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در سراسر دنیا، مکان های دور از دسترسی هستند که انسان قادر نیست به  آنجا برود. 
بعضی جاها هم بسیار خطرناک اند. فناوری جدید این توانایی را به ما می دهد که به  

وسیلۀ پهپادها )وسایل نقلیۀ کنترل از راه دور( چنین مکان هایی را ببینیم، در آنجا کاری 
انجام دهیم یا بجنگیم؛ بدون اینکه جان انسانی به خطر بیفتد. پهپادها وسایل نقلیه ای 

هستند که از راه دور کنترل می شوند.

مقدمه

مشخصات فنی
39.9 متر طول بال ها 
14.5 متر طول            
4.7 متر ارتفاع  

پهپادها انواع گوناگونی دارند؛ بعضی از آن ها در هوا پرواز می کنند و برخی در آب عمل می کنند. بیشتر 
آن ها برای هدف خاصی طراحی شده اند اما بعضی، کاربرد عمومی دارند و کارهای مختلفی انجام می دهند. 
همۀ پهپادها به کاربر خود این اجازه را می دهند که بدون حرکت از جلوی میز فرمان، از فاصلۀ دور کارهای 

پیچیده ای را انجام دهند.

دم زاویه دار

سکان هدایت کننده و 
کنترل کنندۀ پهپاد

اگزوز
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موتور جت

دوربین

آنتن ارتباط ماهواره ای

از پهپادهای نظامی اغلب برای جمع آوری اطالعات و گاهی برای حملۀ موشکی به هدف های خاص استفاده 
می شود. آن ها با استفاده از فناوری پنهان کاری )ضد رادار( پیشرفته یا فقط با کوچک شدن فیزیکی، می توانند 

به صورت پنهانی به مکان هایی که به شدت محافظت می شوند، نفوذ کنند. بعضی از پهپادهای غیرنظامی 
اطالعات را از راه عکس برداری جمع آوری می کنند و به مرکز کنترل می فرستند. پهپادها هر کاری می توانند انجام 

دهند؛ از نقشه برداری گرفته تا کسب اطالع از سرعت گسترش آتش در جنگل. بعضی از پهپادهای خاص هم بر 
فراز آسمان یا در اعماق دریا آزمایش های علمی انجام می دهند.

در مناطق خطرناک
انسان می تواند پهپادها را به مکان هایی بفرستد که رفتن به آنجا برای خود او بسیار خطرناک است. »شاهین 
جهانی آر کیوــ 4«، که تصویر آن را در شکل می بینید، پهپادی است که از آن برای نظارت بر مأموریت  های نظامی 

در سراسر جهان و پشتیبانی آن ها استفاده می شود.
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کاربر پهپاد
پهپادها برای کنترل از راه دور طراحی شده اند. گاهی 

فاصلۀ آن ها از کاربر خیلی کم است اما گاهی کاربر 
از ایاالت متحده پهپاد در حال پروازی را در آسمان 

افغانستان کنترل می کند. البته برای انجام دادن این 
کار به تجهیزات ارتباطی بسیار قدرتمندی نیاز است.

  بسیاری از پهپادها همچون 
هواپیماها با اهرم و پدال کنترل 
می شوند. کاربر نمی تواند حرکت 
پهپاد را احساس کند؛ 
به همین دلیل 
کارش دشوار و 
پیچیده است.

نکتۀ مهم
کاربران پهپاد در حالی که 

فنجان قهوه  در دست دارند و 
روی صندلی های راحت خود 

نشسته اند، به جنگ می روند! 
البته در این حالت هم کار 

آن ها بسیار سخت است.
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برخی از پهپادها را یک گروه دو نفره کنترل و هدایت 
می کند: یک نفر مسئول کنترل دوربین ها و سایر 

تجهیزات است؛ در حالی که کاربر )خلبان( مسیر و مقصد 
پهپاد و شرایطی را که باید در آن باشد، کنترل می کند.

بسیار مهم است که کاربران پهپادها آموزش  دیده 
باشند و از قدرت و آمادگی جسمانی کافی برخوردار 
باشند. آن ها گاهی مدت ها بی وقفه به صحراهای 

وسیع و مکان های بی روح و خسته کننده نگاه 

می کنند؛ در حالی که باید برای کشف و شناسایی 
خودروها و یگان های استتار شدۀ دشمن هوشیار 

باشند و در صورت لزوم، به تهدیدها به سرعت 
واکنش نشان دهند. پهپادها در مناطق جنگی 

فعالیت می کنند؛ جایی که خلبان ها )کاربران( 
شاهد صحنه های بسیار ناخوشایندی هستند که 

بیشتر مردم هرگز نمی بینند.

  یک گروه خوب می تواند بهترین نتیجه را از پهپاد 
خود بگیرد؛ مثاًل در کشف نیروهای دشمن و در مواردی 

حمله به آن ها مؤثر باشد.

آیا می دانید؟
پرواز دادن یک پهپاد شباهتی به بازی های رایانه ای ندارد. 

داشتن تمرکز باال در تمام مدت پرواز پهپاد خسته کننده است و 
فقط یک اشتباه ممکن است منجر به مرگ افراد بسیاری شود.
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طغیانگر یکی از مشهورترین پهپادهای نظامی است. دمی عجیب و رو به پایین دارد و به کمک 
ملخی که در انتهای آن است، حرکت می کند. این پهپاد که نمونه های اولیۀ آن در اوایل دهۀ 

1990ساخته شد، مسلح نبود اما امروز می تواند دو موشک هدایت شوندۀ هوا به زمین را با 
خود حمل کند. موشک های هدایت شونده بسیار دقیق اند و به کمک پرتو لیزر به سوی هدف 

هدایت می شوند.

یکی از چالش های گروه طراحی، ساختن موتوری کم صدا بود که 
دشمن نتواند صدای نزدیک شدن آن را بشنود. طغیانگر این توانایی 

را دارد که به مکان های محافظت شده که به نظر دشمن امن است، 
نفوذ کند و به شکلی غافلگیر کننده به دشمن هجوم ببرد. همچنین، 

می تواند سنگرها و محل های محصور شدۀ دشمن را برای پشتیبانی 
هوایی از نیروی زمینی خودی، موشک باران کند. عالوه بر این ها، 

توانایی هدف قرار دادن اهداف متحرک را دارد.

مشخصات فنی
ایاالت متحدۀ آمریکا مبدأ  

دهۀ 1990 میالدی سال ساخت 
توربوشارژ 4 سیلندری-ملخی پیش رانه  

24 ساعت مداومت پرواز 
1100 کیلومتر برد عملیاتی 

14.8 متر طول بال ها 

نکتۀ مهم
نیروهای مسلح بسیاری از کشورها و 

همچنین سازمان امنیت آمریکا )سیا( 
پهپاد طغیانگر را به کار گرفته اند. 

این پهپاد می تواند همراه با سالح ، 
دوربین های نظارتی را نیز با خودحمل 

می کند.

۱طغیانگر  اِم کیو ـ 
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آیا می دانید؟
طغیانگر می تواند یک پهپاد کوچک تر را با خود تا 
منطقۀ عملیات حمل کند و پس از رها کردن آن ، 

به عملیات خود مشغول شود.

 پهپادهای زیادی براساس 
ساختار طغیانگر ساخته شده اند، 

که برخی کاربرد نظامی دارند و برخی 
دیگر برای هدف های غیرنظامی 

مختلف به کار می روند.

بزرگــی اینپهـپاد    چقـدر است؟

به طغیانگر  MALE می گویند که سر واژۀ چهار کلمۀ 
Medium )به معنای متوسط(، Altitude )به معنای ارتفاع(، 

Long )به معنای طوالنی/دراز( و Endurance )به معنای 
استقامت زیاد( است. این بدان معناست که این پهپاد 

می تواند در ارتفاع متوسط بر فراز منطقۀ هدف پرواز کند و 
مدت زمان زیادی هم در آنجا بماند.

MQ-1 PREDATOR
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پهپاد ِدروکننده براساس مدل طغیانگر  ساخته شده است و جز بخش دم، بسیار شبیه 
به آن به نظر می رسد. درو کننده دو بالۀ پشتی کج و متمایل به باال دارد و دم آن به 

طرف پایین است. همچنین، در مقایسه با طغیانگر، موتور قوی تری دارد.  

این پهپاد عالوه بر قدرت تهاجم، به دلیل مجهز  بودن به انواع 
دوربین های فیلم برداری، دوربین حرارتی، فاصله یاب لیزری و رادار، 

قابلیت  شناسایی خوبی دارد. در ایاالت متحدۀ آمریکا، از این پهپاد در  
عملیات حفاظتی کشوری استفاده می شود؛ از جمله، برای دیده بانی 

سواحل و مرزهای طوالنی که به علت صعب العبور بودن گشت زمینی 
در آن ها دشوار  است.

در بعضی از کشورها از این پهپاد برای گشت زنی دریایی و عملیات   
حفاظتی و شناسایی دزدان دریایی استفاده می شود. این پهپاد 

همچنین در زمان وقوع سوانح و حوادث ناگوار با دوربین  فیلم برداری 
و تجهیزات عکس برداری حرارتی در پیدا کردن افراد زنده و تخمین 

خسارت ها به انسان کمک می کند.

حسگر موشک

مشخصات فنی
ایاالت متحدۀ آمریکا مبدأ  

2001 میالدی سال ساخت 
توربوپراپ-ملخی پیش رانه  

14 ساعت مداومت پرواز 
1850 کیلومتر برد عملیاتی 

20 متر طول بال ها 

آیا می دانید؟
پهپاد ِدروکننده می تواند سه برابر مدت زمانی که طغیانگر بر 

فراز منطقۀ عملیات حضور دارد، در آنجا بماند. همچنین توانایی 
انجام دادن عملیات در مناطقی به مراتب دورتر  را دارد.

وکننده  اِم کیو ـ 9ِدر
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بزرگــی اینپهـپاد    چقـدر است؟

نکتۀ مهم
ِدروکننده توانایی حمل حداکثر 14 موشک را 
دارد. 6 عدد از این موشک ها، که در خارج از 

بدنۀ آن قرار می گیرند، ممکن است موشک ها 
و بمب های هدایت لیزری، موشک های 

ماهواره ای یا موشک های هوا به هوا باشند.

  ِدروکننده قابلیت کار با گروه های مختلف کاربران را دارد. این بدان 
معناست که در طول مأموریت، کاربران آن  می توانند به نوبت استراحت کنند. 

به همین سبب مأموریت های دراز مدت برای این پهپاد امکان پذیر است؛ بدون 
آنکه کاربران اصلی آن خسته شوند.

MQ-9 PREDATOR
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