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Työn tavoitteena on tutustua geneettisten algoritmien perustaan, geneettisten algoritmien 

yleisimpiin rakenteisiin ja yksikköoperaatioiden, kuten valinnan, risteytyksen ja 

mutaation, yleisimpiin mekanismeihin. Geneettinen algoritmi on optimointimenetelmä, 

jonka pohja on Darwinin evoluutioteoriassa sekä sen mekanismeissa. Geneettiset 

algoritmit hyödyntävät Darwinin evoluutioteoriasta tuttuja operaatioita kuten valintaa, 

risteytystä ja mutaatiota.  

Työn tavoitteena on myös soveltaa geneettistä algoritmia rikastusprosessin 

mallintamiseen. Malli tehdään simulaattorilla tuotetun aineiston perusteella, ja mallin 

parametrien identifiointi tehdään geneettisellä algoritmilla. Mallintamisen kohteena on 

Oulu Mining Schoolin rikastamopilottilaitos, josta on muodostettu malli MetsoOutotecin 

HSC Sim -ohjelmistossa. Käytetty data on saatu simuloimalla rikastusprosessia tällä 

ohjelmistolla. Geneettisen algoritmin avulla pyritään mallintamaan saadun tuotteen 

kuparipitoisuutta. Mallinnuksen lisäksi työssä tutkitaan, miten mutaation ja risteytyksen 

todennäköisyyden muuttaminen vaikuttaa saadun mallin hyvyyteen. 

Geneettisen algoritmin avulla saatiin muodostettua hyvä malli tuotteen 

kuparipitoisuudelle. Mutaation todennäköisyydellä oli merkittävä vaikutus siihen, 

onnistuiko mallin muodostaminen. Risteytyksen todennäköisyyden vaikutus ei ollut yhtä 

merkittävä. 
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1 JOHDANTO 

Työn tavoitteena on tutustua geneettisten algoritmien toimintaan ja muodostaa malli 

rikastusprosessille geneettisen algoritmin perusteella. Mallintamisessa käytetty data on 

generoitu Oulu Mining Schoolin rikastamopilotista muodostetulla mallilla 

MetsoOutotecin HSC Sim -ohjelmistossa. Tavoitteena on mallintaa vaahdotuksen 

lopputuotteen kuparipitoisuutta tankomyllyn syötteen kuparipitoisuuden ja 

massavirtauksen sekä vaahdotuskennon tuotteen kuparipitoisuuden avulla. Työn 

tavoitteena on tutkia myös, miten mutaation ja risteytyksen todennäköisyydet vaikuttavat 

muodostetun mallin hyvyyteen. 
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2 GENEETTINEN ALGORITMI 

2.1 Geneettinen algoritmi ja Darwinin evoluutioteoria 

Geneettinen algoritmi on optimointimenetelmä, jonka perusta on Darwinin 

evoluutioteoriassa. Geneettinen algoritmi hyödyntää evoluutioteoriasta tuttuja 

mekanismeja kuten valintaa, risteytystä ja mutaatioita. Geneettistä algoritmia voidaan 

hyödyntää esimerkiksi optimoinnissa, mallinnuksessa ja simuloinnissa. Geneettisellä 

algoritmilla pyritään etsimään optimoitaville muuttujille parhaita arvoja hakemalla 

kustannusfunktiolle joko minimi- tai maksimiarvoa. (Eiben ym., 2015, s. 1–30) 

Darwinin evoluutioteoria perustuu luonnonvalintaan. Populaation koko ei voi kasvaa 

äärettömästi, jolloin luonnonvalinta suosii vahvimpia ja vallitsevaan elinympäristöön 

parhaiten sopeutuneita yksilöitä. Nämä parhaat geneettiset ominaisuudet omaavat yksilöt 

selviytyvät, lisääntyvät ja näiden yksilöiden ominaisuudet periytyvät eteenpäin 

jälkeläisille. Yksilöissä tapahtuu myös satunnaisia mutaatioita, jotka voivat olla yksilön 

selviytymisen ja lisääntymisen kannalta joko ominaisuuksia heikentäviä tai parantavia. 

Epäedulliset mutaatiot lopulta katoavat populaatiosta ja edulliset mutaatiot periytyvät ja 

yleistyvät. (Eiben ym., 2015, s. 15–17, 28–30) 

Yksilön fenotyypillä tarkoitetaan genotyypistä eli geeniperimästä riippuvaa ilmentymää. 

Genotyyppi on optimoitavien muuttujien arvot koodatussa muodossa ja fenotyyppi vastaa 

optimoitavien muuttujien todellisia arvoja. Genotyyppi voi koostua siis esimerkiksi 

binääriluvuista, jolloin fenotyyppi on binääriluvut muutettuna reaaliluvuiksi. 

Genotyyppejä kutsutaan kromosomeiksi, jotka sisältävät yksilön geenit. Geeni on yksi 

kromosomissa oleva tiedon osa. Alleelit ovat saman geenin vaihtoehtoisia muotoja, ja 

lokus on geenin paikka kromosomissa. (Eiben ym., 2015, s.17–19) 

Geneettisellä algoritmilla on useita mahdollisia esitystapoja. Esitystapa viittaa 

informaation koodaukseen eli miten fenotyypin informaatio esitetään kromosomissa. 

Käytettyjä esitystapoja ovat binääri-, kokonais- ja reaalilukukoodaus. Tarkastellaan nyt 

näistä esitystavoista binäärikoodattua sekä reaalilukukoodattua. Binäärikoodatussa 

geneettisessä algoritmissa geenien mahdollisia alleeleja ovat 0 ja 1 ja 

reaalilukukoodatussa algoritmissa geenien mahdollisia alleeleja ovat kaikki reaaliluvut 

(Eiben ym., 2015). 
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2.2 Geneettisen algoritmin yleinen kulku 

Geneettisen algoritmin kulkea on havainnollistettu kuvassa 1. Geneettinen algoritmi alkaa 

alkupopulaation muodostuksella. Alkupopulaation diversiteetin on oltava riittävä, jotta 

algoritmi käy läpi koko hakualueen. Alkupopulaation muodostamisen jälkeen kunkin 

kromosomin soveltuvuus ratkaisuksi arvioidaan hyvyysfunktion avulla. Tämän jälkeen 

populaatiosta valitaan yksilöt risteytykseen niin, että paremmilla yksilöillä on suurempi 

todennäköisyys tulla valituksi. Valitut yksilöt risteytetään ja kromosomeissa tapahtuu 

mutaatioita, jotka tuovat uuteen populaation diversiteettiä. Nyt uusi populaatio on 

muodostunut. (Eiben ym., 2015) 

Geneettinen algoritmi toistaa kappaleissa 2.2.–2.5 esitettyjä vaiheita., kunnes lopetusehto 

toteutuu. Mikäli uusi sukupolvi toteuttaa lopetusehdon, algoritmi loppuu ja ratkaisu on 

löytynyt. Muussa tapauksessa algoritmi alkaa alusta uudelle sukupolvelle. (Eiben ym., 

2015, s.25–28) 

 

Kuva 1. Geneettinen algoritmi. 

2.3 Alkupopulaation muodostus 

Geneettisen algoritmin ensimmäinen vaihe on populaation alustus. Populaatio koostuu 

kromosomeista, jotka ovat yksittäisiä ratkaisuja ongelmaan eli yritteitä. Alkuperäisen 
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populaation koko riippuu ratkaistavan ongelman monimutkaisuudesta; mitä 

monimutkaisempi ongelma, sitä suurempi on populaation koko. Populaation tulee olla 

riittävän laaja, jotta koko hakualue voidaan käydä läpi. Mikäli populaation diversiteetti 

eli monimuotoisuus ei ole riittävä, ei algoritmi välttämättä löydä globaaleja 

optimiratkaisuja vaan päätyy lokaaliin optimiratkaisuun. Alkupopulaation koko sisältää 

tavallisesti noin sata yritettä, mutta populaation koko on suhteutettava riittävän 

monimuotoisuuden lisäksi myös käytettävissä oleviin resursseihin kuten aikaan ja 

muistiin. Yleensä alkupopulaatio muodostetaan satunnaisesti, jotta sen diversiteetti on 

riittävä. (Sivanandam, 2008) 

2.4 Hyvyysfunktio 

Alkupopulaation muodostamisen jälkeen kunkin yksilön soveltuvuus määritetään 

hyvyysfunktioon perustuen. Hyvyysfunktio on määritettävä kullekin 

optimointiongelmalle erikseen. Geneettisen algoritmin avulla pyritään etsimään 

hyvyysfunktion minimiä tai maksimia. Minimointiongelmissa hyvyysfunktion sijaan 

käytetään usein termiä kustannusfunktio. Yritteiden soveltuvuus ongelman ratkaisuksi 

voidaan arvioida hyvyysfunktion saaman arvon perusteella ja yritteet voidaan näin asettaa 

paremmuusjärjestykseen. (Sivanandam, 2008) 

2.5 Valinta 

Kun kunkin yksilön soveltuvuus on arvioitu hyvyysfunktiolla, valitaan populaatiosta 

yksilöt risteytystä varten. Valintamenetelmiä on useita, mutta ne kaikki perustuvat siihen, 

että parempien yksilöiden todennäköisyys tulla valituksi on suurempi kuin heikompien 

yksilöiden. Mitä suurempi yksilön arvo on hyvyysfunktion perusteella, sitä suurempi 

yksilön todennäköisyys tulla valituksi on. (Sivanandam, 2008) 

Yleisimpiä valintamenetelmiä ovat todennäköisyyksiin perustuvat rulettivalinta, 

stokastinen valinta (SUS, Stochastic Universal Sampling) ja turnajaisvalinta. 

Todennäköisyyksiin perustuvassa valinnassa vaarana on menettää populaation parhaat 

yksilöt, mikäli ne eivät tule valituksi. Tämän vuoksi käytössä on myös elitistinen sekä 

deterministinen valinta. (Sivanandam, 2008) 
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2.5.1 Rulettivalinta 

Rulettivalinnan toimintaa voidaan havainnollistaa rulettipöydällä, jossa kunkin yksilön 

todennäköisyys tulla valituksi on yhtä suuri kuin sen hyvyysfunktion arvo suhteessa 

kaikkien yksilöiden hyvyysfunktioiden summaan. (Eiben ym., 2015, s.83–84) 

2.5.2 Stokastinen valinta  

Stokastinen valinta (SUS, Stochastic Universal Sampling) toimii muuten samoin kuin 

rulettivalinta, mutta sen sijaan että rulettipöytää pyöräytetään N-kertaa, missä N on 

valittavien yksilöiden lukumäärää, rulettipöytää pyöräytetään kerran ja siinä on N 

”viisaria” tasaisin välein. Stokastisessa valinnassa kaikki yksilöt risteytykseen valitaan 

yhdellä pyöräytyksellä. (Eiben ym., 2015, s. 84) 

2.5.3 Turnajaisvalinta 

Rulettivalinta edellyttää, että koko populaatio ja kaikkien populaation yksilöiden 

hyvyysfunktioiden arvot ovat tiedossa, minkä vuoksi suurille populaatioille on usein 

toimivampaa käyttää turnajaisvalintaa. Rulettivalinta edellyttää myös, että kunkin yksilön 

hyvyys on mitattavissa. Turnajaisvalinta ei vaadi koko populaation tuntemista eikä 

yksilöiden hyvyyden tarvitse olla mitattavissa oleva ominaisuus. Yksilöitä on kuitenkin 

pystyttävä vertailemaan toisiinsa. Turnajaisvalinnassa populaatioista valitaan yleensä 

kaksi yritettä, joista parempi tulee valituksi. (Eiben ym., 2015, s. 84–86) 

2.5.4 Elitismi 

Elitismissä populaation parhaat yksilöt valitaan suoraan uudelleen uuteen populaatioon 

eli tapahtuu uudelleenvalinta. Tämä varmistaa, että populaation parhaat yksilöt tulevat 

valituksi eivätkä häviä populaatiosta, mikäli eivät tule valituksi risteytykseen tai mikäli 

mutaatiot heikentäisivät niiden soveltuvuutta. Loput yksilöt voidaan valita esimerkiksi 

todennäköisyyksin perustuvien menetelmien avulla. (Sivanandam, 2008) 

2.6 Risteytys ja mutaatio binäärikoodatuille yritteille 

Valitut yksilöt risteytetään ja risteytyksen yhteydessä yksilöissä voi tapahtua myös 

mutaatioita. Risteytyksessä muodostuneista uusista yksilöistä syntyy seuraava sukupolvi. 

(Eiben ym., 2015, s. 25–28) 
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Geneettistä algoritmia luodessa on määritettävä myös mutaation todennäköisyys. 

Mutaatiot estävät lokaalien optimien syntymisen ja parantavat populaation diversiteettiä, 

mutta liian suuri mutaation todennäköisyys estää geneettisen algoritmin optimaalisen 

toiminnan tekemällä algoritmista liiaksi satunnaisuuteen perustuvan. (Sivanandam, 2008) 

2.6.1 Yksipisteristeytys (Point Crossover) 

Yksipisteristeytyksessä kumpikin kromosomi katkaistaan satunnaisesti valitusta 

kohdasta, jolloin kromosomi jakautuu kahteen osaan. Kromosomien osat vaihtavat 

paikkaa yksilöiden kesken, jolloin muodostuu kaksi jälkeläistä. Yksipisteristeytystä on 

havainnollistettu kuvassa 2. (Eiben ym., 2015, s. 52–53) 

 

Kuva 2. Yksipisteristeytys. 

2.6.2 Kaksipisteristeytys & monipisteristeytys 

Kaksipisteristeytys toimii samoin kuin yksipisteristeytys, mutta kromosomi katkaistaan 

kahdesta kohdasta ja geenit katkaisukohtien välissä vaihdetaan. Monipisteristeytyksessä 

kromosomi katkaistaan useammasta kuin kahdesta eri kohdasta, mutta periaate on sama. 

Kaksipisteristeytystä on havainnollistettu kuvassa 3. (Eiben ym., 2015, s. 53) 

 

Kuva 3. Monipisteristeytys. 

2.6.3 Tasainen risteytys (Uniform Cross-over) 

Tasainen risteytys perustuu satunnaisesti luotuun maskiin, joka on yhtä pitkä kuin 

risteytettävä kromosomi ja koostuu nollista ja ykkösistä. Mikäli maskissa esiintyy geenin 

kohdalla luku 1, geeni kopioidaan ensimmäiseltä vanhemmalta ja mikäli maskissa on 



11 

geenin kohdalla luku 0, kopioidaan geeni toiselta vanhemmalta. Toinen jälkeläinen 

luodaan maskilla, jossa alkuperäisen maskin nollat muutetaan ykkösiksi ja ykköset 

nolliksi. Tasaista risteytystä on havainnollistettu kuvassa 4. (Sivanandam, 2008) 

 

Kuva 4. Tasainen risteytys. 

2.6.4 Mutaatiot 

Mikäli binäärikoodatun kromosomin pituus on N geeniä ja mutaation todennäköisyys on 

p, vaihtuu yhdestä kromosomista keskimäärin N × p geeniä. Binäärikoodattujen 

yritteiden tapauksessa mutaatiossa nolla vaihtuu ykköseksi tai toisinpäin. (Eiben ym., 

2015, s. 52) 

2.7 Risteytys ja mutaatio reaalilukukoodatuille yritteille 

2.7.1 Diskreetti risteytys 

Diskreetissä rekombinaatiossa (Discrete Recombination) jälkeläinen saa alleelin arvon 

suoraan toiselta vanhemmalta. Tämän risteytysmenetelmän huono puoli on se, että 

populaatioon syntyy uusia alleelien arvoja vain mutaatioiden kautta. (Eiben ym., 2015, s. 

65) 

Jälkeläisen z saama geeni lokuksessa i on zi = xi tai yi, missä x ja y ovat vanhemmat. 

Todennäköisyys sille, kummalta vanhemmalta jälkeläinen saa alleelin arvon on yhtä 

suuri. Tässä voidaan hyödyntää aiemmin binäärikoodattujen yritteiden kohdalla esiteltyjä 

yksi-, kaksi- ja monipisteristeytystä tai yhtenäistä risteytystä. (Eiben ym., 2015, s. 65) 
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2.7.2 Aritmeettinen risteytys 

Aritmeettisessa risteytyksessä (Intermediate or Arithmetic Recombination) jälkeläisen 

alleeli saa uuden arvon, joka on vanhempien vastaavien alleelien arvojen välissä 

(aritmeettinen keskiarvo/painotettu keskiarvo). Jälkeläisen alleelin arvo voidaan laskea 

kaavalla: (Eiben ym., 2015, s. 65) 

zi = αxi + (1 − α)yi,     (1) 

missä  zi on jälkeläisen alleeli, 

 xi on ensimmäisen vanhemman alleeli, 

 yi on toisen vanhemman alleeli ja  

 α on vakioparametri, joka arvo on määrätty ennalta väliltä [0, 1]. 

 

Yksittäisessä aritmeettisessa risteytyksessä (Single Arithmetic Recombination) valitaan 

alleeli k, minkä jälkeen jälkeläiset perivät alleelin k kohdalle vanhempien 

aritmeettisen/painotetun keskiarvon. Muut arvot jälkeläiset saavat suoraan vanhemmilta. 

Ensimmäisen jälkeläisen alleelin k arvo voidaan laskea kaavalla (1) ja toiselle 

jälkeläiselle vastaavasti vaihtamalla xi ja yi paikkaa. Yksinkertaista aritmeettista 

risteytystä on havainnollistettu kuvassa 5. (Eiben ym., 2015, s. 66) 

 

Kuva 5. Yksittäinen aritmeettinen risteytys. Esimerkissä k = 2 ja  = 0.5. 

Yksinkertaisessa aritmeettisessa risteytyksessä (Simple Arithmetic Recombination) 

valitaan risteytyskohta k, minkä jälkeen ensimmäinen jälkeläinen saa k ensimmäistä 

arvoa ensimmäiseltä vanhemmalta. Loput arvot ovat kummankin vanhemman arvojen 

aritmeettisia/painotettuja keskiarvoja. Ensimmäiselle jälkeläiselle loput arvot voidaan 
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laskea kaavalla (1). Toinen jälkeläinen saa puolestaan k ensimmäistä arvoa toiselta 

vanhemmalta ja loput arvot voidaan laskea kaavalla (1) muuttamalla xi ja yi paikkaa. 

Yksinkertaista aritmeettista risteytystä on havainnollistettu kuvassa 6. (Eiben ym., 2015, 

s. 65) 

 

Kuva 6. Yksinkertainen aritmeettinen risteytys. Esimerkissä k = 3 ja  = 0.5. 

 

Täydessä aritmeettisessa risteytyksessä (Whole Arithmetic Recombination) jokainen 

jälkeläisen geenin saama arvo on vanhempien geenien alleelien aritmeettinen 

keskiarvo/painotettu keskiarvo, joka voidaan laskea kaavalla (1). Täyttä aritmeettista 

risteytystä on havainnollistettu kuvassa 7.  (Eiben ym., 2015, s. 66) 

 

Kuva 7. Täysi aritmeettinen risteytys. Esimerkissä  = 0.5. 
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2.7.3 Blend-risteytys 

Tässä risteytysmenetelmässä jälkeläisten geenit voivat saada myös arvoja, jotka ovat 

vanhempien vastaavien geenien arvojen ulkopuolella eli joko suurempia tai pienempiä. 

Jälkeläisen saama geeni lokuksessa i on zi ja vanhempien vastaavat geenit ovat xi ja yi. 

Jos xi < yi, erotus di = yi − xi, jolloin zi voi saada arvoja väliltä [xi − αdi, yi + αdi]. 

(Eiben ym., 2015, s. 66–67) 

Valitaan satunnainen luku u väliltä [0, 1] ja lasketaan γ = (1 − 2α)u − α, missä α on 

ennalta määrätty vakioparametri väliltä [0, 1]. Nyt jälkeläisen geenin saama arvo 

lokuksessa i voidaan laskea kaavalla: (Eiben ym., 2015, s. 66–67) 

zi = (1 − γ)xi + γyi ,  (2) 

missä  zi on jälkeläisen alleeli, 

 xi on ensimmäisen vanhemman alleeli, 

 yi on toisen vanhemman alleeli ja  

 γ on parametri, joka voidaan laskea kaavalla: 

γ = (1 − 2α)u − α,  (3) 

missä u on satunnainen luku väliltä [0, 1] ja 

 α on ennalta määrätty vakioparametri väliltä [0, 1]. 

2.7.4 Mutaatiot 

Tasaisessa mutaatiossa (Uniform mutation) geeni saa satunnaisesti arvon ennalta 

määrätyltä väliltä [Li, Ui] (Eiben ym., 2015, s. 57). Rajamutaatiossa (Boundary mutation) 

geeni saa arvon ennalta määrätyn välin [Li, Ui] päätepisteistä. Geeni saa arvon Li tai Ui 

yhtä suurella todennäköisyydellä. Näiden lisäksi voidaan käyttää myös epätasaista 

mutaatiota (Nonuniform mutation), jossa mutaation suuruus suhteessa geenin aiempaan 

arvoon pienenee algoritmin edetessä. Viimeisen muodostettavan sukupolven kohdalla 

tapahtuvan mutaation suuruus on lopulta nolla. (Michalewicz, 1994) 
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3 RIKASTUSPROSESSI 

Pilottilaitoksen toiminta koostuu murskauksesta ja jauhatuksesta, vaahdotuksesta sekä 

veden erotuksesta/kuivauksesta. Tässä kappaleessa kuvataan prosessi, jota simuloitu data 

edustaa. Kuvassa 8 on esitetty jauhatuksen ja rikastusprosessin yleinen rakenne. 

Pilottilaitoksessa rikastusprosessia on kuitenkin hieman yksinkertaistettu. 

Yksinkertaistettu rikastusprosessi on esitetty kuvassa 9. (Seppälä ym., 2016) 

 

Kuva 8. Yleinen jauhatus ja rikastusprosessi. 

3.1 Murskaus ja jauhatus 

Murskauksen tavoitteena on pienentää partikkelikokoa ja irrottaa taloudellisesti 

arvokkaat mineraalit sivukivestä. Murskausta seuraa jauhatus. Murskauksen 

ensimmäinen vaihe on leukamurskain, minkä jälkeen seula erottelee suuren jakeen 

takaisin leukamurskaimelle. Keskisuure jae syötetään kartiomurskaimelle ja hienoin jae 

syötetään suoraan jauhatukseen. (Seppälä ym., 2016) 

Jauhatuksessa ensimmäinen vaihe on tankomylly. Tankomyllyn tuote jatkaa lajitteluun, 

mistä sopivan kokoiset partikkelit jatkavat suoraan vaahdotukseen ja liian suuret 

partikkelit jatkavat kuulamyllyyn jauhatukseen. Kuulamyllystä tuleva kivimurske siirtyy 

takaisin lajiteltavaksi luokittimelle. Luokittimena voidaan käyttää esimerkiksi 

ruuviluokitinta. (Seppälä ym., 2016) 
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3.2 Vaahdotus 

Vaahdotuksen tavoitteena on erottaa arvokkaat partikkelit lietteestä. Lietteeseen 

syötetään ilmakuplia, joiden pintaan arvokkaat mineraalit tarttuvat. Mineraalit nousevat 

pintaan vaahtona ilmakuplien mukana. Jotta mineraalit tarttuvat ilmakuplien pintaan, 

tulee niiden olla hydrofobisia eli vettä hylkiviä. Mineraalit voivat olla hydrofobisia ilman 

lisättyjä kemikaaleja tai niiden pinta voidaan tehdä hydrofobisiksi lisäämällä lietteeseen 

nostajia. Myös mineraalien selektiivinen erotus onnistuu lisäämällä lietteeseen 

hydrofobisuutta heikentäviä kemikaaleja eli painajia. Tällöin on mahdollista erottaa 

mineraaleja selektiivisesti vaahtoon tekemällä tietyistä mineraaleista hydrofiilisia, jolloin 

ne eivät tartu ilmakupliin vaan painuvat pohjalle. (Seppälä ym., 2016) 

Vaahdotuksen ensimmäinen osa on valmennin (conditioner), missä kemikaalit, eli 

yleisimmin painajat, nostajat, ja vaahdotusaine, lisätään ja sekoitetaan lietteeseen. Myös 

pH:n säätö toteutetaan valmentimella. Täältä seos jatkaa esivaahdotukseen (rougher), 

missä lietteen pohjalle syötetään ilmakuplia roottorilla. Lähteessä (Seppälä ym., 2016) 

käytetyllä malmilla kuparipartikkelit kiinnittyvät ilmakuplien pintaan ja vaahdottuvat 

lietteen pinnalle. Esivaahdotuksesta rikaste jatkaa kertausvaahdotukseen (cleaner) ja 

mineraalijäte ripevaahdotukseen (scavenger), missä jätteestä pyritään uudelleen 

erottamaan siihen jäänyt kupari. (Seppälä ym., 2016) 

Yleensä kustakin puhdistusvaiheesta jäte palautetaan takaisin edelliseen 

puhdistusvaiheeseen ja rikaste jatkaa seuraavaan puhdistusvaiheeseen. Ensimmäisestä 

puhdistusvaiheesta jäte siirtyy takaisin valmentimelle ja toisesta puhdistusvaiheesta 

takaisin ensimmäiseen puhdistusvaiheeseen kuvan 8 mukaisesti. (Seppälä ym., 2016) 

Pilottilaitoksessa esivaahdotuksen ja ripevaahdotuksen ylitteet siirtyvät kuitenkin suoraan 

kertausvaahdotukseen kuvan 9 mukaisesti. Kertausvaahdotuksia on tässä tapauksessa 

vain yksi ja kertausvaahdotuksen alitetta ei syötetä takaisin valmentimelle vaan se on 

jätettä. Pilottilaitteistossa kuparin ripevaahdotuksen alite jatkaa sinkin 

vaahdotuslaitteistoon, jonka toimintaperiaate on sama kuin kuparin vaahdotuksen. 

(Seppälä ym., 2016) 
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Kuva 9. Prosessikuva HSC-mallista 
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4 MATERIAALIT JA MENETELMÄT 

4.1 Data 

Käytetty data on generoitu Oulu Mining Schoolin rikastamopilotista muodostetulla 

mallilla MetsoOutotecin HSC Sim -ohjelmistossa. Malli on dynaaminen ja sen parametrit 

on määritetty todellisten koeajojen perusteella. Koska data on simuloitu, se ei sisällä 

kohinaa tai puuttuvia arvoja. 

Muuttujia on yhteensä 55. Muuttujat sisältävät esimerkiksi tankomyllyn syötteen ja 

tuotteen sekä kuulamyllyn tuotteen pitoisuudet ja virtaukset, veden virtaukset sekä 

vaahdotuskennojen ylitteen ja alitteen pitoisuudet ja saannot.  

Datassa näyteväli on 30 s. Datapisteitä on yhteensä 2667, jolloin simuloidun prosessin 

kesto on 79980 s eli hieman yli 22 tuntia. Tankomyllyn syötteen massavirtaukseen tehtiin 

kaksi askelmuutosta. Massavirtausta kasvatettiin arvosta 0,02 t/h (tonnia/tunti) arvoon 

0,024002 t/h hetkellä 4020 s. Toinen askelmuutos tehtiin hetkellä 40020 s, jolloin 

massavirtausta kasvatettiin edelleen arvoon 0,028002 t/h. 

4.2 Malli 

Mallinnettavaksi muuttujaksi valittiin vaahdotuksen lopputuotteen kuparipitoisuus. 

Tarkasteltaviksi muuttujiksi on valittu tankomyllyn syötteen kuparipitoisuus ja 

massavirtaus sekä vaahdotuskennon tuotteen kuparipitoisuus. Rikastusprosessin hitauden 

vuoksi prosessia mallinnetaan tunnin päähän. Mallin muodostamisessa hyödynnetään 

datan historia-arvoja 60, 65, 70, 75 ja 80 minuuttia sitten. 

Muodostettiin neljä erilaista mallirakennetta. Kussakin mallissa tarkasteltavia muuttujia 

on kolme, mutta historia-arvojen lukumäärää muutettiin. Ensimmäisessä mallissa 

käytettiin viittä historia-arvoa eli muuttujia itse mallissa on viisitoista. Historia-arvot 

otettiin 60, 65, 70, 75 ja 80 minuuttia ennustushetkestä. Toisessa mallissa historia-arvoja 

oli kolme kustakin muuttujasta, jolloin mallin muuttujien lukumäärä pieneni yhdeksään. 

Historia-arvot otettiin 60, 65 ja 70 minuuttia ennustushetkestä. Muuttujien lukumäärää 

pienentämällä pyrittiin vähentämään systeemissä tapahtuvaa värähtelyä askelvasteen 

aikana. 
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Huomattiin, että ennustetut arvot tulevat askelmuutosten kohdalla todellisten arvojen 

perässä viiveellä, joten kokeiltiin muodostaa kolmas malli ennustamalla lähemmäs 

mittaushetkeä. Kolmannessa mallissa käytettiin myös kolmea historia-arvoa kustakin 

muuttujasta, mutta sen sijaan, että käytetään historia-arvoja 60, 65 ja 70 minuuttia sitten, 

käytetään historia-arvoja 40, 50 ja 60 minuuttia sitten. Neljännessä mallissa historia-

arvoja on vain kaksi kustakin muuttujasta ja mallin muuttujien lukumäärä on tällöin 

kuusi. Historia-arvot otettiin 60 ja 65 minuuttia ennustushetkestä. 

4.3 Käytetty geneettinen algoritmi 

Geneettistä algoritmia käytettiin mallin parametrien identifiointiin. Geneettisen 

algoritmin yritteet eli kromosomit olivat reaalilukukoodattuja. Kukin kromosomin geeni 

edustaa vastaavan muuttujan parametrin arvoa. Populaation koko algoritmissa on 1000 

kromosomia ja algoritmi muodostaa uuden populaation 50 kertaa. Kromosomien 

risteytysmekanismina algoritmissa on käytetty aritmeettista risteytystä. Uusia 

kromosomeja muodostetaan kolme eri alfan arvoilla (1, 1.5 ja -0.5) ja näistä valitaan paras 

seuraavaan populaatioon. Populaation hyvyyden arviointiin käytettiin mallin virheen 

neliön keskiarvoa eli keskimääräistä neliövirhettä (Mean Squared Error): 

MSE =  
∑ (yi−ŷi)2n

i=1

n
,  (4) 

missä  n on datapisteiden lukumäärä, 

 yi on mitattu arvo ja 

 ŷi on ennustettu arvo 

 

Saaduista mallirakenteista valittiin yksi, jolle geneettisen algoritmin mutaatio- ja 

risteytystodennäköisyyttä muutettiin. Alkuperäisessä vertailutilanteessa mutaation 

todennäköisyys oli 0,05 % ja risteytystodennäköisyys 80 %. Mutaation todennäköisyyttä 

muutettiin arvoon 0,1 % ja 5 % sekä analysoitiin, miten mutaatiotodennäköisyys 

vaikuttaa algoritmin toimintaan sekä syntyneeseen malliin ja sen hyvyyteen. 

Risteytystodennäköisyyttä muutettiin arvoon 60 % ja 95 %. 
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4.4 Mallin hyvyyden arviointi 

Mallin hyvyyden arviointiin käytettiin korrelaatiota mitatun ja ennustetun datan välillä. 

Korrelaatio kertoo mitatun ja ennustetun datan välisestä lineaarisesta riippuvuudesta. 

Toinen käytetty menetelmä hyvyyden arviointiin on RMSE-arvo (Root Mean Squared 

Error): 

RMSE = √ 
∑ (yi−ŷi)2n

i=1

n
,  (5) 

missä  n on datapisteiden lukumäärä, 

 yi on mitattu arvo ja 

 ŷi on ennustettu arvo 
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5 TULOKSET JA ANALYYSI 

5.1 Mallirakenteet 

Mallit identifiointiin kappaleen 4.2 mukaisesti. Tulokset on esitetty alla 

mallirakenteittain. 

5.1.1 Ensimmäinen mallirakenne 

Ensimmäisessä mallissa käytettiin viittä historia-arvoa eli muuttujia itse mallissa on 

viisitoista. Historia-arvot on otettu 60, 65, 70, 75 ja 80 minuuttia ennustushetkestä. 

Kuvassa 10 on esitetty ennustettu vs. simuloitu kuparipitoisuus. Kuvassa 11 on esitetty 

simuloitu ja ennustettu kuparipitoisuus ajan funktiona. Kuvissa 10 ja 11 esitetylle mallille 

laskettu korrelaatiokerroin on 0,9926 ja RMSE-arvo 0,0291. Kuvista nähdään, että 

askelmaisten muutoksien kohdalla prosessissa esiintyy värähtelyä. 

Kuva 10. Ennustettu vs. simuloitu lopputuotteen kuparipitoisuus ensimmäisellä 

mallirakenteella. 
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Kuva 11. Mitattu ja ennustettu arvo kussakin mittauspisteessä. 

5.1.2 Toinen malli 

Toisessa mallissa käytettiin kolmea historia-arvoa eli muuttujia itse mallissa on yhdeksän. 

Historia-arvot on otettu 60, 65 ja 70 minuuttia ennustushetkestä. Kuvassa 12 on esitetty 

ennustettu vs. simuloitu kuparipitoisuus ja kuvassa 13 simuloitu ja ennustettu 

kuparipitoisuus ajan funktiona. Kuvissa 12 ja 13 esitetylle mallille laskettu 

korrelaatiokerroin on 0,9951 ja RMSE-arvo on 0,0240.  

 

Kuva 12.  Ennustettu vs. simuloitu lopputuotteen kuparipitoisuus toisella 

mallirakenteella. 
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Kuva 13. Mitattu ja ennustettu arvo kussakin mittauspisteessä. 

5.1.3 Kolmas malli 

Kolmannessa mallissa käytettiin myös kolmea historia-arvoa kustakin muuttujasta, mutta 

käytetään historia-arvoja 60, 50 ja 40 minuuttia sitten. Kuvassa 14 on esitetty ennustettu 

vs. simuloitu kuparipitoisuus ja kuvassa 15 simuloitu ja ennustettu kuparipitoisuus ajan 

funktiona. Kuvissa 14 ja 15 esitetylle mallille laskettu korrelaatiokerroin on 0,9982 ja 

RMSE-arvo on 0,0147. 

 

 

Kuva 14. Ennustettu vs. simuloitu lopputuotteen kuparipitoisuus kolmannella 

mallirakenteella. 
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Kuva 15. Mitattu ja ennustettu arvo kussakin mittauspisteessä. 

5.1.4 Neljäs malli 

Neljännessä mallissa historia-arvoja on kaksi kustakin muuttujasta ja mallin muuttujien 

lukumäärä on kuusi. Historia-arvot otettiin 60 ja 65 minuuttia ennustushetkestä. Kuvissa 

16 ja 17 esitetylle mallirakenteelle korrelaatiokerroin on 0,9950 ja RMSE-arvo on 0,0246. 

 

 

Kuva 16.  Ennustettu vs. simuloitu lopputuotteen kuparipitoisuus neljännellä 

mallirakenteella. 
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Kuva 17. Mitattu ja ennustettu arvo kussakin mittauspisteessä. 

5.2 Mallinnustulosten vertailu 

Vertaamalla ensimmäistä mallirakennetta (kuvat 10 & 11) toiseen mallirakenteeseen 

(kuvat 12 & 13) nähdään, että värähtely vähenee jonkin verran, kun muuttujien 

lukumäärää pienennettiin. Kolmannessa mallirakenteessa muuttujia oli yhtä monta kuin 

toisessa mallirakenteessa, mutta kolmas mallirakenne pyrkii ennustamaan lähemmäs. 

Vertaamalla kuvia 15 ja 13 nähdään, että ennustuksen viive on pienentynyt. 

Taulukossa 1 on esitetty kaikkien neljän mallirakenteen korrelaatiokertoimet ja RMSE-

arvot. Merkittäviä eroja mallirakenteiden välillä ei ole korrelaatiokertoimien ja RMSE-

arvojen perusteella. Vertaamalla piirrettyjä kuvaajia sekä laskettuja arvoja, voidaan 

kolmas mallirakenne todeta parhaaksi. Kolmannen mallin korrelaatiokerroin on suurin ja 

RMSE-arvo pienin. Vertaamalla kuvaajaa 15 kuvaajiin 11, 13 ja 17, huomataan, että 

mallin tarkkuus paranee, mikäli muuttujien lukumäärää pienennetään viidestätoista 

yhdeksään ja ennustetaan 40 minuutin päähän 60 minuutin sijaan. 

Taulukko 1. Mallirakenteiden korrelaatiokertoimet ja RMSE-arvot. 

Mallirakenne Korrelaatiokerroin RMSE-arvo 

1. malli 0,9926 0,0291 

2. malli 0,9951 0,0240 

3. malli 0,9982 0,0147 

4. malli 0,9950 0,0246 
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5.3 Geneettisen algoritmin parametrien vaikutus 

5.3.1 Mutaation todennäköisyyden muuttaminen 

Otetaan tarkasteltavaksi malliksi kolmas muodostettu mallirakenne, joka todettiin 

kappaleessa 5.2 sekä korrelaatiokertoimen että RMSE-arvon perusteella parhaaksi. 

Tarkastellaan ensin mutaatiotodennäköisyyden vaikutusta saatuun malliin ja algoritmin 

toimintaan. Muutetaan mutaation todennäköisyys arvosta 0,5 % arvoon 1 % ja ajetaan 

algoritmi viisi kertaa. Kuvassa 18 on esitetty populaation hyvyysfunktion keskiarvo 

kullakin generointikierroksella, kun mutaation todennäköisyys on 0,5 % ja kuvassa 19 on 

esitetty populaation hyvyysfunktion keskiarvo kullakin generointikierroksella, kun 

mutaation todennäköisyys on 1,0 %. Vertaamalla kuvia 18 ja 19, huomataan, että 

mutaation todennäköisyyden kasvattaminen 0,5 prosentilla arvosta 0,5 % arvoon 1 %, saa 

keskiarvon sahamaan hieman. Kuvassa 18 keskiarvo painuu lähelle nolla, sillä mutaation 

todennäköisyys on pieni. Kun mutaatiotodennäköisyys oli 1 %, saadun mallin 

korrelaatiokertoimeksi saatiin 0,9982 ja RMSE-arvoksi 0,0150. Mallin hyvyys ei siis 

laskenut, kun mutaation todennäköisyys kasvoi arvoon 1 %. 

   

Kuva 18. Populaation hyvyysfunktion keskiarvokuvaajat, kun mutaation todennäköisyys 

on 0,5 % ja risteytyksen todennäköisyys 80 % viidellä eri ajolla. 
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Kuva 19. Populaation hyvyysfunktion keskiarvokuvaajat, kun mutaation todennäköisyys 

on 1 %. 

 

Kuvassa 20 on esitetty tulokset, kun mutaatiotodennäköisyys muutetaan arvosta 0,5 % 

arvoon 5 % ja algoritmi ajetaan uudelleen viisi kertaa. Kuvasta 20 huomataan, että 

mutaation todennäköisyyden kasvaessa viiteen prosenttiin, populaation hyvyysfunktion 

keskiarvo ei tasaannu ja laske. Korkea mutaatiotodennäköisyys tekee algoritmista 

satunnaisuuteen perustuvan eikä populaation hyvyys välttämättä parane algoritmin 

edetessä.  

 

Kuva 20. Populaation hyvyysfunktion keskiarvokuvaajat, kun mutaation todennäköisyys 

on 5 %. 
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Kuvissa 21 & 22 on esitetty yksi algoritmilla saatu mallirakenne, kun mutaation 

todennäköisyys on 5 %. Saadun mallin korrelaatiokertoimeksi saatiin 0,1764 ja RMSE-

arvoksi 0,4272. Mallin hyvyys siis laski merkittävästi mutaatiotodennäköisyyden 

kasvaessa liian suureksi. Tässä tapauksessa RMSE-arvo kasvoi noin 27 % ja 

korrelaatiokerroin laski noin 82 %. Kuvista 21 ja 22 huomataan selkeästi, että saatu malli 

on käyttökelvoton. 

 

 

Kuva 21. X-akselilla esitetty ajanhetkellä t mitattu arvo ja y-akselilla ajanhetkellä t mallin 

avulla ennustettu arvo. 

 

 

Kuva 22. Mitattu ja ennustettu arvo kussakin mittauspisteessä. 
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5.3.2 Risteytystodennäköisyyden muuttaminen 

Kuvassa 23 on esitetty tulokset, kun risteytystodennäköisyys muutettiin arvoon 60 % ja 

ajettiin algoritmi läpi viisi kertaa. Kuvasta 23 nähdään, että keskiarvo supistuu edelleen 

lähelle nollaa vaikka risteytyksen todennäköisyys pienenee. Huomataan, että mallin 

hyvyyteen risteytystodennäköisyyden pienentämisellä ei ollut kuitenkaan vaikutusta, sillä 

saatujen mallien RMSE-arvo oli välillä 0,0147–0,0160 ja korrelaatiokerroin välillä 

0,9980–0,9982.  

 

Kuva 23. Populaation hyvyysfunktion keskiarvokuvaajat, kun risteytyksen 

todennäköisyys on 60 %. 

 

 

Kuvassa 24 on esitetty tulokset, kun risteytystodennäköisyys muutettiin arvoon 95 % ja 

ajettiin algoritmi uudelleen viisi kertaa. Kuvasta 24 nähdään, että myös 

risteytystodennäköisyyden kasvaessa keskiarvo supistuu lähelle nollaa. 

Risteytystodennäköisyyden kasvattamisellakaan ei ollut vaikutusta lopullisen mallin 

hyvyyteen, sillä RMSE-arvo jokaisella viidellä ajokerralla oli välillä 0,0147-–0,0148 ja 

korrelaatiokerroin 0,9981–0,9982. 
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Kuva 24. Populaation hyvyysfunktion keskiarvokuvaajat, kun risteytyksen 

todennäköisyys on 95 %. 

5.4 Yhteenveto mallin parametrien vaikutuksesta 

Kuvasta 18 huomataan, että mutaation todennäköisyyden ollessa 0,5 % eli alhainen, 

populaation keskiarvokuvaaja painuu lähelle nollaa. Tämä johtuu siitä, että mutaatiot 

tuovat populaatioon diversiteettiä, mitä ei tässä tapauksessa tapahdu. Kun mutaation 

todennäköisyyttä kasvatetaan arvoon 1 %, kuvasta 19 huomataan, että keskiarvo ei painu 

samalla tavalla nollaan eli populaation diversiteetti on hieman suurempi. Kun mutaation 

todennäköisyyttä kasvattiin arvoon 5 %, algoritmi alkaa perustua enemmän 

satunnaisuuteen eikä uusi populaatio välttämättä ole edellistä parempi. 

Alun perin käytetty mutaation todennäköisyys 0,5 % on todennäköisesti hieman liian 

alhainen ja 1 % mutaation todennäköisyys lisää populaation diversiteettiä. Näin koko 

mahdollinen hakualue käydään todennäköisemmin läpi. 5 % mutaatiotodennäköisyys oli 

jo liian suuri ja muodostunut malli ei enää kuvannut mallinnettavaa prosessia. 

Risteytystodennäköisyydellä ei ollut yhtä merkittävää vaikutusta kuin mutaation 

todennäköisyydellä. Mikäli generointikierrosten lukumäärä olisi ollut alhaisempi, myös 

risteytystodennäköisyydellä olisi todennäköisesti ollut merkittävämpi rooli populaation 

konvergoitumisessa.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Geneettisen algoritmin avulla saatiin muodostettua hyvä malli rikastusprosessista. 

Huomattiin, että mutaation todennäköisyyden kasvaessa liian suureksi algoritmi muuttuu 

satunnaiseksi. Tällöin algoritmin tuottama ratkaisu ei välttämättä parane jokaisella 

kierroksella, vaan mutaatiot saattavat tehdä seuraavasta populaatiosta edellistä 

heikomman. Mutaation todennäköisyyden kasvattaminen 0,5 prosentista 5 prosenttiin 

teki saadusta mallista käyttökelvottoman, jolloin saatu malli ei enää kuvannut prosessia. 

Risteytystodennäköisyyden kasvattaminen ei vaikuttanut mallin hyvyyteen samalla 

tavoin kuin mutaation todennäköisyys. Huomattiin, että risteytystodennäköisyyden 

pienentämisellä tai kasvattamisella ei ollut vaikutusta saadun mallin hyvyyteen, mikäli 

populaatio muodostettiin uudelleen riittävän monta kertaa.  
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7 YHTEENVETO 

Työn tavoitteena oli tutkia geneettisten algoritmien toimintaa sekä pyrkiä hyödyntämään 

geneettistä algoritmia rikastusprosessin mallinnuksessa. Tutkittiin myös, onko mutaation 

ja risteytyksen todennäköisyyksillä vaikutusta saatuun malliin ja sen hyvyyteen. Mallin 

hyvyyden arviointiin käytettiin RMSE-arvoa sekä mallin korrelaatiokerrointa. 

Työssä mallinnettiin Oulun Mining Schoolin rikastamopilottilaitosta. Mallinnuksessa 

käytetty data generoitiin Oulu Mining Schoolin rikastamopilotista muodostetulla mallilla 

MetsoOutotecin HSC Sim -ohjelmistossa. Vaahdotuksen lopputuotteen kuparipitoisuutta 

mallinnettiin tankomyllyn syötteen kuparipitoisuuden ja massavirtauksen sekä 

vaahdotuskennon tuotteen kuparipitoisuuden avulla. 

Mallinnuksen parametrit pyrittiin määrittämään geneettisen algoritmin avulla. Mallinnus 

onnistui hyvin ja saatiin muodostettua sopiva prosessimalli. Mutaation ja risteytyksen 

todennäköisyyden vaikutusta geneettisen algoritmin muodostaman mallin hyvyyteen 

tutkittiin muuttamalla näiden todennäköisyyksien arvoja. Huomattiin, että mutaation 

todennäköisyydellä oli suurempi vaikutus mallinnuksen onnistumisessa kuin risteytyksen 

todennäköisyydellä. 
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