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Mitsubishi Electric وNokia Bell Labs وUC San Diego  يطورون مضخم الطاقة

 من نيرتيد الغاليوم بخاصية تتبع المنحنى فائق السرعة األول من نوعه في العالم للجيل التالي 

 القاعدية الالسلكية  من المحطات
 ةيساعد التشغيل عالي السرعة لمضخم الطاقة بخاصية تتبع المنحنى في خفض استهالك الطاقة في الجيل التالي من المحطات القاعدية الالسلكي

 

ومركز  Nokia Bell Labs( و٣٠٥3)طوكيو:   CorporationMitsubishi Electricأعلنت شركة  – ٧١٩٢مايو  ٩١طوكيو، 

( بخاصية تتبع المنحنى GaNاليوم عن اشتراكهم في تطوير مضخم الطاقة من نيرتيد الغاليوم ) UC San Diegoاالتصاالت الالسلكية بجامعة 

تز ومن المتوقع أن يعمل على خفض استهالك الطاقة ميجا هر ٠٥فائق السرعة األول من نوعه في العالم، والذي يدعم نطاق عرض للتعديل يصل إلى 

 IEEE MTT International Microwaveمؤتمر  في الجيل التالي من المحطات القاعدية الالسلكية. وسيتم عرض التفاصيل التقنية في

Symposium (IMS) 2017 يونيو. ٩حتى  ٤رة من الذي سيعقد في مدينة هونولولو في هاواي بالواليات المتحدة األمريكية في الفت 

 

 

دلة عتتجه التقنيات المستخدمة في االتصاالت الخلوية إلى أنظمة الجيل التالي التي تستخدم إشارات معدلة مركبة بنسبة قدرة عظمى إلى قدرة م

(PAPRكبيرة وعرض نطاق أوسع للتعديل، وذلك للمساهمة في تلبية المتطلبات المتعلقة بالسعة الالسلكية المتزا )تشغيل مضخمات  يدة. وذلك سيتطلب

بحيث تكون أقل بكثير من مستويات التشبع الخاصة بها. وبوجه عام، ُتحقق مضخمات الطاقة  ُمخفضةالطاقة في أغلب األوقات على مستويات طاقة 

ارات اقة الُمخفضة، كما هو الحال مع إشكفاءة عالية بالقرب من مستويات تشبع الطاقة الخاصة بها، ولكن تقل كفاءتها بدرجة ملحوظة مع مستويات الط

4G LTE*  األكبر من(ديسيبل ٣ PAPR وقد تمت دراسة مضخمات الطاقة بخاصية تتبع المنحنى بشكل مستفيض كوسيلة لتحسين كفاءة ُمضخم .)

ص باالتصاالت الالسلكية المتقدمة مثل، الطاقة، إال أن دائرة جهاز تعديل فولتية مزود الطاقة ال تزال العائق الذي يقّيد عرض نطاق التعديل الخا

LTE-Advanced . 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصيل ص اإلنجليزي األصلي للحصول على التفإن هذا النص ترجمة للنص اإلنجليزي الرسمي لهذا اإلصدار الجديد، وقد تم تزويده للرجوع إليه بسهولة عند الحاجة. يرجى الرجوع إلى الن

 المواصفات الخاصة. في حال وجود أي تعارض، فيجب اتباع محتوى اإلصدار اإلنجليزي األصلي.و/أو 

http://www.mitsubishielectric.com/
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عود ي إن مضخم الطاقة من نيرتيد الغاليوم بخاصية تتبع المنحنى فائق السرعة المطور حديًثا يحقق األداء األفضل على اإلطالق، والفضل في ذلك

ن موالتصميم المبتكر لدائرة جهاز تعديل فولتية مزود الطاقة من نيرتيد الغاليوم  جزئًيا إلى تقنية الترانزيستور المصنوع من نيرتيد الغاليوم

Mitsubishi Electric( وباستخدام نظام الحساب الفوري للتحوير المسبق الرقمي .DPD من )Nokia Bell Labs أظهر مضخم الطاقة ،

هرتز، ويعد هذا عرض نطاق التعديل األوسع على مستوى العالم والمخصص ميجا  ٠٥الُمعدلة ذات تردد  LTEكفاءة أثناء التشغيل حتى مع إشارات 

 .2٥1٢مايو  1٩لهذا الغرض اعتباًرا من 

 

 الميزات الرئيسية

في دوائر تعديل  Mitsubishi Electricإن مضخم الطاقة الجديد من نيرتيد الغاليوم بخاصية تتبع المنحنى يستخدم نيرتيد الغاليوم عالي التردد من 

 تية مزود الطاقة، مما يسمح بتشغيل عالي السرعة. ويترتب على ذلك تضخيم عالي الكفاءة لإلشارات المركبة ذات عرض نطاق للتعديل يصل إلىفول

ة يصميجا هرتز، والتي ُتعد أوسع بمقدار أربعة أضعاف من اإلشارات التي تفيد التقارير أنها مستخدمة في مضخمات الطاقة األخرى المزودة بخا ٠٥

في هذا التشغيل ذي عرض النطاق الواسع، وبذلك يقل استهالك الطاقة  %٤1١٣تتبع المنحنى. تحقق التقنية كفاءة تصريف من الطراز العالمي بنسبة 

 في المحطات القاعدية بينما تزداد سرعة االتصال الالسلكي والسعة الخاصة به.

 

للحساب الفوري بالتحوير الُمسبق لإلشارات ذات النطاق العريض لتصحيح إشارة الخرج من مصخم الطاقة،  DPDوباإلضافة إلى ذلك، يسمح نظام 

ذات تردد  LTE( إلشارات dBcديسيبل بالنسبة إلى الحامل ) ٤٠-( إلى ACLRمما يؤدي إلى وصول نسبة تسّرب القدرة في القنوات المجاورة )

 االتصال الالسلكي.  ميجا هرتز، وبذلك يتم الوفاء بمعايير ٠٥

 

ائه الرائد على دومن المعتقد أن مضخم الطاقة الجديد بخاصية تتبع المنحنى يبشر بكثير من الخير للجيل التالي من المحطات القاعدية الالسلكية نظًرا أل

 مستوى النظام.

 

 المواصفات

 الغاليوم والمزود بخاصية تتبع المنحنىمضخم الطاقة ذو النطاق العريض والسرعة الفائقة المصنوع من نيرتيد 

 إشارة التعديل ACLR كفاءة التصريف طاقة الخرج تردد الحامل

جيجا  2١1٠–٥١٩

 هرتز
3٥–3٥١٢ dBm 3٤–٣١٠1٤٠- %١٣ dBc 

LTE Advanced  بتردد

 ميجا هرتز ٠٥

 PAPR ديسيبل ٣١٠

 

 (ETSIعالمة تجارية خاصة بالمعهد األوروبي لمقاييس االتصال عن ُبعد ) LTE*ُتعد 

 

 االستفسارات

 
 استفسارات العمالء

 
 مركز البحث والتطوير لتقنية المعلومات

 Mitsubishi Electricشركة 

www.MitsubishiElectric.com/ssl/contact/company/rd/form.html 

/www.MitsubishiElectric.com/company/rd 
 

 االستفسارات اإلعالمية

 

 قسم العالقات العامة

 Mitsubishi Electricشركة 

prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp 

/www.MitsubishiElectric.com/news 
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 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

( شركة ٣٠٥3)طوكيو:  Mitsubishi Electricعاًما من الخبرة في مجال توفير منتجات موثوق بها وعالية الجودة، تعد شركة  ٩٥مع أكثر من 

ة الفضاء ي معالجة المعلومات واالتصاالت وتنميرائدة عالمًيا معترف بها في مجال تصنيع وتسويق وبيع المعدات الكهربائية واإللكترونية المستخدمة ف
ح عبارة وواالتصاالت عبر األقمار الصناعية واإللكترونيات االستهالكية والتكنولوجيا الصناعية والطاقة والنقل ومعدات البناء. ومن خالل تبني ر

لتكون شركة صديقة للبيئة إلثراء المجتمع  Mitsubishi Electricالشركة، التغيير نحو األفضل، وعبارتها البيئية، التغييرات البيئية، تسعى شركة 

في السنة المالية المنتهية  مليار دوالر أمريكي*( 3٢١٠مليار ين ) ٤23٠١٣بالتكنولوجيا. وقد سجلت الشركة حجم مبيعات إجمالًيا للمجموعة بمقدار 

 lectric.comwww.MitsubishiE . للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة:2٥1٢مارس  31في 
 2٥1٢مارس  31يًنا للدوالر األمريكي، سعر الصرف الُمعطى من قبل سوق طوكيو لتبادل العمالت األجنبية في  112*بسعر صرف 

 

 Nokiaنبذة عن شركة 

 Nokiaشركة رائدة عالمًيا في ابتكار التقنيات التي تمثل األساس الذي يقوم عليه عالمنا المترابط. ومن خالل الدعم الذي توفره لنا شركة  Nokiaُتعد 
Bell Labs  ت اشاملة من المنتج مجموعةعبر بحوثها وابتكاراتها، نقدم إلى مزودي خدمات االتصاالت والحكومات والشركات الكبيرة والمستهلكين

 والخدمات والتراخيص ُتعد األكمل في هذا المجال.
وإنترنت األشياء وصواًل إلى التطبيقات  5Gنحن نشّكل مستقبل التكنولوجيا لالرتقاء بالتجربة اإلنسانية، وذلك بدًءا من تمكين البنية التحتية لشبكات 

 الناشئة في مجالي الواقع االفتراضي والصحة الرقمية. 
www.nokia.com 

 

 UC San Diegoذة عن نب
الخاصة بالموجات الُصْغِرّية  RFICإن جامعة كاليفورنيا، سان دييغو، ُتعد واحدة من الجامعات الرائدة في بحوث اإلشارات المختلطة ودوائر 

( واإللكترونيات RF MEMSوالموجات الميليمترية واالتصاالت الرقمية وتطبيقات اإللكترومغناطيسيات والنظم الميكانيكّية الكهربائية الصغرية )

شراكة بين الجامعة ومؤسسات صناعية عديدة، بما فيها شركتي  CWCيمثل مركز   (.CWCالنانوية وتمثل مقر مركز االتصاالت الالسلكية )

Mitsubishi Electric وNokia ولدى جامعة  .UCSD  مليون دوالر، وتأتي كلية  ٠٠٥ميزانية سنوية لألبحاث تتخطىSchool Jacobs 
of Engineering  ويدّرب قسم الهندسة الكهربائية وهندسة   .2٥1٢في تصنيف يو إس نيوز آند وورلد ريبورت لعام  13التابعة لها في المرتبة

لومات، طالب من الطالب الذين أنهوا المرحلة الجامعية كل عام. للحصول على مزيد من المع ٤٥٥مدرًسا دائًما،  ٤٣الكمبيوتر، الذي يتكون من 

 .www.ucsd.eduو www.ece.ucsd.eduُيرجى زيارة 
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