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 یپژوهش شنهادنامهیف پیتعردرخواست 
RFP 

 

 شيارٌ کد پرِژٌ:

 

 ىشخصات طرح -1
 عنّان، شرح، شيارٌ کد ِ ِاژگان کنیدی -1-1

 :عنّان طرح

 فارسی:

 دادٌ ىحّر شناسایی سيستًٍای  سازی با استفادٌ از رِش برای كّرٌ گندمُپذير  ديناىيكی كنترلاستخراج ىدل 

 :ىقیاس آنىاٍیت طرح ِ 

  طرحىاٍیت 

  نیادید(بن                   فناِری جدید ایجادج(                ب( تّسعُ ىحّر              ىحّر  ىسئنُامف( 

 ىقیاس طرح 

                      سرباز نخبُ  ج(       انیدانش بن یٍا ِ شركت ٍا دانشگاٌب(     ینیالت تكيیتحص ییامف( دانشجّ

  دیاسات ی(  فرصت ىطامعاتد

 ّت طرح:یاِم 

          بنند ىدت                 ان ىدت یى              كّتاٌ ىدت 

 (تحقیقاتی )تشریح ِضعیت ىّجّد ِ ضرِرت انجاو طرح ضرِرت انجاو -1-2

طرفای ٍاای گساتردٌ در ساطح كارخانجاات ِ از  ٍای ديجيتال ِ ذخيرٌ دادٌ سيستًی  ٍای اخیر با پیشرفت گستردٌ در سال
 یٍا ( در كنار امگّريتData-Driven Modeling/Controlًٍا ) سازی يا كنترل سيستً ٍای دادٌ ىحّر جَت ىدل تّسعُ امگّريتً

نگری ِ  گَار نیاد در راساتای آینادٌ اند. شرکت گاه ٍای ىبتنی بر دادٌ گسترش بیشتری یافتُ ىصنّعی، استفادٌ از رِش ٍّش
ٍای رقابتی ِ ٍيچنین بَبّد عينکردٍای شرکت، بُ تّسعُ تحقیقات ىبتنی بر  سب ىدیتٍای پیشرفتُ برای ک پذیرش فناِری

 ىصنّعی اقداو نيّدٌ است. ٍّشدادٌ ىحّر ِ ٍای  فناِری

بنتّنيات ِ آب در ىيكسار خييار  یىختنف بُ ٍيراٌ ىقدار كي یٍا از كارخانُ یگَر، كنسانترٌ ِرِد گه یساز  در كارخانُ گندمُ
خاو تّسط رِمر اساكرين سارند شادٌ ِ  یٍا شّد. گندمُ یجَت ساخت گندمُ خاو ارسال ى یساز  گندمُ یٍا شدٌ ِ بُ ديسك

تغيير پاراىترٍایی نظير سرعت ىاشين، ىيدان خّراك در كّرٌ با شّند.  یىتر ِارد كّرٌ پخت گندمُ ى یىين 66-8سايد  یٍا گندمُ
 ی در نتيجُِ ( تنظيً شدٌ Output Variables)رِفيه دىا ِ فشار پ(، Manipulated Variablesىپرٍا ِ برنرٍا )دِردی، درصد 
 سد.ر ىیكارخانُ احيا  یبُ ىقادير ىطنّب برا یِ شييياي یشّد ِ از نظر فيديك ىیٍا، گندمُ پختُ  ِاكنش یانجاو يكسر 

ٍای الزو پاينّت، تّساط ِاحاد  جينُ كّرٌ پخت گندمُ، پس از انجاو تست تنظييات كارخانُ ىن، جَت دستيابی بُ اين ىًَ
ای دساتكاری  فراًٍ شدٌ، ىتغيرٍای ِرِدی را بُ گّناُ DCSشّد. اتاق كنترل با تّجُ بُ بستر  فرايند بُ اتاق كنترل اعالو ىی

جَات  بار دادٌ یساازی ىبتا ىدل ٍاای تفادٌ از رِشنيايد كُ ىتغيرٍای خرِجی ىطنّب ِاحد فرايند ىحقق گردناد. اسا ىی
ىّجاّد از  یٍاا ادٌباا اساتفادٌ از د بارای كاّرٌپاذير(  )ترجيحاا كنترل يا فضای حامت خرِجی – استخراج يك ىدل ِرِدی

 است. اين پرِژٌ ىّرد نظر ٍای سيستً كنترل كارخانُ ٍای شيييايی ِ فيديكی خّراك ِ ىحصّل ِ دادٌ آزىايش

كُ برخی يا تياىی از آنَا جَت انجاو اين پارِژٌ  بندی نيّد تُتّان بُ دِ بخش کنی دس را ىیدر اين پرِژٌ ٍای ىّجّد  دادٌ
ٍای ىربّط بُ فرآیند  . در دادٌٍای ىربّط بُ پخت گندمُ ِ دادٌ بُ فرآیند تّمید گندمُ خاوٍای ىربّط  . دادٌباشند ضرِری ىی
ٍای  دیسا ىيكسارٍا،  جداكننادٌ ٍاّایی، ،ای آسايای گنّماُ ٍای كنترمی ىقادير سيگنال از قبیه، اطالعاتی خاو گندمُ تّميد
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باشند. اطالعااتی کاُ  ىّجّد ىی ِ ٍيچنين آناميد شيييايی ِ فيديكی ىّاد ِرِدی نظير انّاع كنسانترٌ، بنتّنيت ِ ... چرخان
 ٍاا، ىاشاين، درصاد دىپار فنکاّرٌ، سارعت حرکات ف نقاط ىختن ِ فشار اند، شاىه دىا ثبت شدٌ فرايند پخت گندمُبرای 

 باشد. ىیِ ٍيچنين آناميد كيفی ىحصّل  خّراكىیدان  تنظييات برنرٍا،

ٍيچنين در ىّاردی نظير رطّبت خّراك ِرِدی كّرٌ، بُ عنت پاشش ىقداری آب بصّرت دستی تّساط اپراتاّر در ىراحاه 
شاّند،  د. ضينا برای ىّاد ِرِدی ىختنفای كاُ در ىيكسار ىخناّط ىیگيری شدٌ دقيق ِ ىنظيی ِجّد ندار قبه، اعداد اندازٌ

اطالعاتی کاُ از طریاق  باشد. ضينا درصد دقيق اختالط ِ تاخير زىانی رسيدن ٍر كداو از آنَا بُ ىيكسر چندان ىشخص نيی
تاّان یا  سایکه   نيی باشند، بُ عبارتی بُ شکنی صاریح ٍای زىانی ىی اند دارای مگ گیری شدٌ سنسّرٍا ِ آزىایشات اندازٌ

ٍای پختاُ ىارتبط سااخت. در  گیری شدٌ برای گندماُ کاىه از ِرِدی کارخانُ ِ ِرِدی ِ خرِجی کّرٌ را بُ ىعیارٍای اندازٌ
، غنبُ بر چنین ىسائنی ِ ایجاد ی  ىجيّعُ دادٌ استاندارد برای اساتفادٌ در ٍای ىّجّد در این تحقیق از چامشنتیجُ یکی 

 باشد. ىیتحقیقات آتی شرکت 

 

نیازٍا ِ انتظارات کارفرىا  بر اساسفناِری ٍدف ِ نقشُ راٌ فناِری چرایی انجاو کار ِ اٍداف کنی  ٍای حّزٌ)براساس سند 
 ذکر گردد.( ىّردنظرتبيين گردند ِ گدارش کاىنی از ىشکه 

 اثربخشی بینی پیش  -1-3

باّدن سيساتً، غيرخطای باّدن فراينادٍای شايييایی ِ سازی، تعدد پاراىترٍا ِ چنادىتغيرٌ  كّرٌ گندمُبا تّجُ بُ اٍييت 
تنيدگی پاراىترٍای ىختنف در آن، داشتن يك ىدل ىناسب در ابتدا بُ ىنظّر فَاً ِ  فيديكی جاری در كّرٌ ِ ٍيچنين در ًٍ

ثار تغييار تّان ا خرِجی ىناسب ىی - درك بَتر ِ عييقتر از عينكرد كّرٌ ىّثر خّاٍد بّد. بُ عالٌِ با داشتن يك ىدل ِرِدی
ٍر كداو از پاراىترٍای ِرِدی در تغيير پاراىترٍای خرِجی كّرٌ را، بدِن اعيال تغييارات در كاّرٌ ِاقعای، ىشااٍدٌ ِ درك 

تّان از آن جَت آىّزش پرسنه اتااق كنتارل ِ  نيّد. مذا در صّرتی كُ ىدل استخراج شدٌ دقت قابه قبّمی داشتُ باشد، ىی
پاذير،  . در نَايت در صاّرت دساتيابی باُ ىادل كنترلان برای كنترل فرايند استفادٌ نيّدٍای يكس ٍيچنين تعيين استراتژی
كُ عالٌِ بر بَبّد كيی ِ كيفای تّمياد،  شّد ٍای كنترمی ىبتنی بر ىدل در تحقيقات آتی فراًٍ ىی اىكان استفادٌ از استراتژی

 اٍد بّد.گيری اثربخش خّ دقت ِ سرعت تصييًدر كاٍش خطاٍای احتيامی ِ افدايش 

 ىحدِدٌ طرح -2
  پیشنَادی شرح کار -2-1

كارخانُ تّسط ىحقق شناسايی ِ باا ٍيكااری كارفرىاا  PFD  ِP&IDٍای ىّرد نياز بر اساس  در ابتدای کار الزو است کُ دادٌ
از جينُ  ٍا پردازش دادٌ پيشآِری شّند. سپس تّسط ىحقق  ىّرد تحنیه ِ بررسی دقیق قرار گرفتُ ِ فرآیندٍای اِمیُ  جيع
سازی ِ غیرٌ اعيال گردند. باید بُ این نکتُ دقت نيّد کُ با تّجُ بُ عدو صریح بّدن ی  سیکه تّمید ِ  سازی، یکپارچُ پاک

ِ  ٍای ىیانگین در ِرِدی ِ خرِجی برداری یکسان در ىراحه ىختنف ِ ٍيچنین استفادٌ از دادٌ ٍيچنین عدو فرکانس نيّنُ
رِد کُ بعد از ایجااد  باشد. انتظار ىی ، این ىرحنُ نید از اٍيیت قابه تّجَی برخّردار ىیٍا دادٌ ِجّد ناباالنسی در یبطّر كن

شادٌ تاا ىبتنای بار چناین  اساتخراج سازی دادٌ ىحاّر ی ىدلٍا تّسط امگّریتً كّرٌديناىيكی ىدل ی اِمیُ،  ىجيّعُ دادٌ
ٍای اساتخراج شادٌ  در نَايت ىدل يا ىدلىشاٍدٌ گردد. ٍایی، قابنیت تحنیه اثرات ىربّط بُ ىتغیرٍا در خرِجی نید  ىدل

 برداری بُ كارفرىا ارائُ ِ تحّيه گردد. ٍای ىناسب ارزيابی ِ تاييد گردند ِ ىدل ىناسب جَت بَرٌ بايستی تّسط رِش

 

 باشند: کاِی بُ شرح زیر ىی برخی از ىّارد پیشنَادی برای دادٌ

 شناخت الزو از فرايندٍای كّرٌ ِ كنيُ پاراىترٍای ىربّط بُ آنكسب سازی ِ  ىطامعُ ِ بررسی فرايند گندمُ (6
 ٍا آِری دادٌ ِ جيع PFD  ِP&IDٍای ىرتبط با استفادٌ از  بازديد كارخانُ، ىطامعُ ىدارك، تَيُ ميست تگ سيگنال (2
 ٍای قابه استفادٌ بینی ىقادیر از دست رفتُ ِ انتخاب نيّنُ سازی، پیش ٍا شاىه پاک پردازش دادٌ پیش (3
 ٍای ىعتبر قابه استفادٌ در ىدلی  ىجيّعُ دادٌ  بررسی زىان زیر فرایندٍا ِ استخراج (4
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 ٍا ٍای شناختُ شدٌ در راستای ادغاو دادٌ ٍا ِ بررسی ىدل آِری دادٌ مّشن زىانی جيعِبررسی تفاِت رز (5
با فار  در  ( كّرOutput Variablesٌِ خرِجی ) (Manipulated Variables) شناسايی ِ تعيين پاراىترٍای ِرِدی (6

 قبه از آن بُ عنّان ِرِدی ىسئنُ کّرٌ ِ خّراك، ىحصّل، ٍای نظر گرفتن دادٌ
 شناسايی سيستً دادٌ ىحّر یٍا با استفادٌ از رِش كّرٌ ديناىيكیاستخراج ىدل  (7
 پذيری پذيری ِ دسترسی ِ ٍيچنين كنترل ٍای( تّمید شدٌ از ىنظر کارایی ِ دقت) ارزیابی ىدل  (8
 

 (ٍا ىحدِدیت، ىدارک تحّینی اصنی، فرضیات ِ ٍا آن)کنیات کارٍای قابه انجاو، نحٌّ انجاو 
 (ِ ىحصّل ىّرد انتظار  ٍا خرِجینتایج ىّرد انتظار )  -2-2

ٍای ىدنظر ِاحد فرايند  خرِجیٍایی کُ از ىنظر ىعیارٍای کیفی ىناسب باشند، در ابتدا الزو است کُ  برای دستیابی بُ گندمُ
ٍایی کاُ قاادر باُ  این اىر با ایجااد ىادلىشاٍدٌ چگّنگی تحقق . كّرٌ، نظير دىا ِ فشار نقاط ىختنف آن، حاصه شّددر 

در رسد.  پذیر بُ نظر ىی ، اىکانٍستنديا تخيين حاالت سيستً بر اساس پاراىترٍای ِرِدی  رفتار پاراىترٍای خرِجیتخيین 
بينی رفتار كّرٌ با اعيال  ييّالتّر آىّزشی پرسنه اتاق كنترل ِ ٍيچنين پيشتّان از آن بعنّان س صّرت دقيق بّدن ىدل، ىی

ٍيچناين ىّفقيات در اساتخراج ايان ىادل، اىكاان اساتفادٌ از  .شاّندٌ آن اساتفادٌ كارد تغييرات در ىتغيرٍاای دستكاری
 آِرد. را در تحقيقات آتی فراًٍ ىی ىبتنی بر ىدلٍای كنترل  استراتژی

 
 پرِژٌ یىحه اجرا -2-3

 گَر گه یِ صنعت یشركت ىعدن یساز  كارخانُ گندمُ
 دفاتر ىحقق در دانشگاٌ يا شركت

 
 
بُ  یقات ِ فناِر یت ىركد تحقیبُ سا ،صیقابه تخص یِ رفاٍ یشگاٍیجَت كسب اطالعات در خصّص اىكانات آزىا*
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