
  
99-2000 مقدماتي  اي در زنيست  شيشه يخاليه

  مقدمه
قطرات باران در لحظه . آيد در حالي كه زمين يخ بسته است ها، گاهي باران مي در زمستان. اي يك فرآيند ويژه در هلند است اليه يخ شيشه

اين شرايط بسيار براي سالمتي . شود اي مي اي از يخ شيشه ها پوشيده از اليه  سرعت همه راهبه اين ترتيب به. زنند برخورد با زمين يخ مي
ها  خطرناك است بايد از يخ زدن جاده) يا يك تگرگ(اي   چون اليه شيشه.دهد ها خطرناك است به خصوص كه بسيار سريع هم رخ مي انسان

آورد به همين دليل باران يخ  تر مي يخ دماي انجماد آب را پايين. شود انجام ميها  پاشي خيابان اين عمل با نمك. به سرعت جلوگيري كرد
  .چون تگرگ ممكن است خيلي سريع بيايد، اين عمل بايد به سرعت انجام شود. پاشند ها مي هاي حمل نمك نمك را بر جاده كاميون. زند نمي

  

  مشكل در زنيست
در زنيست بحثي وجود دارد كه يك . ريزي شود ترين زمان ممكن نمك بايد در سريعهاي زنيست  قدر خطرناك است، راه تگرگ اينوقتي 

  .هايي براي بهبود آن وجود دارد پاشي موثر چگونه در شرايط فعلي بايد باشد و آيا راه برنامه نمك
  

  زمان و شرايط
كنند  كنند در اين شهر كار نمي  زندگي ميتر مردمي كه در اين شهر بيش). كه شهري بزرگ است(زنيست يك شهر است در نزديكي اترچت 
 منطقه .محصور شده است) A12 و A28(شود كه اترچت با دو اتوبان  در نقشه زير ديده مي. كنند و هر روز براي كار به شهر ديگري سفر مي

هاي اصلي مثل  ه راه در اين منطق.پاشي شود بايستي نمك) پايين نقشه- در گوشه سمت چپBunnik در خيابان معموليبه جز (بين 
GRIFTLAAN در B4پاش پر  يك كاميون نمك. هاي معمولي با سفيد نمايش داده شده است خيابان.  با خاكستري مشخص شده است

هاي معمولي   كيلومتربرساعت در خيابان15هاي اصلي و   كيلومتربرساعت در راه30راه،   كيلومتربرساعت در بزرگ60داراي سرعت ميانگين 
يك .  كيلومتربرساعت است20 كيلومتربرساعت و 40 كيلومتربرساعت، 80پاش به ترتيب  هاي فوق براي يك كاميون غيرنمك عتسر. است

  .تواند نمك بريزد  كيلومتر از راه را مي10تواند حدود  پاش پر مي كاميون نمك
زنيست دو كاميون . كشد  دقيقه طول مي10پاش  ون نمكپركردن يك كامي. تواند از انبار دوباره بارگيري شود پاش مي يك كاميون خالي نمك

انبار نمك در همان منطقه ). خورده در نقشه مناطق صنعتي هستند همه منطقه سايه. (ها در منطقه صنعتي است  آن ايستگاه. پاش دارد نمك
  .شود  ديده ميC2پايين -شه در گوشه سمت راستاين منطقه روي نق. ها است وجود دارد صنعتي كه ايستگاه كاميون

  

  وضعيت فعلي: مسئله مقدماتي
) به همراه چيزهاي ديگر(پاشي بايد داراي  اين برنامه نمك. پاشي بايد آماده باشد در زماني كه خطر طوفان يخ وجود داشته باشد، برنامه نمك

دركي كه از . پاشي بهينه انجام شود است كه نمكبراي حكومت محلي بسيار مهم ). ها باشد براي راننده) ها روي نقشه يا نام آن(ها  توصيف راه
همچنين . پاشي ارائه كنيد پاشي بهينه داريد قانونمند كرده و يك برنامه تا حد ممكن بهينه بر اساس تعريف خود، براي نمك يك برنامه نمك

  . روش طراحي اين برنامه را نيز توضيح دهيد
شده باشد و مسير  ن است كه شما طرحي ارائه كنيد كه كامال حسابهمراه باشد، هدف اي» آزمايش و خطا«برنامه ارائه شده شما نبايد با 

  )بينانه داشته باشد هاي ارائه شده و قضاوت شخصي، فرضيات واقع بر اساس داده. (كاركردن تيزهوشانه مشخص شده باشد
  

  پيشنهاد اضافه: مسئله اصلي
اين مشاوره بايد بر اساس بحث بر افزايش تعداد . پاشي است ن بهبود بازدهي نمكحاكميت محلي زنيست به دنبال يك مشاوره براي امكا

  .ها بتوانيد بازدهي را افزايش دهيد ممكن است هنوز پارامترهاي ديگري نيز باشند كه شما به كمك آن. ها و يا انبارهاي نمك باشد كاميون
  .ارش در اين مورد بنويسيداز گروه شما خواسته شده است كه اين مشاوره را در قالب يك گز

  :گزارش بايد حداقل داراي موارد زير باشد. نويسيد داراي اهميت است هايي كه شما بر اساس آن گزارش خود را مي  بحثبودن شفاف
  )شود در اين بخش، نتايج تمرين مقدماتي ارائه مي(تحليل وضعيت موجود  -
 . كه بايد مد نظر قرار گيرد-اگر هست-)  شدت كاهش پيدا كرده استها به هايي كه بازدهي كلي به خاطر آن محل(تنگناهايي  -

كنيد كه نهايتا به  در اين بخش گزارش شما پيشنهادهايي براي بهبود وضعيت فعلي ارائه مي. هايي براي بهبود بازدهي پيشنهاد -
 .بهبود بازدهي كلي منجر شود

     . را بيان كنيدتواند نقش ايفا كند مي هاي ارزيابي پارامترهاي مطلوب مختلفي كه به عنوان شاخصه
  




	Preliminary 99-00
	Full page fax print



