تعداد موج ها با رابطه ( )9ميشود،

که در آن ،Nتعداد موجهاي توليد شده در باله و  ،βاختالف
فاز بين سرووموتورهاي مجاور درباله است.

 -7نتايج آزمايشگاهي بر روي ربات ماهي
سرعت ربات ماهي ،v ،را بطور آزمايشگاهي براي اختالف
فازهاي گوناگون در سرووموتورهاي مجاور ،β ،و در فرکانس
هاي گوناگون سرووموتورها ،υ ،اندازه گرفتهايم .در اين
بررسيها ،اختالف فاز بين سرووموتورهاي مجاور در سراسر
طول باله يکسان است .نتايج آزمايشگاهي مربوط به اين

شکل ( : )11نمودار سرعت حرکت سرووموتور بر حسب تعداد
موجهاي توليد شده در باله و فرکانس سرووموتورها

اختالف فاز الزم براي حرکت بهينه موج سينوسي در باله
اين ربات ماهي برابر با  21درجه است که اين مقدار به کمک
الگوريتم ژنتيک 99محاسبه شده است.
در آزمايشهاي ديگري سرعت شناي ربات بر حسب دامنه
چرخش لنگها نسبت به خط طولي باله ،در نوسانات مختلف و
در  β=21 ºرا اندازهگيري نموديم .نتايج اين بررسي در نمودار
شکل ( )97نشان داده شدهاند.

آزمايش در نمودار شکل ( )91آورده شده است.

شکل ( : )12نمودار سرعت حرکت سرووموتور بر حسب دامنه
شکل ( :)10نمودار سرعت حرکت سرووموتور بر حسب اختالف فاز
و فرکانس سرووموتورها

چرخش لنگ ها و فرکانس سرووموتورها در β=60 º

ديده ميشود که سرعت بيشينه همواره در دامنه  44تا 42
درجه اتفاق ميافتد.

مشاهده ميشود که با افزايش فرکانس سرووموتورها،
سرعت ربات ماهي افزايش مييابد و سرعت بيشينه ،همواره
بين اختالف فازهاي  21و  21درجه اتفاق ميافتد.
به کمک رابطه ( )9و نمودار شکل ( ،)91سرعت ربات را
برحسب تعداد موجهاي سينوسي توليد شده در باله و در
فرکانسهاي گوناگون سرووموتورها اندازه گرفتهايم .نتايج اين
آزمايشها در شکل ( )99نشان داده شدهاند .ديده ميشود که
بيشينه سرعت حرکت ربات هنگامي اتفاق ميافتد که تعداد
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 -8نتيجهگيري
در اين مقاله با بيان ضرورت پيروي از طبيعت براي ساخت
محصوالت جديد ،به مقايسه مکانيزمهاي گوناگون براي توليد
نيروي پيشران درسيال پرداختيم و با برگزيدن مکانيزم باله
موجي چندتکهاي با ميلههاي باله موازي ،مزاياي اين نوع باله
نسبت به پيشرانندههاي فعلي را بيان نموديم .طرح باله در اين
مقاله در آينده ميتواند جايگزين مکانيزم هاي فعلي براي توليد
09

 همواره دورانهاي نامناسب،سرووموتور مجاور در باله

نيروي پيشران الزم براي حرکت و مانور شده و مضرات

 که منجر به کاهش تعادل ربات،اطراف محورهاي مختصات

که به تفصيل به آنها پرداختيم را به حداقل مقدار،کاربرد پرهها

 کاهش مييابد و اين موضوع سبب نوسانات سرعت،ميشود

 در ادامه مقاله مکانيزم مکانيکي ويژهاي را.ممکن برساند

.کمتر در حرکت ربات ماهي ميشود

مخصوص کنترل عمق و جهت مانور ربات ماهي طراحي

آزمايشهاي زير فشار آب و بررسي عوامل موثر در

 سپس به طراحي مدارهاي الکترونيکي و مخابراتي الزم.نموديم

 ميتواند دستور کار محققان،افزايش بازدهي در اين شرايط

براي کنترل سرووموتورهاي بکار رفته در ربات ماهي

 پژوهشگران همچنين ميتوانند، در مطالعات آينده.قرار گيرد

 اين سيستم کنترلي به کمک يک سيستم بيسيم ربات.پرداختيم

ظرفيت حمل بار و فاکتور هاي موثر در باال بردن اين ظرفيت را

. متري کنترل مينمايد951 ماهي را از خارج استخر و تا فاصله

 هماهنگي و کار گروهي ربات ماهيها نيز مورد.بررسي نمايند

 يک نمونه ربات ماهي طبق مکانيزم و طرحهاي بيان شده،سپس

 صرفه جويي در انرژي به وسيله توليد.[98] نظر محققان است

.در اين مقاله ساخته شد

بالههاي الکتريکي و همچنين توليد رباتهاي بسيار کوچک براي

آزمايشها نشان ميدهند که سرعت بيشينه همواره با

رفع محدوديتهاي فضايي نيز مورد توجه دانشمندان است

افزايش فرکانس سرووموتورها افزايش مييابد و در ربات

.[94،95]

ماهي بررسي شده در اين مقاله اين سرعت بيشينه همواره بين

 تشكر و قدرداني-9

 در اين اختاف. درجه اتفاق ميافتد21  و21 اختالف فازهاي

نويسندگان از شرکت پااليش نفت تبريز به دليل تامين
.هزينههاي مالي پروژه کمال تشکر را دارند

 و44 همچنين سرعت بيشينه همواره در دامنه چرخش لنگ بين
 همچنين با افزايش اختالف فاز بين دو. درجه اتفاق ميافتد42
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