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 آب جهنده و ساخت یک ربات با الهام از آن ی حشره
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 چکیده 
، نحروه ی شرناوری و   2مطالعات اخیر برر روی ششرره ی  ج نهنرده   

     ده اسرت  در ایرن ملالر     ج را  شرکار کرر   سرط   شرکت  ن بر روی

نحوه ی شرکت این ششره و خصوصیات  ن توضی  داده شده و یر   

ربات راه رونده بر روی سط   ج با تللید از شرکت این ششره معرفی 

  می شود

  9است و از صفحات فوم نیکل فرو   ج رریرز   g 23ربات ب  وزن     

ان سیسرت   بر  عنرو  ب  عنوان پاهای پشتیبان و مکرانیزم پایر  فنرری    

 نالیز شرکت و نیروها برای پاهای پشتیبان  استفاده می کند  پیشران

 30cmو مکانیزم پای  فنری تهی  شده است  ربات می تواند فاصل  ی 

را با ی  ضرب  ی پرا یری کنرد و سررعت متوسرک  شرکرت  ن هر         

30cm/s  ن  تنها ب  ما در درک بهتر مکانیزم شرکرت   رباتاست  این

ه کم  می کند بلکر  مری توانرد بررای بسریاری از      ششره  ج نهند

کاربردها از نمل  نمایش کیفیت  ج، تحلیلات  بی، نستجو و نجات 

 در  ج و غیره در  ینده مورد استفاده قرار بگیرد 

 واژه های کلیدی
فوم نیکرل فرو    -ربات راه رونده بر روی سط   ج- ج نهندهششره 

  بیتحلیلات  – مکانیزم پای  فنری - ج رریز

 مقدمه
بعد از هزاران سال تکامل تدریجی، مخلوقرات دارای توانمنردی هرا و    

قابلیت های کار مدی شده اند  در سال های اخیرر برا توسرع  برا ی     

ل مسائل فنری بر  کرار    ، این تکنولوژی ب  یرز وسیعی در ش0بیونی 

 .ررفت  می شود

شرال   بر  راه رفتن روی سط   ج رویای بزرگ بشر از دیربراز ترا        

  بسیاری از محللرین مطالعرات   [1]ماوراء توان اوست است ک  البت  

خود را متمرکز بر خصوصیات و مکانیزم شرکت مونوداتی کررده انرد   

 کرر  مرری تواننررد روی  ج راه برونررد ماننررد ششررره ی  ج نهنررده   

و مارمولرررررر   [2][3][5]عنکبرررررروت مرررررراهیگیر [2][3][4]

م ررفت  شده از  ن هرا را  ابزارهایی الها و همچنین [2][6]باسیلیس 

بر  اختصرار    ،میان مطالعات انجام شدهاز  .یراشی کرده و ساخت  اند

 ششره ی  ج نهنده معرفی می شود  

با تونر  بر    استاتی  انسام شناور ب  خوبی شناخت  شده است       

و چگرالی بزررترر از  ج را کر  در     Mی  نس  برا نررم   (1aشکل )

                                                 
1 Water Strider 
2 Superhydrophobic 
3 Bionic 

لب  های  ن معمو  با بخش هاللری   سط  شناور است را فرض کنید 

اما بسرک نرانبی  ن متناسرا برا یرول       شکل  ج در تماس هستند 

اسررت  وزن نسرر      مررویینگی  

نگر    cFو نیرروی انحنرا    bFمی بایست توسک ترکیا نیروی شناوری

نیررروی شررناوری بررا انتگرررال فشررار    =cF+bFMg داشررت  شررود

بر روی سط  تماس نس  با  ج بدست می  =gz pیدرواستاتی  ه

اسرت  نیرروی انحنرا هر  برا       bV ید ک  برابر با وزن  ج نابجا شده 

   انتگرال ریری در سط  مشاب  بدست می  ید

 
 2شکل 

 

برای مونودات با پاهای بلنرد کر  نسربت بر      ( 1bبا تون  ب  شکل )

ی در اکثر ششررات راه رونرده برر روی    یول مویینگی کوتاه است یعن

 .سط   ج، وزن توسک کشش سطحی تحمل می شود

قادر ب  سرخوردن برر روی سرط   ج و پررا برا      این ششرات        

و یرول   dyne 10-1هسرتند  وزن  ن هرا   cm/s203سرعت بیشین 

است  بدن های  ن ها پوشیده از موی ضخی  است ک   cm 2 بدنشان

ده می سازد  وزن  ن ها توسرک کشرش سرطحی     ن ها را غیر تر شون

می شود و برای ب  نلو راندن خود از شرکرت پرارو ماننردو دو      تحمل

پای میانی خود استفاده می کنند و بیشترین نیرروی منتلرل شرونده    

ملردار نیرروی    بیشین است ک  این ملدار  dyne 03توسک پاهایشان

  [7] د استقابل اعمال ب  سط   ج بدون نفوذ ب  زیر سط   زا

ی را ساختند ک  بوسیل  کشرش سرطحی نگر     ربات 4سیتی و همکاران

               [8] داشت  می شد و نیروی پیشران  ن پیزوالکتری  بود

ی را ساختند ک  از سی  های فرو   رباتمیکرو  0پن و همکاران          

 ج رریز ب  عنوان پا و از سی  های شلزونی ب  عنوان سیست  پیشران 

برا قابلیرت راه    ربرات اررچ  تا ب  شال چنردین    [9]کرد میاستفاده 

رفتن بر روی  ج ساخت  شده اند ولی عمده ی  ن ها ناکامل و همراه 

                                                 
4 Sitti et. al 
5 Pan et. al 
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با عیوج عملکردی هستند  سیست  پیشران پایر  فنرری برا نزییرات     

 توضی  داده می شود 

 

 طراحی و آنالیز
ن ششرره، مکرانیزم   برای شناخت بهتر قابلیت راه رفتن بر روی  ج ای

 پیشران پای  فنری برای تللید از شرکت پارویی  ن ارتلاء داده شد 

ک  دارای چهار  نمای س  بعدی این ربات را نشان می دهد )9(تصویر 

، دو فنرر و  DCپای پشتیبان، دو پای پارو زن، ی  موتور مینیاتوری 

تعدادی چرخ دنده است  منبع تغذی  از یریر  دو سری  خرارنی بر      

موتور وصل شده و توسک کلید کنترل می شود  ی  فنر و یر  پرای   

پارو زن، مکانیزم پیشران را تشکیل می دهد  دو چرخ دنده ی نراق   

 برای نگ  داشتن و رها کردن پاهای پارو زن مورد استفاده اند    

وقتی ک  موتور ب  کار می افتد پای محرک ک  توسک چررخ دنرده ی   

بوسیل  چند چرخ دنده ب  نلو می راند و در ناق  نگ  داشت  شده را 

همین زمان انررژی در فنرهرای کشریده شرده ذخیرره مری ررردد و        

زن  زمانیک  چرخ دنده ی ناق  تا زاوی  مشخصی چرخید، پاهای پارو

 زاد می شوند و رو ب  علا چرخیده و نیروی نلو برنده ی لحظ  ای 

  [9]را رو ب  نلو می رانند رباتتولید کرده و 

 
 ,C D, E, Fپاهای پارو زن،   B و Aزاوی  با اف ،  βدر شکل  : 9شکل 

مینیاتوری ب  همراه دو سی  بررای اتصرال بر      DCموتور G، پاهای پشتیبان

 چرخ دنده ی ناق  است  Iفنر و  H  منبع تغذی ،

 

برای افزایش ظرفیت براربری و پایرداری ربرات، صرفحات فروم              

و خاصریت فرو   ج رریرزی و ظرفیرت     نیکل ب  خرایر وزن سرب    

  .باربری با  ب  عنوان پاهای پشتیبان انتخاج شدند

کمترر    6وقتی ک  این ششره در سط   ج پارو می زند عدد وبرر        

نیروی اینرسی ب  کشش سرطحی   نسبت از ی  است ک  نشان دهنده

است  در این مطالع  ربات سنگین تر از ششره واقعی اسرت و نیرروی   

سطحی خیلی کوچکتر از  ن است ک  ربات بخواهد با سررعت  کشش 

شرکت کند  بنابراین انتهرای پاهرای پرارو زن برا صرفح  فروم نیکرل        

پوشیده شده است ترا بتروان نیرروی پیشرران بیشرتری تولیرد کررد         

مینیاتوری دارای سرعت با  و رشتاور پرایین اسرت پرس      DCموتور

یش رشرتاور مرورد   تعدادی چرخ دنرده بررای کراهش سررعت و افرزا     

                                                 
6 Weber number 

استفاده قرار ررفت  اند  دو قطع  فنر برای ذخیرره انررژی و همزمران    

  [9] زاد سازی  ن برای پارو زدن است

 

 باالبرندهمحاسبه ی نیروی 
ظرفیت باربری ی  شاخ  بسیار مه  برای ربات است  برای تخمین 

ملدار وزن قابل شمل توسک  ن و  ایمینان از شرناوری  زادانر  روی   

ج، در این بخش ی  مدل  نرالیز مکرانیکی بررای محاسرب  نیرروی       

ری ربات یشاصل از پاهای پشتیبان، تهی  شده است  با قرارر با برنده

نیرروی شرناوری و    ، دو نیرو ب   ن اعمال می شرود: بر روی سط   ج

نیروی کشش سطحی  همانند ششره این پاها سط   ج را بدون نفوذ 

  سازند می ربات را شناور  ج د و در سط ب  داخل  ن تغییر می دهن

مدل  نالیز مکانیکی پاهای پشتیبان کر  در سرط   ج قررار     0شکل 

 ررفت  اند را نشان می دهد 

 
 : مدل  نالیز مکانیکی پای پشتیبان در سط   ج 0شکل 

 

 ب  این شکل است: lF با برندهنیروی 

  

                        (1) 

 
عم  پای  hشتاج ناذب ،  gاختالف چگالی بین  ج و هوا،  ک   

خمش سط   ،ضریا کشش سطحی پشتیبان در زیر سط    ج، 

قطر  ن در خک  Lسط  پای پشتیبان و  Sدر خک تماس س  فازه، 

تماس است  ب  خایر پیچیدری های موقعیت سط   ج در روش  

 [8]: ج داری  -هواریاضی تون  ب  مدل  های پا، با

                                       (2) 

ارتفاع از خک تماس س  فازه تا سط     و  ،kک  

و   زاوی  تماس پا است و  فرض می کنی  ک   . ج است

 ب  ترتیا هستند وقتی ک  برابر با  و  

 پس:  باشد ،  ،

 
 

 ضخامت پای پشتیبان است  بنابراین نیروی با برنده ب  شکل: ک  

)   3(                                   
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با استفاده از شل عددی می توان نیروی شاصل از پای پشتیبان ربات 

نیروی با برنده محاسب  شده با شل عددی  (4)را محاسب  کرد  شکل

 مختلف نفوذ پا را نشان می دهد  هایبرای عم  

 
:ملادیر مختلف نیروی با بر برای عم  های مختلف نفوذ در زیر  4شکل 

 از شل عددی سط   ج، بدست  مده 

 

ررم را در سط   ج نگ   92نرم  بیشین  می بینی  ک  پاها می توانند

 (h)و  ()  رابط  ی نفوذ کنند  mm 7 بیشین  تا عم  دارند و

ی    باشد،  ج می تواند h  تلریبا خطی است  وقتی ک 

 باشد   ا ستومر با ضریا ا ستیسیت  ی

و بیشین   ()بیشین  نیروی با بر بر همچنین تاثیر زاوی  تماس 

رابط  بین موارد با   (6( و )5)بررسی شدند و شکل های  (h)عم  

را نشان می دهند  با تون  ب  بررسی می بینی  ک  افزایش زاوی  

ر می شود، بلک  امکان نفوذ تماس ن  تنها منجر ب  افزایش نیروی با ب

همچون  پا ب  عم  های بیشتر بدون غر  شدن را نیز فراه  می کند 

ط   زاد  ج ششره ی  ج نهنده، قابلیت ربات برای شناوری روی س

 پاهای  ن بستگی دارد  ب  خاصیت فو   ج رریزی

 
 :تاثیر زاوی  تماس بر بیشین  نیروی با بر 0شکل 

 

 آنالیز دینامیکی
ین بخش برای  نالیز شرکت پارویی ربات  نالیز دینامیکی انجام در ا

شده و مدل های مکانیکی متفاوت برای پاهای پشتیبان و پاهای پارو 

زن بیان شده است   در زمان شرکت در سط   ج پاهای پشتیبان 

 ربات با ملاومت  ج روبرو می شوند 

 
 : تاثیر زاوی  تماس بر بیشین  عم  نفوذ در زیر سط   ج 6شکل 

 

  یدرودینامی ه، نیروی شامل کشش سطحیاین نیروی ملاوم 

 است  و نیروی ویسکوز 
                                              (4) 

و عدد رینولدز   2ای پاهای پشتیبان عدد وبردر این مطالع  بر

بنابراین نیروهای کشش سطحی و ویسکوز قابل چش     2

  :  پوشی هستند و 

                                                  (5) 

سرعت پای  راستای نابجایی ربات و سط  عمود بر  ک  

بر پای پارو زن نیروهای هیدرودینامی  و ویسکوز  پشتیبان است 

 :  و  وارد می شوند

                                                     (6) 
 ی ویسکوز قابل چش  پوشی است پس نیرو  2ک  

                                                (7) 

سط  عمود بر راستای  سرعت چرخش پای پارو زن و  ک  

 است  سرعت 

 

 مکانیزم پایه فنری
سرت کر  در   این مکانیزم شامل ی  فنر و ی  پرای نوسران کننرده ا   

انتهای  ن فوم نیکل قرار دارد و با ی  چرخ دنده ی ناق  نگ  داشت  

پا ب  نلو چرخیرده و فنرر کشریده     DCبا شروع کار موتور  می شود 

می شود و انرژی را در خود ذخیره می کند  زمانیکر  چررخ دنرده ی    

پیشرران را   نیروی ناق  تا زاوی  ی معینی چرخید، پا رها می شود و

      مردل دینرامیکی ایرن مکرانیزم را نشران       (7)شرکل   ی کنرد  تولید م

 می دهد 

 
 مدل دینامیکی پای پارو زن : 7شکل 
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دو رشتاور ب  پای پارو زن وارد می شود یکی از یری  فنر و دیگرری  

 داری : (6)از یری   ج  بنابراین با تون  ب  روابک هندسی در شکل 

 
(8) 

 داری : (7)فنر است  بر اساس رابط  ی یول اولی  ی  ک  

)9(                                          

 

 تجزیه و تحلیل شبیه سازی
هدف شبی  سازی تنها بررسی امکران کرارکرد مکرانیزم پایر  فنرری      

نیست بلک  بررسی نیرو و نابجایی ربات در زمان ضرب  زدن ب  سط  

تجزی  و تحلیل شربی    (9)و  (8)و  (5وابک )ربر اساس  است  نیز  ج

 ورده شرده   2سازی انجام شده است  پارامترهای هندسی در نردول  

 وزن پای پارو زن است  وزن کل ربات و  mاند  

 ملادیر پارامترهای  زمایش :2ندول 

 
 

نیروی پیشرانی ک  توسک پرای پرارو زن ایجراد مری      (8)شکل         

ب  ترتیرا سررعت،    (22)و (23)، (2)شان داده و شکل های شود را ن

 شتاج و نابجایی ربات را نشان می دهند 

 
: نیروها در زمان پارو زدن را نشان می دهد  خک ممتد نیروی  8شکل 

پیشران تولید شده بوسیل  پاهای پارو زن را مشخ  می کند، نلط  چین 

نیروی وارده ی شاصل بر  نیروی ملاوم وارد بر پاهای پشتیبان و خک چین

 ربات را نشان می دهد  

 
 سرعت ربات : 2شکل 

 
 شتاج ربات : 23شکل 

 
 نابجایی ربات : 22شکل 

 

 آزمایش بررسی 
ررم و  23نشان داده شده است  وزن  ن  29و  9ربات در شکل های 

و سرط    mm2.7است  پاهای پشتیبان با ضخامت  cm 20یول  ن 

یول دارد و سرط    cm29ی  پای پارو زن  هستند   83 کلی 

، وزن و 0.25است  ضرریا ا سرتی  فنرر     23   ن 

است ک  با ولتاژ  w3.2و  DC ،g2.0توان خرونی موتور مینیاتوری 

برا تونر  بر  سرط       می شود  تغذی ولت از یری  دو سی  خارنی  6

رررم اسرت    92فیت براربری  ن  صفحات فوم نیکل فو   ج رریز ظر

 بنابراین با تون  ب  وزن ربات، پایداری  ن در شرکت با  می رود 

برای کشیدن فنرها مجموع  ای از چرخ دنده ها ب  رون  ای اسرتفاده  

افت  و رشتاور خرونی افزایش یابد شده اند ک  سرعت دوران کاهش ی

 می باشد   1:8.2355ک  نسبت سرعت  ن ها

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ICMEMS2014 ،2029بهمن  03 -92

 

5  

 

 
  9ربات ساخت  شده  نزییات در شکل  : 29شکل 

 

درن  رردا کنند و در همرین   23پاهای پارو زن می توانند تا        

و نارهان  زاد شده و نیرروی   کشیده می شوند mm00زمان فنرها تا 

 Hz3.0لحظ  ای را ب   ج وارد می کنند  شرکت پارویی با فرکرانس  

می         دهد  مسیر شرکت را نشان می (20)شکل  .ثبت شده است

را برا سررعت متوسرک     cm03می تواند با ی  ضررب    ربات بینی  ک 

cm/s03   چون ربات شرکت را برای مسافتی ادام  می دهد، بپیماید

را بپیمایرد  د یرل    cm03ب  یور تئوری  می تواند مسافتی بیش از 

 خطا متنوع هستند؛ 

 
 مسیر ربات در یی زمان :20شکل 

 

کراهش پیردا مری     cm/s0عت ربرات بر  کمترر از    اول: وقتی ک  سر

پوشری نیسرت چرون عردد      نیروی کشش سطحی قابرل چشر    کند،

اسررت، عرردد   cm/s2وقترری سرررعت کمتررر از   و  23  وبررر

مررده عو در ایررن شررا ت کشررش سررطحی نیررروی      2وبررر

 ملاوم در برابر شرکت است 

دچار لرزا می شود ک  ایرن خرود    ،در شال شرکت سریعدوم: ربات 

 ایجاد نیروی ملاوم می کند 

  تون  قرار بگیرد سوم: تاثیر سی  های خارنی باید مورد

پارامترهای بدون بعد برای ششره و ربات را نشان می  9ندول         

یب  این ملادیر، قابلیت شناوری و شرکرت ششرره وابسرت  بر       دهد 

حی  ج است  در شالیک  شناوری ربات از نیروهرای  نیروی کشش سط

کشش سطحی و هیردرودینامی  ترامین مری شرود و شرکرت  ن از      

 نیروی هیدرودینامی  ناشی می شود 
 برای ربات و ششره اعداد بی بعد :9ندول 

 
 

 نتیجه گیری
در این ملال  نحوه ی شناوری و شرکت ششره ی  ج نهنده توضری   

  شده با تللیرد از شرر کرت ایرن مونرود      داده شد و ی  ربات ساخت

  این ربات ی  مکانیزم ممکن برای پرارو زدن را نشران   معرفی رردید

می دهد ک  در صورت افزایش رشتاور خرونی و استفاده از فنرهایی 

دارا  نیرز  با ضریا ا ستی  با تر، قابلیت پرا برر روی سرط   ج را  

ک کشرش سرطحی   نمون  های قبلی ساخت  شده ک  توس .خواهد بود

 ج نگ  داشت  می شدند ب  خایر ظرفیت و پایداری پایین ب  راشتری  

غر  می شدند و ب  اندازه کافی چاب  نبودند ک  در ملابل موج هرای  

بزرگ تر پایدار باشند و بتوانند همانند ششره واقعری از موانرع عبرور    

کنند  اما ربات معرفی شده، با بهره ریری از صفحات فوم نیکل فرو   

ای ظرفیت و پایداری برا تری مری باشرد و همچنرین از      ج رریز دار

البت  چا کی بیشتری نسبت ب  نمون  های قبلی خود برخوردار است  

در بسیاری از ننب  ها مثل سرعت، چا کی و پایداری عملکرد اررچ  

امرا در درک بهترر مکرانیزم     ی پایین تری نسبت ب  ششره داراستها

  است شرکت  ن بسیار مفید

مرروری   -، صرفا تهی  ی  ملال  ی علمری ی این ملال  هدف نویسنده

برای  شنایی بیشتر خواننده با این ششرره و  الگروبرداری از مکرانیزم    

 کاربردهای مختلرف  ن در از  استفادهساخت ربات و شرکت  ن برای 

  استبوده 
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