تاريخ :

ثبت دانش  /تجربه

شماره :

( دانش کارکنان )

شماره فرمF-14014 :
اطالعات ارائه کننده/گان دانش :
نام و نام خانوادگی :عليرضا خدايي ،علي يوسفي رشته و مدرک تحصیلی :

كارشناس ارشد ماشين هاي ريلي

تاریخ استخدام :

نوع استخدام:

اطالعات عمومی دانش/تجربه :
عنوان دانش/تجربه :نمودارهاي چند گانه توقف قطارها
فرد  /تیم مشارکت در کسب دانش  :عليرضا خدايي ،علي يوسفي

نوع دانش  /تجربه :

فردی

گروهی

موفقیت

شکست

کاستیها ،مشکالت که در زمان وقوع دانش /تجربه وجود داشته و ایجاب نموده که سازمان  /فرد اقدام به اجرای تجربه مورد نظر نماید ،ذکر گردد.
با توجه به مهم بودن پيگيري و تحليل توقف قطار هاي باري و مسافري و همچنين زمان بر بودن تحليل توقفات از روي سيستم مكانيزه گراف نياز به
روشي بود تا آمار مربوط به تمام توقفات قطار هاي ناحيه به صورت نموداري در كمترين زمان تهيه و در گراف روزانه ارائه گردد.

مراحل پیشبرد دانش/تجربه در سازمان را تشریح نمایید.
 -1مراجعه به گزارشات سير و حركت در سامانه گراف -2انتخاب گزينه توقف قطارها -3تنظيم فيلترهاي زماني و ناحيه اي در سمت راست
صفحه-4زدن دكمه تاييد و گرفتن خروجي اكسل فايل توقفات-4سپس با استفاده از گزينه  pvotchartدر اكسل نمودار هاي توقف مربوط
به هر ايستگاه و هر علت استخراج گردد.
دستاوردها و نتایج حاصله از دانش/تجربه خود را ذکر نمایید.
 -1محاسبه ميانگين زمان توقفات قطارها در تمامي ايستگاه هاي ناحيه
 -2مشخص شدن داليل عمده توقف قطار ها در ناحيه
 -3رده بندي ايستگاه هاي پر توقف در ناحيه و انجام تمهيدات الزم جهت كاهش توقف و در نتيجه بهينه سازي حركت قطار ها جهت كاهش
توقفات غير ضروري در هر ايستگاه و پيگيري جهت افزايش بهره وري لكوموتيوهاي باري
مهمترین چالشهایی که در مسیر پیشبرد دانش/تجربه با آنها مواجه شدید را ذکر نمایید.
 -1با توجه به اينكه توقف قطارها در گراف تو سط نيروي انساني ثبت مي شود گاها و به ندرت اشتباهاتي در اين زمينه صورت مي گيرد.
توصیههای خود در ارتباط با دانش/تجربه را بیان نمایید.
-1داده هاي خام مورد نياز از گراف استخراج گردد.
-2با توجه به اينكه در فايل خام دريافتي براي سه علت توقف سه زمان توقف در سه ستون جدا ثبت گرديده توصيه ميشود تمام علت ها در يك
ستون و زمان توقف متناظر با آنها نيز در ستون ديگري كات و پيست شود و سپس از  pvotchartاستفاده گردد.
عالوه بر موضوع مرتبط ،در چه مواردی میتوان از دانش مذکور استفاده نمود؟
 -1محاسبه توقفات ديگر نواحي به همين ترتيب و مقايسه آن با ناحيه يزد و تحليل تفاوت هاي موجود در راستاي بهبود وضعيت فعلي و افزايش
بهره وري كل شبكه راه آهن
 -2عالوه بر استخراج روزانه مي توان توقفات ناحيه را به صورت دوره هاي هفتگي  ،ماهيانه و  ...محاسبه كرد و روند رشد يا كاهش توقفات را در
بلند مدت ديد و تمهيدات الزم را در راستاي بهبود وضعيت موجود انجام داد.
نام وامضای تکمیل کننده  :علي يوسفي

نظر تیم ارزیابی دانش :
نام وامضای تیم ارزیابی :

