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Hakkında 

Cobham Advanced Electronic Solutions firmasının bir parçası olan 

Cobham Signal & Control Solutions; New York’ta bulunan Eatontown, 

New Jersey ve Plainview tesislerinde müşterilerine hizmet 

vermektedir.   



Hakkında 

• Teknik ekip; pasif ve aktif bileşenler, frekans sentezleme ve sinyal 

üretme sistemleri ve alt sistem entegrasyonu konularında geniş 

deneyime sahiptir. 

• Firma güncel CAD ve Simülasyon yazılımları kullanmakta, 40 GHz’e 

kadar tasarım, üretim ve test çözümleri sunmaktadır. 



Frekans Üreteçleri 

• Cobham; tüm radyo frekansı, mikrodalga ve milimetre dalga 

spektrumunu kapsayan geniş bir frekans üreteci ürün yelpazesine 

sahiptir.  

• Kapsamlı tasarım kütüphanesi, çeşitli frekanslarda analog ve sayısal 

çözümler içermektedir.  

• DDS’den VCO tabanlı osilatörlere kadar uzanan geniş uzmanlık alanı 

sayesinde geliştirdiği ürünler radar, füze, elektronik harp, uzay ve 5G 

haberleşme sistemleri gibi kritik uygulamalarda kullanılmaktadır.  

DDS : Direct Digital Synthesizer 

VCO  : Voltage Controlled Oscillator 



Exciter 

Cobham, düşük faz gürültülü “exciter” ile kanallararası yüksek yalıtıma 

sahip ön kat çözümleri sunmaktadır. 

Temel Özellikler: 

• Tek ve çoklu LO kaynakları 

• Sayısal ayarlama 

• 60 GHz kapsama 

• RF eşik seviyesi ve BIT algılama 

• Güç yönetimi 

• Dalga formu üretme opsiyonu 



Sentezörler ve Lokal Osilatörler 

Cobham firmasının yetenekleri, sabit LO üreteçlerinden gelişmiş 

frekans sentezörlerine kadar uzanmaktadır. 

Temel Özellikler:  

• “Direct” ve “indirect” frekans sentezleme 

• Zaman ve frekans senkronizasyonu 

• LO ve saat işareti üretimi 

• 60 GHz’e kadar kapsama 

• Dahili “Master Reference Oscillator (MRO)” 

• Geniş çalışma sıcaklık ve frekans aralığı 

• Düşük faz gürültüsü ve yüksek spektral temizlik 



RF ve Mikrodalga Bileşenleri 

• Sınırlayıcılar 
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• RF Güç Birleştirici ve Bölücüler 

• RF Filtreler ve Çoklayıcılar 
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• Mikserler ve Frekans Çarpıcılar 
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• Faz Kaydırıcılar 

 

 



RF ve Mikrodalga Bileşenleri 

• Cobham, askeri ve ticari sistemlerde kullanılmak üzere geniş bir RF, 

Mikrodalga ve Milimetre dalga bileşenleri ürün yelpazesine sahiptir. 

• Yüksek performanslı ve maliyet etkin Cobham ürünleri aynı 

zamanda güç gereksinimi, ağırlık ve boyut açısından sistem tasarımı 

üzerinde minumum etkiye sahip olacak geliştirilmektedir.  



• Standart ürünler müşterilerin performans gereksinimlerini 

karşılayacak şekilde özelleştirilebilmektedir. 

• Yüksek elektriksel performansın yanı sıra ürünler zorlu mekanik, 

çevre koşulları ve ömür devri gereksinimlerini de 

karşılayabilmektedir.  

RF ve Mikrodalga Bileşenleri 



Sınırlayıcılar 

• Sınırlayıcılar; almaç ön devreleri veya dedektörler gibi duyarlı devre 
elemanlarının girişlerindeki sinyal seviyesini sınırlayarak yüksek güce 
karşı korumak amacıyla kullanılmaktadır. 

• Geleneksel veya geri beslemeli tipler olarak sınıflandırılmaktadır. 

• Geniş bant çalışma frekans aralıklarında yüksek güce dayanım, 
düşük kaçak seviyeleri ve kısa toparlanma süreleri Cobham 
ürünlerinin öne çıkan özellikleridir. 

• Bağlantı seçenekleri yüzey monte teknolojisinden konnektörlü 
modellere kadar değişmektedir. 

• Daha yüksek güce dayanabilecek özel modeller veya müşterilerin 
performans gereksinimlerini karşılamak için optimize edilmiş 
ürünlere erişim mümkündür. 



Sınırlayıcılar 

• Çalışma frekans bandı : 20 – 18.000 MHz 

• Çalışma sıcaklık aralığı : -55°C --- +85°C 

• Giriş gücü : 10 W CW 

• Düşük araya girme kaybı  

• Düşük kaçak seviyesi (1 W giriş seviyesi için 12.5 

dBm’den düşük) 

• Hermetik yalıtım 

• Farklı paket tipleri (drop-in ve surface mount, talep 

üzerine coaxial konfigürasyon) 

Ürünlerin tamamını incelemek için https://www.cobhamaes.com/products/rf-mw-mmw-

components/limiters  bağlantısını kullanabilirsiniz. 
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Düşük Gürültülü Yükselteçler 

• Cobham; düşük gürültülü yükselteçlerin yanı sıra orta ve yüksek 

güce sahip, geniş bantlı çeşitli konfigürasyonlarda özel yükselteçler 

de üretmektedir. 

• Bant genişliği, kazanç, gürültü figürü, “compression point”, v.b. 

parametreler müşteri gereksinimlerini karşılayacak şekilde 

uyarlanabilmektedir. 

• Kazanç kontrolü, güç izleme, sıcaklık kompanzasyonu gibi özel 

fonksiyonlara sahip tasarımlar mümkündür. 



Düşük Gürültülü Yükselteçler 

• Giriş besleme gerilimi : +4.9 --- +5.1 VDC ,  Akım : 40 mA 

• Çalışma sıcaklık aralığı : -55°C -- +125°C 

• Sıcaklığa karşı gürültü figürü : 0.01 dB/°C 

• Kazanç : 29 -- 31 dB 

• Sıcaklığa karşı kazanç değişimi : 0.015 dB/°C 

• Total Ionizing Dose (TID) : 100 krad(Si) (with dose rates of 0.005 

krad(Si)/sec and 50 rad(Si)/sec) 

• Single Event Effects (SEE) : 37 MeV cm2/mg 

• Single Event Latch-Up (SEL) : 75 MeV cm2/mg 

 



Cobham; zorlu koşullara yönelik hassas analog ve sayısal PIN diyot 

zayıflatıcıların yanı sıra anahtarlamalı zayıflatıcılar da üretmektedir. 

Genel Özellikler 

• Frekans bantları (GHz) : (0.5 - 2), (2 - 6), (2 - 18), (6 - 18) 

• Zayıflatma : 0 - 32 ve 0 - 64 dB 

• “Phase invariant” modelleri mevcuttur. 

• Hermetik yalıtıma sahiptir. 

• Müşteri gereksinimlerine uygun sıcaklık veya frekans 

stabilizasyonu sağlanabilmektedir. 

Zayıflatıcılar 

Ürünlerin tamamını incelemek için https://www.cobhamaes.com/products/rf-mw-mmw-

components/attenuators  bağlantısını kullanabilirsiniz. 
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Anahtarlamalı Zayıflatıcılar 

• Cobham’in anahtarlamalı sayısal zayıflatıcıları; zorlu uygulamalar 

için yüksek hassasiyet, güvenilirlik ve tekrarlanabilirlik özelliklerine 

sahiptir. 

• 0.5 dB çözünürlük ve 63 dB'ye kadar toplam zayıflatma ile 4, 5 ve 

6-bit konfigürasyonlarında mevcuttur. 

• Tek güç kaynağından (+5 VDC) beslenmekte ve TTL uyumlu 

sinyallerle kontrol edilmektedir. 



RF Güç Birleştirici ve Bölücüler 

• Cobham, hava platformlarında ve savunma uygulamalarında 

kullanılmak üzere RF Güç Birleştirici ve Bölücü (RF Power Combiners 

and Dividers) ürünleri sunmaktadır. 

• Genellikle Wilkinson yapısında tasarlanmış ürünlerin performansı 

belli bir frekans bandında RF gücü birleştirmek veya bölmek 

amacıyla optimize edilmiştir. 

• 18 GHz’e kadar çeşitli frekans bantlarını kapsayan ürünler 2, 3, 4 ve 

8 yollu konfigürasyonlara sahiptir. 

 

 

 



• Sıkı faz ve genlik dengesi sağlanmak üzere geliştirilen ürünler tipik 

olarak oktav bantlarda çalışmaktadır. Bununla birlikte geniş bantlı 

veya çoklu-oktav bantlarında çözümler de üretilmektedir 

• Müşteri gereksinimlerine uygun olarak asimetrik ve çoklu giriş/çıkış 

konfigürasyonlarını içeren özel tasarım ürünler mevcuttur. 

 

RF Güç Birleştirici ve Bölücüler 

Ürünlerin tamamını incelemek için https://www.cobhamaes.com/products/rf-mw-mmw-

components/combiners-and-dividers#section--resistive-power-dividers-   bağlantısını 

kullanabilirsiniz. 
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RF Filtreler ve Çoklayıcılar  

• Cobham, kendi tesislerindeki hassas mekanik işleme ve üretim 
yeteneklerini kullanarak geliştirdiği kapsamlı bir RF filtre ve çoklayıcı 
ürün serisi sunmaktadır. 

• Uzay platformları, 5. Nesil hava araçları ve gemi platformlarında 
yaygın olarak kullanılan ürünler kendini kanıtlamış bir geçmişe 
sahiptir. 

• Firmanın tescilli kaplama işlemi, yüksek Q değerlerine sahip ve 
düşük kayıplı RF filtrelerin geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. 

• Radar, elektronik harp, uzay ve füze uygulamalarında tercih edilen 
ürünler; yüksek performanslı, kompakt ve zorlu koşullara 
dayanıklıdır. 

 



RF Filtreler 

Yetenekler: 

• Lumped Element filtreler : 10 GHz+ 

• Combline filtreler : 20 GHz+ 

• Printed filtreler 

• Düşük kayıp/Yüksek seçicilik 

• Yüksek güvenilirlik 

• Faz eşleştirme ve faz takip : 2 dereceden daha az 

• Titreşim altında düşük faz gürültüsü 

• Yüksek güç (5 Watt'tan fazla tepe gücü, 1 Watt'tan fazla ortalama güç) 



RF Çoklayıcılar 

Yetenekler: 

• 2 - 40 kanal 

• Bitişik ve bitişik olmayan kanal yapıları 

• Dar ve geniş bant 

• Dahili olarak sonlandırılmış filtreler 

• Düşük kayıplı geçişler 

• Filtre teknolojilerinin kombinasyonu 



Dedektörler 

• Cobham; standart BIT, Schottky Diode, Threshold ve Tunnel Diode da 

dahil olmak üzere geniş bir RF dedektör yelpazesi sunmaktadır. Çalışma 

frekansı, duyarlılık gibi müşteri gereksinimlerini karşılamak için özel 

ürün tasarımları da gerçekleştirmektedir.  

• Montaj seçenekleri "Bolt Channel“dan tamamen konnektörlü 

konfigürasyonlara kadar uzanmaktadır. 

• Paketleme tipleri; “strip line, micro-strip veya konnektörlü” olabilir,  

bunlar dahili bias ve çeşitli duyarlılık aralıkları içerebilir. 

• “Tunnel Diode” Dedektörleri, geniş sıcaklık aralıklarında yüksek 

kararlılık sunmaktadır. 



Dedektörler 

• “Schottky Diode” Modül Dedektörleri hermetik yalıtıma sahiptir ve 

dahili RF eşleştirme, DC dönüş ve RF baypas kapasitörü içermektedir. 

• Video portu statik veya transient gerilimlerden korunmaktadır. Bu 

özellik, elektro-statik veya sistem video transientlerinden 

kaynaklanan hasarı önlemektedir. 

• Radar, geniş bant “Electronic Countermeasures (ECM)” almaçları, 

güç izleme, “beacon” veya çok kanallı almaçlar için “microstrip” veya 

“stripline” uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadırlar. 

Ürünlerin tamamını incelemek için https://www.cobhamaes.com/products/rf-mw-mmw-

components/detectors bağlantısını kullanabilirsiniz. 
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• Cobham, özellikle PIN diyot ve GaAs FET tabanlı geniş bir RF anahtar 

ürün yelpazesine sahiptir. 

• Firma, 40 GHz'e kadar tasarım ve test kabiliyetine sahiptir. Bu 

yeteneğini yeni ürün geliştirme, mevcut ürünlerin üretimi veya 

üretimden kalkmış bir ürün yerine yenisini koyma faaliyetlerinde 

kullanmaktadır. 

• Ticari sektörden uzay nitelikli uygulamalara kadar çok çeşitli 

alanlarda ürün geliştirmektedir. 

 

RF Anahtarlar 

Ürünlerin tamamını incelemek için https://www.cobhamaes.com/products/rf-mw-mmw-

components/switches  bağlantısını kullanabilirsiniz. 
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RF Anahtarlar 

• Standart PIN diyot anahtarları düşük araya girme kaybı, düşük 

VSWR, yüksek izolasyon ve hızlı anahtarlama için optimize 

edilmiştir. 

• Tüm standart anahtarlar hermetik yalıtıma ve yüksek güvenilirlikli 

ekranlamaya sahiptir, bu sayede askeri ve uzay nitelikli 

uygulamalarda kullanılabilirler. 



Mikserler ve Frekans Çarpıcılar 

• Cobham, RF ve mikrodalga alanında uzun yıllara dayanan deneyimi 

ve uzman ekibiyle, RF sinyallerin bir frekanstan diğerine 

çevrilmesini veya çarpılarak yeni bir frekans oluşturulmasını 

sağlayan çeşitli özelliklere sahip mikser ve frekans çarpıcılar 

tasarlamakta ve üretmektedir. 

• Firma; pasif veya aktif tipte ve dengeli (tek, çift veya üçlü dengeli) 

veya dengesiz konfigürasyonlara sahip mikserler geliştirmektedir. 

• Frekans çarpıcılar geniş frekans bandında çalışabilmektedir. Temel 

frekansın izolasyonu, harmonik bastırma ve faz gürültüsü bu 

ürünler için kritik parametrelerdir. 



Kanallayıcılar 

• Cobham; filtreleri ve çok-yollu anahtarları birleştirerek kanallayıcı 

ve anahtarlamalı filtre modüllerini oluşturmaktadır. 

• Küçük boyutlu bu ürünler radar, elektronik harp, uzay ve füze 

sistemleri gibi zorlu koşullarda, yüksek performans gerektiren 

uygulamalar için tasarlanmıştır. 

• Cobham’in bütünleşik modül montaj süreci, filtre hatları arasında 

yüksek izolasyon elde etmek için, lazer kaynak alt yapısını 

kullanmaktadır. Firmanın tescilli kaplama işlemi, düşük kayıplı ve 

yüksek Q değerlerine sahip ürünlerin geliştirilmesine olanak 

sağlamaktadır. 



• Düşük kayıplı anahtar teknolojisi (MMIC, PIN Diyot) 

• Yüksek IP3 performansı 

• “Comb generator” ile entegre edilebilir.  

• Düşük kayıp ve yüksek seçicilik 

• Yüksek güvenilirlik 

• Titreşim altında düşük faz gürültüsü 

• Entegre anahtar kontrol elemanları 

• MIL-PRF-38534  

Kanallayıcılar 



RF Kuplörler 

• Cobham, çift yönlü (forward and reverse) minyatür stripline 

kuplörlerin yanı sıra 90 ve 180 derece hibrit ürünlere de sahiptir.  

• 6 dB, 10 dB, 20 dB ve 30 dB kuplaj değerleri mevcuttur.  

• Yüksek yönlülük ve düşük VSWR değerlerine sahiptir. 

• Küçük boyutları, yüksek performansları ve güvenilirlikleri sayesinde 

yüksek yoğunluklu paketleme içeren uygulamalar için idealdir. 

Ürünlerin tamamını incelemek için https://www.cobhamaes.com/products/rf-mw-mmw-

components/couplers bağlantısını kullanabilirsiniz. 
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MMIC 

Cobham; haberleşme, radar ve elektronik harp sistemleri gibi çeşitli 

uygulamalarda kullanılmak üzere, DC'den 60 GHz'e kadar çalışan, 

yüksek performanslı “Monolithic Microwave Integrated Circuit 

(MMIC)” çözümleri sunmaktadır. 



Faz Kaydırıcılar 

• Faz kaydırıcılar, seçilen modele bağlı olarak; değişken DC akım, 

gerilim veya sayısal sinyal uygulanarak bir mikrodalga sinyalinin 

fazını sürekli olarak değiştirmektedir. 

• Cobham, 40 GHz'e kadar tasarım ve test kabiliyeti ile 

müşterilerinin yeni bir tasarım geliştirmesine, eski bir bileşenin 

iyileştirilmesine veya üretimden kalkan bir malzeme yerine 

yenisinin koyulmasına olanak sağlayacak geniş bir faz kaydırıcı ürün 

yelpazesine sahiptir. 

• Özel tasarım yetenekleri arasında ısıl dengeleme (tipik olarak gerilim 

veya sayısal modellerde bulunmaktadır), doğrusallaştırma ve eşleştirme 

bulunmaktadır. 



• Cobham, zorlu havacılık ve savunma sistem ihtiyaçlarına uygun 

geniş bir analog ve sayısal faz kaydırıcı ürün yelpazesi sunmaktadır. 

• Standart ürünler SMA konnektör arayüzüne sahiptir. Gereksinimlere 

uygun olarak diğer konnektör konfigürasyonları ve yüzeye monte ya 

da drop-in bağlantıları mümkündür. 

Faz Kaydırıcılar 

Ürünlerin tamamını incelemek için lütfen https://www.cobhamaes.com/products/rf-mw-

mmw-components/phase-shifters  bağlantısını kullanınız. 
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Teşekkür ederiz… 

 

sales@ankatekteknoloji.com  

 

 

 

 

 

Adres: Maidan Ofis, 2118. Cadde, No:4, C Blok No:113  06510 Çankaya/ANKARA 

Tel: 0312 472 2378 
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