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COMMUNICATIONSھوائیات المحطة القاعدیة

ھوائیات عریضة النطاق الترددي٬ متعددة األسالك٬ ثنائیة األقطاب

ھوائیات عریضة النطاق الترددي٬ أحادیة السلك٬ ثنائیة األقطاب

ھوائیات أحادیة التردد٬ أحادیة السلك٬ ثنائیة األقطاب

ھوائیات دوریة لوغاریتمیة دوارة

ھوائیات دلتا

ھوائیات على شكل معین

ھوائیات مخروطیة أحادیة القطب

إضافة إلى ذلك یمكن تصمیم أنظمة الھوائیات وتصنیعھا لتالئم متطلبات العمیل الخاصة.

توفر شركة Barrett Communications ھوائیات محطة قاعدیة عریضـــــــــــة النطاق الترددي 

وأحادیة التردد متینة وقویة البنیة والتي تالئم العدید من االســــــتخدامات وتتوفر بتكوینات عدیدة متنوعة 

تتكامل مع مجموعة أجھزة اإلرسال واالستقبال عالیة التردد التي نوفرھا وتضـمن نجاح المحطة القاعدیة 

لدیك.

ّ نحن نصـنع الھوائیات وفق معاییر دقیقة باستخدام فوالذ ال یصــدأ عالي الجودة ومركبات مقواة بالزجاج. ُ

وھوائیات المحطة القاعدیة التي نصـــنعھا تتمیز بخفة وزنھا ومقاومتھا للتآكل٬ كما أنھا قادرة على تحمل ُ

سرعات ریاح أعلى من ۲۰۰ كم/ساعة. ونحن نوفر المجموعة الكاملة من الھوائیات السـلكیة مزودة بعدة 

تثبیت للنمط  "V" معكوس٬ إلى جانب كابل محوري طوله ۳۰ متًرا وموصــــــالت عالیة الجودة مقاومة 

للماء. تشتمل مجموعة ھوائیات المحطة القاعدیة التي نصنعھا على:ُ

www.barrettcommunications.com.au 
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ھوائي عادي عریض النطاق الترددي٬ أحادي السلك٬ 
ثنائي األقطاب٬ قدرة ١۲٥ واط

المواصفات العامة

نطاق التردد         ۲ میجاھرتز إلى ۳۰ میجاھرتز
نسبة الموجة مستقرة الفولطیة (VSWR)   أقل من ۲٫٥:١

المعاوقة          ٥۰ أوم
أقصى سرعة ریاح        ۲۰٧ كم/ساعة

ھوائي BC91200 عریض النطاق الترددي٬ متعدد األسالك٬ ثنائي األقطاب٬ 
قدرة ١۲٥ واط

الطول من العازل إلى العازل      ۲٨ متر
العرض          ١٫۳ متر

 ٬(CW) معالجة الطاقة         ١۲٥ واط موجة متواصلة
(PEP) و۲٥۰ واط ذروة طاقة غالفیة          

الوزن مع العبوة        ٦ كجم
األبعاد مع العبوة        ١٫٤ م × ١٥۰ مم × ١۰۰ مم

ھوائي BC91202 عریض النطاق الترددي٬ متعدد األسالك٬ ثنائي األقطاب٬ قدرة 
٥۰۰ واط

الطول من العازل إلى العازل      ۲٨ متر
العرض          ١٫۳ متر

 ٬(CW) معالجة الطاقة         ٥۰۰ واط موجة متواصلة
(PEP) و١۲٥۰ واط ذروة طاقة غالفیة          

الوزن مع العبوة        ١۳ كجم
األبعاد مع العبوة        ١٫٤ م × ۳۰۰ مم × ١٥۰ مم

ھوائي BC91203 عریض النطاق الترددي٬ متعدد األسالك٬ ثنائي األقطاب٬ قدرة 
١۰۰۰ واط

الطول من العازل إلى العازل      ۲٨ متر
العرض          ١٫۳ متر

 ٬(CW) معالجة الطاقة         ١۰۰۰ واط موجة متواصلة

(PEP) و۲٥۰۰ واط ذروة طاقة غالفیة          

الوزن مع العبوة        ۲۰ كجم

األبعاد مع العبوة        ١٫٤ م × ۳۰۰ مم × ١٥۰ مم

ھوائي BC91201 عریض النطاق الترددي٬ أحادي السلك٬ ثنائي األقطاب٬ قدرة ١۲٥ واط

الطول من العازل إلى العازل      ٤٨ متر

العرض          غیر متاح

 ٬(CW) معالجة الطاقة         ١۲٥ واط موجة متواصلة

(PEP) و۲٥۰ واط ذروة طاقة غالفیة          

الوزن مع العبوة        ۲ كجم

األبعاد مع العبوة        ۲٥۰ مم × ۳۰۰ مم × ٧٥ مم
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2050 Front panel

ھوائي عریض النطاق الترددي٬ أحادي السلك٬ ثنائي األقطاب٬ 
قدرة ١۲٥ واط مثبت بنمط "V" معكوس

السلسلة 912 من الھوائیات عریضة النطاق الترددي ثنائیة األقطاب

سلسـلة ھوائیات المحطة القاعدیة عریضـة النطاق الترددي Barrett 912 مصــممة الستخدامھا 

مثبتة بالنمط " "Vمعكوس باســـــتخدام ســــــاریة واحدة٬ أو مثبتة بالنمط ثنائي األقطاب العادي بین 

ساریتین.

في النمط "V" المعكوس توفر ھوائیات 912  نمط إشــــــــــــعاع أكبر في جمیع االتجاھات. وكل 

الھوائیات عریضـة النطاق الترددي في السـلسـلة مصـممة لتوفر أفضـل أداء عبر طیف تردد عالي 

عریض٬ دون الحاجة إلى موالفات الھوائیات.

وھوائیات المحطة القاعدیة التي نصـــنعھا تتمیز بخفة وزنھا ومقاومتھا للتآكل٬ كما أنھا قادرة على ُ

تحمل سرعات ریاح أعلى من ۲۰۰ كم/ساعة. ونحن نوفر المجموعة الكاملة من الھوائیات السلكیة 

مزودة بعدة تثبیت للنمط "V" معكوس٬ إلى جانب كابل محوري طوله ۳۰ متًرا وموصــالت عالیة 

الجودة مقاومة للماء.

ھوائي عریض النطاق الترددي٬ أحادي السلك٬ 
ثنائي األقطاب٬ قدرة ١۲٥ واط مثبت بنمط 
المكان المحدود

ھوائي عریض النطاق الترددي٬ متعدد األسالك٬ 
ثنائي األقطاب٬ قدرة ١۲٥/٥۰۰ واط
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ھوائي عریض النطاق الترددي٬ 
متعدد األسالك٬ ثنائي األقطاب٬ قدرة ١۰۰۰ واط

ھوائي عریض النطاق الترددي٬ متعدد األسالك٬ 
ثنائي األقطاب٬ قدرة ١۲٥/٥۰۰ واط مثبت بنمط "V" معكوس

ھوائیات المحطة القاعدیة

ھوائي Barrett 912 عریض النطاق الترددي٬ أحادي السلك 
أو متعدد األسالك

ھوائي Barrett 912 عریض النطاق الترددي٬ أحادي السلك 
أو متعدد األسالك

نمط زاویة السمت النموذجي

نمط إشعاع االرتفاع النموذجي

تأریض مثالي
اتجاه الھوائي
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ھوائي عادي عریض النطاق الترددي٬ أحادي السلك٬ 
ثنائي األقطاب٬ قدرة ١۲٥ واط

المواصفات العامة

نطاق التردد         ۲ میجاھرتز إلى ۳۰ میجاھرتز
نسبة الموجة مستقرة الفولطیة (VSWR)   أقل من ۲٫٥:١

المعاوقة          ٥۰ أوم
أقصى سرعة ریاح        ۲۰٧ كم/ساعة

ھوائي BC91200 عریض النطاق الترددي٬ متعدد األسالك٬ ثنائي األقطاب٬ 
قدرة ١۲٥ واط

الطول من العازل إلى العازل      ۲٨ متر
العرض          ١٫۳ متر

 ٬(CW) معالجة الطاقة         ١۲٥ واط موجة متواصلة
(PEP) و۲٥۰ واط ذروة طاقة غالفیة          

الوزن مع العبوة        ٦ كجم
األبعاد مع العبوة        ١٫٤ م × ١٥۰ مم × ١۰۰ مم

ھوائي BC91202 عریض النطاق الترددي٬ متعدد األسالك٬ ثنائي األقطاب٬ قدرة 
٥۰۰ واط

الطول من العازل إلى العازل      ۲٨ متر
العرض          ١٫۳ متر

 ٬(CW) معالجة الطاقة         ٥۰۰ واط موجة متواصلة
(PEP) و١۲٥۰ واط ذروة طاقة غالفیة          

الوزن مع العبوة        ١۳ كجم
األبعاد مع العبوة        ١٫٤ م × ۳۰۰ مم × ١٥۰ مم

ھوائي BC91203 عریض النطاق الترددي٬ متعدد األسالك٬ ثنائي األقطاب٬ قدرة 
١۰۰۰ واط

الطول من العازل إلى العازل      ۲٨ متر
العرض          ١٫۳ متر

 ٬(CW) معالجة الطاقة         ١۰۰۰ واط موجة متواصلة

(PEP) و۲٥۰۰ واط ذروة طاقة غالفیة          

الوزن مع العبوة        ۲۰ كجم

األبعاد مع العبوة        ١٫٤ م × ۳۰۰ مم × ١٥۰ مم

ھوائي BC91201 عریض النطاق الترددي٬ أحادي السلك٬ ثنائي األقطاب٬ قدرة ١۲٥ واط

الطول من العازل إلى العازل      ٤٨ متر

العرض          غیر متاح

 ٬(CW) معالجة الطاقة         ١۲٥ واط موجة متواصلة

(PEP) و۲٥۰ واط ذروة طاقة غالفیة          

الوزن مع العبوة        ۲ كجم

األبعاد مع العبوة        ۲٥۰ مم × ۳۰۰ مم × ٧٥ مم
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2050 Front panel

ھوائي عریض النطاق الترددي٬ أحادي السلك٬ ثنائي األقطاب٬ 
قدرة ١۲٥ واط مثبت بنمط "V" معكوس

السلسلة 912 من الھوائیات عریضة النطاق الترددي ثنائیة األقطاب

سلسـلة ھوائیات المحطة القاعدیة عریضـة النطاق الترددي Barrett 912 مصــممة الستخدامھا 

مثبتة بالنمط " "Vمعكوس باســـــتخدام ســــــاریة واحدة٬ أو مثبتة بالنمط ثنائي األقطاب العادي بین 

ساریتین.

في النمط "V" المعكوس توفر ھوائیات 912  نمط إشــــــــــــعاع أكبر في جمیع االتجاھات. وكل 

الھوائیات عریضـة النطاق الترددي في السـلسـلة مصـممة لتوفر أفضـل أداء عبر طیف تردد عالي 

عریض٬ دون الحاجة إلى موالفات الھوائیات.

وھوائیات المحطة القاعدیة التي نصـــنعھا تتمیز بخفة وزنھا ومقاومتھا للتآكل٬ كما أنھا قادرة على ُ

تحمل سرعات ریاح أعلى من ۲۰۰ كم/ساعة. ونحن نوفر المجموعة الكاملة من الھوائیات السلكیة 

مزودة بعدة تثبیت للنمط "V" معكوس٬ إلى جانب كابل محوري طوله ۳۰ متًرا وموصــالت عالیة 

الجودة مقاومة للماء.

ھوائي عریض النطاق الترددي٬ أحادي السلك٬ 
ثنائي األقطاب٬ قدرة ١۲٥ واط مثبت بنمط 
المكان المحدود

ھوائي عریض النطاق الترددي٬ متعدد األسالك٬ 
ثنائي األقطاب٬ قدرة ١۲٥/٥۰۰ واط
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ھوائي عریض النطاق الترددي٬ 
متعدد األسالك٬ ثنائي األقطاب٬ قدرة ١۰۰۰ واط

ھوائي عریض النطاق الترددي٬ متعدد األسالك٬ 
ثنائي األقطاب٬ قدرة ١۲٥/٥۰۰ واط مثبت بنمط "V" معكوس

ھوائیات المحطة القاعدیة

ھوائي Barrett 912 عریض النطاق الترددي٬ أحادي السلك 
أو متعدد األسالك

ھوائي Barrett 912 عریض النطاق الترددي٬ أحادي السلك 
أو متعدد األسالك

نمط زاویة السمت النموذجي

نمط إشعاع االرتفاع النموذجي

تأریض مثالي
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المواصفات العامة

الھوائي الدوري اللوغاریتمي 918 ذو اـل ٨ عناصر - من ١۳ میجاھرتز إلى ۳۰ میجاھرتز

نطاق التردد        ١۰ میجاھرتز إلى ۳۰ میجاھرتز (مستمر)
الكسب النموذجي       ٧-٦ دیسیبل من ١۰ میجاھرتز إلى 

         ۳۰ میجاھرتز
النسبة من األمام إلى الخلف      نموذجیة ١٥-۲۰ دیسیبل من ١۰ میجاھرتز 

         إلى ۳۰ میجاھرتز
عرض النطاق الترددي      ٦۰°

معاوقة التغذیة        ٥۰ أوم غیر متوازن
نسبة الموجة مستقرة الفولطیة (VSWR) أقل من ۲٫٥:١

موصل الدخل        مقبس قیاسي من نوع التردد فائق العلو 
(UHF)         

(PEP) معالجة الطاقة        ١ كیلو واط ذروة طاقة غالفیة
طول الذارع        ٦٫۰ متر

أقصى طول للعنصر       ١١٫٥٥ متر
نصف قطر الدوران       ٦٫٤٨ متر

سرعة الریاح التي یتحملھا     ١۲۰ كم/ساعة
الحجم مع العبوة       ١٫٨ م × ۰٫۲ م × ۰٫۲ م

الوزن         ۲۰ كجم

الھوائي الدوري اللوغاریتمي 918 ذو اـل ١۰ عناصر - من ١۰ میجاھرتز إلى ۳۰ میجاھرتز

نطاق التردد        ١۰ میجاھرتز إلى ۳۰ میجاھرتز (مستمر)
الكسب النموذجي       ٧-٦ دیسیبل من ١۰ میجاھرتز إلى 

         ۳۰ میجاھرتز
النسبة من األمام إلى الخلف     نموذجیة ١٥-۲۰ دیسیبل من 

         ١۰ میجاھرتز إلى ۳۰ میجاھرتز
عرض النطاق الترددي      ٦۰°

معاوقة التغذیة        ٥۰ أوم غیر متوازن
نسبة الموجة مستقرة الفولطیة (VSWR)   أقل من ۲٫٥:١

موصل الدخل        مقبس قیاسي من نوع التردد فائق العلو 
(UHF)         

(PEP) معالجة الطاقة        ١ كیلو واط ذروة طاقة غالفیة
طول الذارع        ٨٫۰ متر

أقصى طول للعنصر       ١١٫٥٥ متر
نصف قطر الدوران       ٧٫۲٧ متر

سرعة الریاح التي یتحملھا     ١۲۰ كم/ساعة
الحجم مع العبوة       ١٫٨ م × ۰٫٤ م × ۰٫۲ م

الوزن         ٤۰ كجم

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

الھوائیات أحادیة السـلك ثنائیة األقطاب٬ والتي تتم موالفتھا فوًرا حسـب تردد التشــغیل المطلوب٬ ھي الھوائیات 

األكثر فعالیة الستخدامھا في المحطات القاعدیة عالیة التردد. فھي بســیطة التركیب ونطاق ترددھا ضیق نســبًیا 

وال تحتاج إال إلى قدر بسیط من الصیانة.

في حالة الحاجة إلى ترددات مختلفة في المحطة القاعدیة٬ یمكن تركیب عدة ھوائیات ثنائیة األقطاب فوق بعضھا 

بین برجین. ویمكن استخدام صـندوق مفاتیح الھوائي BC91600 للتبدیل إلى الھوائي ثنائي األقطاب المطلوب 

حسب القناة.

المواصفات العامة

نطاق التردد           ٥۰۰ كیلوھرتز إلى ۳۰ میجاھرتز
نسبة الموجة مستقرة الفولطیة (VSWR)   أقل من ١٫٥:١

المعاوقة            ٥۰ أوم
البنیة             ھوائیات إرسال من فوالذ ال یصدأ

ھوائیات 915 أحادیة السلك ثنائیة األقطاب

ھوائیات 918 الدوریة اللوغاریتمیة

ٍھوائي قابل للتوجیه بكسب توجیھي عال التصاالت المسـافات الطویلة. ویتراوح دخل النطاق الترددي العریض 

من ١۳ میجاھرتز إلى ۳۰ میجاھرتز أو من ١۰ میجاھرتز إلـى ۳۰ میجاھـرتـز. وتأتـي ھوائیات 918 الدوریة 

اللوغاریتمیة مـزودة بالكامل بأداة تدویـر ومحمل دفعـي. وتوجد كابالت تحكم فــي التغذیة اختیاریة٬ محوریة أو 

دوارة للحصول على طول منفصل.

ھوائیات المحطة القاعدیة

عدة ھوائیات سلكیة ثنائیة األقطاب أحادیة 
التردد مثبتة بین برجین

ھوائي سلكي ثنائي األقطاب أحادي التردد بنمط "V" معكوس

الھوائي الدوري اللوغاریتمي 918 ذو الـ ١۰ عناصر

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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