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مخترع :فرشاد میرشکاری 09377760462

مقدمه
این روبات کروی شکل که در نوع خود سریعترین و پیشرفته ترین روبات جهان است .قادر است با استفاده از
جابجایی مرکزثقل ،با صرف کمترین انرژی در سایر جاده های ناهموار و دریا بصورت خطی و یا مورب حرکت
کند .و از اکثر موانع عبور نماید .هیچگونه محدودیتی در حرکت این روبات وجود ندارد .همچنین برای بهترین
انتقال توان و کمترین اتالف انرژی از نوعی گیربکس انعطاف پذیر استفاده شده است .که سبب افزایش سریع
شتاب و سرعت این روبات می شود و ارتعاشات اضافی حرکت آن را حذف می کند .و ضمنا مانع از آسیب
دیدن سیستم داخلی آن هنگام برخورد با موانع می شود .باتوجه به مکانیزم ژیروسکوپیک این روبات هرگز
واژگون نخواهد شد و قادر است در سخت ترین شرایط به حرکت خود ادامه دهد .این مکانیزم همچنین ضربه
های وارد شده به پوسته را جذب نموده و درنتیجه درصورت برخورد با هرگونه موانع ،هیچگونه ضربه و صدمه
به مکانیزم داخلی روبات وارد نمی گردد.
این روبات کروی با استفاده از مکانیزم های ویژه ای که دارد قادر است به خوبی و با سرعت باال روی سطح
آب حرکت کند؛ و حتی در شرایط نامساعد جوی ،طوفان های دریایی و موج های بزرگ ،به خوبی و با حفظ
تعادل روی سطح آب حرکت کرده و به مسیر خود ادامه دهد (و حتی برخالف جهت امواج دریا حرکت کند).
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روبات  OMEGA585را می توان برای کاربریهای متنوعی طراحی کرد .در ابعاد 10سانتیمتر جهت
عملیات شناسایی ،ابعاد  20تا  150سانتیمتر جهت حمل مواد منفجره ،و حتی ابعاد 2.5متر بعنوان یک
خودروی سواری یا ماشین جنگی با ظرفیت  4نفر سرنشین و یا ابعاد  4تا 12متر بعنوان قایق تفریحی.

برآورد هزینه ساخت روبات کروی OMEGA585

ابعاد
استاندارد
(متر)

سرعت

سرعت

وزن
خالص

محموله قابل

حرکت در

حرکت

هزینه ساخت نمونه

روبات

حمل ()kg

خشکی

در دریا

اولیه (تومان)

()km/h

()km/h

()kg

هزینه هر دستگاه
درصورت تولید
انبوه (تومان)

0.5

20

5

50

7

25,000,000

10,000,000

1

100

50

80

10

50,000,000

25,000,000

1.5

300

200

100

15

90,000,000

35,000,000

2

500

3

1,500

4.5

5,000

1,000
 4 +نفر

120

20

190,000,000

80,000,000

سرنشین
2,000
 6 +نفر

150

25

400,000,000

200,000,000

سرنشین
5,000
 8 +نفر

-

30

2,000,000,000

1,000,000,000

سرنشین
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کاربری های روبات OMEGA585

 -1انجام عملیات شناسایی
این روبات را در ابعاد  10تا  30سانتیمتر جهت عملیات شناسایی در مناطقی (خشکی و دریا) که بدلیل
وجود گازهای سمی و حتی مواد رادیواکتیو ،برای انسان مضر و کشنده هست؛ همچنین مانیتورینگ لوله
های نفتی و فاضالب طراحی گردیده .دوربینهای این روبات در دوطرف دارای دید 360درجه هستند.
روباتهایی که درحال حاضر جهت مانیتورینگ لوله های فاضالب استفاده می شوند ،دارای چرخ بوده و توسط
کابل به داخل لوله فرستاده شده و خارج می گردند .این نوع روباتها بسیار گران قیمت (حدود  250تا 500
میلیون تومان) بوده و همچنین قادر به مانیتورینگ لوله های افقی نیستند.
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 -2مین متحرک خشکی-دریایی و قابل کنترل
میتوان از این روبات (در ابعاد  30تا  150سانتیمتر) برای همراهیکردن تیمهای ویژه عملیاتی در مناطق
جنگی یا حتی حملکردن مواد منفجره به پایگاه و حتی ناوهای دشمن استفاده کرد .روبات OMEGA585
(با اندازه متوسط  120سانتیمتر) قادر به حمل بستهای انفجاری به وزن  150کیلوگرم بوده و میتواند با
سرعت متوسط 20کیلومتربرساعت (معادل 10نات) بر روی آب حرکت کند و چگالی پایین به آن امکان
شناورشدن میدهد .سامانه مزبور سپس قادر است با سرعت  100کیلومتر بر ساعت در خشکی حرکت کند.
همچنین این روبات قادر است به مدت 6ساعت مداوم و با سرعت متوسط حرکت نماید .طبق تصویر زیر.

 ربات  OMEGA585قادر است با سرعت باال برخالف جهت امواج دریا حرکت کند و طوفان های
دریایی تاثیری بر کیفیت حرکت آن ندارد.

fmfarsha d585 @gmail. com

fmfarsha d585 @gmail. com
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 -3ماشین جنگی کروی کروی OMEGA585
این روبات کروی با ارتفاع  2و  3و  4متر بعنوان ماشین جنگی طراحی گردیده و به دلیل ویژگیهایی چون
توان باال ،سرعت و شتاب بسیارعالی و همچنین آسیب ناپذیری فوق العاده ،بیشتر به عنوان یک سالح دفاعی
(البته با قدرت تهاجم باال) طراحی گردیده است و از نظر استقامت ،برتری هایی فراوانی نسبت به تجهیزاتی
نظیر تانک ،قایق تندرو ،ناوچه ،هاورکرافت و ...دارد.
سرعت این ماشین جنگی کروی معادل  150کیلومتر بر ساعت در خشکی و  30کیلومتربرساعت (معادل
15نات) روی سطح آب است .همچنین این سیستم شامل مدل های الکتریکی ،بنزینی و دیزلی است .که
باتوجه به نیاز می توان هرکدام را تولید نمود.
این روبات کروی مجهز به تسلیحاتی ازجمله توپهای 30میلیمتری ،موشکهای زمین به هوا،
بمبالکترومغناطیس( EMPجهت نابودی تمامی تجهیزات الکترونیکی دشمن) و ...است .طبق تصویر زیر،
با بازشدن دربهای طرفین این تسلیحات فعال گشته و قابل استفاده خواهند بود.
این روبات کروی تنها ماشین جنگی جهان است که قادر است از بمب الکترومغناطیس  EMPاستفاده نماید
و خود هیچگونه آسیبی نبیند.
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همانطور که در تصویر مشاهده می شود این روبات کروی در هر سمت خود به یک قبضه توپ 30میلیمتری
و دو قبضه موشک زمین به هوا مجهز گردیده است .این تسلیحات توسط دربهای متحرک جانبی از پوسته
اصلی خارج شده و ربات مسلح می گردد .همچنین دربهای جانبی قابلیت چرخش 360درجه داشته و این
ماشین جنگی کروی را قادر می سازند تا تمام محیط اطراف خود را پوشش داده و هیچ نقطه کوری نداشته
باشد .طبق تصاویر صفحه بعد.

• این ماشین جنگی کروی قادر است با استفاده از سالح الکترومغناطیس  ،EMPتمامی ماشین آالت و
جنگ افزارهای اطراف خود را به شعاع چند کیلومتر فلج نماید .برای مثال اگر به فاصله یک کیلومتری
از چندین تانک دشمن قرار داشته باشیم ،قادریم فقط با فشردن یک دکمه ،تمامی آنها را فلج نموده و
کامال بی مصرف کنیم .درحالی که خود این ربات و رباتهای مشابه هیچ آسیبی نخواهند دید.
• باتوجه به تمامی قابلیتهایی که این روبات کروی دارد ،بازهم بیش از نیمی از فضای داخلی آن خالی و
قابل استفاده جهت نصب انواع تجهیزات و تسلیحات است .یا می توان برای حمل و انتقال تجهیزات مورد
استفاده قرار گیرد.
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