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 نظره عامھ
 

إنكار   النظم الجویة  وإغفال  ال یمكن  المتزاید على  العملیات العسكریة. وما زالت  طیار غیر  من  الطلب  التي تسمى أیضا الطائرات الموجھة عن بعد، لدعم   ،
البعثات اإلنسانیة، وتدریب الشراكات والتدریبات مع  و لدعم العملیات القتالیة الحدیثة،  ھذه المعدات استراتیجیةالنظم غیر المأھولة تزداد أھمیة، وأصبحت  
ومشغلي أجھزة    )UASبدون طیار (م مجموعة من التحدیات بما في ذلك تدریب وإعداد طیاري الطائرات الدول الحلیفة. وقد جلب ھذا الطلب النھ

 .المستقبلیة للمھماتاالستشعار 
استنادا إلى بنیة مفتوحة مع أجھزة تجاریة جاھزة    UAS  ) الطائرات من غیر طیارمدربي مھام(أنظمة  بتصمیم وتقدیم مجموعة شاملة من    CAE  قامت شركة  

 ، والتدریب الموزع على البعثات، والتكامل في بیئة تدریب شاملة. االتصالوبرامج محاكاة عالیة الدقة. یستفید العمالء من مرونة أكبر في 
 

فریق   بإعداد  الشامل  الحل  یقوم  وقائد    المھمةكما  الحمولة،  وأخصائي  (الطیار،  وتحلیلھا، المھمةالمتكامل  البیانات  وتفسیر  المنصة،  تشغیل  إجراءات  في   (
ھو حل یساعد على تقلیل المخاطر مع تقلیل الحاجة إلى التدریب على   CAE  شركة  منالطائرات من غیر طیار المقدم    UAS  مھاموتنسیق الفریق. مدرب  

 المھمة.ویساعد على إعداد الطواقم لتحسین جاھزیة  )  ( األصلیة الحیة المعدات

 CAS) من شركة  UAS(  خصائص نظام تدریب المھام 
 

أنظمة استشعار  محددة مع أي   UAS تصمیم جھاز محاكاة لمحاكاة أي طائرة باإلمكان  ، وھذا یعني یمكن  موحدةھو منصة     CAE UASنظام تدریب المھام
تدریب     نظام كما ان  المعماریة والتكنولوجیا المتاحة تجاریا،و (OGC CDB) المكانیة المفتوحة االستفادة من قاعدة البیانات المشتركة الجغرافیة  و.  الحمولة
 .(ITAR) ال یخضع ألنظمة االتجار الدولي في األسلحة CAE-UASالمھام 

 
وعملیة   األساسیة،  الطیران  وعملیة  الجویة،  الرحالت  على  للتدریب  قدرات  تماما  الغامرة  االصطناعیة  البیئة  تخطیط وتوفر  عن  فضال  األساسیة،  الحمولة 

وتدریب  المھمات ان  .  المھمة،  المھماتكما  تدریب  الكمبیوتر   UAS  نظام  حلول  ذلك  في  بما   ، عمالئنا  احتیاجات  من  أي  لتلبیة  تھیئتھ  ویمكن  تماما  مرن 
 تة.الثاب في القواعد ، والمدربین  تنقلینالمالمحمول / المكتبي ، والمدربین 

 

 برنامج نظام المحاكاة  
 :مجموعة من الخصائص المشتركة التي یقدمھا  •

o األجھزة  مواصفات وخصائصعالیة الدقة مستقلة عن  محاكاة 

o  تخصیصھا بسھولة لتلبیة احتیاجات المستخدم باإلمكان 

o غیر خاضع للتنظیم الدولي للمرور باألسلحة ( ITAR) 

o  وقابل إلعادة    بالبائع (محاید)غیر مرتبط  غیر مصنف    نظام تدریب
 التشكیل 

o   الموزعة  المھامعملیات 

o  محاكاة تفاعلیة موزعة ( /(بنیة النظام) العمارةHLA / DIS ( 

o  دعم تنسیقOGC CDB ) مع البیئة التركیبیة الدینامیكیةDSE:( 

 تحدیثات قاعدة البیانات الدینامیكیة في الوقت الحقیقي -

 ات میزال واضافةالمترجمة الطقس، وآثار السالح، واألضرار  -

 (دائرة الرقابة الداخلیة) لتخصیص محطة المدربقابل   •
 

رؤى   • مع  (  CAEمتوافق  الموحدة  والتقییمات  الحقیقي  الوقت   –)  RISEفي 
 جزء من نظامنا البیئي الرائد إلدارة التعلم المتقدم وبالتالي 

 یتوفر نوعان من األنظمة الجویة بدون طیار:  •

o  الجناحین متوسطة االرتفاع طویلة التحمل (متوسطةMALE ( 

o ) اإلقالع والھبوط العموديVTOL ( 

o التي تم إنشاؤھا بواسطة الكمبیوتر ( تمحرر سیناریو القواCGF ( 

o  :واجھات مع مختلف األنظمة الفرعیة 

o   4586بوابة ستاناج   

o  ) الكمبیوتر  بواسطة  إنشاؤھا  تم  التي  ذلك  CGFالقوات  في  بما   ،(CAE 
STRIVE ،مرحلة بریساجیس ،OneSAF ،VBS3  وغیرھا 

o    ذلك في  بما  الصورة،  بریساجیس  6000-میدالیة  CAEمولدات   ،
 فیغابریم، وغیرھا 

 

 

 



 
 

 
 مجموعة حمولة محاكاة شاملة 

 
مجموعة شاملة من أحدث نماذج   CAE UAS المھمةیتضمن مدرب  

تكنولوجیا االستشعار المحاكاة ، بما في ذلك على سبیل المثال ال  
 :الحصر
o التصویر الكھروضوئي الرائد في الصناعة؛ 
o األجھزة المقترنة بالشحن (CCD) /   ، الیوم

  (EO) والتلفزیون / الكھروضوئیة
o أنظمة األشعة تحت الحمراء الرائدة في الصناعة 

(IR)؛ 
o ) تلفزیون منخفض اإلضاءةLLTV ;( 
o ) حموالت االستشعار مع عدسة اللیزرLRF؛( 
o   محدد ھدف اللیزر )LTD ;ومؤشر لیزر ( 
o  رادار الدوریات البحریة (MPR) 
o ) رادار ذو فتحة اصطناعیةSAR  بما في ذلك ،(

) وأوضاع GMTIوضعي الھدف المتحرك األرضي (
 ؛SAR (ISAR)العكسي 

o  ارات (إشارة االستخبSIGINT ؛( 
o  ) معلومات االتصاالتCOMINT؛( 
o  ) االستخبارات اإللكترونیةELINT؛( 
o  .المحفزات: األسلحة الذكیة واللیزر الموجھة 

 
لیشمل   CAE UAS  مدرب المھامنظام یمكن توسیع نطاق 

 :الخیارات التالیة
o  الحرب اإللكترونیة: أجھزة استشعار الحمایة، بما في

، وأجھزة (RWR)ذلك أجھزة استقبال اإلنذار بالرادار
، وأجھزة استقبال (LWR) استقبال اإلنذار باللیزر

، وأنظمة الدعم  (MAWS) اإلنذار بنھج القذائف
 ؛ (ESM) اإللكتروني المتطورة

o   ،التدابیر المضادة: موزعات الشاف/التوھج 
o ة تشویش األشعة تحت الحمراء، وأجھزة تشویش أجھز

 الرادار؛ 
o الكشف عن الضوء والنطاق (LIDAR) ؛ 
o والسونار الصوتیات. 
o  نظام الكشف عن الشذوذ المغناطیسي(MAD)  

 

 البیئة االصطناعیة 
ببیئة افتراضیة تكتیكیة  CAE من UAS نظام تدریب المھامیتمیز 

في الوقت الفعلي ، ساحة معركة افتراضیة للعملیات الجویة   تحاكي ،
 .والبریة والبحریة متعددة المجاالت

نماذج عالیة الدقة وقائمة على   HLAیوفر البرنامج المتوافق مع 
تمأل البیئة االصطناعیة بقوات صدیقة   الجزیئیات الفیزیائیة التي

المھمة. یقوم   وعدائیة ومحایدة إلجراء التدریب العملیاتي وتدریب
باستخدام الضوابط والعروض   UASالطالب بتدریب وتفاعل مع 

في المسرح ، مما   من غیر طیار التي سیستخدمونھا عند تشغیل النظام
 یوفر الواقعیة المطلوبة للتدریب أثناء العمل أثناء المھمة.

 
 مثال البرنامج 

یمثل  بریداتور للقوات الجویة اإلیطالیة. نظام التدریب CAE طورت 
بریداتور عالي الدقة على وجھ التحدید المفترس   نظام تدریب 

Predator A  وPredator B   التابع للقوات الجویة اإلیطالیة
الطیار ومشغل االستشعار. بالشراكة مع شركة   مھاملدعم تدریب 

 "جنرال أتوماتس" والقوات الجویة اإلیطالیة
 

اختبار طیران على طائرة بریداتور تابعة للقوات    CAEأجرت 
الجویة اإلیطالیة الفعلیة لجمع بیانات الطیران المطلوبة لضمان أعلى  

 محاكاة دقة ألنظمة الطیران وحموالت أجھزة االستشعار.
 

وزارة الدفاع اإلیطالیة والقوات الجویة   أھلت ،  2019في عام 
الصنع للتدریب   CAEمن   بریداتور  نظام تدریباإلیطالیة رسمیا 

 Predator B /MQ-9على وقت الطیران صفر على البدیل 
جاھزة للتدریب في قاعدة ایندوال   وتم قبول جھاز المحاكاة على أنھ

أت القوات  ، بد 2018في وقت سابق من عام و الجویة في ایطالیا. 
من مدرب   Aالبدیل    Predatorالجویة اإلیطالیة التدریب على 

 .Predatorبعثة 
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	برنامج نظام المحاكاة 
	 متوافق مع رؤى CAE في الوقت الحقيقي والتقييمات الموحدة (RISE) – وبالتالي جزء من نظامنا البيئي الرائد لإدارة التعلم المتقدم
	 مجموعة من الخصائص المشتركة التي يقدمها :
	 يتوفر نوعان من الأنظمة الجوية بدون طيار:
	o محاكاة عالية الدقة مستقلة عن مواصفات وخصائص الأجهزة
	o متوسطة الجناحين متوسطة الارتفاع طويلة التحمل (MALE)
	o بالإمكان تخصيصها بسهولة لتلبية احتياجات المستخدم
	o الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL)
	o غير خاضع للتنظيم الدولي للمرور بالأسلحة ( ITAR)
	o محرر سيناريو القوات التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر (CGF)
	o  نظام تدريب غير مصنف غير مرتبط بالبائع (محايد) وقابل لإعادة التشكيل
	o واجهات مع مختلف الأنظمة الفرعية:
	o  عمليات المهام الموزعة
	o بوابة ستاناج 4586  
	o العمارة (بنية النظام) / محاكاة تفاعلية موزعة (HLA / DIS)
	o  القوات التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر (CGF)، بما في ذلك CAE STRIVE، مرحلة بريساجيس، OneSAF، VBS3 وغيرها
	o دعم تنسيق OGC CDB مع البيئة التركيبية الديناميكية (DSE):
	- تحديثات قاعدة البيانات الديناميكية في الوقت الحقيقي
	o  مولدات الصورة، بما في ذلك CAE ميدالية-6000، بريساجيس فيغابريم، وغيرها
	- الطقس، وآثار السلاح، والأضرار المترجمة واضافة الميزات
	  قابل لتخصيص محطة المدرب (دائرة الرقابة الداخلية)

