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القاعد�ة المحطات الستعماالت مصــمم الموالفة اآللي األفقي القطب الثهنائي Barrettال)وائي 2017
هنفس(. الوقت في األداٍء عال�ة ولكهن)ا المساحة توفلاير الحجم صغ�لايرة أج)زة إلى تحتاج التي

اآللي األفقي القطب الثهنائي ال)وائي تثب�ت �مكن مم، ٥٠ بمقاس ق�اســـــــــي قائم على Barrettبتثب�ت(
مع طول( وبفضل للغا�ة. س)الًء تلايرك�ب( �جعل مما مهن)ا أمتالاير ٦ مسافة على األلايرض من ا جدًء ا قلاير�بًء الموالفة

الجو. طلاير�ق عن ال)وائي هنقل بس)ولة �مكن ا، متلايرًء ٢٫١ فقط والبالغ عبوت(

المســـح لضـــمان المســح وضع تشــغ�ل أثهناٍء المعاوقة مطابقة المدمج األولي االستقبال مضــخم �وفلاير
الموالف و�حتوي الحد�ثة. الالسلك�ة االتصـاالت بلايروتوكوالت باستخدام اللايربط إهنشاٍء وتشغ�ل الموثوق

لي. األوَّ الموالفة تسلسل بعد قهناة لكل الموالفة معلومات �خزن ذاكلايرة هنظام على

المكان. في موجود قائم أو بلايرج أو سالاير�ة أي في تثب�ت( في للمســــاعدة تلايرك�ب بتج)�زات مزود ال)وائي
المهناسبة. السوالايري من بمجموعة ذلك من بدالًء ا مزودًء ال)وائي �كون أن و�مكن

ا متلايرًء ٣٠ طول( ُملايركَّب الســلكي وتلايردد تحكم بكابل الق�اســي الوضـع في مزود Barrettج)از 2017
واإللايرسال االستقبال بأج)زة للتوص�ل Barrett.وموصالت 2050

القطب الثهنائي 2017ال)وائي
الموالفة اآللي األفقي

م�جا�لايرتز ٣٠ إلى م�جا�لايرتز ٣ من التلايردد تغط�ة

تلايردد كل على الموالفة كفاٍءة

المساحة المحدودة المهناطق في التلايرك�ب س$ولة

االستقبال وضع في التلايرددي الهنطاق علاير�ض مضخم

ثاهن�ة مللي ١٠ من أقل - الذاكلايرة موالفة

الم�زات
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اإلشعاع هنمط
اقتلايراب مع الكسـب و�تحسـن أمتالاير. ٦ حتى المهنخفضة االلايرتفاعات على مقبول بشكل ال)وائي \ذا س�عمل
القصـوى اإلشعاع هنقاط من المز�د ُتظِ)لاير سوف اإلشعاع أهنماط أن من اللايرغم على أمتالاير، ١٠ من االلايرتفاع

الدهن�ا. اإلشعاع وهنقاط
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°٩٠ االلايرتفاع زاو�ة
د�س�بل ١٫٨ = األقصى الكسب

آ�زوتلايروبي
°٢٣ االلايرتفاع زاو�ة

آ�زوتلايروبي د�س�بل ٦٫١ = األقصى الكسب
°١٦ االلايرتفاع زاو�ة

آ�زوتلايروبي د�س�بل ٧٫٩٦ = األقصى الكسب

السمت زاو�ة
م�جا\لايرتز ٣٫٧٠٠٠

السمت زاو�ة
م�جا\لايرتز ١٨٫٥٠٠٠

السمت زاو�ة
م�جا\لايرتز ٢٥٫٩٠٠٠

م�جا\لايرتز ٣٫٧
\لايرتز ٨٫٥١
م�جا\لايرتز ٢٥٫٩

السمت زاو�ة
م�جا\لايرتز ٣٫٧٠٠٠

السمت زاو�ة
م�جا\لايرتز ٨٫٥٠٠٠١

السمت زاو�ة
م�جا\لايرتز ٥٫٩٠٠٠٢

م�جا\لايرتز ٣٫٧
\لايرتز ١٨٫٥

م�جا\لايرتز ٢٥٫٩

أمتالاير ٦ الايرتفاع - األفقي المستوى

أمتالاير ٦ الايرتفاع - العمودي المستوى

العامة المواصفات
التلايردد م�جا\لايرتزهنطاق ٣٠ إلى م�جا\لايرتز ٣

الفولط�ة مستقلايرة الموجة VSWR١٫٥:١هنسبة ( )
أفقياالستقطاب

أومالمعاوقة ٥٠
الطاقة أقصىدخل بحد الغالف�ة الطاقة ذلايروة في واط ٢٠٠

التشغ�ل وضع في أمتالايرالعلايرض ٨
الدخل معاوقة أومهنطاق ٥٥ إلى ٤٥

هنموذج�ًءا) الفولط�ة مستقلايرة الموجة ١٫٤:١هنسبة من أقل هنموذج�ًءا : VSWR) ( )
المستملاير الت�الاير دخل ج)ازمتطلبات من (مأخوذ مستملاير ت�الاير فولت ١٣٫٨+

عبلاير السلسلة من واالستقبال 2000اإللايرسال
مدمج) السلكي تلايردد تحكم كابل

المستملاير الت�الاير تشغ�ل مستملايرهنطاق ت�الاير فولت ١٥ إلى ١٠+
الدخل ت�الاير أمب�لايرمتوسط ٠٫٩

األولى الموالفة - الموالفة ازمن هنموذج�ًء - ثاهن�ت�ن من أقل
الذاكلايرة من - الموالفة ازمن هنموذج�ًء - ثاهن�ة مللي ١٠ من أقل

الذاكلايرة ١٧٠عهناو�ن
التشغ�ل حلايرالايرة مئو�ةدلايرجة °٧٠+ إلى مئو�ة ٣٥-

التزام. أو إشعالاير دون للتغ��لاير ومواصفات)ا المعدات أوصاف وتخضع هنموذج�ة. المواصفات

°٩٠ االلايرتفاع زاو�ة
آ�زوتلايروبي د�س�بل ١٫٨ = األقصى الكسب

°٢٣ االلايرتفاع زاو�ة
آ�زوتلايروبي د�س�بل ٦٫١ = األقصى الكسب

°١٦ االلايرتفاع زاو�ة
آ�زوتلايروبي د�س�بل ٧٫٩٦ = األقصى الكسب

اللايرئ�سي: الملايركز
Barrett Communications Pty Ltd
47 Discovery Drive, Bibra Lake,

WA, 6163 AUSTRALIA
+٦١ ٨ ٩٤٣٤ ١٧٠٠ \اتف:
+٦١ ٨ ٩٤١٨ ٦٧٥٧ فاكس:

information@barrettcommunications.com.au :اإللكتلايروهني البلاير�د


