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Abstract  
 The present article deals with a proposal of the neural model of a continuous tinning 
line’s technological part. The tinning line is intended for production of sheets for packaging 
purposes. 
 The conti-line’s technological section is made up of six controlled electrical drives 
with separately excited motors that allow to separately control individual electrical, mechanical 
and technological variables so that the specified manufacturing technology would be adhered to. 
Our intention was to monitor speed of the belt in any technological line sections with the use of 
the line neural model.  Proposed for individual drives were controllers of both the current and 
speed, when all six sections of the line were modelled within the Matlab-Simulink program 
environment.  
 Considered at suggesting neural networks were multi-layer forward and cascade 
neural networks. Elected for individual neural models’ inputs were values of the belt requisite 
speed, observed values of the belt speed in (k-1) step and armature currents in k-th, (k-1) and (k-
2) steps for individual drives. Used for the output layer neurons were linear and, in the hidden 
layer, tan-sigmoid activation functions. The neural networks were proposed in the Matlab 
environment by using the Neural Networks Toolbox, and they were tested by and in the 
Simulink program. Whereas at final testing more favourable results have been attained with 
cascade networks any belt speed observers are resolved as cascade networks. Training of 
individual neural networks was performed off-line, whilst adaptation of the network parameters 
was ensured by Levenberg-Marquard’s modification of the back-propagation algorithm.  
 Assessed at the end of the article are the results and the mentioned line speeds’ 
waveforms observed at testing one of the neural models.  
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Abstrakt 
 Príspevok sa zaoberá návrhom neurónového modelu technologickej časti kontinuálnej 
pocínovacej linky. Pocínovacia linka je určená pre výrobu plechov pre obalovú techniku. 
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 Technologický úsek kontinuálnej linky pozostáva zo šiestich regulovaných 
elektrických pohonov s cudzobudeným motorom, ktoré umožňujú nezávisle regulovať jednotlivé 
elektrické, mechanické a technologické veličiny tak, aby bola dodržaná určená výrobná 
technológia. Našim zámerom bolo pomocou neurónového modelu linky pozorovať rýchlosť 
pásu v ľubovolnom úseku technologickej linky.  Pre jednotlivé pohony boli navrhnuté regulátory 
prúdu a rýchlosti  a všetkých šesť úsekov linky bolo namodelovaných v programe Matlab – 
Simulink.  
 Pri návrhu neurónových sietí sme uvažovali viacvrstvové dopredné a kaskádne 
neurónové siete. Za vstupy jednotlivých neurónových modelov sme zvolili hodnoty žiadanej 
rýchlosti pásu, pozorované hodnoty rýchlosti pásu v (k-1) kroku a prúd kotvy v k-tom, (k-1) a (k-
2) kroku pre jednotlivé pohony. U neurónov vo výstupnej vrstve sme použili lineárne a v skrytej 
vrstve tansigmoidné aktivačné funkcie. Neurónové siete boli navrhnuté v prostredí Matlab 
pomocou Neural Networks Toolboxu a testované v programe Simulink. Keďže sme pri 
výslednom testovaní dosiahli lepšie výsledky s kaskádnymi sieťami, všetky pozorovatele 
rýchlosti pásu sú tvorené kaskádnymi sieťami. Trénovanie jednotlivých neurónových sietí 
prebiehalo off-line, pričom adaptácia parametrov sietí bola zabezpečená prostredníctvom 
Levenberg-Marquardtovej modifikácie algoritmu backpropagation.  
 V závere príspevku sú zhodnotené dosiahnuté výsledky a uvedené priebehy rýchlostí 
pásu dosiahnuté pri testovaní jedného z neurónových modelov ťažných valcov.  
 
 
1. Úvod 
 Technologické linky na úpravu vyvalcovaného oceľového alebo iného pásu tvoria 
značnú časť pohonov valcovní. Úprava vyvalcovaného pásu je založená na jeho pozdĺžnom 
alebo priečnom delení alebo na jeho povrchovej úprave.  
 Elektrolytická pocínovacia linka, ktorej modelom sa zaoberáme umožňuje 
kontinuálne pocínovanie plechu technológiou Ferrostan. Vo vstupnom úseku sa z odvíjacieho 
pásu pomocou zvárania vytvára nekonečný pás, čo umožňuje aby technologická časť linky 
bežala pracovnou rýchlosťou nepretržite. Vo výstupnom úseku sa upravený pás navíja do 
zvitkov. Pri prechode linkou zostáva pás stále napnutý požadovaným ťahom pričom medzi 
pásom a transportnými valcami nesmie dochádzať k preklzu, aby sa pás nepoškodil.  
 Aby boli splnené tieto požiadavky, riešia sa elektrické pohony linky tak, že v každom 
samostatnom úseku linky je jeden pohon navrhnutý ako rýchlostný a ostatné pohony pracujú ako 
ťahové s reguláciou ťahu v páse.  
 V technologickej časti pocínovacej linky vystupuje šesť pohonov (obr.1): 

 pohony ťažných valcov č.2 (vstupný, stredný a výstupný) za vežovým zásobníkom 
napínajú pás, ktorý vstupuje do strednej časti linky, 

 pohony ťažných valcov č.3 (vstupný a výstupný) udržiavajú žiadanú rýchlosť výstupu 
a požadovaný ťah, 

 pohon ϕ valcov, ktoré slúžia na zachytenie pásu, pri prechode na navíjačku. 
  Riadenie linky umožňuje zavádzať pás do linky a samostatný chod každého úseku 
požadovanou rýchlosťou.  
 Počas zavádzania nového zvitku beží stredná časť linky konštantnou pracovnou 
rýchlosťou, vstupná časť linky sa zastavuje a pás sa čerpá z vežového zásobníka. Po opätovnom 
rozbehu vstupnej časti linky sa táto časť linky urýchľuje až na rýchlosť o 25 % vyššiu ako je 
pracovná rýchlosť strednej časti linky. Po zaplnení vežového zásobníka sa rýchlosti všetkých 
úsekov synchronizujú.
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Fig.1 Block diagram showing the continuous tinning line’s technological part’s drives 
  
 
 Pri návrhu neurónového modelu technologickej časti pocínovacej linky sme 
vychádzali z matematického popisu tejto časti linky. 
 
 
2. Matematický model strednej časti linky 
   Pre zostavenie presného modelu väzby transportného systému je potrebné uvažovať 
dve oblasti platnosti modelu: 

 pri nulovom ťahu, kedy sa medzi strojmi môže vytvárať slučka materiálu, 
 pri kladnom ťahovom napätí, kedy sú transportné valce viazané mechanickou väzbou. 

 V ďalšej časti pre prehľadnejšie odvodenie matematického vyjadrenia strednej časti 
linky uvažujeme len dva motory linky podľa obr.2. 
 Časť kontinuálnej linky pozostávajúcu len z dvoch jednosmerných cudzobudených 
motorov 1 a  2, podľa obr. 2, je možné  opísať sústavou diferenciálnych rovníc (1) v poradí pre 
prvý pohon (rovnica dynamiky vzhľadom na hriadeľ pracovného stroja), úsek pásu medzi 
strojmi (2) a druhý pohon (3): 
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Fig.2 A part of the conti-line with two motors 

 
 
 Po doplnení týchto rovníc rovnicami obvodu kotvy motora (pre dva pohony : ): 2,1i =
 
 aiiiii ICjM φ= , (4)
   

 aiiiii
ai
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dt

dI
LIR =++ ωφ , (5) 

 
dostávame matematický model najjednoduchšej kontinuálnej linky, ktorej bloková schéma je 
zobrazená na obr.3. Konštanta pred zátvorkou v rovnici (2) predstavuje konštantu pružnosti pásu 
v danom úseku: 
 

 
12

12p l
SEK = . (6) 

 
 Pretože materiál pásu má okrem pružnosti tiež tlmiace účinky, ktoré zohľadňuje 
konštanta tlmenia KT, udávaná v % konštanty KP, rovnica (2) nadobudne tvar: 
 
 121122T1122p sF)rr(sK)rr(K =−+−= ωωωω  (7) 
 
pričom označenia a indexy veličín sú použité nasledovne: 
 

Charakteristika Rozmer Charakteristika Rozmer
E   modul pružnosti Pa R  rezistor Ω 

F   ťahová sila N r    polomer m 
I    prúd A S   plocha m2

J   moment zotrvačnosti kgm2 s   Laplaceov operátor - 
j    prevodový pomer - T  časová konštanta s 

K  zosilnenie - U  napätie V 
L  indukčnosť H v   rýchlosť ms-1

l    dĺžka m ω  uhlová rýchlosť rads-1

M  moment motora Nm φ   magnetický tok Wb 
P   výkon W C  konštanta motora - 
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a indexy: 
 a - kotvy 
 i - indukovaný, i-tý  
 I - prúdový  
 m - motora  
 p - pružnosti 
 T - tlmenia 
 z - záťažný  
 r - žiadaný 
 
  

 
 

Fig.3 The conti-line block diagram (for the case of two identical drives) 
 
 
 Pre všetky vyššie spomenuté pohony boli navrhnuté regulátory prúdu kotvy motora 
a nadradené regulátory rýchlosti. Regulácia ťahu je v podstate reguláciou prúdu kotvy, ktorý 
určuje moment motora. Priama regulácia ťahu by vyžadovala presné snímanie tejto veličiny. 
Tieto snímače sú však drahé a pri preťažení sa trvalo deformujú. Z tohto dôvodu sa dnes dáva 
prednosť nepriamej regulácii ťahu. Riadenie je založené na rovnosti mechanického a 
elektrického výkonu: 
 
 v.FPmech =  (8) 
 
  (9) aiel I.UP =
 
 Ak predpokladáme, že rýchlosť pásu v môže byť pozorovanou veličinou a  hodnoty 
indukovaného napätia Ui, a prúdu kotvy Ia budeme merať, môžeme z týchto rovníc určiť ťahovú 
silu: 
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 Regulátor v kotve jednosmerného motora udržiava prúd na hodnote Ia úmernej 
ťahovej sile F a regulátor v budení udržiava konštantný pomer Ui/v.  
 Matematické modely jednotlivých častí linky spolu s reguláciou boli navrhnuté 
v prostredí Simulink, ktorý je súčasťou programu Matlab.  
 
 
3. Návrh neurónového modelu linky 
 Keďže pre zistenie rýchlosti pásu napríklad pre určenie sily ťahu je potrebné poznať 
rýchlosť v každej časti linky, rozdelili sme technologickú linku podľa predchádzajúceho popisu 
na šesť častí a pre každú časť sme vytvorili samostatný neurónový model. 
  Neurónový model jednotlivých častí linky sme navrhli na princípe sériovo-
paralelného modelu procesu (obr.4). 
 

 
Fig.4 Neural model as the system series-parallel model 

 
 
 Ako vstupy jednotlivých neurónových modelov u(k) sme zvolili hodnoty žiadanej 
rýchlosti pásu, prúdu kotvy v k-tom, (k-1) a (k-2) kroku pre daný pohon a pozorovanú hodnotu 
rýchlosti v (k-1) kroku. Základná štruktúra neurónového modelu jednej časti linky aproximuje 
rýchlosť pásu pomocou nasledovnej relácie:  
 
 [ ]w),1k(v),2k(i),1k(i),k(i),k(vf)k(v aaar −′−−=′  .  (11) 
 
 Na aproximáciu relácie (11) sme vybrali dva typy neurónových sietí (obr.5a 6): 

 viacvrstvovú doprednú sieť  
 kaskádnu doprednú sieť  

 

 
Fig.5 A multilayer feedforward neural network 



Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, 3  (282 - 290)                                                                                                        288 

 

 Výstupy z prvej a druhej vrstvy doprednej siete sú určené na základe vzťahov: 
 

 
( ) ( )

( ) ( )( )2biasjwk1apurelink2a

1biasiwIsigtank1a

+=

+=

  (12) 

 
kde I predstavuje vstupný vektor a w  vektor synaptických váh siete.  
 

 
Fig.6 A cascade neural network 

 
 
 Výstupy z prvej a druhej vrstvy kaskádnej siete sú určené na základe vzťahov: 
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 U oboch typov sietí sme pre neuróny vo výstupnej vrstve použili lineárne aktivačné 
funkcie a pre neuróny v skrytej vrstve tansigmoidálne aktivačné funkcie: 
 

 
)anexp(1

1)n(f
−+

=   (14) 

 
kde n je hodnota vnútornej aktivity neurónu a a je parameter strmosti sigmoidy.  
 Trénovanie jednotlivých sietí prebiehalo off-line, pričom pre adaptáciu parametrov 
sietí sme zvolili Levenberg-Marquardtovu modifikáciu algoritmu backpropagation.  
 Cieľom optimalizácie bola minimalizácia účelovej funkcie (15): 
 

 ( )∑ ′−=
2

q
*
q vv

Q
1e   (15) 

 
kde Q      je počet trénovacích vzoriek 
     je q hodnota rýchlosti pásu z modelu daného pohonu *

qv
     je q pozorovaná hodnota výstupu siete. qv′

 
 Adaptácia synaptických váh prebiehala na základe vzťahu: 
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 ( ) eJIJJw T1T −
+= µ∆   (16) 

 

kde J  je matica Jakobián, 
  je aproximovaná matica Hessian, JJ T

  je gradientový vektor, eJ T

 I  je jednotková matica 
 µ  je koeficient ovplyvňujúci rýchlosť adaptácie váh 
 Neurónový model strednej časti linky bol zostavený za pomoci Neural Network 
toolboxu programu Matlab.   
 Po porovnaní výsledkov testovania oboch typov sietí dosiahnutých doprednou 
a kaskádnou sieťou sme zvolili pre všetkých šesť častí trojvrstvovú kaskádnu doprednú sieť 
s desiatimi neurónmi v skrytej vrstve. 
 
  

 

4. Simulačné výsledky a porovnanie 
 Neurónové modely boli testované pre rôzne zmeny hodnoty žiadanej rýchlosti a pre 
rôzne zmeny záťažného momentu.  
 Všetky testy prebiehali pri odlišných podmienkach, než aké boli pri tvorbe 
trénovacích množín pri týchto žiadaných rýchlostiach: 1,5m/s; 5,1m/s; 1,9m/s; 2,8m/s; 3,6m/s; 
tieto zmeny nastali v čase: 0s; 10s; 25s; 40s; 45s a v čase 0s; 20s a 35s sa zmenil záťažný 
moment na hodnoty 332Nm; 232Nm; 382Nm.  
 Nakoľko dosiahnuté výsledky sú podobného charakteru neuvádzame výsledky 
testovaní  všetkých šiestich neurónových modelov ale len jedného modelu: pre ťažné valce č.2.1. 
 Na obr.č.7 sú zobrazené pozorované a modelované rýchlosti pásu pri zmenách 
žiadanej rýchlosti v ťažnom valci č.2.1. Priebehy pri rovnakých zmenách žiadanej rýchlosti 
v ťažných valcoch č.2.3, č.3.1  a na ϕ  valcoch mali rovnaký charakter. 
  

 
Fig.7 Drawing roll No.2.1- input: observed and actual waveforms of the belt speed 

 

 
Fig.8 Difference between the belt observed and actual speeds at drawing roll No.2.1 
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 Na obr.č.8 je zobrazený rozdiel pozorovanej a modelovanej rýchlosti pásu v ťažnom 
valci č.2.1 odpovedajúci priebehom na obr. č.7. 
 
 
Záver 
 Uvedený príspevok sa zaoberá modelovaním strednej časti technologickej linky na 
báze umelých neurónových sietí. Na základe žiadanej hodnoty rýchlosti pásu a merania prúdu 
statora  je možné pomocou navrhnutého neurónového modelu častí linky pozorovať rýchlosť 
pásu v ľubovolnom úseku technologickej časti linky. 
  Maximálne chyby, ktoré boli pri dynamických zmenách, sa pohybovali od 0,5% pri 
rýchlosti pásu na ϕ valcoch až do max.2% pri ťažnom valci č.3. Maximálne chyby  pri ostatných 
ťažných valcoch sa pohybovali okolo 1%.  
 Matematické modely jednotlivých pohonov linky spolu s reguláciou boli navrhnuté 
v prostredí Simulink, ktorý je súčasťou programu Matlab. Neurónové siete boli navrhnuté 
v prostredí Matlab pomocou Neural Networks Toolboxu a testované v programe Simulink. 
Trénovanie jednotlivých neurónových sietí prebiehalo v režime off-line, pričom adaptácia 
parametrov sietí bola zabezpečená prostredníctvom Levenberg-Marquardtovej modifikácie 
algoritmu backpropagation. 
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