مظلة Hi-5 370TM

تعتبر مظلة Hi-5 370™هي آخر مظلة للسقوط الحر من Airborne
 Systemsصممت خصيصًا لمهام  ،HAHOرغم أنها أيضًا مناسبة لمهام
 .HALOولقد كان مفهوم التصميم هو سد الفجوة بين مظالت Intruder
 360ومظالت  Hi-Glide 380مع إضافة خيار جديد إلى عائلة RA-1
ألنظمة المظالت .ويعتمد التصميم الجديد على خصائص التحكم في النظام
 ،Intruderوخصائص األداء في النظام  ،Hi-Glideويجمع بين االعتبارات
التكتيكية لتصميم النظام الحقيقي للمظلة التكتيكية 'رئيسية على رئيسية'
(المظلة الرئيسية واالحتياطية متشابهتان في أداء الطيران).

يوفر نظام Hi-5 370™المزايا التالية:
• زيادة كفاءة األداء على مظلة  Intruderمن خالل زيادة ،AUW
وارتفاع نسبة االنحدار االنسيابي.
• مظلة آمنة وسلسة*
• مظلة صامتة
• سهولة االستخدام
• سهولة الصيانة
* حتى مع الكبح الكامل ،ال تعلق المظلة .ويكون الضغط التبادلي خفي ًفا حتى مع الوزن الثقيل.

من المزايا الفريدة في نظام  Hi-5 370TMنظام التركيب االنزالقي المنتظر
لبراءة اختراع.
عناصر تبادلية إضافية على الرافعات األمامية تتيح للقافز تعديل االنحدار
االنسيابي تدريجيًا من  5.5إلى  .1.5ويمكن القيام بتعديل االنحدار االنسيابي
عن طريق العناصر التبادلية للتوجيه التي التزال توجد في اليد .ويمكن
استخدام هذه الخاصية أثناء الطيران للتكوين للحفاظ على إحكام الوضعية،
وفقدان االرتفاع سريعًا أعلى من الهدف بدون الحاجة إلى القيام بحركات
دوامية أو التفافات على شكل حرف  .Sويمكن استخدامها لألحمال عالية
الدقة ،حتى في منطقة إنزال صغيرة .وتعتبر أداة تعديل مسار االنحدار
االنسيابي أداة قوية وفريدة ألي نوع من عمليات السقوط الحر.

المظلة الرئيسيةHi-5 370™

المظلة االحتياطيةHi-5 370™
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3.4 PERFORMANCES
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The performances of the Hi-5 370 Reserve canopy are summarized in the graphs below. Note that
the numbers are given at standard conditions for temperature and pressure.
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مواصفات المنتج
Hi-5 370 Reserve
Forward Speed versus % of toggle input
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منطقة المظلة
عدد الخاليا

الوزن اإلجمالي األقصى

 كجم220 /  رطل485

 كجم95 /  رطل210

 كجم95 /  رطل210

الوزن اإلجمالي األدنى

–

• مظلة مساعدة مشدودة بالنوابض
• حبل استاتيكي حقيبة مزدوجة
• مظلة ُتقذف خارج الجزء السفلي للحاوية
)• نفخ المظلة االبتدائية (النظام متعدد المهام

طرق نفخ المظلة الرئيسية

–

ثانية/ متر2.3 ثانية أو/ قدم7.5

 كجم159/ رطل350 معدل الهبوط عند

–

ثانية/ متر1.2 ثانية أو/ قدم40

 كجم159/ رطل350 السرعة األمامية عند
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–

شهادة المظلة االحتياطية
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