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جديدة تستند إلى تكنولوجيا الواقع إطالق حلول 

 االفتراضي لقطاع نقل الطاقة في منطقة الشرق األوسط

  
 

 ق من أنظمة الطاقة التحق  و العمل الحلول الجديدة مصممة للسماح للعمالء بتنفيذ االختبارات في مواقع

 عن بعد المختلفة واجراء التدريبات لطواقم العمل 

 فتراضي إن التوسع في تقني ات الواقع االVR  والواقع الُمعززAR  ساهم في تخفيض يُ في قطاع الطاقة

 النفقات وتقليل الوقت الالزم النشاء المشاريع 

 

 

شركة سيمنس للطاقة عن إطالقها لحلول جديدة في منطقة الشرق األوسط تعتمد على تكنولوجيا  اليوم أعلنت

ً  Virtual Realityالواقع االفتراضي أو  قطاع نقل الطاقة. لحيث تم تصميم الحلول الجديدة خصيصا

ويتمث ل هدف الحلول الجديدة من تمكين مؤسسات الطاقة وُمشغلي شبكات التوزيع والنقل على اجراء 

االختبارات في مواقع العمل والتحقق من أنظمة ومعدات الطاقة واجراء التدريبات الخاصة بطواقم العمل 

هذه الحلول، لتمكين العمالء من الحفاظ على استمرارية األعمال والتأكد من تأمين  عن بعد. ويأتي إطالق

في استمرار القيود على السفر وإجراءات التباعد  19-في وقت أسفر فيه وباء كوفيد؛ البنية الحيوية للطاقة

 االجتماعي. 

 

سيكون له دور كبير  ARلُمعزز والواقع ا VRإلى ذلك، فإن التوسع في استغالل تقني ات الواقع االفتراضي 

في تقليص النفقات والوقت الالزم إلنجاز المشروعات في هذا القطاع وذلك وفقاً للتطبيقات المختلفة لكل 

واختبارات قبول الموقع  FATاختبارات قبول المصنع المعروفة باسم تقنية منهما. فعلى سبيل المثال، إن 

 بيان صحفي

 لالستفسارات اإلعالمية 

 االسم: اسما الشريف

 567635359 966+هاتف: 

 بريد الكتروني: 

asma.alsharif@siemens.com 
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عن بعد عبر تلك الحلول في  القيام بهمايمكن  ،من المراحل األساسية في المشاريع يعتبرانوالتي ، SATأو 

 شكل بث حي، فضالً عن عمليات التدريب المختلفة.

 

 . ويتمدرجة 360وتعتمد الحلول الجديدة على استخدام خوذة ذكية يتم ربطها بكاميرا ُمتنقلة تتحرك بزاوية 

وذة الذكية ويقوم الشخص الذي يُجري تلك االختبارات بارتداء وضع الكاميرا في نقطة ُمحددة أعلى الخ

الخوذة أثناء قيامه بإختبارات الموقع. في الوقت ذاته، يتم توصيل الخوذة بكمبيوتر لوحي يعمل بنظام وضع 

أو أي جهاز كمبيوتر يمكن ارتداؤه، حيث يتم البث الحي لل قطات التي تسجلها  hand-freeاليدين الحر أو 

، تتُيح نظارات الواقع الكام يرا للعمالء الذين قد يتواجدوا في أكثر من موقع. وعلى الجهة األخرى للبث 

التي يرتديها العمالء إمكانية فحص والتحقق من األنظمة أثناء القيام باإلختبارات داخل  VRاالفتراضي 

 الموقع في تجربة فريدة من نوعها تنقلهم مباشرة لموقع الحدث.   

 

نائب الرئيس التنفيذي األول لحلول نقل الطاقة ا على إطالق الحلول الجديدة، صرح محمود حنفي وتعليقً 

قضايا الكفاءة التشغيلية وتعزيز مستويات الجودة  تفي سيمنس للطاقة بمنطقة الشرق األوسط: "لقد أصبح

الحيوية من األولويات التي فترات التشغيل وتسهيل عمليات المراقبة والتحكم في البُنى التحتية وواإلنتاجية 

تُركز عليها مؤسسات الطاقة. ومن بين هذه المؤسسات ُمشغلي شبكات التوزيع الذين أتجهوا للتوسع في 

 نشر الحلول الرقمية لتمكينهم من تحقيق تلك األهداف". 

 

شرق األوسط هذا وقد نجح فريق سيمنس لحلول نقل الطاقة في تطبيق تلك الحلول في عدداً من المواقع في ال

وضع عالمات إرشادية إمكانية حيث يسمح البث  الحي المباشر لهذه األنشطة بعدة وظائف من ضمنها، 

وتعليمات في الواقع االفتراضي الستخدامها في إعطاء اإلرشادات عن بُعد باإلضافة إلى إمكانية اجراء 

ً مسح  للمواقع والسيما الجديدة التي يصعب الوصول إليها لظروف معينة.  ا

 

تطلب سفر مسئولي الموقع والعمالء يكان  ، في الماضي،وأضاف حنفي: " إن اجراء اختبارات المصنع

يتض من تحمل نفقات إضافة باإلضافة إلستغراق وقت أطول. واآلن، فإن تلك الحلول ؛ األمر الذي للخارج

في الوقت نفسه، كما إنها تتعلق تدفع بنموذج جديد للقيام باألعمال يُساهم في تقليل االنبعاثات الكربونية 

 بالتكيُّف مع الطريقة الجديدة للعمل رقمياً".أيضاً 

 

عن بعد في أحد أكبر المحطات  SATدة، تم القيام باختبارات قبول الموقع وفي دولة اإلمارات العربية المتح

كيلو فولط وتمت هذه االختبارات بنجاح كبير. وفي مصر، تم القيام باختبارات  400التحويلية بالدولة بقدرة 

بمدينة السادات والمنصورة الجديدة التابعين لهيئة في موقعي محطات المحوالت  FATقبول المصنع 

مجتمعات العمرانية الجديدة، المسئولة عن إدارة وتشغيل المدن والمجتمعات الجديدة، وتمت أيضا العملية ال

 بنجاح. 
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 لمزيد من المعلومات حول إدارة نقل الطاقة، برجاء زيارة: 

https://new.siemens.com/global/en/products/energy/high-voltage.html 

 

 energy.com/press-www.siemens تابعونا على تويتر:

 

تمثل قطاع أعمال الطاقة العالمي لمجموعة سيمنس، حيث يتعاون مع  سيمنس للغاز والطاقة )ذ.م.م( وشركائها. شركة توصية

عاماً في ابتكار الحلول التي تلبي الطلب المتزايد على الطاقة من الصناعات والمجتمعات.  150العمالء حول العالم منذ أكثر من 

 اعتباره سيمنس للطاقة مستقبالً. ومع نية الشركة إدراج أسهمها في البورصة، سيعمل قطاع سيمنس للطاقة بصورة مستقلة ب

هذا وستوفر سيمنس للطاقة خبرات واسعة في كافة مكونات سالسل القيمة لقطاع الطاقة، باإلضافة لمحفظة متكاملة من الحلول 

عات والمنتجات المقدمة لكل من المرافق ومنتجي الطاقة المستقلين ومشغلي نظم نقل الطاقة وقطاع النفط والغاز الطبيعي والصنا

الكثيفة الستهالك الطاقة. ومن خالل منتجاتها وحلولها وأنظمتها وخدماتها، ستعمل سيمنس للطاقة على تلبية احتياجات قطاع 

استخراج وتكرير ونقل النفط والغاز الطبيعي، وكذلك احتياجات توليد الطاقة والحرارة في محطات الطاقة المركزية والموزعة، 

لتطبيقات التكنولوجية األخرى الالزمة لتحول قطاع الطاقة و، بما في ذلك حلول تخزين الطاقة وتداخل وتقديم حلول نقل الطاقة وا

القطاعات. وسيتم مستقبالً تفريغ غالبية حصة الشركة في محفظة حلول ومنتجات سيمنس جاميسا للطاقة المتجددة. من ناحية 

لمي، حيث ستكون سيمنس للطاقة هي الشريك المفضل للشركات أخرى تلتزم الشركة بالتحييد الكربوني لقطاع الطاقة العا

موظف حول  90000والحكومات والعمالء في سبيلهم للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة. يعمل في سيمنس للطاقة حوالي 

       www.siemens.comالعالم، كما تعمل الشركة على إعادة تشكيل نظم الطاقة اليوم وغداً. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة 
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