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 OMEGA585 ییایردریپهپاد هوشمند ز

 09377760462  فرشاد میرشکاری    مخترع:
 

با دوران پوسته حول محور حرکت  ک،یروسکوپیژ زمیو مکان یبا ظاهر کرو OMEGA585هوشمند  پهپاد

وارده بر  یرویاز ن یادیمقدار ز ع،یچرخش مداوم و سر نیا جهی. درنتدینما یم جادیا شرانیپ یرویکرده و ن

 پادپه نیبه ا یزیناچ )و نیروی بازدارنده ی( و عمال فشار افتهی( کاهش ایپوسته )به علت فشار آب اعماق در

 ریفاصله خود از موانع موجود در مس صیپهپاد قادر است با تشخ نیا نیهمچن گردد. یم شکل وارد یکرو

پهپاد(  نیبرابر ا نیبا ابعاد چند یموانع )حت یاز تمام یو به راحت دینما حیتصح گریحرکت خود را در جهات د

 عبور کند.

 یمرکز یپردازنده  کرویموانع، م صیتشخ یسونار برا یمجهز به تکنولوژ OMEGA585هوشمند  پهپاد

 ستمیدر زمان تهاجم( و س یانفجار ستمیس یحرکت و فعال ساز ریمس صی)جهت کنترل هوشمند، تشخ

       از ییایپهپاد در نیجهت کنترل از راه دور ا نیاست. همچن دهی( گردGPSبه  ازی)بدون ن لوتیاتوپا

 شود. یاستفاده م کیآلتراسونامواج  یفرستنده 

  سانتیمتر قابل طراحی و ساخت است. 180 و 120 ،100 ،80،  50این پهپاد دریایی در ابعاد 
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 ییایدر یها نینسبت به م OMEGA585 دریایی پهپاد ژهیو یایمزا

 

)عدم استفاده از پروانه جهت  بی صدا بودن ،به علت داشتن قابلیت حرکت در کف دریاپهپاد هوشمند  نیا

در  عیاجم سرهازنظر توان استتار و ت ،موانع صیتشخ یسونار برا یتکنولوژو استفاده از  تامین نیروی پیشران(

دشمن، حکم  یها ییایردریز یها، ناوها و حت یشناورها، کشت یبوده و براامروزی  حاتیسطح تسل نیباالتر

 مرگ را خواهد داشت. یفرشته 

از دشمن،  یخود یشناورها صیعالوه بر کور بودن و نداشتن توان تشخ ،ییایدر یهانیعمده م بیمعا از

منتشر  گنالیحساس هستند س یسیمغناط ستمیها که به س نیم نیروب ها است. ا نیضعف آنها دربرابر م

صورت به زین روبنیم گری. نمونه دشوندیمنفجر م صورت کاذبکرده و به افتیرا در روبنیشده دستگاه م

به دنبال خود  کندیم جادیرا که صوت را در آب ا یبالگرد دستگاه ات،یعمل نیدر ا کند؛یعمل م یصوت

که  ییهانیو م شود،یم دیتول بزرگ یهایاست که از چرخش پروانه کشت ییصدا هیصوت شب نیا کشد؛یم

باال( کار  نهی)با هز ییایدر نیصدها و هزاران م دیا. بعالوه بشوندیصدا حساس هستند فعال و منفجر م نیبه ا

دشمن از آن منطقه به آن برخورد  یدرصورت عبور شناورها دیتا شا دیگذاشته شود، و سال ها انتظار کش

 کنند.
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 OMEGA585 دریایی پهپاد یاتیعمل یاستراتژ

 

قادر است با سرعت وارد آب شده و با مستقر شدن  کیروسکوپیژ زمیو مکان یپهپاد هوشمند با ظاهر کرو نیا

از  یزیمنظور طبق برنامه ر نی. بددینما یاتیدشمن عمل یاجم را به سمت شناورها و ناوهاهت ایدر کف در

پهپاد با  (کیآلتراسونامواج  یکنترل از راه دور فرستنده )یا با استفاده از  یداده شده به پردازنده مرکز شیپ

 ریو در ز ایمورد نظر )در کف در یبه نقطه  دنیکند و با رس یهدف آغاز م یخود را به سو ریسرعت باال مس

 ایبه سطح در دنیباال رفته و پس از رس ادیمخزن تعادل، با سرعت زآب مکش شده در  هیناو دشمن( با تخل

 نانیجهت اطم با توجه به هزینه پایین ساخت این پهپاد و همچنین گردد. البته یو برخورد با هدف منفجر م

حضور داشته و تهاجم  اتیدر هر عمل دپهپا 100تا  50هدف موردنظر، بهتر است حدود  یصددرصد از نابود

 باشد. یگروه

 گریحرکت خود را در جهات د ریمس فاصله خود از موانع موجود در صیپهپاد قادر است با تشخ نیا 

 پهپاد( عبور کند. نیبرابر ا نیبا ابعاد چند یموانع )حت یاز تمام یو به راحت دینما حیتصح

 

 مسیر حرکت پهپاد دریایی تا زمان برخورد با هدف در شکل زیر مشخص گردیده است. -
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 OMEGA585 دریایی پهپاد ژهیو زاتیتجه

 

 صی)جهت کنترل هوشمند، تشخ یمرکز یپردازنده  کرویمموانع،  صیتشخ یسونار برا یتکنولوژ یدارا

 دهی( گردGPSبه  ازی)بدون ن لوتیاتوپا ستمیدر زمان تهاجم( و س یانفجار ستمیس یحرکت و فعال ساز ریمس

 شود. یاستفاده م کیآلتراسونامواج  یفرستنده  از ییایپهپاد در نیجهت کنترل از راه دور ا نیاست. همچن

 

 OMEGA585 یپهپاد هوشمند کرو یفن مشخصات

 سانتیمتر 100: ابعاد

 کیلوگرم 200خالص :  وزن

 کیلوگرم 250محموله مواد منفجره:  وزن

 کامال بدون صدا ؛ییو دور ماندن از شناسا ای: حرکت در کف در ژهیو تیقابل

 بر ساعت لومتریک 10متوسط:  سرعت

 متر است.( 100فارس  جیخل یایدر نهیشیکه عمق ب دیمتر )توجه داشته باش 200عملیاتی :  عمق

 یکیمحرکه : الکتر یروین

 ساعت( 20)قابل ارتقا تا  ساعت 8: اتیزمان حرکت مداوم در عمل مدت

 ساعت( 400)قابل ارتقا تا  ساعت 200زمان توقف در حالت آماده به کار:  مدت

 

 

 

 

  فرشاد میرشکاری    مخترع:

09377760462 


