
 
 

  

 
 

 بیان صحفي مشترك
 
 
 

 
. توقعا مذكرة تفاھم للحث على Mitsubishi Electric Europe B.Vوشركة  Siemens Mobilityشركة 

 ذات الجھد العالي لزیادة كفاءة الطاقة في أنظمة قیادة السكك الحدیدیة SiCاستخدام تقنیة 
 

 
. مذكرة تفاھم Mitsubishi Electric Europe B.Vو Siemens Mobilityوقعت شركتا  - ۲۰۲۲مایو  ۱۰میونیخ/راتینجن، 

)MoU) للتعاون في مجال تكنولوجیا وحدة الطاقة المصنوعة من كربید السیلیكون (SiC بھدف تمكین النقل الفعّال والمستدام وتوفیر (

 الطاقة الكھربائیة في قطاع النقل.

 

، مما ۲۰٥۰من خالل إنشاء "الصفقة الخضراء األوروبیة"، التزم االتحاد األوروبي بأن یكون أول قارة تحقق الحیاد المناخي بحلول عام 

٪ ٥٥. وفي مرحلة متوسطة، سیتم بالفعل خفض االنبعاثات بنسبة ۲۰٥۰یعني عدم وجود انبعاثات صافیة من الغازات الدفیئة بحلول عام 

. ستؤدي الصفقة الخضراء األوروبیة إلى فرض توجیھات ملزمة للقطاعات الفردیة فیما یتعلق ۱۹۹۰مقارنةً بعام  ۲۰۳۰بحلول عام 

 ني أكسید الكربون.بانبعاثات ثا

 

، ھذا بجانب الطلب ۲۰٥۰٪ بحلول عام ۹۰تنطبق ھذه التوجیھات بشكل خاص على قطاع النقل، حیث سیتم خفض الغازات الدفیئة بنسبة 

وعلى وجھ الخصوص، تعتبر صناعة السكك الحدیدیة وموردیھا، وخصوًصا التقنیات والمكونات المستخدمة في المتزاید على مجال النقل. 

 النقل بالسكك الحدیدیة، من كبار المساھمین في تحقیق ھذا الھدف.

 

ات عالیة السرعة. ویتم تطویر تؤدي أشباه الموصالت القویة دوًرا حاسًما في مركبات السكك الحدیدیة، بدایةً من عربات الترام وحتى القطار
(كربید السیلیكون)، مما  SiCأشباه موصالت الطاقة القیاسیة المصنوعة من السیلیكون باستمرار، ویتم تطویر تقنیات جدیدة، مثل استخدام 

لذي یحفز الطلب على سیمكن من زیادة الكفاءة وتحقیق وزن منخفض بشكل أكبر في المستقبل. في الواقع، یعتبر سوق السكك الحدیدیة ھو ا

 تكنولوجیا تحویل الطاقة األكثر كفاءة.

 

الرائدة وتعمل على إزالة الكربون من خطوط السكك الحدیدیة  SiCمعاییر تكنولوجیة جدیدة بتقنیة  Mitsubishi Electricتضع شركة 

 .SIEMENS Mobilityفي شركة 

 

موثوقیتھا على المدى الطویل في التطبیقات األكثر تطلبًا، مثل  Mitsubishi Electricأثبتت األجھزة المصنوعة من كربید السیلیكون من 

ن محّوالت الجر في القطارات. تتواجد إمكانیة توفیر الطاقة من خالل استخدام مجموعة واسعة من أجھزة الطاقة المصنوعة من كربید السیلیكو

بشكل خاص في مجال محركات الجر. وعلى وجھ الخصوص، تساھم وحدات  Mitsubishi Electricفي تكنولوجیا السكك الحدیدیة من 

فولت في توفیر الطاقة وتقلیص حجم محّوالت الجر. كما یتم استخدام مجموعة  ۳۳۰۰الطاقة المصنوعة من كربید السیلیكون الكاملة بقوة 

القیاسیة، والتي توفر محاثة شاردة منخفضة  LV100الشرائح المصنوعة من كربید السیلیكون المناسبة للتبدیل عالي السرعة في حزمة 

٪ تقریبًا ۷٥المصنوعة من كربید السیلیكون بالكامل بنسبة  LV100وإمكانیة التوصیل المتوازي بسھولة. یمكن تقلیل فقد الطاقة لوحدات 

 ر.التقلیدیة أثناء تشغیل المحّول. نتیجة لذلك، ازدادت كفاءة محّول الج Siمقارنةً بوحدات طاقة 
 



 
 

  

 
عاًما األساس لبناء منصة  ۱٤۰رائدة في بناء القطارات التي تعمل بالكھرباء. وتشكل خبرتھا التي تبلغ  Siemensلطالما كانت شركة 

، والتي تمّكن المشغلین من تشغیل عملیاتھم بكفاءة وبتوفیر دون انبعاثات ثاني أكسید الكربون المحلیة. Mireo Plusالقطار اإلقلیمیة الجدیدة 
على تمكین تزوید خطوط  Siemens Mobilityالذي یعمل بالبطاریة، تعمل شركة  Mireo Plusباستخدام التكنولوجیا المبتكرة لقطار 

مفیدة بشكل خاص للقطارات اإلقلیمیة المزودة  SiCالسكك الحدیدیة بالكھرباء حتى بدون وجود أسالك توصیل علویة مستمرة. تعد تقنیة 

مبتكر ومصمم لالستخدام في أقسام السكك الحدیدیة المزودة بأسالك توصیل علویة أو بدونھا. فھي تقلل الوزن إلى  بمحرك ھجین للبطاریة

ن األداء، وتعزز كفاءة الوحدات المتعددة من حیث األمیال والمدى. من خالل نظام القیادة الُمحسَّن بقوة، یكون ام تصاص الحد األدنى، وتحّسِ

بالمائة تقریبًا من قدرة السیارات الموجودة حالیًا، وذلك بفضل استخدام مكونات كربید السیلیكون. تتمثل أكبر  ۱۰نسبة الطاقة من الشبكة أقل ب

 إمكانات كربید السیلیكون في كفاءتھ العالیة عند استخدامھ في الطاقة ووزنھ المنخفض.

 

  

وحدة الطاقة المصنوعة من كربید السیلیكون الكاملة/الھجینة بقوة 
  فولت ۳۳۰۰

 لمحّوالت الجر Mitsubishi Electricمن شركة 

  Mireo Plus Bقطار 
 الذي یعمل بالبطاریات Siemens Mobilityالخاص بشركة 

 
 Siemens Mobilityنبذة عن شركة 

 ۱٦۰. كشركة رائدة في حلول النقل ألكثر من Siemens AGشركة تُدار بشكل منفصل متفرعة من شركة  Siemens Mobilityإن 

على تجدید مجموعتھا باستمرار في مجاالتھا األساسیة من عربات السكك الحدیدیة وأتمتة السكك  Siemens Mobilityعاًما، تعمل شركة 

وأنظمة المرور الذكیة باإلضافة إلى الخدمات ذات الصلة. من خالل التشغیل الرقمي، تمّكن الحدیدیة وتزویدھا بالكھرباء واألنظمة المتكاملة 

مشغلي مجال النقل في جمیع أنحاء العالم من جعل البنیة التحتیة ذكیة، وزیادة القیمة بشكل مستدام على مدار  Siemens Mobilityشركة 

، سجلت شركة ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰، التي انتھت في ۲۰۲۱وفر. في السنة المالیة دورة الحیاة بأكملھا، وتعزیز تجربة الركاب وضمان الت

Siemens Mobility  موظف حول العالم. تتوفر المزید من المعلومات على  ۳۹٥۰۰ملیار یورو ولدیھا حوالي  ۹٫۲إیرادات بلغت

  www.siemens.com/mobility الموقع:

http://www.siemens.com/mobility


 
 

  

 
 

 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 
 Mitsubishi Electric Corporationعاًما من الخبرة في مجال توفیر منتجات موثوق بھا وعالیة الجودة، تعد شركة  ۱۰۰مع أكثر من 

) شركة رائدة عالمیًا معترف بھا في مجال تصنیع وتسویق وبیع المعدات الكھربائیة واإللكترونیة المستخدمة في معالجة ٦٥۰۳(طوكیو: 

لنقل المعلومات واالتصاالت وتنمیة الفضاء واالتصاالت عبر األقمار الصناعیة واإللكترونیات االستھالكیة والتكنولوجیا الصناعیة والطاقة وا

جاھدة إلثراء المجتمع بالتكنولوجیا. بلغت مبیعات  Mitsubishi Electric. باتباع بیان "التغییر نحو األفضل"، تسعى شركة ومعدات البناء

 . للمزید من المعلومات، تفضل بزیارة:۲۰۲۲مارس  ۳۱ملیار دوالر* في نھایة السنة المالیة المنتھیة في  ۳٦٫۷الشركة المجمعة 

www.MitsubishiElectric.com 

 

ینًا مقابل دوالر أمریكي واحد، وھو سعر الصرف التقریبي الُمعطى من قبل  ۱۲۲* یتم تحویل المبالغ بالدوالر األمریكي بسعر صرف قدره 

 .۲۰۲۲مارس  ۳۱سوق طوكیو لتبادل العمالت األجنبیة اعتباًرا من 

 

في  Mitsubishi Electricدولة. وتتواجد  ۳۰شركات األبحاث ومراكز التطویر ومرافق التصنیع في أكثر من تقع مكاتب المبیعات و

شركة فرعیة  Mitsubishi Electric Europe. وتعد شركة Mitsubishi Electric Europeكفرع لشركة  ۱۹۷۸ألمانیا منذ عام 

  في طوكیو. Mitsubishi Electric Corporationمملوكة بالكامل لشركة 
 

 یمكن االطالع على المزید من المعلومات من خالل

 

http://www.MitsubishiElectric.de 

http://global.mitsubishielectric.com  
 

 

 جھات االتصال الخاصة بالصحفیین
 

Siemens Mobility 
 كریس ماكنیف

 العالقات اإلعالمیة
 

  6423-715-646 1+رقم الھاتف: 
 chris.mckniff@siemens.comالبرید اإللكتروني: 

 
 

Mitsubishi Electric Europe B.V. 
 كورینا مایر

 منسق االتصاالت التسویقیة
 مجموعة األعمال األوروبیة -أشباه الموصالت 

 5270 486-2102(0)-49+رقم الھاتف: 
 corinna.meyer@meg.mee.comالبرید اإللكتروني: 

 

http://www.mitsubishielectric.com/
http://www.mitsubishielectric.com/
http://www.mitsubishielectric.com/
http://www.mitsubishielectric.de/
http://global.mitsubishielectric.com/

