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چکيده
در مطالعات امکانسنجي و برنامهريزي کارخانههاي فرآوري ،روشها و ابزارهاي سريع و قابل اعتماد که امکان تخمين هزينه را
فراهم کنند نقش مهمي بعهده دارند .هيدروسيکلونها به عنوان يکي از انواع طبقهبندي کنندههاي موادمعدني بهسبب کارآيي
بااليي که بهويژه در يک مدار بسته با آسيا دارند ،از اهميت زيادي برخوردارهستند .در اين تحقيق ،سعي شده مدلي جديد و
کارآمد جهت تخمين هزينههاي سرمايهاي و عملياتي اين تجهيزات ارائه شود .اين مدل در قالب توابع هزينه تک و چندمتغيره
توسعه داده شدهاست .در اين راستا ،متغيرهاي فني مؤثر بر هزينه مورد بررسي قرارگرفته و نحوه ورود صحيح آن بهمدل با آزمون-
هاي آماري مناسب سنجيده شدهاست .در تابع رگرسيون تک متغيره ،قطر و يا ظرفيت دستگاه و در تابع چندمتغيره ،هر دو متغير
بهصورت همزمان بهعنوان متغير مستقل مورد استفاده قرار ميگيرند .بهمنظور از بينبردن همبستگي بين متغيرهاي مستقل در
تحليل چند متغيره ،از روش آناليز مؤلفههاي اصلي استفاده شدهاست .اين تکنيک با بهرهگيري از روابط خطي جديد بين متغيرهاي
اوليه ،اقدام بهحذف همبستگي بين متغيرهاي مستقل ورودي بهمدل مينمايد .درادامه کارآيي هريک از اين توابع با استفاده از
ميانگين نرخ خطاي مطلق و بررسي باقيماندهها ارزيابي شدهاست .بهطور ميانگين ميزان خطاي  2/57و  1/82درصد بهترتيب براي
رگرسيون تک و چندمتغيره بدست آمده که ميزان قابل قبولي در مطالعات امکانسنجي کارخانههاي فرآوري است .همچنين توزيع
نرمال باقيماندههاي مدل ،گواهي برکارآيي مدلهاي ارائه شده است.

واژههاي کليدي
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کاهش آب موجود درمحصول تهریز و افزایش عمر پمپ
خوراکدهنده به هيدروسيکلون است .در نهایت ميتوان
گفت هدف اصلي ،بهرهگيري از این روش براي کاهش
هزینههاي فرآیند جداسازي است ] [.
براي هر هيدروسيکلون ميتوان متغيرهاي فني خاصي را
برشمرد که بر حد جدایش مواد اثرگذار خواهند بود .اما
اساسيترین متغير هيدروسيکلون قطر آن است و با افزایش
آن ،حد جدایش افزایش ميیابد .همچنين ظرفيت هر
هيدروسيکلون از جمله پارامترهاي مهمي محسوب ميشود
که درحالت کلي با افت فشار داخل هيدروسيکلون متناسب
است ] .[ ،1الزم بهذکر است جنس هيدروسيکلونهایي که
توسط سازندگان مختلف ساخته ميشوند بسيار متنوع است،
اما اکثر آنها از بدنه فلزي ساخته شدهاند و در داخل آنها
پوشش مناسب و قابل تعویضي نصب شده است .رایجترین
این پوششها ،پوشش الستيکي است .این نوع پوشش سبک،
ارزانقيمت ،نشکن و با قابليت سایندگي کم و تعویض آسان
است ] .[1در این مقاله هر دو نوع هيدروسيکلون مورد
بررسي ،داراي بدنه فوالدي و جنس پوشش الستيکي
هستند .شکل 3نمایي از هيدروسيکلون استاندارد را نشان
ميدهد.

 -4مقدمه
طبقهبندي مواد ازجمله مراحل مهم عمليات خردایش
در کارخانههاي فرآوري محسوب ميشود .در فرآیند طبقه
بندي ،عمل جداسازي ذرات کوچکتر از مدار موجب کاهش
هزینههاي مربوط بهساخت (تأسيسات پيچيدهتر و بزرگتر)
و همچنين مصرف انرژي شده و سهم عمدهاي در افزایش
کارآیي دستگاههاي مدار خردایش ایفا ميکند .ازجمله
مهمترین و پرکاربردترین دستگاههاي طبقهبنديکننده مواد،
هيدروسيکلونها هستند که بهطور معمول دریک مدار بسته
با آسيا فعاليت ميکنند ].[3،1
دو دسته عمده هيدروسيکلونها شامل هيدروسيکلونهاي
استاندارد (فشار مثبت) و هيدروسيکلونهاي فشار منفي
هستند .اساس کار هيدروسيکلون استاندارد استفاده از
نيروي گریز از مرکز  3ناشي از دوران مواد در داخل دستگاه
است که افزایش سرعت تهنشيني را موجب ميشود .بدنه
اصلي هيدروسيکلون از ظرفي استوانه-مخروطي شکل
تشکيل شدهاست که در آن بار ورودي تحت فشار (فشار
مثبت) از طریق لوله ورودي و بهطور مماس بهداخل آن
جریانیافته و سبب ایجاد یک حرکت گردابي داخل آن
ميشود .در نتيجه در امتداد محور آن ناحيهاي با فشار کم
(استوانهاي از هوا) بهوجود ميآید که معموالً از طریق دهانه
تهریز به هواي خارج اتصالدارد .در نهایت مواد تحت تأثير
نيروي گریز از مرکز ناشي از این حرکت گردابي و نيروي
مقاومت سيال  1و برمبناي ابعاد و چگالي دانهها طبقهبندي
ميشوند .دانههاي با سرعت بيشتر (درشتتر یا سنگينتر)
به تهریز هدایتشده و باقيمانده مواد که نتوانستهاند بر
نيروي مقاومت سيال غلبهکنند به سرریز منتقل ميشوند
].[1 ،3
عملکرد اصلي هيدروسيکلون فشارمنفي نيز همانند
هيدروسيکلون استاندارد است ،با این تفاوت که با نصب یک
پمپ مکشي  3اضافي در بخش تهریز و ایجاد یک مغزه هواي
مصنوعي بهافزایش کارآیي هيدروسيکلون کمک قابل
توجهي خواهد شد .ایجاد این فشار منفي در حين عملکرد
دستگاه موجب کاهش فشار تخليه سيکلون و مصرف انرژي
ميشود .همچنين ازجمله مزایاي دیگر استفاده از این روش،

شکل .4نماي کلي يک هيدروسيکلون ][6

تملک و استفاده از این تجهيزات بخش نسبتا قابل
توجهي از هزینههاي عمليات پرعيارکني مواد معدني را
07

نشریه علمي-پژوهشي مهندسي معدن

تخمين هزینه سرمایهاي و عملياتي هيدروسيکلونهاي استاندارد و فشار منفي

اساسي آسياها را در بر ميگيرد ].[38
و
(فشارمثبت)
استاندارد
هيدروسيکلونهاي
هيدروسيکلونهاي فشار منفي دو دسته عمده
هيدروسيکلونها را شامل ميشوند .با توجه به حوزه عملکرد
وسيع هيدروسيکلون در صنایع مختلف ،بررسيهاي زیادي
بر روي جنبههاي فني این دستگاه و همچنين متغيرهاي
مؤثر بر هزینه آن صورت پذیرفته است ،اما در خصوص
برآورد هزینههاي آنها کمتر تحقيق جدیدي در دسترس
است].[33
در این تحقيق ،مدلي جدید براي تخمين هزینههاي
سرمایهاي و عملياتي این تجهيزات در قالب توابع رگرسيون
تک و چند متغيره ارائه شدهاست.

شامل ميشود ] .[1عالوه بر این در هنگام طراحي و نصب
کارخانههاي فرآوري ،بهينهسازي ناوگان تجهيزات با هدف
کمينهسازي قيمت تمامشده عمليات طبقهبندي مواد مد
نظر قرار ميگيرد .بدین ترتيب ،دقت و اعتبار برآورد هزینه
از عوامل کليدي در موفقيت پروژه محسوب ميشود .زیرا
برآورد هزینه عالوه بر اینکه ميزان هزینهها را بهمنظور
تحليلهاي اقتصادي در اختيار ميگذارد ،ابزاري براي
سهولت محاسبات تامين مالي پروژه و همچنين مدیریت
هزینهها در مراحل بعدي بهشمار ميرود ] [ .تخمين دست
باال یا دست پایين هزینهها ميتواند منجر بهشکست پروژه
گردد .در مراحل اولية بررسي پروژههاي معدني ،تخمين
مناسب و رضایتبخش هزینهها کمتر امکانپذیر است زیرا
ضمن اینکه دادههاي کافي در اختيار نبوده و گزینههاي
متعدد فني نيز باید بررسي شوند ،دسترسي به کارشناساني
که هم در مدیریت ماشينآالت و هم تخمين هزینه خبره
باشند نيز بهسادگي امکانپذیر نيست .مضافآنکه ،فرایند
تخمين زمانبر و پرهزینه است .بنابراین ،دسترسي به ابزاري
که امکان تخمين قابل اعتماد و سریع هزینهها را فراهم آورد
ضروري مينماید.
ابزارهاي متعددي باتوجه بهنوع پروژه مورد بررسي و
ميزان دادههاي در دسترس جهت توسعه مدلهاي تخمين
هزینه قابل استفاده است ] [  .دراین ميان روشهاي آماري
مبتني بر رگرسيون از جایگاه ویژهاي برخوردار بوده و با
توجه به مباني قوي ریاضي همچنان مورد توجه
تخمينگرهاي حرفهاي است ].[8
از دهه  6ميالدي تاکنون ،مدلهاي رگرسيوني
متعددي در ارتباط با تخمين هزینههاي پروژههاي معدني
ارائه شدهاند ] .[3 -3در اکثر این منابع ،تخمين هزینه به-
صورت تکمتغيره و نمایي براي هر سيستم ،بخش یا دستگاه
بهطور خاص صورت گرفته است .این مدلها روزآمد نبوده و
استفاده از آنها توام باخطاي باالیي است .بدین جهت در
سالهاي اخير نيز تالشهاي جدیدي جهت تخمين هزینه-
هاي مربوط به معدن و کارخانه فرآوري صورت گرفتهاست
]  .[3 -3یکي از جدیدترین تالشها ،ارائه مدلي پارامتري
براي تخمين هزینههاي تجهزات آسيا کني است که گونه

 -6دادهها و روش تحقيق
 4-6دادهها

دادههاي فني و اقتصادي مربوط به 33هيدروسيکلون
هيدروسيکلون فشارمنفي با بدنه فوالدي
استاندارد و
جمعآوري شد ]( [16شکل  .)1این تجهيزات توسط
سازندگان مختلف ماشينآالت توليدشده و در معادن مختلف
به ویژه ایاالت متحده آمریکا مورد استفاده قرار گرفتهاند.
برخي از مشخصات فني و دامنه هزینههاي مرتبط در جدول
 3نشان داده شدهاند .هزینههاي سرمایهاي بر حسب دالر
آمریکا و هزینههاي عملياتي بر حسب دالر آمریکا بر ساعت
ميباشند .اجزاي هزینه عملياتي عبارتاند از :هزینههاي
تعميرات اساسي دورهاي  8شامل قطعات و دستمزد و هزینه-
هاي تعمير و نگهداري  3شامل قطعات و دستمزد .سایر اقالم
رایج نظير انرژي ،روغن و قطعات فرسودني  36با توجه بهنوع
عملکرد هيدروسيکلون هزینه خاصي را بهخود اختصاص
نميدهند .قابل ذکر است که هزینه دستمزد اپراتور دستگاه
نيز لحاظ نشده است .در این تحقيق متغيرهاي موثر بر
هزینه ،شامل قطر و ظرفيت بوده که در قالب یک مجموعه
در تحليل چند متغيره و به صورت تفکيک شده در تحليل
تک متغيره مورد استفاده قرار ميگيرند.
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شکل  .6دادههاي تحقيق
جدول  .4مشخصات آماري هيدروسيکلونها

مشخصههاي آماري
حداقل
هيدروسيکلون
استاندارد

متغيرهاي
فني
هزینه

هيدروسيکلون
فشار منفي

متغيرهاي
فني
هزینه

حداکثر

ميانگين

انحراف معيار

قطر (ميليمتر)

3116

3

3 3

ظرفيت (گرم در دقيقه)

6

3336

3 3

1 1 8

3113

33

سرمایهاي (دالر)
عملياتي (دالر بر ساعت)
قطر (ميليمتر)

6/63 3

6/3 8

عملياتي (دالر بر ساعت)

تحليل آماري دادهها همبستگي  33شدیدي را بين
متغيرهاي مستقل نشان ميدهد (جدول  .)1یکي از
مفروضات اساسي در تحليل رگرسيون خطي ،نبود
همبستگي بين متغيرهاي مستقل است .زیرا وجود این
همبستگي موجب خواهد شد تا هر متغير بهطور کامالً
مستقل روند تغييرات هزینه را بيان نکند] .[13بنابراین قبل
از تحليل رگرسيون چندمتغيره باید به این موضوع توجه
کرده و با استفاده از روشهاي مناسب آنرا حذف نمود ].[11

6/363

113

33

13

1 3/6

1

31

3383

3633

3

3 36

38

6/6 3

6/1 33

ظرفيت (گرم در دقيقه)
سرمایهاي (دالر)

6/33

8 3

6/3 1

33
6/6

مؤثرترین متغير ،روند تغييرات هزینههاي عملياتي و
سرمایهاي نسبت به آن متغير بررسي شده و تابع هزینه
بدست ميآید .ساختار مدل بهمالحظات آماري و تجربه
محققين وابسته ميباشد.
جدول .6همبستگي متغيرهاي مستقل هيدروسيکلون استاندارد

قطر
ظرفيت

 - 6-6رويکرد تحليل آماري

قطر
3/66
6/3 8

ظرفيت
6/3 8
3/66

در این راستا با توجه به صورت نمایي تابع هزینه

در تحليل رگرسيون تک متغيره ،ضمن مشخصکردن
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()3

تجهيزات فرآوري مواد معدني در تحقيقات پيشين ] [31و
نتایج بررسيهاي آماري انجامشده در تحقيق پيشرو ،مدل
تکمتغيره نمایي هزینه بر حسب قطر هيدروسيکلون مورد
استفاده قرار گرفتهاست (رابطه .)3
هيدروسيکلونها بهطور معمول در یک مدار بسته با آسيا
کار ميکنند بطوریکه عامل ظرفيت این دستگاه نيز بر
کارآیي مدار تأثير گذاشته و افزایش آن کاهش هزینهها را
بدنبال خواهد داشت .با این دیدگاه ،امکان استفاده از عامل
ظرفيت نيز بهعنوان یک متغير مستقل با استفاده از نرمافزار
متلب  31بررسي شده و کارایي توابع هزینه بر حسب قطر و
ظرفيت از لحاظ پارامترهاي آماري مورد آزمون قرار
گرفتهاند.
()3
هزینه

هزینه

در این رابطه  xبيانگر متغير مستقل (ورودي مدل) و a
و  bپارامترهاي مدل هستند.
روند مدلسازي رگرسيون چند متغيره در شکل  3ارائه
شده است .در این روش به منظور رفع همبستگي بين
متغيرهاي مستقل و ساخت مناسبترین مدل از دو روش
بهره بردهشد .در هر دو روش ابتدا با استفاده از روش آناليز
مؤلفههاي اصلي  ،33همبستگي بين متغيرهاي مستقل
برطرف و سپس اقدام بهساخت مدلي خطي شدهاست.
در روش اول ،متغيرهاي مستقل بدون تغيير مانند رابطه
 1وارد مدل ميشوند .به این مدل در مقاله حاضر ،مدل
خطي اطالق ميشود.
()1
هزینه
در این رابطه  aو  bبهترتيب پارامترهاي مدل رگرسيون
مربوط بهقطر ( )X1و ظرفيت ( )X2بوده و  cنيز عرض از
مبدا است.
در روش دوم با توجه به پذیرفتهشدن مدل نمایي تک-
متغيره ،متغير مستقل قطر بهصورت لگاریتمي وارد مدل
هزینهاي دومتغيره همانند رابطه  3شدهاست .البته ورود
متغير ظرفيت نيز بهصورت لگاریتمي مورد آزمون قرارگرفت
که نتایج معناداري از این مدل حاصلنشد.
این مدل در مقاله حاضر ،مدل چندمتغيره لگاریتمي نام
داده شده است.

شکل  .3روند مدلسازي
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جهت اطمينان از صحت نتایج بدست آمده است .توزیع
متقارن باقيماندهها پيرامون ميانگين صفر در نمودار
هيستوگرام و همچنين پراکندگي مناسب اطراف خط
درجه موجود در نمودار احتمال نرمال نشان دهنده توزیع
نرمال باقيماندهها و در نتيجه اعتبار مدل ساخته شده مي-
باشد ].[13

 4-6-6روش آناليز مؤلفههاي اصلي

در این روش تعداد مشخصي مؤلفه اصلي  3بهعنوان
متغير مستقل جدید جهت ورود بهمدل ساخته خواهدشد.
هرکدام از این مؤلفهها بهتنهایي شامل یک ترکيب خطي از
متغيرهاي مستقل اوليه ميباشند و تالش برآن است تا
ماکزیمم واریانس قابل قبول از دسته اوليه را حفظ کنند.
تعداد این مؤلفهها با شمار متغيرهاي اوليه برابر بوده و اعتبار
هریک از آنها باتوجه بهمعيار انتخابي بهنام مقدار مشخصه
 3تعيين ميشود .براساس این معيار ،هرمؤلفه با مقدار
مشخصه باالتر ،داراي اعتبار کافي جهت ورود بهمدل
خواهدبود .در ادامه پس از انتخاب مؤلفههاي ورودي به مدل
و برقراري ارتباط صحيح بين این متغيرهاي جدید و متغير-
هاي وابسته (هزینه) ،این متغيرهاي استاندارد شده جهت
استفاده از مقادیر خام ،بهحالت اوليه باز گردانده ميشوند.
براي این منظور از وزنهاي ماتریسي هر مؤلفه اصلي
استفاده ميشود که در قالب بردار مشخصه ماتریس
همبستگي  3ارائه ميگردند و درادامه با بهرهگيري از رابطه
ضرایب مربوط بهمؤلفه اصلي بهحالت اوليه خود باز مي-
گردند ].[13 ،16

 -9نتايج
 -4-9رگرسيون تکمتغيره

با اعمال روش رگرسيون تکمتغيره ،روند تغييرات هزینه
برحسب قطر (ميليمتر) و ظرفيت هيدروسيکلون (گرم بر
دقيقه) بررسي شد .بر این اساس توابع هزینه بهتفکيک
سرمایهاي ،عملياتي و اقالم اصلي هزینه عملياتي براي هر دو
نوع هيدروسيکلون بهدست آمد که در ادامه به آنها پرداخته
ميشود.
 -4-4-9توابع هزينههاي سرمايهاي و عملياتي

در شکل  ،روند تغييرات هزینه سرمایهاي
هيدروسيکلون استاندارد نشان داده شده است .توابع هزینه و
پارامترهاي آماري مربوطه نيز مطابق با رابطه  3در جدول 3
ارائه شدهاند .در این روابط ،نماد  Dنشاندهنده قطر و C
نشاندهنده ظرفيت هيدروسيکلون ميباشند .متذکر ميشود
که براي هر دو نوع سيکلون انواع توابع مختلف از جمله
خطي ،چند جملهاي و نمایي در محيط نرمافزار 31مورد
بررسي قرار گرفت .در نهایت مشخص شد که ضرایب مربوط
به تابع نمایي در سطح اطمينان  %3از اعتبار باالتري
برخوردار بودند .نتایج این آزمون براي هزینههاي مربوط به-
هيدروسيکلون فشارمنفي نيز مشابه با نوع استاندارد است.
در این جدول R2 ،ضریبتعيين  38است که بيانگر ميزاني از
واریانس متغير وابستهاست که توسط مدل رگرسيون مورد
نظر قابل بيان است .همچنين "آر ام اس اي"  33اختالف بين
مقادیر پيشبيني شده توسط مدل و مقادیر مشاهدهشده را
نمایش ميدهد ].[11 ،13
همانطور که مشاهده ميشود مدل ساختهشده براساس
قطر از معناداري باالتري برخورداراست ،اما استفاده از پارامتر
ظرفيت نيز نتایج قابل قبولي را در اختيار قرار ميدهد.

( )
که در آن  Xضریب رگرسيون نهایي Xdl ،نتيجه ضرب
بردار  Bدر ماتریس بردار مشخصه Xave ،ميانگين و Sx
انحراف استاندارد متغير مربوطه ميباشند.
 -6-6-6ارزيابي کارآيي توابع

بهمنظور ارزیابي کارایي توابع بهدست آمده ،ميتوان از
روش ميانگين نرخ خطاي مطلق  3استفاده نمود .در این
روش ميانگين اختالف هزینههاي واقعي و هزینههاي تخمين
زده شده بر اساس درصدي از مقدار هزینه واقعي مورد
سنجش قرار ميگيرند .این مقدار از رابطه زیر قابل محاسبه-
است:
( )
MAER  [ (Ce  Ca ) / Ca 100] / n
که در این رابطه  Ca ،Ceو  nبهترتيب هزینههاي تخمين
زدهشده ،هزینههاي واقعي و تعداد دادهها ميباشند .البته
بررسي روند نرمالبودن باقيماندههاي هر مدل بهوسيله
نمودار هيستوگرام و تابع احتمال نرمال نيز روشي مناسب
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هيدروسيکلون استاندارد و نمودار ب به هيدروسيکلون
فشارمنفي اشاره ميکند.
توابع مربوط بهاین دو نوع هزینه نيز براي هرکدام از انواع
هيدروسيکلونها در جدول ارائه شدهاند.

بنابراین درصورت عدم دسترسي بهپارامتر قطر دستگاه
بهویژه در مراحل اوليه طراحي ،ميتوان از پارامتر ظرفيت
جهت انجام تخمين هزینه استفادهکرد.

 -9-4-9تبديل بهمقياس

68

در خالل مطالعات پيشامکانسنجي هزینههاي پروژه یا
یک ماشين بر حسب یک ظرفيت عملياتي مشخص برآورد
ميشود .در برخي از شرایط به علت تغيير پارامترهاي
طراحي و در نتيجه تغيير ظرفيت الزم است که عمليات
تخمين هزینه تکرار شود ،فرایندي که ميتواند زمانبر و
پرهزینه باشد .در این ارتباط درصورت در دستداشتن
ضرایب تبدیل بهمقياس ميتوان هزینه مورد نظر را بهآساني
و با دقت قابل قبولي طبق رابطه برآورد نمود ] .[1
( )

ظرفيت1
ظرفيت3

هزینه3

هزینه1

در این رابطه" ،هزینه "1بيانگر هزینه مورد نظر،
"هزینه "3بيانگر ميزان هزینه در دسترس Se ،ميزان ضریب
تبدیل بهمقياس هزینه هيدروسيکلون بر حسب ظرفيت آن
است .این ضریب بر مبناي ميزان توان ( )bدر تابع تک
متغيره هزینه (رابطه  3و جدول  )3بدست ميآید.
جدول مقادیر ضریب تبدیل بهمقياس هر دو نوع
سيکلون را نشان ميدهد .قابل ذکر است که مقدار Se <3
بيانگر وجود صرفه مقياس و  Se >3نماینگر نبود صرفه
مقياس است ] .[1
شکل  .روند تغييرات هزینه هيدروسيکلون استاندارد

 -1-4-9رابطه بين قطر و ظرفيت هيدروسيکلون

 -6-4-9اقالم هزينههاي عملياتي

شکل روند تغييرات نمایي قطر ( )Dرا نسبت به -
ظرفيت هيدروسيکلون ( )Cنمایش ميدهد .شناخت ارتباط
بين این پارامترها ،انتخاب صحيح دستگاه را در مراحل
امکانسنجي پروژه تسهيل ميکند .نمودار الف به
هيدروسيکلون استاندارد و نمودار ب به هيدروسيکلون
فشارمنفي اشاره دارد .جدول نيز تابع قطر نسبت به
ظرفيت هيدروسيکلون را براي هر دو نوع نشان ميدهد.

بررسيهاي انجامشده بر روي دادههاي موجود نشان
ميدهد که هزینه تعمير و نگهداري هيدروسيکلون بهطور
درصد و هزینه تعميرات اساسي حدود 3
ميانگين
درصد از کل هزینههاي عملياتي را شامل ميشود .این امر
اهميت هزینه نگهداري هيدروسيکلون را در حين چرخه
عملياتي مدار خردایش نشان ميدهد .تفاوت بين این دو
دسته هزینه در ابعاد مختلف هيدروسيکلون استاندارد و
فشارمنفي در شکل قابل مشاهده است .نمودار الف به-
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جدول  .9توابع هزينه تکمتغيره
هيدروسيکلون استاندارد
هزینه

آمارههاي مورد بررسي
RMSE
R2
3/ 66 6/331

سرمایهاي
(دالر)

6/336

عملياتي
(دالر بر ساعت)

هيدروسيکلون فشارمنفي
آمارههاي مورد بررسي
RMSE
R2
6 /366
6/38

تابع هزینه

6/3

86 /366

3/ 66

6/383

6/633

6/33

6/668

6/388

6/631

6/83

6/636

ب

تابع هزینه

الف
شکل .7مقايسه بين اقالم هزينه (الف هيدروسيکلون استاندارد و ب هيدروسيکلون فشارمنفي)
جدول  .1توابع هزينه عملياتي
نوع هيدروسيکلون

هزینه

فشارمنفي

استاندارد

تعميرات اساسي (دالر بر ساعت)
تعمير و نگهداري (دالر بر ساعت)
جدول .7مقادير تبديل بهمقياس ( )Seهزينهها

قلم هزینه
هزینه سرمایهاي
هزینه عملياتي کل
هزینه تعميرات اساسي
هزینه نگهداري

نوع هيدروسيکلون
فشارمنفي
استاندارد
6/ 13
6/ 8
6/ 133
6/
6/ 133
6/ 63
6/ 3
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تعداد مقادیر مشخصه هر مؤلفه بههمراه سهم هرکدام در
براي هيدروسيکلون
توصيف متغير وابسته در شکل
استاندارد نشان داده شدهاست .نمودار الف و ب به ترتيب به
مدلهاي خطي و چند متغيره لگاریتمي اشاره دارند .این
نمودار به عنوان یک خروجي از نرم افزار "استتيستيکا"
استخراج شده است.

شکل .2نمودار رابطه بين قطر و ظرفيت دو نوع هيدروسيکلون
جدول .2تابع قطر نسبت به ظرفيت
D = a*Cb

نوع هيدروسيکلون

شکل .5سهم مؤلفههاي اصلي در ساخت مدل دو متغيره

ضریب a

ضریب b

هيدروسيکلون استاندارد

3/

6/

هيدروسيکلون فشارمنفي

3 /83

6/ 3

همانطور که مشاهده ميشود محور افقي به تعداد
مؤلفههاي اصلي و محور عمودي به مقدار مشخصه مربوط به
هر مؤلفه اشاره دارد .با توجه به اینکه  1مؤلفه اصلي در
ساخت مدل بهکار گرفته شده است ،همانطور که انتظار
ميرود مؤلفه اول باالترن مقدار مشخصه ممکن (عددي
نزدیک به  )1را به خود اختصاص داده است .بهعبارت دیگر،
مؤلفه اصلي اول (که شماره  3در محور افقي به آن اختصاص
دارد) بهميزان بيش از  36درصد و با مقدار مشخصه نزدیک
به  1سعي در حذف همبستگي بين دو متغير اوليه و بيان

 -6-9رگرسيون چندمتغيره

باتوجه به همبستگي باالي بين ظرفيت و قطر
هيدروسيکلون که در جدول  1نشان داده شد ،از روش آناليز
مؤلفههاي اصلي 33جهت رفع همبستگي بين متغيرهاي
مستقل استفاده شدهاست .براساس این روش ،دو مؤلفه –
اصلي  3براي هر روش مدلسازي مد نظر قرار ميگيرد.
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این جدول قابل مشاهده بوده و نشان دهنده معناداري کلي
تابع رگرسيون ارائه شده ميباشد.
معناداري هرکدام از ضرایب نيز ازطریق آزمون معناداري
ضرایب  tسنجيدهشده و کليه ضرایب معتبر تشخيص داده
شدهاند .درادامه این ضرایب در ماتریس بردار ویژه ضرب
شده و سپس با استفاده از رابطه ( ) براي استفاده مستقيم
از متغيرهاي مستقل اوليه استفاده ميشوند .با توجه به این
رابطه هر کدام از متغيرهاي اوليه (قطر و ظرفيت) جهت
استاندارد سازي از ميانگين خود کسر و بر انحراف استاندارد
تقسيم ميشوند .سپس رابطه خطي به دست آمده در مقادیر
حاصل از ضرب بردار ضرایب و ماتریس بردار مشخصه ضرب
ميشود.
جدول  8مقادیر ماتریس بردار مشخصه که بيانکننده
رابطه بين متغيرهاي اوليه و مؤلفههاي اصلي براي
هيدروسيکلونهاي استاندارد و فشارمنفي است را نمایش
ميدهد.
جدول  3نيز ضرایب نهایي مدل رگرسيون دو متغيره را
در هر دو حالت هيدروسيکلون استاندارد و فشارمنفي را براي
هر دو مدل نمایش ميدهد .در این جدول  Dو  Cبيانگر
قطر و ظرفيت هستند.

مناسب یک رابطه خطي بين آنها را دارد .مؤلفه دوم با
توجه به نمودار مقادیر مشخصهاي کمتر از  3را دارا ميباشد،
اما بهمنظور دقت بيشتر و دستیابي به ماکزیمم واریانس
قابل قبول ،مؤلفه اصلي دوم نيز در مدلسازي استفاده مي-
شود.
هر مدل ساختهشده با استفاده از این مؤلفههاي اصلي،
متغير وابسته (هزینه) را با کمک دادههاي توليد شده  11که
از لحاظ تعداد با دادههاي متغيرهاي اوليه اصلي برابري مي-
کنند ،برآورد خواهدکرد ]  .[1در واقع براي هر مولفه اصلي
یک دسته داده (بهتعداد داده هاي اوليه) توليد ميشود به-
گونهاي که ضرایب ساخته شده بهکمک این دسته دادهها،
هيچ همبستگي را با هم نشان نميدهند .ضرایب بدستآمده
براي هر مؤلفه اصلي بههمراه آزمونهاي انجامشده جهت
بررسي معناداري ضرایب براي هزینه سرمایهاي دو مدل
ساخته شده هيدروسيکلون استاندارد در جدول نشان داده
شدهاست.
در این جدول نتایج حاصل از بررسي معناداري کل مدل
تحت آزمون تحليل واریانس  13یا آزمون اف  1در سطح
معناداري  6/6ارائه شدهاست .مقادیر نسبتاً باالي این
کميت درمقابل حداقل سطح معناداري مورد نظر  1نيز در

جدول .5نتايج تحليل رگرسيوني بر پايه تحليل آناليز مؤلفههاي اصلي براي هزينه سرمايهاي هيدروسيکلون استاندارد

مدلها

آمارهها

چند متغيره خطي

F-value
8 / 133

چند متغيره لگاریتمي

88 / 118

پارامترها
ضریب مؤلفه 3

عرض از مبدا

P-level
6/666

3113/

8 /6

-1 33/

6/666

3113/

663/3

-13 /8

جدول .2مقادير بردار مشخصه

مؤلفه اول

مؤلفه دوم

قطر

6/ 6

-6/ 6

ظرفيت

-6/ 6

-6/ 6

جدول  .3پارامترهاي آماري مدل رگرسيون دومتغيره
هزینه

ضریب مؤلفه 1

نوع هيدروسيکلون
فشارمنفي

استاندارد
سرمایهاي
عملياتي
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جدول  36ميزان ميانگين نرخ خطاي مطلق مربوط به-
مدلهاي ارائهشده را نشان ميدهد .ميزان خطاي کمتر توابع
مربوط به مدل چند متغيره خطي ،اعتبار بيشتر این مدل را
تایيد ميکند .با پذیرفتن این مدل ميزان ميانگين خطاي
هزینههاي هيدروسيکلون استاندارد و هيدروسيکلون فشار
منفي بهترتيب  /و  /68درصد است .این ميزان از خطا
براي مدلهاي ارائه شده قابل قبول بوده و کارآیي نسبتا
خوب آنها را نشان ميدهد .همچنين شکل  3ميزان
اختالف بين مقادیر واقعي و مقادیر پيشبينيشده هزینههاي
هيدروسيکلون استاندارد (بر اساس تابع چندمتغيره خطي) را
نمایش ميدهد.

 -9-9بررسي کارآيي مدل

در اولين قدم جهت بررسي کارآیي مدل به بررسي نمودار
هيستوگرام و تابع احتمال نرمال پرداخته شده است .شکل 8
هيستوگرام باقيماندهها و نمودار احتمال نرمال مدل هزینه
سرمایهاي هيدروسيکلون استاندارد را در دو حالت خطي
(نمودار الف) و لگاریتمي (نمودار ب) نشان ميدهد .باتوجه
به نکات ارائه شده در بخش  1-1-1توزیع نرمالتر مدل
خطي در این حالت قابل مشاهده است .براي سایر توابع ارائه
شده نيز این مقایسه انجام شده و نتایج مشابهي بهدست
آمده است.

شکل .2هيستوگرام باقيماندهها و نمودار احتمال نرمال براي مدلهاي چند متغيره هزينه سرمايهاي هيدروسيکلون استاندارد
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جدول  .48ميزان ميانگين نرخ خطاي مطلق توابع هزينه (درصد)

هزینه

سرمایهاي

نوع مدل

استاندارد

فشارمنفي

تکمتغيره

/ 3

/13

چندمتغيره خطي

/6 8

3/ 3

چندمتغيره لگاریتمي

/88

/

تکمتغيره
عملياتي

نوع هيدروسيکلون

8/

/6

چندمتغيره خطي

/33

3/ 1

چندمتغيره لگاریتمي

/13

/ 3

شکل 3تفاوت بين مقادير واقعي و تخميني هزينههاي هيدروسيکلون استاندارد

ارائهشده که باتوجه بهمعيار ميانگين نرخ خطاي مطلق و
ابزار آماري دیگر مورد آزمون قرارگرفته ،مؤید این مهم است.

 -1نتيجهگيري
هدف این مقاله ارائه مدل تخمين هزینههاي
هيدروسيکلونها بهعنوان یکي از مهم ترین و پرکاربردترین
دستگاههاي طبقهبندي کننده مواد است .بدین منظور،
ضمن بررسي پارامترهاي مؤثر بر هزینه از لحاظ نوع و نحوه
ورود به مدل ،از روش رگرسيون بهدليل مباني قوي ریاضي و
کاربرد وسيع آن در برآورد هزینه استفاده شدهاست .مدل
تکمتغيره هزینه بهصورت نمایي و مدل رگرسيون
چندمتغيره با بهرهگيري از روش آناليز مؤلفههاي اصلي ارائه
شدهاست .متغيرهاي مستقل شامل قطر و ظرفيت
هيدروسيکلون هستند .این مدلها امکان تخمين سریع و با
دقت کافي هزینههاي سرمایهاي و عملياتي را براي انجام
مطالعات پيشامکانسنجي و امکانسنجي کارخانههاي
فرآوري مواد معدني فراهم ميکند .خطاي پایين مدلهاي
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simple estimation techniques”, Minerals engineering,
Vol. 5, No. 8, 883-893.
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پي نوشت

1

. Centrifugal
. Drag forces
3
.Suction pump
4
. Artificial air core
5
.Cyclone pressure drop
6
. Dewatering
7
. Housing
8
. Overhaul
9
. Maintenance
10
. Wear part
11
. Correlation
12
. MATLAB
13
. Principal Component Analysis (PCA)
14
. PC
15
. Eigen value
16
. Eigenvectors of correlation matrix
17
. Mean Absolute Error Rate
18
. Coefficient of determination (R-square)
19
. Root Mean Square Error (RMSE)
20
. Scale up
21
. Statistica
22
. PCI
23
. Analysis Of Variance (ANOVA)
24
. F-test
25
. p-level
2
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