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مروحيات MH-60S وMH-60R يف 
البحرية األمريكية

كانت CAE USA ومنذ عام 2004، املقاول الرئييس املسؤول عن 
تصميم وتصنيع أنظمة تدريب الطريان التشغييل التكتييك عىل 
مروحيات MH-60 Seahawk للبحرية األمريكية، إىل جانب 
 MH-60R عمالء بيع عسكريني أجانب. أما بالنسبة ملروحيات

Romeo وMH-60S Sierra، فقد طورت CAE أجهزة تدريب 
طريان تشغييل لتدريب الطيارين، وأجهزة تدريب تكتيكات 

األسلحة لتدريب مشغيل أجهزة االستشعار يف املقعد الخلفي.

ويف عــام 2016، تــم اختيار CAE من قبل البحرية األمريكية 
لربنامــج تحديث واقتناء التكنولوجيا ألجهزة محاكاة مروحية 

MH-60. ويف إطــار هذا الربنامج، تقوم CAE بإجراء تحديثات 
 MH-60S وترقيــات كبرية ألنظمة التدريب عىل مروحيات

Sierra وMH-60R Romeo التابعــة للبحرية األمريكية، مبا يف 
ذلك أجهزة تدريب الطريان التكتييك والتشــغييل، وأجهزة تدريب 

تكتيكات األســلحة يف املحطة الجوية البحرية يف جاكسونفيل، 
واملحطــة البحريــة يف ميناء مايبورت، املحطة الجوية البحرية يف 

نــورث آيالند، واملحطة البحرية يف نورفولك.

املركز الدويل للتدريب عىل املروحيات 

تعد رشكة CAE املقاول الرئييس املســؤول عن تطوير منشأة 
تدريب عىل الطريان اللييل منخفض املســتوى يف الجيش 

األملاين، وهي أكرب منشــأة تدريب عىل املروحيات يف أوروبا. 
وقامــت CAE بتصميم وتصنيع 12 جهاز محاكاة طريان كامل 
)اثنــان ملروحيات UH-1D، واثنان ملروحيات CH-53، ومثانية 

ملروحيات EC-135( تســتخدم يف التدريب األسايس عىل الطريان، 
باإلضافــة إىل التدريب يف ظروف الطريان املنخفض النهاري أو 

اللييل أو الطريان اآليل.

ويتضمــن املرشوع التصميم الثوري لجهاز محاكاة حركة املهامت 
املتكاملة والقابل للكشــف، حيث ميكن لقاعدة الحركة العامة أن 

تســتقبل مجموعة من قمرات مروحياٍت مختلفة. وميكن ربط 
جميع أجهزة املحاكاة للمشــاركة يف نفس التدريب عىل الطريان 
أو العمليــة التكتيكيــة. وتقوم "CAE" حالياً بتوفري خدمات دعم 

تدريبي ميداين شــاملة ضمن املوقع يف املركز الدويل للتدريب 
عىل املروحيات يف باكبريغ.

برنامج االستدامة مدى الحياة ملروحيات Merlin التابعة لوزارة الدفاع الربيطانية

يف إطار برنامج االاســتدامة مدى الحياة ملروحيات Merlin، تعترب 
رشكة ليوناردو للمروحيات املقاول الرئييس املســؤول عن تحويل 

25 مروحية من طراز AW101 Merlin للتناســب العمليات 
البحرية لدعم البحرية امللكية.

ومبوجــب عقــد من الباطن مع رشكة ليوناردو للمروحيات، تقوم 
رشكــة CAE بتصميم وتصنيع مجموعة من معدات التدريب 

االصطناعــي عىل مروحيات AW101 Merlin لتدريب الطيارين 
والطاقم الخلفي.

وتتضمن حزمة التدريب، والتي ســيتم تسليمها إىل املحطة 
البحريــة الجويــة امللكية يف يوفيلتون، جهازي تدريب عىل الطريان 

 AW101 بقاعدة ثابتة ملروحيات  CAE 700MR من سلســلة
Merlin Mk.4/4a ، وجهــاز تدريب طاقم خلفي، وجهاز 

تدريب إجراءات املالحة الجوية. وســوف يستخدم جهاز تدريب 
الطاقم الخلفي، الذي ميكن أن يعمل يف وضع مســتقل أو أن 

يقــرن بجهــاز تدريب الطريان، واقًعا معززًا يوفر تجربة تدريب 
محسنة وغامرة للطاقم الخلفي.

جهاز من سلسلة CAE 700MR لتدريب 
طريان مروحيات NH90 يف سالح الجو 

املليك النيوزيلندي

مبوجب عقد مع قوة دفاع نيوزيلندا ســتقوم CAE بتزويد ســالح 
 CAE 700MR الجو املليك النيوزيلندي بجهاز من سلســلة

لتدريب الطريان عىل مروحيات NH90. وســتقوم CAE بتسليم 
الجهاز إىل قاعدة ســالح الجو املليك النيوزيلندي يف أوهاكيا 

يف عام 2020، كام ســتقدم الرشكة عند تســليم جهاز املحاكاة، 
خدمــات الصيانة والدعم عىل املدى الطويل.

تــم تصميم جهاز 700MR لتدريب الطريان خصيًصا لتدريب 
الطريان واملهامت للمروحيات العســكرية، وهو يوفر بيئة تدريب 

غامــرة وواقعيــة يف منصة ذات قاعدة ثابتة تتضمن مقعًدا 
ديناميكيًا لالهتزاز والحركة. وســيحتوي جهاز املحاكاة هذا عىل 

مولد الصور CAE Medallion-6000، ونظام شاشــة توفر رؤية 
ميدانية اســتثنائية )240 درجة أفقية، و88 درجة عمودية( مام 

ســيمكن ســالح الجو املليك النيوزيلندي من التدرب بأمان عىل 
مناورات عالية الخطورة مثل الهبوط عىل ســطح الســفينة ويف 

املناطق الضيقة.
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لوكهيد مارتن نظام تدريب الطريان 
العسكري يف اململكة املتحدة

مبوجــب عقــد من الباطن مع رشكة لوكهيد مارتن، توفر رشكة 
CAE معــدات تدريب اصطناعي عىل مروحيات إيرباص من 

طــراز H135 وH145 لدعم برنامج نظام التدريب عىل الطريان 
العســكري يف اململكة املتحدة. وتقدم CAE ما مجموعه أجهزة 

تدريب طريان من سلســلة CAE 700MR ومدرب قيادة 
وتكتيكات. وتم تســليم جميع أجهزة التدريب مع نهاية عام 
2018 إىل قاعدة شــوبريي التابعة لسالح الجو املليك، وسوف 
تســتخدم لدعم تدريب الطيارين املبتدئني يف القوات الجوية 

امللكيــة والجيش الربيطاين والقوات البحرية امللكية.

جهاز محاكاة طريان كامل ملروحية SW-4 يف سالح الجو البولندي

يســتخدم ســالح الجو البولندي جهاز محاكاة طريان كامل من 
سلســلة CAE 3000MR للتدريب عىل مروحيات SW-4 يف 

مدرســة القاعدة الجوية 41 يف ديبلني، يف بولندا لتدريب الطالب 
العسكريني.

وتعــد مروحيــة SW-4، التي تم تطويرها يف بولندا من قبل رشكة 
PZL-Swidnik، التابعــة لرشكة ليوناردو للمروحيات، مروحية 

متعددة االســتخدامات خفيفة الوزن تستخدمها القوات الجوية 
البولندية لتدريب الطيارين املتقدمني وتنفيذ مهامت اســتخدام 

 CAE من سلســلة SW-4 أخرى. ويتضمن جهاز محاكاة مروحية
3000MR، نظام CAE True الكهربايئ للحركة )بســت درجات 

لحركة األجســام الحرة(، ومنصة اهتزاز عالية األداء لتمثيل 
االهتزازات املهمة الحيوية بالنســبة لطياري املروحيات، ونظام 

رؤيــة عايل الدقة من طراز CAE Medallion-6000، وبيئة 
تكتيكية متطورة لقوات مولدة حاســوبياً، ونظام شاشة محّدبة 
قادرة عىل توفري رؤية ميدانية اســتثنائية تراوح بني 210 و80 

درجة بإسقاط مبارش.

ويتميــز جهــاز محاكاة مروحية SW-4 أيًضا ببنية قاعدة البيانات 
 ،)OGC CDB( املشــركة ملنظمة أوبن جيوسباتيال كونسورتيوم

وهو معيار دويل إلنشــاء قواعد بيانات البيئة االصطناعية. ويعزز 
هذا الربنامج املشــرك واملعياري، الذي تم تركيبه أيًضا عىل أنظمة 

 CAE التي طورتها M-346و C295 التدريــب عىل طائرات
للقوات الجوية البولندية، إمكانية التشــغيل البيني عرب القوات 

املسلحة البولندية.

برنامج التدريب عىل مروحيات 407MRH وUH-60M التابعة للقيادة الجوية 
املشرتكة لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

تقوم رشكة CAE بتزويد قيادة الطريان املشــرك اإلماراتية 
مبجموعــة من أجهزة محاكاة املروحيات وأجهزة التدريب عىل 
مروحية )407MRH( متعددة األغراض من رشكة نورث ســتار 

أڤييشــن، ومروحية UH-60M بالك هوك املسلحة )ABH( من 
رشكة سيكورســيك التابعة لرشكة لوكهيد مارتن.

وبالنســبة ملروحية 407MRH، تقوم رشكة CAE بتصميم 
وتصنيــع جهــاز تدريب طريان عايل الدقة ذو قاعدة ثابتة مكافئ 

للمســتوى 7. وباإلضافة إىل ذلك، توفر CAE مجموعة من مدريب 
ســطح املكتب وأنظمة إيجاز واستخالص املعلومات.

وتقــوم رشكــة CAE بتصميم وتصنيع جهاز محاكاة ملهمة كاملة 
ملروحية UH-60M / ABH بالك هوك املســلحة للقيادة الجوية 

املشــركة يف اإلمارات العربية املتحدة. ويتميز جهاز املحاكاة 
هذا والذي ميثل البديل املســلح ملروحية بالك هوك بنظام حركة 

)بســت درجات لحركة األجسام الحرة(، ومنصة اهتزاز، ونظام 
شاشــة توفر رؤية ميدانية استثنائية.

 407MRH وتتضمــن أجهزة املحاكاة وأجهزة التدريب ملروحيات
وUH-60M مولــد الصور CAE Medallion-6000 وببنية 

قاعدة البيانات املشــركة ملنظمة أوبن جيوسباتيال كونسورتيوم 
)OGC CDB(، والتي ســتعزز بشكل أكرب التدريب عىل املنصات 

املرابطة والقابلة للتشغيل البيني.
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إضاءات عىل برنامج 
التدريب عىل املروحيات

إضاءات عىل الربنامج
قامت CAE بتصميم وتطوير بعض األنظمة األكرث تطوراً وكفاءة يف العامل لتدريب املروحيات. 

.CAE وفيام ييل وصف موجز لبعض أحدث برامج تدريب املروحيات يف

NH90 القوات الجوية األمريية القطرية حلول التدريب عىل مروحية

مبوجب عقد من الباطن مع رشكة ليوناردو للمروحيات، ســتوفر 
رشكة CAE للقوات الجوية األمريية القطرية حاًل شــاماًل للتدريب 

عىل مروحيات NH90. وتســتحوذ القوات الجوية األمريية 
 NH90 القطرية عىل أســطول من مروحيات النقل التكتييك

ومروحيات فرقاطات الناتو NH90. وســوف تزود CAE القوات 
 NH90 الجويــة األمريية القطرية بحل تدريب عىل مروحيات

يشــمل منشأة مركز تدريب، ومجموعة من أجهزة املحاكاة 
وأجهــزة التدريب، وخدمات دعم تدريبي.

ســوف يضم مركز التدريب الذي تم تصميمه وبناؤه من قبل 
 CAE جهاز محاكاة تدريب مهامت كاملة من سلســلة CAE

3000MR ملروحيــات النقل التكتييك NH90 ومروحيات 
فرقاطــات الناتو NH90، وتدريب الطاقم الخلفي ملروحيات 

فرقاطات الناتو NH90 لتدريب املنســقني التكتيكيني، ومشغيل 
أجهزة االستشــعار، وقادر عىل الربط الشبيك مع أجهزة محاكاة 

تدريــب املهامت الكاملة لتوفري تدريب الطواقم الجوية عىل 
املهــامت الكاملة، ونظام CAE Simfinity NH90 ملدريب 

 NH90 اإلجــراءات املتكاملة ملروحيات النقل التكتييك
ومروحيــات فرقاطات الناتو NH90، وتدريب مطلق النار 

املتمركــز عــىل باب املروحية واملحمول بحبل الرفع يف مروحية 
NH90، ونظام تدريب الصيانة االفراضية. وســيتم افتتاح 

مركز التدريب يف عام 2021، حيث ســتبدأ رشكة CAE بتقديم 
خدمات الدعم التدريبي، مبا يف ذلك مدريب الفصول الدراســية 

واملحاكاة. كام ســتقوم رشكة CAE بتصميم وتطوير مركز تحكم 
تكتييك الســتخدامه يف إدارة تدريبات املهامت املتصلة.

حلول تدريب طواقم املروحيات
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تكامل أنظمة 
التدريب

CAE هي رشكة تكامل أنظمة التدريب يف مجال تطوير 
تدريب عاملي املستوى عىل املروحيات وحلول اختبار املهامت. 
ونحن نقدم منتجات محاكاة مبتكرة وخدمات تدريب شاملة 

للمساعدة عىل إعداد طواقم املروحيات لتنفيذ مهامتهم عالية 
التطلب.

منشآت CAE العاملية للتدريب عىل 
املروحيات بنظام تسليم املفتاح

يلبي نهج تكامل أنظمة التدريب )TSI( من رشكة CAE الطيف الكامل الســتمرارية التدريب، بدًءا من التدريب األكادميي والتدريب 

القائــم عــىل املحــاكاة إىل بيئة حية-افراضية بنــاءة كاملة )LVC( للتدريب واختبار املهامت. ويعتمد نهج تكامل أنظمة التدريب هذا 

عىل تحليل شــامل الحتياجات التدريب لضامن زيادة الكفاءة وخفض التكاليف مع تلبية متطلبات التدريب والجهوزية.

ومن خالل شــبكتنا العاملية من الرشكاء يف الصناعة، تقدم CAE حلول تدريب بنظام تســليم املفتاح، والتي تشــمل برامج تدريب 

كاملة، وبرمجيات تعليمية، وتدريب قائم عىل الكمبيوتر والفصول الدراســية، وأنظمة تدريب عىل مهامت جزئية وفرق عمل، ومراكز 

تدريب، وإدارة وتشــغيل املرافق، والدعم أثناء الخدمة، ونظام إدارة تعلم متكامل مع ميزات إيجاز واســتخالص معلومات. وبصفتها 

مــزود تكامــل أنظمــة تدريب، تتمتــع CAE بجميع املهارات والخربات الالزمة لتوفري تدريب غامر للمهامت والعمليات، مبا يف ذلك 

أنظمة التدريب التي ميكن ربطها بالشــبكة من أجل تدريب العمليات واملهامت املوزعة. وتشــمل بعض منشــآت CAE للتدريب عىل 

املروحيــات يف مختلف أنحاء العامل ما ييل:

)MSHATF( منشــأة تدريب الطواقم الجوية عىل مروحية الدعم املتوســط

تعد منشــأتنا لتدريب الطواقم الجوية عىل مروحية الدعم املتوســط )MSHATF( يف اململكة املتحدة مثال منوذجي عىل تكامل أنظمة 

التدريب. وتقدم هذه املنشــأة مجموعة شــاملة من تقنيات التدريب االصطناعي التي تتطلبها قوة دعم الطائرات املروحية يف ســالح 

الجــو امللــيك ملنصــات CH-47 Chinook، وAW101 Merlin، وPuma. وباإلضافة إىل ذلك، تتدرب طواقم جوية من البحرية امللكية 

.)MSHATF( الربيطانية ومن دول أخرى مثل هولندا وكندا يف منشــأة تدريب الطواقم الجوية عىل مروحية الدعم املتوســط

الهندإيطالياأملانيااململكة املتحدة

 منشأة تدريب الطواقم الجوية عىل
مروحية الدعم املتوسط

 مركز خدمات تدريب طريان املروحيات
 )املسؤولية املحدودة( )مرشوع

 ومجموعة تاليس،  ،CAE مشرتك مع
)وراينميتال، وأيرباص للمروحيات

 وهي ،(Rotorsim) رشكة روتورزم
 ورشكة CAE مرشوع مرشك لرشكة

 )ليوناردو للمروحيات

 أكادميية املروحيات للتدريب مبحاكاة
 الطريان )مرشوع مشرتك بني رشكة

CAE ورشكة هندوستان آيرونوتيكس 
)املحدودة

CH-47 Chinook، وAW101 
Merlin، وPuma

 ،AW109، AW139 مروحياتNH90 مروحية
AW169، AW189، AW609، NH90،

  ومروحية ،Dhruv, Bell 412 مروحية
دوفني من إيرباص للمروحيات
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سلسلة "CAE 3000MR" ملحاكاة 
طريان ومهامت املروحيات العسكرية

تم تصميم سلسلة CAE 3000MR )واقعية املهامت( الخاصة مبحاكاة املروحيات لتلبية 
متطلبات محاكاة املروحيات العسكرية.

تقدم CAE شاشــة محدبة بارتفاع 10 أقدام قادرة عىل توفري 
عرض رؤية ميدانية بزاوية قدرها 210×75 درجة، وشاشــة 

محدبــة بارتفــاع 12 قدم قادرة عىل توفري عرض رؤية ميدانية 
بزاويــة 220x88 درجة، باإلضافة إىل القدرة عىل توظيف 

دحرجة قمرات القيادة لدعم األســاطيل املختلطة. وستعمل 
عمليات محاكاة البيئة التكتيكية املعّززة إىل جانب األســلحة 
وأجهزة االستشــعار عن بعد عىل توفري التدريب الفعيل عىل 

املهام لتلبية االحتياجات العسكرية.

وتقدم سلســلة CAE 3000MR من جهاز محاكاة طريان 
ومهــامت املروحيات تجربة تدريب غامرة وواقعية لطواقم 

املروحيات. وجرى تطوير هذه السلســلة بناء عىل استشارات 
 ،"CAE" مكثفة مع املجلس االستشــاري للمروحيات يف رشكة
مع الركيز بشــكل خاص عىل توفري تدريب للمهامت الخاصة 

باملروحيات.

كــام تــم تصميم منتج املحاكاة الجديد هذا من "CAE" لتلبية 
أو تجاوز املتطلبات التنظيمي ة الحالية واملســتقبلية لتدريب 

املروحيات القائم عىل املحاكاة.

جهاز تدريب طريان املروحيات 
"CAE 700MR" العسكرية سلسلة

سلسلة CAE 700MR هي جهاز التدريب عىل الطريان من الجيل التايل من CAE يقدم 
تجربة غامرة وواقعية وفعالة من حيث التكلفة للتدريب عىل الطريان واملهامت الخاصة 

باملروحيات.

 ،CAE 3000MR إىل سلسلة CAE 700MR تســتند سلسلة
 CAE وهي منصة محاكاة مثبتة كاملة املهام. وتعد سلســلة

700MR جهــاز تدريب طريان يقوم عىل قاعدة ثابتة ويرتكز 
عىل ســامت التصميم ذات األولوية القصوى للتدريب عىل 

املروحيات العســكرية، مثل البيئة االصطناعية، االنغامس يف 
نظــام الرؤية )دقة مجال الرؤية، ومحتوى قاعدة البيانات(، 

وتخطيــط قمرة القيادة، ودقة محاكاة إلكرونيات الطريان. كام 
أن نظــام CAE 700MR القائم مثايل للتدريب التقليدي لطياري 

املروحيــات، مبا يف ذلك التدريب عىل التعرّف واإلجراءات، 
باإلضافــة إىل قواعد الطريان املريئ )VFR(، وقواعد الطريان اآليل 

)IFR(. وتوفر سلســلة CAE 700MR مقعًدا ديناميكيًا ثوريًا 
لالهتزاز والحركة، مام يســاهم يف تعزيز واقعية تجربة التدريب 

عىل جهاز ثابت.

"CAE 300MR" ميزات سلسلة

Í شاشة رؤية ميدانية استثنائية

Í  الرائد يف الصناعة لتوفري CAE Medallion-6000XR مولــد الصور 

واقعية معّززة

Í اهتــزاز وخصائص حركة عالية الدقة

Í  وكامريات الرؤية األمامية "NVG" قــدرات نظارات الرؤية الليلية 

"FLIR" باألشعة تحت الحمراء

Í  محاكاة األسلحة وأجهزة االستشعار

"CAE 700MR" ميزات سلسلة

Í  واقعية برصية غري مسبوقة

Í  عمليات مهمة موزعة

Í قوات متقدمة مولدة حاسوبيًا

Í تصميم فسيح

Í  اهتــزازات مبتكرة مع مقعد دينامييك
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الريادة التقنية
تركز CAE عىل تصميم وتطوير أكرث أنظمة التدريب القامئة عىل املحاكاة تطوراً

نتيجــة تركيزنــا عــىل التدريب، واملحاكاة، واختبار املهامت، وإضافــة إىل ما يتمتع به موظفونا من مهارٍة ورؤية ثاقبة، فقد قمنا بتطوير 
العديــد مــن االبتكارات املتعلقة مبحــاكاة املروحيات خالل العقود املاضية. وتتجىّل ريادتنا التقنية يف املجاالت التالية:

"BERM" منوذج عنارص ريش املروحية

يعــد منوذج عنارص ريش املروحية "BERM" الخاص برشكة 
"CAE" األســاس الذي تستند إليه عملية تحديد الخصائص 

الهوائيــة الديناميكية لريش كافة الطائرات املروحية. ويقوم 
منوذج "BERM" بدراســة حركة تدفق الهواء املعقدة حول 

الجنيحات الدّوارة ومحاكاة تعليق مفاصل ومحور الريشــة بدقة 
كبــرية، باإلضافة إىل الروابط التي تعمل بالطاقة الكهربائية. 
وفضــالً عن ذلك، تعد املحاكاة الدقيقة ألعطال الريش أمراً 

."BERM" أساســياً وجزءاً ال يتجزأ من منوذج

منصة االهتزاز

عنــد تحفيزهــا بدقة، تجتمع االهتزازات مع مناذج نظام الرؤية 
والصوت لضامن أن تقوم طواقم الطائرات بتطوير اســراتيجيات 

التحكــم املالمئة، بالتزامن مع اختبار أعباء العمل النموذجية. 
وتعمل ذبذبات املروحية، إىل جانب تشــكيل بيئة تشغيلية 

قاســية، عىل تزويد طواقم الطائرات بالدعم املروحي الدينامييك 
الــالزم لتأمــني قدرتها عىل التحكم بالطائرة. وتقوم منصة االهتزاز 

الحــرّة "DOF-3" من "CAE"، املثبتة تحت مقصورة الطيّار، 
بإخضــاع كامل مقصورة الطيار إىل مناذج االهتزاز املفّعلة مع 

البيانات الفعلية املســجلة للمروحية. وباإلضافة إىل ذلك، يوفر 
مقعدنــا الثوري الدينامييك لالهتزاز وحركة االلتفاف الذي يركب 
عــىل أجهزتنــا الثابتة، أقىص قدر من الواقعية يف تجربة التدريب.

أنظمة الرؤية

تقـدم CAE أنظمة عرض فائقة ملجال الرؤية ومولدات صور 
قويـة لخلـق بيئة افراضية واقعية وغامرة خارج النافذة، والتي 

تعـد يف غاية األهمية لتدريب طواقم املروحيات. ويعد نظام 
Medallion-6000XR أحـدث عضو يف عائلة مولدات الصور 
مـن CAE وتـم تطويره ليوفر دعاًم كاماًل لقاعدة بيانات اتحاد 

 أوبن جيوسـباتيال كونسورتيوم. ويوفر نظام
 Medallion-6000XR من CAE جودة صورة اسـتثنائية 

وكثافة للمشـاهد، وهذا يعد حيويًا للغاية بالنسـبة للتدريب عىل 
محـاكاة تحليق املروحيات عىل ارتفاع منخفض.

من هو املزود الرائد 
لخدمات وأنظمة 

التدريب عالية الدقة 
للمروحيات؟

نحن

قاعدة البيانات املشرتكة ملنظمة أوبن 
)OGC CDB( جيوسباتيال كونسورتيوم

تم تطوير قاعدة البيانات املشــركة )CDB( من قبل رشكة 
"CAE"، مع تصميمها بحيث تقلّل بشــكٍل كبري من الوقت الالزم 
للحصــول عــىل قاعدة بيانات مرابطة بالكامل ضمن مجموعٍة من 

أنظمــة التدريب واختبار املهامت. وكان ترابط قواعد البيانات 
املتعددة وفق صيغ مختلفة من العوائق األساســية التي تواجه 
القوات املســلحة الراغبة بتنفيذ واختبار املهامت عرب املحاكاة. 
ويعمل تصميم قواعد البيانات املشــركة بشــكٍل كبري عىل إزالة 
هذه العقبة من خالل الســامح لجميع مســتخدمي أو "عمالء" 
البيانــات املطلوبة، بالوصول إىل املعلومات من مصدر قاعدة 
بيانــاٍت عامــة وتنفيذ ذلك بصورة فورية. وال يحصل العمالء 

عىل املشــهد البرصي املخفي ضمن جهاز املحاكاة فحســب، بل 
أيضــاً األنظمة األخرى املوجودة يف جهاز املحاكاة والتي تتطلب 

البيانات مثل أجهزة االستشــعار عن بعد، والقوات املصنوعة 
حاســوبياً، وأنظمة االتصاالت. ومنذ االنتهاء من العقود األصلية 

التي تم تطوير قاعدة البيانات املشــركة مبوجبها، تم الحفاظ 
عــىل مواصفــات قاعدة البيانات وتحديثها من قبل مجلس تقوده 
الصناعة. ويف ســبتمرب 2016، وافقت منظمة أوبن جيوسباتيال 

كونســورتيوم )OGC®( وهي منظمة دولية مستقلة لتطوير 
املعايري املســتندة إىل توافق اآلراء، رسميًا عىل قاعدة البيانات 

 .OGC CDG كمعيار، ويشار إليها اآلن باسم )CDB( املشــركة
ويجمــع اعتامد CDB كمعيار من قبل منظمة OGC بني 

صناعات االســتخبارات والنمذجة الجيولوجية املكانية لتحقيق 
قدر أكرب من قابلية التشــغيل البيني يف اســتخدام البيانات 

الجغرافية املكانية.

التحكم األريض

أثبتــت محــاكاة التحكم األريض بأنها من أصعب جوانب محاكاة 
الطــريان. ولتوفري محاكاة دقيقة ضمن عمليات اإلقالع املرافقة 
مــع رياح متعامدة، والهبوط عىل تضاريس منحدرة، أو التدرج 

عىل أســطح مختلفة، ينبغي محاكاة تفاعل إطارات املروحية 
ونظــام نقــل الحركة املخصص لعملية الهبوط مع األرض بدقة. 
وقامــت رشكة "CAE" بتطوير مناذج متطورة للتحكم األريض 

تحــايك خصائص الثبات التوجيهي والتحكم باملروحية بدقة عالية.

حركة قمرات القيادة

مهــدت رشكة "CAE" الطريق لتطوير جهاز محاكاة متكاملة 
ملهــام املروحيات بتصميٍم ثوري لحركة قمرة القيادة، حيث 
يتيــح محاكاة قمرات القيادة ألنواع مختلفة من املروحيات 

واســتخدامها من عىل منت "ناقلة طائرات". وستتضمن منصة 
جهاز محاكاة ناقلة الطائرات نظام حركة عام )ســت درجات 
لحركة األجســام الحرة(، ومنصة اهتزاز، ونظام شاشة برصية. 

وبذلــك، ميكن إدخال وإخراج قمرات قيادة املروحيات املختلفة 
من وإىل ناقلة الطائرات لتوفري دقة اســتثنائية وخفض التكاليف. 

وعندما ال يتم اســتخدام قمرة القيادة ضمن جهاز املحاكاة 
املتكاملة للمهام، قامت "CAE" بتطوير قاعدة تركيب تســمح 

لقمــرة القيــادة بأن تكون مبثابة جهاز تدريب ثابت عىل الطريان.

"CAE" تقنيات محاكاة املروحيات من

Í منوذج عنارص ريش املروحية

Í مناذج القمرات االفراضية

Í اضطراب الهواء حول السفن

Í مناذج الريح عىل قمم الجبال

Í محيطات ثالثية األبعاد

Í الرادار ومناذج الطقس

Í الحركة واالهتزاز والتحكم األريض

Í أنظمة الرؤية والشاشات
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قامت "CAE" بتصميم أنظمة محاكاة ملروحيات من جميع الرشكات املصنعة الرئيسية 
تقريباً، مبا يف ذلك أيرباص، وBel، وبوينج، ورشكة هندوستان أيرونوتكس املحدودة 
 ،"MD Helicopters" ومروحيات ليوناردو، ومروحيات ،"Kaman"و ،"HAL"

و"NHIndustries"، وسيكورسيك التابعة لرشكة لوكهيد مارتن.

من هي الرشكة التي 
قامت بتصميم أنظمة 

التدريب ألكرب عدد من 
أنواع املروحيات يف العامل؟

نحن

الرشيك املفضل يف مجال تدريب 
طواقم املروحيات

يقــوم طيارو املروحيات يف أيامنا هذه بالعمل عىل مروحيات 
معقدة وعالية التخصيص لتنفيذ مجموعة واســعة من املهامت 
التي تشــمل الهجوم، والدعم التكتييك، ونقل القوات، والبحث 

واإلنقاذ، واالســتطالع، والحرب املضادة للغواصات وغريها.

وســاهمت الطبيعة املتغرية للحروب عىل التضاريس القاسية 
ويف البيئات املتطلبة، باإلضافة إىل متطلبات الدعم اإلنســاين، 

يف تعزيز أهمية مرونة املروحيات بالنســبة للقوات العسكرية. 
وتتمثل أبرز التحديات الرئيســية الحالية يف توفري محاكاة 

الطائــرات املروحية إىل جانب تصميم برنامٍج تدريبي يلبي 
أهــداف التدريب. وتتمتع املروحيات ببعض الخصائص الفريدة 

يف مجــاالت مثل الجوانب الهوائية الديناميكية واالهتزاز، مام 
يجعــل توفــري محاكاة عالية الدقة مهمًة صعبة للغاية. ويرتب 
عىل االســتخدامات التشغيلية املتنوعة للمروحيات، إىل جانب 

التحديات الفنية املشــركة واملتخصصة، متطلبات فريدة ملحاكاة 
املروحيات والتدرّب عليها.

وتعــد رشكة "CAE" رشيك التدريب املثايل لتلبية كافة 
احتياجاتكــم املتعلقة بالتدريب واختبار املهامت لطواقم 

املروحيات. وقد اكتســبنا مكانتنا كرشكٍة رائدة يف مجال تدريب 
طواقــم املروحيــات بفضل ما نقدمه من أجهزة تدريب مخصصة 

للمســتويات األولية وقدرات ربط أجهزة املحاكاة املتقدمة 
متعــددة املهامت الخاصة باملروحيات والتي تعمل ضمن بيئة 

تهديٍد تفاعلية. ويســاعد تركيزنا إىل جانب خربتنا وريادتنا التقنية 
عــىل تنفيــذ املهامت التي تقل فيها املخاطر وتتميز بانخفاض 

تكلفتهــا لتأمــني تفوق طواقم الطريان الخاصة بكم عىل الدوام 
والحفــاظ عىل جاهزيتها لتنفيذ املهامت. ونحن نقدم منتجات 
محاكاة مبتكرة وخدمات تدريب شــاملة للمساعدة يف إعداد 

طواقــم املروحيــات لتنفيذ مهامتهم عالية التطلب. ويف الواقع، مل 
تقم أية رشكٍة أخرى بتصميم نظام تدريبي لتشــكيلة واســعة من 

منصات املروحيات.

S-70i SH-60B/FS-92 SH-2F/G SH-3H SW-4

TH-57C TH-67 UH-1D/H UH-60L/M UH-72

Lynx Mk8 Super Lynx MH-47 MH-60K/L/M MH-60SLynx Mk3

AW109 AS365 Dauphin AW139 AB205 AW189 AS332 Super Puma

Dhruv H135/H145EH101/AW101 HH-3F HH-52ACH-53

AW609 CH-47CH-46D/ECH-3EB412B212

AS532 Cougar AB212 AH-1 AH-64A/D A/MH-6 AW169

S-76C/DPumaOH-58DNH90MH-60R S-70A/B



حلول تدريب طواقم 
املروحيات

رشيككم العاملي 

املفضل للتدريب


