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الخلفية
نظام FC Mini عبارة عن نظام إمداد جوي دقيق ُموجه 

)GPADS( يتميز بأنه منخفض التكلفة وُيستخدم لمرة واحدة 
ألوزان الحموالت الصافية التي تتراوح ما بين 200 و 500 

رطل.
يوفر نظام اإلمداد FC Mini القدرة على إرسال المعدات، 

والذخيرة، واللوازم الضرورية إلى قواعد العمليات األمامية 
)FOB( و/أو المواقع الجغرافية المعادية بشكل دقيق، وآمن، 

وعن ُبعد، وذلك بدون تحمل التكلفة والعبء المرتبطين 
باسترداد نظام GPADS وإرجاعه.

الخصائص األساسية
يتم شحن نظام FC Mini إلى العميل في عبوة محكمة الغلق 

تحتوي على المظلة معبأة بشكل كامل ومجهزة بوحدة 
توجيه منقولة جًوا )AGU(. يمكن تخزين المظلة ووحدة 

AGU لفترة تصل إلى خمس سنوات قبل االستخدام. وعند 
استدعائها، يقوم المشغل بفتح وسيلة إحكام الوحدة من 

العبوة، ويقوم بتركيب البطارية، ثم يقوم ببرمجة المهمة 
على وحدة AGU، ثم يقوم بتزويد النظام بالحمولة. 

وحدة التوجيه المنقولة جًوا
خفيفة الوزن: 11 رطالً شامالً البطارية )وحدة   •

MicroFly®  AGU القياسية تزن 42 رطالً(

  x 7 بوصات  x صغيرة الحجم: 10.75 بوصات  •
5 بوصات

صندوق خشبي يقلل خامات IED المحتملة ألدنى حد   •
ممكن

بطارية قابلة للخلع إلعادة الشحن واالستبدال بسهولة  •

مشغل فردي للتحكم في المظلة  •

واجهة لوحة مفاتيح/LCD قياسية  •

نظام GPS تجاري   •

نظام المظلة
مظلة عسكرية حرة السقوط MC-4/5 بمواصفات   •

تطابق أداء الطيران
)RASL( يتم نفخها بواسطة حبل استاتيكي لإلطالق  •

يتم تثبيت جميع مكونات النفخ بالنظام  •

)1T 2K خامات منخفضة التكلفة )تشبه خامات مظلة  •

أقصى ارتفاع لإلطالق : 24,500 قدم من مستوى   •
.MSL سطح البحر

برنامج الطيران
برنامج الطيران لألنظمة المنقولة جًوا  •

خاصية اختيارية لمحو جميع البيانات أوتوماتيكًيا   •
وجعل وحدة AGU غير قابلة لالستخدام فور هبوطها
خاصية اختيارية لوحدة تحكم عن ُبعد ُتحَمل باليد  •

متوافقة مع برنامج USAF CAT لتخطيط مهام اإلنزال   •
الجوي

مدعومة بنظام تجنب األراضي من خالل برنامج   •
تخطيط المهام jTrax-MP لألنظمة المنقولة جًوا
 ، CEP 80% الدقة: متوسط 60 متًرا، 100 متر  •

CEP 90% 113 متر

FC Mini نظام
نظام اإلمداد الجوي الدقيق الُموجه

FC Mini 1مواصفات نظامT MC-4)RA-1(  1T INT-360
500 رطل500 رطلالوزن األقصى اإلجمالي للتجهيز

الخصائص الفيزيائية 
21 رطال21ً رطالًوزن النظام )المظلة فقط(

31.7 قدًما25.7 قدًمااالمتداد
360 قدم مربع360 قدم مربعمنطقة السطح
360 قدم مربع360 قدم مربعمنطقة السطح

12 قدًما14 قدًماالحبل
79عدد الخاليا

ارتفاعات اإلطالق 
 الحد األقصى 

)AMSL فوق مستوى سطح البحر(
24,500 قدم من مستوى 

MSL سطح البحر
24,500 قدم من مستوى 

MSL سطح البحر
 الحد األدنى 

 )AGL فوق مستوى سطح األرض(
3,500 قدم فوق مستوى 

AGL سطح األرض
3,500 قدم فوق مستوى 

AGL سطح األرض
النسبة القصوى لالنحدار االنسيابي، 

بدون رياح
2.5:13.5:1


