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 تطور مؤشرات ضوئية أرضية للسيارات Mitsubishi Electricشركة 

 نظام إضاءة آمن يوفر رسوًما ضوئية متحركة تفاعلية وسهلة الرؤية

 

اليوم عن نظام جديد لمؤشرات السيارات ( ٣٠٥٦)طوكيو:  Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  – ٨٣٧٨فبراير  ٨طوكيو، 

 ةيعرض رسوًما ضوئية متحركة على أسطح الطرق حول السيارة، وتتغير هذه الرسوم استجابًة القتراب المارة لتوفر تحذيرات يسهل فهمها للغاي

 وتسهل رؤيتها بشأن التحركات المقبلة للسيارة، وذلك لتحسين السالمة على الطريق.

 

 

 

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

 و/أو المواصفات الخاصة. في حال وجود أي تعارض، فيجب اتباع محتوى اإلصدار اإلنجليزي األصلي.
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غير تتعمل الرسوم الضوئية المعروضة على الطريق على تحذير اآلخرين بكفاءة بشأن تحركات السيارة ومناوراتها حتى في أحوال الطقس السيئة. وت

حدوث تغيرات في المنطقة المحيطة بالسيارة، مثل اقتراب أحد المارة. أنماط حركة الرسوم المضيئة عندما ترصد المستشعرات المتنوعة في السيارة 

 ويستخدم النظام الرسوم المضيئة الداخلية أيًضا ليكون السائق على دراية جيدة بشأن المنطقة المحيطة بالسيارة.

 

 

 يمكن للمصنعين استخدامها في التحقق من أنماط اإلضاءة قبل تركيب النظام في السيارات. يتضمن النظام الجديد أداة للتطوير والتقييم

 

ر تحركات يتوفر المؤشرات الضوئية للتواصل السريع مع السيارات األخرى والمشاة ميزات مهمة لتحقيق األمان فيما يتعلق بالسيارات. ونظًرا ألن تفس

قد يكون أمًرا صعًبا، فستتطلب هذه السيارات مؤشرات ضوئية يسهل فهمها بصورة أكبر للتواصل بفاعلية مع  السيارات الذاتية المستقبلية ومناوراتها

بالمئة  ٣٥، فإن 2٥1٣. باإلضافة إلى ذلك، ووفًقا لبحث أجراه "معهد أبحاث الحوادث المرورية وتحليل البيانات" في عام والمشاة السائقين اآلخرين

على الطريق تحدث لياًل، ولذلك من المتوقع أن تساعد العالمات الضوئية التي تتميز بالوضوح الشديد في الظالم في الحد من تقريًبا من وفيات المشاة 

 هذه الوفيات.

 

 في تحسين تقنياتها لتعزيز سالمة السيارات والوقاية من الحوادث. Mitsubishi Electricستستمر شركة 

 

### 
 

  ElectricMitsubishiنبذة عن شركة 

( ٣٠٥٦)طوكيو:  Mitsubishi Electricعاًما من الخبرة في مجال توفير منتجات موثوق بها وعالية الجودة، تعد شركة  ٠٥مع أكثر من 
ت شركة رائدة عالمًيا معترف بها في مجال تصنيع وتسويق وبيع المعدات الكهربائية واإللكترونية المستخدمة في معالجة المعلومات واالتصاال
ن موتنمية الفضاء واالتصاالت عبر األقمار الصناعية واإللكترونيات االستهالكية والتكنولوجيا الصناعية والطاقة والنقل ومعدات البناء. و

لتكون  Mitsubishi Electricخالل تبني روح عبارة الشركة، التغيير نحو األفضل، وعبارتها البيئية، التغييرات البيئية، تسعى شركة 
 ٦٫٢٣مليار ين ) ٦2٦٣٢٣يقة للبيئة إلثراء المجتمع بالتكنولوجيا. وقد سجلت الشركة حجم مبيعات إجمالية للمجموعة بمقدار شركة صد

 . للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة:2٥1٫مارس  ٦1مليار دوالر أمريكي*( في السنة المالية المنتهية في 
www.MitsubishiElectric.com 

 2٥1٫مارس  ٦1للدوالر األمريكي، سعر الصرف الُمعطى من قبل سوق طوكيو لتبادل العمالت األجنبية في  يًنا 112*بسعر صرف 

 أدوات تطوير نظام المؤشرات الجديد وتقييمه


