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تهران ،دانشگاه علم و صنعت ،دانشکده مهندسي شيمي

چكيده :در اين مقاله با استفاده از دادههاي به دست آمده از يک پايلوت آزمايشگاهي استوانه دوار شفاف يک مدل
اصالحشده ،در شرايط پايا ،براي بيان تغييرهاي ارتفاع بستر مواد نسبت به طول استوانه دوار ارايه شده است .ساختار
مدل اصالحشده بر مبناي مدل حالتپاياي موجود در مراجع و شامل  4پارامتر اضافي نسبت به آن ميباشد.
توسعه مدل شامل دو بخش است .در بخش اول با استفاده از دادههاي آزمايشگاهي ارتفاع بستر مواد در انتهاي تخليه
و با استفاده از روش برازش بردار پشتيبان ) (SVRشرط مرزي مدل اوليه تصحيحشده است ،سپس با استفاده از دادههاي
آزمايشگاهي مربوط به ارتفاع پاياي بستر مواد در طول استوانه و با استفاده از الگوريتم ژنتيک ( )GAپارامترهاي
مدل اصالحشده تعيينشدهاند .براي اندازهگيري و تشخيص چگونگي تغيير انباشتگي مواد در ناحيههاي گوناگون
استوانه از فناوري پردازش تصويري استفادهشده است .مدل اصالحشده در تمامي بازهي پارامترهاي عملياتي و
طراحي به ويژه در شيبهاي باال و سرعت دوران پايين استوانه و همچنين در انتهاي تخليه مواد که مدل اوليه
براي آن انحراف زيادي از واقعيت را نشان ميدهد ،تطابق بسيار مناسبي با دادههاي آزمايشگاهي دارد .ميانگين
مربعات خطاي مدل اوليه در مقايسه با مدل اصالحشده نسبت به دادههاي جمعآوريشده از سرتاسر طول استوانه
از مقدار  22100به مقدار  22214کاهشيافته است.
واژههاي كليدي :استوانههاي دوار؛ عمق بستر مواد؛ مدل پايا؛ مدل اصالحشده.
KEYWORDS: Rotary drums; Bed depth of material; Steady state model; Modified model.

مقدمه

جريان مواد در استوانههاي دوار شامل الگوهاي جرياني
پيچيدهاي ميباشد .اين پيچيدگي به سبب حرکتهاي محوري و
عرضي مواد در استوانههاي دوار ميباشد که ناشي از چرخش
استوانه و اثرهاي جاذبه است .اين نوع حرکتها تأثير زيادي بر روي
الگوهاي جرياني ايجادشده و عملکرد دستگاه دارند [ .]1حرکت
محوري مواد اهميت به سزايي در محاسبه زمان اقامت مواد

در استوانه دوار دارد .بهطور نمونه در کورههاي دوار سيمان،
حرکت محوري و زمان اقامت مواد تأثير مهمي بر کيفيت کلينکر و
فراوردهي توليدشده دارد ] .[2حرکت محوري مواد در استوانههاي
دوار به پارامترهاي عملياتي بسياري شامل شدت جريان جرمي
ورودي به استوانه ،شيب و سرعت دوران استوانه ،ارتفاع بستر مواد
(ميزان پرشدگي) و ويژگيهاي فيزيکي مواد ازجمله دانسيته،
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شکل 3ـ پارامترهاي مدل .K-C

اندازه ذرهها و زاويه ريزش ديناميکي پودر وابسته است .تغيير در مقدار
سرعت محوري باعث تغيير در ارتفاع بستر در نقاط گوناگون استوانه
ميشود .آزمايشها و پژوهشهاي زيادي براي مدلسازي و پيشبيني
چگونگي حرکت و تغيير ارتفاع بستر مواد صورت گرفته است ].[2-7
از مهمترين مدلهاي ارايهشده ميتوان به مدل کريمر و کروکويت()1
اشاره کرد [ .]3اين مدل در معادله ( )1ارايه شده است.
3

()1
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استوانه هستند .در معادله ( )3اين تابعيتها بيانشدهاند.
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مدل  K-Cارتفاع بستر مواد در انتهاي تخليه اسهتوانه را معهادل
با قطر يهک ذره (مقهداري بسهيار کوچهک) بههعنهوان شهرط مهرزي
در نظر گرفته است .اين شرط مرزي در معادله ( )4ارايه شده است ].[4

اين مدل رابطه بين شدت جريان حجمي مواد جامد
با شيب استوانه دوار ) ،(سرعت دوران استوانه ) ،(nزاويه ريزش
ديناميکي ) ،(شعاع استوانه ) (Rو ارتفاع بستر ) (hرا بيان ميکند.
در اين مدل فاصله از قسمت انتهاي تخليه استوانه با نماد x
مشخصشده است .در شکل  1پارامترهاي مدل کريمر و کروکويت
با استفاده از نماي مقطع عرضي و طولي استوانه آورده شده است.
ازآنجاييکه در قسمتهاي گوناگون مقاله مکرراً نياز به اشاره به مدل
کريمر و کروکويت هستيم درنتيجه براي اختصار اين مدل را
در قسمتهاي بعد بهصورت مدل  K-Cمورداشاره قرار خواهيم داد.
معادلههه ( )1را بهها اسههتفاده از دو پههارامتر  CAو  CBم هيتههوان
به شکل معادله ( )2بازنويسي کرد .دو پارامتر  CAو  CBبدون بعهد
بوده و تابع مقدارهاي شيب استوانه ،زاويه ريزش دينهاميکي پهودر،
سرعت دوران استوانه ،شدت جريان جرمي ،دانسيته پهودر و شهعاع

در اين رابطه  dpارتفاع بستر مواد در انتهاي تخليه و برابر قطر
يکذره ميباشد .الزم به ذکر است که  x=oفاصله از انتهاي تخليه
استوانه در نظر گرفته ميشود .در مورد اصالح شرط مرزي مدل
 K-Cآفاکان و ماسليا( )2حرکت مواد گرانولي در استوانه دوار افقي
با باالبر و بدون باالبر و همچنين استوانههاي دوار با مانع و
بدون مانع در انتهاي تخليه را بررسي کردند .آنها عمق بستر مواد
در انتهاي تخليه را در حالت بدون وجود گرفتگي در انتهاي تخليه
دو برابر قطر يکذره در نظر گرفتند (  .]8[ ) h  2d pاسپورلينگ(،]9[ )3
بر مبناي مدل سايمن( ]2[ )4و با انجام آزمايشها و مطالعههاي
نظري بر روي انباشتگي مواد در استوانههاي مانع دار و
بدون مانع در انتهاي تخليه ،عمق بستر مواد در انتهاي تخليه را

)3( Spurling

)1( Kramers and Croockewit

)4( Saeman

)0( Afacan and Masliyah

)(Qv
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برابر قطر يک ذره در نظر گرفته است (  .) h  d pاسپکت و
همکاران( ]11[ )1نيز نشان دادند که مقدار ارتفاع بستر مواد
در انتهاي تخليه بسيار بزرگتر از قطر يکذره ميباشد و با تعريف
عدد بيبعد " " Bed Depth Numberبه بررسي اين موضوع
پرداختهاند ولي مدل جديدي براي شرايط مرزي جديد خود توسعه
ندادهاند [ .]11ليباس و همکاران( ]11[ )2دادههاي آزمايشگاهي
مربوط به ارتفاع بستر مواد در استوانه دواري به قطر  1.0متر را
منتشر و با نتيجههاي مدل  K-Cمقايسه کردهاند .اين پژوهشها
به شکل همانند توسط موجومدار( ]12[ )3نيز انجامشده و تأثير
پارامترهاي عملياتي بر ارتفاع بستر مواد بررسيشده است.
هر دو گروه دادههاي آزمايشگاهي مربوط به ليباس و موجومدار تطابق
به نسبت مناسبي با مدل  K-Cرا نشان دادهاند .يوسفي و شيرواني(]13[ )4
با استفاده از يک پايلوت آزمايشگاهي ،خطاي مدل  K-Cو
همکاران با دادههاي آزمايشگاهي را بررسي کردند .آنها خطاي
بين مدل و دادههاي آزمايشگاهي را براي سه منطقه شامل ناحيه
خوراکدهي ،قسمت مياني استوانه و قسمت تخليه به تفکيک
ارايه کردند .در اين مقاله با توجه به خطاي چشمگير مدل K-C
در ناحيه تخليه مواد که ناشي از فرض مقدار مرزي نادرست در مقطع
تخليه ميباشد ،اصالحاتي در ساختار مدل  K-Cانجامشده است و
با افزودن چهار پارامتر جديد به مدل اوليه خطاي مدل تا حد زيادي
نسبت به دادههاي آزمايشگاهي کاهش دادهشده است .در مورد
حرکت مواد گرانوله در استوانههاي دوار نيز در سالهاي اخير
پژوهشهايي توسط ايندرسان گاوندر ]14-10[ 9انجامشده است.
افزون بر حرکت محوري مواد ،حرکت عرضي در استوانههاي
دوار نيز اهميت به سزايي دارد .حرکت مواد در جهت عرضي
تأثير مهمي در يکنواخت شدن مواد دارد .با افزايش سرعت
دوران  0الگوي جريان گوناگون در استوانههاي دوار ايجاد
ميشود [ .]17تشکيل اين الگوهاي جرياني وابسته به ويژگيهاي
فيزيکي پودر ،قطر استوانه و پارامترهاي عملياتي مانند شيب،
سرعت دوران و شدت جريان جرمي ورودي ميباشد .الگوهاي جرياني
 Slumping, Rolling, Cascadingدر صنعت و به ويژه در کورههاي
دوار سيمان ،خشککنهاي دوار ،خنککنندهها و غيره کاربرد
بيشتري دارند .الگوي  Slumpingدر سرعتهاي دوراني پايين
(کمتر از  3درصد سرعت بحراني) و الگوهاي  Rollingو Cascading

بررسي ايجاد شرايط پايا در استوانه با استفاده از يک ترازوي ديجيتالي
که در انتهاي تخليه استوانه قرار ميگيرد امکانپذير شده است.

)4( Yousefi and Shirvani

)1( Specht et al.

)5( Programmable Logic Controller

)0( Lebas et al.

در بازهي  3تا  31درصد سرعت بحراني ظاهر ميشوند.
در سرعتهاي دوراني زياد الگوهاي جرياني  Cataractingو
 Centrifugingايجاد ميشوند که کاربرد صنعتي ندارند .سرعت
بحراني با استفاده از معادله ( )5محاسبه ميشود [.]17
()5

g
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nc 

در انجام آزمايشها سعي شده است تا پارامترهاي عملياتي
طوري انتخاب شوند تا الگوهاي جرياني ايجادشده در بازهي
الگوهاي جرياني ( )Slumping, Rolling, Cascadingقرار گيرد.
بخش تجربی
دستگاه آزمايشگاهی

دستگاه آزمايشگاهي که براي بررسي تأثير تغيير پارامترهاي
عملياتي و هندسي بر چگونگي حرکت مواد و تغيير ارتفاع بستر
در استوانه دوار ساختهشده است مجهز به يک لوله شفاف
پالستيکي شيبدار به طول  1/95متر و با قطر داخلي
 14سانتيمتر ميباشد که شيب آن قابل تنظيم و تغيير است.
سرعت دوران و همچنين ميزان شدت جريان جرمي ورودي
به استوانه دوار نيز بهصورت کنترلشدهاي قابل تنظيم ميباشد.
تجهيزهاي جنبي دستگاه شامل مخزنهاي ذخيره و تخليه مواد،
دو عدد سيکلون غبارگير ،فن مکنده مجهز به فيلتر ،لولهکشيها و
شيرآالت مربوطه ميباشد .موتورهاي خوراک دهنده ،دوران دهنده
و همچنين موتور تنظيمکننده شيب با استفاده از  )5(PLCکنترل
ميشوند .از اتاق تاريک در اطراف استوانه براي جلوگيري از تأثير
نورهاي محيطي مزاحم در هنگام تصويربرداري استفادهشده است.
آزمايشها

هدف از انجام آزمايشها جمعآوري دادههاي آزمايشي مربوط
به ارتفاع بستر مواد در شرايط پايا بهمنظور محاسبه پارامترهاي
مدل اصالحشده است.
شرايط عملياتی و مواد مورد استفاده

)3( Mujumdar
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جدول 3ـ ويژگيهاي فيزيکي مواد مورداستفاده در آزمايشها.

زاويه ريزش ديناميکي (درجه)

دانسيته (کيلوگرم بر ثانيه)

متوسط قطر ذرهها (ميليمتر)

نوع پودر

31/51

2581

1/244

سيليس

اين شرايط در حالتي که شدت جريان جرمي ورودي
با شدت جريان جرمي خروجي برابر شود ايجاد ميشود .با اندازهگيري
ميزان تجمع و طول وتر مربوط به قطاع حاوي مواد (وتر AB
در شکل  -1ب) در مقاطع عرضي گوناگون از استوانه دوار ،دادههاي
آزمايشگاهي حالت پاياي ارتفاع بستر محاسبه و با مقدارهاي
ارتفاع بستر محاسبهشده از مدل  K-Cمقايسه ميشود .آزمايشها
چنان طراحيشدهاند که اثر پارامترهاي عملياتي و هندسي بر تغيير
ارتفاع بستر مواد در حالت پايا و بدون حضور مانع در مسير
حرکت مواد بررسي شوند .پارامترهاي بررسيشده عبارتاند از:
شيب ،سرعت دوران و شدت جريان جرمي ورودي به استوانه.
بازهي عملياتي براي تغيير سرعت دوران ،شيب و شدت جريان
جرمي ورودي به استوانه دوار به ترتيب بين  2/5تا  7/11دور در دقيقه
و  1/11تا  3/11درجه و  0/81تا  13/01گرم در ثانيه
در نظر گرفتهشده است .در اين آزمايشها شرايط عملياتي چنان
انتخابشدهاند که انجام آزمايشها با توجه به مقدارهاي اعداد
بدون بعد فرود و درجه پرشدگي در بازهي الگوهاي جرياني
 Slumping, Rolling, Cascadingقرار داشته باشند .روابط مربوط
به محاسبه عدد فرود و درجه پرشدگي در معادلههاي ( )0و ()7
آورده شده است.
 2 n  2 R
Fr 
()0
g

()7

   sin  cos  

1



j

در معادلههاي ( )8الي ( ،)11بازهي اعداد بدون بعد فرود و
درجه پرشدگي براي ايجاد الگوهاي Slumping, Rolling, Cascading
آورده شده است [.]17
()8

Slumping regime: 10 5  Fr  10 3 , J  0.1

()9

Rolling regime: 10 2  Fr  10 4 , J  0.1
10 3  Fr  10 1 , J  0.1 Cascading regime

()11
ويژگيهاي فيزيکي مربوط به پودر استفادهشده براي انجام
آزمايشها در جدول  1آورده شده است.

در اين جدول زاويه ريزش ديناميکي عبارت است از
زاويهاي که سطح بااليي مواد (سطحي که با هوا در تماس
است) با سطح افق تشکيل مي دهد .در اينجا به کار بردن واژه
ديناميک بهواسطه در حال حرکت بودن استوانه است .اين زاويه
در حالت استاتي ک با اندازه گيري زاويه بي ن سطح افق با
يال مخروطي تشکيل شده با ري ختن آرام مواد بر روي يک
سطح افقي اندازهگيري مي شود .در دستگاه آزمايشگاهي
ساخته شده اندازهگيري زاويه ريزش ديناميکي به کمک
حسگرهاي نوري که به صورت حلقه وار در اطراف استوانه در
طول هاي گوناگون نصب شده بود انجام گرفته است (به شکل 2
توجه شود).
روش آزمايش

با توجه به بدنه شفاف استوانه دوار دستگاه آزمايشگاهي،
ميزان تجمع مواد و تغييرهاي آن در هر مقطعي از استوانه
بهوسيله تصويربرداري از مقطع طولي و عرضي (براي انتهاي تخليه)
و با استفاده از فناوري پردازش تصويري امکانپذير است.
در شکل  3شمايي از استوانه دوار و همچنين محل قرار گرفتن
دوربينهاي تصويربرداري در طول و انتهاي تخليه استوانه
نشان دادهشده است.
دوربينها طوري تنظيمشدهاند که زاويه محور آنها عمود
بر سطح بستر مواد باشد .چهار دوربين با توانايي تصويربرداري
 25فريم در ثانيه و بهطور همزمان براي فيلمبرداري از آزمايشها
استفادهشده است .سه دوربين در طول استوانه و يک دوربين
در انتهاي تخليه .فريمهاي تهيهشده از موقعيتهاي مکاني طولي
و انتهاي تخليه استوانه به کمک پردازش تصويري دادههاي
مربوط به ارتفاع بستر مواد را فراهم ميکند.
در هر مقطعي از استوانه براي بررسي چگونگي تغيير
ارتفاع بستر مواد با گذشت زمان تا رسيدن به حالت پايا نياز
به تشخيص ناحيه داراي پودر و ناحيه بدون پودر ميباشد.
براي شناسايي و دستهبندي اين دو ناحيه از روش ماشين
بردار پشتيبان( )SVM( )1استفادهشده است.
)1( Support Vector Machine
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شکل 2ـ چگونگي اندازهگيري زاويه ريزش ديناميکي.

منجر به امکان استفاده از دنبالههاي با طول متغير در کالسبندي
ميشود .فرض کنيم دادههاي آموزشي و مقدارهاي دلخواه
خروجي آنها ،تشکيل زوجهاي ) (xi , yiرا بدهند ،بهطوري که
 yi  ( 1,  1) ، x i  R nو i  1,2 , . . . , Lميباشد .در فضاي
 dبعدي ياد شده هر ابرصفحه را ميتوان به کمک يک بردار وزن
 wو يک مقدار ثابتِ انحراف ) ، b (Biasبه شکل معادله ()11
تعريف نمود [ .]18،19فناوري  SVMدر زمينه هاي بسياري
بهکار گرفته شده است .بهعنوان نمونه در اندازه گيري جزء حجمي
) (Void Fractionگاز در جريان دو فازي نفت ه گاز [ ]21و
در جريان دو فازي انتقال هوايي گندم بهکار گرفته شده است [.]21
در موضوعهاي زيستي و بيوانفورماتيک نيز روش SVM
بهکار گرفته شده است [.]22

()11

شکل 5ـ بخشهاي گوناگون استوانه دوار و محل قرار گرفتن
دوربينهاي فيلمبرداري )3 .ورودي مواد )2 ،مخزن ذخيرهسازي مواد،
 )5پروژکتور )4 ،خروجي مواد )3 ،دوربين )6 ،فلنج )7 ،موتور دوران دهنده،
 )8ارتفاع بستر مواد )9 ،موتور خوراک دهنده.

ماشين بردار پشتيبان
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w.x  b 

در اين ميان يافتن ابرصفحهاي مهدنظر مهي باشهد کهه بتوانهد
نمونههاي کالس  +1را از نمونههاي کالس  -1جدا نمايد .به اين
ابرصفحه ،ابرصهفحه متمايزکننهده گفتهه مهيشهود .روشهن اسهت
هر نقطه  xکه روي ابر صفحه قرار گيرد در معادلهه w.x  b 
صدق ميکند.
ايههن دو کههالس را م هيتههوان بههه کمههک تههابع متمايزکننههده
) f (x)  sign(w.x  bاز يکديگر جهدا نمهود .بههعبهارتديگهر
فرض کنيد دادههاي دو کهالس جهداييپهذير باشهند و بردارههاي
ويژگي کالس اول روي ابر صفحه  H+و بردارهاي ويژگهي کهالس دوم
روي ابر صهفحه ¯ Hواقهع شهوند .ابهر صهفحهههاي  H+و ¯ Hرا
ميتوان بهصورت معادله ( )12تعريف نمود:

ماشين بردار پشتيبان ) (SVMيک کالسبندي کننده از نوع
تمايزي ميباشد که از مفهومهاي سادهاي ناشي شده است اما
با گسترش همين مفهومهاي ساده تبديل به يکي از قدرتمندترين
کالسبندي کنندههاي تمايزي شده است [ .]18ايده اصلي
کالسبندي کنندههاي تمايزي به دست آوردن پارامترهاي خط مستقيمي
ميباشد که مجموعه نقاط فضا را به دو کالس متفاوت تقسيم
مينمايند .در اساس  SVMنوعي کالسبندي کننده خطي ميباشد؛ اما
با استفاده از تابعهاي هسته SVM ،قادر به تصميمگيري غيرخطي نيز
ميباشد .انتخاب هستههاي مناسب براي  ،SVMمنجر به برتري آن
نسبت به بسياري ديگر از کالسبندي کنندههاي خطي مبتني
بر تصميمگيري خطي شده است .همچنين استفاده از تابعهاي هسته

بايد توجه شود که ابر صفحههاي  H+و ¯ Hموازي ميباشهند.
نمونههايي که روي ابر صفحههاي  H+و ¯ Hقرار ميگيرند ،بهردار
پشتيبان( )1ناميده ميشوند .فاصله بين دو ابر صفحه  H+و ¯ Hکهه
برابر با  2 wميباشد حاشيه( )2يا ناحيه مرزي ناميده مهيشهود.
روشن است که داشتن ناحيه مرزي بزرگتر دلخهواهتهر مهيباشهد.
بدين منظور بايستي  2 wبيشينه شود و يها بهه عبهارتي w
کمينه شود .پس ميتوان گفت ماشين بردار پشتيباني طراحيشهده
بايستي ابتدا نمونهها را بهدرستي طبقهبندي نمايد و سپس نمونهها
بر روي ناحيه مرزي و يا خهارج از آن قهرار گيرنهد .بهراي ارضهاي

)0( Margin

)1( Support Vector
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y i (w.x i  b)  1

اين شرايط کافي است به ازاي تمام نمونههها
باشد .تمامي اين شرايط را ميتوان در قالب معادلهه ( )13خالصهه
نمود [.]22،23
()13

Mi ni mi ze w 2



S ubj ect t o y (w.x  b)  1 for i  1, 2,..., L
i
i


دوم()2

اين مسئله يک مسئله بهينهسازي محدب( )1از درجه
ميباشد .براي حل مسئله فوق تابع الگرانژ( )3را همانند معادله
( )14تشکيل داده و آن را حل ميکنيم.
()14

L

L

i 1

i 1

w    i y i (w.x i  b)    i
2

1
2

L(w, b, ) 

در نقطه جواب با مساوي صفر قرار دادن مشتق  Lنسبت
و  bو  روابط معادله ( )15به دست ميشود.
()15

L

 i yi 

i 1

به w

L

,

w   i yi x i
i 1

با جايگذاري اين مقدارها در ) L(w, b, مسئله دوگان واف
به دست ميآيد.

()10

L
L L

Maximize
(w

)





)   i  j y i y j (x i .x j

i
i 1
i 1 j1



L
Subject to  i  for i  1, 2,..., L and   i y i 

i 1

حل مسئله براي معادله ( )10دوگان ضريبهاي الگرانژ را
به ما ميدهد ،بهطوري که هرکدام از iها متناظر با يکي از
نمونههاي  xiميباشد .الگوهاي  xiکه متناظر با   i ميباشند
بردار پشتيبان يا  sviناميده ميشوند .در اين صورت ميتوان
تابع ابر صفحه متمايزکننده را بهصورت معادله ( )17نوشت.
()17

N Sv

f (x)  Sgn(  y i  i (x.x i )  b) 
i 1
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فيلمبرداري مشخص ميکنيم .اين بازه با خطوط  x1و  x2در شکل 4
مشخصشده است .مختصات طولي  x1و  x2با توجه به مختصات
واقعي مکاني از استوانه که در آن فيلمبرداري انجامشده است
مشخص ميباشد .حال يک موقعيت مکاني خاص بين مختصات
 x1و  x2را انتخاب ميکنيم .اين مختصات بهصورت يک خط
موازي با  x1و  x2بر روي استوانه انتخاب ميشود .با توجه به
نسبتهاي طولي بين موقعيت مکاني خط ترسيمشده (خط )x3
با موقعيت مکاني خطوط  x1و  x2مختصات مکاني واقعي نقطه
موردنظر به دست ميآيد .پيکسلهاي مربوط به تصوير مقطع
عرضي و طولي استوانه در هر فريم از تصويرها توسط طبقهبندي کنندهي
 SVMبه دو کالس تقسيمبندي ميشود .کالس اول شامل
ناحيههاي داراي پودر و کالس دوم شامل ناحيههاي بدون پودر است.
اين ناحيهها با سطوح  A1و  A2در شکل  4مشخصشده است.
براي محاسبههاي دقيقتر عمق بستر مواد زاويه تصويربرداري،
تنظيمات دوربينها و تمام عاملهاي مؤثر بر تصويربرداري ازجمله
نور محيط بايد ثابت باشد .پس از شناسايي اين ناحيهها ،براي
محاسبه چگونگي تغيير ارتفاع بستر مواد در مقطع طولي و عرضي
نسبت بين طول وتر  ABو قطر استوانه در فريمهاي ويدئويي
محاسبه ميشود .از مقدار قطر بهعنوان يک شاخص در محاسبهها
عمق بستر مواد استفاده ميشود.
نوسانات زيادي که در موقعيت زاويهاي سطح بستر مواد ضمن
دوران استوانه اتفاق ميافتد ،تأثير زيادي بر دقت اندازهگيري عمق
بستر مهواد دارد .بههمنظهور تشهخيص دقيهق منطقهه داراي پهودر
از حدود هر  11فهريم ويهدئويي يهک نمونهه بههعنهوان ميهانگين
گرفتهشده است تا اين نوسانات به کمتهرين ميهزان کهاهش يابهد.
با توجه به شکل  5و با استفاده از معادله ( )18مقدار ارتفاع بسهتر مهواد
به کمک مقدارهاي طول وتر  ABبهدستآمده قابلمحاسبه است.
()18

2

 AB 
h  R  R2  

 2 

در مورد موضوع اين مقاله براي شروع بازهي طولي از استوانه را
که ميخواهيم محاسبهها در آن انجام گيرد بر روي فريمهاي

اين اندازهگيريها در مقاطع گوناگون در طول استوانه به ويژه
در ناحيه تخليه منجر به تهيه دادههاي صحيح و قابل اطميناني
براي بهدست آوردن پارامترهاي يک مدل اصالحشده براي جريان
پاياي مواد در استوانه ميشود.

)3( Lagrange Function

)1( Convex Optimization

N Sv

)Sgn(  y i  i (x.sv i )  b
i 1

)0( Quadratic
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شکل 4ـ تصوير مقطع طولي استوانه دوار.

خطاي مدل K-C

در حالت پايها تغييهر ارتفهاع بسهتر مهواد در مقهاطع گونهاگون
باگذشت زمان بسيار ناچيز ميباشد .اين دادههها شهامل دو بخهش
ميباشد .دسته اول دادههاي مربوط بهه تغييهر ارتفهاع بسهتر مهواد
در موقعيتهاي مکهاني گونهاگون در طهول اسهتوانه و دسهته دوم
دادههاي مربوط به تغيير ارتفاع بستر مواد در ناحيه تخليه ميباشد.
نتيجههاي آزمايشها نشان ميدهد که تطابق خوبي بين دادههاي
آزمايشههگاهي و نتيجههههههاي مههدل  K-Cدر برخههي از بههازههههاي
پارامترهاي عملياتي به ويژه بهراي مقهدارهاي ارتفهاع بسهتر مهواد
در انتهاي تخليه استوانه ديده نميشود .در شکل  0نمهودار سههبعهدي
تغييرهههاي ميههانگين مجههذور خطاههها( (MSE) )1بههين دادههههاي
آزمايشگاهي و مدل  K-Cبرحسهب تغييهر شهيب و سهرعت دوران
استوانه در بازهي عملياتي آزمايشهاي انجامشده ترسيمشده است.
اين نمودار براي زير نواحي گوناگون عملياتي در بازهي شيب بهين
صفر تا  3/11درجه و سهرعت دوران بهين  2/51تها  7/11دور در دقيقهه
ترسيمشده است .ميانگين مجهذور خطاهها بهراي هفهت موقعيهت مکهاني
 1/81 ،1/51 ،1/21 ،1/91 ،1/01 ،1/41و  1/95متههري نسههبت بههه
مقطع سهمت خهوراک دهنهده آورده شهده اسهت .شهکل  0نشهان
م هيدهههد کههه بههازهي عملي هاتي پههر خطههاي مههدل  ،K-Cشههامل
سههرعتهههاي دورانههي پههايين (کههمتههر از  4/11دور در دقيقههه) و
شيبهاي زياد (بيشتر از  1درجه) ميباشند .از طرف ديگهر خطها
بين مقدارهاي پاياي ارتفاع بستر مواد به دست آمهده از دادهههاي
آزمايشگاهي و مدل  K-Cدر انتهاي تخليه بسهيار زيهاد مهيباشهد.
ايهن خطهاي زيهاد در عمهل ،ناشهي از شهرط مهرزي غيهر واقعهي

دوره  ،53شماره 3593 ،4

شکل  3ـ تصوير مقطع عرضي استوانه دوار.

در نظر گرفتهشده بهراي مهدل  K-Cمهيباشهد .ميهانگين مجهذور
خطاها در معادله ( )19ارايه شده است.
2

()19





 y est  y exp
N

N

MSE 

در اين رابطه  y estمقهدارهاي تخمهين زدهشهده توسهط مهدل
و  y expمقدارهاي آزمايشگاهي ميباشد.
در عمل ارتفهاع بسهتر مهواد در انتههاي تخليهه چنهدين برابهر
بزرگتر از مقدار در نظر گرفتهشده بهعنهوان شهرط مهرزي (قطهر
يکذره) در مدل  K-Cميباشد .شکل  7نسبت ارتفاع پاياي بسهتر مهواد
در انتهههاي تخليههه بههه قطههر متوسههط ذرهههها اسههتفادهشههده
در آزمايشها نسبت به پارامتر بدون بعد  CAدرشيبهاي گوناگون را
نشان ميدهد (تابعيت پارامتر  CAدر معادله ( )3آورده شده اسهت).
شکل  7نشان مي دهد که با افزايش پهارامتر  CAدر شهيب ثابهت،
نسبت ارتفاع بستر مواد در مقطع خروجي به متوسهط قطهر ذرههها
بهآرامي افزايش مييابد .اين نکته با توجه به ماهيهت فراينهد کهه
با افزايش درجهه پرشهدگي ارتفهاع بسهتر مهواد در انتههاي تخليهه
افزايش مييابد قابل توجيه است؛ اما افزايش شيب اسهتوانه اثهر وارون
بر ارتفاع بستر مواد دارد .در بخش بعدي اين مقاله از ايهن پهارامتر
براي بهبود کارايي مدل  K-Cاستفاده خواهد شد.
مدل اصالحشده

به منظور توسعه مدل اصالحشده بر مبناي دادهها ابتدا شهرايط
مرزي مدل  K-Cبا استفاده از دادههاي آزمايشگاهي ارتفهاع بسهتر
)1( Mean Square Error
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شکل  6ـ بازه عملياتي پر خطا بين دادههاي آزمايشگاهي
و مدل ، power = 50  0/3 deg. ،powder = 238 kg/m5 .K-C
.Qs = 30/55 g/s

شکل  7ـ نسبت ارتفاع بستر در مقطع خروجي به متوسط قطر ذرهها
بر حسب پارامتر  CAدر شيبهاي گوناگون.

در انتهاي تخليه تصحيح مي شود .در واقهع ،شهرط مهرزي ارتفهاع
بستر در مقطع خروجي استوانه يک شهرط مهرزي ثابهت نيسهت و
مطابق شکل  7بستگي به شرايط عملياتي دارد .درنتيجهه ،از روش
بههرازش بههردار پشههتيبان( )1اسههتفادهشههده اسههت .سههپس از مههدل
اصالحشدهاي بر مبناي مدل  K-Cکهه شهامل  4پهارامتر اضهافي
نسبت به اين مدل ميباشد استفادهشده است .اين مهدل در معادلهه ()21
نشان دادهشده است.

را ميدهند ،بهطوري که  x i  R nو

تشکيل زوجهاي
 i  1, 2,...,Lميباشد .هدف در  SVRيافتن ابرصفحهاي است
که بهترين برازش را بر روي دادهها داشته باشد .در اين روش
مقدار  برابر بيشترين خطاي ممکن ميباشد که مدل ميتواند
تحمل کند .براي دادههايي که از مرز  عبور ميکنند ضريب
جريمهاي تعريف ميشود تا اين دادهها تأثير کمتري در يادگيري
مدل داشته باشند .ضريب جريمه با پارامتر  Cبيان ميشود.
ضريب  Cيک توازن بين مدل و خطاي نمونهها ايجاد ميکند.
در الگوريتم  SVRمقدار  بهصورت اختياري و به طور معمول
بين صفر و يک انتخاب ميشود .در شکل  8چگونگي عملکرد
روش  SVRآورده شده است.
در الگههوريتمهههاي  SVRو  SVMتههابع هسههته روش حههل را
مشخص ميکند .براي تابع هسته انتخهابههاي گونهاگوني ماننهد
(…)Linear, Polynomial, Sigmoid, Radial, Basic Function,
وجود دارد .در اينجا از تابع هسته ( )Multi-Quadraticاستفادهشده اسهت
که تابع چندهستهاي( )2ميباشد .در سالهاي اخيهر چنهدين روش بهراي
ترکيب توابع هسته مجزا و ايجاد توابع چندهسهتهاي ارايهه شهده اسهت.
تابع چندهستهاي بهراي داده ههاي غيرخطهي يها دادهههاي بهه شهدت
وابسته به هم ) (High Interactionsکاربرد دارد .اين ويژگيهها در رونهد
تغييرهاي دادههاي آزمايشهگاهي بها تغييهر پارامترههاي عمليهاتي ماننهد
شههيب ،سههرعت دوران و شههدت جريههان جرمههي ديههده مههيشههود.

)0( Multiple kernels

)1( Support Vector Regression

 3/2

()21

 f CBr






  h 2
dh
k
 e C A 1  1  
  R
dx


تابعيت پارامترهاي بي بعد  Cو  CBدر معادلهه ( )3ارايهه شهده
است .پارامترهاي  e ،f ،K ،rبا تطابق دادن دادههاي آزمايشهگاهي
با مدل ارايه شده در معادله ( )21محاسبه ميشهوند .بهراي تطهابق
دادهها و مدل از الگوريتم ژنتيک استفادهشده است.
برازش بردار پشتيبان

اين روش همانند الگوريتم ماشين بردار پشتيبان
ميباشد با اين تفاوت که در اينجا دادههاي خروجي ميتوانند
بيش از دو مقدار داشته باشند .در  SVMدادهها فقط يک خروجي
يا کالس ( +1يا  )-1داشتند .مقدارهاي ورودي در هر دو روش
يکسان ميباشند ،يعني دادهها ميتوانند در فضاي  nبعدي
تعريف شوند .دادههاي آموزشي و مقدارهاي دلخواه خروجي آنها
SVM
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جدول 2ـ پارامترهاي مدل . SVR




C

پارامترهاي مدل

1/11111

1/11111

4

مقدار

جدول 5ـ پارامترهاي مدل اصالحشده . K-C
r

k

f

e

پارامتر

1/434

1/811

1/121

1/102

مقدار

شکل  8ـ چگونگي عملکرد روش .SVR

دستيابي به برازش مناسب نيازمند تنظيم مناسب پارامترهاي ، 
  ، cميباشد که با حدس و خطا مقدار مطلوب محاسبه ميشود [.]22
در جدول  2پارامترهاي مدل  SVRبراي تصحيح شرايط
مرزي مدل  K-Cآورده شده است.
بعد از تصحيح شرايط مرزي مدل  ،K-Cبه کمک دادههاي
آزمايشگاهي ارتفاع پاياي بستر مواد در طول استوانه ضريبهاي
مدل اصالحشده در معادله ( )21با استفاده از الگوريتم ژنتيک()1
محاسبهشدهاند [ .]22-25رابطههاي مورد استفاده براي يافتن
پارامترهاي بهينه در مدل برازش بردار پشتيبان براي تصحيح
شرايط مرزي مدل  K-Cو همچنين در الگوريتم ژنتيک ميانگين
مجذور خطاها ميباشد که در معادله ( )19آورده شده است.
در جدول  3پارامترهاي مدل اصالحشده  K-Cکه با روش
الگوريتم ژنتيک بهدستآمدهاند آورده شده است [.]24-27
در شکلهاي  9و  11مقايسه بين مقدارهاي پيشبينيشده
ارتفاع پاياي بستر مواد در انتهاي تخليه استوانه توسط مدل SVR

و مدل اصالحشده  K-Cدر طول استوانه با دادههاي آزمايشگاهي
آورده شده است .براي ارتفاع بستر در انتهاي تخليه از  24داده
آزمايشگاهي و براي ارتفاع بستر در طول استوانه از  108داده
آزمايشگاهي استفادهشده است .در هر دو مدلسازي  %75دادههاي
آزمايشگاهي براي آموزش و  %25دادهها بهعنوان داده آزمون
استفادهشده است.
ميانگين مجذور خطاهها و ضهريب همبسهتگي بهين دادهههاي
آزمايشگاهي و نتيجههاي مدلهاي ارايه شده در جدولههاي  4و 5
گزارششده است .همانگونهه کهه ديهده مهيشهود خطهاي مهدل
اصالحشده  K-Cدر مقايسه با مهدل اوليهه بهه مقهدار چشهمگيري
کهاهش پيهداکرده اسههت .خطههاي ضهريب همبسههتگي کههه بهها R2
نشان داده ميشود در معادله ( )21ارايه شده است.
2

()21










 y est  y est,ave y exp  y exp,ave
N
R2  

2
   y est  y est.ave    y exp  y exp,ave
N
 N



2









در معادله ( " y est " )21مقدار پيشبينيشده توسط مدل،
"  " y est,aveمتوسط مقدارهاي پيشبينيشده توسط مدل،
"  " y expمقدار داده آزمايشگاهي و "  " y exp,aveمتوسط مقدارهاي
دادههاي آزمايشگاهي ميباشند.
شکلهاي  11و  12و  13بهراي بيهان متوسهط مجهذور خطها
بين مدل  K-Cو مدل اصالحشده نسبت به دادههاي آزمايشگاهي
ارايه شدهاند .اين شکلهها بهراي بررسهي اثهر تغييرهها در شهيب،
سرعت دوران و شدت جريان جرمي ورودي به استوانه تهيهشدهانهد.
ديده ميشود که پارامترهاي جديد افهزودهشهده ( )e, k, f, rباعهث
ايجاد تطابق بهتري بهين مهدل اصهالحشهده و دادهههاي تجربهي
در تمام بازهي پارامترهاي عملياتي شده است .اين در حالي اسهت کهه
)1( Genetic algorithm
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جدول 4ـ دادههاي آماري مدل . SVR

معيار

مقدار
ارتفاع بستر مواد در انتهاي تخليه
1/114

MSE

1/992

R2

جدول  3ـ دادههاي آماري مدل  K-Cاصالحشده.

معيار

مقدار
ارتفاع بستر مواد در طول استوانه
1/122

MSE

1/981

R2

0/0058

0/0054

0/0046

0/0042

0/0058

0/0054

0/005
0/005

دادههاي تجربي عمق بستر (انتهاي تخليه مواد) ][m

0/06
0/03
0/04
0/05
0/02
0/03
0/07

0/06

0/03

0/04

0/05

0/02

0/03

0

عمق بستر تخمين زده شده ][m

0/0042

عمق بستر تخمين زده شده (انتهاي تخليه مواد) ][m

0/0046

0/07

0

دادههاي تجربي عمق بستر مواد ][m

شکل 9ـ مقايسه مقدارهاي پيش بيني شده ارتفاع بستر مواد
در انتهاي تخليه به دست آمده از مدل  SVRو دادههاي آزمايشي.

شکل 30ـ مقايسه مقدارهاي پيشبينيشده ارتفاع بستر مواد در طول استوانه
به دست آمده از مدل اصالحشده  K-Cو دادههاي آزمايشي.

خطاي بين مدل  K-Cبا دادههاي آزمايشگاهي در شيبهاي باال و
سرعت دوراني پايين بسيار زياد است.

بيشتر نسبت به مدل اوليه ميباشد ارايه شده است .دو گروه داده
آزمايشگاهي شامل دادههاي پاياي ارتفاع بستر مواد در انتهاي تخليه
و در طول استوانه دوار براي تصحيح شرايط مرزي مدل اوليه
و همچنين محاسبه پارامترهاي مدل اصالحشده استفادهشده است.
بررسي و مقايسه ميانگين مجذور خطا بين دادههاي آزمايشگاهي،
مدل اوليه و مدل اصالحشده نشان ميدهد که تطابق بسيار خوبي
بين نتيجههاي مدل اصالحشده و دادههاي آزمايشگاهي
در کل بازهي پارامترهاي عملياتي به ويژه انتهاي تخليه
وجود دارد .در حالي که تطابق در مورد مدل اوليه براي
شيبهاي باال و سرعت دورانهاي پايين بسيار ضعيف است.

نتيجهگيري

مدل متداول براي محاسبه ارتفاع پاياي بستر مواد
در استوانههاي دوار به دليل استفاده از شرايط مرزي نامناسب
تطابق خوبي با دادههاي آزمايشگاهي در ناحيه تخليه و برخي بازههاي
پارامترهاي عملياتي ندارد .در اين پژوهش با استفاده از دادههاي
تجربي به دست آمده از يک دستگاه آزمايشگاهي و به کمک
فناوري پردازش تصويري مدل اصالحشدهاي که شامل  4پارامتر
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3

متوسط مجذور خطا ][-

0/03

0/03

0/003

0/003
2

5

0

3

34

تغيير شيب استوانه دوار ][°

32

30

8

6

4

2

0

متوسط مجذور خطا ][-

0/3

0/3

0/0003

تغيير در شدت جريان جرمي ورودي به استوانه دوار ][g/s

شکل 33ـ ميانگين مجذور خطا براي مدل  K-Cو مدل اصالحشده
نسبت به داده هاي آزمايشگاهي براي تغييرها در شيب استوانه.
(،n = 6/00 (rpm) ،power = 500/30 (deg.) ،powder = 2380 )kg/m5
).Qs = 30/55 (g/s

شکل 35ـ ميانگين مجذور خطا براي مدل  K-Cو مدل اصالحشده
نسبت به داده هاي آزمايشگاهي براي تغييرها در شدت جريان جرمي ورودي.
(،n = 6/00 (rpm) ،power = 500/30 (deg.) ،powder = 2380 )kg/m5
). = 3/00 (g/s

3

نمادها

0/03

7

3

6

4

5

2

3

متوسط مجذور خطا ][-

0/3

0/003
0

تغيير سرعت دوران استوانه دوار ][rpm

شکل 32ـ ميانگين مجذور خطا براي مدل  K-Cو مدل اصالحشده
نسبت به داده هاي آزمايشگاهي براي تغييرها در سرعت دوران.
(،= 3/00 (rpm) ،power = 500/30 (deg.) ،powder = 2380 )kg/m5
).Qs = 30/55 (g/s

محاسبهها نشان ميدهد که ميانگين مجذور مربعات خطاي مدل اوليه
در مقايسه با مدل اصالحشده نسبت به داده هاي جمعآوريشده
از سرتاسر طول استوانه از مقدار  1/122به مقدار  1/114کاهشيافته است؛
که البته بيشتر اين کاهش مربوط به ناحيه تخليه ميباشد.
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ضريب تعريف شده در معادله ()21
ضريب تعريف شده در معادله () 2
ضريب تعريف شده در معادله () 2
اندازه متوسط ذرهm ،
شتاب جاذبهm/s2 ،
عمق بسترm ،
طول مخزنm ،
سرعت دورانrev/s ،
شدت جريان حجمي مواد جامد رد شدهm3/s ،
شدت جريان جرمي مواد جامد رد شدهg/s ،
شعاع مخزنm ،
جهت محوري از محل تغذيهm ،

e,f,K,r
CA
CB
dp
g
h
L
n
Qv
QS
R
x

حرفهاي يونانی
استوانهdeg. ،

تمايل محور
زاويه استراحت از موادdeg. ،
نصف زاويه ديد بستر مواد از محور استوانهdeg. ،
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