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CAE    الكشف عن أنظمة  في تصمیم وتصنیع وتكامل  الرائدة عالمیا  الشركة  المجالا ھي  في  (  لتغیر  الرقمي  تقوم  MADالمغناطیسي   .(
للقوات العسكریة في جمیع أنحاء العالم.    MADنظام ومعدات    2000عاما وسلمت أكثر من    40ألكثر من    MADالشركة بتصمیم أنظمة  

) ، بما في ذلك كل من الطائرات الثابتة االجنحة وذات  ASWوقد تم تركیب معظم ھذه النظم على الطائرات المضادة للغواصات الحرب (
المقام األول للكش  الدوارة ، وتستخدم في  الحرب، ھناك تطبیقات جدیدة محتملة في  األجنحة  الغواصات. ومع ذلك، ومع تغیر حالة  ف عن 

 . MADاستخدام تكنولوجیا  

 

CAE MAD-XR 

 MAD-XR یسمى CAE MAD أحدث نظام 
عن  ( المجال  الكشف  في  المغناطیسي التغیر 
أنظمةاأللموسع)  ا من  بكثیر  إحكاما   كثر 

MAD السابقة. CA MAD-XR  جھاز ھو 
والوزن   MAD استشعار الحجم  انخفاض  مع 

نظام بتوسیع  یسمح  مما  الطاقة   ومتطلبات 
MAD   األنظمة مثل  أصغر  منصات  إلى 

طیار بدون  وطائرات   (UASs) الجویة 
الثابتة  الصغیرة  والطائرات  الھلیكوبتر 

  .الجناحین

األولي   النموذج  نقل    CAE MAD-XRتم 
عام   في  مطابقا    2013بنجاح  أداؤه  وكان 

نظام  ألدا   CAE AN/ASQ 508 MADء 
صقل  تم  الطیران  اختبار  بعد  بكثیر.  األكبر 

MAD-XR .لضمان التصمیم األمثل لإلنتاج 

 
 CAE MAD-XR   وظائف

نظام مقاییس  CAE MAD-XR یتكون  من 
والتي تم تصمیمھا    مغناطیسیة حساسة للغایة ،

المغناطیسي  المجال  في  التغیرات  الستشعار 
المنطقة   في  المعدنیة  األجسام  بسبب  لألرض 

نظام  تركیب  یتم  عادة،  -MAD المجاورة. 
XR   التداخل لتقلیل  الطائرة  ذیل  منطقة  في 

ولكنھ   النظام  نطاق  ویختلف  المغناطیسي. 
ارتفاع  على  شاذة  حاالت  عموما  سیكتشف 

تقریب   1200 النظام  متر  یكتشف  عندما  ا. 
مغناطیسي، تنبیھ   شذوذ  إشارات  اطالق  یتم 

فر معلومات االتصال  شاشة العرض توو  للطاقم 
 CAE والمدى. توفر البرامج المطورة من قبل

فصل   شكل  في  الغواصة  بموقع  تتعلق  بیانات 
أفقي وعمودي (إشارة یسار / یمین) عند أقرب  

اقتراب الخوارزمیة  . (CPA)   نقطة  ھذه  تفتح 
التكتیكي   الطیران  لتحسین   الموصيمسار  بھ 

موقع واكتشافھ  تحدید  إدراج  .الھدف  ویتیح 
في   العالي  الترددي  النطاق  عرض  تردد 
انخفاض   بسبب  أفضل  كشفا  الرقمي  التحویل 
العالیة،  الترددات  في  الخلفیة  في  الضوضاء 

   .للغواصةفضال عن التصنیف المحتمل 

 CAE MAD-XR فوائد

 ASW أداة قیمة في مجموعة أدوات •

 دقیق  محليمستشعر  •

•  SWaP ) الوزن  وحجم  المنخفضة
 والطاقة) 

 على متن الطائرة ھعلى تركیب القدرة  •

 منصة مأھولة وغیر مأھولة   •

 أداء عالي في المیاه الضحلة   •

 التعویض المستمر  •

الكشف المحسن عن التغیرات  •
 والكشف عنھا (قید التطویر حالیا) 

 

CAE MAD-XR is a passive 
sensor 

CAE MAD-XR ھو جھاز استشعار سلبي 

یمكن   ال  وأجھزة  علیھ  التشویشالتي   ،
عن   الكشف  یمكن  ال  األخرى  االستشعار 

أن كما  المدى  MAD-XR عملھا.  قصیر 
 .  فنسبیا، مما یوفر دقة أكبر في التعری 

مستشعر یكمل  الحاالت،  بعض  -MAD في 
XR أدوات ASW   النشطة الصوتیات  مثل 

یوفر ووالسلبیة.   أخرى،  حاالت  -MAD في 
XR  خرى مزایا على أنظمة االستشعار األ.  

المتقدمة  المثال، معالجة اإلشارات  على سبیل 
CAE    یجعلMAD-XR    فعالة جدا في المیاه

حین   في  السونار  الضحلة  التیار  یعاني  من 
للطبقات   الحراري  واالختالف  والجزر  والمد 
المائیة، ویخضع لعائدات صوتیة كاذبة بسبب  
 صدى الصوت من إشارات متعددة المسارات. 

 



 صوتیة  

 

 

 

 

 عملیات المیاه الضحلة 

 CAE MAD-XR  تقنیات یستخدم  ألنھ  الضحلة  المیاه  في  فعال 
الحد من الضوضاء، مثل التصفیة التكیفیة، مما یقلل بشكل كبیر من 
كمیة الضوضاء الجیولوجیة المقدمة إلى المشغل والكاشف التلقائي. 

أن العمالء  مع  الطیران  اختبارات  أكدت   CAE MAD-XR وقد 
 تعمل بشكل جید في ظروف الضوضاء الجیولوجیة العالیة 

 الكشف عن التغییر في المیاه الضحلة 

في المیاه الضحلة ، كخیار ، من الممكن   MAD-XRیادة فعالیة  لز
التكوینات  بسبب  الطبیعي  المغناطیسي  للمجال  خریطة  رسم 

الب ھذه  تستخدم  ثم  معینة.  عملیات  منطقة  في  یانات الجیولوجیة 
برنامج   بواسطة  بالمساھمة   MAD-XRالمرسومة  للتنبؤ 

كشف  وإجراء  القیاس،  من  وإزالتھا  الجیولوجیا  من  المغناطیسیة 
المصادر  عن  الشذوذ  لعزل  فعال  بشكل  البیئیة  للتغیرات  كامل 
المغناطیسیة  الخرائط  رسم  یتم  الغواصات.   مثل  حدیثا،  الحالیة 

  ، مبكر  وقت  في  مثالي  بشكل  أثناء األرضیة  بھ  القیام  یمكن  ولكن 
العملیات في منطقة لم یتم تحدیدھا من قبل. ھذه المیزة قید التطویر 

 حالیا وسیتم تقدیمھا كخیار ترقیة.
 CAE MAD-XR  تطبیقات
 (ASW) الحرب المضادة للغواصات  •
 المراقبة والكشف البریین •
تعرف على الھدف عند تركیبھ على مركبة أرضیة أو مركبة   •

 (UAV) بدون طیارجویة 
الكشف عن األجسام المعدنیة من خالل الجدران أو تحت   •

 األرض أو في الستائر الحرجیة الكثیفة 
التطبیقات شبھ العسكریة والمدنیة مثل االتجار بالمخدرات،   •

 وخط الكھرباء
 الرصد والكشف عن األنفاق والمسوحات المغناطیسیة  •

 

 

 
CAE MAD-XR 

 
Parameter MAD-XR 

Weight Approx. 2.25 kg 

 
Sensor Size 

Sensor: 16 cm (diam) x 30 cm 
Interface unit: 21 cm x 12.7 cm x 3.9 cm 

Power 28V DC - 50W warm-up — 30W continuous 

Interface Ethernet or RS-422 

 
 أمثلة البرنامج 

الجویة. من  على مجموعة من المنصات  CAE من MAD تعمل أنظمة
لطائرات   CAE من MAD بین أحدث العمالء الذین اختاروا أنظمة
 :الدوریات البحریة الخاصة بھم ما یلي

 ؛  MH-60R البحریة األمریكیة والبحریة الملكیة األسترالیة للبحریةطائرة ھیلكوبتر  •
 البحریة الھندیة للطائرات البحریة متعددة المھام من طراز بوینغ •

P-8I( MMA)؛ 

 للكھرباء میتسوبیشي وشركة الثقیلة للصناعات كاواساكي  •
 طائرات الدوریات البحریة ل  الیابانیة P1 لشركة

 ؛ CN-235 البحریة   الدوریات   لطائرة   التركیة   البحریة  •

 البحریة لجمھوریة كوریا لطائرات الدوریات البحریة من طراز  •
P-3CK ؛ 

 CP-140M كندا لطائرة دوریة طویلة المدى من طراز  •
AURORA 
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