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 المتصور ETS-9تمثٌل لمشروع 
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 يقع عليها االختيار كمقاول رئيسي Mitsubishi Electricشركة 

 التابع للحكومة اليابانية Engineering Test Satellite 9لمشروع 

 على تعزٌز التنافسٌة لدى الشركة بشكل أكبر فً السوق العالمً لألقمار الصناعٌة ETS-9سٌعمل 

 

( الٌوم أنه تم اختٌارها من ِقبل منظمة ٣٠٥٦)طوكٌو:  Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  – ٧٩٠٧أبريل  ٧طوكيو، 

ً لمشروع JAXAفضاء الٌابانٌة )استكشاف ال ( المقرر إطالقه بحلول عام ETS-9) Engineering Test Satellite 9( لتكون المقاول الرئٌس

محور مشروع ٌهدف إلى تطوٌر منصة قمر صناعً متقدمة أو طراز مشترك، لمختلف األقمار الصناعٌة عالٌة  ETS-9. وسٌكون ٠٥٠٢عام 

 ETS-9االستفادة من التقنٌات المتقدمة التً تعمل علٌها من أجل  Mitsubishi Electric. وتأمل شركة ( من أجل االتصاالتHTSاإلنتاجٌة )

 للفوز بالتعاقد على نظامً قمر صناعً كل عام فً السوق التجاري العالمً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احتٌاجات االتصال المتقدمة بشكل خاص:سٌكون محور تركٌز منصة القمر الصناعً الجدٌدة على 

 HTSكٌلو وات لدعم اتصاالت  ٠٠طاقة تصل إلى  -

 كٌلو وات )ُصنعت فً الٌابان(. ٣نظام منصة كهربائً بالكامل ٌتمٌز بكتلة خفٌفة ٌتم إنجازه بدافعات هول عالٌة الطاقة تبلغ  -

تعمل بالدفع الكهربً  حوظ بالمقارنة مع أنظمة المنصات التًدافعات هول عالٌة الطاقة تختصر عملٌة تسلٌم القمر الصناعً المداري بشكل مل -

 كٌلو وات لدى شركات التصنٌع األخرى ٤٫٠بخرج ٌبلغ 

فاصٌل الرسمً لهذا اإلصدار الجدٌد، وقد تم تزوٌده للرجوع إلٌه بسهولة عند الحاجة. ٌرجى الرجوع إلى النص اإلنجلٌزي األصلً للحصول على التإن هذا النص ترجمة للنص اإلنجلٌزي 

 و/أو المواصفات الخاصة. فً حال وجود أي تعارض، فٌجب اتباع محتوى اإلصدار اإلنجلٌزي األصلً.

 MITSUBISHI ELECTRICشركة 

 قسم العالقات العامة
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8310 Japan 
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)ُصنعت فً الٌابان( لالنتقال المداري الذاتً الموفر للعمل  GPSأول قمر صناعً ٌابانً ثابت بالنسبة لألرض مجهز بأجهزة استقبال  -

 والمناورة المدارٌة.

 

"الخطة الرئٌسٌة لسٌاسة الفضاء الخارجً" التً وضعتها الحكومة الٌابانٌة تقنٌات متقدمة  Basic Plan for Space Policyاسة لقد حددت سٌ

المتوقع  لألقمار الصناعٌة الخاصة باالتصاالت والبث كعنصر أساسً ألمن الٌابان والقدرة على المنافسة فً مجال الفضاء على الصعٌد العالمً. ومن

مطلوبة فً السوق العالمً وستساعد الٌابان على النهوض ببنٌتها التحتٌة التكنولوجٌة على  ETS-9تقنٌات الجٌل التالً المزمع نشرها فً  أن تكون

 المستوى الصناعً والعلمً على حد سواء.

 

وٌل فً األقمار الصناعٌة الحكومٌة ، الذي أثبت وجوده منذ وقت طMitsubishi Electricلشركة  DS2000ٌواجه نظام المنصة القٌاسً الحالً 

ا منافسة شرسة فً سوق األقمار الصناعٌة عالٌة اإلنتاجٌة وعالٌة القدرة الجدٌدة لالتصاالت. و ًٌ رًدا على ذلك، والتجارٌة فً جمٌع أنحاء العالم، حال

ً كهربائً بالكامل Mitsubishi Electricأولت شركة  كٌلو وات من الطراز العالمً  ٠٠بخرج ٌبلغ  أولوٌة قصوى لتطوٌر نظام منصة قمر صناع

 . JAXAبالتعاون مع  ETS-9عبر 

 

، وهٍ شزكت انخصُُع انُاباَُت انزائذة فٍ يجال انخًُُت واألبحاد انفضائُت، فٍ إَخاس يا َشَذ عٍ Mitsubishi Electricنقذ ساعذث شزكت 

، أصبحج أول شزكت حصُُع َاباَُت قادرة عهً ٠٥٥٥وفٍ عاو . قًز صُاعٍ يحهٍ ودونٍ كًقاول رئُسٍ أو يقاول فزعٍ رئُسٍ ٠٥٥

 Kamakura Worksوهذِ انًُشأة جشء يٍ يُشأة . حطىَز األقًار انصُاعُت وحصًًُها وحزكُبها باإلضافت إنً اخخبارها فٍ يُشأة واحذة

 . غزفت اخخبار صىحٍ وَطاق اخخبار انهىائُاث انخاصت بانشزكت، وانخٍ حضى إحذي أكبز غزف اخخبار انخفزَغ انحزارٌ فٍ انُاباٌ إضافت إنً

وجىدها فٍ انسىق انعانًٍ نألقًار انصُاعُت عُذيا حى اخخُارها نخىرَذ انقًزٍَ انصُاعٍُُ  Mitsubishi Electricنقذ عشسث 

TURKSAT-4A 4-وB  نشزكت.Turksat A.S  ًار انصُاعُت وحى بُاء انقًزٍَ انصُاعٍُُ يٍ خالل يُصت األق. ٠٥٢٢بخزكُا فٍ يارص

DS2000  نذي شزكتMitsubishi Electricقايج ٠٥٢٢وفٍ ياَى . ، وانخٍ حجًع بٍُ انًىرىقُت انعانُت واإلدارة انفعانت يٍ حُذ انخكهفت ،

انًخصص نالحصاالث فٍ انًذار انزابج بانُسبت نألرض يٍ أجم يشزوع  ST-2بإرسال قًزها انصُاعٍ  Mitsubishi Electricشزكت 

انخٍ  Chunghwa Telecom Company Limitedو Singapore Telecommunications Limitedٍ شزكخٍ يشخزك بُ

نخىرَذ انقًز  Qatar Satellite Company (Es’hailSat)، وقعج انشزكت عقًذا يع شزكت ٠٥٢٢وفٍ عاو . حخخذ يٍ حاَىاٌ يقًزا نها

  .انًخصص نالحصاالث Es’hail 2انصُاعٍ 
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 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

( شركة ٣٠٥٦)طوكٌو:  Mitsubishi Electricعاًما من الخبرة فً مجال توفٌر منتجات موثوق بها وعالٌة الجودة، تعد شركة  ٠٥مع أكثر من 

ا معترف بها فً مجال تصنٌع وتسوٌق وبٌع المعدات الكهربائٌة واإللكترونٌة المستخدمة فً معال ًٌ جة المعلومات واالتصاالت وتنمٌة الفضاء رائدة عالم
وح عبارة واالتصاالت عبر األقمار الصناعٌة واإللكترونٌات االستهالكٌة والتكنولوجٌا الصناعٌة والطاقة والنقل ومعدات البناء. ومن خالل تبنً ر

لتكون شركة صدٌقة للبٌئة إلثراء المجتمع  Mitsubishi Electricالشركة، التغٌٌر نحو األفضل، وعبارتها البٌئٌة، التغٌٌرات البٌئٌة، تسعى شركة 
 ٦٢ملٌار دوالر أمرٌكً*( فً السنة المالٌة المنتهٌة فً  ٦٣٫٣ملٌار ٌن ) ٤٦٠٤٫٦بالتكنولوجٌا. وقد سجلت الشركة مبٌعات موحدة للمجموعة بلغت 

 . للمزٌد من المعلومات تفضل بزٌارة:٠٥٢٣مارس 
www.MitsubishiElectric.com 

 ٠٥٢٣مارس  ٦٢ٌن للدوالر األمرٌكً، سعر الصرف معطى من قبل سوق طوكٌو لتبادل العمالت األجنبٌة فً  ٢٢٦عر صرف *بس


