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 نظره عامھ
فئة   General Atomics Aeronautical Systems MQ-1/9لـ   CAE Predator Mission Trainerبتصمیم وتطویر  CAEقامت 

الدقة ، "صفر وقت طیران" ، األول من نوعھ وحاصل على شھادة التكافؤ من المستوى   عالي PMT .  ویعد )RPAsأنظمة الطائرات الموجھة عن بعد ( 
D  الطیران. یوفر  لمحاكات، وھو أعلى مؤھلPMT  التابع لـCAE   تدریبًا على "وقت طیران صفري" نظًرا للمحاكاة عالیة الدقة لكل من نموذج الرحلة

 ة االستشعار من االنتقال إلى عملیات الطیران دون تدریب إضافي على الطائرة الفعلیة. وأنظمة االستشعار التي تمكن الطیارین ومشغلي أجھز
 
 

  لبروفات جمة وفوائد التدریب األمثل الشامل للطالب
 المھمة 
 یقلل من الجدول الزمني للتدریب والتكالیف  •
 یحافظ على الموارد التشغیلیة   •
 یزید من إنتاجیة الطالب وجودتھ  •
 االستعداد للمھمة وأداء المعلم  یعزز •
 ة یثري التدریب والجاھزیة المشترك •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   بیئة تدریب غامرة بالكامل
یتدرب الطالب في بیئة افتراضیة غامرة تماما تكرر ظروف التشغیل الفعلیة، بما في 

 :ذلك

 البعثات، وتأھیل المستمر، والتدریب األولي، والتأھیل االسترداد،/اإلطالق  •
 البعثة وتدریب

المتنازع علیھا التي تم تمكینھا ودعمھا والتدریب الشامل في البیئات المتدھورة   •
 :من خالل

 االصطناعیة  CAE بیئة -

 الحقیقيتأثیرات التداخل اإللكتروني والفضائي / الكھرومغناطیسي في الوقت  -
التي تكررت من أجل التدریب األمثل على عنصر   المھمةجمیع عناصر  •

 :المھمةاإلطالق واالسترداد وعنصر قیادة 

 اإلقالع والھبوط  –
 في الطریق  –
 عملیة مھمة كاملة الطیف  –
 جراءات الطوارئ الاآلثار المتتالیة  -
 الظروف الجویة الدینامیكیة –
٪ 100تدریب افتراضیة معتمدة بنسبة قدرة    –خیار وقت الرحلة الصفریة  -

 لتأھیل الطیارین ومشغلي أجھزة االستشعار
 

 
 

 

تجربة مدرب غیر مسبوقة مصممة خصیًصا ألنظمة  
RPA 



 
 

 
 

 CAEمیزات مدرب المھمات 
Predator 

تكامل أجھزة محطة التحكم األرضیة الفعلیة مع  
نماذج محاكاة الطیران واالستشعار عالیة الدقة ،  

والتي تتوافق مع مواصفات وظائف مھمة طائرات  
Predator   

 مستشعر الوالطیار  محطات تشغیل •

   المدرب / المشغلمحطة  •

 محاكاة طیران وأنظمة عالیة الدقة  •
 الطقس والعناصر البیئیة –
 محركات  –
 الطیران وضوابط الطیران –
 جھاز الحاسوب للمھمة   –
نظام التحكم الرقمي في   –

 الطیران
 الدینامیكا الھوائیة –
أنظمة الطائرات روابط   –

 البیانات 
القوى التي تم إنشاؤھا بواسطة   –

 الكمبیوتر 

مضیف كامل الحجم مع مولدات صور   •
  والخوادم متعددة

أحدث  بیئة اصطناعیة متقدمة استنادا إلى  •
معیار قاعدة بیانات مشتركة التحاد 

 (OGC CDB)الجغرافیة المكانیة المفتوحة  

لضمان قدرات تحدیث  سریع لقاعدة 
 البیانات 

في الوقت   CAEمتوافق مع رؤى  •
 -) RISEالحقیقي والتقییمات الموحدة (

جزء من نظامنا البیئي الرائد إلدارة التعلم 
 المتقدم

 

 CAE    CAE'sمحطة عملیات المدرب ل   
Instructor Operating 

Station (IOS) 

   RPAتم تصمیمھ وبناؤه لتزوید مدربي  
بواجھة سھلة وقابلة للتكوین وقابلة للتطویر  

 :وحدسیة 
   واجھة متقدمة بین اإلنسان واآللة •

(HMI) خصائص موجزة/استجواب و 
تجربة مدرب رائدة مع وعي عالي  •

قدرة على تعدیل من دون جھد بالحالة و  
من خالل قوى المولدة من خالل  

 الكمبیوتر 
و   التنقل السریع لتحسین كفاءة الدرس •

تقلیل عبء عمل المدرب وضوابط  
   كل ذلك في صفحة واحدةو، التحكم

القدرة على رسم الخرائط واستخالص  •
 المعلومات ثالثیة األبعاد

المھمة مباشرة على  عرض  إعادة  •
 رات واالستشعا  محطات الطیار

سیناریوھات مھمة  القدرة على تصمیم  •
   لرفع فعالیة الجاھزیة للعملیات 

 والتدریب  
 CAE’sمدرب المھام 
Predator  مثالي ل: 

المتكامل (الطیار،   المھمةإعداد فریق  •
مشغل االستشعار، فریق القیادة) في 

إجراءات تشغیل المنصة، وتفسیر 
 البیانات/ تحلیلھا، وتفاعل الفریق 

أداء التدریب المشترك مع الطواقم   •
األخرى من خالل التواصل مع أجھزة 

 التدریب األخرى 

 والفضائياالمن االلكتروني دمج عناصر  •

 متن على االستشعار أجھزة محاكاة •
 الطائرة 

o   ،محاكاة حمولة االستشعار عالیة الدقة
بما في ذلك تدھور أجھزة االستشعار 

في الظروف غیر المثلى، وحقن 
األخطاء المحددة في دلیل المشغل 

 (األعطال) مع تضمین اآلثار المتتالیة
o  نظام استھداف متعدد األطیاف -

B/electro-optical/infrared (MTS-B/EO/IR) 

o  2لینكس    الرادار  Lynx II 

o  أجھزة استشعار ومعدات أخرى 

 مبرزات البرنامج
 القوات الجویة اإلیطالیة 

أعلى مستوى من الدقة في   CAE طورت
الصفریة"  الرحلة  "وقت   ،   العالم 

“zero-flight time”      المھمات مدرب  
اإلیطالیة.   بریداتور الجویة  للقوات 
الجویة   CAE تعاونت القوات  مع 

وشركة  General Atomics اإلیطالیة 

Aeronautical Systems, Inc.  إلجراء
على  البیانات  وجمع  الطیران  اختبار 
للقوات   التابعة  الفعلیة  بریداتور  طائرة 
محاكاة  أعلى  لضمان  اإلیطالیة  الجویة 

والت  عالیة الدقة ألنظمة الطیران وحم
 أجھزة االستشعار 

الدقة   عالي  بریداتور  بعثة  مدرب  یتیح 
االستشعار  أجھزة  ومشغلي  للطیارین 
الطیران  عملیات  إلى  السریع  االنتقال 
الفعلي  على  إضافي  تدریب  دون 

 .الطائرة

 سالح الجو الملكي 
شركة نظام   CAE وتقوم  بتطویر  حالیا 

تدریب اصطناعي شامل لبرنامج نظام  
بعد عن  الموجھة   RG Mk1 الطائرات 

المتحدة.   للمملكة  ھو    Protectorالتابع 
من المتحدة  بالمملكة  الخاص   البدیل 

MQ-9B SkyGuardian RPAS المعتمد من 
GA-ASI   والذي یمكن أن یلبي متطلبات ،

صرامة   األكثر  الشھادات  إصدار 
 لسلطات الطیران 

 القوات الجویة اإلماراتیة 
شركة الرئیسي ا CAE تعتبر  لمقاول 

عملیات   جمیع  تقدیم  عن  المسؤول 
التحویل والتدریب على المھام من نوع  

RPA    وقد اإلماراتیة.  الجویة  للقوات 
الدراسیة   CAE وضعت  البرامج 

الخاصة الدراسیة   RQ-1E والمناھج 
Preesdtor   طویل االرتفاع  متوسط 

التدریب  RPA (MALE) التحمل ونظام 
المدرب  ین سطح  األرضي الذي یتضمن 

الدقة وعالیة  یقوم RQ-1E المكتب  كما   .
على  CAE مدربو التدریب  بتقدیم 

الحي   والطیران  الدراسیة  الفصول 
 والمحاكاة 

 
مؤھل رسمیا لمعاییر  

المستوى دال من قبل مدیریة 
التسلح الجوي والجاھزیة  

 ، (DAAA) للطیران
 .وزارة الدفاع، إیطالیا
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