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Abstract

Optimization of rolling simulation software for long
products

Jonatan Westberg

The industry of long products in hot rolling mills are slowly transforming into a data
driven business. Large amounts of data are being collected at mills around the world
in hopes of improving production quality and saving costs. This report examines this
data in order to improve process simulations of rolling mill products. Data processing
was conducted to identify key data points. The data points were compared with
rolling simulations using Wicon. Modelling parameters, such as spread coefficients,
was then optimized with objective to minimize the residual between the simulation
and the measured data from the mill. The optimization was conducted using two
different optimization methods (Levenberg-Marquardt least-squares and
Multi-objective Differential Evolution). More accurate simulation parameters can
improve the process engineers ability to construct rolling schedules with lower
tolerances in production. 

The results show that better simulations with unique optimization parameters for
different products is possible. However, more data must be processed in order to
validate the method.
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Populärvetenskaplig sammanfattning
Svenska valsverk som producerar långa produkter, såsom stänger och tråd, står inför en
revolution. Data samlas in i stora mängder och branschen riktar in sig på att bli mer
datadriven i sin produktionsteknik. Ett användningsområde är att nyttja datan för att
förbättra simuleringsparametrar och på så sätt erhålla bättre inställning av verket för spe-
cifika materialsorter. Manuell inställning av modellparametrar kan vara mycket svårt på
grund av olinjära och kopplade samband. Matematiska optimeringsmetoder så som minsta
kvadrat metoden och evolutionära algoritmer lämpar sig väl för att minimera avvikelsen
avseende de uppmätta dimensionerna från produktionen och det simulerade resultatet.

Examensarbetet omfattar utveckling av ett gränssnitt för kommunikation med en egenut-
vecklad kod och simuleringsmjukvaran Wicon. Samt egen implementering av ovan nämnda
optimeringmetoder. Metoderna användes för att ta fram modelleringsparameterar unika
för varje enskild produkt i den analyserade datan.

Minsta kvadratmetoden visade sig fungera mycket väl för de två fall som sattes upp.
För den evolutionära algoritmen så krävs ett mycket snabbare kommunikationsgränssnitt
för att metoden ska anses lämplig då en mycket stor mängd funktionsutvärderingar måste
genomföras för att bra värden ska erhållas.
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1 Introduktion

1.1 Bakgrund

I dagsläget är valsning av långa stålprodukter i stor utsträckning ett hantverk. Med långa
produkter avses t.ex. stång- och trådvalsning. Det kan ta 10-15 år för en ställare att
bli duktig i yrket. Wicon, utvecklat av Morgårdshammar AB, är ett program för bl.a.
simulering av valsverk och beräkning av reglertekniska processparametrar. Med proces-
sparametrar menas beräknade parametrar som används vid inställning av valsverket och
dess styrsystem. Denna beräkning görs idag offline och omställningar sker manuellt utifrån
programmet, dels mekaniskt i valsverk samt via reglerparametrar i styrsystemet. Wicon-
beräkningen är en bra utgångspunkt för inställningen av verket. Operatörerna finjusterar
sedan valsspalter och reglerparametrar. Valsspalten är det primära sättet att ändra hur
mycket area som ska reduceras vid respektive valspar när spårprofilen svarvats och instal-
lerats.

Spaltavståndet (även kallad valsspalt) är ett mått på det avstånd som de två valsarna
är separerade och styr, i kombination med valsens profil (spårprofil), hur hög det varma
stålet (härmed kallad heta) blir efter paret. Hetan sträcks också ut och blir längre vid
varje valspar samtidigt som det sker en reduktion av hetans tvärsnitt. Det är viktigt att
hetan uppnår en korrekt fyllnad av valsparets spårprofil annars kan det uppstå problem
i produktionen. Urfräsnings av spårprofiler sker typiskt i verkstaden och när valsparet
är monterad för produktion så är den primära metoden att korrigera reduktionen genom
förändring av spaltavståndet. Se Figur 1 för illustration. Valsspalten justeras genom en
ställskruv som separerar eller kontraherar avståndet mellan valsarna. Den uppmätta vals-
spalten är ett kalibrerat mätvärde baserat på det läge ställskruven är inställd på. Det är
alltså ett mått på det s.k. passiva spelet (avståndet mellan valsarna utan last) [1]. Den
mekaniska töjningen när hetan är i kontakt med valsarna ökar avståndet mellan dem.
Denna töjningen ökar med ökad last.

Valsning av långa produkter karaktäriseras av spårvalsning och det finns en stor mängd
olika spårprofiler. Wicon simulerar hela valsningsprocessen och ger operatören inställ-
ningsförslag av både styrsystemet avseende processparametrar och hur valsspalten ska
ställas in vid varje valspar. I programvaran finns även inbyggt ett antal justeringspara-
meterar (härmed kallade modellparametrar) som ej är fysikaliskt del av processen utan
används för att justera beräkningsresultatet.
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Figur 1: Exempel på oval spårprofil, ursprungsbild hämtad från Wicon. Pilarna visar hur
spaltavståndet justeras när valsen är installerad i verket

Simuleringen utgör en bra utgångspunkt men anses ej vara tillräckligt bra lokalt vid vals-
paren, en erfarenhetsbaserad tolkning av Wicon används för inställning av verket. Ofta
krävs en eller två s.k. ställbitar vid en dimensionsomställning för att uppnå rätt toleranser
även om produkten valsats tidigare i verket och inställningarna sparats i reglersystemet.
En ställbit är material som potentiellt kunnat gå till kund om rätt dimension och kvalité
erhållits vid första valsningsförsöket. Nästa gång valsning av en viss produkt ska ske repe-
teras proceduren. När verket är väl inställt kan en ny produkt produceras varannan minut,
men under omställning står verket stilla. Både omställningstid och ställbitar kostar verken
stora summor pengar varje år. Valsverk producerar en ansenlig mängd produkter med olika
dimensioner och av olika ståltyper och har en omfattande s.k. produktmatris och det kan
gå lång tid innan samma produkt åter tas i produktion. Vidare finns branschönskemål om
att producera stål med snävare toleranser avseende avvikelsen från beställd dimension [2].

Olika legeringar och stålsorter har olika materialegenskaper, detta påverkar bl.a. materia-
lets motståndskraft till bredning i spåret. För en mängd material finns inte materialdata
som täcker det stora hastighets- och temperaturintervall som valsningen sker under. I
början av verket uppmäts typiskt hastigheter på 0.5 m/s och i slutet kan hastigheter upp
till 140 m/s uppnås vid trådvalsning [3]. Detta ställer krav på en justerbar simulering i
Wicon som kan tillämpas när materialdatan inte beskriver produkten tillräckligt bra. Ex-
empelvis kan ett material förekomma som vanlig legering eller som pulverlegering vilket
påverkar materialegenskaperna.

En stor styrka med Wicon är dess snabbhet, processberäkningar kan ske nästan ome-
delbart medan andra former av simuleringsmetoder (exempelvis finita elementmetoder)
kan ta väldigt lång tid [4]. Idag görs ingen automatiserad återkoppling från styrsystemet
och verket till Wicon.

1.2 Mål och avgränsningar

Ett behov av ett bättre system vid omställningar har identifierats bland svenska företag
i branschen. Målsättningen med arbetet är:

• Bearbeta och analysera insamlad rådata från ett valsverk och formulera en målfunk-
tion.
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• Genomföra matematisk optimering av Wicons modellparametrar.

• Erhålla optimerade modellparametrar för respektive stålsort och valsad slutdimen-
sion där simuleringen stämmer bättre överens med den uppmätta datan.

Projektet avser ej inolvera inhämtning av data från valsverk, data finns tillgänglig för
bearbetning och analys. Avgränsning till ett fåtal målparametrar (y) för optimerings-
modellen (1-3, exempelvis area och reduktionsfaktor). Justerparametrar (x) avgränsas i
huvudsak till de modellparametrar utan fysikalisk innebörd. Wicon behandlas som en
black-box med ett ett antal in- och utgångsparametrar. Ett hanterbart matematiskt ut-
tryck för de kopplade icke-linjära ekvationerna bedömdes för komplicerat att ta fram.
Vidare avgränsas arbetet till att enbart beröra kontinuerlig valsning, vid denna typ av
valsning anses massflödet vara konstant.

1.3 Metod

En version av Wicon, kallad Wicon OnLine, har ett gränssnitt med en SQL-databas som
möjligör utförande av beräkningar och integration med valsverkets system eller databas.
Utifrån detta ramverk kan en optimeringsmodell tillsammans med bearbetad mätdata
från verket implementeras. Figur 2 beskriver flödet av information och data och hur
optimeringsmetoden introduceras.

Wicon Optim-
metod

Mill
Control Valsverk

E1

A1

B1

C1B2

Figur 2: Illustration av dataflödet med defi-
nerade storheter.

A1 Effektivdiameter, spaltinställning, re-
duktionsfaktor, slutvalsningshastighet,
spårkorrektion, slutdimension och has-
tighet (optimerade processparamet-
rar)

B1 Spaltinställning, varvtal på val-
sar/motorer (data).

B2 Effektivdiameter, spaltinställning per
par, P-signal för heta i respektive par, be-
räknad reduktionsfaktor per par (data).

C1 : Uppmätta slutdimensioner, slutvalshas-
tighet från fotoceller efter sista par, tem-
peratur från pyrometrar (data).

E1 Flytspänningsfaktor, brednings-
faktor och bredningskoefficient
(modellparametrar).

Genom användande av Wicon OnLine kan alla process- och modellparametrar populeras
och beräknas via databasen eller laddas från fil. Det är möjligt att läsa in och spara vals-
ningsscheman i databasen, skicka för beräkning och modifiera värden samt utläsa värden
efter beräkning. Wicon kan då behandlas som en black-box som tar ett antal ingångspa-
rametrar och producerar ett antal utgångsvärden som kan användas av optimeringsalgo-
ritmen via ett egenutvecklas interface som kommunicerar med databasen. Figur 3 visar
översiktligt hur Wicon OnLine integreras med styrsystemets så kallade Level 2 -databas.
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Figur 3: Översiktsbild avseende Wicon OnLine och styrsystemets databas.

2 Optimeringsproblem och teori
Optimeringsproblemet går att formulera på följande sätt:




R = (f(x)− y),Residualvektor avseende simulerade och uppmätta storheter från data,

Min︸︷︷︸
x

√
M∑
i=1

(αi ·Ri(x))2 eller |R(x)| med M - antalet målparametrar enligt tabell 2

Finn x föremål för b som optimerar Wicon för en viss produkt (dimension och stålsort).
y −Mätt eller beräknad area för respektive valspar (från data),
f (i) −målparametrar som modellerar y (Valspar i),
x(i) −Modellparametrar för Wicon (Valspar i),
α − Viktvektor för utjämning av residualernas storlek,
b−Matris innehållande min- och maxbegränsningar för x.
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Valspar 1 Valspar 2

IF
f(x)−y ≥

tol

Valspar 3 Valspar 4

x(2) x(3) x(4)x(1)

f (1)(x) f (2)(x) f (3)(x) f (4)(x)

Optimerad x

Heta

Figur 4: Illustration av optimeringsalgoritmen samt hetans väg genom valsverket.

Ingångsvärden till modellen består av ett antal modelljusteringsparametrar som enbart
används för finjustering av simuleringsmodellen, outputen är en eller flera simulerade
processparametrar. Examensarbetet avser att implementera en derivatabaserad metod
som söker minimum av residualnormen samt en evolutionär optimeringsmetod. En viktig
modellparameter är bredningskoefficienten, den används för att justera hur mycket hetan
breddar i spåret när den trycks ihop. I valsverket är detta något som kan mätas men i
simuleringen är det mer att anse som en justeringsparameter beroende på det material
som valsas.

2.1 Optimum för problem med multipla mål- och ingångsvariab-
ler

Iterativa metoder med eller utan derivata angriper alltid ett lokalt minimum av målfunk-
tionen. Svårigheten inom optimering generellt och optimering med multipla målfunktioner
i synnerhet är huruvida detta lokala minimum också är ett globalt minimum. I fallet då
problemet är konvext existerar endast ett minimum som då också är ett globalt minimum.
Om problemet istället är icke-konvext så existerar flera lokala minimum eventuellt med
varierande kvalité [5]. I praktiken eftersöks ett tillräckligt bra resultat och mindre vikt
läggs vid att bevisa huruvida det är det teoretiskt bästa möjliga resultatet eller ej.

Ett sätt att utforska hela lösningsrummet är med s.k. evolutionära algoritmer, se Av-
snitt 2.3. Dessa metoder producerar en familj av lösningar istället för en specifik lösning,
priset är dock en stor mängd funktionsutvärderingar och således lång exekveringstid. Fa-
miljen av lösningar representerar den s.k. Pareto-optimala fronten. Fronten ger en mer
komplett beskrivning av lösningsrummet [6]. Om vi tänker oss ett lösningsrum där minima
ligger längs botten på en dal så kommer den evolutionära metoden idealt producera lös-
ningar som täcker botten av dalen. En mer klassisk metod skulle istället istället konvergera
mot en godtycklig punkt i dalen. I praktiken går det sällan att visualisera lösningsrummet
och ett singulärt värde ger ingen indikation över lösningsrummets utseende.
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2.2 Iterativ derivatabaserad metod: Levenberg-Marquardt mins-
ta kvadratmetod

Den implementerade Levenberg-Marquardt-metoden söker ett minima i termer av en mins-
ta kvadratnorm. En derivata beräknas för att undersöka hur respektive parameter i x
påverkar normen, därefter sätts nya lämpliga värden och funktionen utvärderas [7] [8].
Målfunktionen konstruerades enligt Ekvation 1,




Min︸︷︷︸
x

√
M∑
i=1

(αi ·Ri(x))2 med M - antalet målparametrar enligt tabell 2

Finn x under bivillkoren b(i,1) ≤ xi ≤ b(i,2) , i = (1, ..., N -antal beslutsvariabler)
(1)

Här har en vikt α(i) lagts på respektive residual med två syften, dels att skala om residua-
lerna till jämförbara storheter samt att möjligöra att korrekt slutdimension ska prioriteras.
I de undersökta fallen återfinns ingen gripbar viktningsvektor och istället har den tagits
fram genom prov och försök.

Metoden finns ofta tillgänglig och implementerad i olika bibliotek konstruerad på ett
vis som garanterar konvergens. En av dessa metoder testades i arbetet och jämfördes med
resultatet från den egenhändigt implementerade algoritmen beskriven i Algoritm 1.
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Algorithm 1 Levenberg-Marquardt minsta kvadratmetod med bästa resultat buffer och
fördröjd belöning.

1: Beräkna normen av residualvektorn Ri enligt ||Ri|| =
√

4∑
j=1

(R
(j)
i )2.

2: Beräkna Jacobianen J med finita differensmetoder.
3: Initialisera variabler och konstanter (N -antal målparametrar, P -antal beslutspara-

metrar, λ-boostervariabel, IP×P , bestNorm1×5-buffer innehållande de bästa norm-
värdena, bP×2 - bivillkor, Ri+1 = 0).

4: while abs(||Ri+1|| − ||Ri||) > 1e− 4 and iter < maxiter do
5: g−1 = ((JTJ) + (λ · I))−1.
6: pk = ((g−1 · JT ) ·Ri).
7: Ansätt nya parametrar enligt xi+1 = xi − pk.
8: Kontrollera att bivillkoren inte brutits:
9: for j ∈ (1, ..., P ) do

10: if x(j)i+1 < bj(1) or x(j)i+1 > bj(2) then
11: Sätt brutet villkor till maxgräns definerat i b
12: Beräkna ny residualvektor Ri+1.
13: Beräkna ny Jacobian J.
14: if ||Ri+1|| < max(bestNorm) then
15: Ersätt största värdet i bestNorm med ||Ri+1||
16: Spara aktuella parametrar xi+1.
17: D = 0
18: else
19: Inkrementera divergensräknare D = D + 1.
20: if D = 3, oförändrad bestNorm på tre iterationer. then
21: end while
22: if ||Ri+1|| < ||Ri|| then
23: Om det nya värdet är bättre så tillåt algoritmen att närma sig Gauss-Newton.
24: λ = λ

2

25: else
26: Gå mer mot Gradient Descent genom att öka booster variabeln.
27: λ = λ · 4
28: iter += 1
29: Returnera x tillhörande min(bestNorm)

Algorithm 2 Finita centraldifferensmetod för estimering av Jacobianen.
1: Initiera N -antal målparametrar, P -antal beslutsvariabler, JN×P -gradientmatris,

dxP×P
(fw,bw)-framåt- och bakåtdifferensmatriser.

2: for i ∈ (1, ..., P ) do
3: Ansätt steglängd h = xi · 0.02.
4: Ansätt dx(fw,bw) = xi ± 0.5 · h.
5: Frys övriga koefficienter.
6: Beräkna Ji = 1

h
(R(dxifw)−R(dxibw)).

7: Returnera Jacobianen J

9



Det visade sig svårt att finna allmängiltiga parametrar till den egenhändigt implementera-
de minimeringsmetoden som leder till konvergens mot minimum för samtliga fall. En mer
omfattande implementering av randvillkoren hade krävts. För att möjliggöra att metoden
ändå kan presentera ett resultat inom rimligt antal iterationer implementerades lösningen
med resultatbuffern. Detta medgör att metoden alltid kan avslutas med ett resultat även
om den i praktiken misslyckas med sitt sökande. Vidare ansattes olika värden på booster-
variabeln λ. Tidigt i sökandet ansätts λ så att lösningen beter sig som metoden Gradient
descent men allt eftersom lösningen fungerar bättre blir λ mindre och metoden beter sig
mer som Gauss-Newton. Om lösningen istället divergerar och blir större så tillämpas ett
straff till λ. Värdet på straffet och belöningen kan sättas med en direkt metod där sam-
ma värde används i båda fallen. För att uppnå extra stabilitet valdes istället en fördröjd
belöningsmetod som straffar algoritmen hårdare än den belönar [9]. Detta visade sig leda
till en stabilare konvergens mot bättre värden.

Ett stabilare alternativ till att implementera optimeringsalgoritmen själv hade varit att
använda en färdigutvecklad mer avancerade implementering från ett optimeringsbibliotek
t.ex. SciPy Optimize.

2.3 Minimering av residualvektorn - Evolutionär algoritm MODE

För detta fall måste målfunktionen formuleras om, istället för att minimera en skalär,
som i fallet med minsta kvadratmetoden, så minimeras istället absolutbeloppet av resi-
dualvektorn, notera att här har ingen viktning av residualerna tillämpats.
{

Min |R(x)|,
Finn x under bivillkoren b(i,1) ≤ xi ≤ b(i,2) , i = (1, ..., N -antal beslutsvariabler)

(2)
Evolutionära algoritmer är en samling optimeringsmetoder som inspirerats av evolutions-
processen i naturen. En grundpopulation ansätts som sedan muteras eller korsas med
andra medlemmar ur populationen eller en slumpad parameter. Resultatet för den nya
kandidaten (barnet) utvärderas relativt dess förälder. Om resultatet lett till en förbättring
så ersätter barnet föräldern.

Det finns många olika varianter på dessa algoritmer, i arbetet valdes en metod som kallas
Multi-objective differential evolution eller MODE. De anses vara ideala för multipla mål-
funktioner då resultatet presenteras i form av populationer som beskriver en stor del av
lösningsrummet [6]. I fallet med många parametrar och målfunktioner kan dock konver-
gensen mot minima bli mycket långsam då det krävs en stor mängd funktionsutvärderingar
för att uppnå ett bra resultat.

MODE baseras på en metod kallad Differential Evolution (DE) som är en enkel och kraftfull
optimiseringsstrategi som genererar försöksparametrar på vektorform. Den adderar två
viktade evolutionära kandidater tillsammas med en slumpad lösning som förslag till en
ny kandidat. Fördelar med DE är simpel struktur, enkelhet vid användning, beräknings-
hastighet och robusthet [10]. Algoritmen är dock utvecklad för singulära målfunktioner.

Metoden har vidareutveklats med införandet av vissa själv-adaptiva variabler och kallas
då Self-Adaptive Multi Objective Differential Evolution, SA-MODE. Algoritmen beskrivs
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kortfattat i Algoritm 3. Samtlig funktionalitet i SA-MODE har ej implementerats utan
endast användandandet av adaptiv populationsstorlek där dominerade lösningar tas bort
ur populationen efter varje iteration. Detta innebär att misslyckade minima kan sorteras
bort och antalet funktionsutvärderingar kan minskas.

Algorithm 3 Multi-Objective Differential Evolution
1: for i < max generationer do
2: Initiera en grundpopulation (Parent) av P -vektorer av längd motsvarande antalet

beslutsvariabler kallade xP
3: Utvärdera den initiala populationen genom kostfunktionen.
4: Evolvera populationen (Mutant) enligt xM = xP + S · (xP (rand1)− xP (rand2))

där S är en s.k. skalningsfaktor.
5: Verifiera att det nya värdet på mutanten inte överstiger gränsvärden.
6: Initiera ny population (Child) som slumpmässigt väljer ny kandidat från xP resp.

xM enligt ett slumpat tal jämfört med en CrossOver operator.
7: Utvärdera barnet (xC).
8: Selektera bästa lösningen från förälder respektive barn och ansätt till nästa gene-

rations förälder (i+1).
9: Sortera bort dominerade lösningar och ansätt ny populationsstorlek P.

10: Returnera förälder xP
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3 Implementering

3.1 Databearbetning och analys

Datan var insamlad från produktion av stål i ett valsverk och Tabell 1 visar fördelningen
per produkttyp. Den inledande bearbetningen bestod av att fördela den sammansatta
datan så alla mätta parametrar för en viss produkt sparas på en viss plats.

Den erhållna datan var fördeladad på 14 olika produkter. Med produkt menas en viss
slutdimension och en viss stålsort. En produkt sorterades bort då det inte fanns bra
mätdata avseende slutdimension. Totalt omfattade datamängden c:a 130 olika hetor.

Tabell 1: Översikt av tillgänglig data fördelat på dimension och stålsort, uttryckt i antalet
produkter.

Dimension Stålsort Antal

23.3 A, B, C, D, E, F, G 7
24.4 C, E, H 3
25.0 B, C, E 3

Efter förarbete bedömdes att varvtal vid respektive valspar samt den inställda passiva
valsspalten vara de viktigaste parametrarna. Övriga viktiga parametrar som främst be-
rör hastighetsstyrningen av valsverkets motorer hanteras bra av valsverkets styrsystem.
Figur 5 visar den genomsnittliga valsspalten samt de uppmätta slutdimensionerna för
respeketive produkt. Figuren representerar också produktionsschemat med omställningar
där produkten till vänster också var den först producerade. Fyra olika värden har an-
vänts för denna beräkning, dels det s.k. kallmåttet (höjd och bredd) som uppmätts med
mätsticka på kylbädden, detta värde anses bäst återspegla den slutgiltiga dimensionen.
Dimensionerna mäts på fyra ledder, höjd, bredd och två diagonaler. Produkten mäts på
ett ställe antingen i framänden eller bakänden. Samtliga produkter är tilltänkta som run-
da men ibland är det önskvärt med en viss ovalitet på produkten. Ur figuren kan också
konstateras att ordningen av valsade produkter är viktig om omställningstiden ska mini-
meras, detta ses genom att material som beter sig snarlikt bör valsas efter varandra för
att minimera antalet justeringar mellan produkter.

I slutet av verket återfinns en dimensionsmätare, mätaren roterar runt hetan och genomför
diskreta mätningar c:a tre gånger per sekund av minsta och högsta uppmätta värde under
cykeln. Ett medelvärde av dessa min- och maxvärden har sedan tagits fram för respektive
produkt. Detta utgör ett uppskattning på hetans genomsnittliga största respektive minsta
diamater. Precisionen i mätningen anses ej vara lika bra som kallmåttet.
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(a) Genomsnittligt spaltavstånd.

(b) Genomsnittliga dimensioner enligt kallmått.

(c) Genomsnittliga dimensioner enligt dimensionsmätare.

Figur 5: Förändringen av valsspalten och uppmätta slutdimensioner för samtliga produk-
ter från Tabell 1. Ordningen som produkterna valsats beskrivs från vänster till höger.
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(a) 23.3 mm

(b) 24.4 mm

(c) 25.0 mm

Figur 6: Låddiagram avseende spridningen i dimension fördelat på de avsedda slutdimen-
sionerna. Spridningen påvisar skillnader i material.

Figur 6 visar fördelningen av uppmätta dimensioner för de tre olika slutdimensionerna
som återfanns i den insamlade datan. Olika stålsorter har valsats och spridningen i datan
påvisar hur materialberoende de slutgiltiga dimensionerna är. Spridningen av kallmåt-
tet för exempelvis dimension 23.3 [mm] är relativt stor. Dimension 25.0 [mm] påvisade
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störst spridning avseende slutdimension, detta förklaras av att spaltavstånden justerats
vid samtliga par mellan de olika produkterna. Ofta har valsverken mer plus tolerans än mi-
nus tolerans, vilket innebär att den nominella dimensionen i realiteten har ett högre värde
än de angivna måldimensionerna. Ur datan kan också konstateras att uvecklingspotential
finns för att uppnå lägre ovalitet och snävare toleranser avseende slutdimension.

3.2 Bestämning av area med bakåtberäkningsmetod

Reduktionsfaktorn, se Ekvation 3, antas vara en viktig parameter för tillverkning av bra
stål. I Wicon bör således areor och reduktioner stämma överens med uppmätt data i
valsverket. Dimensionen på slutprodukten mäts med mikrometernoggrannhet så den slut-
giltiga arean är känd. En fotocell mäter hastigheten vid utgången av sista valsparet vilket
gör att även denna storhet är känd. Massflödet kan då beräknas i det sista valsparet. För
att beräkna arean vid tidigare valspar måste hastigheten mellan dessa par bestämmas.
Tidsangivelser avseende hetans in- och utgång ur respektive par gick efter bearbetning
att hämta ur datan. Avståndet mellan paren går att utläsa från valsverkets layout och
hastigheten kunde bestämmas.

R.Fi+1 =
Ai
Ai+1

(3)

Med R.F menas reduktionsfaktorn, Ai avser hetans area före och Ai+1 efter reduktionen
i valspar i. Kontinuerlig valsning innebär att den s.k. hetan är i kontakt med samtliga
valspar och utsätts för ett visst drag och innebär att massflödet antas vara konstant,

ṁ = A · v, [m3/s].

v =
s

∆t
, [m/s].

Varje produkt innehåller data för flera hetor, ett medelvärde avseende hetornas hastig-
heter beräknades. Även för slutdimension har ett medelvärde har beräknats, samtliga
mätningar på slutprodukterna användes. Figur 7 visar fördelningen av beräknade hastig-
heter efter passering av valspar 1, 2 och 3 samt fotocellsuppmätt hastighet efter valspar 4.
Hastigheterna beräknades både på hetans framända samt hetans bakända. Avvikelsen från
medelvärdet illustreras genom att subtrahera medelvärdet vid respektive valspar. Olika
stålsorter har valsats vid varje önskad slutdimension. Spridningen är minst i Par 4 pga.
att styrsystemet aktivt arbetar för att uppnå en viss slutvalsningshastighet.
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(a) 23.3 mm.

(b) 24.4 mm.

(c) 25.0 mm.

Figur 7: Låddiagram avseende hastighetsavvikelser från medelvärde vid respektive par.
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3.3 Val av mål- och modellparametrar

Vid initial beräkning användes area vid respektive valspar som målparametrar samt
brednings koefficient (k.b, en justeringsparameter avseende hur mycket hetan fyl-
ler spårprofilen på bredden) som modellparameter. Denna metod visade sig otillräcklig då
spårgeometrin kraftigt begränsar ökning av area. Efter att valsspåret fyllts av hetan så
erhålls endast areaökningen av utrymmet i valsspalten mellan valsarna, se Figur 1.

Istället formulerades ett fall där reduktionsfaktorn utgjorde målparameter istället för area.
Reduktsfaktorn är en relativ storhet (se Ekvation 3). För att säkerställa att simuleringen
uppnår rätt slutdimension tilläts en förändring av simulerat aktivt spaltavstånd i det sista
paret. Höjden på hetan bestäms av profilen på spåret i kombination med det spaltavstånd
som övre och undre vals är separerade med. När hetan kommer i kontakt med valsarna
sker en töjning som gör att de böjs ut. Värden som hämtas från styrsystemet mäter ej
denna utböjning.

En alternativ formulering identifierades genom att tillåta en maximal förändring av det
aktiva spaltavståndet i par 1, 2, 3 och 4 på (+1.0,-0.2) [mm]. Detta motsvaras fysikaliskt
av en töjning av den aktiva valsspalten när stålet är i kontakt med valsparet i kombination
med ett antaget simuleringsfel som beror av använd beräkningsmetod och spårgeometri.
För optimeringen användes två olika fall av mål- och modellparametrar, se Tabell 2. Bred-
ningskoefficienten tilläts variera mellan 0.5 och 1.5. Detta tillsammans med ovan nämnda
tillåtna variation för valsspalten utgör bivillkoret b för de båda optimeringsfallen.

Tabell 2: Optimeringsfall

Målparametrar Beslutsvariabler

Fall 1: Reduktionsfaktor (alla par), Bredningskoefficient (alla par),
höjd och bredd i par 4. spaltavstånd i par 4.

Antal 6 5

Fall 2: Area (alla par), Bredningskoefficient (alla par),
höjd och bredd i par 4. spaltavstånd (alla par).

Antal 6 8

Parametrar i Wicon avseende valsdiameter och spaltavstånd sattes initialt till uppmätta
värden från datan. Övriga datafält bedömdes inte påverka dimensionsutfallet i tillräckligt
stor utsträckning för att beaktas.
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4 Resultat och diskussion
Optimering genomfördes för de två fallen beskrivet i Avsnitt 3.3. Idén var att för varje
produkt erhålla modellparametrar som minimerar residualen mellan uppmätta målpara-
metrar från data och simuleringar i Wicon. I dagsläget används en grundsimulering för
alla olika produkter med en viss avsedd slutdimension. Som måldata antogs ett medelvär-
de över flera hetor från datasetet då det uppstod svårigheter att korrellera tidsangivelser
på ingångar och övrig data till specifika hetor. Därefter beräknades de övriga areorna en-
ligt Avsnitt 3.2. För optimeringsfall ett behövdes ingen viktning α av residualerna innan
uträkning av dess norm. För fall två användes istället en viktning enligt:

α(i) =

{
0.1 , för arearesidualer,
10 , för höjd och bredd par 4.

Detta ledde till en utjämning av storheter i normen ||R||.

4.1 Optimeringsresultat fall 1 - minsta kvadratmetod

Figur 8 och 10 visar både målvärdet och den optimerade reduktionsfaktorn vid respektive
valspar. Här representerar målet ett medelvärde av samtliga hetor för respektive produkt.
För dimension 23.3 mm underskattar Wicon simuleringen den uppmätta reduktionsfak-
torn och genom att addera en justeringskonstant på det optimerade resultatet kan den
sammanlagda normen förbättras. En genomsnittlig offset kan räknas fram från medel-
värdet för varje par och varje produkt, Figur 9 visar när justeringskonstanten använts.
Konstanten beräknas separat för respektive dimension. Mest effekt sågs i fallen med stål-
sort A, B och C och 23.3 mm. Även D, E, F, G påvisade förbättring, se Tabell 3. För de
större dimensionerna 24.4 mm och 25.0 mm var effekten mindre.

För att beräkna målreduktionsfaktorn i par 1 användes ett inmatat värde från styrsy-
stemet som personalen mätt och ansatt, det inmatade värdet förändrades ej och var
således detsamma för alla stålsorter. I Wicon användes det icke optimerade värdet från
föregående valspar.
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(a) Stålsort A, B, C, dimension 23.3 mm.

(b) Stålsort D, E, F, dimension 23.3 mm.

Figur 8: Optimeringsresultat (utan offset) för fall 1 dimension 23.3 mm, önskad reduk-
tionsfaktor illustrerad bredvid optimerad reduktionsfaktor för respektive par.
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(a) Stålsort A, B, C, dimension 23.3 mm.

(b) Stålsort D, E, F, dimension 23.3 mm.

Figur 9: Optimeringsresultat (med offset) för fall 1 dimension 23.3 mm, önskad reduk-
tionsfaktor illustrerad bredvid optimerad reduktionsfaktor för respektive par.
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(a) Stålsort C, E, H, dimension 24.4 mm.

(b) Stålsort B, C, E, dimension 25.0 mm.

Figur 10: Optimeringsresultat (utan offset) för fall 1 dimension (a) 24.4 mm och (b) 25.0
mm, önskad reduktionsfaktor illustrerad bredvid optimerad reduktionsfaktor för respek-
tive par.
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Tabell 3: Fall 1 Levenberg-Marquardt - optimerade residualer och sammanlagd norm

Produkt R.F 1 R.F 2 R.F 3 R.F 4 R.F norm R.F norm
med offset

A-23.3 0.015 0.017 0.013 0.002 0.041 0.008
B-23.3 0.013 0.015 0.007 0.003 0.038 0.006
C-23.3 0.019 0.021 0.021 0.001 0.039 0.008
D-23.3 0.017 0.020 0.019 0.001 0.038 0.023
E-23.3 0.016 0.018 0.012 0.002 0.046 0.038
F-23.3 0.017 0.019 0.019 0.001 0.051 0.039
G-23.3 0.014 0.014 0.002 0.003 0.047 0.031

C-24.4 0.013 0.017 0.015 0.002 0.078 0.062
E-24.4 0.015 0.018 0.015 0.002 0.077 0.064
H-24.4 0.011 0.021 0.015 0.002 0.084 0.071

B-25.0 0.018 0.020 0.020 0.001 0.152 0.152
C-25.0 0.017 0.019 0.021 0.001 0.156 0.156
E-25.0 0.016 0.018 0.020 0.001 0.148 0.148

R.F - Reduktionsfaktor vid respektive par.

—
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4.2 Optimeringsresultat fall 2 - minsta kvadratmetod

I Figur 11 och 12 presenteras resultatet för optimeringsfall 2. Fallet gav mycket bra resul-
tat avseende den simulerade arean vid respektive par. Fall 2 tillåts algoritmen att justera
spaltavståndet i samtliga par tillsammans med bredningskoefficienten. Detta ger större
möjligheter att komma närmare de uppmätta och beräknade målparametrarna. Tabell 4
visar även att offset-metoden fungerar mindre bra på fall 2

Vid par ett och två maximerades det tillåtna värdet av bredningskoefficienten och i vissa
fall även den maximalt tillåtna utböjningen vid fall 1. Det initiala valsninsschemat som
nyttjades underskattade arean i de tre första paren och optimeringen begränsades av de
ansatta randvillkoren.
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(a) Stålsort A, B, C, dimension 23.3 mm.

(b) Stålsort D, E, F, dimension 23.3 mm.

Figur 11: Optimeringsresultat för fall 2 dimension 23.3 mm, önskat resultat illustrerad
bredvid optimerat resultat för respektive par.

24



(a) Stålsort C, E, H, dimension 24.4 mm.

(b) Stålsort B, C, E, dimension 25.0 mm.

Figur 12: Optimeringsresultat för fall 2 dimension (a) 24.4 mm och (b) 25.0 mm, önskat
resultat illustrerad bredvid optimerat resultat för respektive par.
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Tabell 4: Fall 2 Levenberg-Marquardt - optimerade residualer och sammanlagd norm.

Produkt Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 Areanorm Areanorm
[mm2] [mm2] [mm2] [mm2] med offset

A-23.3 -5.693 -0.333 -0.061 -2.134 6.089 4.769
B-23.3 -6.740 -0.420 -0.073 -3.405 7.564 6.067
C-23.3 -1.347 -0.078 -0.020 0.033 1.350 2.139
D-23.3 -7.077 -0.435 -0.033 -2.367 7.475 6.107
E-23.3 -1.215 -0.070 -0.025 0.110 1.222 2.185
F-23.3 -0.000 -0.039 -0.013 -2.102 2.102 2.304
G-23.3 -0.300 -0.131 -0.110 -1.043 1.099 1.878

C-24.4 -11.218 -0.651 -0.089 -2.018 11.418 10.005
E-24.4 -9.797 3.336 8.686 -1.148 13.559 13.925
H-24.4 -12.651 4.284 4.415 0.788 14.089 14.043

B-25.0 -1.592 -0.113 -0.172 -2.023 2.583 1.695
C-25.0 -1.086 -0.095 -0.138 -1.664 1.994 1.384
E-25.0 -1.349 -0.105 -0.028 -3.013 3.303 2.446

4.3 Optimeringsresultat fall 2 - MODE

MODE-metoden visade sig konvergera alldeles för långsamt. Urvalet sker i termer av domi-
nerade lösningar, detta innebär att en ny muterad lösning måste ge bättre resultat än den
tidigare för samtliga residualer i residualvektorn, se Algoritm 3. Simuleringar tilläts pågå
i 400 generationer ( 6 h beräkningstid) varefter inga lösningar överträffade resultatet från
minsta kvadratmetoden.

Den initiala populationen slumpades fram i hela det tillåtna lösningsrummet, med minsta
kvadratmetoden nyttjades ett framtaget valsningsschema som utgångspunkt.

Figur 13: Medelnorm över generationer för optimeringsmetod MODE och fall 2.
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4.4 Diskussion

Användandet av SQL-databas för överföring av data mellan optimeringsmetoden och Wi-
con visade sig vara en stor flaskhals för hastigheten på beräkningarna. En implementerad
optimeringsalgoritm inuti Wicon skulle öka hastigheten på optimering avsevärt. Optime-
ringen tog relativt lång tid att genomföra då en mängd data behövde skrivas och läsas
till databasen för varje funktionsutvärdering. Detta begränsade också möjligheten att ut-
värdera och justera implementeringen av MODE-metoden. Det tog mycket lång tid att
utvärdera varje förändring av koden samt att undersöka dess konvergens.

En begränsning med fall 1 är att arean i valsparet innan par 1 behövs för att beräk-
na reduktionsfaktorn för par 1. Då de ingående tvärsnitten varierar något. I den erhållna
datan från styrsystemet var detta ett av operatören satt värde som inte förändrades vid
byte av stålsorter eller dimensioner. Det är rimligt att anta att den ingående hetan varie-
rar både i form och area när olika stålsorter produceras samt mellan olika hetor av samma
stålsort.

Metoden för fall 2 bedöms fungera mycket bra, undantaget är återigen Dimension 24.4
[mm] pga. svårigheter att simulera rätt area i Par 1, se Tabell 4. Denna dimension valsa-
des mest och uppvisade störst spridning i termer av hastigheter i Par 1 (se Figur 7). En
möjlig felkälla är utomliggare i datan vilket kan påverka den beräknade hastigheten. Det
är också möjligt att den valda spårgeometrin i Wicon inte återspeglar det faktiska spåret
som använts vid valsning av dessa produkter.

Med sex stycken målparametrar och dominanskriteriet för MODE-metoden bedöms att
en ansenligt större mängd generationer måste köras. För att detta ska vara möjligt måste
beräkningstiden snabbas upp avsevärt. Om optimeringen körs lokalt utan databas kan
tillräckligt snabba beräkningstider uppnås för att återbesöka metodens lämplighet. Se Fi-
gur 13 för medelnormens beteende när antalet generationer växer.

I Wicons materialdatabas fanns ej exakt materialdata för de valsade produkterna, det
medförde att en mer generell familj av snabbstål valdes som material i simuleringen vilket
bedömdes bäst återspegla beteendet hos de aktuella produkterna. Byte av materialsort till
mer lågkvalitativt kolstål medförde stora försämringar i simuleringen. En initial hypotes
var att det skulle gå att relatera de optimerade parametrarna, dvs. att optimerade para-
metrar för dimension 23.3 skulle kunna tillämpas på dimension 24.4 när samma material
simuleras. Inget stöd för detta har kunnat påvisas. Vissa oklarheter kvarstår avseende den
faktiska spårgeometrin som använts vid produktionen.

Målet med examensarbetet var att finna vägar att få Wicon att så korrekt som möj-
ligt simulera den uppmätta och beräknade verkligheten i valsverket. Båda de valda fallen
av optimeringsparametrar gav mycket goda resultat. Det finns många aspekter att ta
hänsyn till vid valsningen, t.ex. kan en ovalitet vara önskvärd i syfte att hetan inte slår
runt i spåret under valsning. Idag finns en strategi att justera så lite som möjligt på så
få ställen som möjligt, Figur 5 återspeglar denna strategi där samma dimensioner körs
efter varandra och där spaltavståndet ökas gradvis mot större dimensioner. Justeringar
tar tid och introducerar felkällor. Med bättre simulering av förloppet och automatiserad
justering av valsspalter så kan en bättre valsinställning göras från styrcentralen.
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Utifrån den nya bättre simuleringen så kan ett nytt valsningsschema tas fram och en
justering göras för att uppnå en snävare tolerans för respektive produkt. Sådana scheman
har konstruerats och kan utvärderas om mer data samlas in. En av målsättningarna med
arbetet var att undersöka en metod som kan vara del i en större automatisering av vals-
verket. Metoden måste då utvärderas på mycket större datamängd. Ett problem uppstår
när ingående area till de fyra studerade valsparen antas konstant. Tvärsnittets storlek
och utseende förändras även vid den tidigare grovvalsningen, här vore en optimeringsme-
tod som påverkar samtliga par mer gångbar alternativt en bättre mätning av ingående
dimensioner till den kontinuerliga sträckan. Grovvalsningen är som namnet antyder en
grov nedvalsning av hetans dimensioner där utrustningen inte medgör låga toleranser, det
ingående ämnet kan även ha vissa variationer när de producerats i stålverket. Validering
av de optimerade parametrarna kan utvärderas först när data från ett annat tillfälle då
samma produkter producerats.

Valsningsresultatet beror på en väldigt stor mängd parametrar och har således många
felkällor, idag finns ingen fysikalisk modell som perfekt beskriver händelseförloppet med
hänsyn till alla felkällor som kan uppkomma. En optimeringsfunktion kan defintivt imple-
menteras i en framtida version av Wicon i syfte att minska dessa felkällor och på så sätt
uppnå ett bättre resultat men vidare studier hur den bör se ut måste göras.

5 Framtida arbete
I datan återfinns ingen information om förhållandet mellan höjd och bredd på hetan längs
sträckan. Genom mätning av antingen höjden eller bredden på hetan vid varje valspar kan
bättre uppfattning av hetans dimension göras. Med ny data kan bakåtberäkningsmetoden
verifieras i verksförsök.

En ytterligare aspekt är att det bör lagras i datan vilka spår och vilken spårgeometri
som använts vid respektive valspar, detta är en viktig förutsättning för att korrekt simu-
lering ska kunna genomföras i Wicon. Valsspåren slits även allt eftersom produktionen
fortskrider, detta påverkar den simulerade spårgeometrin och således hur hög och vilken
form hetan får vid respektive par.

Det är ibland önskvärt att bygga vad man kallar en slinga på hetan. En slinga är helt
enkelt en bukt på hetan mellan paren som sätts till en viss höjd. Denna byggs genom en
lägre hastighet för den främre valsen vid hetans ingång. När tillräcklig slinga byggs upp
synkroniseras hastigheten så slingan hålls konstant. Denna metod bryter mot antagandet
att massflödet är konstant och hastigheterna för framändan respektive bakändan kommer
skilja sig mer. Detta görs i syfte att uppnå det som kallas dragfri valsning. Det finns även
fallet där man medvetet upprätthåller ett drag mellan valsparen, hur detta påverkar den
faktiskt hastigheten jämfört med hastigheten på fram- respektive bakända kräver vidare
studie.

Vidare bör utveckling av en bättre materialdatabas genomföras så att materialdatan stäm-
mer så väl som möjligt överens med den produkt som valsas.
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