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 تطور تقنية هوائيات نحيفة للغاية لتوفير  Mitsubishi Electricشركة 
 إمكانية االتصال باإلنترنت أثناء الرحالت الجوية

في المستقبل  ( إمكانية الوصول فائق السرعة إلى اإلنترنتRF-ICالمتكاملة ذات ترددات الراديو )يوفر الهوائي الجديد والدوائر 

 في الطائرات الصغيرة حتى

وبالتعاون مع المعهد ( اليوم أنها، ٦٥٠٣)طوكيو:  Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  – ٢٠٢٠فبراير  ٦طوكيو، 

، قامت بتطوير تقنية لصفيفة هوائيات نشطة فائقة النحافة وموّجهة إلكترونيًا (NICTالوطني الياباني لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )

(AESA بنطاق تردد )Ka  رات، لتقديم جيجا هرتز( محققة بذلك التصميم األكثر نحافة* في العالم؛ أقل من ثالثة سنتيمت ٤٠إلى  ٢٧)من

ميجابت في الثانية.  ١٠٠خدمات اتصال باإلنترنت عالية السرعة أثناء الرحالت الجوية عبر األقمار الصناعية بمعدالت بيانات تتجاوز 

، طورت دائرة Tohoku MicroTec Coوأعلنت الشركة أيًضا أنها قد طورت عناصر الهوائي، وبالتعاون مع جامعة توهوكو وشركة 

جيجا هرتز( للموجات الملّيمترية  ٧٥إلى  ٤٠)من  Vالمتوقع مستقبالً بنطاق تردد  AESA( لهوائي RF-ICترددات الراديو ) متكاملة ذات

 والذي سيكون قادًرا على تقديم إمكانية اتصال باإلنترنت بسرعات أكبر أثناء الرحالت الجوية.
 .٢٠٢٠فبراير  ٦*وفقًا للبحث الداخلي اعتباًرا من 

 

بغض  نحيفة وصغيرة بما يكفي لتركيبها في أي طائرة، Mitsubishi Electricمن  Kaالجديدة ذات نطاق تردد  AESAتعتبر هوائيات 

ن خدمات مالنظر عن حجمها، ويمكن أن تعمل حتى على ارتفاعات عالية، مما سيتيح للركاب االستمتاع بخدمة البث حسب الحاجة وغيرها 

ة ، تخطط الشركفي الرحالت الجوية في جميع أنحاء العالم. بعد إجراء المزيد من االختبارات والعروض التوضيحيةاإلنترنت عالية السرعة 

 .٢٠٢٧بعد عام  Vذات نطاق التردد  AESAوهوائيات  ٢٠٢٣في السوق بعد عام  Kaذات نطاق تردد  AESAلطرح هوائيات 

 
 Mitsubishi Electricالتابعة لشركة  AESAوصف لهوائيات 

 

صلي للحصول على الرسمي لهذا اإلصدار الجديد، وقد تم تزويده للرجوع إليه بسهولة عند الحاجة. يرجى الرجوع إلى النص اإلنجليزي األإن هذا النص ترجمة للنص اإلنجليزي 

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

الطائرات  أكثر نحافة لالتصال عالي السرعة باإلنترنت عبر باألقمار الصناعية حتى على االرتفاعات العالية في AESAهوائيات  (1

 المتنوعة

 ة الحجم بسببال يتم تركيب الهوائيات الضخمة التقليدية لالتصال عبر األقمار الصناعية بسهولة في الطائرات الصغيرة والمتوسط –

لة من خالل دمج اآلن من حل هذه المشك Mitsubishi Electricالمساحة التي تشغلها الهوائيات واألجهزة التي تشغلها آليًا. تمكنت 

ترددات  ( مؤخًرا ومقسم/مجمعNICTورها المعهد الوطني الياباني لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )عناصر الهوائي التي ط

م دمجها في ثفي لوحة دائرة إلكترونية واحدة  Mitsubishi Electricالراديو والدوائر المتكاملة ذات ترددات الراديو من شركة 

 ثر نحافة في العالم؛ أقل من ثالثة سنتيمترات.محققة بذلك التصميم األك Kaبنطاق تردد  AESAهوائي 

 أيًضا بتطوير هوائي مسجل الملكية مخصص للموجات الملليمترية ومزود بتجويف فارغ داخل Mitsubishi Electricقامت  –

ة جل الملكيمس لوحة الدائرة المطبوعة، مما يحسن من جودة االستقطاب الدائري للهوائي وكفاءة الطاقة الكهربائية. يضمن الهوائي

على  درجة، مما يتيح إمكانية التشغيل ٢٠أداًء عاليًا حتى عند توجيه إشارات الراديو بزاوية ارتفاع منخفضة تصل إلى 

 عالية. ارتفاعات

 

 Mitsubishi Electricهيكل هوائي الموجات الملليمترية من شركة 

 

ثناء ألالتصال باإلنترنت عبر األقمار الصناعية فائقة اإلنتاجية من الجيل التالي  Vو Kaذات نطاق التردد  RF-ICدوائر  (2

 الجوية الرحالت

ألقمار يلزم وجود مضخمات عالية الطاقة ومنخفضة الضوضاء لدوائر اإلرسال/االستقبال لتقليل حجم هوائيات االتصال عبر ا –

م على مضخ Mitsubishi Electricمن  Kaة ذات نطاق التردد الجديد RF-ICالصناعية وكذلك تحسين أدائها. تحتوي دائرة 

رج ترددات خ% )عند تحويل طاقة دخل التيار المباشر إلى إشارات ٢٩٫١عالي الطاقة تصل نسبة كفاءة القدرة المضافة لديه إلى 

أيًضا  . يحققMitsubishi Electricالحالية من تصنيع شركة  RF-ICمرة من نظيرتها لدائرة  ١٫٨الراديو(، أي أكبر بمقدار 

 ٢٠ديسيبل فقط، أي أقل بحوالي  ١٫٨رقم ضوضاء منخفض بشكل غير مسبوق يبلغ  RF-ICالمضخم منخفض الضوضاء بدوائر 

 بالمئة من نظيره للطراز التقليدي.

جم ح، يتم تصغير Mitsubishi Electricمن الجيل الثاني التابعة لشركة  Vذات نطاق التردد  AESAبالنسبة إلى هوائيات  –

. قامت شركة Kaذات نطاق التردد  AESAلتكوين صفيفة بمسافات بينية أقل مما هي عليه في هوائيات  RF-ICدوائر 

Mitsubishi Electric بالتعاون مع جامعة توهوكو وشركة ،Tohoku MicroTec Co. Ltd بتطوير أول دائرة ،RF-IC 

صالت وت الملّيمترية على مستوى العالم، والتي يتم رصها في أزواج باستخدام متكاملة بشكل ثالثي األبعاد مخصصة للموجا

 كهربائية تمر بالكامل عبر رقاقات من السيليكون.
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 Mitsubishi Electricمتكاملة بشكل ثالثي األبعاد مخصصة للموجات الملّيمترية من شركة  RF-ICدائرة 

 

 معلومات عامة

ذات  Ka، يجري نشر خدمات بنطاق تردد Kuجنبًا إلى جنب مع نطاق الخدمات الحالية لالتصاالت عبر األقمار الصناعية بنطاق تردد 

دمات ك، وإلتاحة خاإلنتاجية العالية بشكل متزايد لمواكبة الطلب المتزايد على اإلنترنت فائق السرعة في الطائرات والسفن. عالوة على ذل

، مثل مار الصناعيةية السرعة وبفترة انتظار منخفضة في أي مكان في العالم، يتم اآلن تطوير أنظمة جديدة لالتصاالت عبر األقاإلنترنت عال

ائيات التي ذات ترددات أعلى. وحتى اآلن، يتم استخدام الهو Vمجموعات األقمار الصناعية ذات المدارات المنخفضة وأنظمة نطاق تردد 

ا بسبب األكبر حجمً  تصال باإلنترنت عبر األقمار الصناعية أثناء الرحالت الجوية، ولكن استخدامها يقتصر على الطائراتتعمل آليًا لتوفير ا

ات تى في الطائرأحجامها. إن التطوير المستمر للهوائيات صغيرة الحجم سيمهد الطريق لتوفير االتصال باإلنترنت أثناء الرحالت الجوية ح

 جم.الصغيرة والمتوسطة الح

 

كنولوجيا ت، عن البحث والتطوير في مجال ٢٠١٧بعض التطورات التي تمت تغطيتها في هذا اإلصدار الجديد هي نتائج مشروع بدأ في عام 
لحجم، ( والذي يمكن تركيبه على متن طائرة صغيرة اAESAالترددات ضيقة النطاق باستخدام هوائي صفيف المسح اإللكتروني النشط )

 الشؤون الداخلية واالتصاالت في اليابان. بتكليف من وزارة

 

### 
 

 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

يو: )طوك Mitsubishi Electricعام من الخبرة في مجال توفير منتجات موثوق بها وعالية الجودة، تعد شركة  ١٠٠مع ما يقرب من 
ت جة المعلوما( شركة رائدة عالميًا معترف بها في مجال تصنيع وتسويق وبيع المعدات الكهربائية واإللكترونية المستخدمة في معال٦٥٠٣

ات عدقة والنقل ومواالتصاالت وتنمية الفضاء واالتصاالت عبر األقمار الصناعية واإللكترونيات االستهالكية والتكنولوجيا الصناعية والطا
 Mitsubishi Electricالبناء. ومن خالل تبني روح عبارة الشركة، التغيير نحو األفضل، وعبارتها البيئية، التغييرات البيئية، تسعى شركة 

 ر دوالر أمريكي*(مليا ٤٠٫٧مليار ين ) ٤٥١٩٫٩لتكون شركة صديقة للبيئة إلثراء المجتمع بالتكنولوجيا. وقد سجلت الشركة إيرادات بمقدار 
 . للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة:٢٠١٩مارس  ٣١في السنة المالية المنتهية في 

www.MitsubishiElectric.com 
 ٢٠١٩ مارس ٣١ينًا للدوالر األمريكي، وهو سعر الصرف الُمعطى من قبل سوق طوكيو لتبادل العمالت األجنبية في  ١١١*بسعر صرف 

 


