دعم جميع مراحل أحداث
 ،CSARإلنشاء اتصال
بين الناجين إلنقاذ القوات
عندما تكون الحالة
حرجة للغاية.
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حزمة نظام ( CSARالبحث واإلنقاذ خالل المعارك) الكاملة

نظام البحث واإلنقاذ خالل المعارك ()CSAR
HOOK2 ® GPS
يعد نظام  HOOK2 GPS CSARمن  General Dynamicsحالً قويًا
وعالميًا ومعقول التكلفة لمهام البحث واإلنقاذ لصالح الوكاالت العسكرية وشبه
العسكرية ووكاالت تنفيذ القوانين والوكاالت الحكومية.
يتكون النظام من جهاز اإلرسال/االستقبال ® AN/PRC-112Gالمعرف برمجيًا
والقابل للترقية أو من جهاز اإلرسال/االستقبال  ،AN/PRC-112B1وجهاز
االستعالم ® GPS Quickdraw2الذي يمكن حمله باليد ،والقاعدة المركزية
الجديدة لالتصاالت عبر األقمار الصناعية  ،SATCOMويوفر نظام HOOK2
قدرة ميدانية مثبتة ،كما يضم وسيلة مالئمة للمراسالت المشفرة ثنائية االتجاه
إضافة إلى بيانات تحديد المواقع عبر  GPSلتحديد الموقع بدقة وإتقان وإعادة أية
طائرة فعليًا إلى برنامج  CSARاألساسي ببساطة عن طريق توصيل جهاز
 Quickdraw2بنظام االتصال الداخلي.

جهاز اإلرسال/االستقبال AN/PRC-112G CSAR
مجرب ميدانيًا .كفاءة مثبتة .موثوق به.
•اتصاالت المناطق الطرفية ودليل المناطق الطرفية
()TAC/TAG
•مسار اتصاالت مباشرة ثنائية االتجاه بين الجنود
المعزولين والمحطة المركزية لالتصاالت عبر
األقمار الصناعية SATCOM
•أوضاع متعددة لدعم مراحل مختلفة من عملية اإلنقاذ

جهاز االستعالم  Quickdraw2المحمول في اليد
تحويل أية طائرة إلى طائرة CSAR
•التوصيل والتشغيل على  40نوعًا من الطائرات ،بما في ذلك
طائرات المراقبة وطائرات من طراز C2
•تتبع حركة الجنود المعزولين
•تقلل االستعالمات التي تتضمن إرسال البيانات بمعدل عال في
وقت قليل من احتمال الكشف لقوات العدو إلى أدنى حد

المحطة المركزية SATCOM
اتصاالت مؤمنة ألجهزة راديو  HOOK2المجهزة
بالمحطة المركزية SATCOM
•محطة مركزية متكاملة ومستقلة لتنفيذ
العمليات العامة والميدانية والمتنقلة
•يتيح التقرير الوضعي للجنود المعزولين
اإلبالغ بمعلومات عن الوضع للتخطيط
لمهمة اإلنقاذ بشكل أفضل

معزول...

مكتشف…

عن طريق استخدام راديو  AN/PRC-112Gفي إرسال إنذار ّ
مشفر إلنقاذ القوات...

		

مدعوم...

		من خالل اتصاالت مباشرة ثنائية االتجاه عبر المحطة المركزية لالتصاالت عبر األقمار الصناعية  ،SATCOMستتم المحافظة
على االتصال مع الجنود المعزولين باإلضافة إلى تقليل وقت اإلنقاذ ألدنى حد...

			

محدد موقعه...

			عن طريق طائرة اإلنقاذ باستخدام جهاز االستعالم  Quickdraw2إلرسال اإلشارة الالسلكية للناجي لتحديد موقعه
بدقة ومن ثم...

				

َ
منقذ.

