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 خالصه طرح:

ع يه صناين کننده مواد اوليتأم ياصل ياز قطبها يکيون تن کنسانتره آهن، يليم 5/3د ساالنه يگهر با تولمجتمع سنگ آهن گل 

 يش ميپس از خردا يسيش مغناطيرجان، جدايگل گهر س يش در کارخانه فرآوريشود. اساس جدا يفوالد کشور محسوب م

رد. لذا يگ يدرصد( صورت م 55درصد( و خشک )35ر )ن مجتمع به دو روش تيا يد کنسانتره در کارخانه فرآوريباشد. تول

است که در  ين مسائلياز مهمتر يکيمحصول کارخانه  ينيش بيرسد. پ يبه نظر م يش خشک ضروريق در مورد جدايتحق

 يروشها يقبل از آنکه خوراک وارد کارخانه شود، مشخصات محصول بر مبنا يعنيباشد.  يمطرح م يفرآور يکارخانه ها

، يشگاهيزات آزماي، با استفاده از تجهييت کنسانتره خشک نهايفيک ينيش بين نوشتار پيمحاسبه گردد. هدف از ا يهشگايآزما

ار يار گوگرد و عيع ينيش بيق به پين تحقيباشد. در ا ي، قبل از ورود خوراک به کارخانه ميمدلساز يو روشها يمه صنعتين

به روز  ياز روشها يکي، که يمصنوع يعصب ي، از روش شبکه هايمدلسازشود. جهت  يخشک پرداخته م ييآهن کنسانتره نها

 يه و شبکه عصبيچند ال يشود. لذا از دو شاخه شبکه عصب يباشد، استفاده م يم ينيش بيو با دقت باال جهت ساخت مدل پ

شود. يمختلف م يجوابها ديآنها سبب تول يساختار يباشد، اما تفاوتها يم يکين دو روش يان ايگردد. بنياستفاده م يشعاع

ده يتوسط شبکه آموزش د يورود يرهاياز متغ يگردد. ابتدا گروه ياستفاده م يورود يرهاياز متغ يل شبکه عصبيجهت تشک

ده، يآموزش ند يشوند. سپس با استفاده از داده ها يم يه سازيشب يورود يرهاين اعتبار آموزش داده ها، متغييو جهت تع

شود.  يده مياعتبار شبکه سنج يواقع يشده و داده ها ينيش بيپ يسه داده هايرد. پس از مقايگ يم مارها انجايع ينيش بيپ

، يق پس از مرحله اعتبارسنجين تحقيبرد. در ا يتوان به دقت و قدرت شبکه پ ي، ميت با استفاده از مرحله اعتبار سنجيدر نها

 د. يارائه گرد ينيش بياز پ يجواب قابل قبول

 

 له:ج حاصينتا

، در يبخش صنعت ييو کنسانتره نها يمه صنعتين يسيج جداکننده مغناطيس، نتايويج جداکننده لوله دين نتايب يارتباط منطق

جداکننده لوله  يتستها ينيش بياز موارد مهم در اختالف پ يکيباشد.  يد مهم ميتول يزيمعدن و برنامه ر يمرحله طراح

با استفاده از جداکننده لوله  ينيش بيباشد. دقت پ يش مياختالف در نحوه خردا يمه صنعتين يسيس و جداکننده مغناطيويد

 يسيد. لذا استفاده از جداکننده مغناطينما ينيش بيپ يرا به خوب ييت کنسانتره نهايفيت و کيست، که کمين يس به قدريويد

 رسد. يبه نظر م يضرور يمه صنعتين

 

 

 

 

 

 
 

 


