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 اإلعالمٌةاالستفسارات  استفسارات العمالء

 
 مركز شبكات االتصال 
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 تعمل على تطوٌر هوائً ذي عناصر هائلة  Mitsubishi Electricشركة 
 جٌجا هرتز ووحدة تردد السلكً لمحطات الجٌل الخامس األساسٌة ٨٢بسرعة 

ٌ   اوحدة مدمجة توفر نطاق   ٌ   اوتكوٌن   اواسع   اتردد  متسع الزاوٌة اشعاع

 

بتطوٌر هوائً مدمج ذي عناصر هائلة ( ٣٠٥٦)طوكٌو:  Mitsubishi Electric Corporation –قامت شركة  ٨٩٨٢أبرٌل  ٨٢طوكٌو، 

ا بسرعة  ا واسع   ٌ ٌ   اتكوٌن   مٌجا هرتز و ٠٥٥ووحدة تردد السلكً توفر نطاق ا تردد جٌجا هرتز فً  ٨٠متسع الزاوٌة لالتصاالت بسرعة  اشعاع

ا، ستؤكد شركة 5Gمحطات الجٌل الخامس ) على أداء الوحدة من حٌث السرعة  Mitsubishi Electric( األساسٌة الالسلكٌة. وبالمضً قدم 

ا. وسٌتم عرض وضع التطوٌر فً مؤتمر  Brooklyn 5G Summitالعالٌة، واالتصاالت ذات السعة الكبٌرة، بهدف التسوٌق للمنتج مبكر 
 *

الذي 

 أبرٌل. ٨٩إلى  ٩١سٌعقد فً مدٌنة نٌوٌورك من 

 ، وهو مركز لألبحاث بكلٌة الهندسة فً جامعة NYU WIRELESSو NOKIA*منتدى إلجراء المناقشات بشأن تقنٌات الجٌل الخامس الالسلكٌة تنظمه 

  (NYUنٌوٌورك )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مم( ٨٠×  ٨٤٥×  ٩٨٥جٌجا هرتز ووحدة تردد السلكً لمحطات الجٌل الخامس األساسٌة ) ٨٠هوائً ذو عناصر هائلة بسرعة 

 

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

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

 MITSUBISHI ELECTRICشركة 

 قسم العالقات العامة
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8310 Japan 

 

mailto:prd.gnews@nk.mitsubishielectric.co.jp
http://www.mitsubishielectric.com/


 

2/3 

 المٌزات الرئٌسٌة

 نطاق ترددي واسع لتوفٌر اتصاالت ذات سرعة عالٌة وسعة كبٌرة    (٨

 مٌجا هرتز. ٠٥٥تتٌح الدوائر عالٌة التردد ذات النطاق العرٌض االتصاالت بنطاق ترددي واسع بسرعة  -

 متسع الزاوٌة لتوسٌع مساحة التغطٌة تكوٌن شعاعً     (٨

ا ها ٨٠٣تم دمج تقنٌة التحكم فً الحزم مع هوائً ذي  -  ئال  مخصص وجهاز تردد السلكً.عنصر 

ا فً توسٌع مساحة التغطٌة. ٤٠±متسع الزاوٌة بزاوٌة  التكوٌن الشعاعًٌساهم  -  ٌ  أفق

 هوائً مدمج ووحدة تردد السلكً مدمجة لسهولة التركٌب (٩

 ٌعمل التكامل عالً الكفاءة لجهاز التردد الالسلكً على توفٌر حجم مدمج. -

 

 معلومات حول التطوٌر

ا تطوٌر تقنٌات الجٌل الخامس فً جمٌع أنحاء العالم، وذلك الستٌعاب الزٌادة السرٌعة فً حركة البٌانات المحمولة، وتوفٌر ا  ٌ لخدمات ٌجري حال

فً  جٌجاباٌت ٨٥فائق السرعة بسرعة  نقال   5G. وستقدم تقنٌة ٨٥٨٥والتطبٌقات المتقدمة، ومن المتوقع أن ٌتم تسوٌقها فً وقت مبكر من عام 

المدخالت المتعددة والمخرجات جٌجاباٌت فً الثانٌة. هناك تقنٌتان رئٌسٌتان أولهما  ٦وقدره  4Gالثانٌة، وهذا ٌتخطى بكثٌر المعدل المحدد لتقنٌة 

ا إشاراMIMO( الهائلة، التً تستخدم نطاقات ترددات عالٌة لتأمٌن نطاق ترددي واسع، وتقنٌة MIMOالمتعددة )  ٌ ت متعددة فً ، التً تبث مكان

ٌُعوض عن فقدان االنتشار الكبٌر فً الترددات العالٌة من خالل استخدام هوائٌات متعددة العناصر . سٌتم استخدام الوقت نفسه وبالتردد نفسه بٌنما 

 MIMOتقنٌة والمخصصٌن لمحطات الجٌل الخامس األساسٌة فً  Mitsubishi Electricالهوائً ووحدة التردد الالسلكً الجدٌدٌن من شركة 

 الهائلة. ٌحتوي هذا العمل على جزء من نتائج "مشروع البحث والتطوٌر لتوفٌر الجٌل الخامس لنظام االتصاالت المحمولة" بتكلٌف من وزارة

 الشؤون الداخلٌة واالتصاالت فً الٌابان. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواصفات الوحدة

 القٌمة المواصفة

 جٌجا هرتز( ٨١.٠ – ٠..٨جٌجا هرتز ) ٨٠نطاق بسرعة  نطاق تردد النظام

 مٌجا هرتز ٠٥٥ النطاق الترددي

ا ٨٠٣ عناصر الهوائً  عنصر 

هوائً التصحٌح المطبوع نظام الهوائً
**

 

 ٩٣×٩٣ عمود(× حجم المصفوفة )سطر 

 دٌسٌبل ٨٠ ≦ كسب الهوائً

 توجٌه الحزمتعدٌل 
 درجة ٩٨±عمودي: 
 درجة ٤٠±أفقً: 

 مم )بدون المبرد( ٨٠×  ٨٤٥×  ٩٨٥ حجم الوحدة

 ** ٌتم تركٌب عناصر هوائً التصحٌح وترتٌبها مباشرة  فً مصفوفة على ركٌزة الطباعة.

 القٌادة 

 ذاتٌة التحكم

 

 اإلشارات الرقمٌة 

 4K/8Kبدقة 

  عرض الفٌدٌو                          

 فً الوقت                            

 الفعلً                           

   النطاق العرٌض             

 فائق السرعة             

 االتصاالت داخل العربة للقطارات 

 فائقة السرعة

 القٌادة اآللٌة 

 

 

 إنترنت  

 األشٌاء 

(IoT) 
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### 
 

 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

ا من الخبرة فً مجال توفٌر منتجات موثوق بها وعالٌة الجودة، تعد شركة  ١٥مع أكثر من  ( شركة ٣٠٥٦)طوكٌو:  Mitsubishi Electricعام 
ا معترف بها فً مجال تصنٌع وتسوٌق وبٌع المعدات الكهربائٌة واإللكترونٌة المستخدمة فً معالجة المعلومات واالتصاالت وت  ٌ نمٌة رائدة عالم

بنً روح فضاء واالتصاالت عبر األقمار الصناعٌة واإللكترونٌات االستهالكٌة والتكنولوجٌا الصناعٌة والطاقة والنقل ومعدات البناء. ومن خالل تال

ة إلثراء لتكون شركة صدٌقة للبٌئ Mitsubishi Electricعبارة الشركة، التغٌٌر نحو األفضل، وعبارتها البٌئٌة، التغٌٌرات البٌئٌة، تسعى شركة 

ملٌار دوالر أمرٌكً*( فً السنة المالٌة  ٦٠٣٠ملٌار ٌن ) ٤٦١٤٣٦المجتمع بالتكنولوجٌا. وقد سجلت الشركة مبٌعات موحدة للمجموعة بلغت 
 . للمزٌد من المعلومات تفضل بزٌارة:٨٥٩٣مارس  ٦٩المنتهٌة فً 

www.MitsubishiElectric.com 
 ٨٥٩٣مارس  ٦٩سعر الصرف معطى من قبل سوق طوكٌو لتبادل العمالت األجنبٌة فً ٌن للدوالر األمرٌكً،  ٩٩٦*بسعر صرف 


