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لمحطات  Kaبنطاق تردد  GaN-HEMT MMICستطلق وحدة  Mitsubishi Electricشركة 

 األقمار الصناعية األرضية

 ستساهم طاقة الخرج العالية والتشوه المنخفض في تقليص حجم محطات األقمار الصناعية األرضية 

 

( اليوم أنها ستطلق المضخم ٦٥٠٣)طوكيو:  Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  –٢٠١٧أكتوبر  ٤طوكيو،  

( التي تعتمد على ترانزستور الحركة اإللكترونية العالية MMICالمتكاملة المتجانسة ) الدقيقةاإللكتروني، المكون من دائرة الموجات 

(HEMT المصنوع من نتريد الغاليوم )(GaN) واط وبنطاق تردد  ٨، بقوةKa  جيجا هرتز لمحطات األقمار  ٤٠إلى  ٢٦يتراوح من

واط وتحد من التشوه بمستوى ُيعد األفضل في  ٨الجديدة، التي تمنح طاقة خرج تبلغ  MGFG5H3001الصناعية األرضية. تتميز وحدة 

في شحن  Mitsubishi Electricي تقليص حجم أجهزة اإلرسال الُمولِّدة للطاقة. وستبدأ شركة المجال الصناعي، بحجم صغير سيساهم ف

 نوفمبر. ١العينات في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (MGFG5H3001)وحدة  Kaبنطاق تردد  GaN-HEMT MMICوحدة 

 

ية، ضإن شبكات األقمار الصناعية، الُمستخدمة لالتصاالت عالية السرعة أثناء الكوارث الطبيعية وفي المناطق التي يصعب فيها إنشاء شبكات أر

 ١٨إلى  ١٢الذي يتراوح من  Kuجيجا هرتز وفي نطاق تردد  ٨إلى  ٤الذي يتراوح من  Cيتم استخدامها حالًيا بصفة أساسية في نطاق تردد 

ذي التردد األعلى. ومن ثم، فإن  Kaا هرتز، إال أن استخدام الترددات األعلى يتزايد. ويتزايد أيًضا طلب السوق على االستخدامات في نطاق جيج

ستساهم في تلبية الطلب المتزايد على  Mitsubishi Electricمن شركة  Kaالجديدة ذات نطاق تردد  GaN-HEMT MMICوحدة 

 ات األعلى فضالً عن تذليل العقبات أمام تطوير معدات اتصاالت لألقمار الصناعية تتميز بكفاءة وطاقة خرج بدرجة فائقة.االستخدامات في التردد

 التفاصيل ىعل للحصول األصلي اإلنجليزي النص إلى الرجوع يرجى. الحاجة عند بسهولة إليه للرجوع تزويده تم وقد الجديد، اإلصدار لهذا الرسمي اإلنجليزي للنص ترجمة النص هذا إن

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

 طاقة خرج، بمستوى ُيعد األفضل في المجال الصناعي، تساهم في تقليص الحجم (1

 واط بفضل التكوين األمثل للترانزستور ٨طاقة خرج، بمستوى ُيعد األفضل في المجال الصناعي، تبلغ   -

 رقاقة واحدة تجمع بين دوائر ترانزستورات المضخم اإللكتروني ودوائر توفيقية ودائرة االستخطاط لتقليل التشوه  -

 بمحطات األقمار الصناعية األرضيةأجزاء أقل عدًدا مما يساهم في تقليص حجم أجهزة اإلرسال الخاصة  -

 تقليل التشوه بمستوى ُيعد األفضل في المجال الصناعي لتحقيق قدر عاٍل من تكامل اإلشارة وتقليص الحجم (2

 دائرة استخطاط مدمجة لتقليل التشوه في أجهزة اإلرسال الُمولِّدة للطاقة -

خارجية لزيادة تقليص حجم أجهزة اإلرسال الخاصة بمحطات األقمار قدر عاٍل من تكامل اإلشارة وتقليل الحاجة إلى دائرة استخطاط  -

 الصناعية األرضية

ن هذا المنتج المعدات الجديدة الخاصة بمحطات األقمار الصناعية األرضية من تلبية االحتياجات األوسع نطاًقا (3  سيُمكِّ

الجديد من أجل االستخدامات في نطاقات  Kaالحالي ونطاق تردد  Kuمن المتوقع أن يثمر هذا المنتج عن معدات تدعم نطاق تردد  -

 تردد أكثر تنوًعا

 جدول المواعيد الخاص بالبيع

 الطراز االستخدام المنتج
 نظرة عامة

 الشحن
 التردد

طاقة الخرج 
 المشبعة

الكسب 
 الخطي

 وحدة 
GaN-HEMT 

MMIC  ذات
 Kaنطاق 

محطات األقمار  
 الصناعية األرضية

MGFG5H3001 
٣١٫٠–٢٧٫٥ 

 جيجا هرتز

ديسيبل  ٣٩٫٠
 ميللي واط 

 واط( ٨)

١٥٫٠ 
 ديسيبل

 ٢٠١٧نوفمبر  ١

 

 المواصفات الرئيسية

 MGFG5H3001 الرمز 

 فولت ٢٤ VDS الفولتية بين المصب والمنبع

 (Kaجيجا هرتز )نطاق تردد  ٣١٫٠–٢٧٫٥ التردد

 واط ٨ )النموذجية( Pout طاقة الخرج المشبعة

 ديسيبل ١٥٫٠ )النموذجي( Glp الكسب الخطي

 

 التي تمت مراجعتها )الطراز الجديد بالخط البارز( GaN HEMTطرازات 

 الطراز التردد
 الكسب الخطي طاقة الخرج المشبعة

 ]ديسيبل[ ]واط[

 ١٥٫٠ ٨ Ka MGFG5H3001نطاق تردد 

 Kuنطاق تردد 

MGFG5H1503 ٢٠٫٠ ٢٠ 

MGFK47G3745A ٨٫٠ ٥٠ 

MGFK48G3745 ١٠٫٠ ٧٠ 

MGFK49G3745 ٧٫٥ ٨٠ 

MGFK50G3745 ١٠٫٠ ١٠٠ 

 الوعي البيئي

( في المعدات الكهربائية RoHSالخاص بتقييد استعمال مواد خطرة معينة ) EU/2011/65هذا المنتج يتوافق مع توجيه االتحاد األوروبي 

 واإللكترونية.

 

 ( في اليابان بدعم تطوير هذا المنتج جزئًيا.NEDOوالتكنولوجيا الصناعية )مالحظة: قامت منظمة تطوير الطاقة الجديدة 
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### 
 

 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

( ٦٥٠٣)طوكيو:  Mitsubishi Electricعاًما من الخبرة في مجال توفير منتجات موثوق بها وعالية الجودة، تعد شركة  ٩٠مع أكثر من 
ت شركة رائدة عالمًيا معترف بها في مجال تصنيع وتسويق وبيع المعدات الكهربائية واإللكترونية المستخدمة في معالجة المعلومات واالتصاال

لبناء. ومن ات اوتنمية الفضاء واالتصاالت عبر األقمار الصناعية واإللكترونيات االستهالكية والتكنولوجيا الصناعية والطاقة والنقل ومعد
لتكون شركة  Mitsubishi Electricخالل تبني روح عبارة الشركة، التغيير نحو األفضل، وعبارتها البيئية، التغييرات البيئية، تسعى شركة 
مليار دوالر  ٣٧٫٨مليار ين ) ٤،٢٣٨٫٦صديقة للبيئة إلثراء المجتمع بالتكنولوجيا. وقد سجلت الشركة حجم مبيعات إجمالية للمجموعة بمقدار 

 . للحصول على مزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة:٢٠١٧مارس  ٣١أمريكي*( في السنة المالية المنتهية في 
http://www.MitsubishiElectric.com 

 ٢٠١٧مارس  ٣١يًنا للدوالر األمريكي، سعر الصرف الُمعطى من قبل سوق طوكيو لتبادل العمالت األجنبية في  ١١٢*بسعر صرف 

 


