
مدل و روش پیشنهادی

ه با یک تکنیک پروازی با بهره وری باال برای ربات های پرند
الهام از پرواز آلباتروس ها بر دریا 

نتایج مقدمه
برای کاهش ساحلی اهمیت به کار گیری ربات ها به منظور جستجوی خط •

حداقل هزینهتلفات جانی با 

 در الهام گیری از پرندگان با توجه به سازگاریشان با محیط و بهره وری باال•
مصرف انرژی

تکنیک پروازی آلباتروس بدون بال زدن با حداکثر راندمان ممکن •

مشکالت مطالعات اخیر•
ارائه ندادن یک حل بسته مقاوم در برابر اغتشاشات محیطی•
اولیهوابستگی به شرایط عدم •

ی پرندههدف این پروژه ارائه این حل بسته با تمرکز بر کنترل حلقه بسته انرژ•

پرندهبرایآزادیدرجه3با(زاویه3)حالت6اینقطهجرممدل•
(𝐶𝐿ازخطیتابع)بدنبابالزاویهو(𝜇)آنبدنچرخشزاویهپرندهکنترلیمتغیر2•
Ωو𝛼شکلدوبههاآلباتروسمهاجرتیپروازمسیر•

رایلیسیکلدرپرواز•
مخالفبادازرفتنباال•
موافقبادبهچرخش•
موافقجهتدرپرواز•
مخالفبادبهچرخش•

قابدوردآنانرژیسطحبهتوجهباپرندهکنترلیهایمتغیرتنظیمپیشنهادیروش•
درارتفاعیرتغیسببنسبیقابمعیارانرژیسطحتغییر.استبادنسبیواستاتیک

میشچرخشعاعتغییرسبباستاتیکقابمعیارانرژیسطحتغییرومتناوبپرواز
.شود

.رسندمی(حداقل)حداکثربه𝜇(چهارم)دومفازدرو𝐶𝐿سیکل(سوم)اولفازدر•

ابدون تغییر هیچ یک از پارامتر هبا کاهش سرعت بادΩبه 𝛼تغییر شکل مسیر پرواز از •
باد اصلی% 85مقاوم بودن روش نسبت به باد های پالس اغتشاشی با بزرگی •
GPSشباهت بسیار باالی الگوی پروازی شبیه سازی شده با داده های تجربی •

جمع بندی
پایه این .این پروژه تکنیکی را برای پرواز ربات های ساحلی با استفاده از باد ارائه می دهد

بیه سازی طبق ش. روش بر اساس کنترل انرژی پرنده در دو قاب استاتیک و نسبت به باد است
پرنده در های انجام گرفته الگوی پروازی پرنده با تغییر باد به صورت منفعل عوض می شود و

.تبرنداین نتایج در گستره وسیعی از شرایط اولیه مع. حضور باد های اغتشاشی مقاوم است

:کاربرد های صنعتی
ان هابه کارگیری این روش در ربات های پرنده با کاربرد جستجوی خط ساحلی برای نجات انس•
تصویر برداری و نقشه برداری از مناطق ساحلی و دریایی•
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