


نبذة عن رشكة شيبل

تأسست يف عام 1951م يف فيينا بالنمسا، وتركز مجموعة شيبل حول العامل عىل تطوير وتصميم وإنتاج 
لصناعة  واملخاطر  الجودة  إدارة  معايري  مع  مـتـوافـقـة   S-100 كامكوبرت®  طيار  بدون  جوية  أنظمة 
الطريان )AS/EN 9100( وحققت الرشكة سمعة دولية مرموقة يف انتاج تكنولوجيا متقدمة يف املجاالت 
املقر  يقع   . ومميزة  استثنائية  كخدمة  البيع  بعد  ما  بخدمة  مدعمة  واإلنسانية  والتجارية  العسكرية 
الرئييس ملجموعة شيبل  يف فيينا بالنمسا، ومتتلك الرشكة عدد من الفروع حول العامل يف فيينا وفيينا 
نويشتاد )النمسا(، وماناساس بوالية فريجينيا )الواليات املتحدة االمريكية(، وأبو ظبي )اإلمارات العربية 

املتحدة(، وشوالهافن )أسرتاليا(.

فيينا
فيينا نويشتاد

ماناساس

أبوظبي

شوالهافن



حققت مجموعة شيبل العديد من النجاحات كأول رشكة عىل مستوى العامل، مثل:

.)ILA( الطريان يف معرض باريس الجوي وكذلك يف معرض برلني الجوي  •
 •  تـجـربة الـتـحـكـم بالـطـائـرة بـدون طـيـار بـواسـطـة الـطـائـرة الـعـمـوديـة الـمـأهـولـة

    )MUM-T: Demonstration of Manned-Unmanned Teaming(، وتـفـعـيـل خـاصـيـة )LOI 5( )التحكم واملراقبة  
    لطائرات كامكوبرت® S-100، مبا يف ذلك اإلطالق واالستعادة(.

•  تسليم البضائع إىل منصة النفط البحرية باستخدام ميزة االقالع والهبوط العمودي ألنظمة الطائرات بدون طيار.
•  الحصول عىل شهادة )LUC: Light Unmanned Operator Certificate( كأول مشغل يف اوروبا ألنظمة الطريان بدون طيار.

شيبل هي الرشكة الرائدة عاملًيا يف األنظمة الجوية املروحية بدون طيار وبخربة منقطعة النظري يف هذا املجال، حيث تم ما ييل:

•  تسليم مئات الطائرات بدون طيار )UAV( للعمالء يف خمس قارات حول العامل.

•  تنفيذ مئات اآلالف من ساعات الطريان يف ظروف مناخية مختلفة.

•  تنفيذ عرشات اآلالف من ساعات الطريان البحري.

•  تنفيذ اآلالف من عمليات الهبوط عىل سطح السفن يف ظروف بيئية صعبة.

•  تعمل عىل أكرث من أربعني فئة من السفن ترتاوح من سفينة دورية صغرية إىل حاملة طائرات هليكوبرت.



تقنية عالية يف التصميم والتطوير

مصنع اإلنتاج املتقدم لرشكة شيبل يف مدينة فيينا نويشتاد بالنمسا يجمع بني التكنولوجيا املتقدمة 
أنظمة  عىل  املتزايد  الطلب  ملواكبة  املصنع  مساحة  تضاعفت   2020 عام  ويف  واالبتكار.  والتصميم 
كامكوبرت® S-100. وتؤدي منطقة اإلنتاج مبارشة إىل املطار، حيث يتم تنفيذ عمليات الطريان والتدريب 

العميل بشكل يومي. 
املتنوعة  املتطلبات  بتحقيق  فيها  تلتزم  بحيث  التطور  ودامئة  متجددة  رحلة  الرشكة  مهمة  وتعد 
لعمالئها وتسعى دامئاً اىل تحقيق عنرصي اإلتقان والكامل. كام يتمتع فريق الخرباء بالرشكة بقدرات 

ومهارات عالية لدفع أنظمة كامكوبرت® S-100 إىل مستويات اعىل من التطور والريادة.

تشمل منشأة اإلنتاج القدرات التالية:الخربة واالبداع

.)Autoclave( انتاج املواد املركبة ومعالجتها بفرن الضغط  •
.)3D Printers( تصنيع املواد املضافة بواسطة الطابعة ثالثية األبعاد  •

•  تجميع االجزاء اإللكرتونية.

.S-100 ®تجميع املحرك وتجميع طائرات كامكوبرت  •
•  اختبار قدرة املحرك )مبا يف ذلك االرتفاعات العالية(.

•  اختبار مراوح الطائرة.



النظام
اداء منقطع النظري

تم تصميم نظام كامكوبرت® S-100 بخاصية اإلقالع والهبوط العمودي املستقل )VTOL( الذي ال 
مثيل له وفقا ملعايري الطريان العاملية للطائرات املأهولة وذلك لالستخدام يف الرب والبحر عىل حد 
تصميم  إن  املتميز.  واألداء  التشغيل  ومرونة  العملياتية  القدرة  بني  فريدا  توازنا  يوفر  مام  سواء، 
هيكل الطائرة املُركب واملبتكر ميكن كامكوبرت® S-100 من العمل كنظام مستديم )هيكل الطائرة 
ألحدث  ومواكبة  سالسة  بكل  للتحديث  الالزمة  املرونة  يوفر  وهذا  للصيانة(  زمني  حد  له  ليس 
حموالت  مع   S-100 كامكوبرت®  طائرتني  من  النموذجي  النظام  يتكون  التكنولوجية.  القدرات 
لضامن  مطور  بتصميم   - بيانات  ووصلة  تشغيل  محطتي  يشمل  أريض  تحكم  ونظام  متعددة، 

الحد األدىن من الحيز املكاين وإمكانية العمل عىل مدار الساعة.



القيادة والسيطرة

يـتـم تـطـويـر بـرنـامـج تـشـغـيـل الـنـظــام بـشـكـل مـسـتـمـر 
والتعديل  للتكيف  وقابل  االستخدامات  متعدد  كونه  لتأكيد 
الرئيسية  الرحلة  عرض  شاشة  وتعرض  االستخدام.  وسهل   وبديهي 
)PFD: Primary Flight Display ( تفاصيل املواقع ومعلومات الرحلة 
بينام  املهمة،  لتنفيذ  الفعيل  الوقت  التحليلية يف  املالحية واملعلومات 
بها  بالتحكم  للمستعرشات  املخصصة  االخرى  العمل  محطات  تسمح 
وعرض البيانات وتسجيلها ومعالجتها. ويتيح الضبط املرن إلعداد النظام 
القدرة عىل التحكم يف كامكوبرت® S-100 من خالل وحدات التحكم متعددة 
ويـتـمـيـز  محمولني.  حاسوبني  خالل  من  فقط  أو  الثابتة  الشاشات 
لـطـرف  األسـاسـيـة  الـبـنـيـة  مع  الـدمـج  بـإمـكـانـيـة  الـنـظـام 
 ERCC:(  ثـالـث مـثـل مـراكـز تـنـسـيـق االسـتـجـابـة لـلـطـوارئ
إدارة  أنظمة  أو   )Emergency Response Coordination Centres
)CMS: Combat Management Systems( القتال عىل السفن البحرية 

وذلك لضامن سالسة البث املبارش للبيانات والتحكم عن بعد.

 )Data Link( خيارات ربط البيانات

املبارش  البث  اثناء  آمنة  اتصال  وسيلة  املشفرة  البيانات  ربط  يوفر 
للبيانات، وذلك إضافة إىل تعدد خيارات النطاق الواسعة والتي تصل 
إىل 200 كم )108 ميل بحري(. كام تم إتاحة وحدة االتصاالت باألقامر 
االصطناعية )SATCOM( لتنفيذ العمليات التي تتجاوز خط الرؤية 

الطبوغرافية.

قابلية التشغيل التوافقي

القادر   )STANAG 4586( الناتو  نظام  كامكوبرت® S-100 مع  يتوافق 
العايل  املستوى  هذا  ويسمح  وامان.  بسالسة  املعلومات  نقل  عىل 
واملتطور بإمكانية التشغيل التوافقي والتحكم املبارش من املحطات 

 .)MUM-T( األرضية والسفن واملركبات األرضية والطائرات

النظام

 )CUBE( جهاز الربط الرئييس

محطات  ذلك  يف  مبا  النظام،  مكونات  جميع  بني  الرئييس  الرابط  هو 
التحكم والشبكات لتسهيل عمليات الرتكيب واالتصاالت والتمديدات. 
ثابت عىل  أو  متنقل  كمكون  لالستخدام  املرن  تصميمه  يسمح  وبهذا 

املركبات والسفن.



عمليات االستطالع البحري

املثبتة العملياتية  التجارب 

الطريان  بنزين  باستخدام   S-100 كامكوبرت®  تشغيل  ميكن 

الثقيل  بالوقود  أيضا  إليه  يشار  الذي  الكريوسني  أو  )الجازولني( 
للبيئة  مثايل  بشكل  مناسبا  يجعله  مام   ،)F-44/JP-5 ذلك  يف  )مبا 
معدات  إىل  حاجتها  وعدم  الصغري  الطائرة  حجم  ويتيح  البحرية. 
األماكن  يف  والصيانة  والتخزين  التحرك  سهولة  واالستعادة  اإلطالق 
الضيقة أو يف حظائر السفن. كام يتم الحفاظ عىل النظام وحاميته 
من التآكل والصدأ من خالل االستخدام املكثف للمواد املركبة من 

الخاص.  والطالء  للصدأ  املقاوم  والفوالذ  والتيتانيوم  الكربون  ألياف 
وتتنوع الحموالت من مستشعرات مراقبة ورصد وجمع بيانات مام
النظام  تشغيل  وميكن  كبري.  بشكل  للسفن  العامة  القدرات  يدعم 
من أي سفينة بها سطح هبوط صغري لطائرة هليكوبرت أو مساحة 
نظام  تثبيت  ميكن  كام  مختلفة.  جوية  ظروف  ويف  مناسبة  خالية 
الناتو  معايري  مع  يتوافق  والذي  السفينة  سطح  عىل  الطائرة 
القاسية.  الجوية  الظروف  يف  املهام  ويسهل  السفن  عىل  للهبوط 

مختلف  قبل  من  واسع  نطاق  S-100 عىل  كامكوبرت®  استخدام  يتم 
االستطالع  مهام  وتشمل  ونهارا.  ليال  والحكومية  املدنية  الوكاالت 
واملساعدة  االنبعاثات  ومراقبة  واإلنقاذ  والبحث  واملراقبة  بعد  عن 
يف الحوادث والكوارث. وعىل الصعيد العاملي تقوم القوات البحرية 
األنشطة  ملراقبة   S-100 كامكوبرت®  نظام  بتشغيل  روتيني  بشكل 
والتهريب  األسامك  وصيد  البحرية  القطع  اكتشاف  مثل  البحرية 

والقرصنة.

الرئيسية املهام 

•  االستطالع الجوي.
•  املراقبة األمنية.
•  البحث واإلنقاذ.

•  مراقبة االنبعاثات.
•  دعم عمليات اإلغاثة يف حاالت الكوارث الطبيعية والبيئية.

•  مراقبة انشطة الشحن.



االستطالع األريض الرئيسية املهام 

•  مراقبة الحدود.
•  مراقبة التلوث البيئي والكوارث الطبيعية.

•  مراقبة االضطرابات املدنية.
•  اكتشاف التغريات البيئية.
•  حامية املواكب الرسمية.

•  تأمني خطوط اإلمداد.
•  إعادة إمداد الخط األمامي.

التشغيل حول العامل

مختلف  يف  للتشغيل  عالية  وكفاءة  فعالية  النظام  أثبت 

بشكل   S-100 كامكوبرت®  نظام  ويستخدم  القاسية.  البيئات 
)-40( إىل   وصوال  املتجمد  الشاميل  القطب  يف  وفعال  روتيني 

مئوية  درجة   )+55( حتى  الصحراوية  والبيئة  مئوية  درجة 
وتتميز  العالية.  الرطوبة  ذات  املناخية  املناطق  إىل  إضافة 
والهبوط  اإلقالع  بخاصية  طيار  بدون  املروحية  الطائرات 

أو  طريان  مدرج  اىل  الحاجة  بدون  تعمل  والتي   )VTOL( لعمودي 
ارتفاعات  يف  للعمل  مصممة  أنها  كام  واستعادة.  إطالق  معدات 
  )ISA( الجوي  للغالف  الدويل  املعيار  يف  قدم   18000 إىل  تصل 
كجم   34 و  كاملة  وقود  حمولة  مع  متواصلة  ساعات   6 وملدة 
إىل  الرحلة  وقت  متديد  وميكن  اإلضافية.  الحمولة  من  رطال(   75(
االختياري.  الخارجي  الوقود  خزان  بإضافة  ساعات   10 من  أكرث 
متحركة. أو  ثابتة  صغرية  حاوية  من  النظام  تشغيل  وميكن 

متنح أجهزة االستشعار املتعددة القدرة عىل مراقبة الحدود وتوفري 
الكوارث  الفرص لدعم السلطة املحلية بدًء من مراقبة  العديد من 
تعتمد  كام  املدنية.  االضطرابات  إىل  البيئي  والتلوث  الطبيعية 
الرسمية  املواكب  لحامية   S-100 كامكوبرت®  عىل  الربية  القوات 
األمامية  الخطوط  تزويد  وإعادة  اإلمداد  خطوط  سالمة  وضامن 

باإلمدادات األساسية.



تطبيقات االستخدام 

نقل البضائع

اإلقالع  ذات  طيار  بدون  الطائرات  بواسطة  حملها  يتم  التي  البضائع  أصبحت 
 S-100 ®اآلن حقيقة واقعة، وقد أثبتت كامكوبرت )VTOL( والهبوط العمودي
وميكن  هذا  اإلمداد،  وإعادة  اللوجستي  النقل  لعمليات  وآمن  حل رسيع  أنها 
استخدام صندوق شحن أو خطاف لنقل األحامل السفلية أو مزيج منهام، حيث 
أن الطائرة بدون طيار قادرة عىل حمل معدات النجاة وقطع الغيار واإلمدادات 

العاجلة لفرق اإلنقاذ مبا يف ذلك الطعام والرشاب واملواد الطبية وغريها.

الحجم  متوسطة  البضائع  لنقل  شحن  صندوق  بوجود  الطائرة  وتتميز 
اإلنقاذ،  عمليات  اثناء  النجاة  سرتات  إسقاط  أو  اإلنقاذ  عوامات  نقل  مثل 
حيث  الكبرية،  والبضائع  السفلية  األحامل  لنقل  الخطاف  يستخدم  بينام 
مام  الدم،  وأكياس  بالذخرية  األمامية  الخطوط  قوات  تزويد  بالفعل  تم 
طيار. بدون  بعد  عن  الجوي  النقل  لتطبيق  جديدة  رؤية  توفري   يعكس 

البحث واإلنقاذ

واإلنقاذ البحث  مهام  لجميع  ومكمل  مهم  بدور   S-100 كامكوبرت®   تقوم 
واسع  بحث  ورادار  بكامريا  انها مجهزة  ، حيث   )SAR: Search and Rescue(
النطاق، كام أثبتت كامكوبرت® S-100 كفاءتها وقدرتها وفعاليتها يف اسناد مهمة 
البحث واإلنقاذ. وتتيح هذه الوظائف اآللية الدقيقة القدرة عىل تقليص أوقات 
البحث بشكل كبري، بينام يضمن رادار املراقبة فعاليته يف جميع األحوال الجوية.

وبإمكان كامكوبرت® S-100 إرسال سرتات النجاة أو غريها من املعدات فور اكتشاف 
 S-100 ®الهدف وتحديده مثل قارب نجاة أو شخص يف البحر. وبإمكان كامكوبرت
اإلنقاذ،  عملية  ذلك  بعد  تبدأ  والتي  املأهولة  املروحية  إىل  اإلحداثيات  تزويد 
وبهذا تجسد عملية البحث واإلنقاذ )SAR: Search and Rescue(  التشغيل 

التوافقي بني األنظمة املأهولة وغري املأهولة.



 حمولة الشحن الرئيسية

الوزن األقىص للحمولة 50 كجم )110 رطل(

تعدد خيارات الحموالت

مرونة ال مثيل لها

 S-100 ®بحيث يكون لديها قدرات متعددة الستيعاب الحمولة، وتوفري املرونة القصوى ملجموعة واسعة من الحموالت واملهام لتلبية املتطلبات املتنوعة والفردية للعمالء. وميكن تجهيز كامكوبرت S-100 ®تم تصميم كامكوبرت
عىل سبيل املثال  مبزيج من رادار 360 درجة وكامريا EO/IR و IFF وAIS وتكاملها يوفر القدرة اإلدراكية الالزمة لتنفيذ املهام بكفاءة عالية كام توفر كامكوبرت® S-100 أماكن حمولة رئيسية وإضافية وجانبية باإلضافة إىل 

القدرة عىل نقل الحمولة السفلية بنقاط صلبة ويبلغ الحد األقىص للحمولة 50 كجم )110 رطل(.

تعدد خيارات الحموالت 

•  كامريات  Gimballed( 360( درجة تعمل بالطاقة الكهروبرصية / االشعة تحت الحمراء.
 •  رادارات لجميع األحوال الجوية 360 درجة لرصد األهداف املتحركة األرضية / البحرية

.)GMTI / MMTI: Ground / Maritime Moving Target Indication(    
•  ماسح ضويئ واسع النطاق يعمل ليالً ونهاراً.
 •  رادار ليزر لتحديد املسافة باستخدام الضوء 

.)LiDAR: Light Detection And Ranging(    
.)IFF: Identification Friend or Foe( جهاز تحديد الصديق أو العدو  •

.)AIS: Automatic Identification System( نظام التعرف اآليل للقطع البحرية  •
•  جهاز الكشف عىل الكربيت لرصد االنبعاثات.

.)HFDF: High-Frequency Direction Finding( جهاز اكتشاف االتجاه عايل الرتدد  • 
 )Mode 5( نظام التتبع واملراقبة التلقائية  • 

 .)ADS-B: Automatic Dependent Surveillance – Broadcast(    
•  نظام تحديد املواقع العاملي )GPS: Anti-jam Global Positioning System( مضاد التشويش.

•  نظام تثبيت رسيع بشبكة هاربون )متوافق مع معايري الناتو(.
•  نظام استكشاف سطح السفينة.

•  خطاف حموالت معلقة أسفل جسم الطائرة.

 نظام التثبيت الرسيع بشبكة هاربون

الوزن 3,4 كجم )7,5 أرطال(

حمولة الشحن اإلضافية

 الوزن األقىص للحمولة 10 كجم )22 رطل(

 حمولة الشحن االمامية

الوزن األقىص للحمولة 10 كجم )22 رطل(

 الحمولة الجانبية

الوزن األقىص للحمولة 10 كجم )22 رطل(

 الحمولة الجانبية

الوزن األقىص للحمولة 10 كجم )22 رطل(



التدريب

توفر شيبل دورات تدريبية شاملة ترتاوح بني دورات تأسيسية ومتقدمة 

للمشغلني وفنيي الصيانة تتوافق مع مبادئ الدورات املطبقة يف عامل 

الذي  العميل  والتدريب  الدراسية  الفصول  وتشمل  املأهول،  الطريان 
يقوم به مدربون ذوي خربة.

نظام  وتشغيل  العام،  الطريان  مبادئ  املشغل  تدريب  دورة  تغطي 

كامكوبرت® S-100، وتخطيط املهام، واملحاكاة، والطريان الفعيل، وتهدف 
دورة الصيانة اىل تدريب فنيي الصيانة عىل أن يكونوا بارعني يف دعم 
تنفيذ  وباإلمكان  والظروف.  البيئات  جميع  يف  وجاهزيته  النظام 
التدريب يف منشأة الرشكة ذات التقنية العالية يف النمسا أو يف املكان 

الذي يختاره العميل.

وميكن  توفري جهاز محاكاة كإضافة فعالة من حيث التكلفة بحيث 
واملحافظة  التدريب  لتعزيز  الالزمة  التطبيقات  جميع  عىل  يشتمل 

عىل جاهزية املشغلني املستمرة ألداء املهام املطلوبة.

املساندة والدعم

الدعم اللوجستي املتواصل 

  )ILS: Integrated Logistics Support( يعد الدعم اللوجستي املتكامل
حجر األساس يف خدمات دعم منتجات شيبل ويشمل توفري املختصني يف 
جميع مواقع التشغيل األرضية والبحرية، وبوابة العمالء عرب اإلنرتنت، 
ومكتب الدعم الفني الذي يعمل عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع 
واملهندسني  الخربة  ذوي  من  طيار  بدون  الطائرات  مبشغيل  واملدعم 

والفنيني املعتمدين.

تشمل خدمات العمالء ما ييل:

•  الدعم الفني الذي يعمل عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع.
•  تحديث الربمجيات وتنفيذ نرشات الخدمة.

•  الصيانة الوقائية والتصحيحية عىل جميع مستويات النظام.
•  متابعة مستوى املخزون.

•  إدارة قطع الغيار.
•  إدارة التقادم.

شهادات عاملية

به  واملوثوق  اآلمن   S-100 كامكوبرت®  نظام  وتصنيع  تصميم  يتوافق 

الطريان واللوائح املعتمدة  مع أفضل املامرسات املعمول بها يف صناعة 
للهيئات العسكرية واملدنية.

به  املعرتف  املعيار  وهي   ،AS/EN 9100 شهادة  عىل  شيبل  وحصلت 
إلدارة الجودة يف صناعات الطريان والفضاء والدفاع.

طيار  بدون  املشغل  شهادة  عىل  شيبل  حصلت   كام 
عن  الصادرة   ،  )LUC: Light Unmanned Operator Certificate(
)Austro Control( مبوجب لوائح وكالة الطريان التابعة لالتحاد األورويب 
)EASA: European Union Safety Agency(  والتي متكن شيبل من 
الترصيح الذايت للعمليات يف املجال الجوي املدين األورويب ضمن النطاق 
املحدد واالمتيازات املرتبطة به. وتعترب شيبل أول رشكة تحصل عىل هذه 
أنظمة  لخدمات  كمزود   S-100 كامكوبرت®  لعمليات  املرموقة  الشهادة 

.UAS الطائرات بدون طيار



50 كجم )110 رطل(  الحمولة االضافية النموذجية   
200 كجم )440 رطل(     )MTO( الوزن االقىص لإلقالع
114 كجم )251 رطل(  الوزن بدون حمولة   

3110 مم )122 انش( الطول االبعاد    
1120 مم )44 انش( االرتفاع     
1240 مم )49 انش( العرض     

3400 مم )133.9 انش( ابعاد املروحة الرئيسية  
<6 ساعات، مع إمكانية الزيادة ألكرث من 10    قدرة التحمل   
ساعات باستخدام خزان وقود خارجي اختياري     

1120 m
m

 (44“)

3110 mm (122“)1240 mm (49“)

املوقع اإللكرتوين

112 شارع مرجرينت 1050 فيينا، و30 شارع فيكتور النج 2700 فيينا نيوشتاد،  النمسا.  Schiebel Aircraft GmbH
8809 طريق فريجينيا ميدوز، ماناساس بوالية فريجينيا 20109، الواليات املتحدة األمريكية  Schiebel Aircraft, Inc

منطقة الباتروس لتكنولوجيا الطريان، 11 شارع وجان، شوالهافن، اسرتاليا  Schiebel Pacific Pty Ltd
سكاي سيتي لوجيستيك بارك، املنطقة الحرة ملطارات أبو ظبي، ص.ب 47871، أبو ظبي، اإلمارات العربية املتحدة  Schiebel Aircraft LLC

aircraft@schiebel.net :أو التواصل معنا عرب الربيد اإللكرتوين www.schiebel.net ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا عىل

املواصفات الفنية

اإلقالع وتتبع املسار والهبوط ذاتيا االتشغيل الذايت )اآليل(  

 GPS ونظام تحديد املواقع الدويل INS نظام املالحة الداخيل نظام املالحة  

S1: محرك 40 كيلو واط املحرك   

بنزين 100 ل ل    

S2: محرك 44 كيلو واط    

F-44 )JP-5(, F-35 )Jet A-1(                  

فيديو رقمي كامل الضغط )حتى 4 مسارات متزامنة( رابط بيانات / فيديو  

مولد 1 كيلو واط  مصدر امداد الطاقة  

50 أو 111 أو 200 كم )27 أو 60 أو 108 ميل بحري( نطاق البيانات  

100 عقدة )185 كم / ساعة( الرسعة القصوى  

55 عقدة )102 كم / ساعة( للحصول عىل أفضل تحمل  الرسعة املثالية  

فيديو


