
الھوائي Barrett 2019 ھو عبارة عن ھوائي محمول آلي الموالفة٬ مصمم لالتصال بأجھزة االستقبال 
.Barrett 2000 واإلرسال من السلسلة

Barrett 2019  في ضــــــوء توفیره لتغطیة تردد من ۲ میجاھرتز إلى ۳۰ میجاھرتز٬ یتمیز الھوائي
بســـــــرعة الموالفة (نموذجًیا < ١٫٥ ثانیة) وانخفاض استھالك الطاقة. ویتم الحفاظ على كفاءة اإلشعاع 
العالیة والموالفة الدقیقة من خالل زیادة تیار الھوائي (ولیس تقلیل نســــــبة الموجة مســـــــتقرة الفولطیة 
(VSWR)) في كل موالفة. ویشتمل الھوائي Barrett 2019 على مضخم واسع النطاق یتم تفعیله في 
وضع االستقبال للتمكین من مســح القنوات. ونظًرا لتصــمیمه المتین الذي یعمل بالتردد الالسلكي٬ یمكن 
أیًضا استخدام الھوائي Barrett 2019 مع استعماالت دورات التشــــــــــغیل العالیة مثل نظام الفاكس 

.(ALE) أو 2020 وھو متوافق مع تشغیل إنشاء الرابط اآللي Barrett 923 والبیانات

یمكن تركیب جھاز اسـتقبال GPS اختیاري داخل حاویة الھوائي 2019 وتوصــیله مباشــرة من خالل 
كابل تحكم التردد الالسـلكي إلى أجھزة االسـتقبال واإلرسـال 2050  المولدة للتیار. وعناصــر الموالفة 
الفعالة بالھوائي موضوعة في قالب أسود بالستیكي تقني متین مقاوم للدفع ومقاوم للمیاه. ویشـــــــــــتمل 
ذلك القالب على عنصـــــــــــــــر تثبیت متین مقاوم لالھتزازات عند قاعدته. وحتى مع بنیته القویة٬ فإن 

Barrett 2019 یبلغ وزنه ۳٫٦ كجم فقط.

جھاز Barrett 2019 مزود في الوضع القیاسي بھوائي سوطي من قطعتین مصــــــــنوع من األلیاف 
الزجاجیة مطابق للمعاییر العسكریة مع زنبرك مستدق. ویتوفر ملحق NVIS اختیاري في شكل قسـمین 
سوطیین إضافیین. ویحتوي جسـم الھوائي الرئیســي على موصل كابل تحكم مطابق للمعاییر العســكریة 

وموصـــل تردد الســـلكي فائق العلو. وجھاز 2019  مزود بكابل تحكم وتردد الســــلكي ُمركب طولهَّ
٦ أمتار وموصــالت لتوصــیله بجھاز اإلرســال واالســتقبال. ویتوفر كابل تحكم وتردد الســلكي طوله

١۰ أمتار كملحق للجھاز.

حاویة متینة مقاومة للماء

سوطي من قطعتین مطابق للمعاییر العسكریة

NVIS تشغیل

الحالة الثابتة - عدم وجود أجزاء متحركة
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إجمالي األطوال مع الھوائیین 
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www.barrettcommunications.com.au 

المواصفات العامة
نطاق التردد           ۲ میجاھرتز إلى ۳۰ میجاھرتز (مستمر)

قدرة معالجة الطاقة         ١٥۰ واط في ذروة الطاقة الغالفیة
نسبة الموجة مستقرة الفولطیة (VSWR)  أفضل من ۲:١ عند الموالفة

زمن الموالفة          أقل من ثانیة ونصف (نموذجًیا)
درجة حرارة التشغیل        -۳۰ مئویة إلى +٦۰° مئویة

الرطوبة            ٪۹٥ نسبیة, بدون تكاثف
IP67         المواصفات البیئیة

جھد مصدر التغذیة بالطاقة        ١۲٫٦ فولت تیار مسـتمر (مأخوذ من جھاز اإلرسال 
            واالستقبال)

معاوقة الھوائي         ٥۰ أوم غیر متوازن
التثبیت            مسمار مقاس M16 مع التجھیزات الالزمة للقفل

الوزن            وزن جســـم الھوائي الرئیســـي بما في ذلك الزنبرك 
            المتین ٤٫١٥ كجم

تیار الدخل            متوسط ٦۰۰ مللي أمبیر عند الدخل بمعدل +١۲٫٦ فولت
المعاییر            یتوافق مع المعیار العسـكري G810 لتحمل السـقوط 
            واألتربة ودرجات الحرارة والصدمات واالھتزازات
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زنبرك متین من 
فوالذ ال یصدأ

عمود تثبیت یحتوي على
 ثقب مخروم مسبقا ً

إلتاحة تركیب قفل منع السرقة

قاعدة تثبیت متینة 
مقاومة لالھتزازات 

من فوالذ ال یصدأ

لوحة موصالت من
فوالذ ال یصدأ

جھاز استقبال 
GPS داخلي اختیاري 
یتم توصیله مباشرة من 
خالل كابل تحكم التردد 

الالسلكي إلى أجھزة االستقبال 
واإلرسال 2050 المولدة للتیار

قالب بالستیكي تقني 
متین مقاوم للدفع ومقاوم للمیاه

وزن جسم الھوائي الرئیسي 
بما في ذلك الزنبرك 

المتین ٤٫١٥ كجم
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المجموعة السوطیة 
القیاسیة المكونة من 
قطعتین ۰٫٥٥ كجم

مجموعة سوطیة ملحقة 
مكونة من قطعتین 

للموجة األیونوسفیریة 
(NVIS) شبه العمودیة

 وزن ۰٫٦۰ كجم

BARRETT
COMMUNICATIONS

الھوائي 2019 العالي التردد 
المحمول اآللي الموالفة

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

المركز الرئیسي:
Barrett Communications Pty Ltd
47 Discovery Drive, Bibra Lake,

WA, 6163 AUSTRALIA
ھاتف: ١٧۰۰ ۹٤۳٤ ٨ ٦١+ 
فاكس: ٦٧٥٧ ۹٤١٨ ٨ ٦١+

 information@barrettcommunications.com.au :البرید اإللكتروني
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