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چكیده
تعیین مقدار پارامترهای مختلف در يک مدار فرآوری از طريق اندازهگیری مستقیم يا نمونهگیری امری رايج برای بررسي
پايداری مدار و تشخیص خصوصیات فیزيكي و شیمیايي بخشهای مختلف آن است .اما با توجه به وجود خطاهای سیستماتیک،
تصادفي و يا اتفاقي در هنگام اندازهگیری ،همواره مقادير اندازهگیری شده دقیق و صحیح نیستند .اگرچه با اندازهگیری مجدد و
تكرار نمونهگیری مي توان مقادير مذکور را تصحیح و خطاهای احتمالي را حذف نمود ،اما بايد توجه داشت که انجام مجدد مراحل
نمونهگیری و آنالیز نمونه عالوه بر زمانبر بودن ،هزينهبر نیز ميباشد .بكارگیری روشهای محاسباتي از جمله معادالت موازنه جرم
برای بررسي صحت داده های در اختیار و در صورت نیاز تصحیح آنها به عنوان روشي سريع و کم هزينه بسیار حائز اهمیت خواهد
بود .از آنجايي که معموال بیش از يک متغیر (دبي جريان مواد) برای اطالع از عملكرد متالورژيكي مدار اندازه گیری مي شود،
برقراری معادالت موازنه جرم از حالت خطي خارج شده و محاسبات پیچیده ميگردد .از اين رو ،در تحقیق حاضر به ارائه روشي
سريع و قابل اعتماد برای برقراری موازنه جرم در حالت چند خطي و تصحیح مقادير اندازهگیری شده چند متغیر مختلف در يک
مدار فرآوری با بكارگیری يک الگوريتم سلسله مراتبي پرداخته ميشود .همچنین به منظور ارزيابي قابلیت روش مذکور ،مقادير
اندازه گیری شده دبي حجمي ،عیار و دانسیته يک مدار فلوتاسیون در قالب مدار نمونه ،مورد بررسي قرار گرفته است.

کلمات کلیدی
اصالح دادهها ،موازنه جرم چند خطي ،فلوتاسیون ،الگوريتم سلسله مراتبي
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میگردند تا خطای احتمالی تعدیل شود[ .]1هدف از جمع
آوری دادهها دستیابی به اهداف زیر میباشد:
 -1ارزیابی فرآیند و بررسی عملکرد آن
 -2تشخیص خطاهای احتمالی موجود
 -3نظارت پیوسته بر مدار جهت تصمیمگیری مناسب
 -9مدلسازی فرآیندهای موجود و پیشبینی نتایج
 کنترل خودکار مدار به واسطه نظارت پیوسته بر آن -2بهینهسازی مدار به صورت لحظهای و در زمان واقعی
جهت دستیابی به اهداف فوق ،تخمین شرایط فرآیند
ضروری است .در تمام مقیاسهای آزمایشگاهی ،نیمهصنعتی
و یا صنعتی ،اولین قدم برای تخمین شرایط ،جمعآوری
مقادیر آزمایشگاهی میباشد .اما باید توجه داشت که اندازه-
گیری در مقیاس صنعتی بسیار مشکل است .زیرا در اغلب
موارد ،فرآیندهای فرآوری مواد حاوی چندین فاز
غیریکنواخت بوده و از این رو دادهها تا حد زیادی نادرست و
ناقص هستند و باید قبل از استفاده در مدلهای کمّی اصالح
شوند.
در شکل  1شمای کلی فرآیند اصالح دادهها نشان داده
شده است .هسته اصلی این فرآیند یک الگوریتم محاسباتی
است که میتواند واحد نظارت ،تخمین و یا فیلتر باشد .در
سیستم نظارت ،رفتار فرآیند و عملکرد آن از طریق کنترل
متغیرها بررسی میشود .به وسیله واحد تخمین ،میتوان
ضرورت و یا امکانپذیر بودن اندازهگیری مقادیر کمّی
متغیرهای حالت را برآورد نمود .در صورتی که هسته یک
فیلتر باشد ،مقدار اندازهگیری شده متغیر حالت را میتوان
تصحیح نمود .الزم به ذکر است که در این پژوهش ،واژههای
تخمین ،فیلتر ،مشاهده و اصالح داده به صورت مترادف مورد
استفاده قرار میگیرد .در شکل مذکور Y ،بردار اندازهگیری،

مقدمه
در مدارهای فرآوری ،حفظ شرایط عملیاتی در محدودهای
که در آن ،شاخصهای عملکرد مدار دارای مقادیر بهینه
باشند ،از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .این شاخصها
را میتوان با عوامل کمّی مانند تناژ ماده باارزش و یا با
متغیرهای کیفی مانند عیار کنسانتره بیان کرد .از آنجا که
موازنه بین بهرهوری ،کیفیت محصول و هزینههای تولید آن
ضروری است ،لذا عملکرد یک واحد غالباً به صورت یک
شاخص اقتصادی بیان میگردد که در بر گیرنده همه جنبه-
های مذکور است زیرا هنگامی که شرایط عملیاتی مدار از
محدوده عملکرد بهینه دور میشود ،کارخانه دچار ضررهای
اقتصادی زیادی میگردد .توانایی حفظ مدار در محدوده
شرایط عملیاتی بهینه ،مستلزم تصمیمگیری لحظهای به
واسطه سیستمهای نظارت بر فرآیند ،بهینهسازی در زمان
واقعی 1و رویکردهای کنترل خودکار 2میباشد .کامالً واضح
است که هدف همه رویکردهای مذکور ،پایداری مدار حول
شرایط بهینه با حداقل نوسان (واریانس کمتر حول مقدار
تخمینی) میباشد.
به منظور بررسی شرایط عملیاتی مدار ،بهینه سازی و نیز
شناسایی و حذف خطاهای احتمالی  ،از مقادیر اندازهگیری
شده متغیرهای فرآیند استفاده میشود .متغیرهای عمده در
یک مدار فرآوری عبارتند از :دبی ،عیار ،دانسیته ،درصد جامد
و انرژی مصرفی (توان کشی) .شایان ذکر است که تحلیل
شرایط مدار با استفاده از مقادیر اندازهگیری و قرار دادن آنها
در مدلهای محاسباتی (برای تعیین شاخص عملکرد مدار)
صورت میگیرد .در این مدلها باید مسائلی مانند شرایط عدم
قطعیت حاکم بر فرآیند ،نبود مقدار اندازهگیری برای برخی از
متغیرهای بحرانی ،اطالعات محدود مرتبط با رفتار فرآیند و
درجه افزونگی 3مقادیر اندازهگیری شده لحاظ گردد .شرط
مطلوب برای رفع مشکالت و مسائل مذکور هنگام استفاده از
مدلهای کمّی فرآیندی ،بکارگیری قوانین مربوط به موازنه
جرم است .در صنایع مرتبط با مهندسی شیمی و فرآوری
مواد معدنی ،این روشهای تحلیل و بررسی دادهها را
رویکردهای اصالح داده 9مینامند .زیرا در مدلهای موجود،
مقادیر اندازهگیری شده در قالب روابط موازنه جرم ،اصالح

 Xبردار متغیر حالت و ̂ Xمقدار اصالح شده متغیر مذکور
است .روابط مربوط به قیود که به صورت  f(X)=0بیان می-
گردد نیز یکی از الگوریتمهای مدل است که قبالً به آن اشاره
شد.
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شكل  :4شمای کلي فرآيند اصالح دادهها با استفاده از روابط موازنه جرم[]4

اشاره نمود[.] [ ،]1
رایجترین روش اصالح داده براساس بهینهسازی فرآیند با
استفاده از شاخصهای درجه دوم توسعه یافته است که در
آن فرض میشود مسائل مربوط به عدم قطعیتها به توزیع
گوسین مرتبط است (لحاظ ننمودن مسائل مرتبط با عدم
قطعیت حاکم بر مدار) .در این تحقیق نیز از رویکرد مذکور
استفاده میشود .اگرچه روشهای دیگری بر اساس شبکههای
عصبی مصنوعی نیز پیشنهاد شده است ،اما در این روشها
اصول فیزیکی حاکم بر فرآیند ،مورد توجه قرار نگرفته و
قابلیت اطمینان نتایج آنها نیز کمتر از رویکردهای ارزیابی
تحلیلی روش مورد بررسی در این پژوهش است[ ].]12[-
روشهای اصالح داده ایستا در شرایط خارج خط و روی
خط فرآیندهایی مانند خردایش ،فلوتاسیون ،استخراج طال،
هیدرومتالورژی ،پیرومتالورژی و آمادهسازی سیمان مورد
استفاده قرار میگیرند .همچنین روشهای پایا که در آنها
عدم قطعیتهای مدل و خطاهای اندازهگیری نیز به صورت
توام لحاظ شده ،گسترش یافتهاند اما هنوز بطور وسیع کاربرد
ندارند .شایان ذکر است که اگرچه روشهای پویا برای اصالح
دادهها در شرایط بسیار متغیر نیز پیشنهاد شده ،اما استفاده
از آنها در مقیاس صنعتی هنوز در حال بررسی است[-]11
[.]13
هدف از این تحقیق ارائه یک الگوریتم و کاربرد آن برای
حل مسئله اصالح داده ها در یک مدار مورد مطالعه ،در
شرایطی که بیش از دو متغیر (حالت دوخطی) در مدار اندازه
گیری می شود ،بوده است .روش پیشنهادی در این تحقیق،
تلفیقی از روشهای متداول پس از انجام تغییرات الزم و
الگ وریتم سلسله مراتبی برای حل مسئله بوده که قابلیت
توسعه مدل تا  nمتغیر ،را دارا است.

مهمترین مزایای بکارگیری رویکرد اصالح دادهها عبارتند
از[:]2
 تخمین مقادیر اندازهگیری نشده
 تصحیح مقادیر اندازهگیری شده
 صادق بودن مقادیر اصالح شده در روابط موازنه جرم
(کمینه شدن میزان خطاها)
 مستقل بودن مقدار شاخص عملکرد فرآیند مانند
بازیابی از روش محاسبه آن با استفاده از این روش
 دستیابی به نتایجی با قابلیت اعتماد باال نسبت به سایر
مدلها و روشها
 واقعبینانهتر بودن مدلهای فرآیندی بدست آمده از
دادههای اصالح شده نسبت به سایر روشها
 کاراتر بودن فرآیند تصمیمگیری با استفاده از دادههای
اصالح شده نسبت به دادههای خام
 -4-4مروری بر تحقیقات پیشین

اصالح دادههای خام با استفاده از روابط موازنه جرم
تکنیکی است که به مدت طوالنی در واحدهای فرآوری مواد
معدنی مورد مطالعه قرار گرفته است[ .]2[-]2در این
مطالعات سعی شده که این مسئله در شرایط مختلفی که
ممکن است در واحدهای عملیاتی با آنها برخورد شود از
جمله افزایش تعداد متغیر های مورد مطالعه ،رابطه این
متغیرها با یکدیگر از نظر خطی یا غیر خطی بودن و در
شرایط ایستا 2یا پویا  ،حل شود .آخرین کتاب منتشر شده در
این زمینه "مرجع [ "]1این پژوهش میباشد که در سال
 2212انتشار یافته است .امروزه اصالح دادهها در شرایط
خارج از خط برای فرآیندهای پایدار بسیار رواج یافته و
بستههای نرمافزاری مختلفی بدین منظور در دسترس است.
از جمله بستههای کاربردی در این زمینه میتوان به
"محاسبهگر متالورژیکی و بیلمت، "JKMultibal" ،"1
"موازن" [ ] و سایر نرمافزارهای رایج در مهندسی شیمی
59
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خواهد بود .به عنوان مثال برای مدار شکل  ،2ماتریس
سیستم مدار یک ماتریس  3*2به صورت زیر خواهد بود.

 -8مدلسازی مسئله و توسعه الگوريتم اصالح دادهها
در شرایطی که فرآیند پایا است ،روشهای پایا را میتوان
برای اندازهگیریهای لحظهای متغیرها و اصالح آنها استفاده
نمود .منظور از شرایط پایا هنگامی است که فرآیند تغییرات
قابل مالحظهای حول مقدار پایدار نداشته باشد .به عبارت
دیگر ،نمونهگیری از مدار یا اندازه گیری باید در زمانی صورت
گیرد که به اندازه کافی از تغییرات معنیدار حول شرایط
عملیاتی بهینه فاصله دارد .هنگامی که فرآیند در یک رژیم
انتقالی ،تناوبی و یا گسسته قرار دارد ،روش اصالح دینامیکی
دادهها باید مورد استفاده قرار گیرد تا تاخیرهای موجود بین
حالتهای مختلف فرآیند را مدنظر قرار داد[ .]1در ادامه به
نحوه مدلسازی فرآیند اصالح دادهها پرداخته میشود.


0

0 


 1


 -9-4-8قیود چندخطي

1

0

0

1

1

0


1  1 0

M  0
1 1


0 0 1

44

اندازهگیری متغیرهای فرآیند معموالً در برگیرنده
مقادیری برای دبی مواد و عیار گونههای موجود در پالپ
است .در این موارد ،شرایط فرآیند با دو متغیر تعریف شده و
در روابط دوخطی (دو متغیره) بیان میگردد .اما هنگامی که
عملکرد واحدهای فرآوری یا متالورژی باید به صورت دقیقتر
و عمیقتر تعیین شود ،به اطالعات مربوط به بیش از دو
متغیر نیاز است .از سوی دیگر ،جریان مواد دارای فازهای
مختلفی مانند ماده معدنی خشک ،پالپ ،مواد شیمیایی و فاز
گاز است که با خصوصیاتی مثل دبی ،دانسیته ذرات ،درصد
جامد و توزیع اندازه ذرات تعریف میگردد و هریک از آنها
اطالعات مفیدی برای اصالح دقیق دادهها در اختیار می-
گذارد .با توجه به مطالب فوقالذکر ،قیود چندخطی برای حل
این مسئله بیان میشود که در آن عالوه بر دبی و عیار،
پارامترهای فیزیکی دیگری اندازهگیری شده و مقادیر مربوط
به مجموعهای از متغیرها اصالح میگردد.
با افزایش جزئیات مورد نیاز برای تحلیل فرآیند،
پیچیدگی روابط مربوط به موازنه جرم نیز به صورت تصاعدی
افزایش
مییابد .حل مسئله در این شرایط با روش های متداول و
بصورت تحلیلی میسر نیست اما با بکار گیری روش سلسله
مراتبی 12و انجام محاسبات در تکرارهای 13متوالی می توان آن
را حل نمود .در ادامه به اساس این روش و نحوه اصالح
مقادیر با استفاده از آن پرداخته میشود.

 -4-4-8ترسیم مدار

قبل از شروع عملیات باید تمامی اطالعات مرتبط با
شمای کلی مدار مورد بررسی در دسترس باشد .هر فرآیند در
مدار فرآوری با استفاده از یک شبکه جریان نشان داده می-
شود که در آن واحدهای موجود در فرآیند با گره و جریان
مواد بین واحدها با پیکانهایی ترسیم میگردد .در واقع یک
شبکه با  nگره و  mپیکان ،بیانگر مداری با  nواحد و m
جریان بین آنها میباشد .به عنوان مثال در شکل  2مداری با
 3گره )یک میکسر ،واحد جدایش اولیه ،واحد جدایش ثانویه)
و  2جریان نشان داده شده است.

شكل  :8شبكه جريان مداری با سه واحد و  6جريان

 -8-4-8ماتريس سیستم 40مدار

پس از ترسیم شبکه جریان ،باید ماتریس سیستم آن را
تعریف نمود .ماتریس مذکور که از درایههای  1 ،2و -1
تشکیل شده است ،بیانگر جریانهای موجود در مدار و نوع
اتصال آنها با گرههای مختلف (ورودی یا خروجی بودن
جریان) است .ماتریس جریان برای هر مدار ،یک ماتریس
( )n*mاست که  nتعداد ردیفها یا سطرهای ماتریس بوده و
معادل تعداد گرههای موجود در مدار است m .نیز بیانگر
تعداد ستونهای ماتریس و برابر با تعداد جریانهای مدار

 -1-4-8رابطه مدل (معادالت موازنه جرم)

مدل (موازنه) ارائه شده برای این دسته از مسائل به
صورت رابطه ( )1است .شایان ذکر است که به دلیل سهولت
انجام محاسبات به روش ماتریسی در مسائل پیچیده و با
حجم زیاد داده ،روابط الگوریتم در این پژوهش به صورت
ماتریسی بیان میگردند.
12
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)(j  1,...,d

()1

نشریه علمی پژوهشی مهندسی معدن

j

j

M X i  0

)  Tj M X̂ i

i 1

i 1

در رابطه فوق M ،ماتریس سیستم مدار است و  Xiبردار
ستونی مقدار  iامین متغیر با بعد ( )v.1بوده که در آن v
بیانگر تعداد جریانهای اندازهگیری شده است (در اینجا همه
جریانها اندازهگیری شده اند v ،معادل  mاست) .تعداد
بردارهای ستونی  Xiبرابر تعداد متغیرها ) (dاست .رابطه ()1
برای شرایطی که سه متغیر عیار  ،Cدرصد توزیع دانهبندی  Gو
دبی وزنی  Qدر اختیار باشد بصورت زیر نوشته می شود.

()3

2
Vj1

1 d
 ( X̂ j  X j
2 j1

L

or
1 (Q̂  Q)2
(Ĉ  C) 2
(Ĝ  G)2
([
()
()
)] 
2
VQ
VC
VG

L

)TQ M Q  TG M(QG)  TC M(QGC

روابط مشتقگیری نسبت به متغیرها وپارامترهای الگرانژ به
صورت روابطه  9و در زیر نوشته میشود.
()9

M(Q.G.C)  0

λk  0

k

T

) ̂ X
i

i 1,i  j

d

 Vj1 (X̂ j  X j )   (M
k 1

L
X̂ j

j
L
ˆ 0
 M X
i
λ
i1

در رابطه فوق ضرب ماتریس  Mدر پرانتز ضرب ماتریسی و
عالمت " ".معرف ضرب مستقیم درایه به درایه است.

( )

 -5-4-8تابع هدف

برای حل مسئله و یافتن نقاط بهینه ،روش سلسله مراتبی که
با تکرار مراحل مختلف انجام میشود ،مطلوب است.

معیار کمینه کردن تحت مدل (قیود) به صورت تابع
هدف تعریف میشود (رابطه  .)2در واقع هدف ،کمینه کردن
مجموع مربعات اختالف بین مقدار اندازه گیری با مقدار
تخمین زده شده تحت قیود است .این رابطه براساس مقادیر
و
تخمینی
اندازهگیری شده تعریف میگردد که در آن ،مقدار اصالح شده
باید تا حد امکان به مقادیر اندازهگیری نزدیک بوده و اختالف
آنها در مجموع به حداقل برسد .شایان ذکر است که مقادیر
اصالح شده باید در رابطه مدل صدق نموده و موازنه جرم
مدار برقرار باشد .رابطه ( )2نحوه نمایش تابع هدف فوق الذکر
را به سه شکل نشان میدهد که در ادامه به منظور جلوگیری
از طوالنی شدن روابط نحوه نمایش سوم بکار برده می شود.
()2
ˆ  X )2
1 d (X
j
j

2 j1
Vj

 -8-8روش حل مسئله

در روش حل سلسله مراتبی ،فرض میشود که تخمین
یک متغیر به سایر متغیرهای موجود در مدار وابسته است .از
این رو با فرض اینکه تعداد متغیرها ) (dبرابر با  9باشد ،آنگاه
رابطه الگرانژین (رابطه  )3عبارت است از:
()2
j
2
ˆ 1 4
ˆ
( X j  X j 1  λ Tj M X

i
Vj
2 j1
i 1
در هنگام بسط رابطه ( )2و به منظور سادهسازی در هنگام

L

نوشتن برنامه این مسئله ،از عبارت  Mijkاستفاده میگردد که
عبارت است از:
( )



در رابطه فوق Li ،یک ماتریس قطری است با بعد ( )v.vکه
درایههای روی قطر اصلی آن مقادیر اندازهگیری و یا تخمینی
برای متغیر ( iمقادیر بردار ستونی  )Xiهستند .نقاط بهینه
تابع به صورت زیر محاسبه میگردند.
( )

ˆ  Q)2
ˆ  C) 2
ˆ  G)2
1 (Q
(C
(G
()
()
])
2
VQ
VC
VG

([  

2
Vj1

ˆ 1 d
 Xj  Xj
2 j1

M ijk  M( X̂i .X̂ j .X̂k )  M ijk  ML i L jL k



در رابطه فوق X j ،و  X̂ jبه ترتیب مقادیر اندازهگیری شده و
اصالح شده متغیر  jام هستند Vj .نیز ماتریس قطری
واریانس خطای اندازهگیری متغیر  jام با بعد ( )v.vاست.
برای کمینه کردن  تحت قیود با استفاده از روش الگرانژ و
نوشتن رابطه الگرانژین به صورت زیر (رابطه  )3و مشتق-
گیری از آن نسبت به متغیرها و پارامتر الگرانژ میتوان نقاط
بهینه (مقادیر اصالح شده متغیرها) را محاسبه نمود.

ˆ  X )  MT λ  MT λ  MT λ  MT λ  0
V (X
1
1
1
2 2
23 3
234 4
ˆ
MX  0
1
1

1

()1

ˆ  X )  MT λ  MT λ  MT λ  0
V21 (X
2
2
1 2
13 3
134 4
ˆ 0
MX
2

()12
59

1
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ˆ  X )  MT λ  MT λ  0
V31 (X
3
3
12 3
124 4
ˆ
M X 0
3

()11

 -4-8-8فرم عمومي پاسخ مسئله

شکل کلی روابط تعیین مقادیر تخمینی برای متغیرها در
حالت چندخطی و به روش سلسله مراتبی به صورت زیر
است.

12

ˆ  X )  MT λ  0
V41 (X
4
4
123 4
ˆ 0
M 123X
4

()12

در روابط فوق ، MT ،ترانهاده ماتریس  Mمیباشد .در ادامه
حل مسئله ابتدا ،عبارت  MVدر بخش اول رابطه ( ) ضرب
میشود .از آنجا که ˆ
 MXبرابر صفر میباشد ،پس میتوان
j
مقدار  λ1را از این عبارت محاسبه نمود.
()12

)X̂ i1  (I  Vi1M (M1...iVi1M ) M1...i
)) (X i1  Vi1Li2 Li11 Vi12 (X̂ i2  X i2
)(i=0,1, ..., d-1

در شروع الگوریتم سلسله مراتبی ،با توجه به رابطه فوق الزم
است که ابتدا دو سری (تکرارهای اول و دوم) مقادیر فرضی
(بهتر است از همان مقادیر اندازهگیری شده استفاده شود) به
عنوان مقادیر تخمینی و اصالحشده در نظر گرفته شود و
سپس اولین سری تخمین (تکرار سوم) مقادیر متغیرها ( 1تا
 )dبراساس رابطه ( )12صورت گیرد .در تکرار بعدی ،تخمین
جدید مقادیر با توجه به مقادیر بدست آمده در تکرار قبلی
انجام می شود  .تکرار الگوریتم را میتوان زمانی که اختالف
مقادیر تخمینی در دو یا چند تکرار متوالی ثابت و اندک شد،
متوقف نمود .جواب نهایی به صورت یک ماتریس ()v.d
خواهد بود که  dتعداد متغیرها و  vتعداد جریانها است .اگر
 nتکرار انجام شود رابطه (  )1بدست می آید .در واقع برای
هر متغیر n ،مقدار تخمینی بدست خواهد آمد که با رسم
نمودار میتوان روند نزدیک شدن مقادیر تخمینی به یک
مقدار ثابت را بررسی نمود.

ˆ  X )  MT λ  MT λ  MT λ
MV[V11 (X
1
1
1
2 2
23 3
 M T234λ 4 ]  0

)) λ1  (MVM T ) 1 M(X1  V(M T2 λ 2  MT23λ 3  MT234λ 4

بعد از بدست آوردن  ، λ1با ضرب عبارت  V1در رابطه ( ) و
جایگذاری  λ1در این رابطه ،مقدار  X̂1بدست میآید.
X̂1  (I  V1 M T (MV1 M T ) 1 ) 

()13

T 1
1...i

T
1...i

) (X1  V1 (M T2 λ 2  M T23λ 3  M T234λ 4
X̂1  (I  V1 M T (MV1 M T ) 1 M )
)) (X1  V1 L 2 (M T λ 2  L 3 M T λ 3  L 3 L 4 M T λ 4

مراحل فوق به همین ترتیب برای  X̂ 2انجام میشود.
)) X̂ 2  X1  V2 L1 (M T λ 2  L 3 M T λ 3  L 3 L 4 M T λ 4

( )1

()19
مشاهده می شود که می توان رابطه ای بین دو مقدار
تخمینی  X̂1و  X̂ 2بشرح زیر بدست آورد
X̂1  (I  V1M (M V1M T ) 1 M )

D1 



. 


Dn 
) ((n v) .d

G1
.
Gn

C1
.
Cn

Q
 1


X .


Q n

T

( )1

الگوریتم اصالح دادهها و مراحل انجام این فرآیند با استفاده از
روش مذکور به صورت نمودار جریان نشان داده شده در شکل
 3است .در بخش بعد به منظور ارزیابی قابلیت روش
پیشنهادی در این پژوهش به بررسی فرآیند اصالح مقادیر
اندازهگیری شده یک مدار فلوتاسیون با استفاده از این روش
پرداخته میشود.

)) (X1  V1L 2 L11V21 (X̂ 2  X 2

رابطه (  )1نشان می دهد که برای تخمین مقدار متغیر اول
نیاز به تعیین مقدار تعدیل شده متغیر دوم است و یک ارتباط
سلسله مراتبی برقرار می شود .به همین ترتیب میتوان برای
همه متغیرها و به هر تعداد که باشند یک رابطه کلی به
صورت فرم عمومی زیر تعریف نمود.

1
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تعریف ماتریس
سیستم مدار

قراردادن مقادیر
تخمینی در رابطه 1

 -9مطالعه موردی
برای ارزیابی قابلیت الگوریتم پیشنهادی در اصالح مقادیر
اندازهگیری ،دادههای مربوط به یک مدار فلوتاسیون شامل
سلول های متداول مکانیکی و ستونی در مقیاس نیمه
صنعتی[ ]19با تغییراتی متناسب با اهداف این مطالعه از
جمله فرض مقادیری برای برخی جریان های اندازه گیری
نشده ،مورد بررسی قرار گرفت.
در شکل ( )9مدار مذکور با ده مسیر مشخص گردیده که در
آن محل انجام نمونهگیری با عالمت دایره نشان داده شده
است.
در این مثال مقادیر اندازهگیری برای همه جریانها موجود
فرض شده و در جدول  1مقادیر دبی حجمی ،دانسیته و عیار
مس در مسیرهای مختلف آورده شده است .از آنجا که دقت
اندازهگیری ها در دسترس نبوده است ،برای مقادیر جدول 1
واریانسی معادل  %مقدار عددی آنها لحاظ شده و در
محاسبات برای اصالح داده ها بکار برده شده است.

آیا تکرار
اول یا دوم
است؟

خیر

بله
قراردادن مقادیر
اندازهگیری در رابطه 1

ذخیره مقادیر تخمینی
به عنوان بهترین جواب

آیا شرط
توقف برقرار
است؟
بله

نشریه علمی پژوهشی مهندسی معدن

خیر

چاپ مقادیر تخمینی به
عنوان دادههای اصالحشده
شكل  : 9الگوريتم اصالح دادهها با روش سلسله مراتبي
جدول  : 4مقادير اندازهگیری شده مدار مورد بررسي

شماره
جريان
1
2
3
9

2

1
12

نام جريان
خوراک
کنسانتره رافر
باطله رافر
خوراک اسکونجر
کنسانتره
اسکونجر
باطله اسکونجر
ورودی به مخزن
مدار آسیا
خوراک ستون
باطله نهایی
کنسانتره ستون

دبي حجمي دانسیته
3

3

()m /h

( )t/m

2 / 1
9 / 2
11/ 1
22/92

1/ 2
1/91
1/29
1/91

12/ 2

1/9

2 /29

1/1

/3

1/2

2 /29
2 /2
1/ 2

1/ 2
1/
1/2

عیار مس ()%
2/

شكل  : 1شمای کلي مدار فلوتاسیون

9
2/2
3

شبکه جریان مدار مورد بررسی در شکل
است.

2/23

/
2/1
22

55

نشان داده شده
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نتایج اجرای الگوریتم بر روی داده های جدول ( )1در
جدول ( )3آورده شده است .همچنین در جدول ( )9مقدار
اصالح متغیرها براساس درصد (نسبت اختالف مقدار اندازه-
گیری و تخمینی به مقدار اولیه) آورده شده است .براساس
نتایج جدول ( )9در مورد برخی از مقادیر از جمله دبی ها و
تعدادی از عیارها تغییرات قابل مالحظه ای مشاهده می شود
که علت آن را می توان یکی در انتخاب عددی فرضی برای
برخی جریان ها و میزان دقت اندازه گیری ها بدلیل در
اختیار نبودن مقدار واقعی آن ها دانست زیرا مطابق رابطه ()2
میزان تعدیل به مقدار واریانس و دقت اندازه گیری بستگی
دارد .هر چه دقت اندازه گیری متغیری بیشتر باشد میزان
تعدیل آن متغیر کاهش می یابد.

شكل  : 5شبكه جريان مدار مورد بررسي

اسامی گرهها نیز به ترتیب شمارهگذاری در جدول  2عنوان
شده است.
جدول  : 8مشخصات گرههای شبكه جريان مدار مورد بررسي

نام گره

شماره گره
I
II
III
IV
V
VI

جدول  : 9مقادير اصالح شده برای متغیرهای مدار مورد بررسي

رافر
نقطه اختالط کنسانتره رافر و رمقگیر
مخزن
سلول ستونی
اسکونجر
نقطه اختالط باطله رافر و رمقگیر

شماره
جريان

همانطور که گفته شد ،اولین مرحله در فرآیند اصالح دادهها
پس از ترسیم شبکه جریان مدار ،نوشتن ماتریس سیستم آن
میباشد .با توجه به اینکه تعداد متغیرها و جریانهای اندازه-
گیری شده در این مثال به ترتیب برابر با  3و  12عدد
هستند ،برنامه مربوط به اصالح دادهها با استفاده از روش
سلسله مراتبی و براساس روابط ذکر شده در بخش مدل-
سازی ،در نرم افزار مطلب [  ]1نوشته شد .ماتریس سیستم
مدار مذکور نیز به صورت زیر است.
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

جریان\گره

0

0

0

0

0

0

0

-1

-1

+1

I

0

0

0

-1

0

+1

0

0

+1

0

II

0

0

-1

+1

0

0

0

0

0

0

III

-1

0

+1

0

0

0

-1

0

0

0

IV

0

0

0

0

-1

-1

+1

0

0

0

V

0

-1

0

0

+1

0

0

+1

0

0

VI

حجمي

دانسیته مس
()%

1

خوراک

92/33

1/ 9

1/21

2

کنسانتره رافر

31/21

1/ 3

1/ 1

3

باطله رافر

1 /29

1/2

2/21

9

خوراک اسکونجر

92/ 1

1/91

2/

کنسانتره
اسکونجر

12/22

1/91

1/3

1/2

2/23

2

122

نام جريان

دبي

عیار

باطله اسکونجر

2 /

ورودی به مخزن
مدار آسیا

93/11

1/ 2

3/ 2

خوراک ستون

93/11

1/ 2

3/ 2

1

باطله نهایی

99/12

1/9

2/22

12

کنسانتره ستون

2/22

1/ 9

21/
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جدول  : 1درصد تغییرات برای متغیرهای مدار مورد بررسي

شماره
جريان

دبي
نام جريان

حجمي
()%

دانسیته
()%

1

خوراک

21/2

-1/3

2

کنسانتره رافر

39/2

- /

3

باطله رافر

21/1

-2/2
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جدول  : 5موازنه مدار با استفاده از مقادير اندازهگیری شده

عیار

MQDG

MQD

MQ

گره

مس

-112/2

-192/3

-1/2

I

()%

-319/

-122/1

/2

32 /1

-31/
22/3
-12/

خوراک اسکونجر

39/

2

/3

کنسانتره
اسکونجر

2/

-2/9

-33/1

باطله اسکونجر

-12/2

-2/2

-23/3

ورودی به مخزن
مدار آسیا

22/2

2/3

3/2

II

22 /1

21/

III

2/1

- /

-3 /2

IV

1 2/1

12/

23/1

V

-2/

-2/

12/

VI

جدول  : 6موازنه مدار با استفاده از مقادير اصالح شده
MQDG

MQD

گره

MQ

2.2 e-14

4.9 e-15

-3.6 e-15

I

-2.8 e-14

-2.8 e-14

-7.1 e -15

II

-2.8 e-14

2.8 e-14

-7.1 e -15

III

خوراک ستون

-2 /1

3/

/

-1.4 e-14

-2.8 e-14

1.2 e -14

IV

1

باطله نهایی

- 3/1

3/3

92/2

2.7 e-14

2.9 e-14

-3.6 e -15

V

12

کنسانتره ستون

-22/2

2/

- /1

-16

4.4 e

0

0

VI

در جداول فوق MQD ،MQ ،و  MQDGبه ترتیب عبارتند
از موازنه دبی حجمی مواد ،موازنه دبی وزنی مواد و موازنه
وزنی فلز مس .براساس نتایج بدست آمده ،کامالً واضح است
که عدم موازنه مقادیر اندازهگیری شده زیاد بوده اما دادههای
اصالح شده کامال در معادالت موازنه مدار صدق می کنند.
نکته دیگر در خصوص الگوریتم ارائه شده ،بررسی عملکرد آن
در نزدیک شدن مقادیر تخمینی به یک عدد ثابت و پایداری
آن است بدین منظور به عنوان نمونه ،روند اصالح مقادیر
اندازهگیری مربوط به جریان شماره ( 12کنسانتره ستون) در
شکل  2آورده شده است .محور افقی نشان دهنده تعداد
تکرارهای الگوریتم سلسله مراتبی است همانطور که مشاهده
می شود پس از حدود  12تکرار ،دبی کنسانتره از  1/به
 2/22مترمکعب بر ساعت تغییر نموده و در تکرارهای بعدی
بدون تغییر باقی مانده است .در این مثال ادامه تکرار الگوریتم
تا  122تکرار به منظور حصول اطمینان از پایداری نتایج و
عدم تغییر آن و نیز از جنبه مطالعاتی بوده است .همانطور که
قبال نیز ذکر شد می توان با برقراری یک دستور توقف توسط
کاربر در صورتی که در چند تکرار متوالی تغییری در مقدار
بدست آمده مشاهده نشد از ادامه تکرارهای اضافی خودداری
کرد.

همچنین حضور داده های خطا می تواند سبب تغییرات
زیاد در داده ها شود .از آنجایی که برقراری موازنه و تعدیل
براساس مقادیر موجود صورت می گیرد حضور داده خطا می
تواند برروی مقدار تعدیل سایر متغیرها نیز تاثیر بگذارد .در
واقع در اصالح دادهها فرض بر آن است که خطاهای اتفاقی
همراه اندازه گیری ها ،تصحیح میگردند اما اگر خطاهای
سیستماتیک و بزرگ نیز وجود داشته باشند از طریق میزان
تصحیح و توسط الگوریتم های خاصی می توان آنها را
شناسایی نمود .الزم بذکر است که یکی از عمده ترین روش
های یافتن داده های خطا در میان سری داده های در اختیار
از طریق بررسی همین میزان تغییر و تعدیل می باشد اما از آنجایی
که هدف این مقاله ارائه الگوریتمی برای حل مسئله اصالح

داده ها در شرایط در اختیار بودن مقادیر اندازه گیری شده
چند متغیر و معادالت موازنه چند خطی و سپس ارزیابی
قابلیت کاربرد آن بر روی یک مطالعه موردی بوده است ،به
شناسایی خطاها پرداخته نشده است
در جداول ( ) و ( )2به ترتیب نتایج بکاربردن مقادیر اندازه-
گیری شده و اصالحشده در معادالت موازنه چند خطی
مشاهده میشود .مقدار باقی مانده معادالت موید میزان
تبعیت هر یک از دو سری داده ها است.
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شكل  : 6تغییر دبي جريان  40نسبت به تكرار فرآيند

معیار عملکرد مدار
ارزیابی صحت مقادیر اصالح شده با استفاده از معادالت
موازنه جرم
استفاده از مقادیر اصالح شده در محاسبات و تعیین
شاخصهای عملکرد مدار مثل عیار و بازیابی کنسانتره با
قابلیت اعتماد باال
تعیین محل مناسب برای نصب حسگرها و تجهیزات
نمونهگیری بر اساس حساسیت متغیرها
تخمین مقدار متغیرهای مورد نیاز در محل هایی از مدار
که امکان اندازه گیری آنها بدالیل فنی یا اقتصادی میسر
نبوده است

اصالح دادهها

 -4-1پیشنهادات

 -1بحث و نتیجهگیری

به دلیل قابلیت اطمینان باالی دادههای اصالح شده،
میتوان از آنها برای بهبود فرآیند بهینهسازی دستی و یا
خودکار مدار استفاده نمود .بدین منظور ،با تلفیق فرآیند
اصالح دینامیکی دادهها و سیستم نظارت و کنترل میتوان
روند کنترل مدار را به صورت کاراتر انجام داد .بعالوه از روند
اصالح دادهها میتوان برای شناسایی خطاها و حذف آنها نیز
استفاده نمود .طراحی و تعیین محل نصب تجهیزات نیز یکی
دیگر از موارد کاربرد نتایج حاصل از فرآیند اصالح داده است.
عالوه بر موارد مذکور ،الزم به ذکر است که در برخی از نقاط
مدار ،انجام نمونهگیری مشکل بوده و غالباً مقادیر اندازهگیری
برای این جریانها در دسترس نیست .از این رو ،باید از روش-
های اصالح دادهها و پیشبینی مقادیر اندازهگیری نشده
استفاده نمود.
البته در این پژوهش تنها به نحوه اصالح دادههای با همه
مقادیر در دسترس ،پرداخته شده است و روند اصالح دادهها،
پیشبینی مقادیر اندازهگیری نشده و شناسایی دادههای
مشکوک به خطا در پژوهشهای آتی نویسندگان مورد بحث
قرار خواهد گرفت.

در این تحقیق ،الگوریتمی برای اصالح دادههای خام
حاصل از اندازهگیری متغیرهای مختلف از روی یک مدار
فرآوری با استفاده از روش کمترین مربعات وزن دار و تحت
قیود معادالت موازنه جرم در حالت چند خطی با بکارگیری
راه حل سلسله مراتبی و تکرار مراحل ارائه شد .با تصحیح
مقادیر اندازهگیری شده دبی حجمی ،دانسیته و عیار جریان-
های یک مدار فلوتاسیون ،به بررسی قابلیت روش پیشنهادی
برای اصالح دادهها در مدارهای فرآوری پرداخته شد .نتایج
بدست آمده پس از اصالح مقادیر اندازهگیری شده مدار نمونه
و ارضای معادالت موازنه جرم مدار به خوبی قابلیت روش
مذکور را نشان میدهد.
فرآیند اصالح دادهها یک روش محاسباتی سریع و ساده
است که میتوان با استفاده از آن به صورت کارا خطاهای
مترتب به دقت ابزار اندازه گیری یا نمونهگیریها را شناسایی
و تصحیح نمود و نیز تخمینی دقیقتر از مقادیر واقعی بدست
آورد .مزیت این روش در هزینه و زمان کم مورد نیاز جهت
دستیابی به نتایج مطلوب برای بهینهسازی شرایط عملیاتی
مدار است .زیرا برای شناسایی خطا در مقادیر اندازهگیری و
اصالح آنها با روشهای آزمایشگاهی باید نمونهگیری را تکرار
نمود که این امر عالوه بر هزینههای مربوط به نمونهگیری و
آنالیز نمونهها ،بسیار زمانبر خواهد بود .مواردی که با اصالح
دادههای اندازهگیری شده در مدارهای فرآوری قابل دستیابی
است ،عبارتند از:
 تشخیص خطای نمونهگیری و ارزیابی فاکتور وزندهی به
شاخص اصالح متغیرهای مختلف براساس تاثیر آنها در

 -5تقدير و تشكر
نویسندگان از آقای مهندس نخعی تشکر و قدردانی
مینمایند.
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