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Mitsubishi Electric Field testar världens första autonoma 

fordonskörningssystem med CLAS från Quasi-Zenith-satellitsystemet 

 

TOKYO, 26 september 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att 

de började fälttesta världens första autonoma fordonskörningsteknik på motorvägar som 

använder en sändningstjänst för centimeternivåökning (CLAS) från 

Quasi-Zenith-satellitsystemet (QZSS) den 19 september. Fordonskörningstester utförs för att 

kontrollera möjligheten för fordonskörning bland infrastruktur. Detta kontrolleras genom att 

använda CLAS-signaler och 3D-kartor med hög precision tillsammans med Mitsubishi 

Electrics intelligenta fordonskörningsteknik, inklusive sensorteknik såsom radar och kameror 

för millimetervågor.  
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CLAS är en positionsökningstjänst för hög precision av positioner och distribueras kostnadsfritt i Japan från 

QZSS, som drivs under ledning av Cabinet Office. CLAS planeras att börja användas i april 2018 och är för 

närvarande i slutskedena för verifiering. Det förväntas användas i praktiska tillämpningar, såsom assistans 

för säker körning och automatiserad fordonskörning.  

 

Satellitpositioner används för vardagslösningar som tar emot positionssignaler som överförs av globala 

navigeringssatellitsystem (GNSS*) i olika länder. Precisionen av den befintliga lösningen är begränsad till 

några meter på grund av fel som uppkommer av satelliters omloppsbanor, klockor och förmagnetisering, 

samt lokala miljöfaktorer såsom jonosfäriska och troposfäriska förseningar. CLAS förbättrar precisionen 

genom att använda data för positionsökning från ett nätverk av referensstationer i kontinuerlig drift 

(CORS**) som förvaltas av Japans myndighet för geospatial information. Data sänds via QZSS till 

mottagare för hög precision av positioner som är installerade i bilar som kan upptäcka platser med en 

noggrannhet på centimeternivå. 

* Navigationssatellitkonstellationer såsom GPS  

** Har fastställda koordinater och följer GNSS-satellitparametrar. 

 

### 

 

Om Mitsubishi Electric Corporation 

Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) har över 90 års erfarenhet av att tillhandahålla tillförlitliga 

och högkvalitativa produkter och är en erkänd global ledare inom tillverkning, marknadsföring och 

försäljning av elektrisk och elektronisk utrustning som används i behandling av information och 

kommunikation, rymdteknik och satellitkommunikation, konsumentelektronik, industriteknik, energi-, 

transport- och byggutrustning. Mitsubishi Electric strävar efter att vara ett globalt och ledande grönt företag 

som berikar samhället med teknik genom att anamma andemeningen i företagets motto, Changes for the 

Better, och dess miljöredovisning, Eco Changes. Företaget noterade att koncernens försäljning hamnade på 

4 238,6 miljarder yen (37,8 miljarder dollar*) under räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2017. Här 

hittar du mer information: 

http://www.MitsubishiElectric.com 

*Med en växelkurs på 112 yen mot den amerikanska dollarn, vilket är kursen som givits av Tokyobörsen den 

31 mars 2017 

 


