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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:

 ٍای ٍّش ىصنّعی سازی با استفادٌ از رِش خرِجی برای كّرٌ گندمُ - استخراج ىدل ِرِدی

 :ىقیاس آنىاٍیت طرح ِ 

 ىاٍیت طرح 

  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

ٍیای ییادگیری عيیی ،  ىصنّعی ِ یادگیری ىاشیین ِ ٍيننیین تّسیعُ رِش ی ٍّش ٍای اخیر با پیشرفت گستردٌ در سال
نگری ِ  گَر نیز در راستای آیندٌ اند. شرکت گه کاِی ِ کشف امگّ نیز گسترش بیشتری یافتُ بر دادٌ ٍای ىبتنی استفادٌ از رِش
ٍای رقابتی ِ ٍيننین بَبّد عينکردٍای شرکت، بُ تّسعُ تحقیقات ىبتنی بر  ٍای پیشرفتُ برای کسب ىزیت پذیرش فناِری

 ىصنّعی اقداو نيّدٌ است. ٍای ٍّش فناِری

بنتّنيیت ِ آب در ىيكسیر خييیر  یىختنف بُ ٍيراٌ ىقدار كي یٍا از كارخانُ یگَر، كنسانترٌ ِرِد گه یساز  گندمُدر كارخانُ 
خاو تّسط رِمر اسیكرين سیرند شیدٌ ِ  یٍا شّد. گندمُ یجَت ساخت گندمُ خاو ارسال ى یساز  گندمُ یٍا شدٌ ِ بُ ديسك

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

ٍای الزو پاينّت، تّسیط ِاحید  جينُ كّرٌ پخت گندمُ، پس از انجاو تست تنظييات كارخانُ ىن، جَت دستيابی بُ اين ىًَ
ای دسیتكاری  ی ِرِدی را بُ گّنیُفراًٍ شدٌ، ىتغيرٍا DCSكنترل با تّجُ بُ بستر اتاق شّد.  عالو ىیق كنترل افرايند بُ اتا

جَت استخراج يیك  ٍای ٍّش ىصنّعی از رِشاستفادٌ غيرٍای خرِجی ىطنّب ِاحد فرايند ىحق  گردند. نيايد كُ ىت ىی
شیيييايی ِ فيزيكیی خیّراك ِ ىحصیّل ِ  ٍیای آزىايشىّجیّد از  یٍا ادٌبا استفادٌ از د كّرٌ یخرِجی برا - ىدل ِرِدی

 است. اين پرِژٌ ىّرد نظر ٍای سيستً كنترل كارخانُ دادٌ

كُ برخی يا تياىی از آنَا جَت انجاو اين پیرِژٌ  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 فرآیند تّمید گندمُ خاوبُ ٍای ىربّط  . دادٌباشند ضرِری ىی

ٍای  دیسی ىيكسیرٍا،  جداكننیدٌ ٍیّایی، ،ای آسیيای گنّمیُ ٍای كنترمی ىقادير سيگنال ، اطالعاتی از قبیهخاو ُگندم تّميد
باشند. اطالعیاتی کیُ  ىّجّد ىی ِ ٍيننين آناميز شيييايی ِ فيزيكی ىّاد ِرِدی نظير انّاع كنسانترٌ، بنتّنيت ِ ... چرخان
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 ٍیا، ىاشیين، درصید دىپیر فنکیّرٌ، سیرعت حرکیت نقاط ىختنف  ِ فشار اند، شاىه دىا ثبت شدٌ فرايند پخت گندمُبرای 
 باشد. ىیِ ٍيننين آناميز كيفی ىحصّل  خّراكىیزان  تنظييات برنرٍا،

ٍيننين در ىّاردی نظير رطّبت خّراك ِرِدی كّرٌ، بُ عنت پاشش ىقداری آب بصّرت دستی تّسیط اپراتیّر در ىراحیه 
شیّند،  ندارد. ضينا برای ىّاد ِرِدی ىختنفیی كیُ در ىيكسیر ىخنیّط ىیگيری شدٌ دقي  ِ ىنظيی ِجّد  قبه، اعداد اندازٌ

اطالعاتی کیُ از طریی   باشد. ضينا درصد دقي  اختالط ِ تاخير زىانی رسيدن ٍر كداو از آنَا بُ ىيكسر چندان ىشخص نيی
تیّان یی  سییکه   صیریح نيیباشند، بُ عبارتی بُ شکنی  ٍای زىانی ىی اند دارای مگ گیری شدٌ سنسّرٍا ِ آزىایشات اندازٌ

ٍای پختیُ ىیرتبط سیاخت. در  گیری شدٌ برای گندمیُ کاىه از ِرِدی کارخانُ ِ ِرِدی ِ خرِجی کّرٌ را بُ ىعیارٍای اندازٌ
، غنبُ بر چنین ىسائنی ِ ایجاد ی  ىجيّعُ دادٌ استاندارد برای اسیتفادٌ در ٍای ىّجّد در این تحقی  از چامشنتیجُ یکی 

 باشد. رکت ىیتحقیقات آتی ش

 

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

 اثربخشی بینی پیش  -1-3

، تعدد پاراىترٍا ِ چنیدىتغيرٌ بیّدن سيسیتً، غيرخطیی بیّدن فراينیدٍای شیيييایی ِ سازی كّرٌ گندمُبا تّجُ بُ اٍييت 
در ابتیدا  خرِجی ىناسب-داشتن يك ىدل ِرِدی ،تنيدگی پاراىترٍای ىختنف در آن در ًٍاری در كّرٌ ِ ٍيننين فيزيكی ج

خرِجیی ىناسیب  - عالٌِ با داشتن يك ىیدل ِرِدیبُ عينكرد كّرٌ ىّثر خّاٍد بّد.  ازنظّر فًَ ِ درك بَتر ِ عييقتر بُ ى
يال تغييیرات در كیّرٌ ِاقعیی، ِدی در تغيير پاراىترٍای خرِجی كّرٌ را، بدِن اعتّان اثر تغيير ٍر كداو از پاراىترٍای ِر ىی

تیّان از آن جَیت آىیّزش  ّمی داشیتُ باشید، ىیدر صّرتی كُ ىدل استخراج شدٌ دقت قابه قبیىشاٍدٌ ِ درك نيّد. مذا 
ن برای كنترل فرايند استفادٌ نيّد كُ عالٌِ بر بَبیّد كيیی ِ كيفیی ٍای يكسا پرسنه اتاق كنترل ِ ٍيننين تعيين استراتژی
 گيری اثربخش خّاٍد بّد. تصييً دقت ِ سرعتتّميد، در كاٍش خطاٍای احتيامی ِ افزايش 

 ىحدِدٌ طرح -2
  پیشنَادی شرح کار -2-1

كارخانُ تّسط ىحق  شناسايی ِ بیا ٍيكیاری كارفرىیا  PFD  ِP&IDٍای ىّرد نياز بر اساس  در ابتدای کار الزو است کُ دادٌ
سازی،  کاِی از جينُ پاک آِری شّند. سپس تّسط ىحق   ىّرد تحنیه ِ بررسی دقی  قرار گرفتُ ِ فرآیندٍای اِمیُ دادٌ جيع

ید ِ ٍيننیین سازی ِ غیرٌ اعيال گردند. باید بُ این نکتُ دقت نيّد کُ با تّجُ بُ عدو صریح بّدن ی  سیکه تّم یکپارچُ
 یِ بطّر كن ٍای ىیانگین در ِرِدی ِ خرِجی برداری یکسان در ىراحه ىختنف ِ ٍيننین استفادٌ از دادٌ عدو فرکانس نيّنُ

رِد کُ بعد از ایجیاد ىجيّعیُ  باشد. انتظار ىی ، این ىرحنُ نیز از اٍيیت قابه تّجَی برخّردار ىیٍا ِجّد ناباالنسی در دادٌ
ٍای عصبی، ىاشیین  ٍای حّزٌ رگرسیّن، از جينُ، شبکُ ٍا )امگّریتً تّسط امگّریتً خرِجی كّرٌ - ىدل ِرِدیی اِمیُ،  دادٌ

بردار رگرسیّن، فرآیند گاِسی یا ٍر امگّریتً دیگری کُ ىبتنی بر ىعیارٍای رایج تحنیه رگرسیّن بیُ عينکیرد بَتیری دسیت 
نیت تحنیه اثرات ىربّط بُ ىتغیرٍیا در خرِجیی نییز ىشیاٍدٌ گیردد. ٍایی، قاب شدٌ تا ىبتنی بر چنین ىدل استخراجیابند( 

گیری ِ ٍيننیین  ٍا بر اساس تیاثیر در خرِجیی، دقیت، ٍزینیُ انیدازٌ بندی ِیژگی ٍای دیگر از جينُ رتبُ دستیابی بُ تحنیه
در  باشید. تر نییز ىید نظیر ىی ىناسیب ٍای ىدلبرای دستیابی بُ  ىدل كّرٌٍای تاثیرگذار در  قابنیت کنترل یا انتخاب ِیژگی

ٍیای ىناسیب ارزيیابی ِ تاگید گردنید ِ ىیدل ىناسیب جَیت  ٍای استخراج شدٌ بايستی تّسط رِش نَايت ىدل يا ىدل
 برداری بُ كارفرىا ارائُ ِ تحّيه گردد. بَرٌ

 

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

 كسب شناخت الزو از فرايندٍای كّرٌ ِ كنيُ پاراىترٍای ىربّط بُ آنسازی ِ  ندمُىطامعُ ِ بررسی فرايند گ (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
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کیُ در آن کیاِی  ٍیای ىعتبیر دادٌ قابیه اسیتفادٌ در ىیدلی  ىجيّعیُ دادٌ  بررسی زىان زیر فرایندٍا ِ استخراج (4
 ىشخص باشند ٍا ىستقه از زىان پردازشٍای ِرِدی ِ خرِجی  ىّمفُ

 ٍا ٍای شناختُ شدٌ در راستای ادغاو دادٌ ٍا ِ بررسی ىدل آِری دادٌ مّشن زىانی جيعِبررسی تفاِت رز (5
 یکدیگرٍا با  ٍای آىاری ِ اطالعاتی ِیژگی ٍيبستگی ِ ِابستگی بررسی (6
با فیر  در  كّرٌ (Output Variablesِ خرِجی ) (Manipulated Variables) يين پاراىترٍای ِرِدیِ تعشناسايی  (7

 قبه از آن بُ عنّان ِرِدی ىسئنُ کّرٌ ِ خّراك، ىحصّل، ٍای نظر گرفتن دادٌ
 ىدلدر  گّناگّنٍای  ىّمفُتاثير بررسی  (8
 ىختنف ٍّش ىصنّعی یٍا با استفادٌ از رِش خرِجی كّرٌ - ِرِدیاستخراج ىدل  (9
-Friedman  ِTٍای آىیاری ىناسیب ىاننید  ٍای( تّمید شدٌ از ىنظر کارایی ِ عينکرد ٍيراٌ با تست) ارزیابی ىدل  (61

test ٍيراٌ با گزارش قابنیت اعتياد بُ خرِجی 
 عنیتاستخراج گراف احتيامی  (66

 
 (ٍا ىحدِدیت، ىدارک تحّینی اصنی، فرضیات ِ ٍا آن)کنیات کارٍای قابه انجاو، نحٌّ انجاو 

 (ِ ىحصّل ىّرد انتظار  ٍا خرِجینتایج ىّرد انتظار )  -2-2

ىدنظر ِاحد فرايند  ٍای خرِجیٍایی کُ از ىنظر ىعیارٍای کیفی ىناسب باشند، در ابتدا الزو است کُ  برای دستیابی بُ گندمُ
ٍایی کیُ قیادر بیُ  این اىر با ایجیاد ىیدلچگّنگی تحق  ىشاٍدٌ . حاصه شّد ،نظير دىا ِ فشار نقاط ىختنف آن ،در كّرٌ
صّرت دقي  بّدن ىدل، در رسد.  نظر ىی پذیر بُ ، اىکانٍستندبر اساس پاراىترٍای ِرِدی  رفتار پاراىترٍای خرِجیتخيین 

رٍیای بينی رفتار كّرٌ با اعيال تغييیرات در ىتغي تّان از آن بعنّان سييّالتّر آىّزشی پرسنه اتاق كنترل ِ ٍيننين پيش ىی
 .تفادٌ كردشّندٌ آن اس دستكاری

 
 پرِژٌ یىحه اجرا -2-3

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

 
 

بُ  یقات ِ فناِر یت ىركز تحقیبُ سا ،صیقابه تخص یِ رفاٍ یشگاٍیاىكانات آزىاجَت كسب اطالعات در خصّص *
 د.گىراجعُ نيا  RT.GEG.irآدرس
 
 

 


