
BARRETT

إمكانیة التشغیل بین أجھزة اتصاالت Barrett التي 
تعمل بالتردد العالي وأجھزة Barrett التي تعمل 

بالتردد العالي جًدا

یسمح للقوات المنتشرة بالتواصل المباشر مع مراكز 
القیادة والتحكم البعیدة

یقلل من التأخیر في تبلیغ المعلومات المھمة 
في حینھا

یوفر جھاز تمریر اإلشارة Barrett 2063 HF-VHF النقل الســــــــــلس للمعلومات من شبكة 
Barrett تعمل بتردد عالي جدا إلى شبكة Barrett تعمل بتردد عالي دون أي تدخل من المشغل.ً

وتعمل وظیفة التحویل اآللیة بالكامل على تقلیل الوقت المســــــتھلك إلعادة إرسال معلومات المھام 
الحرجة. كما أنھ یقلل بصــورة كبیرة من احتمالیة حدوث أخطاء في االتصــاالت ویســمح للقادة في 

المواقع االستراتیجیة بالتحدث إلى قواتھم المنتشرة مباشرة.

سیشـتمل السـیناریو المیداني المعتاد على مركبة قیادة متنقلة تسـتقبل معلومات من القوات المنتشـرة 
عبر جھاز اتصاالت یعمل بالتردد العالي جدا. وإذا احتاجت ھذه المعلومات إلى تمریرھا إلى مراكز ً

قیادیة أعلى، فســـیتم إرسالھا باستخدام جھاز ربط السلكي عالي التردد. وأي رد یصــــل من القیادة 
األعلى إلى القوات المنتشرة سیتم تمریره أیًضا بصورة عكسیة من خالل اإلجراء نفسھ.

كما ھو موضــح في الرســـم البیاني باألســـفل، یقوم جھاز تمریر إشـــارة في مركبة القیادة المتنقلة 
بالسماح باالتصاالت المباشرة بین القوات المنتشرة ومركز القیادة األعلى وفق المطلوب. 

یعمل جھاز تمریر اإلشارة Barrett 2063 من خالل إنشاء مسـار إرسال/استقبال بین شبكة تردد 
عالي وشبكة تردد عالي جدا متصــــــلتان بمحطة تمریر اإلشارة المثبتة على مركبة القیادة المتنقلة. ً

وبعد "االتصــــال" بجھاز تمریر اإلشارة، یقوم الجھاز بترحیل كل االتصـــــاالت الصـــــوتیة بین 
الشبكتین.
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مركز قیادة 
یعمل بتردد عالي

مركبة قیادة متنقلة تعمل بالتردد العالي والتردد العالي جًدا

قوات منتشرة لدیھا 
شبكة تردد عالي جًدا

االتصاالت التكتیكیة

جھاز تمریر اإلشارة 2063 الذي یربط 
شبكات التردد العالي بشبكات التردد العالي 

 PRC-2081 جھاز
تكتیكي محمول 

على الظھر یعمل 
بالتردد العالي جًدا

ھوائي سوطي تكتیكي یعمل بتردد 
عالي جًدا  ٣٠-٨٨ میجاھرتز

 PRC-2082 جھاز
تكتیكي محمول 

یعمل بتردد 
عالي جًدا 

قدرة ٥٠ واط

 PRC-2091 جھاز
تكتیكي محمول 

عالي التردد

 PRC-2092 جھاز
تكتیكي عالي التردد 

للمراكز القاعدیة

جھاز تمریر اإلشارة 2063 الذي یربط 
شبكات التردد العالي بشبكات التردد العالي جًدا

ھوائي 2019 
محمول آلي 

الموالفة تكتیكي 
یعمل بالتردد العالي

صاالت السلكیة بالتردد العالي جًدا
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www.barrettcommunications.com.au 

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

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

 information@barrettcommunications.com.au :البرید اإللكتروني

المواصفات العامة

 ، " P o w e r  o n " ، " H F  P T T " ، " V H F  P T T المؤشرات   "
"H F <-> VHF Linked"    

عناصر التحكم  مفتاح ربط شبكة التردد العالي بشــــــــــــــــــــــــــبكة التردد العالي جدا ً
”H F <-> VHF Linked"    

جھد الدخل   +١٣٫٨ فولت تیار مستمر من جھاز الالسلكي عالي التردد
تیار الدخل   < ١٠٠ مللي أمبیر عند دخل ١٣٫٨ فولت

وصالت إشارة التردد العالي جًدا
الصوت المتوازن للتردد  دخل الصوت المتوازن لالستقبال، معاوقة دخل ٦٠٠ أوم، ُیوصى

العالي جًدا (استقبال) بـ ٠ دیسیبل في المللي واط، إزاحة التیار المستمر من ٠ إلى ١٢ فولت 
الصوت المتوازن للتردد  خرج صوت االستقبال، ٠ دیسیبل في المللي واط اسمي، في حمل 

العالي جًدا (استقبال) ٦٠٠ أوم، إزاحة التیار المستمر من ٠ إلى ١٢ فولت
دخل إشارة الضغط  الطرف السالب (+١٢ فولت تیار مستمر)، الطرف الموجب 

والتحدث بتردد عالي  ٠ فولت تیار مستمر
"VHF PTT" جًدا

خرج إشارة كتم التردد  الطرف الموجب (+١٢ فولت تیار مستمر)، الطرف السالب 
العالي جًدا ٠ فولت تیار مستمر

أرضي التردد العالي جًدا ٠ فولت لتأریض جھاز الالسلكي

وصالت إشارة التردد العالي
أرضي التردد العالي ٠ فولت لتأریض جھاز السلكي التردد العالي جدا +١٣٫٨ فولت ً

 +١٣٫٨ فولت من جھاز السلكي التردد العالي جداً
دخل الصوت المتوازن  دخل صوت متوازن لالستقبال، معاوقة دخل ٦٠٠ أوم،

للتردد العالي  ُیوصى بـ ٠ دیسیبل في المللي واط
خرج الصوت المتوازن  خرج صوت اإلرسال، ٠ دیسیبل في المللي واط اسمي، 

للتردد العالي في حمل ٦٠٠ أوم
خرج الضغط والتحدث  نشط منخفض، اإلرسال بزر الضغط والتحدث الخارجي 

في التردد العالي لجھاز الالسلكي
دخل كتم التردد العالي نشط منخفض، دخل حالة كتم جھاز الالسلكي

المواصفات البیئیة
درجة حرارة التشغیل  -٢٠ درجة مئویة إلى +٥٥ درجة مئویة

درجة حرارة التخزین  -٤٠ إلى +٨٥ درجة مئویة
الرطوبة   حتى ٩٥٪ عند ٥٥ درجة مئویة

810G الصدمات   المعیار العسكري
810G االھتزاز   المعیار العسكري

الوزن (شامل الكابالت)  ١٠٥٠ جم
الوزن (دون الكابالت)  ٦٥٠ جم

األبعاد بالمللي متر  ٢٠٣ طول × ١١٦ عرض × ٧٠ ارتفاع (شامل المفاتیح والموصالت)

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

BARRETT
االتصاالت التكتیكیة

جھاز تمریر اإلشارة 2063 الذي یربط 
شبكات التردد العالي بشبكات التردد العالي 


