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فَایذ ٍ چالص ّای هذیریت داًص

برخی فًاید بٍکارگیری مدیریت داوش در سازمانَا ،عبارتىد از:
-

تطخیص کوجَدّب (خالّب) دس داًص سبصهبًی

-

ثْشٍُسی ثیطتش اص سشهبیِّبی اًسبًی

-

یبدگیشی کبساهذتش ٍ هؤثشتش کبسکٌبى

-

اسائِ کبالّب ٍ خذهبت داسای اسصش افضٍدُ

-

افضایص سضبیتوٌذی هطتشیبى

-

جلَگیشی اص تکشاس اضتجبّبت

-

کبّص دٍثبسُکبسی

-

صشفِجَیی دس صهبى ثِ ٌّگبم حل هسئلِ

-

ثشاًگیختي خالقیت ٍ ًَآٍسی

جُت دریافت ماَىامٍ علمی آمًزشی راٌ آَه جىًب بٍ يب سایت  RailName.irمراجعٍ ومایید

آضٌایی تا سیستن هحَرضوار لغار
هسایای سیستن هحَر ضواری  :جشخیص جٍث قعار – شهارش ىزولی یا ضعَدی نحَرٌا  -قضاوت در نَرد اشغالی یا آزادی ةالک

چالشَای پیش ريی مدیریت داوش
اسبسیتشیي چبلصّبی هذیشیت داًص ،تَلیذ داًص ًیست ثلکِ تصشف داًص ٍ اضبعِ
آى است .ثشاستی داًطی کِ اضبعِ دادُ ًطَد ،اسصش ثسیبس هحذٍدی ثشای سبصهبى
داسد .سٍش سٌتی اضبعِ ٍ تَلیذ داًص ،گفتٍگَّبی سٍ دس سٍ ثَد ،اهب اهشٍصُ کِ
سبصهبىّب ٍ ضشکتّب ثِ سَی جْبًی ضذى حشکت کشدُ ٍ ضکل هجبصی پیذا
هیکٌٌذ ،سٍشّبی سٌتی ثسیبس کٌذ ٍ غیشهؤثش ّستٌذ .ثٌبثشایي ،لضٍهبً ثبیذ اص
تکٌَلَطی ثشای گشدش داًص سَد جست .یکی اص دیگش چبلصّبی ٍاقعی هذیشیت
داًص ،تذٍیي تجشثیبت ٍ عقبیذ کبسکٌبى ثِ صَستی قبثل استفبدُ ثشای دیگشاى است.
ثبیذ تَجِ داضت کِ اصَالً هذیشیت چیضی ًبهلوَس ٍ رٌّی ًظیش داًص ،اهکبىپزیش
ًیست .آًچِ هذیشیت هیضَد ،هٌبثع داًص -تکٌَلَطیّبی هشثَط ثِ آًْب -فشایٌذّب ٍ
تکٌیکّب ٍ اص ّوِ هْوتش ،عٌصش اًسبًی است کِ هٌجع توبهی داًصّبست .سبصهبى یب
ضشکتی کِ دس کبسکٌبى خَد اًگیضُ الصم ثشای اضتشاک داًص ایجبد ًکشدُ ثبضذ،
حجن ثسیبس چطوگیشی اص داًص خَد سا اص دست خَاّذ داد.
ًکتِ اسبسی پطت پشدُ هذیشیت داًص ایي است کِ ثْجَد توبم عَاهل هٌجش ثِ
هَفقیت یک سبصهبى ،هثل خالقیت سبصهبًی ،کیفیت هحصَالت ٍ خذهبت ،دس گشٍ
دستشسپزیشی ٍ استفبدُ کبساهذ اص داًص ثشتش ٍ ثْتش است.
هسلوبً تب چٌذ سبل آتی ،هقَلِ داًص ثِ عٌَاى جضء جذاییًبپزیش توبهی هجوَعِّبی
سبصهبًی خَاّذ ضذ ٍ سبصهبىّبیی دس ایي صهیٌِ هَفق خَاٌّذ ثَد کِ صیشسبختّبی
الصم ثشای پیبدُسبصی آى سا فشاّن کشدُ ٍ چبسچَة هٌبست آى سا طشاحی کٌٌذ.

ىحَه شهارش نحَرٌا :

هرگثارتریي سَاًح راُ آّي در تاریخ

استفادُ از رتات ّای راٌّوا در خغَط راُ آّي شاپي

لغار ًظاهی کارآًسا ،ضْر گَاداالّارا ،هکسیک

هماصذ گردضگری ّر رٍز تیطتر از رٍز لثل در تالش ترای استفادُ از تکٌَلَشی َّش
هصٌَػی جْت تْرُ هٌذی گردضگراى ّستٌذٍ.ایي ضاهل حال اٍساکا در شاپي ًیس هی

در  ۲۲شاًَیِ سال  ،۱۹۱۵زهاًی کِ اًمالب هکسیک در رٍزّای اٍج خَد تَد ،رئیسجوَْر

ضَد.از تاریخ  ۲اکتثر خظ راُ آّي غرتی شاپي یک رتات تا توام اعالػات هرتَعِ را در

ٍلت ایي کطَر ،یؼٌی «ًٍَستیاًَ کارآًسا» دستَر داد تا اػضای خاًَادُی سرتازاًص از ضْر

هماصذ گردضگری ًصة کردُ اًذ .ایي رتات ّا تِ ّردٍ زتاى اًگلیسی ٍ شاپٌی صحثت

کَلیوا تِ گَاداالّارا اًتمال دادُ ضًَذ .ایي لغار ًظاهی ٍ ۲۰اگٌی کِ ػازم گَاداالّارا

هیکٌٌذ ّن چٌیي توام ایي صحثت ّا تر رٍی صفحِ ًوایطگر حک هی ضَد.ایي رتات کِ از

تَد ،تسیار تیطتر از ظرفیت هؼوَلص هسافر داضت .عثك گسارضات ،حتی هسافراًی تر رٍی

رهاى ػلوی -تخیلی (رتات ّا یاد هیگیرًذ) الْام گرفتِ ضذُ است لادر تِ هکالوِ تا

سمف ٍ زیر لغار ًیس سَار تَدًذٌّ .گاهی کِ لغار ٍارد یک سراضیثی ضذ ،لَکَهَتیَراى،

گردضگراى هی تاضذ ّ.وچٌیي اًَاع دیگر ایي رتات ّا از تاریخ  ۳۰اکتثر تؼٌَاى هرحلِ

کٌترل آى را از دست داد .در پی ایي اتفاق ،لغار ٍ تواهی هسافراًص داخل درُ پرتاب

آزهایطی در ایي ایستگاُ ّا ًصة هیطًَذ( .هٌثغ) Travel Pulse :

ضذًذ .تیص از ً ۶۰۰فر در ایي حادثِ جاى تاختٌذ.

آشنایی اولیه با سیستم  DWDMدر مخابرات
سیستم )CBTC(COMMUNICATION BASED TRAIN CONTROL
شیصحم ٌایی کً پایً و ریشً آىٍا ةر نتيای شیصحم ٌای ارجتاظی

– نخاةراجی نی ةاشد  .روشٍای

عهلکرد شیصحهٍای قدیهی جهانا ةَشیلً شیصحم  CBTCپشحیتاىی نی شَىد  .در حال حاضر ایو
شیصحم در شتکً ریلی آنریکا اشحفاده نی شَد و ةا شرعث ةاالیی در حال پیشرفث نی ةاشد .ایو
شیصحم ضعف ٌایی را کً شیصحهٍایی ٌهچَن شیگيالٍای کاةیو  ،جَقف اجَناتیک قعار ()ATS
و کيحرل اجَناجیک قعار(  )ATCةطَرت واقعی وةرای ٌهیشً ةا خَد دارىد را ىخَاٌد داشث.
ظراحی زیر شاخث شیصحم ٌای  CBTCشکل زیر نی ةاشد.
.1

شیصحهٍای کيار خط

.2

شیصحم ٌای ىطب شده ةر روی قعار(ٌهراه)

.3

شیصحهٍای اعزام کييده و دریافث کييده(ایصحگاٌٍا)

ةً زةان شاده ةا اشحفاده از  DWDMیا  Dense Wavelength Divisionشها نیحَاىید
ةر روی یک خط فیتر ىَری پالس ٌای ىَری نخحلفی در ظَل نَجٍای ىَری نخحلف ارشال
کيید و از یک فیتر ىَری حداکثر کارایی و ةٍره وری را داشحً ةاشید در  DWDMشها جا
حداکثر  80ظَل نَج ىَری جفکیک شده ىَری را ةرای جقصیم کردن شیگيال ٌای فیتر ىَری
ةرای اىحقال داده در اخحیار داریدٌ٬ر کاىال ةرای خَدش یک شیگيال ظَل نَج ىَری جقصیم شده
یا  WDMرا حهل نیکيد.

اىَاع داده ٌایی کً نا نیحَاىیم در زیر شاخث ٌای  DWDMنيحقل کيیم ةً جرافیک شتکً ٌای
نتحيی ةً ٬ IPشتکً ٌای  SONETو  ATMنیحَاىیم اشاره کيیم کً ٌهگی از انکاىات فیتر
ىَری ةٍرنيد نی شَىد .نيتع ITPRO :

نقالً یازدٌهیو کيفراىس ةیو الهللی نٍيدشی حهل و ىقل و جرافیک

ىَیصيده  :نحهد ىطیری
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