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  BLADE585 دیسک دوارهوشمند  روبات

 09377760462فرشاد میرشکاری     مخترع:

 یبرا Hydro-gyroscopic ژهیو زممکانی از است، دهیگرد یطراح سکیکه بصورت د ییایدر روبات نیا

 وباترقادر است ض نیهمچن زمیمکان نیکند. ا یسطح آب استفاده م یحفظ تعادل و حرکت با سرعت باال رو

قادر  BLADE585لذا روبات  .دیرا جذب نموده و ثبات حرکت آن را حفظ نما روباتوارد شده به  یخارج

 است همزمان با حرکت در سرعت باال از تسلیحات خود نیز به خوبی استفاده نماید.

بوده،  لوگرمیک ۳۰۰به وزن  یحموله او توان حمل م لوگرم،یک ۲۰۰با وزن خالص  روبات نیا یمتر ۳ نمونه

قادر به استفاده از دو  نیبرخوردار است. همچنکیلومتر بر ساعت(  56)معادل نات ۳۰معادل  یو از سرعت

 باشد. یم نیدر طرفلیزری  هایمجهز به هدفگیر کیلوگرم( 4۰)به وزن تقریبی  قبضه مسلسل

 خاص آن یآن به علت طراح یباال یریناپذ بیو آس یبه قدرت تحاجم توانیم روبات نیبارز ا یهایژگیو از

هد خوا یدیشد یبا شناورها، برتر مینبرد مستق یاست. و برا دآلیاشاره نمود. که در تحاجم رو در رو کامال ا

ه این روبات بخارجی )پوسته  .دینما یآنها را درهم شکسته و غرق م قها،یداشت و درصورت برخورد با بدنه قا

به  1000rpmشکل آجدار و از جنس فوالد سخت ضدزنگ، همانند اره دوار عمل نموده و با سرعت دورانی 

 چرخد.( میدور خود 
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 BLADE585مشخصات فنی روبات دیسک دوار 

آنها در النچر آسان  یریاست. لذا بارگ متریسانت 5۰کم حجم و فقط  اریبس BLADE585عرض روبات 

)مانند تصویر  داد یروبات را جا نیفروند از ا 1۰تعداد  توان یمتر م 5*4به ابعاد  یخواهد بود. و در سطح

 است. دآلیو برق آسا کامال ا عیحمالت سر یبرا جهی. درنتزیر(

تا  دهد یمامکان را  نیدارد که به آن ا Hydro-gyroscopicبه نام  یخاص یحرکت یتکنولوژ روبات نیا

 یسطح آب بصورت کامال افق یرو قادر استکه  ی. به گونه ادیدرآ یبه حالت عمود یبه سرعت از حالت افق

 هیثان۳در کمتر از  اتیملخواهد داشت.( و در زمان ع یکه دارد، استتار خوب یعرض کم لیقرارگرفته )که به دل

 حمله کند. عایو سر دیدرآ یبه حالت عمود

در  دید نیدوربدو دستگاه به  )برای استفاده در روز( درجه۳6۰ عالوه بر دوربین هایروبات  نیاهمچنین 

 یراحتبه روبات کنندهتیمحور شده و هداهم زین روباتسالح  ستمیکه با سمجهز بوده  نیز یشب حرارت

 مطلق هوا، استفاده کند. یکیدر شب و تار روبات تیهدا یاز آن برا تواندیم

 یستمیبا توجه به کنترل از راه دور بودن آن، س مااست که  نیا شرفتهیپ روبات نیقابل توجه درباره ا نکته

کننده و  تیهدا انیو قطع ارتباط م نگیجم جادیکه در صورت اایم  نموده یطراح روبات یهوشمند برا

صورت به درصورت نیازبا نهایت سرعت به حرکت خود ادامه داده و  روباتهوشمند،  ستمیس نی، اروبات

 اعزام شده بود. تیکه از آنجا به مأمور شودیم تیهدا یاخودکار به نقطه
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 BLADE585قابلیت های روبات 

دریایی  روباتو پیشرفته ترین سریعترین کامال بدون مشابه است و همچنین در نوع خود  دیسکیاین روبات 

، با صرف کمترین انرژی Hydro-gyroscopic ژهیو زممکانیقادر است با استفاده از . بشمار می رودجهان 

هیچگونه محدودیتی در حرکت این روبات . موانع عبور نماید اکثرو از  حرکت کند دریادر و با سرعت باال 

ستفاده ا انعطاف پذیرگیربکس  نوعی همچنین برای بهترین انتقال توان و کمترین اتالف انرژی از .وجود ندارد

افزایش سریع شتاب و سرعت این روبات می شود و ارتعاشات اضافی حرکت آن را حذف شده است. که سبب 

می شود. باتوجه به مکانیزم  آن هنگام برخورد با موانع می کند. و ضمنا مانع از آسیب دیدن سیستم داخلی

 مهژیروسکوپیک این روبات هرگز واژگون نخواهد شد و قادر است در سخت ترین شرایط به حرکت خود ادا

برخورد با  هنگام ته را جذب نموده و درنتیجه دراین مکانیزم همچنین ضربه های وارد شده به پوس. دهد

 داخلی مکانیزمهیچگونه ضربه و صدمه به  )ازجمله شناورها، هاورکرافت، و حتی ناوهای دشمن( هرگونه موانع

 دشمن وارد می کند.و همچنین آسیب های شدیدی به تجهیزات دریایی روبات وارد نمی گردد. 

با استفاده از مکانیزم های ویژه ای که دارد قادر است به خوبی و با سرعت باال روی سطح  دیسکیاین روبات 

آب حرکت کند؛ و حتی در شرایط نامساعد جوی، طوفان های دریایی و موج های بزرگ، به خوبی و با حفظ 

 )و حتی برخالف جهت امواج دریا حرکت کند(. آب حرکت کرده و به مسیر خود ادامه دهد سطح تعادل روی
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 استراتژی های تحاجمی این روبات

 ،توان باالچون یی هایبه دلیل ویژگبعنوان ماشین جنگی دریایی طراحی گردیده و  BLADE585روبات 

البته با ) بیشتر به عنوان یک سالح دفاعی، فوق العادهو همچنین آسیب ناپذیری  عالیسرعت و شتاب بسیار

راوانی ف ، برتری هایدربرابر گلوله و سایر تسلیحات است و از نظر استقامت گردیدهطراحی  قدرت تهاجم باال(

 .داردشناورهای تندرو، ناوچه، هاورکرافت و... نسبت به تجهیزاتی نظیر 

دن کردر مناطق جنگی یا حتی حمل دریایی عملیاتیهای ویژه کردن تیمتوان از این روبات برای همراهیمی

توسط باتری های  BLADE585روبات انرژی ناوهای دشمن استفاده کرد.  حمله به مواد منفجره و حتی

ساعت  4قادر است به مدت لذا باتوجه به مصرف بهینه انرژی این روبات لیتیومی قابل شارژ تامین می گردد. 

 نماید.مداوم و با سرعت متوسط حرکت 

 (، با فاصله مناسبتحاجمی برای این روبات، حرکت گروهی )در دسته های حدودا ده تاییبهترین وضعیت 

این استراتژی روبات ها را قادر می سازد تا از جهات مختلف به شناورهای دشمن نزدیک شده و آنها است. 

 ن می گردد.همچنین موجب وحشت بسیاری در دشمرا به دام انداخته و نابود نمایند. 
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 BLADE585روبات دیسک دوار سایر امکانات 

است. طبق تصویر زیر، با بازشدن دربهای  دو قبضه مسلسل در طرفین خودمجهز به  دیسکیاین روبات 

 همچنین دربهای جانبی قابلیت چرخش طرفین این تسلیحات فعال گشته و قابل استفاده خواهند بود.

را قادر می سازند تا تمام محیط اطراف خود را پوشش داده  جنگی دوزیستاین ماشین درجه داشته و ۳6۰

 و هیچ نقطه کوری نداشته باشد. 

 یحفظ تعادل و حرکت با سرعت باال رو یبرا Hydro-gyroscopic ژهیو زممکانی BLADE585روبات 

را جذب  روباتوارد شده به  یخارج روباتقادر است ض نیهمچن زمیمکان نیکند. ا یسطح آب استفاده م

قادر است همزمان با حرکت در سرعت باال از تسلیحات این روبات لذا  .دینموده و ثبات حرکت آن را حفظ نما

عادل قیمتی مهمچنین استفاده از این روبات کامال مقرون به صرفه بوده و  خود نیز به خوبی استفاده نماید.

به تنهایی قادر به نابودی  این روبات هار یک از ه از آنجا کهپنجم شناورهای معمولی خواهد داشت. -یک

وبات رروبات تنها آسیب های جزیی می بیند. لذا  ، پوسته خارجیو در بدترین شرایطیک شناور خواهد بود. 

BLADE585.سالحی کامال ایدآل برای نبردهای دریایی خواهد بود ، 

به وزن  یمحموله ا دو نفر سرنشین و و توان حمل لوگرم،یک ۲۰۰۰روبات با وزن خالص  نیا یمتر 5 نمونه}

 نیبرخوردار است. همچنکیلومتر بر ساعت(  75)معادل نات  4۰ بیش از یبوده، و از سرعت لوگرمیک ۳۰۰۰

 {باشد. یممیلیمتری ۳۰توپ قادر به استفاده از دو قبضه 

fmfarshad585@gmail. com 
fmfarshad585@gmail. com 


