PRC6809 MBITR
السلكي الفرق البيني متعدد الموجات

• تغطية ترددية متجاورة  512-30ميجاهرتز
•

AM/FM؛ صوت/بيانات

• طاقة خرج تردد السلكي قابلة للتحديد
( 5.0 - 0.1وات)
•

القابلية لالنغماس في الماء
مترا
اإلصدار البحري ً 20
اإلصدار الحضري مترين

•

أقل من  30.6أونص ( 867.5جم)

•  33.74بوصة مكعبة ( 552.8سم مكعب)
•

التشفير
خيار ( DESمعيار تشفير البيانات)/النوع III
خيار ( AESمعيار التشفير المتقدم) 256/بت

• إعادة اإلرسال بين أجهزة الالسلكي المحمولة في اليد (مع كابل
وفالتر ألغراض خاصة)
قدرات قنوات متعددة متقدمة في حزمة قوية وخفيفة الوزن.

www.thalescomminc.com

PRC6809 MBITR

السلكي الفرق البيني متعدد الموجات
يخدم السلكي  ،PRC6809 MBITRالذي يأتي في حزمة قوية التحمل يبلغ وزنها
رطلين تقريبًا ،قوات الدفاع وقوات التحالف وقوات االئتالف على مستوى العالم .ويوفر
جهاز  ،PRC6809 MBITRاستنا ًدا إلى جهاز  AN/PRC-148 MBITRالمختبر
في أرض المعركة ،قابلية تشغيل تفاعلي غير مسبوقة بفضل األنظمة الالسلكية التجارية
الموروثة والعسكرية الموجودة .ومع إمكانية الترقية ،يضمن لك التشغيل المستقبلي مع
الجيل القادم من أجهزة االتصاالت .ويضم الهيكل التصميمي لجهاز PRC6809
 MBITRسبعة أجهزة قابلة للبرمجة ،مدعومة بالذاكرة المحمولة ،ليوفر لك السلكي
محمول في اليد يعتمد على البرمجيات ً
حقا .ويمكن استخدام  PRC6809 MBITRمع
مجموعة كاملة من مكونات نظام  AN/PRC-148للعمليات الراكبة وغير الراكبة.
(ارجع إلى الصفحة  3لمشاهدة القائمة الكاملة).
تكنولوجيا لمواقف الحياة العملية-مثبتة.

المواصفات الفنية
نطاق التردد
•  512-30ميجاهرتز متجاور
• حجم الخطو  5و 6.25كيلوهرتز
أنواع تغيير الموجات
•  AMو( FMقناة أحادية)
• موجة ضيقة ( FMقناة أحادية)
استقرار التردد
• أقل من  5.0±جزءًا في المليون
حساسية االستقبال
•  116-ديسيبل مللي  12ديسيبل  118-( SINADديسيبل مللي نموذجي)
•  :AMأقل من  10 uV 1.5ديسيبل SINAD

إرشادات الطوارئ
• مرشد  AMبنغمة مرتد إلى الوراء
إمكانية التشغيل التفاعلي (نص عادي)
•،AN/PRC-77، AN/PRC-113، AN/PRC-117A-F
 ،AN/PSC-5C/D ،AN/PRC-139سلسلة ،AN/VRC-12
RT-1523A-F
• سلسلة  ،MX300سلسلة XTS 5000 ،XTS 3000 ،Saber
• Thales 25
القنوات القابلة للبرمجة
•  100قناة مسبقة الضبط على الذاكرة
• مجموعات قائمة قابلة للتحديد
• اختيار وضع صوت رقمي/واضح على أساس قناة بقناة
• قابلية البرمجة من قبل المستخدممن:
قائمة اللوحة األمامية
مبرمج كمبيوتر
النسخ من السلكي إلىالسلكي
ضوابط التحكم
• مقبض التشغيل/إيقاف التشغيل/مستوى الصوت/الهمس
• مقبض تحديد القناة في  16موقعًا
• مفتاح اضغط وتحدث ( )PTTكبير يعمل باللمس
• زر تجاوز السحق يعمل بالضغط
• لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية تحتوي على  7أزرار (متوافقة مع أجهزة الرؤية الليلة
())NVG
• مفاتيح خيارات البرامج القابلة للضبط

رفض القناة المجاورة
• أكثر من  45ديسيبل عند  25±كيلوهرتز

المؤشرات
• شاشة  LCDبإضاءة خلفية بدقة  80 × 32بكسل (متوافقة مع أجهزة الرؤية الليلة
())NVG
• واجهة مستخدم سهلة مكونة من قوائم
اسم القناة/التردد
اسم المجموعة
وضع الصوت الرقمي/الواضح
سعة البطارية
قوة اإلرسال

طاقة اإلخراج الصوتي
• أكثر من  85ديسيبل من مستوى ضغط الصوت

الموصالت
•  50 TNCأوم مؤنث (هوائي)
مترا)
• موصل علوي مختوم قابل لالنغماس في الماء ومتعدد الوظائف بعشرة سنون (ً 20
• موصل علوي مختوم متعدد الوظائف بستة سنون (متران)
• موصل جانبي بثمانية عشر س ًنا للقدرات والترقيات الممتدة

رفض الزائف ورفض الصور
• أكثر من  58ديسيبل
نقطة التقاطع من الترتيب الثالث
• أكثر من  5+ديسيبل مللي
تشويه استقبال الصوت
• أقل من  %10عند قوة الصوت المقدرة

طاقة إخراج اإلرسال
•  ،0.1و ،0.5و ،1.0و 3.0و 5.0وات ()FM
•  1.0و 5.0وات ()AM
• إمكانية تحديد المستخدم لكل قناة
خصائص اإلرسال
• اإلخراج الزائف المتشعع :أقل من  13-ديسيبل مللي
• التشويه التلقائي :أقل من %10
• معدل طاقة القناة المجاورة :أكثر من  62ديسيبل
الموثوقية
أكثر من  30000ساعة بقياس الميدان
• متوسط الوقت بين حاالت التعطل:
• متوسط الوقت الالزم إلصالح التعطل :أقل من  8دقائق

التشفير
• معيار تشفير البيانات ( )DESمن النوع ( IIIاختياري)
• معيار التشفير المتقدم ( 256 )AESبت (اختياري)
العوامل المادية (مع البطارية)
 8.44بوصة ( 21.44سم)
• الطول:
 2.63بوصة ( 6.68سم)
• العرض:
 1.52بوصة ( 3.86سم)
• العمق:
 33.74بوصة مكعبة ( 552.8سم مكعبًا)
• الحجم:
 30.6أونص ( 867.5جم)
• الوزن:
الشكل النهائي
• متوافق مع NBC
• أسود غير المع ،وغير عاكس

المواصفات البيئية
• درجة الحرارة:
 °31إلى  °60+مئويةللتشغيل:
 °-33إلى  °71+مئوية
للتخزين:
 %95بال تكاثف
• الرطوبة:
EIA-603-1992
• الصدمة:
EIA-603-1992
• االهتزاز:
 30000قدمًا
• االرتفاع:
• االتغماس في الماء:
مترا
 PRC6809-ABR-BASإصدار ً 20
 PRC6809-BBR-BASإصدار مترين
البطاريات
• ليثيوم أيون قابلة إلعادة الشحن
 4800مللي أمبير-ساعة :عمرها أكثر من  12ساعة عند  5وات*
اختياري 5800 :مللي أمبير-ساعة :عمرها أكثر من  15ساعة عند  5وات*
• حامل بطاريات غير قابل إلعادة الشحن
خاليا ليثيوم تجارية
 8العمر عند  5وات+
* دورة عمل قياسية ()8:1:1
البيانات
• تزامني بسرعة  12و 16كيلو بت في الثانية
مجموعة الهوائي
•  90-30ميجاهرتز
•  512-90ميجاهرتز
عناصر نظام  AN/PRC-148الكاملة:
	•موقع غير راكب/ثابت
أجهزة السلكي الفرق البينية متعددة الموجات  5وات
( ،AN/PRC-148 JEMو ،AN/PRC-148 MBITRوPRC6809
)MBITR
نظام محمول من قبل اإلنسان  20وات
محطات قاعدية  20وات و 50وات
مكرر تكتيكي  20وات
	•المركبات:
محوالت مركبات  20وات و 50وات
مضخم محول مركبات  20 AN/VRC-111وات
مضخم محول مركبات  50 AN/VRC-111وات  -قناة ثنائية
مضخم محول مركبات  50وات  -قناة أحادية
محول مركبات  50مخفي وات
محول مركبات بقضبان  50 AN/VRC-113وات
	•الملحقات (قائمة جزئية):
وحدة تحكم عن بُعد مزودة بـ GPS
جراب الالسلكي
حقيبة حمل جهاز الالسلكي
شاحن بطاريات بفتحة واحدة يعمل بالتيار المتردد
شاحن بطاريات بست فتحات يعمل بالتيار المتردد والتيار المستمر
شاحن بطاريات بست فتحات يعمل بالتيار المتردد
شاحن تكتيكي بفتحتين يعمل بالتيار المستمر

 تخضع المبيعات لغير الحكومة األمريكية لموافقة الحكومة األمريكية.
 تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار.

صورة واردة من وزارة الدفاع األسترالية

حامل خاليا بطاريات غير قابل إلعادة الشحن
هوائي خاص بالموجة
ملحقات صوت مخصصة
كابالت البرمجة ،والنسخ ،والبيانات ،و ،GPSو ،PDCوإعادة اإلرسال
واجهة وكابالت محول طاقة خاصة
مضخمات طاقة

PRC6809 MBITR

السلكي الفرق البيني متعدد الموجات
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