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جھاز اإلرسال واالستقبال 2050 العالي 
التردد ذو النطاق الجانبي المفرد

ٌقلب جھاز اإلرسال واالستقبال معرف ببرنامج َّ ُ

معالجة اإلشارات الرقمیة (DSP) بتقنیات متقدمة

تصمیم خفیف الوزن وصغیر الحجم

ُلوحة أمامیة قابلة للفصل لتشغیل التحكم الممتد عن بعد

توفر خیارات االتصاالت الصوتیة الرقمیة اآلمنة

جھاز اإلرسال واالستقبال Barrett 2050 العالي التردد٬ وھو الركیزة األساسیة للسـلســلة 2000 من 

أجھزة االتصــاالت العالیة التردد٬ یجمع بین التقنیات الحدیثة و"سھولة االستخدام" البدیھیة التي أصبحت 

مرادفا ألجھزة Barrett Communications. وعند إقرانه بمنتجات الســلســـلة 2000  األخرى٬ ً

یوفر جھاز اإلرسـال واالسـتقبال Barrett 2050 المتعدد االســتخدامات خدمة التوصــیل اآلمن للبرید 

اإللكتروني والبیانات واالتصــــــــــــــــاالت الھاتفیة ضمن شبكة التردد العالي وتوصیلھا بكل من شبكة 

االتصاالت الھاتفیة الدولیة واإلنترنت.

www.barrettcommunications.com.au 



BARRETT
COMMUNICATIONS

جھاز اإلرسال واالستقبال 2050 العالي 
التردد ذو النطاق الجانبي المفرد

َّقلب جدید معرف ببرنامج ُ
َّرف ببرنامج تحســـینا كبیًرا لســـعة الذاكرة وُیطیل دورة حیاة جھاز 2050 وقابلیته ً یوفر القلب الجدید الُمع

للترقیة. كما أن البنیة التصــــــمیمیة القائمة على البرنامج تمكن المســــــتخدم من الحفاظ على تزوید جھاز ُ
اإلرسال واالستقبال الالسلكي بأحدث إصدارات برامج أجھزة اإلرسال واالستقبال مع االسـتفادة من أحدث 

تحسینات المنتج ومیزاته عندما تصبح متاحة.

میزات االتصال المتقدمة

جھاز اإلرسال واالستقبال 2050 متوافق بالكامل للتشـــغیل مع عدد من أنظمة االتصــــال االنتقائیة 
الرقمیة المتقدمة الشـــــــائع استخدامھا من قبل العدید من منظمات حفظ الســــــــالم والمنظمات غیر 
الحكومیة. ویوفر جھاز اإلرسال واالستقبال میزات االتصــــــــال االنتقائي متعدد المعاییر من أربعة 
GPS  وستة أرقام٬ بما فیھا؛ االتصــال البیني الھاتفي والرسائل النصـــیة القصـــیرة والتعقب بنظام

واتصال الحالة واالتصـال اآلمن من نقطة إلى نقطة و/أو متعدد النقاط وقدرات تعطیل جھاز اإلرسال 
واالستقبال عن ُبعد.

إنشاء الربط اآللي (ALE) (اختیاري)
یتوفر جھاز 2050  مزودا بمیزة إنشــــــــــاء الربط اآللي بتوافق كامل مع المعیار العســــــــــكري ً

141B 2G-188 (باعتماد من JITC) ومیزة إنشاء الربط اآللي بتوافق كامل مع المعیار الفیدرالي 
ً ١۰٤٥. وعند اختیاره٬ یوفر جھاز  2050  توافقا كامال للتشـــــغیل مع جمیع المعدات العســـــكریة ً

والتجاریة األخرى المتوافقة مع ھذا المعیار باإلضافة إلى تعزیز االتصال البیني الھاتفي.
 

اللوحة األمامیة القابلة للفصل 
یتم فصـل لوحة التحكم األمامیة لجھاز 2050 عن وحدة اإلرسال واالستقبال بما یتیح تشــغیل التحكم 
الكامل الممتد وعن ُبعد حتى ١٥۰ متًرا٬ مما یتیح كال من التشــــــــــغیل المریح عن ُبعد عند استخدام 

الجھاز كمحطة قاعدیة والتشغیل في وضع التثبیت في صندوق المركبة.  

تعزیز تقلیل التشویش بمعالج اإلشارات الرقمیة
یوفر معالج اإلشارات الرقمیة الجدید اتصـــــــاالت صوتیة واضحة على الدوائر التناظریة من خالل 

اإلزالة الرقمیة للتداخل والتشویش في الخلفیة 

یوفر نظام تقلیل التشـــــویش بمعالج اإلشارات الرقمیة القیاسي جودة صوتیة واضحة من خالل تقلیل 
تداخل التردد الالسلكي (RFI) وآثار التداخل الكھربي من خالل تعزیز اإلشارات الصـوتیة لتســھیل 

عملیة االستماع.

االتصاالت الصوتیة الرقمیة
توفر خیارات االتصاالت الصـوتیة الرقمیة من Barrett أعلى مسـتوى من الجودة الرقمیة لوضوح 
الكالم بین أجھزة اإلرســــال واالســــتقبال ذات التجھیزات المتماثلة بغض النظر عن ظروف التردد 

العالي السائدة.

االتصاالت اآلمنة (اختیاریة)
ُیمكن تزوید جھاز 2050 بمجموعة متنوعة من خیارات التشـویش والتشــفیر الرقمي 

لتحقیق أمان االتصاالت الصوتیة والبیانات.

تشتمل الخیارات على میزة االتصال اآلمن الفریدة من ٬Barrett وھي عبارة عن أداة 
إبداعیة لتشویش االتصـاالت الصـوتیة ضیقة النطاق٬ بما یوفر اتصـاالت انتقائیة آمنة 
من نقطة إلى نقطة أو من نقطة إلى نقاط متعددة على كل من قنوات االتصــــــــــــاالت 

الصوتیة المفتوحة والمشفرة مسبقا٬ بغض النظر عن تشفیر الشبكة في مستوى القاعدة ً
الذي یتم استخدامه بما یتیح أمان االتصـاالت من نقطة إلى نقطة أو متعددة النقاط ضمن 

شبكة آمنة.

یتم تأكید أمان االتصـاالت الصـوتیة والبیانات بمجموعة متنوعة من خیارات التشــفیر 
الداخلیة والخارجیة لكل من االتصـاالت الصـوتیة والبیانات٬ بدایة من أدوات تشـویش 
االتصــاالت الصــوتیة FTT المتالئمة بمعدل ١۲٨ بت إلى معاییر التشـــفیر الرقمي 
DES 56 وAES 256 الخاضعة لضــوابط التصــدیر٬ وكلھا متوافقة للتشــغیل مع 

التردد المتنقل المسـجل ببراءة اختراع لشــركة Barrett بما یوفر وصوال فورًیا دون ً
تأخیر في تزامن الدخول المتأخر

باإلضــافة إلى ذلك٬ توفر موصـــالت اللوحة الخلفیة لجھاز 2050 واجھة توصـــیل 
مساعدة ألجھزة تشفیر الصوت األصلیة الخارجیة بما ُیمكن المشـغلین من الحفاظ على ِّ

توافق التشغیل بین حلول األمان الواردة من مصادر متعددة.

التردد المتنقل المتقدم (اختیاري)
ال یتطلب خیار التردد المتنقل السـھل االستخدام الفرید من نوعه (خضــوًعا لضــوابط 

التصـــدیر) أي محطة تزامن مركزیة وال ینطوي على أي تأخیر في زمن الدخول أو الدخول المتأخر 
وال یتطلب أي تأكید متبادل لالتصــال. ومعدالت التنقل تتراوح من ٥ أو ۲٥ نقلة في الثانیة٬ باستخدام 
مفتاح تشــفیر التنقل من ١۰ أرقام٬ ومع عرض نطاق التنقل الذي یحدده المســـتخدم لیناسب مجموعة 

متنوعة من أنواع الھوائي.

یوفر النظام حمایة ممتازة  ضد ھجمات الحرب اإللكترونیة ویمكن تشـغیله لفترات ممتدة في مســرح 
العملیات دون تزامن.

STANAG 5066  أو Clover 2500 أجھزة مودم البیانات الداخلیة - من الســـــــلســــــــلة
(اختیاریة)

اللوحة األمامیة لجھاز اإلرسال واالستقبال Barrett 2050 العالي التردد

اللوحة الخلفیة لجھاز اإلرسال واالستقبال Barrett 2050 العالي التردد

َّربة Clover 2500 أو  ُیمكن تـــــــزوید جھاز 2050  إما بأجھـــــــزة مودم البیانات الداخلیة الُمج
STANAG 5066 التي تدعم اإلرسال اآلمن العالي الســــــــــــرعة للبیانات والبرید اإللكتروني٬ 

بمعدالت فعلیة للبیانات تزید عن ١٤٫٤۰۰ بت في الثانیة.

یتم تزوید أجھزة مودم البیانات من فئة Clover بحل نقل البرید اإللكتروني والملفات المتقدم الخاص 
بنا٬ الذي تم تصــــــمیمه لتشــــــغیل الترددات العالیة. ومع التحكم الكامل في إنشــــــاء الربط اآللي٬ 
واالتصــاالت الصـــوتیة والنصـــوص المكتوبة٬ توفر واجھة المســـتخدم الرسومیة وظائف إرسال 

الرسائل النصــــیة القصــــیرة والدردشة على الھواء مباشرة. ویتم تزوید حلول أجھزة مودم البیانات ً
القیاسیة العســــكریة بمجموعة االتصــــاالت القائمة على أجھزة RC50 STANAG 5066 من 

.(ALE) بما یوفر التسلیم الكامل اآلمن اآللي للبرید القائم على إنشاء الربط اآللي Barrett

تتوفر جمیع أجھزة مودم البیانات في شــــكل مناســـــب للتركیب الداخلي أو الخارجي وفقا لمتطلبات ً
االستخدام.

واجھة GPS المدمجة
تدعم واجھة GPS من Barrett التوصـــــیل بأي ھوائي جھاز اســــــتقبال GPS خارجي من فئة 
NMEA0183 الستعماالت التعقب. وتوفر ھذه الواجھة میزات اتصـــــاالت الطوارئ ومعلومات 

الموقع على جمیع أجھزة التردد العالي المستخدمة ذات التجھیزات المكافئة.

التشغیل البدیھي
تضــمن واجھة المشــغل البدیھیة المعروفة من Barrett سھولة تشــغیل جھاز 2050  للغایة. ویتم 
تنفیذ الوظائف األسـاسـیة باسـتخدام مجموعة مفاتیح كبیرة من ســتة مفاتیح في ســماعة الید المتقدمة. 
ویسـترشد المشـغل بشــاشة رسومیة LCD كبیرة بحجم ١۲٨ × ٦٤ بإضاءة خلفیة قابلة للضــبط بما 
یضـمن الحفاظ على الرؤیة اللیلیة أو مسـتویات عالیة من اإلنارة في حالة ضعف الرؤیة. ویتم تخزین 
عناوین محطات الشبكة وأرقام الھواتف في دفاتر للعناوین وأرقام الھواتف یسھل الوصول إلیھا٬ ویتم 

بدء االتصال بمجرد الضغط على مفتاحین اثنین ال أكثر.

موصل الھوائي الثاني
یتیح لكل قناة إمكانیة اختیار ھوائي واحد من اثنین - وھو مثالي عند استخدام ھوائیات المســـــــــافات 

الطویلة والقصیرة.

تصمیم خفیف الوزن وصغیر الحجم
بفضــــل استخدام أحدث الســـــبائك الخفیفة٬ فإن جھاز 2050 یزن ۲٫٥٨ كجم فقط. وحجمه الفعلي 
الصغیر٬ الذي ُیعد أحد أصغرھا في السـوق٬ یجعل من السـھل استخدامه في أي مكان كمحطة قاعدیة 
ِّسط لوجســــــتیات تخزین جھاز اإلرسال واالستقبال  أو تكوینه في مركبة للتشــــــغیل المتنقل٬ مما ُیب
المناسب لالستعمال المناسب. ویتوافق 2050 مع المعیار العســــــكري 810G لتحمل الســــــقوط 

واألتربة ودرجات الحرارة والصدمات واالھتزازات.
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رأس التحكم عن ُبعد مفصوالً 
عن وحدة التردد الالسلكي في 

جھاز اإلرسال واالستقبال 
2050 العالي التردد

وحدة التردد الالسلكي في 
جھاز اإلرسال واالستقبال 

2050 العالي التردد
BC205000 :رقم تعریف الجزء

الھوائي االختیاري 2019 
العالي التردد المحمول اآللي 

الموالفة
BC201900 :رقم تعریف الجزء

مصدر الطاقة ١۲ فولت 
تیار مستمر

مكبر الصوت

میكروفون الید

ھوائي المحطة القاعدیة 
912  ثنائي القطب ذو النطاق 

الترددي العریض متعدد األسالك
BC91200 :رقم تعریف الجزء

وحدة التردد الالسلكي في جھاز 
اإلرسال واالستقبال 2050 

العالي التردد مع توصیل رأس 
التحكم عن ُبعد

BC205000 :رقم تعریف الجزء

مصدر الطاقة ١۲ فولت تیار 
مستمر

جھاز مصدر التیار الكھربائي 
2022 للمحطة القاعدیة

BC202200 :رقم تعریف الجزء

مثال نموذجي لتكوین المحطة القاعدیة لجھاز 

اإلرسال واالستقبال 2050 العالي التردد
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جھاز اإلرسال واالستقبال Barrett 2050 العالي التردد ومودم 2023 وجھاز مصدر الطاقة 2022 والكمبیوتر المحمول
الكمبیوتر الشخصي الذي ُیشغل برنامج نظام Barrett 2020 إلرسال البرید اإللكتروني والفاكس والبیاناتِّ
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جھاز اإلرسال واالستقبال 2050 العالي 
التردد ذو النطاق الجانبي المفرد

َّقلب جدید معرف ببرنامج ُ
َّرف ببرنامج تحســـینا كبیًرا لســـعة الذاكرة وُیطیل دورة حیاة جھاز 2050 وقابلیته ً یوفر القلب الجدید الُمع

للترقیة. كما أن البنیة التصــــــمیمیة القائمة على البرنامج تمكن المســــــتخدم من الحفاظ على تزوید جھاز ُ
اإلرسال واالستقبال الالسلكي بأحدث إصدارات برامج أجھزة اإلرسال واالستقبال مع االسـتفادة من أحدث 

تحسینات المنتج ومیزاته عندما تصبح متاحة.

میزات االتصال المتقدمة

جھاز اإلرسال واالستقبال 2050 متوافق بالكامل للتشـــغیل مع عدد من أنظمة االتصــــال االنتقائیة 
الرقمیة المتقدمة الشـــــــائع استخدامھا من قبل العدید من منظمات حفظ الســــــــالم والمنظمات غیر 
الحكومیة. ویوفر جھاز اإلرسال واالستقبال میزات االتصــــــــال االنتقائي متعدد المعاییر من أربعة 
GPS  وستة أرقام٬ بما فیھا؛ االتصــال البیني الھاتفي والرسائل النصـــیة القصـــیرة والتعقب بنظام

واتصال الحالة واالتصـال اآلمن من نقطة إلى نقطة و/أو متعدد النقاط وقدرات تعطیل جھاز اإلرسال 
واالستقبال عن ُبعد.

إنشاء الربط اآللي (ALE) (اختیاري)
یتوفر جھاز 2050  مزودا بمیزة إنشــــــــــاء الربط اآللي بتوافق كامل مع المعیار العســــــــــكري ً

141B 2G-188 (باعتماد من JITC) ومیزة إنشاء الربط اآللي بتوافق كامل مع المعیار الفیدرالي 
ً ١۰٤٥. وعند اختیاره٬ یوفر جھاز  2050  توافقا كامال للتشـــــغیل مع جمیع المعدات العســـــكریة ً

والتجاریة األخرى المتوافقة مع ھذا المعیار باإلضافة إلى تعزیز االتصال البیني الھاتفي.
 

اللوحة األمامیة القابلة للفصل 
یتم فصـل لوحة التحكم األمامیة لجھاز 2050 عن وحدة اإلرسال واالستقبال بما یتیح تشــغیل التحكم 
الكامل الممتد وعن ُبعد حتى ١٥۰ متًرا٬ مما یتیح كال من التشــــــــــغیل المریح عن ُبعد عند استخدام 

الجھاز كمحطة قاعدیة والتشغیل في وضع التثبیت في صندوق المركبة.  

تعزیز تقلیل التشویش بمعالج اإلشارات الرقمیة
یوفر معالج اإلشارات الرقمیة الجدید اتصـــــــاالت صوتیة واضحة على الدوائر التناظریة من خالل 

اإلزالة الرقمیة للتداخل والتشویش في الخلفیة 

یوفر نظام تقلیل التشـــــویش بمعالج اإلشارات الرقمیة القیاسي جودة صوتیة واضحة من خالل تقلیل 
تداخل التردد الالسلكي (RFI) وآثار التداخل الكھربي من خالل تعزیز اإلشارات الصـوتیة لتســھیل 

عملیة االستماع.

االتصاالت الصوتیة الرقمیة
توفر خیارات االتصاالت الصـوتیة الرقمیة من Barrett أعلى مسـتوى من الجودة الرقمیة لوضوح 
الكالم بین أجھزة اإلرســــال واالســــتقبال ذات التجھیزات المتماثلة بغض النظر عن ظروف التردد 

العالي السائدة.

االتصاالت اآلمنة (اختیاریة)
ُیمكن تزوید جھاز 2050 بمجموعة متنوعة من خیارات التشـویش والتشــفیر الرقمي 

لتحقیق أمان االتصاالت الصوتیة والبیانات.

تشتمل الخیارات على میزة االتصال اآلمن الفریدة من ٬Barrett وھي عبارة عن أداة 
إبداعیة لتشویش االتصـاالت الصـوتیة ضیقة النطاق٬ بما یوفر اتصـاالت انتقائیة آمنة 
من نقطة إلى نقطة أو من نقطة إلى نقاط متعددة على كل من قنوات االتصــــــــــــاالت 

الصوتیة المفتوحة والمشفرة مسبقا٬ بغض النظر عن تشفیر الشبكة في مستوى القاعدة ً
الذي یتم استخدامه بما یتیح أمان االتصـاالت من نقطة إلى نقطة أو متعددة النقاط ضمن 

شبكة آمنة.

یتم تأكید أمان االتصـاالت الصـوتیة والبیانات بمجموعة متنوعة من خیارات التشــفیر 
الداخلیة والخارجیة لكل من االتصـاالت الصـوتیة والبیانات٬ بدایة من أدوات تشـویش 
االتصــاالت الصــوتیة FTT المتالئمة بمعدل ١۲٨ بت إلى معاییر التشـــفیر الرقمي 
DES 56 وAES 256 الخاضعة لضــوابط التصــدیر٬ وكلھا متوافقة للتشــغیل مع 

التردد المتنقل المسـجل ببراءة اختراع لشــركة Barrett بما یوفر وصوال فورًیا دون ً
تأخیر في تزامن الدخول المتأخر

باإلضــافة إلى ذلك٬ توفر موصـــالت اللوحة الخلفیة لجھاز 2050 واجھة توصـــیل 
مساعدة ألجھزة تشفیر الصوت األصلیة الخارجیة بما ُیمكن المشـغلین من الحفاظ على ِّ

توافق التشغیل بین حلول األمان الواردة من مصادر متعددة.

التردد المتنقل المتقدم (اختیاري)
ال یتطلب خیار التردد المتنقل السـھل االستخدام الفرید من نوعه (خضــوًعا لضــوابط 

التصـــدیر) أي محطة تزامن مركزیة وال ینطوي على أي تأخیر في زمن الدخول أو الدخول المتأخر 
وال یتطلب أي تأكید متبادل لالتصــال. ومعدالت التنقل تتراوح من ٥ أو ۲٥ نقلة في الثانیة٬ باستخدام 
مفتاح تشــفیر التنقل من ١۰ أرقام٬ ومع عرض نطاق التنقل الذي یحدده المســـتخدم لیناسب مجموعة 

متنوعة من أنواع الھوائي.

یوفر النظام حمایة ممتازة  ضد ھجمات الحرب اإللكترونیة ویمكن تشـغیله لفترات ممتدة في مســرح 
العملیات دون تزامن.

STANAG 5066  أو Clover 2500 أجھزة مودم البیانات الداخلیة - من الســـــــلســــــــلة
(اختیاریة)

اللوحة األمامیة لجھاز اإلرسال واالستقبال Barrett 2050 العالي التردد

اللوحة الخلفیة لجھاز اإلرسال واالستقبال Barrett 2050 العالي التردد

َّربة Clover 2500 أو  ُیمكن تـــــــزوید جھاز 2050  إما بأجھـــــــزة مودم البیانات الداخلیة الُمج
STANAG 5066 التي تدعم اإلرسال اآلمن العالي الســــــــــــرعة للبیانات والبرید اإللكتروني٬ 

بمعدالت فعلیة للبیانات تزید عن ١٤٫٤۰۰ بت في الثانیة.

یتم تزوید أجھزة مودم البیانات من فئة Clover بحل نقل البرید اإللكتروني والملفات المتقدم الخاص 
بنا٬ الذي تم تصــــــمیمه لتشــــــغیل الترددات العالیة. ومع التحكم الكامل في إنشــــــاء الربط اآللي٬ 
واالتصــاالت الصـــوتیة والنصـــوص المكتوبة٬ توفر واجھة المســـتخدم الرسومیة وظائف إرسال 

الرسائل النصــــیة القصــــیرة والدردشة على الھواء مباشرة. ویتم تزوید حلول أجھزة مودم البیانات ً
القیاسیة العســــكریة بمجموعة االتصــــاالت القائمة على أجھزة RC50 STANAG 5066 من 

.(ALE) بما یوفر التسلیم الكامل اآلمن اآللي للبرید القائم على إنشاء الربط اآللي Barrett

تتوفر جمیع أجھزة مودم البیانات في شــــكل مناســـــب للتركیب الداخلي أو الخارجي وفقا لمتطلبات ً
االستخدام.

واجھة GPS المدمجة
تدعم واجھة GPS من Barrett التوصـــــیل بأي ھوائي جھاز اســــــتقبال GPS خارجي من فئة 
NMEA0183 الستعماالت التعقب. وتوفر ھذه الواجھة میزات اتصـــــاالت الطوارئ ومعلومات 

الموقع على جمیع أجھزة التردد العالي المستخدمة ذات التجھیزات المكافئة.

التشغیل البدیھي
تضــمن واجھة المشــغل البدیھیة المعروفة من Barrett سھولة تشــغیل جھاز 2050  للغایة. ویتم 
تنفیذ الوظائف األسـاسـیة باسـتخدام مجموعة مفاتیح كبیرة من ســتة مفاتیح في ســماعة الید المتقدمة. 
ویسـترشد المشـغل بشــاشة رسومیة LCD كبیرة بحجم ١۲٨ × ٦٤ بإضاءة خلفیة قابلة للضــبط بما 
یضـمن الحفاظ على الرؤیة اللیلیة أو مسـتویات عالیة من اإلنارة في حالة ضعف الرؤیة. ویتم تخزین 
عناوین محطات الشبكة وأرقام الھواتف في دفاتر للعناوین وأرقام الھواتف یسھل الوصول إلیھا٬ ویتم 

بدء االتصال بمجرد الضغط على مفتاحین اثنین ال أكثر.

موصل الھوائي الثاني
یتیح لكل قناة إمكانیة اختیار ھوائي واحد من اثنین - وھو مثالي عند استخدام ھوائیات المســـــــــافات 

الطویلة والقصیرة.

تصمیم خفیف الوزن وصغیر الحجم
بفضــــل استخدام أحدث الســـــبائك الخفیفة٬ فإن جھاز 2050 یزن ۲٫٥٨ كجم فقط. وحجمه الفعلي 
الصغیر٬ الذي ُیعد أحد أصغرھا في السـوق٬ یجعل من السـھل استخدامه في أي مكان كمحطة قاعدیة 
ِّسط لوجســــــتیات تخزین جھاز اإلرسال واالستقبال  أو تكوینه في مركبة للتشــــــغیل المتنقل٬ مما ُیب
المناسب لالستعمال المناسب. ویتوافق 2050 مع المعیار العســــــكري 810G لتحمل الســــــقوط 

واألتربة ودرجات الحرارة والصدمات واالھتزازات.
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رأس التحكم عن ُبعد مفصوالً 
عن وحدة التردد الالسلكي في 

جھاز اإلرسال واالستقبال 
2050 العالي التردد

وحدة التردد الالسلكي في 
جھاز اإلرسال واالستقبال 

2050 العالي التردد
BC205000 :رقم تعریف الجزء

الھوائي االختیاري 2019 
العالي التردد المحمول اآللي 

الموالفة
BC201900 :رقم تعریف الجزء

مصدر الطاقة ١۲ فولت 
تیار مستمر

مكبر الصوت

میكروفون الید

ھوائي المحطة القاعدیة 
912  ثنائي القطب ذو النطاق 

الترددي العریض متعدد األسالك
BC91200 :رقم تعریف الجزء

وحدة التردد الالسلكي في جھاز 
اإلرسال واالستقبال 2050 

العالي التردد مع توصیل رأس 
التحكم عن ُبعد

BC205000 :رقم تعریف الجزء

مصدر الطاقة ١۲ فولت تیار 
مستمر

جھاز مصدر التیار الكھربائي 
2022 للمحطة القاعدیة

BC202200 :رقم تعریف الجزء

مثال نموذجي لتكوین المحطة القاعدیة لجھاز 

اإلرسال واالستقبال 2050 العالي التردد
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جھاز اإلرسال واالستقبال Barrett 2050 العالي التردد ومودم 2023 وجھاز مصدر الطاقة 2022 والكمبیوتر المحمول
الكمبیوتر الشخصي الذي ُیشغل برنامج نظام Barrett 2020 إلرسال البرید اإللكتروني والفاكس والبیاناتِّ



ملخص المیزات والخیارات
َّرف ببرنامج القلب الُمع

 میزات االتصال المتقدمة

 اللوحة األمامیة القابلة للفصل

 تعزیز تقلیل التشویش بمعالج اإلشارات الرقمیة

188-141B وفق المعیار العسكري (ALE) إنشاء الربط اآللي

 خیارات أجھزة مودم البیانات الداخلیة العالیة السرعة

 خیارات االتصاالت الصوتیة الرقمیة اآلمنة وتشفیر وتشویش البیانات

 التردد المتنقل المتقدم (اختیاري)

 تصمیم خفیف الوزن وصغیر الحجم

 أداة اختبار مدمجة

 موصل الھوائي الثاني

Barrett 2060 اتصاالت ھاتفیة مباشرة عبر جھاز االتصال البیني الھاتفي اآللي 

"SMS Pagecall" إرسال الرسائل النصیة القصیرة 

 ١٫٦ إلى ۳۰ میجاھرتز مستمر

 واجھة بدیھیة وسھلة االستخدام

 ضمان ۳ سنوات (قیاسي)

 االستقالل عن جمیع شبكات االتصاالت األخرى

 مجانیة البث - عدم وجود تكالیف لالتصال

BARRETT
COMMUNICATIONS

جھاز اإلرسال واالستقبال 2050 
العالي التردد ذو النطاق الجانبي المفرد

المواصفات العامة
نطاق تردد اإلرسال  ١٫٦ میجاھرتز إلى ۳۰ میجاھرتز (مستمر)

سعة القناة  حتى ٥۰۰ قناة قابلة للبرمجة

استقرار التردد  ±۰٫٥ نبضة في الدقیقة (۰٫۳± نبضة في الدقیقة اختیاري)

نطاق تردد االستقبال 

دقة التردد 

*  ۲٥۰ كیلوھرتز إلى  ۳۰میجاھرتز )مستمر(
 ١ ھرتز لجھاز اإلرسال القابل للموالفة

(J3E (USB, LSB) - H2B (AM) - J2A (CW  أوضاع التشغیل

 وضــع J2B (AFSK) ووضــع J2B (AFSK) االختیاري مع 
 مرشح ضیق

-۳۰° مئویة إلى +٧۰° مئویة والرطوبة ۹٥٪ نسبیة٬ بدون تكاثف درجة حرارة التشغیل

التردد المتنقل  ۲٥ أو ٥ نقالت في الثانیة 

جھد مصدر التغذیة بالطاقة  ۲۰٥۰ - ١۳٫٨ فولت تیار مســـــــــتمر (تأریض سالب) مع حمایة 
 القطبیة. الحمایة من الجھد الزائد

نظام االتصال االنتقائي  قائم على المعیار ٬CCIR 493-4 أنظمة من أربعة وستة أرقام

استھالك التیار   ٤٧۰ مللي أمبیر في وضع االستعداد (مصـــــــــــــــمت٬ مع إطفاء 
 اإلضاءة الخلفیة) ومتوسط الصـــــــــــوت أقل من ۹ أمبیر نموذجًیا 

 والنغمتان أقل من ١۲ أمبیر نموذجًیا

الحساسیة  -١۲۰ دیســیبل في المللي واط (۰٫۲۲٤ میكروفولت) لـ ١۰ دیســـیبل 
J3E وضع - (SINAD) حسب نسبة اإلشارة إلى التشویش والتشوه 

طاقة خرج التردد الالسلكي  ١۲٥ واط في ذروة الطاقة الغالفیة والصوت ±١٫٥ دیسیبل
 أو 

 ۳۰ واط في ذروة الطاقة الغالفیة والصوت ±١٫٥ دیسیبل
 أو

١۰ واط في ذروة الطاقة الغالفیة والصوت ±١٫٥ دیسیبل 

دورة التشغیل   ٪١۰۰ إشارة دخل مزدوجة النغمة مع ملحق المروحة االختیاري

Rs232  البرمجة

المعاییر  معتمد من لجنة االتصاالت الفیدرالیة (FCC) – الجزء ۹۰
AS/NZS  یتجاوز/یتوافق مع المعیار األسترالي/النیوزیلندي 

AS/NZS 4582:19994770:2000 و 

IEC 945 ومعیار االھتزاز EMC معیار 

 یتوافق مع المعیار العســــكري 810G لتحمل الســـــقوط واألتربة 
 ودرجات الحرارة والصدمات واالھتزازات

(NTIA) معتمد من إدارة االتصاالت والمعلومات الوطنیة 
*حساسیة منخفضة ۲٥۰ كیلوھرتز إلى ٥۰۰ كیلوھرتز

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

BCB205001A/28

رأس التحكم عن 
ُبعد لجھاز 2050

(تكوین التثبیت في 
صندوق المركبة)
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تكوین التحكم عن 
ُبعد لجھاز 2050

(التثبیت في صندوق 
المركبة) الوحدة 

الرئیسیة 
الوزن ۲٫۳٦ كجم

تكوین التحكم 
المحلي لجھاز 2050

الوزن ۲٫٥٨ كجم

www.barrettcommunications.com.au 

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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