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األولى في العالم لتضخيم الطاقة ذات النطاق  Dohertyتطور وحدة  Mitsubishi Electricشركة 

 فائق العرض والمصنوعة من نتريد الغاليوم للجيل التالي من المحطات القاعدية الالسلكية
 من الحجم واستهالك الطاقة للجٌل التالً من المحطات القاعدٌة الالسلكٌة ٌر المسبوقغ سٌقلل التوافق الطٌفً

 

 Mitsubishi( ومعامل األبحاث بشركةٖٓ٘ٙ)طوكٌو:  Mitsubishi Electric Corporationلنت شركة أع – ١٧٢٠يناير  ٢١طوكيو، 

Electric ( MERL الٌوم عن تطوٌرهما لوحدة )Doherty ( لتضخٌم الطاقة ذات النطاق فائق العرض والمصنوعة من نترٌد الغالٌومGaN )

ا )وفًقا لتقدٌر الشركة( لنطاقات تردد أعلى من  ًٌ جٌجا هرتز لتغطً  ٖللجٌل التالً من المحطات القاعدٌة الالسلكٌة والتً تتوافق مع مدى رائد عالم

المحطات القاعدٌة مٌجا هرتز. ومن المتوقع أن تساهم التقنٌة فً تقلٌل الحجم واستهالك الطاقة للجٌل التالً من  ٓٓٙعرض نطاق تشغٌلً بمقدار 

( المتعلق بموضوع مضخمات الطاقة للترددات IEEEالالسلكٌة. سٌتم تقدٌم البٌانات الفنٌة فً مؤتمر جمعٌة مهندسً الكهرباء واإللكترونٌات )

ٌّة لتطبٌقات الرادٌو واإلرسال الالسلكً ) ( فً RWW ) Radio & Wireless Week( أثناء وقائع PAWR2017الالسلكٌة/الموجات الُصْغِر

 .٢ٌٕٔٓناٌر  ١ٔإلى  ٘ٔمدٌنة فٌنٌكس بوالٌة أرٌزونا بالوالٌات المتحدة من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ول على التفاصٌل اإلنجلٌزي الرسمً لهذا اإلصدار الجدٌد، وقد تم تزوٌده للرجوع إلٌه بسهولة عند الحاجة. ٌرجى الرجوع إلى النص اإلنجلٌزي األصلً للحصإن هذا النص ترجمة للنص 

 و/أو المواصفات الخاصة. فً حال وجود أي تعارض، فٌجب اتباع محتوى اإلصدار اإلنجلٌزي األصلً.

 MITSUBISHI ELECTRICشركة 

 قسم العالقات العامة
3-7, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8310 Japan 
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التً تزٌد السعة  للمساهمة فً تلبٌة الزٌادة السرٌعة فً الطلب على زٌادة سعة اإلرسال الالسلكً، تنتقل تقنٌات االتصال الخلوي إلى أنظمة الجٌل التالً

فً الترددات  جٌجا هرتز واستخدام نطاقات تردد متعددة. وبشكل عام، تعمل مضخمات الطاقة بكفاءة أقل ٖبتخصٌص نطاقات تردد جدٌدة أعلى من 

مضخمات  العالٌة. وهناك أًٌضا حاجة لمضخمات طاقة مختلفة لنطاقات تردد مختلفة، مما قد ٌتطلب محطات قاعدٌة أكبر. ونتٌجة لذلك، هناك حاجة إلى

 طاقة بكفاءة أعلى بحٌث تكون متوافقة مع ترددات متعددة. 

 

دوائر  Mitsubishi Electricالجدٌدة لتضخٌم الطاقة ذات النطاق فائق العرض والمصنوعة من نترٌد الغالٌوم من  Dohertyتستخدم وحدة 

للحصول على كفاءة محسنة فً مدى نطاق عرٌض للغاٌة. وكان تقدٌر الكفاءة لعرض النطاق  Dohertyمتقدمة لتعوٌض الترددات مع تصمٌم 

 . ٢ٌٕٔٓناٌر  ٕٔجٌجا هرتز هو المستوى األوسع على مستوى العالم بدًءا من  ٖاقات التردد األعلى من مٌجا هرتز مع نط ٓٓٙالتشغٌلً بمقدار 

 الميزات الرئيسية

ٌُعد رقمً  ا تحسن دائرة تعوٌض الترددات لمضخم الطاقة الجدٌد الكفاءة عبر مدى ترددات واسع لتمكٌن أداء أكبر بمقدار ثالثة أضعاف، وذلك  ًٌ ا قٌاس

التضخٌم الفعال لترددات الرادٌو ب لخاصامٌجا هرتز(. سٌساهم األداء عالً الكفاءة ذو النطاق العرٌض  ٓٓٙلتضخٌم الطاقة ) Dohertyلوحدات 

المتعددة من خالل مضخم طاقة واحد فقط فً تقلٌل حجم المحطة القاعدٌة ومتطلبات التبرٌد. وتساهم األجهزة المزودة بنترٌد الغالٌوم 

(MGFS39G38L2ذا ) ت الكفاءة العالٌة منMitsubishi Electric  ٤.٘ٗفً تحقٌق كفاءة تصرٌف من الطراز العالمً بنسبة أعلى من 

جٌجا هرتز، مما ٌعمل على تقلٌل استهالك الطاقة. باإلضافة إلى ذلك، تصل نسبة تسّرب القدرة فً القنوات  ٙ.ٖإلى  ٓ.ٖبالمئة فً مدى تردد من 

مٌجا  ٕٓ( لإلشارات ذات تردد DPD( من خالل تقنٌة التحوٌر المسبق الرقمً )dBcسٌبل بالنسبة إلى الحامل )دٌ ٓ٘-( إلى ACLRالمجاورة )

 )التطور طوٌل األمد(.  LTEهرتز لشبكات 

 

 المواصفات

 لتضخٌم الطاقة ذات النطاق فائق العرض المصنوعة من نترٌد الغالٌوم Dohertyوحدة 

 إشارة الدخل ACLR التصرٌفكفاءة  طاقة الخرج  الترددات

3.0–3.6GHz 33.6–34.6dBm 45.4–50.2% -50dBc 
20MHz LTE 

7.5dB PAPR 

 

 براءات االختراع

ة واحدة .ٌبلغ عدد براءات االختراع قٌد االنتظار المتعلقة بالتكنولوجٌا المعلن عنها فً هذه النشرة اإلخبارٌة براءة واحدة فً الٌابان وبراء

 خارج الٌابان.
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 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

( شركة ٖٓ٘ٙ)طوكٌو:  Mitsubishi Electricعاًما من الخبرة فً مجال توفٌر منتجات موثوق بها وعالٌة الجودة، تعد شركة  ٤ٓمع أكثر من 
ا معترف بها فً مجال تصنٌع وتسوٌق وبٌع المعدات الكهربائٌة واإللكترونٌة المستخدمة فً معالجة المعلومات واالتصاالت وت ًٌ نمٌة الفضاء رائدة عالم

ات البناء. ومن خالل تبنً روح عبارة واالتصاالت عبر األقمار الصناعٌة واإللكترونٌات االستهالكٌة والتكنولوجٌا الصناعٌة والطاقة والنقل ومعد

لتكون شركة صدٌقة للبٌئة إلثراء المجتمع  Mitsubishi Electricالشركة، التغٌٌر نحو األفضل، وعبارتها البٌئٌة، التغٌٌرات البٌئٌة، تسعى شركة 
 ٖٔالر أمرٌكً*( فً السنة المالٌة المنتهٌة فً ملٌار دو ١٣١ٖملٌار ٌن ) ٤ٗ٣ٖٓٗبالتكنولوجٌا. وقد سجلت الشركة مبٌعات موحدة للمجموعة بلغت 

 . للمزٌد من المعلومات تفضل بزٌارة:ٕٙٔٓمارس 
www.MitsubishiElectric.com 

 ٕٙٔٓمارس  ٌٖٔن للدوالر األمرٌكً، سعر الصرف معطى من قبل سوق طوكٌو لتبادل العمالت األجنبٌة فً  ٖٔٔ*بسعر صرف 
 

 

 Mitsubishi Electric  (MERL)معلومات عن معامل األبحاث بشركة 

ً فرع أمرٌكا الشمالٌة لمؤسسة البحث والتطوٌر الخاصة بشركة Mitsubishi Electric  (MERLإن معامل األبحاث بشركة   Mitsubishi( ه
Electric Corporation   وتنفذ معاملMERL ومعالجة  بحوًثا أساسٌة مدفوعة بالتطبٌق وتطوٌرات متقدمة فً مجال التحسٌن والتحكم

 www.merl.comاإلشارات. للمزٌد من المعلومات تفضل بزٌارة: 
 


