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مدل سازی یکپارچه
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محیطی برای شبیه سازی و بهینه سازی یکپارچه کل فرآیند فرآوری 

"بهینه سازی کل فرآیند"به سمت "مدیریت هزینه واحد به واحد"حرکت از 

مدل هامدل سازی یکپارچه، مدل سازی مدل های بلوکی، بهینه سازی، آنالیز حساسیت، انتخاب کالیبراسیون•

مدل های پیشرفته از آتشباری تا تولید فلز•

Drill Blast Load Haul Crush Grind Float



-multi)مدل سازی چند جزئی 

component)
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مدیریت سناریوهای تولید 
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شبیه سازی چند سناریو در یک محیط برای ارزیابی فنی، مقایسه و انتخاب شرایط بهینه



 mine to)بهینه سازی معدن تا آسیا 

mill)
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استفاده از تعریف های 
الگوهای مختلف برای مقایسه

آتشباری 
مختلف

:کارآیی مدار با شرایط زیر محدود شده است
%22حداکثر پرشدگی آسیا 

میکرون180حداکثر اندازه محصول 



(جینقشه های قابلیت سن)بهینه سازی معدن تا آسیا 
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یری مشخص کردن محل سنگ معدن  با قابلیت بکارگ
بازیابی بهینه سازی معدن تا آسیا براساس میزان تناژ و

شبیه سازی برای هر بلوک•
اعمال محدودیت های عملیاتی•
بهینه سازی•
(Heat map)تبیدل به نقشه های قابلیت سنجی •

برنامه زمان بندی تولید
(هر پله)شبیه سازی برای واحد تولید •
نقشه های ظرفیت تولید ماهانه•



ابزاربرای تصمیم گیری در مراحل مختلف
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ابزاری برای 
تصمیم گیری در 

هر مرحله از 
اکتشاف تا تولید



IESمدل های جدید در 

مدل سنگ شکن مخروطی  •
مدل سرند دو طبقه  •
مدل آسیای غلطکی فشار باال•
مدل جیگ و واسطه سنگین•
مدل آسیای نیمه خودشکن•
مدل آسیای گلوله ای  •
مدل هیدروسیکلون•
مدل مخازن ذخیره، نوار نقاله و مخزن پمپ•
مدل فلوتاسیون•
مدل توزیع کانی ها و درجه آزادی•
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IESبرنامه توسعه 

9

مدل چندجزئی
شبیه سازی 

یکپارچه
مدل سازی پویا

استفاده از 
هوش 

مصنوعی

کنترل 
بهینه سازی

...

طراحی محیط

آیندهدر حال توسعهدردسترس

قابلیت های پایه

نانتخاب کالیبراسیو

مدیریت داده

شبیه سازی پویا

قابلیت پردازش داده

انتخاب خودکار مدل


