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 :ٍیژگیْای هحصَل 
 

  30باًذ فزکاًسیMHz-3000MHz 

 قابلیت اتصال ّن سهاى چْار ساهاًِ گیزًذُ بِ یک آًتي هستقل. 

 11رًج ٍسیع ٍلتاژ تغذیِ اس حذٍدVDC  24 تاVDC.  

  استفادُ اس تقَیت کٌٌذُ ّایInGaP  HBT. 

  80جزیاى هصزفی کن حذٍدmA.  

  0.5حذاکثز عذم تعادل در داهٌِ خزٍجی کوتز اسdB در کل باًذ فزکاًسی . 

  استفادُ اس هسیزّای هتقارى با طَل یکساى با دقت باال بز رٍیPCBجْت رسیذى بِ بْتزیي هقذار عذم تعادل در فاس خزٍجی . 

  هحافظت در بزابز الکتزیسیتِ ساکي با استفادُ اس قطعات خاص در ٍرٍدیRF.  

 هحافظت در بزابز پالریتِ تغذیِ اشتباّی. 

  5+هحافظت در بزابز سیگٌال با داهٌِ سیاد، استفادُ اس تزاشِ هحذٍد کٌٌذُ در سطحdBm در ٍرٍدی RF (  جلَگیزی اس آسیب در صَرت

 .(ایجاد جویٌگ در هحیط 

  30-استفادُ اس قطعات با استاًذارد دهایی ًظاهی در قسوت تغذیِ در هحذٍدُ دهایی°C 65+  الی°C  

 

 

 

 

 

 :هشخصات فٌی 

 تَضیحات هقذار هشخصِ فٌی ردیف

 1 تعذاد ٍرٍدی 1
 4 بِ 1هالتی کَپلز 

 4 تعذاد خزٍجی 2

  30MHz – 3000MHz هحذٍدُ فزکاًسی  3

 بْزُ 4

1.1dB        @f = 30MHz 
3.3dB        @f = 100MHz 
4.3dB        @f = 500MHz 
4.9dB        @f = 1GHz 
2.4dB        @f = 2GHz 
1.2dB        @f = 3GHz 

 

 ایشٍالسیَى خزٍجی ّا 5
17dB         @f = 1GHz 
20dB         @f = 1GHz 

 خزٍجی هجاٍر

 خزٍجی غیز هجاٍر

 ایشٍالسیَى خزٍجی  بِ ٍرٍدی 6

30dB         @f = 30MHz 
27dB         @f = 500MHz 
26dB         @f = 1GHz 
28dB         @f = 3GHz 

 

 عذم تعادل در فاس خزٍجی 7

1deg          @f=100MHz 
1deg          @f=1GHz 
5deg          @f=2GHz 
10 deg       @f=3GHz 

Phase unbalance 
 کلیِ هسیزّا اس ٍرٍدی تا ّز یک اس PCBدر طزاحی 

 .خزٍجی ّا با دقت بسیار باالیی ّن طَل هی باشٌذ
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 عذم تعادل در داهٌِ خزٍجی 8

0.1dB         @f = 30MHz 
0.2dB         @f = 500MHz 
0.2dB         @f = 1GHz 
0.2dB         @f = 2GHz 
0.5dB         @f = 3GHz 

Amplitude unbalance 

       5dB عذد ًَیش 9

10 IP327+  خزٍجیdBm    @f = 500MHz 
+27dBm    @f = 1GHz 

 

 33dBm+ (بذٍى آسیب)حذاکثز تَاى ٍرٍدی  11

 بِ اساء تَاى بیشتز، قطعات آسیب خَاٌّذ دیذ

در طبقِ ٍرٍدی هذار اس تزاشِ هحذٍد کٌٌذُ تَاى در 

 . استفادُ شذُ است+5dBmسطح  

12 P1dBٍرٍدی  
5.9dBm     @f = 500MHz 
7.7dBm     @f = 1GHz 
10.7dBm   @f = 3GHz 

 

13 P1dBخزٍجی  
9.2dBm     @f = 500MHz 
11.7dBm   @f = 1GHz 
11.2dBm   @f = 3GHz 

 

  50Ω اهپذاًس ٍرٍدی 14

  50Ω اهپذاًس خزٍجی 15

16 VSWR3:1  ٍرٍدی  

17 VSWR2:1  خزٍجی  

  N-Type Female کاًکتَر ٍرٍدی 18

  N-Type Female کاًکتَرّای خزٍجی 19

 12V DC ٍلتاص تغذیِ 20
 اس DCهحذٍدُ تغییزات قابل قبَل ٍلتاص ٍرٍدی تغذیِ 

11V 24 تاVهی باشذ . 

 ٍلت12در ٍلتاص تغذیِ  80mA جزیاى هصزفی 21

  960mW تَاى هصزفی 22

  C to +65°C°30- هحذٍدُ دهایی عولکزد 23

  C to +85°C°40- هحذٍدُ دهایی ًگْذاری در اًبار 24

25 
هحافظت در بزابز تخلیِ 

 ٍ صاعقِ "ESD"الکتزیسیتِ ساکي
OK 

استفادُ اس تزاشِ هحافظ هٌاسب در قسوت ٍرٍدی 

 RF inهذار 

 130x145x22 mm L x W x H (با کاًکتَر)ابعاد فیشیکی  26

  590g ٍسى 27

  MIL-STD 810F استاًذارد آسهَى هحیطی 28
 


