E

BL

TI
PA

M
CO

نظام استط�ع المركبات المسيرة )الروبوت( sUGV

روبوت أرضي بحجم صغير وخفيف الوزن وقابل للرمي  ،الغرض منه جمع ونقل المعلومات
الصوت/الفيديو فيالوقتالحقيقيمعسهولةا�ستخدامالقصوى

ﻣﻘﺎوم ﻟﻠﻜﴪ واﻟﺘﺤﻄﻢ

الهيكل الرئيسي مصنوع من ألياف الكربون
المستخدمة بالطيران و ا ٕطار مكون من البولي كربون
المقوة

مزدوج الكميرات

مستشعر حركة مدمج بالجهاز يسمح باستخدام
تلقائيا
وضعية القيادة الذكية واختيار الكاميرا ا�ٔمامية
ً

با�ٔمكان رميه بيد واحدة

تم تصميم المركبة الجوالة المسيرة الصغيرة الخفيفة
ليتم ا ٕلقاؤها عند الحاجة �ستكشاف ونقل
المعلومات

بطاريات قابلة للتبديل

يستخدم بطاريات متوافقة مع معايير السوق  ،يتم
تبديلها في غضون  30ثانية

عبارة عن جهاز أرضي متين وسهل ا�ستخدام وقابل للرمي مصمم
لتقديم الدعم للعمليات الداخلية في ا�ٔماكن الخطيرة التي يصعب
الوصول ا ٕليها .تم تصميم هذا الروبوت الصغير وصنعه في أوروبا
باستخدام أفضل المواد في فئتها ،حيث سيحافظ هذا الروبوت على
وعيا موثوقًا بالظروف الصوتية  /المرئية
ا�ستخدام المكثف ويوفر ً

توفر المركبة  sUGVالمتوافقة مع  Odyssyللمشغلكاميرات
أمامية وخلفية عريضة با�ضافة الى اضاءة منخفضة  ،وثمانية

مصابيح  LEDتحت الحمراء ونظام توصيل الحمولة  ،حيث
لتنفيذ مهمة تكتيكية معقدة من مسافة وقوف ا�منة  ،في أي ظروف
ا ٕضاءة

 #2المواصفــات
متوسط السرعة
حالة القيادة

 1.7م  /ث 3،8

حالة الثبات ونقل البيانات
المدى

وزن الحمولة القصوى

120
300

 150م

164

دقيقة
دقيقة
ياردة

 1150غرام  2،53رطل

 20درجة مئويةإلى 50
 -4درجة فهرنهايت إلى 122

AES-256

x Li-Ion 3000mAh

100 mm
3,93 inch

مصدر الطاقة

C & C: 868/915
A / V: 5.8

ميجاهرتز
جيجاهرتز

46 mm
1,81 inch

الترددات

ميلفيالساعة

200 mm
7,87 inch

163 mm
6,42 inch

تستخدم في درجة حرارة
التشفير

BLUEPRINT

#1

المعدات ا�ٔساسية

 6ﻣﺤﺎور  ، UMIﻛﺎﻣﯿﺮا ﻋﺪد اﺛﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﻧﻮع RI / OE
 ،ﻣﯿﻜﺮوﻓﻮن ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺪﻗﺔ  8 ،ﻣﺼﺎﺑﯿﺢ  DELﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺮاﺀ

93 mm
3,66 inch

180 mm
7,08 inch

#3

الميزات

ﻳﺤﺘﻮي اﻟﻨﻈﺎم ﻋﲆ ﻣﺤﺪد اﺗﺠﺎه)وﺟريوﺳﻜﻮب( وﻣﻘﻴﺎس ﺗﺴﺎرع ﺳﺪاﳼ اﳌﺤﺎور ﻳﻮﻓﺮان ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ أوﺿﺎع ﻗﻴﺎدة ﻣﺴﺎﻋﺪه ﻣﺘﻌﺪدة
ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻟﻠﺼﺪﻣﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺯﻧﻪ ﺍﻟﺨﻔﻴﻒ ﻭﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﺍﻟﻘﻮﻱ .ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺒﻮ  ،ﺃﻭ ﺭﻣﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﺃﻭ ﺍﻧﺰﻻﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻟﻢ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ
ﺣﺘﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ  6ﺃﻣﺘﺎﺭ |  6.91ﻗﺪﻡ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺘﻤﺎﺛﻞ ﻭﻋﺠﻼﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﺠﻢ  ،ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺮﻭﺑﻮﺕ ﺍﻷﺭﺿﻲ ﺑﺎﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ  ،ﻭﺍﻻﻧﻌﻄﺎﻑ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﻗﺔ  WCC / WCﻭﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻧﻘﻼﺑﻪ ﺃﺑﺪًﺍ.
إدراك ﻋﺎ ٍل ﺑﺎﳌﺤﻴﻂ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻜﺎﻣريات اﳌﺰدوﺟﺔ اﻟﻠﻴﻠﻴﺔ /اﻟﻨﻬﺎرﻳﺔ ﺑﺰاوﻳﺔ رؤﻳﺔ ﺗﺒﻠﻎ  150درﺟﺔ
ﻣام ميﻨﻊ اﻟﺘﺄﺧﺮ أو ﺗﺠﻤﺪ اﻟﺸﺎﺷﺔ  FPGA ،اﻟﺘﻨﺎﻇﺮﻳﺔ  ،ﻣﺸﻮﺷﺔ ﻋﱪ  A / Vإﺷﺎرة
ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ  LEDﻟﻸﺷﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺘﻴﻢ ﻭﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﻭﺧﻠﻒ ﻭﺍﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻭﺿﻮﺣًﺍ
ﻣﻤﺘﺎﺯًﺍ ﻟﻠﻔﻴﺪﻳﻮ  ،ﻭﺇﺿﺎﺀﺓ  NVGsﻟﻮﺿﻮﺡ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟﻴﻠﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﻏﺒﺎﺵ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ.
ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺗﺤﻜﻢ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ Mkll GCS ،
ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﺑني  4ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻣﺴرية

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻨﻔﺬي اﳌﻬامت داﺧﻞ اﳌﺒﺎين
 #4اﻹﺿﺎﻓﺎت

ﻣﻨﻔﺪ/ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز ﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺤﻤﻮﻻت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ وأﺟﻬﺰة اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر واﳌﺸﻐﻼت
ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﺑﺸﺎﺷﺔ ﻋﺮض ﻟﺒﺚ اﳌﻘﺎﻃﻊ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻓﺮاد اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ إﻧﺘﻞ

sUAV A / V
ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻇﻬﺮ ﻣﺼﻨﻌﺔ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم و ﺟﺮاب ﺗﻜﺘﻴيك
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