nguồn: JASE Sản phẩm và Công nghệ Năng lượng Thông minh của Nhật Bản
http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-v/index.html
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máy móc thiết bị điện
Toshiba Corporation

Hệ thống lập kế hoạch vận chuyển dựa trên đám mây
Đặc tính
Có thể cung cấp một dịch vụ đám mây một cách hợp lý cho việc lập kế hoạch vận chuyển có hiệu quả
hơn (TrueLine®). Đó là thực tế bởi vì bạn có thể khảo sát các hoạt động năng lượng thấp với những giá
trị cụ thể.
Khái niệm cơ bản hoặc tóm tắt
TrueLine là một dịch vụ đám mây có thể được cung cấp một cách hợp lý để lập kế hoạch vận chuyển
bằng đường sắt, đường thủy, hệ thống vận chuyển mới, và các công ty xe buýt hiệu quả hơn trên toàn
thế giới. Dữ liệu chia tách thành các phòng ban hoặc hoạt động khác nhau được tập trung hóa, mang lại
sự phối hợp liền mạch giữa các hoạt động. Thêm vào đó, đây là một hệ thống toàn cầu hỗ trợ 31 ngôn
ngữ, với thiết kế trải nghiệm người dùng về các kỹ thuật lập lịch trình vận chuyển. Hệ thống hỗ trợ hoạt
động kiểm tra lịch trình vận chuyển chất lượng tuyệt vời với hiệu năng sử dụng cao và dịch vụ chính xác.

Máy phát điện chạy đường cong

Trình biên tập
thời gian biểu

Trình xem
tàu GIS

Cơ sở dữ
liệu tích hợp

Trình biên tập
nhiệm vụ
của nhóm

Lập lịch
đoàn tàu

Bộ lập lịch công tác kho bãi

Hiệu quả hoặc nhận xét
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◆ Ước tính năng lượng tiêu thụ bằng cách mô phỏng chạy tàu
TrueLine® có thể tính toán các thông tin đi kèm bao gồm mức tiêu thụ năng lượng và lập biểu đồ
đường cong hành trình. Có thể kiểm tra nhiều kế hoạch nhiều lần trên phương diện thụ năng lượng.
• Thiết lập mức tăng tốc và phanh thủ công, và xác định được mức tiêu thụ năng lượng theo hoạt
động.
• Đánh giá việc sử dụng năng lượng tiêu thụ thông qua mỗi hoạt động để so sánh.
• Mô phỏng năng lượng tiêu thụ bằng việc thay đổi các bộ phận máy móc khi tôi thay đổi động cơ
và phanh để sử dụng.
Xác định một mức

Sàng lọc để tạo đồ thị đường cong vận hành

◆ Có thể cân nhắc các phương pháp vận hành năng lượng thấp bằng việc phân tích thống kê thông tin
năng lượng từ các đoàn tàu
Mối liên hệ giữa các hoạt động thực tế và mức năng lượng tiêu thụ xuất phát từ việc xử lý dữ liệu IoT
(Mạng lưới vạn vật kết nối) khác nhau thu được từ các đoàn tàu.
• Tìm kiếm các mục tiêu hoạt động năng lượng thấp nhất bằng cách sử dụng giờ hoạt động giữa
các ga và kết quả thực tế của các mức năng lượng tiêu thụ.
• Các đặc điểm của hoạt động xử lý thống kê của nhà điều hành đoàn tàu phát hiện ra những điểm
yếu trong vận hành.
So sánh nhiều kết quả

Sàng lọc để phân tích dữ liệu tàu

◆ Kết quả mô phỏng năng lượng từ tất cả các kế hoạch chạy tàu áp dụng cho biểu đồ tàu
Các đặc tính thu được từ kết quả mô phỏng của đường cong hoạt động và dữ liệu IoT thực tế có thể
được áp dụng cho biểu đồ tàu.
• Dự báo lượng năng lượng của tất cả các kế hoạch chạy tàu và năng lượng mỗi trạm biến áp.
• Sự thay đổi thời gian biểu có thể tính toán cho việc đo mức tiêu thụ năng lượng.
Mô phỏng biểu đồ tàu

Sàng lọc để tạo biểu đồ tàu

Lắp đặt thực tế hoặc kế hoạch dự kiến
Trong nước

Giải pháp đã được chuyển giao cho các công ty đường sắt và

Nước ngoài

những bên khác có sẵn bằng 31 ngôn ngữ
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