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تطور تقنية جديدة لصنع وحدة مضخم طاقة صغيرة الحجم وعالية  Mitsubishi Electricشركة 

 الرئيسية 5G( لمحطات GaNالكفاءة من نيتريد الغاليوم )

 %٤3مم وكفاءة الطاقة الرائدة على مستوى العالم بنسبة  1٠ فيمم  ٦تجمع بين حجم  

 

( اليوم أنها طورت تقنية جديدة لصنع ٦٥٠3)طوكيو:  Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  – ٢٠٢٠يوليو  ١٤طوكيو، 

مم( والكفاءة 1٠× مم ٦الرئيسية، وهذه الوحدة تجمع بين ميزتي الحجم المصّغر ) 5Gلمحطات  (GaNوحدة مضخم طاقة من نيتريد الغاليوم )

. من المتوقع أن تساعد هذه الوحدة، التي تستخدم الحد األدنى من ٢%٤3، والتي تتجاوز نسبة غير مسبوقة تبلغ 1العالية في استهالك الطاقة

األساسية القابلة للنشر على  5Gللتحكم في إخراج اإلشارات عالية الجودة، على إنشاء محطات مكونات الشرائح اإللكترونية في دائرة المطابقة 

الدولية  IEEEنطاق واسع والتي تتسم بكفاءة عالية في استهالك الطاقة. وسوف يتم تقديم التفاصيل الفنية الخاصة بالوحدة الجديدة في ندوة 

 للموجات الدقيقة في أغسطس القادم.
 ٢٠٢٠يوليو،  1٤في  Mitsubishi Electricوفًقا لبحث أجرته  1
 جيجا هرتز 3.٨إلى  3.٤من  G5باستخدام نطاق تردد شبكة  ٢

 

 

  

 MITSUBISHI ELECTRICشركة 

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

 

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

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

األساسية القابلة للنشر على نطاق  5Gمم( لمحطات ١٠×مم٦تقنية تركيب عالية الكثافة إلنشاء وحدات مضخم طاقة مدمجة بحجم ) (١

 أوسع

 ، تحتاج مضخمات الطاقة(mMIMOاألساسية، التي ال تستخدم هوائيات ضخمة متعددة المدخالت والمخرجات ) 4Gفي محطات  -

لى تشغيل عالي إإلى خطوط نقل مكّونة من رقائق معدنية لدائرة المطابقة. وفي حين أن هذا يقلل من معدل فقدان الطاقة، مما يؤدي 

للغاية من  بيرة وتجعل من الصعب إنشاء المحطات األساسية التي تكون صغيرة للغاية وفعالةالكفاءة، تشغل خطوط النقل مساحة ك

لطاقة الجديدة تقضي على الحاجة إلى استخدام خطوط النقل في مضخمات ا Mitsubishi Electricحيث استهالك الطاقة. تقنية 

 .5Gلمحطات 

ضات(SMDsجهزة التثبيت السطحي )تتكامل دائرة المطابقة لوحدة مضخم الطاقة الجديدة مع أ - . ومن خالل ، مثل المكثفات والمحرِّ

( بشكل SMDsتقديم طريقة عالية الدقة لتحليل المجاالت الكهرومغناطيسية وتطبيق تقنية فريدة لترتيب أجهزة التثبيت السطحي )

قارنًة مزء واحد من تسعة عشر جزًءا من تقليل حجم مضخم الطاقة بمقدار معادل لج Mitsubishi Electricمكّثف، تمكنت شركة 

 3بحجم مضخمات الطاقة التقليدية.

 ٢٠1٧يناير  1٢بتاريخ  Mitsubishi Electricالتي أطلقتها شركة  G4مضخمات الطاقة لمحطات  3

 الرئيسية للطاقة بفضل أعلى كفاءة في استهالك الطاقة على مستوى العالم 5Gالتقليل من استهالك محطات  (٢

 ( على زيادة كفاءة مضخم الطاقة.GaNالترانزستور عالية الكفاءة المصنوعة من نيتريد الغاليوم ) تساعد أجهزة -

من كفاءة  ( في دائرة المطابقة إلى تقليص حجم مضخم الطاقة، ولكنه قد يقللSMDsربما يؤدي استخدام أجهزة التثبيت السطحي ) -

لجديدة من شركة تميل إلى فقدان الطاقة بشكل كبير. ولكن التكنولوجيا ا (SMDsاستهالك الطاقة أيًضا ألن أجهزة التثبيت السطحي )

Mitsubishi Electric ( استطاعت إنشاء دائرة مطابقة باستخدام عدد صغير من أجهزة التثبيت السطحيSMDsوعالوة ع .) لى

نية. ينتج النقل ذات الرقائق المعد( نفس الخصائص الكهربائية التي تتميز بها خطوط SMDsذلك، توفر أجهزة التثبيت السطحي )

إلى  3.٤% في النطاقات من ٤3عن ذلك وحدة مضخم طاقة تحقق معدل كفاءة طاقة رائد على مستوى العالم بنسبة تبلغ أكثر من 

 .5Gجيجا هرتز المستخدمة في اتصاالت  ٨.3

 

 المواصفات

 
 ACLR٤ الكفاءة طاقة الخرج تهيئة الناقل الحجم

 3التقليدي الطراز
٦٠  × 

 ٢مم ٧٨
 ميجا هرتز ٢٠

 إلى  3٤من 

ديسيبل مللي  3٥

 واط

 %٤3% إلى 3٩من 

ديسيبل  ٥٠-

نسبة إلى 

 الناقل

 ٢مم1٠×  ٦ الطراز الجديد

 ميجا هرتز ٢٠

 إلى  3٨من 

ديسيبل مللي  3٩

 واط

 %٤٨% إلى ٤3من 

ديسيبل  ٥٠-

نسبة إلى 

 الناقل

 ميجا هرتز ٢٠٠
ديسيبل  3٧.٥

 مللي واط
٤3.٩% 

ديسيبل  ٥٠-

نسبة إلى 

 الناقل

 
٤ ACLR( نسبة تسّرب القدرة في القنوات المجاورة. تم الحصول على الخصائص باستخدام حل خطي للواجهة األمامية الرقمية :DFEتم تطويره م ) ن قِبل شركة

NanoSemi, Inc)الواليات المتحدة األمريكية( . 
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 معلومات عامة

متعددة  ( لتشكيل أشعة ترددات السلكيةmMIMOالرئيسية، التي تستعين بهوائيات ضخمة متعددة المدخالت والمخرجات ) 5Gتقوم محطات 

ى لوحة هوائيات لتحقيق االتصال المتزامن مع المحطات الرئيسية األخرى والمستخدمين الكبار، بتنسيق عملية مكون الترددات الالسلكية عل

mMIMO الذي مرتبة بكثافة على اللوحة، يجب أن يكون كل مكون بالغ الصغر. كما يجب أن يكون مضخم الطاقة. نظًرا ألن المكونات ،

 يستهلك أكبر قدر من الطاقة في الهوائي، فعااًل للغاية لتجنب حدوث المشاكل المتعلقة بتبديد الحرارة.

 منشآت البحث والتطوير المعنية

 Mitsubishi Electricمركز البحث والتطوير لتكنولوجيا المعلومات بشركة 

 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc.شركة 

 

 Mitsubishi Electric (MERL)معلومات عن معامل األبحاث بشركة 

ؤسسة البحث والتطوير الخاصة بشركة ( هي فرع أمريكا الشمالية لمMERL) Mitsubishi Electricإن معامل األبحاث بشركة 

Mitsubishi Electric Corporation وتنفذ معامل .MERL ن والتحكم بحوًثا أساسية مدفوعة بالتطبيق وتطويرات متقدمة في مجال التحسي

 www.merl.comومعالجة اإلشارات. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة: 

 

### 
 

 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

( ٦٥٠3يو: )طوك Mitsubishi Electricعام من الخبرة في مجال توفير منتجات موثوق بها وعالية الجودة، تعد شركة  1٠٠مع ما يقرب من 
علومات واالتصاالت شركة رائدة عالمًيا معترف بها في مجال تصنيع وتسويق وبيع المعدات الكهربائية واإللكترونية المستخدمة في معالجة الم

معدات البناء. ُتثري الفضاء واالتصاالت عبر األقمار الصناعية واإللكترونيات االستهالكية والتكنولوجيا الصناعية والطاقة والنقل ووتنمية 
غييرات البيئية". وقد المجتمع بالتكنولوجيا انطالًقا من بيان الشركة "التغيير نحو األفضل" وبيانها البيئي "الت Mitsubishi Electricشركة 

. للمزيد من ٢٠٢٠مارس  31مليار دوالر أمريكي*( في السنة المالية المنتهية في  ٤٠.٩مليار ين ) ٤٤٦٢.٥لت الشركة إيرادات بمقدار سج
 www.MitsubishiElectric.com المعلومات، تفضل بزيارة

التقريبي الُمعطى من قبل سوق طوكيو  دوالر أمريكي، وهو السعر 1= 1٠٩\*يتم تحويل المبالغ بالدوالر األمريكي من الين بسعر صرف 
 ٢٠٢٠مارس  31لتبادل العمالت األجنبية في 

 


