
الحصـــول علـــى المعلومـــات. مـــن أي مكـــان وفـــي أي وقـــت.

السبــر
إس - 100



تعمـــل منصـــات الســـبر المرنـــة لدعـــم جميـــع مهـــام العمليـــات االســـتطالعية وعمليـــات 
المراقبـــة واالســـتطالع )ISR(، وألنظمـــة التحكـــم والســـيطرة واالتصـــاالت وأجهـــزة 

)C4I( ـــتطالع ـــوب واالس الحاس
ويقدم هذا النظام أداًء متميزًا في كل من مهام العمليات واالستطالعية وعمليات المراقبة واالستطالع )ISR(، وألنظمة 

)C4I( التحكم والسيطرة واالتصاالت وأجهزة الحاسوب واالستطالع

فـــي  األفضليـــة  منـــح 
المهمـــات االســـتطالعية 

ــو  ــن الجـ مـ



ــة،  ــكرية واألمنيـ ــوات العسـ ــدى للقـ ــة المـ ــة وطويلـ ــرية ومتينـ ــة سـ ــي منصـ ــن أداسـ ــيرة مـ ــبر المسـ ــة السـ ــر مروحيـ وتوفـ
ـــم  ـــة التحك ـــتطالع ISR((، وألنظم ـــة واالس ـــات المراقب ـــتطالعية وعملي ـــات االس ـــام العملي ـــن مه ـــذ كل م ـــن تنفي ـــم م وتمكنه

)C4I( ــتطالع ــوب واالسـ ــزة الحاسـ ــاالت وأجهـ ــيطرة واالتصـ والسـ

ويوفـــر الســـبر أيضـــًا منصـــة متينـــة للعمليـــات المتفوقـــة فـــي مجـــال المراقبـــة واالســـتطالع، وتمريـــر اإلشـــارات الراديويـــة 
والبيانـــات، وحمايـــة الحـــدود، ومراقبـــة البنيـــة التحتيـــة بمـــا فيهـــا أصـــول منشـــآت الغـــاز والنفـــط، مثـــل خطـــوط األنابيـــب، 

باإلضافـــة إلـــى دعـــم المدفعيـــة.

وبفضـــل قـــدرة نظـــام الســـبر علـــى التكيـــف مـــع الظـــروف المختلفـــة، فإنـــه مناســـب بشـــكل خـــاص لعمليـــات التحكـــم والســـيطرة 
واالتصـــاالت وأجهـــزة الحاســـوب واالســـتطالع )C4I(، ســـواء تـــم اســـتخدامه كحـــّل منفـــرد للعمليـــات القصيـــرة، أو دمجـــه ضمـــن 
ـــة المحيطـــة  ـــن خـــالل منحهـــم الوعـــي بالبيئ ـــات م ـــادة العملي ـــات الســـابقة. وتدعـــم هـــذه المنصـــة ق ـــن العملي ـــر م نظـــام أكب

بالنســـبة لمواقـــع القـــوات الصديقـــة والمعاديـــة.

أبرز خصائص المنصة

ـــى 180  ـــم إل ـــن 80 كل ـــراوح أقصـــى نطـــاق للتحكـــم بي يت
ـــع. ـــي التتب ـــم حســـب هوائ كل

قدرة على التحليق لمدة تصل إلى 6 ساعات

الكهرو-بصرية/األشـــعة  الحساســـات  تقنيـــات  أحـــدث 
ــراء ــت الحمـ تحـ

مستجيب يصلح لنطاق واسع من االرتفاعات

ـــه  ـــفن ونقل ـــى الس ـــتخدامه عل ـــمح باس ـــر يس ـــم صغي حج
بالشـــاحنات

قـــدرات مرنـــة فـــي توزيـــع البيانـــات، مـــن المحطـــات 
البعيـــدة إلـــى شـــبكة التحكـــم والســـيطرة واالتصـــاالت 

.)C4I( وأجهـــزة الحاســـوب واالســـتطالع



حيـــث تتميـــز هـــذه المنصـــة التـــي تعمـــل بشـــكل مســـتقل تمامـــًا بقدرتهـــا علـــى اإلقـــالع 
ـــة،  ـــاً، وبـــث الفيديـــو الحـــّي لمســـافة 180كلـــم إلـــى محطـــة التحكـــم األرضي والهبـــوط عمودي

ـــاعات. ـــة 10 س ـــل لغاي ـــدة تص ـــق لم والتحلي

ويتطلـــب النظـــام شـــاحنتين فقـــط لنقلـــه بـــرًا - إحداهـــا مخصصـــة للطائـــرة المســـيرة التـــي 
يبلـــغ طولهـــا 3,110 ملـــم واألخـــرى لنقـــل محطـــة التحكـــم. وبالمقابـــل، فـــي حالـــة العمليـــات 

ـــة. ـــة ثابت ـــم أرضي ـــة تحك ـــاء محط ـــن بن ـــددة، يمك ـــة مح ـــة جغرافي ـــوق منطق ـــة ف المنتظم

ـــدات  ـــن وح ـــه ضم ـــًا لدمج ـــاًل مثالي ـــبر ح ـــام الس ـــن نظ ـــة م ـــة المتنقل ـــدادات المرن ـــل اإلع وتجع
المدفعيـــة والمهـــام البحريـــة. وباســـتطاعة أداســـي تخصيـــص النظـــام بشـــكل أدق ألكثـــر 
ـــر،  ـــوًا، والنشـــر بشـــكل مســـتقل وبحجـــم صغي ـــك النشـــر ج ـــي ذل ـــا ف ـــاً، بم االســـتخدامات تقدم

والنشـــر بحـــرًا حيـــث تتطلـــب البيئـــة العملياتيـــة المحصـــورة صيانـــة ودعمـــًا متخصصيـــن.

ـــر  ـــن األث ـــى م ـــد األدن الح
مـــن  األكبـــر  والقـــدر 

التأثيـــر 

طويل المدى. شديد التحمّل. حمولة متطورة.

نظـــام الســـبر متوفـــر وفـــي الخدمـــة منـــذ عـــام 2003، وقـــد ســـّجل آالفـــًا 
ــهولة  ــر وسـ ــه الصغيـ ــل حجمـ ــة. وبفضـ ــة الناجحـ ــاعات العملياتيـ ــن السـ مـ
ـــي  ـــرة وف ـــرق الوع ـــى الط ـــك عل ـــي ذل ـــا ف ـــره، بم ـــارات نش ـــدد خي ـــه وتع نقل

البحـــر، يعتبـــر نظـــام الســـبر منصـــة مثاليـــة لجميـــع أنـــواع العمليـــات.

المرونة في النشر

محمول جوًا

محطة أرضية ثابتة

متنقـــل، يحتـــاج شـــاحنتين للنقـــل علـــى 
الطرقـــات الوعـــرة أو الطـــرق المعبـــدة

مستقل وذو حد أدنى من األثر

لألماكـــن  مخصصـــة  دعـــم  إعـــدادات 
الســـفن علـــى  المحصـــورة 



ـــى  ـــي عل ـــب عمليات ـــم وتدري دع
ـــي ـــتوى عالم مس

مـــع اكثـــر مـــن  15 عامـــًا مـــن الخبـــرة فـــي 
توفيـــر الصيانـــة لنظـــام الســـبر وفـــي تقديـــم 
التدريـــب علـــى هـــذا المـــورد الهـــام، توفـــر 
وموثوقـــة  مســـتدامة  جاهزيـــة  أداســـي 
للمهـــام وتفـــّوق فـــي األداء والعمليـــات.

المركزيـــة  أداســـي  منشـــأة  وتســـمح 
والحديثـــة للصيانـــة والتدريـــب بتوفيـــر حلـــول 
ـــة  ـــة الظـــروف الميداني مخصصـــة للمهـــام لتلبي

المتغيـــرة. واألولويـــات 

التدريب

ــبر  ــام السـ ــي نظـ ــة فـ ــا العريقـ ــتثمرين خبراتنـ مسـ
وفـــي التدريـــب الشـــامل المكثـــف لطيـــاري الطائـــرات 
المســـيرة ولطواقـــم صيانتهـــا باإلضافـــة إلـــى خبراتنـــا 
فـــي تقديـــم مختلـــف أنـــواع الـــدورات المرتبطـــة 
بمجـــال الطيـــران عمومـــاً، نوفـــر فـــي أداســـي 

تدريبـــًا فعـــاالً ومخصصـــاً علـــى نظـــام الســـبر.

ــا خبراتهـــم العمليـــة فـــي  حيـــث يوظـــف مدربونـ
تشـــغيل المنصـــة وفهمهـــم للمتطلبـــات اإلقليميـــة 
فـــي ضمـــان جاهزيـــة أفـــراد وموظفـــي عمالئنـــا 

وامتالكهـــم لمـــا يلزمهـــم إلنجـــاح عملياتهـــم.

الدعم

تقـــدم أداســـي الصيانـــة مـــن المســـتوى األول، 
والمســـتوى الثانـــي، والصيانـــة فـــي العنابـــر باإلضافـــة 
إلـــى إمـــدادات قطـــع الغيـــار. ونضمـــن مـــن خـــالل 
ـــة  ـــبر اإلدارة الفّعال ـــة الس ـــة بمنص ـــا العميق معرفتن
للصيانـــة المجدولـــة وغيـــر المجدولـــة، ممـــا يرفـــع 

أداء وجاهزيـــة المنصـــة ألقصـــى درجـــة.

الحمولة والهندسة

بيـــن خبراتهـــم  مـــا  أداســـي  يجمـــع مهندســـو 
ـــي  ـــاز الفن ـــن االمتي ـــة وبي ـــذه المنص ـــي ه ـــة ف العملي
ـــى  ـــدة عل ـــوالت جدي ـــع حم ـــي وض ـــالء ف ـــم العم لدع
المنصـــة. كمـــا نعمـــل جميعـــًا علـــى فهـــم المتطلبـــات 
ـــات نشـــر المنصـــات لنصمـــم  المحـــددة للمهمـــة وغاي
حلـــوالً شـــاملة للحمولـــة، بمـــا فـــي ذلـــك؛ تركيـــب 
الكهرو-بصرية/األشـــعة  بالتقنيـــات  الحساســـات 
تحـــت الحمـــراء، ورادار البحـــث واإلنقـــاذ، أو الحـــرب 

الكهرومغناطيســـية واالســـتطالع.

ضــمـــان جـاهـزيـــة
النـظـــام 
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إقالع وهبوط ذاتيان بالكاملاالستقاللية

نظم متعددة للمالحة بالقصور الذاتي وباألقمار الصناعيةالمالحة

محرك دّوار بقوة 50 حصانمصدر الطاقة

فيديو مضغوط رقمي بالكاملاتصال بيانات / فيديو

80كلم، 180كلمأقصى مدى
120 عقدةالسرعة القصوى

55 عقدة لتحقيق أطول مدة تحليقسرعة التحليق

لغاية 6 ساعات، أو لغاية 10 ساعات بواسطة خزان وقود خارجيمدة التحليق

50كغمالحمولة
200كغمالوزن األقصى عند اإلقالع

110كغمالوزن الفارغ

األبعاد
3,110 ملمالطول

1,120ملماالرتفاع
1,240ملمالعرض

3,400ملمُقطُر المروحة الرئيسية

البيانات الفنية
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أبوظبــي، اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
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