معدات المحاكاة
المرنة المضغوطة
األنظمة الجوية بدون طيار ()CASE UAS

تقديم التدريب للمتدرب
إن قدرة النظام الجوي بدون طيار ( )CASE UASالخاص بمعدات
المحاكاة المرنة المضغوطة من  Inzpireمُصمم لتقديم تدريب  ISRو
 UASالفعّال من حيث التكلفة للمتدرب عند الحاجة.
تم تصميم نظام  CASEوبناؤه باستخدام األجهزة والبرامج التجارية
الجاهزة ( )COTSالتي يمكن تصميمها لتلبية متطلبات التدريب الخاصة
بك بدقة .إن  CASE UASعبارة عن برنامج غير معيّن يضمن أن
النظام يوفر الدقة الالزمة ونسخ نظام التشغيل
لتلبية احتياجات التدريب.

قابل للنشر

قابل إلعادة التهيئة

قابل للقياس

قابل للترقية

قابل للقياس

قابل للنشر

يمكن ألنظمة  CASEالمتعددة وأجهزة المحاكاة األخرى
االتصال معًا باستخدام بروتوكوالت DIS/HLA
إلنشاء أبراج تدريب شبكية أو
تركيبية ّ
موزعة.

يوجد النظام بأكمله داخل "حقائب" متينة ،وهو محمول لسهولة النقل
ً
جاهزا للتدريب في غضون دقائق.
ويمكن إعداده ليكون

قابل للترقية
يوفر استخدام نظام  CASEألجهزة وبرامج  COTSمسارً ا سهالً
لترقية التقادم إبطاله.

قابل إلعادة التهيئة
يمكن إعادة تشكيل األجهزة والواجهات وعناصر التحكم والشاشات
والبرامج لنظام  CASEلنسخ األنظمة األساسية العامة أو المحددة من
أنظمة  UAVSإلى  MALEاألساسية التكتيكية مع مجموعة من الحموالت
وعمليات محاكاة أجهزة االستشعار.
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التدريب الفردي والجماعي
نماذج الطيران
يمكن تزويد نظام  CASEبسلسلة
من نماذج الطيران المحددة مسب ًقا أو القابلة للتحرير بالكامل
لمطابقة المجموعة الكاملة من أنظمة  UASاألساسية.

يمكن تهيئة نظام  CASEمن  Inzpireلتقديم تدريب فردي أو جماعي
ألفراد طاقم /فرق العمل وللطيارين أو مشغلي أجهزة االستشعار باإلضافة
إلى منسقي المهام االستخباراتية ( )MICومحللي الصور (.)IA
مع القدرة على تقديم التدريب في بيئات تكتيكية معقدة ،يوفر نظام CASE
مستويات غنية من التدريب الحكمي للمشغلين في  ISRو.UAS

الحموالت
يمكن أن ينسخ نظام  CASE UASمجموعة واسعة من أجهزة
االستشعار وحموالت األسلحة بما في ذلك  EO/IRوأجهزة الرادار
( )SAR، MTI، GMTI، DBS، ISARوالليزر (LTD، LRF،
 )Lidarو.SIGINT

االتصاالت
يمكن تسليم منتجات  CASE UASمن  Inzpireمع أنظمة اتصاالت
شاملة بما في ذلك األجهزة الالسلكية التي تدعم اإلنترنت لدعم التدريب
ّ
والموزع والفريق.
الشبكي

اكتشف المزيد

يمكنك مشاهدة مقطع فيديو قصير حول
نظام  CASEالخاص بنا هنا:

البعثات
يمكن تسليم نظام  CASE JTAC/FSTمع توفير محطة التشغيل
للمدرب ( )IOSالكاملة التي تسمح بإدارة سيناريوهات التدريب المعقدة
لدعم التدريب الحكمي للطاقم بأكمله .يسمح النظام بتوفير سيناريوهات
تكتيكية محملة مسب ًقا والقدرة على إنشاء مهام جديدة وحالية وتحريرها كما
هو مطلوب.

لمزيد من المعلومات واالستفسارات
يرجى التواصل مع

ستيفن بوك

رئيس أجهزة تدريب البعثة
هاتف+44 )0( 2260750457 :
بريد إلكترونيsteven.pook@inzpire.com :
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