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زیادة كبیرة في كفاءة اإلرسال وإشعاع االستقبال 
مقارنة بالھوائي السوطي لعملیات الموجة ً

(NVIS) األیونوسفیریة شبه العمودیة

 (NVIS) تشغیل الموجة األیونوسفیریة شبه العمودیة
ًیوفر تغطیة تردد عالي مستمرة تقریبا من مسافة 

۰ إلى أكثر من ١۰۰۰ كم

تقلیل التشویش - زیادة المناعة ضد االشتعال 
وتشویش خطوط الطاقة

تغطیة تردد عالي قصیرة المدى
 NVIS بما أن نظام 2018 یقوم في الغالب بإشعاع طاقة تردد السـلكي تجاه طبقة األیونوسـفیر كھوائي
َّعال في التغلب على منطقة التفویت  (الموجة األیونوســــفیریة شــــبه العمودیة) مثبت على مركبة٬ فإنه ف

ً الشـائعة في أنظمة الھوائي السـوطیة التي توفر تشـغیال فائقا في نطاق ۳۰ إلى ١٥۰ كم. ولنفس السـبب٬ ً
یتسم الھوائي 2018 بأنه فعال للغایة لالتصاالت في المناطق الجبلیة.

أداء عالي المستوى
الھوائي 2018 العالي التردد الحلقي المغناطیســي المحمول ھو أكثر كفاءة بشــكل ملحوظ من ھوائیات 
المركبات من النوع السـوطي٬ حیث یوفر اإلرسال واالستقبال بشـكل أكثر كفاءة إلى حد كبیر. وتتحسـن 

َاإلشارة المستقبلة بالنسبة ألنظمة الھوائي السوطي بمعدل +١۰ دیسیبل إلى +١٤ دیسیبل. 

یشــتمل الھوائي 2018 على مضـــخم مســـح مدمج عریض النطاق الترددي یتیح استخدامه مع أنظمة 
تحتوي على وظیفة إنشاء الربط اآللي (ALE) والشـبكات المتعددة التردد التي یتم تشـغیلھا في مجموعة 

مسح االتصال االنتقائي.

نمط اإلشعاع في الھوائي 2018 له نقاط إشعاع دنیا بزاویة منخفضــــــــــــة تجاه كل جانب من جوانب 
المركبة٬ مما یقلل بشــكل فعال من التشـــویش المنبعث من خطوط الطاقة المجاورة التي تؤثر عادة على ً

المركبات التي تسیر على الطرق البعیدة التي لدیھا خطوط توزیع عالیة الجھد على مقربة منھا.

بنیة قویة
الھوائي 2018 العالي التردد الحلقي المغناطیسي المحمول قد تم دمجه في حامل سقفي٬ مما یتیح إخفاءه 
بســھولة في العملیات الســـریة. وسطح التأریض للھوائي عبارة عن شبكة ألومونیوم متینة٬ ملحومة في 
قضـــــــبان إطار الحامل٬ مما یزید من التیار في حلقة اإلشعاع. وباستخدام تصــــــــمیم الھوائي الحلقي 
المغناطیسـي المغلق٬ یقوم الھوائي بشـكل فعال بحجب وعزل تشــویش اإلشعال في المركبات٬ وبالتالي 

توفیر قدر أكبر من الوضوح في االتصاالت.

الحامل السـقفي مجرب في بعض أسوء ظروف المناطق النائیة في العالم ومصـمم لتحمل الطرق الوعرة 
المموجة٬ والطرق ذات الُحفر والطرق غیر الممھدة. وتتوفر تجھیزات التثبیت المناســــبة لمعظم أنواع َ

المركبات. وُیمكن عمل حوامل مخصصة لجمیع أنواع المركبات العسكریة.

المواصفات العامة

نطاق التردد  ۳٫۹ میجاھرتز إلى ١۲٫۲ میجاھرتز
مصدر التغذیة بالطاقة  ١۲ فولت إلى ١۳٫٨ فولت تیار مستمر (مأخوذ من جھاز 

 اإلرسال واالستقبال)

تیار الطاقة  ≥ ١٫٥ أمبیر في الذروة٤۰۰٬ ≥ مللي أمبیر في وضع االستعداد
نسبة الموجة مستقرة الفولطیة 

(VSWR) أفضل من ۲: ١ عند الموالفة
تصنیف الطاقة  ١۲٥ واط في ذروة الطاقة الغالفیة

اإلشعاع القطبي  تفاوت بمعدل أقل من ٥ دیسیبل في الزوایا التي تزید عن ٤٥ 
 درجة من الطاقة القصوى التي یتم إشعاعھا تجاه الذروة

طاقة الموالفة  ۲ إلى ١٥ واط
زمن الموالفة  في غضون ۳ ثوان

طریقة الموالفة  موتور متدرج متغیر باستمرار
درجة الحرارة  في وضع التشغیل -۳۰º مئویة إلى ٦۰º مئویة

الرطوبة  ۹٥ ٪ بدون تكاثف
التصنیف البیئي  مطابق للمعاییر العسكري 810G (لقمر). مزود بتنفس 

 معادلة الضغط لمعادلة الضغط دون السماح بدخول الرطوبة. 
 مطابق للمعیار العسكري 810G لتحمل الصدمات 

 واالھتزازات واألتربة
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منظر جانبي في وضع التخزین

االستعماالت

 حرس الحدود

 الجمارك

 القوات المسلحة

 الشرطة

 التعدین والنفط والغاز

 خدمات الطوارئ

 صیانة الموارد

 القوات شبه العسكریة

 المساعدات واإلغاثة

 حفظ السالم

المواصفات نموذجیة. وتخضع أوصاف المعدات ومواصفاتھا للتغییر دون إشعار أو التزام.
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