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خدمة النقل بالقطارات الخفيفة في كالجاري
دراسة حالة: النقل

مع صناعة النفط المزدهرة واالقتصاد المحلي القوي، ُتعد كالجاري المدينة األسرع نمًوا في كندا. ومع ازدياد السكان، بدأ قادة المدينة في 
 )C-Train( تحديث البنية التحتية القائمة الستيعاب التدفق المستمر من المقيمين الجدد. إذ تمت إضافة خط جديد إلى نظام القطارات الخفيفة

بالمدينة، والمحطات القديمة - التي لم يطلها التغيير بشكل كبير منذ ثمانينيات القرن الماضي - إذ تلقت ترقيات تشتد الحاجة إليها. وفي 
استجابة لزيادة أعداد الركاب، تم توسيع القطارات من ثالث عربات إلى أربع، كما جرى توسيع منصات العربات الثالث الموجودة الستيعاب 
هذا التغيير. قبل التجديد، كانت محطات القطارات الخفيفة )C-Train( القائمة تستخدم المعدات التي عفا عليها الزمن، وغير الفعالة، والتي 

لم تعد مناسبة لمعايير االستجابة للطوارئ الحديثة. 

يتمتع أعضاء فريق دعم Biamp بالكفاءة العالية وحسن االطالع
الوقت.  ضيق  مع  التركيب  مشروع  في  المطلوبين  والدعم  اإلجابات  بتقديم 

خدمة النقل بالقطارات الخفيفة )LRT( في كالجاري تركِّب حالً صوتًيا جديًدا لتحسين تجربة التنقل لمئات اآلالف من الركاب 

– ليون تيبت
Unified Systems Group ،مدير التكامل الصوتي/المرئي
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كان نظام القطارات الخفيفة في كالجاري األول من نوعه في أمريكا الشمالية، ويظل من بين أكثر األنظمة ازدحاًما في القارة. تمت إضافة 
الخط الشمالي الشرقي للنظام في عام 1985، وظل جزء كبير من تكنولوجيا الخط على حاله منذ وقت ظهورها ألول مرة. ونتيجة لذلك، كانت 

االتصاالت غير فعالة وغير موثوق بها، وكثيًرا ما كانت الرسائل غير دقيقة أو غير مسموعة. على الرغم من أن نظام الصوت األصلي كان 
قادًرا على بث الرسائل المسجلة مسبًقا، مثل أوقات وصول القطارات التالية، فضالً عن النداءات اآللية المباشرة وإعالنات السالمة، إال أن وظائفه 

كانت محدودة. كان الطنين والتداخل أمًرا شائًعا. لمواصلة خدمة التعداد السكاني المزدهر لكالجاري، احتاج الخط الشمالي الشرقي تحسينات 
صوتية كبيرة فضالً عن القدرة على ربطه بالنظام مستقبالً تحسًبا لحاالت الطوارئ. 

تعبر القطارات الخفيفة مجموعة متنوعة من األحياء، بما في ذلك المجمعات الصناعية والمناطق السكنية. لذلك، كانت القدرة على وضع أجهزة 
استشعار الضوضاء المحيطة وضبط مستوى صوت السماعات استناًدا إلى مستوى الضوضاء البيئية بشكل فوري أمًرا حيوًيا لضمان ارتفاع 

صوت اإلعالنات ووضوحها بشكل يكفي لسماعها خالل أكثر أوقات النهار ازدحاًما، وكذلك ليالً عندما تكون المناطق المحيطة هادئة. على سبيل 
المثال، تكون محطة القطارات الخفيفة المتاخمة لالستاد الرياضي في وسط المدينة هادئة عادًة، ولكن الضوضاء المحيطة من األشخاص وحركة 
المرور تزيد بشكل ملحوظ خالل مباريات الهوكي. كان الحفاظ على وظائف النظام أثناء عملية الترقية شرًطا أساسًيا، األمر الذي يعني ضرورة 
لة طوال فترة الترقية، بدون  إجراء التركيب الجديد واالنتهاء منه قبل إزالة أي من المعدات القائمة. إذ يجب أن تظل جميع المحطات حية ومشغَّ

أي تعطيل للركاب أو المواعيد. ونظًرا ألن محطات القطارات الخفيفة موجودة بالخارج في العراء وبالتالي ستتعرض لظروف الطقس القاسية في 
معظم أوقات السنة، فيجب أن تكون أي معدات جديدة قادرة على تحمل درجات الحرارة القصوى والرياح العاتية وهطول األمطار. 

التحدي

قدمت لنا Vocia الحل الذي احتجناه في حالة صعبة لخدمة 
في  القاسية  الطقس  تتعرض لظروف  التي  المتعددة  الخارجية  المحطات  ذلك  في  بما  النقل، 

السنة. أوقات  معظم 

– ليون تيبت
Unified Systems Group ،مدير التكامل الصوتي/المرئي
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الحل

تطلبت مدينة كالجاري حالً يتسم بالمرونة والقوة يوفر ميزات مثل النداء اآللي المقسم إلى مناطق، فضالً عن إمكانات الرسائل المباشرة 
والمسجلة مسبًقا لدعم احتياجات النقل العام المتنامية. وقد وقع االختيار على مجموعة منتجات  ®Vocia من Biamp Systems لمرونتها 
وقابلية تطويرها، فضالً عن قدرتها على إدارة البرامج من مكتب مركزي، بدالً من االنتقال إلى كل محطة على حدة إلجراء تشخيصات النظام، 

 Calgaryو Barlow/Max Bellو Franklinو Marlboroughو Rundle وتغييراته، وتعديالته. شمل التركيب محطات
Zoo وBridgeland/Memorial بطول الخط الشمالي الشرقي. على الرغم من تلقي ست محطات فقط من أصل 45 محطة للقطارات 

الخفيفة )C-Train( الترقية األولية، إال أن منتجات Vocia تتيح التوسع السهل إلى خطوط إضافية أو عبر نظام السكك الحديدية البالغ 
58.6 كيلومتًرا )36.4 ميالً( بأكمله. تم تركيب جهاز واجهة VI-6 واحد ومضخمي VA-8600 اثنين وجهازي ANC-1 اثنين لتعويض 

الضوضاء المحيطة و16 بطاقة وحدة مضخم AM-600 و16 جهاز نهاية خط ELD-1 بكل محطة. باإلضافة إلى ذلك، تم تركيب 14 سماعة 
JBL وميكروفني Crown PZM-11 اثنين وحامل Middle Atlantic DWR 24-22 واحد كامل الملحقات متأرجح للخارج يثبت 

بالحائط لكل محطة. 

على الرغم من تجديد المحطات بالكامل، إال أنه أمكن إغالق أجزاء صغيرة فقط مرة واحدة - ولفترات قصيرة فقط - لتجنب تعطيل الخدمة. 
وكان للركاب مطلق الحرية في مواصلة استخدام المحطات طوال فترة التركيب مع حفاظ القطارات على مواعيدها العادية. ونظًرا الستمرار 

تشغيل المحطات أثناء الترقية، تم استخدام معدات الصوت األصلية حتى تم تشغيل النظام الجديد. تمثل التحدي الوحيد الذي تمت مواجهته في أن 
معظم المحطات كانت ذات مساحة محدودة في كل غرفة معدات إليواء المعدات الالزمة من النظام األصلي. األمر الذي أدى إلى التداخل الثابت 

والصعوبات في الوصول إلى المعدات وخدمتها. سمح اختيار Vocia للمشروع بزيادة االستفادة من المساحة المتوفرة إلى الحد األقصى مع 
اكتساب المزيد من وظائف النظام، وكل ذلك دون المساس بالجودة أو المرونة. 

الستكمال نظام الصوت الجديد، حصلت كل منصة على ترقية تجميلية كبيرة تضمنت مقاعد جديدة، وإضاءة جديدة، ومالجئ محدثة، والفتات 
رقمية متكاملة. وكخدمة إضافية لموظفي القطارات الخفيفة )C-Train(، أرسلت Biamp ممثالً إلى كالجاري ووفرت تدريًبا بالفصول 

الدراسية وتعليمات في الموقع لفنيي النظام. مكَّن هذا التدريب فنيي القطارات الخفيفة )C-Train( من حل مشاكل النظام فضالً عن اكتشاف 
المشكالت المحتملة قبل أن تصبح ملحوظة للركاب أو تتداخل مع مواعيد القطارات. 

مواصفات النظام

المعدات لكل محطة: 

 	Vocia AM-600 )16(
 	Vocia VI-6 )1(
 	Vocia VA-8600 )2(
 	Vocia ANC-1 )2(
 	Vocia ELD-1 )16(

المعدات اإلضافية:

)14( JBL AWC-82 )سماعات تصلح لجميع أحوال الطقس(	 
)2( Crown PZM-11 )ميكروفونان(	 
)1( Middle Atlantic DWR 24-22 )حامل متأرجح للخارج يثبت بالحائط(	 
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النتيجة

قدرت خدمة النقل العامة في كالجاري )Calgary Transit( سهولة استخدام منتجات Vocia، فضالً عن زيادة الكفاءة واالتصاالت المحسنة التي 
تقدمها. بمجرد تركيب خطوط األلياف لنظام االستجابة للطوارئ الخاص بتحكم المشرف والحصول على البيانات )SCADA(، سينخرط المشغلون في 

نظام النقل العام. مع Vocia، يمكن لمديري النقل تشغيل جميع العناصر من موقع مركزي، مما يسمح بتشغيل اإلعالنات أو حدوث تغييرات البرمجة 
بشكل فوري. قبل الترقية، كان يجب إجراء أية تعديالت بالمحطات الفردية. 

 )C-Train( الحل الصوتي الذي يساعد على تحسين تجربة التنقل لمئات اآلالف من الركاب الذين يستخدمون القطارات الخفيفة Biamp وفر حل
يومًيا، كما أنه يدعم التوسع المستقبلي مع استمرار تطور احتياجات النقل في كالجاري.

تعد Biamp Systems موفًرا عالمًيا ألنظمة الوسائط الشبكية المبتكرة، والتي تدعم بدورها تركيبات أنظمة الصوت/الصورة األكثر تطوًرا 
في العالم. فالشركة مشهورة عالمًيا بتوفير منتجات فائقة الجودة ودعم جميع منتجاتها من خالل االلتزام بتوفير خدمة عمالء منقطعة النظير.

 ،Audia®  للشبكات الصوتية الرقمية، ومنصة الصوت الرقمي Tesira®  الحاصلة على جوائز؛ نظام وسائط Biamp تشمل مجموعة منتجات
ومعالجات اإلشارات الرقمية  ®Nexia، وتقنية Sona™ AEC وعنوان الشبكة العامة ونظام التفريغ الصوتي  ®Vocia. ولكل من هذه 

المنتجات مجموعة من المزايا الخاصة بها، والتي يمكنك تخصيصها أو دمجها في مجموعة كبيرة من التطبيقات، بما في ذلك غرف اجتماعات 
مجالس اإلدارة ومراكز المؤتمرات ودور فنون األداء وقاعات المحاكم والمستشفيات ومحاور النقل ومجمعات الشركات والمنشآت متعددة المباني.

يقع مقر شركة Biamp الرئيسي، والتي تأسست عام 1976، في بيفرتون، والية أوريغون، الواليات المتحدة األمريكية، مع عمليات هندسية 
إضافية في روتشستر، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية وبريسبان، أستراليا. لمزيد من المعلومات حول Biamp، يرجى زيارة موقعنا 

.www.biamp.com :اإللكتروني

BIAMP SYSTEMS نبذة عن

يوفر Biamp الدعم 
والمنتجات إلنشاء حل فائق.

إنه يجعل حياتي بأكملها أسهل كثيًرا. لقد كان العميل 
مسروًرا بمرونة منتجات Vocia ووظائفها وسهولة 

توسعها، األمور التي تساهم جميًعا في تحقيق عائد 
االستثمار الحقيقي.

– ليون تيبت
مدير التكامل الصوتي/المرئي، 

Unified Systems Group
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