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LOADSENSOR
Measúnú a dhéanamh ar bhraiteoirí/thomhsairí brú aermhálaí mar ghléasanna

le lóid a mheá lena n-úsáid ar thrucáilí tarlaithe adhmaid

Dá réir sin, trí líonra GPRS a ionchorprú d’aistriú sonraí
go díreach, is féidir linn an teicneolaíocht a fhorbairt ionas
gur féidir monatóireacht a dhéanamh ar na trucailí i réad-
am agus is féidir neamhréireachtaí ar bith i ndáil le lódáil,
dílódáil agus go deimhin rólódáil a dhéanamh amach
agus iad a cheartú.
Tá sé léirithe ag taighde go n-ionchorpraíonn an córas
ardchaighdeáin AirWeigh prionsabal braiteoir aeir uathúil
a thomhasann an lód i gcóras aerchrochta an leantóra le
haghaidh rialú pá-lasta. Oibríonn sé seo i gcomhar le
lódchealla cúig roth do thorthaí meá de bheachtas níos
airde fiú. (Figiúr 1). Is féidir an córas AirWeigh a fheistiú
go furasta agus déantar é a shuiteáil laistigh de lá oibre
amháin. Is féidir leis an gcóras tomhas go dtí laistigh de ±
1.5% a chiallaíonn an t-ioncam iomlán in aghaidh an
mheáchain phá-lasta a bharrfheabhsú. Maidir le
monatóireacht ‘in-cab’, tá an táscaire feistithe in áit (Figiúr
2). Maidir le meá na feithicle agus ar láithreán, is féidir an
pillín gan sreang a úsáid (Figiúr 3).
Molann an fhoireann idirchaidreamh oibre agus taighde
le díoltóirí GBS (BlueTree) ón tionscadal GPSTRACK
críochnaithe leis an bhfaisnéis réad-ama pá-lasta ar bord a
fhorbairt lena rianaí R COM. De bharr na mbogearraí seo
beidh na tionscadail GPSTRACK agus LOADSENSOR
arna maoiniú ag COFORD ábalta nascadh go maith le
freagra foriomlán ar rianú réad-ama GPS agus ar chórais
mheá ar bord a chur ar fáil don tionscal tarlaithe.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ BEARTAITHE
Tá an tionscadal seo faoi bhealach. Bhí tarlú adhmaid ina
réamhriachtanas ach de bharr oiriúnú na hearnála
tarlaithe inniu, is féidir le trucailí adhmaid a n-ualach
oibre a chómhalartú idir tarlú adhmaid, tarlú ginearálta
agus bulctharlú. Áirítear ar ghníomhaíochtaí deiridh an
triail a chríochnú, an tuarascáil deiridh do Coford a chur
i gcrích agus na torthaí a scaipeadh ar an FITG, agus
páipéar a bhfuil piarmheasúnú déanta air agus nóta
Connects COFORD a chur isteach.
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CÚLRA
Tháinig an tionscadal seo chun cinn mar thoradh ar
mholtaí ó Chód Cleachtas um Tharlú Adhmaid an Ghrúpa
um Iompar an Tionscail Foraoise (FITG), a lainseáladh i
mí na Nollag 2004: COFORD i gcomhoibriú leis na
tionscal foraoiseachta le taighde agus measúnú a
dhéanamh ar lódchealla agus ar ghléasanna meá
soghluaiste. Éagsúlaíonn trucailí ó thaobh cumraíochta de,
is féidir braiteoirí a chur ag suíomhanna éagsúla. Is iad na
cumraíochtaí is coitianta ná an chumraíocht 5 acastóir (42
tona g.v.w), agus an chumraíocht 6 acastóir (44 tona g.v.w).
Is aerchrochadh iad anois gach trucail agus gach leantóir
in áit aerchrochadh lannóg sprionga, a sholáthraíonn
ollmheáchain feithicle de dhearadh níos airde. (d.g.v.w).

CUSPÓIR
• An chostéifeachtúlacht agus an cruinneas a bhaineann

le meá-ghléasanna lód atá feistithe ar chóras
aerchrochta na trucaile a thástáil.

DUL CHUN CINN
Rinneadh díoltóir a fhoinsiú leis na córais mheáchain ar
bord a aisfheistiú ar aonad agus leantóir an tarracóra .
Chomh maith le monatóireacht a dhéanamh ar mheáchain
phá-lastaí ar an láithreán, tá sé tábhachtach a bheith ábalta
monatóireacht a dhéanamh ar mheáchain atá faoi
bhealach agus go deimhin go cianda i réad-am.
Is seirbhís cumarsáide gan sreang, bunaithe ar phaicéid
atá i Radaisheirbhísí Ginearálta Paicéad (GPRS) le sonraí
a phasáil trí líonraí fóin phóca. Tugtar ‘nasc sonraí ar siúl
i gcónaí’ le haghaidh fóin phóca GSM air anois. Seolann sé
paicéid de shonraí a bhailíonn an trealamh ar an trucail, ar
ais chuig na mbunáit i réad-am. Is féidir é a úsáid le
haghaidh cumarsáid ghutha idir an fheithicil agus an
bhunáit chomh maith.

Figiúr 1: lódcheall cúigiú roth jost.

Figiúr 2: Táscaire ‘in-cab’.
Figiúr 3: Pillín gan sreang saor-mheá.


