چشمانداز آینده رباتهای هوشمند زیرآبی در حوزه نظامی و تحلیل فرم بدنه آنها
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مقدمه
بنیادیترین ایدهپردازی جهت ساخت اجسام دریایی رفتار آبزیان نظیر نهنگ
و دولفین بود که هریک به نوبه خود توانستند گره از مشکالت دانشمندان
برای پاسخ بسیاری از سواالت رایج در صنعت دریایی را باز کنند .از آنجاییکه
جریان و تالطم دریا به به شکلهای مختلفی جانور را به چالش میکشد با
این حال شکل بدن و چگونگی حرکات دینامیکی آن مهمترین عامل خنثی
کننده نیروها و فشارهای فراوان ناشی از امواج میباشد .با توجه به عمر
طوالنی دولفینها علیرغم حرکات آنی آنها در سرعتهای باال اعمال کمترین
نیروی مقاومت به بدن این جانور برآن شدیم تا بدنه یک ربات زیرآبی را با
کمی تغییرات در قسمت جلویی آن مشابه دولفین طراحی و آنالیز نماییم.
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شبکهبندی ربات هوشمند درمحدوده محاسباتی قبل از تغییرات درنماهای مختلف
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مقایسه رفتار دینامیکی دو ربات هوشمند در زیر آب
فشار نقاط مختلف

جمع بندی و نتیجه گیری
در این مقاله بدنه ساده یک ربات هوشمند زیرآبی مورد آنالیز واقع شد ،سپس با
اعمال تغییراتی در دماغه با الگوبرداری از دولفین و حرکات دینامیکی آن هندسه
جدیدی طراحی و کلیه مراحل مدلسازی برای طرح پیشنهادی انجام ونتایج با
حالت قبلی مقایسه گردید ،همچنین نمودارهای مربوطه نیز استخراج و نتایج خوبی
حاصل شد .بنابراین میتوان با توجه به تغییرات موجود در هندسه ربات زیرآبی از
اثرات فشار و نیروهای ناشی از جریان در زیر آب در سرعتهای متغیر کم نموده و
در تسریع روند حرکات دینامیکی این کاوشگر بسیار موثر واقع شد ،درنهایت با
داشتن شناسنامه شرایط آب و هوایی هر منطقه با توجه به تغییر فصول ،حرکت
ربات زیرآبی و ماموریتهای محوله آن را قبل از اعزام به دریا پیشبینی نمود .از
آنجاییکه طراحی و تحلیل بدنه رباتهای کاوشگر زیر دریا قبل از ساخت آنها بسیار
مهم و اساسی بوده میتوان با تغییر شکلهای منطقی مهندسی و آنالیز آنها در
جریانات مختلف که همواره به یک شکل خاص نیست به راحتی رفتار جسم را
پیشبینی نموده تا از استمرار اثرات پدیدههای خطرناک جلوگیری و بهینهترین

شکل را طراحی و تولید کرده تا به بدنه دریایی کشور کمک شایانی نماییم.
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