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Lyhenne- ja symboliluettelo
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1. Johdanto

1.1 Tausta

Rautaruukki Oy on perustettu vuonna 1960. Nykyisin yhtiö on monipuolinen levyjen, put

kien ja muiden terästuotteiden valmistaja. Konsernin vuosittaisesta n. 2,3 miljoonan teräs- 

tonnin tuotannosta lähes puolet myydään kuumavalssattuina levy- ja kelatuotteina. Toinen 

puoli käytetään konsernin omassa jatkojalostuksessa.

Hämeenlinnan tehtaan tuotanto alkoi vuonna 1972. Raaka-aineena ovat Raahen te

rästehtaan toimittamat kuumavalssatut kelat, joista valmistetaan kylmävalssattuja, kuu- 

masinkitettyjä ja muovipinnoitettuja keloja ja arkkeja. Tehtaan kapasiteetti on n. 900 000 

tonnia ohutlevyjä vuodessa.

Hämeenlinnan tehdas on valmis sekä tuotantoteknisesti, että toiminnallisesti palve

lemaan teräsohutlevyn käyttäjiä, minkä takeena on tehtaan vuonna 1993 hyväksytty ISO 

9001 :n mukainen laatujärjestelmä.

1.2 Tavoitteet

Linjaa ajetaan useassa vuorossa. Lopputuotteen laatu on harvoin huonoa, mutta ajota

voissa olevat erot aiheuttavat ylimääräistä hajontaa laatumuuttujiin. Neuro-ohjauksen ta

voitteena on

• pienentää eri ajotavoista johtuvaa laatumuuttujien hajontaa
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• auttaa parhaiden ajoparametrien arvojen löytämistä kullekin ajettavalle tuotteelle

• nopeuttaa oikeiden ajoparametrin arvoihin pääsemistä

• visualisoida käyttäjälle prosessiparametrin arvojen perusteella ennustettua tuotteen 

laama.
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2. Teräksen muovaus

Kun terässulate on valettu, voidaan sanoa teräksen olevan valmista. Valanne on vielä muo

vattava erilaisilla menetelmillä, jolloin myös aineen ominaisuudet paranevat. Terästehtaassa 

ei yleensä valmisteta valmiita tuotteita, vaan teräs muovataan erilaisiksi valssaus-, valu- tai 

takotuotteiksi, kuten esimerkiksi levyt, tangot ja langat, joita valmistusteollisuus käyttää. 

Osa tuotteista jatkojalostetaan valmiiksi tuotteiksi.

2.1 Kuumavals s aus

Valssattava aihio kuumennetaan 800-1200 °C lämpötilaan. Tämä tehdään siksi, että teräs 

on helpommin muokattavissa korkeissa lämpötiloissa. Usein valssaus suoritetaan monessa 

vaiheessa. Eri valssauskertoja varten tarvitaan aina uusi kuumennus. Tällöin voidaan va

lanteiden pinnat tarkastaa ja pintaviat ja muut virheellisyydet poistaa.

Kuumavalssauksessa [23] teräksen ominaisuudet paranevat. Ominaisuuksiltaan epätyy

dyttävä rakenne häviää, tilalle muodostuu tasalaatuinen rakenne.

2.2 Jatkokäsittely kylmävalssaamossa

Joskus lopullinen muovaus on suoritettava kylmävalssaamalla [22]. Alle 1,5 mm:n paksuisia 

levyjä tai alle 0 5 mm:n lankaa ei voida kuumavalssata ilman erikoistoimenpiteitä.

Kylmävalssauksella saavutetaan:
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• jopa 0,002 mm:n paksuus joka on tuhannesosa kuumavalssauksella saavutettavasta 

paksuudesta

• erittäin tarkat mitat

• tasainen, tiivis ja kirkas pinta

• lujuuden lisäys

Kylmävalssaus puolestaan vaatii:

• hyväpintaisen ja ehjän raaka-aineen

• suuria valssausvoimia

• hehkutus- silitys- ym erikoiskäsittelyä

Kylmävalssauksessa kappaleille suoritetaan erilaisia lämpökäsittelyjä. Ne voidaan tehdä 

joko työvaiheiden välillä tai valmiiden tuotteiden jälkikäsittelynä.

Kylmävalssauksen yhteydessä suoritetaan lukuisia esi- ja jälkikäsittelyjä toivottujen omi

naisuuksien saavuttamiseksi [5].

2.2.1 Peittaus

Tärkeimpiä vaatimuksia kylmävalssattavalle aihiolle on hyvin puhdistettu pinta. Raaka- 

aineena käytettävä kuumavalssattu nauha on pinnaltaan rautaoksidin peittämä. Tämä ker

ros on poistettava ennen valssausta. Puhdistus suoritetaan peittaamalla (Kuva 2.1a).

peittaushappo

(a) Peittauskylpy (b) Oksidikerroksen rikkominen

Kuva 2.1 : Veittaus
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Hiiliterästen peittaukseen käytetään tavallisesti lämmintä, laimennettua suolahappoa; 

joissakin tapauksissa on käytössä myös rikkihappo. Ruostumattomien terästen peittaukseen 

käytetään yleensä typpi- ja suolahapon seosta eli kuningasvettä.

Oksidikerros ei ole kaikkialla samanlainen. Lähinnä rautaa on FeO-kerros, joka liu

kenee nopeammin kuin muut oksidit. Rikkomalla oksidikerros (Kuva 2.1b) saadaan happo 

kosketukseen FeO:n kanssa. Raudan liukeneminen estetään sopivilla inhibiiteillä.

Peittauksen jälkeen nauha pestään ja kuivataan happojäänteiden eliminoimiseksi.

2.2.2 Kylmävalssaus

Valssannen (Kuva 2.2) rakenteessa merkittävä tekijä on kylmävalssauksessa tarvittava suuri 

paine. Eri tyyppisille valssaimille yhteistä ovat pienet työvalssit, ja yhdet tai useammat tuki- 

valssit. Koska työvalssien halkaisija on pieni, kerralla muokattava pinta jää myös pieneksi. 

Valssipaine eli voiman suhde pinta-alaan muodostuu tällöin suureksi.

Kuva 2.2: Valssaus

Valssauksessa syntyvä kitkan [20] aiheuttama lämpö on johdettava pois. Nauhaa ja 

valsseja jäähdytetään tämän takia öljyemusiolla, joka toimii samalla voiteluaineena.
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Valssaimet ovat yleensä usean, esimerkiksi 4-5 valssaimen muodostamia ns. tandem- 

valssaimia. Näissä saavutetaan yhdellä valssauskerralla haluttu lopputulos, jolloin vältytään 

nauhan edestakaiselta kelaamiselta. Reduktio eli nauhan poikkipinta-alan pieneneminen on 

40 - 80 %.

2.2.3 Lämpökäsittelyt

Kylmävalssauksessa teräksen kovuus ja lujuus kasvavat sekä sitkeys alenee. Samalla teräk

sen muovattavuus katoaa. Muovattavuus voidaan palauttaa tai sitä voidaan jopa parantaa 

hehkutuksella. Hehkutus suoritetaan tavallisesti kellouuneissa (Kuva 2.3), joissa on suo- 

jakaasua.

suoja kaasu

Kuva 2.3: Hehkutusuuni

Kylmävalssauksen lämpökäsittelyt on suoritettava suojakaasussa, jottei pinta hapettuisi. 

Suojakaasu on seos, jossa on jotakin tai kaikki seuraavista kaasuista: typpi, vety, vesihöyry, 

hiilimonoksidi, hiilidioksidi, hiilivedyt.

2.2.4 Viimeistelyvalssaus

Hehkutuksen jälkeen suoritetaan vielä viimeistely- eli tempervalssaus. Siinä reduktio on 

0,5 - 1,5 %. Viimeistelyvalssauksen tarkoituksena on parantaa nauhan pinnan laatua, ul

konäköä ja muovattavuutta.
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2.2.5 Nauhan pinnoittaminen

Kylmävalssattua materiaalia voidaan myös jatkokäsitellä korroosiosuojan parantamiseksi 

esimerkiksi alumiinilla, sinkillä [12] tai lyijyllä. Samoin terästä voidaan pinnoittaa esimerkik

si muovilla. Sinkitettävälle materiaalille suoritetaan muovipinnoitettavaa materiaalia lu

kuunottamatta lämpökäsittely jatkuvatoimisen sinkityslinjan uunissa.

2.2.6 Jälkikäsittelyt

Ennen asiakkaalle toimittamista nauha leikataan tilaajan toivomiin mittoihin.

(a) Pituusleikkaus (b) Leikkaus

Kuva 2.4: Nauhan leikkaus

Materiaalin laatu varmistetaan prosessin aikana sekä väli- että lopputuotevaiheessa mo

nin tarkastuksin. Tarkoituksena on estää huonolaatuisen tuotteen joutuminen kalliisiin jat- 

kokäsittelyihin tai asiakkaalle. Tarkastusten kohteena ovat mitat, pinnan karheus, tasomai

suus ym. ominaisuudet sekä puhtaus, mekaaniset ominaisuudet jne.

k
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3. Itseorganisoiva kartta

3.1 Tausta

Professori Kohosen kehittämä itseorganisoiva kartta (SOM) [10] on yksi suosituimpia neu- 

roverkkomalleja. SOM-algoritmi perustuu ohjaamattomaan oppimiseen, mikä tarkoittaa 

sitä, että oppimisen aikana ei tarvita ihmisen ohjausta.

SOM esiteltiin vuonna 1981, ja sen jälkeen sitä on käytetty lukuisissa eri sovelluksissa 

tekstianalyyseistä prosessinvalvontaan [9].

SOM suorittaa kuvauksen moniuloitteisesta avaruudesta kartan soluihin. Kartan solut 

eli neuronit muodostavat yleensä kaksiulotteisen hilan, jolloin kuvaus on moniulotteisesta 

avaruudesta tasolle. Kartan topologia säilyttää kuvauksessa pisteiden välisen suhteellisen 

etäisyyden. Toisiaan lähellä olevat pisteet kuvautuvat kartalle toisiaan lähellä oleviin neuro- 

neihin.

SOM on myös yleistämiskykyinen eli kartta pystyy tunnistamaan sellaisia syötteitä, joita 

se ei aiemmin ole saanut. Uusi syöte assosioidaan siihen kartan soluun, johon se kuvautuu.

3.2 Rakenne

SOM on joukko naapureihinsa yhdistettyjä säännölliselle hilalle järjestettyjä neuroneja. 

Yleensä käytetään joko heksagonaalista tai suorakulmaista hilaa (Kuva 3.1) [2]. Myös use
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ampiulotteisia hiloja on olemassa, mutta niitä käytetään harvemmin, koska niiden visuali

sointi on hankalampaa.

Kartalla kukin solu i sisältää painovektorin m(. Kartan neuronit on yhdistetty viereisiin 

neuroneihin kartan rakenteesta riippuvalla naapuruussuhteella. Neuronin i välittömät naa

purit kuuluvat 1-naapuruuteen Ni;.

O O/O O O Q\Q O O
0/0/0 O 0\0\0 O O

o/o/o/6T\o\o\o o 
<0(0(0 e o)o)o)o o 
o\o\o\o o/o/o/o o 
o\o\o o 0/0/0 o o 

O do O O 0/0 o o
(a) Heksagonaalinen hila

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 e 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

(b) Suorakulmainen hila

Kuva 3.1 : Hilatyypit sekä 1-, 2- ja 3-naapuruudet

3.3 Alustus

SOM-algoritmissa valitaan aluksi kartan topologia ja neuronien lukumäärä. Neuronien lu

kumäärän pitäisi olla mahdollisimman suuri. Neuroneita voi olla jopa syötevektorien ver

ran, jos naapuruuden koko on valittu sopivaksi. Kuitenkin mitä suurempi kartta on, sitä 

raskaammaksi sen opettaminen käy.

Ennen kartan varsinaista opettamista kartan painovektorit täytyy alustaa. Algoritmi on 

riippumaton alustamisesta, mutta alustaminen nopeuttaa hyvään lopputulokseen pääsemis

tä.
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3.3.1 Satunnainen alustus

Satunnaisessa alustuksessa kartan painovektorit alustetaan pienillä satunnaisluvuilla. Tätä 

menetelmää käytetään, jos syötevektoreista ei alustuhetkellä tiedetä mitään tai tiedetään hy

vin vähän.

3.3.2 Syötevektoreilla alustus

Kartan painovektorit voidaan alustaa käyttäen syötevektoreita. Tästä on se etu, että pai

novektorit ovat valmiiksi oikealla arvoalueella.

3.3.3 Lineaarinen alustus

Kartan painovektorit järjestetään lineaarisesti syötevektoreiden ominaisvektoreiden mää

rittämään data-avaruuteen.

3.4 Opetus

Opetuksessa otetaan syötevektorijoukosta satunnaisesti vektoreita, ja lasketaan niiden sa

mankaltaisuus kaikkien kartan painovektoreiden välillä. Voittajayksikkö (BMU), jota mer

kitään ¿:llä, on se joka on lähimpänä syötevektoria x. Samankaltaisuus on yleensä määritelty 

etäisyyksien keskiarvona. Esimerkiksi Euklidisessa etäisyydessä BMU on lähimpänä syöte- 

vektoria oleva neuroni. Vektorin x Euklidinen normi lasketaan kaavalla

I=JE4 (3.1)
/=1

Kahden vektorin välinen Euklidinen etäisyys lasketaan vektoreiden Euklidisista nor

meista:

i/£(x,m) = ||x-m|| (3.2)

BMU, jota merkitään mc, on kartan se neuroni, joka sopii parhaiten syötevektoriin x:
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x-m C = min (3.3)

Voittajayksikön, eli voittajaneuronin, löytymisen jälkeen kartan painovektoreita päi

vitetään. BMU:n painovektoreita ja sen topologisia naapureita siirretään lähemmäksi syöte- 

vektoria (Kuva 3.2). Kartalle annetaan syötevektori x. BMU on sitä lähinnä oleva neuroni.

Kuva 3.2: BMU:n ja sen naapureiden päivittäminen lähemmäksi x:llä merkittyä syötettä.

Mustat ympyrät kuvaavat kartan painovektoreita ennen päivitystä, ja harmaat vastaa

vasti kartan painovektoreita päivityksen jälkeen.

3.4.1 Päivityssääntö

Neuronin i painovektoreita päivitetään kaavalla:

(3.4)

missä t on aika, x(t) on syötevektori ajanhetkellä t ja hci on kasvamaton naapuruusfunktio 

voittajaneuronin mc ympärillä.
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3.4.2 Naapuruus funktio

Naapumusfunktio sisältää ajankuluessa vähenevän oppimisnopeusfimktion 0C(7) sekä funk

tion, joka määrää naapuruusfimktion muodon. Jälkimmäinen funktio määrää myös oppi- 

misnopeuden voittajaneuronin ympärillä. Yksinkertaisin naapumusfunktio on kuplanaapu- 

mus (Kuva 3.3a): se on vakio voittajaneuronin koko naapumdessa, ja nolla muualla.

Toinen naapumusfunktio on gaussinen naapumusfunktio (Kuva 3.3b)
z

/zc,.(r) = a(r)-exp
f и илr — r
v brtty,

(3.5)

missä a{i) ja <3{t) ovat ajankuluessa väheneviä funktioita, ja rce SR2 ja r,e 9Î2 voittajaneu

ronin ja sen naapurin koordinaatit.

(a) Kuplanaapumus (b) Gaussinen naapuruus

Kuva 3.3: Kaksi perusnaapuruusfunktiota

Gaussisella naapumusfunktiolla päästään hieman parempaan lopputulokseen, mutta se 

on laskennalisesti jonkin verran raskaampi. Naapumussäde on opetuksen alussa yleensä iso 

vähentyen lineaarisesti yhteen opetuksen aikana.
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3.4.3 Oppimisnopeus

Oppimtsnopeus ö.(t) on ajankuluessa vähenevä funktio. Kaksi yleisimmin käytettyä muotoa 

ovat lineaarinen funktio (Kuva 3.4a) ja ajan suhteen käänteinen funktio (Kuva 3.4b). Line

aarinen alphafunktio vähenee opetuksen aikana lineaarisesti lähtöarvosta nollaan, kun taas 

käänteinen alphafunktio vähenee nopeasti heti opetuksen alussa.

Alphan arvot on määritelty lineaariselle funktiolle

a{t) = a(0)
f Л 

1.0-- 
k r) (3.6)

missä r on opetusaskelten määrä, ja käänteiselle funktiolle

a(t) = a{ 0)——
I TD

(3.7)

missä A ja В ovat jotkut sopivasti valimt vakiot.

Molemmissa funktioissa (Kuva 3.4) alphan lähtöarvo on 0,9.

(a) Lineaarinen

Kuva 3.4: Oppimisnopeusfunktiot

Opetus tehdään yleensä kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa käytetään suh

teellisen suurta alphan lähtöarvoa (a = 0,3...0,9) ja naapuruussädettä. Toisessa vaiheessa 

sekä alpha (a = 0,01...0,1) että naapuruussäde ovat pieniä opetuksen alusta lähtien. Käy

tännössä tämä merkitsee sitä, että aluksi kartta järjestetään karkeasti samalle arvoalueelle
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syötevektoreiden kanssa, ja sen jälkeen kartta hienosäädetään. Käytettäessä lineaarista 

alustusta voidaan ensimmäinen opetusvaihe sivuuttaa. Hyvien lähtöarvojen valitsemiseksi 

on kokeilujen kautta löydetty useita nyrkkisääntöjä [11].

3.5 Visualisointi

Itseorganisoivan kartan visualisoimiseen on useita eri tapoja, joista voidaan valita sopiva 

kiinnostuksen ja käyttötarkoituksen mukaan.

3.5.1 U-matriisi

U-matriisi (Unified Distance Matrix) [28] visualisoi itseorganisoivan kartan neuronien vä

listä etäisyyttä. U-matriisissa lasketaan viereisten neuronien etäisyys toisistaan, ja etäisyy

destä riippuen värjätään neuronien väli. Tummalla värillä kuvataan suurta etäisyyttä neuro

nien välillä, ja vaalealla värillä kuvataan toisiaan lähellä olevia neuroneita. Vaaleita alueita 

voidaan pitää klustereina ja tummia alueita vastaavasti klustereiden erottimina.

(a) 2-ulotteinen u-matriisi

Kuva 3.5: Itseorganisoivan kartan kaksi

Yllä (Kuva 3.5) on kaksi erilaista u-matriisin esitystapaa. Kuvassa (a) vaaleat alueet ku

vaavat klustereita ja tummat alueet klustereiden välisiä rajoja [6]. Kolmiulotteisessa projek

tiossa kuvassa (b) vastaavasti vuorien korkeus riippuu kartan painovektoreiden välisestä 

etäisyydestä: mitä suurempi etäisyys on, sitä korkeampi vuori.
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3.5.2 Komponenttiesitys

Toinen mielenkiitoinen visualisointitapa on näyttää kuinka painovektorin eri komponentit 

jakautuvat kartan pinnalle. Jakautumia hyväksi käyttäen voidaan löytää korrelaatioita eri 

mittausparametrien välillä: jos kahden eri komponenttitason esitykset ovat samanmuotoiset 

on korrelaatio näiden parametrien välillä silloin hyvin vahva. Samalla voidaan myös havaita 

mitkä parametriyhdistelmät ovat ylipäänsä mahdollisia.

(d) (e) (f)

Kuva 3.6: Itseorganisoivan kartan komponenttitason esitys

Komponenttitasojen kartoista (Kuva 3.6) voidaan havaita, että esimerkiksi kartat (a) ja 

(c) ovat hyvin samanmuotoiset, tosin käänteiset toisiinsa nähden, joten näiden parametrien 

kesken näyttää olevan hyvin voimakas käänteinen korrelaatio. Vastaavasti kartat (c) ja (d) 

ovat myös hyvin samanmuotoisia, joten niiden kesken näyttäisi myös olevan vahva korre

laatio. Lisäksi voidaan havaita, että lähes kaikissa kartoissa on oikeassa alakulmassa joko 

pieniä arvoja vastaava punainen klusteri tai suuria arvoja vastaava sininen klusteri.

Poimimalla kustakin kartasta samalla kohdalla oleva neuroni saadaan muodostettua 

solua vastaava painokerroinvektori.
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3.5.3 Sammonin kuvaus

Sammonin kuvaus [25] on menetelmä projisoida moniulotteinen vektori kaksiulotteiseen 

avaruuteen. Tulostamalla itseorganisoivan kartan Sammonin kuvaus saadaan jonkinnä

köinen käsitys siitä kuinka hyvin kartta on järjestynyt syöteavaruuteen. Mitä tasaisempi 

verkko, sitä paremmin kartta on järjestynyt.

Kuva 3.7: Itseorganisoivan kartan koodivektoreiden Sammonin kuvaus

Yllä (Kuva 3.7) on esitetty edellisen kuvan (Kuva 3.6) komponentritason karttojen 

Sammonin kuvaus. Kuvassa mustat pisteet kuvaavat kartan soluja, ja viivat niiden välillä 

solujen välistä naapuruutta.
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3.5.4 Datahistogrammi

Datahistogrammi näyttää syötevektoreiden jakautumisen kartan pinnalle. Tämä tapahtuu 

laskemalla BMU kaikille syötevektoreille ja kasvattamalla tämän jälkeen vastaavan solun 

osumalaskuria yhdellä.

(a) Jakauma suhteellisina täplinä (b) Jakauma absoluuttisina määrinä

Kuva 3.8: Syötevektoreiden jakatuminen kartalle

Laskurin perusteella voidaan osumat näyttää joko koon puolesta suhteellisina täplinä 

syötevektoreiden määrään nähden (Kuva 3.8a) tai suoraan osumien todellisina lukumäärinä 

(Kuva 3.8b).

3.5.5 Toimintapiste

Prosessin toimintapiste on se neuroni, johon kulloinenkin mittausvektori kuvautuu. Pis

teen sijaintia kartalla voidaan käyttää määrittämään prosessin kiilloista tilaa ja pysymistä 

suotuisalla toiminta-alueella.

3.5.6 Trajektori

Trajektori on nykyisen ja edellisten toimintapisteiden muodostama sarja. Trajektorin avulla 

pystytään seuraamaan prosessin kehittymistä. Kartan komponentritason päälle piirretty 

trajektori (Kuva 3.9) on tehokas keino valvoa prosessia.

23



Itseorganisoiva kartta jatkuvatoimisen sinkityslinjan ohjauksessa

Kuva 3.9: Kartan komponenttitason päälle piirretty trajektori

3.5.7 Kvantisointivirhe

Kvantisointivirheellä kuvataan mittausvektorin ja kartan BMU:n painovektorin välistä eroa. 

Virheen kasvaessa prosessi lähestyy tilaa, jota kartta ei pysty tunnistamaan. Kvanti- 

sointivirheen avulla pystytään näkemään kuinka lähellä kartalle opetettuja painovektoreita 

mittausvektori on. Kvantisointivirheen avulla pystytään myös todentamaan täysin epäkel

vot mittausarvot. Ongelmana tässä on sopivien raja-arvojen määrittäminen kvantisointivir- 

heelle.

3.6 Vaillinaisen datan käyttö

Käyttökelpoista laajennusta SOM-algoritmiin, jossa osa mittausvektoreiden kompo

nenteista on puuttuvia, ovat käyttäneet mm. Samad ja Harp [24].

Laajennus on erityisen käyttökelpoinen moniulotteisiin ongelmiin. Kun prosessissa on 

useita mittauspositioita ei aina välttämättä saada kaikista positioista mittaustietoa erilaisten
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syiden kuten mittarin hajoamisen vuoksi. Arvot saattavat olla myös esim. sallittujen kel- 

poisuusrajojen ulkopuolella, jolloin kyseisiä komponentteja ei voida käyttää BMU:n etsimi

seen, ja sitä kautta myöskään vektorien välisen etäisyyden laskemiseen.

Käytettäessä Euklidista etäisyysmittaa saadaan kaavoista ( 3.1 ) ja ( 3.2 ) johdettua 

muoto

(3.8)

missä P, on syötteiden i joukko, joille arvot x¡ ovat tiedossa ajanhetkellä t. Opetuksen aika

na kartan painokertoimia muutetaan kaavalla

(3.9)

Opetuksen jälkeen kartalla voidaan ennustaa myös mittausvektorin puuttuvia kom

ponentteja. Tämä tapahtuu etsimällä BMU käytössä olevien arvojen perusteella ja kat

somalla painovektorista arvot puuttuville komponenteille.
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4. Tietämyksen etsintä ja 

prosessinvalvonta

Tietämyksen etsintä tietokannoista (KDD) [4] on uusi tekoälyn ja tiedonhallinnan tutki

muksen piiristä esiin noussut tieteenala. Tietämyksen etsinnällä tarkoitetaan prosessia, jossa 

yritetään tunnistaa datasta luotettavia, tuoreita, käyttökelpoisia ja ehdottomasti ymmärret

tävissä olevia piirteitä. KDD prosessi on interaktiivinen ja iteratiivinen prosessi, joka sisäl

tää useita vaiheita ja vaatii käyttäjältä monia ratkaisuja. KDD-prosessin perusvaiheet ovat 

karkeasti:

1. Ongelmakentän, aiemman tiedon ja loppukäyttäjän vaatimusten ymmärtämyksen 

hankkiminen.

2. Datajoukon luominen: valitaan sellainen datajoukko tai muuttujajoukko, johon 

tutkimus kohdistetaan.

3. Datan puhdistus ja esikäsittely: poistetaan kohina ja mahdolliset kaukaiset ääriar

vot, määritellään toimintamalli puuttuvien arvojen käsittelyyn.

4. Datan supistaminen ja projisointi: dimensiota pienentämällä tai muunnosmenetel- 

min pienennetään vaikuttavien muuttujien lukumäärää.

5. Tiedon louhinnan tavoitteen valitseminen: päätetään KDD:n päämäärä (katso luku 

4.1.1).

6. Tiedon louhinta-algoritmin valitseminen.
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7. Tiedon louhinta: etsitään datasta kiinnostavia malleja, jotka voidaan esittää tiedon 

louhinnan menetelmin: luokittelu, klusterointi jne.

8. Tulkitaan löydetyt mallit, toistetaan mahdollisesti vaiheet 1-7.

9. Vahvistetaan löydetty tietämys: rekisteröidään tietämys suorittavaan järjestelmään 

tai yksinkertaisesti dokumentoidaan tietämys ja tiedotetaan asianomaisia tahoja.

4.1 Tiedon louhinta

Tiedon louhinnan kaksi päätehtävää ovat ennustaminen ja kuvaaminen. Ennustamisessa 

käytetään joitakin mittausparametrejä ennustamaan puuttuvia tai tulevia arvoja. Kuvaami

sessa keskitytään löytämään datasta tulkittavissa olevia piirteitä.

4.1.1 Tiedon louhinnan päätehtävät

Ennustamisen ja kuvaamisen päämäärät saavutetaan luokittelun, regression, klusteroinnin 

ja riippuvuuksien etsimisen avulla.

• Luokittelussa opetetaan funktio, joka luokitelee datan johonkin useasta ennalta 

määritellystä luokasta.

• Regressiossa opetetaan funktio, joka kuvaa datan tosiarvoiseksi ennustemuuttujak- 

si.

• Klusterointi on yleisesti käytetty menetelmä, jolla yritetään löytää dataa kuvaavia 

muuttujajoukkoja.

• Riippuvuuksien etsinnässä yritetään muodostaa malli, joka kuvaa selkeästi muuttu- 

jienväliset riippuvuudet.

4.2 Prosessinvalvonta itseorganisoivalla kartalla

SOM:n käyttö prosessinvalvonnassa [1] [2] voidaan jakaa kahteen vaiheeseen:
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• kartan opetus prosessimittauksilla

• prosessinvalvonta kartan avulla

4.2.1 Datan käsittely

Syötevektorit ovat ainoa itseorganisoivan kartan saama informaatio prosessista. Jos käyte

tään virheellistä dataa, tulos on huono. Tämän välttämiseksi opetusaineisto täytyy käsitellä 

huolellisesti. Kuva 4.1 esittää tiedonkeruu- ja käsittelyprosessin ennen kartan opettamista.

Vaste-
mittaukset

:........ >

Prosessi Esikäsittely

Kartan opetus ja otsikointi

Itseorganisoiva kartta

Kuva 4.1 : Itseorganisoivan kartan opettaminen prosessimittauksilla

Tiedon keruu

Prosessianalyysi perustuu järjestelmän eri osista tehtyihin prosessimittauksiin. Mittausvek- 

tori saattaa sisältää syöte- ja vastemittauksia sekä varsinaisia prosessimittauksia. Symbolisia 

arvoja ei voida käyttää, mutta ne voidaan muuntaa käyttökelpoiseen muotoon [21]. Näin
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saatu mittausvektori sisältää kaiken tarpeellisen tiedon prosessista ja on valmis itseorgani- 

soivan kartan opettamiseen.

Datan esikäsittely

Ennen opetusta data yleensä esikäsitellään. Esikäsittelyssä virheellinen data korjataan tai 

poistetaan. Tyypillinen esikäsittelyoperaatio on datan suodatus käyttäen jotain määrättyä 

ehtoa. Yleensä suodatin määritellään datasta laskettavan tiedon perusteella.

Normalisointi

Yleensä normalisointi tehdään siten, että kunkin komponentin keskiarvoksi tulee nolla ja 

varianssiksi yksi. Tällöin kaikilla normalisoiduilla komponenteilla on yhtäläinen vaikutus 

kartan muotoutumiseen. Eri komponenttien merkittävyyttä voidaan muuttaa antamalla 

niille erilaisia painokertoimia.

4.2.2 Kartan opettaminen

Kartta opetetaan luvussa 3.4 esitetyin menetelmin.

4.2.3 Virheen havaitseminen

Virheenetsinnässä päämääränä on havaita mahdollisten epänormaalien tilanteiden esiinty

minen prosessissa. Välttämättä pelkkä virheen havaitseminen ei aina riitä; virhe pitää pystyä 

myös tunnistamaan.

Pelkän virheen havaitsemisen ollessa riittävä toiminto itseorganisoiva kartta opetetaan 

ainoastaan normaaleja tilanteita kuvaavalla datalla. Prosessinvalvontajärjestelmä tarkistaa 

kartan kyvyn tunnistaa mittausvektorin, mikä tapahtuu käyttäen kvantisointivirhettä.

Jos halutaan tunnistaa myös mahdollinen virhe, täytyy opetusvaiheessa käyttää sekä 

normaaleja että epänormaaleja tilanteita kuvaavaa dataa. Virhetilanteita kuvaavat kartan 

yksiköt voidaan otsikoida opetusdatasta saatavilla virhetilanteiden nimillä.
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4.2.4 Prosessinvalvonta

Prosessinvalvonta perustuu toimintapisteen seurantaan: toimintapisteen sijainti kartalla 

määrittelee prosessin tilan. Karttaa voidaan käyttää myös ennustamaan esimerkiksi vasteita 

siten, että opetusvaiheessa kartalle syötetään vektoreita, jotka sisältävät syöte-, prosessi- ja 

vastemittauksia. Prosessinvalvonnassa vastaavasti kartalle annetaan mittausvektori, josta 

vasteet puuttuvat. Mittausvektorille haetaan kartalta BMU, jonka painokertoimista saadaan 

halumt vasteet.

4.3 Teräsnauhatuotannon ennustaminen ja 

mallintaminen neuroverkolla

Asiakkaan asettamat tiukat laatuvaatimukset terästuotteille pakottavat valmistajan tehosta

maan valmistusprosessia. Optimointi perustuu huolellisesti valmisteltuihin malleihin ja asi

antuntemukseen. Ohutlevyn valmistusprosessi on erityyppinen prosessi, jossa prosessivai

heet seuraavat toisiaan. Tuotannon optimointi on mahdollista, kun tunnetaan kukin pro

sessivaihe sekä niiden vaikutus prosessiparametreihin.

Kylmävalssauksen prosessin tehostamiseen on kehitetty lukuisia neuroverkkomalleja, 

joita käytetään usein yhdessä fyysisten mallien kanssa, mm. ohutlevytuotannon prosessin ja 

laatuparametrien ennustamiseen [17], kylmävalssaimen valssausvoiman ennustamiseen 

[3] [13], mekaanisten ominaisuuksien ennustamiseen ja optimoimiseen [15] [16] sekä nauhan 

dimensioiden vaikutusta valssaus tehokkuuteen [14]. Neuroverkkomallina on käytetty mo- 

nikerros-perceptron (MLP) tyyppistä neuroverkkoa (Kuva 4.2a).

4.3.1 Monikerros-perceptron verkko

Jokainen neuroni syötekerroksella vastaa yhtä syötemuuttujaa ja vastaavasti jokainen neu

roni vastekerroksella vastaa yhtä vastemuuttujaa. Verkko opetetaan käyttämällä ennalta 

määritellyn kokoista syötemuuttujajoukkoa, joka syötetään verkolle. Verkko laskee vasteen 

käyttäen perceptronien välisiä painokertoimia (Kuva 4.2b). Tulosta verrataan haluttuun
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vasteeseen ja verkon painoja korjataan virheen määrittämällä korjaustekijällä. Verkon pai 

nokertoimia päivitetään vastekerrokselta syötekerrokselle. Verkossa käytettyjen piiloker

rosten määrää ei ole rajoitettu.

Syötekerros Piilokerros Vastekerros

(a) Monikerrosverkon rakenne

П

(b) Perceptronin vastefimktio

Kuva 4.2: Monikerrosverkon rakenne ja perceptronin vastefunktio

4.3.2 Tulokset

Osa neuroverkkomalleista on vielä laboratorioasteella, mutta osaa on testattu laajalla mitta

usaineistolla tuotantoympäristössä. Yleisesti MLP-verkoilla lasketut arvot vastasivat hyvin 

mitattuja arvoja, ja ennustusvirhe pieneni vastaavien matemaattisten mallien ennusteista 

30-50%.

Neuromalleilla pystyttiin ennustamaan myös tuotteen ominaisuuksia prosessin eri vai

heissa olettaen, että prosessi etenee normaalisti. Näiden ennusteiden perusteella pystytään 

muuttamaan prosessiparametreja siten, että saavutetaan ominaisuuksiltaan halutunlaista 

tuotetta. Prosessiparametrien muuttamiseksi tarvitaan kuitenkin ulkopuolista asiantunte

musta, koska neuroverkkomalli ei kykyne avustamaan päätöksenteossa.
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5. Sinkityslinjan toiminnan kuvaus

Rautaruukki Steelin Hämeenlinnan tehtaalla on kaksi jatkuvatoimista sinkityslinjaa. Tässä 

osassa selvitetään sinkityslinja 2:n (Kuva 5.1) toimintaperiaatetta [18][19].

Il 11 11

SINKKIKERROS-
PAKSUUSMITTARl

ILMA VEITSET -------------
KERAAMINEN 
SINKKIPATA 
CERAMIC ZINC POT

Kuva 5.1 : Sinkityslinja 2

Sinkityslinja 2 on vuonna 1986 valmistunut kylmävalssatun teräsnauhan kuumasin

kitykseen rakennettu linja. Linjan tuotantokapasiteetti on n. 230 000 tonnia kuumasinkittyä 

teräsnauhaa vuodessa. Sinkittävät nauhat ovat leveydeltään 640 - 1420 mm ja pak

suudeltaan 0,4 - 2,0 mm. Linjan kokonaispituus on 135 metriä ja maksiminopeus pro- 

sessiosalla on 120 m / min. Nauhan molemmille puolille yhteensä säädettävä sinkkiker-
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roksen massa vaihtelee tilauksesta riippuen 100 -350 g / m2:lle, joka vastaa kerrospak

suutta 7-25 |lm yhdellä puolella.

5.1 Aukikelaus, leikkaus ja hitsaus

Linjan alussa olevat kaksi aukikelainta mahdollistavat tulevan kelan valmistelun edellisen 

kelan ajon aikana. Romutusleikkurilla leikataan kelojen alusta ja lopusta virheelliset osat 

pois, ja kelojen limitetyt päät hitsataan toisiinsa hitsauskoneella. Hitsauksen aikana linjan 

alkupää on pysäytettynä, jolloin nauhavarain syöttää nauhaa prosessiosalle.

5.2 Uuni

Uunissa nauha käsitellään haluttujen ominaisuuksien aikaansaamiseksi. Uuni on tyypiltään 

pystyuuni, ja se jakautuu neljään osaan:

1. esilämmitysuuni

2. lämpökäsittelyuuni

3. säätöuuni

4. suihkujäähdytysosa

5.2.1 Esilämmitysuuni

Nauhan esilämmitys ja puhdistus tapahtuu ei-hapettavassa esilämmitysuunissa, missä nau

haa lämmitetään avoliekeillä.

5.2.2 Lämpökäsittelyuuni

Esikäsittelyuumsta nauha jatkaa lämpökäsittelyuuniin, missä nauha hehkutetaan pehmeäksi. 

Nauha lämmitetään säteilyputkien avulla haluttuun hehkutuslämpötilaan. Nauha on läm- 

pökäsittelyuunista sinkkipataan asti typpi-vety-suojakaasussa hapettumisen estämiseksi.
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5.2.3 Säätöuuni

Nauhan lämpötilan ylläpito tai hidas jäähdyttäminen tapahtuu säätöuunissa. Lämmitystä 

varten uunissa on sähkövastukset, ja jäähdytys tapahtuu ilmaputkilla, joiden läpi imetään 

halli-ilmaa.

5.2.4 Suihkujäähdytysosa

Suihkujäähdytysosassa nauhan lämpötila jäähdytetään nopesti lähelle sinkkikylvyn läm

pötilaa. Uunin suojakaasua kierrätetään vesilämmönvaihtimien kautta, ja jäähdytetty kaasu 

puhalletaan nauhan pintaan.

5.3 Sinkkipata

Suihkujäähdytyksestä nauha jatkaa suojatorven sisällä sinkkikylpyyn. Sinkkipata on keräämi

sestä vuorattu kuoppauuni, jossa olevan sulan sinkin lämpötila on n. 455 °C.

Kuumasinkityslinjassa kylmävalssattu teräsnauha päällystetään halumnpaksuisella sink- 

kikerroksella. Sinkkikerroksen massa vaihtelee 100...350 g/m2.

Välittömästi sinkkipadan yläpuolella olevat ilmasuihkuveitset pyyhkivät ylimääräisen 

sinkin pois nauhan molemmilta puolilta. Sinkkikerroksen massaa säädellään ilmasuihku- 

veitsistä puhaltavan paineilman avulla.

Sinkkipadasta nauha nousee jäähdytystomiin, missä ilmapuhaltimet jäähdyttävät nau

han.

5.4 Pintavalssaus ja venytysoikaisu

Hehkutuksen ja sinkityksen jälkeen teräsnauhan ominaisuudet eivät vielä täytä asiakkaan 

kaikkia vaatimuksia. Nauha pintavalssataan ja venytysoikaistaan (Kuva 5.2), jotta paikallisia 

myötymiä ei esiintyisi asiakkaan jatkokäsittelemissä motteissa. Pintavalssaus tasoittaa sink-
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kipinnoitetta ja muuttaa pinnankarheuden halutuksi. Venytysoikaisulla parannetaan nauhan 

tasomaisuutta ja muotoa.

Sinkityslinja 2:11a valssaus tehdään yksituolisella valssaimella, ja sen yhteydessä käyte

tään märkävalssausnestettä, jolla estetään sinkin tarttumista valssanneen. Valssausnesteen 

käyttö vähentää valssauspainetta kuivana valssaukseen verrattuna.

Valssit

Kuva 5.2: Pintavalssausja venytysoikaisu

Valssien jälkeen sijaitseva vetotelasto S2 vetää nauhaa, ja aiheuttaa vetojännityksen T2, 

mikä vaikuttaa valssauksen reduktioon sekä valssien etupuolella vallitsevaan vetojän- 

nitykseen T1.

Venytysoikaisu suoritetaan prosessissa valssauksen jälkeen, jotta nauhaan valssauksessa 

syntyneet jäännösjännitykset saataisiin poistettua

5.5 Passivointi

Sinkitty nauha suojataan valkomostetta vastaan kemiallisella passivoinnilla kromi-fosfo- 

rihappoliuoksessa tai öljykerroksella.

5.6 Leikkaus ja kelaus

Valmis nauha tarkastetaan ja leikataan sopiviksi keloiksi asiakkaan vaatimusten mukaisesti. 

Nauhavaraimet mahdollistavat nauhan pysäyttämisen leikkauksen ajaksi.
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6. Prosessinvalvontaohjelmisto

Varsinaisena diplomityönä on toteutettu SOM_PAKin [8] ja Matlabiin [28] rakennetun 

Somtoolboxin [26] päälle itseorganisoivaan karttaan pohjaumva prosessinvalvontaohjel

misto, SOMUNE, joka jakautuu kolmeen osaan:

• prosessinvalvontatyökalu

• karttojen opetus- ja visualisointityökalut

• optimaalisten ajoparametrien hakutyökalu.

Prosessinvalvontatyökalu visualisoi prosessin käyttäjälle prosessimittauksista saatujen 

ajoparametrien sijoittumista moniulotteiseen parametriavaruuteen reaaliaikaisesti. Sovellus 

saa automaatiojärjestelmästä parametrivektorin kutakin linjassa olevaa kelaa kohden. Saa

duista parametrivektorista valitaan kullekin linjanosalle (kappale 6.1) kuuluvat parametrit. 

Näiden parametrien perusteella näytetään ulostulevan tuotteen visuaalisen arviointiin pe

rustuva laatu.

Opetustyökalun avulla käyttäjä pystyy opettamaan karttoja prosessitietojärjetelmästä 

kerätyn opetusaineiston avulla. Visualisointityökalun avulla käyttäjä pystyy visualisoimaan 

opetetut kartat, niiden u-matriisit, datahistogrammin sekä laskemaan ja visualisoimaan 

karttojen Sammonin kuvaukset.

Hakutyökalun avulla käyttäjä pystyy linjan ajon lähtötietojen asiakaslaadun, nimellis- 

leveyden ja -paksuuden perusteella hakemaan vastaavat optimaaliset ajoparametrit.
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6.1 Prosessimittaukset

Automaatiojärjestelmästä saadaan prosessitietojärjestelmän kautta linjan ajoparametrit. 

Kerran minuutissa kerättävä parametrivektori sisältää tietoa sekä linjan asetuksista, kuten

• asiakaslaatu

• nimellisleveys

• nimellispaksuus

• kelannumero

• säätimien asentoja

että varsinaisia prosessimittauksia.

Linjan asetuksista erityisesti asiakaslaatu on merkityksellinen, koska se ei ainoastaan 

vaikuta itse prosessinohjaukseen vaan myös valmiin tuotteen arviointiperusteisiin. Samoin 

linjan ajon kannalta tärkeitä ovat myös nimellisleveys ja -paksuus. Tästä syystä parametrit 

onkin luokiteltu näiden kolmen arvon mukaan.

Linja jakaantuu selkeästi kolmeen osaan:

• uuniosa

• pata-alue

• valssaus

Prosessimittausten perusteella halutaan nähdä kunkin linjan osan antama ennuste lop

putuotteen laadulle.

6.2 Opetusdata

Opetusaineiston tulee opetusvaiheessa olla valmiiksi luokiteltu haluttujen kriteerien pe

rusteella Arvojen tulee olla kelvollisia ja opetusaineiston tulee kuvata mahdollisimman laa
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jasti prosessin normaalitiloja, koska tällöin prosessinvalvonnassa pystytään helpommin ha

vaitsemaan virhetilanteet.

6.2.1 Komponenttien normalisointi

Opetusaineisto normalisoidaan (Kuva 6.1) komponenteittain lineaarisella skaalauksella

jcr (6.1)

missä xfd on syötevektorin x komponentin i alkuperäinen arvo, (I, on keskiarvo ja O, on 

otoskeskihajonta. Normalisoinnilla varmistetaan, ettei yhdelläkään komponentilla ole liian 

suuri vaikutus opetustulokseen suuren varianssin tai suurten arvojen takia. Normalisoinnin 

jälkeen kunkin komponentin keskiarvo on nolla ja keskihajonta on yksi.

Kuva 6.1 : Opetusaineiston tilastollinen jakautuminen
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Käyttäjälle skaalatut arvot eivät ole yhtä informatiivisia kuin alkuperäiset arvot. Tämän 

takia yksi lineaarisen skaalauksen tärkeimpiä ominaisuuksia on sen käänteisyys; alkuperäiset 

arvot pystytään palauttamaan kaavalla

xfd =хГ<У,+M, (6-2)

kun tiedetään skaalauksessa käytetyt keskiarvo ja hajonta.

SOMLINE tallentaa skaalauksessa käytetyt keskiarvot ja hajonnan, jolloin skaalaus voi

daan suorittaa käänteisenä.

6.3 Opetustyökalu

Opetustyökalulla käyttäjä pystyy prosessitietojärjestelmästä kerätyn opetusaineiston avulla 

opettamaan kartan haluamilleen linjanosille. Kartan formaatti on sama kuin SOM_PAKin 

käyttämän kartan formaatti muutamin laajennuksin. Kartan opetuksessa käytetyt normali- 

sointitekijät talletetaan käyttäen hyväksi SOM_PAKin kommenttirivimahdollisuutta.

Kuva 6.2: Opetustyökään pääikkuna
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SOMline tarjoaa kartan opetukseen SOM:n perustoiminnot (Kuva 6.2). Kartta on 

aina 2-ulotteinen säännöllinen hila, joka on joko heksagonaalinen (oletus) tai suorakul

mainen käyttäjän valinnan mukaan.

6.3.1 Alustus 

Alustustapa

Koska käytössä olevasta parametrivektorista käytetään ainoastaan muutamaa parametria 

kutakin linjan osaa kohden, tämä vastaa tilannetta, jossa suurin osa muuttujista puuttuu. 

Tällöin ainoa mahdollinen alustustapa on satunnainen.

Kartan dimensiot

Oletusarvoinen kartan koko lasketaan opetusaineiston perusteella siten, että yhtä solua 

vastaa noin 5 syötevektoria. X- ja Y-dimensioiden suhteeksi on valittu n. 1,2. Käyttäjällä on 

mahdollisuus muuttaa kartan koko haluamakseen.

N aapuruusfunktio

Vaihtoehtoiset naapuruus funktiot ovat gaussinen ja kupla. Naapuruusfunkdon oletus- 

muoto on gaussinen.

6.3.2 Opetus

Käyttäjä pystyy opettamaan kartan joko haluamiensa opetusparametrien mukaan tai auto

maattisesti hyväksi havaittujen opetusparametrien mukaan. Naapuruusfunktio voi olla joko 

gaussinen tai kupla ja oppimisnopeusfunktio voi vähentyä joko lineaarisesti tai käänteisesti 

ajan suhteen.
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Automaattinen opetus

Automaattinen opetus tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa kartta jär

jestetään 1000:11a opetusaskeleella seuraavilla parametreillä: 0C:n lähtöarvo = 0,9 ja naapu

ruuden koko on puolet kartan suuremmasta dimensiosta [11].

Toisessa vaiheessa kartta hienosäädetään 100000:11a opetusaskeleella parametreillä: CC:n 

lähtöarvo = 0,1 ja naapuruuden koko on neljännes kartan pienemmästä dimensiosta.

Molemmissa vaiheissa käytetään ajan suhteen käänteisesti vähenevää oppimisnope- 

usfunktiota.

6.4 Visualisointityökalu

Kuva 6.3: Visualisointityökalun pääikkuna

Itseorganisoivan kartan ehkä tärkein ominaisuus on sen visualisointikyky. SOMUNEm 
visualisointityökalusta (Kuva 6.3) käyttäjä pystyy valitsemaan haluamansa linjanosan kar
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talle kaksi erilaista visualisointimenetelmää: u-matriisin ja komponenttitason esityksen 

(Kuva 6.4).

Molemmat visualisointimenetelmät on toteutettu 2-ulotteisina värikuvina, joissa kartan 

solun väri vastaa tiettyä arvoa. Usean eri komponenttitason samanaikainen näyttäminen 

mahdollistaa helposti komponenttien välisten korrelaatioiden havaitsemisen.

Ete gdt Window M«*
I 1«У1 x|

Kuva 6.4: Opetetun kartan и-matriisi ja komponenttiesitykset

Komponenttitason ja u-matriisin visualisoinnin lisäksi käyttäjä pystyy laskemaan ja vi

sualisoimaan SOM:n Sammonin projektion (Kuva 6.5). Sammonin projektiossa kartan so

lut on kuvattu ympyröillä. Viivat ympyröiden välissä kuvaavat kartan solujen välisiä suh

teita.

Datahistogrammin (Kuva 6.6) avulla käyttäjä näkee kuinka hyvin käytetty opetusai

neisto jakaantuu kartalla. Histogrammin esittämiseen on kaksi vaihtoehtoa: suhteellinen tai 

absoluuttinen jakauma.

42



Itseorganisoiva kartta jatkuvatoimisen sinki tyslin jan ohjauksessa

Kuva 6.5: Sammonin kuvaus

(a) Absoluuttinen histogrammi (b) Suhteellinen histogrammi

Kuva 6.6: Opetus dat an histogrammi

Suhteellisessa histogrammissa kartan soluun piirretyn täplän koko kuvaa soluun as

sosioitujen syötevektorien määrä. Mitä suurempi täplä on, sitä useampi syötevektori soluun
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on luokittunut. Absoluuttisessa histogrammissa numero kertoo soluun assosioitujen syöte- 

vektorien todellisen lukumäärän.

Syötevektoreiden jakautuminen pystytään esittämään myös trajektorilla (Kuva 6.7), jo

ka varsinkin suuren opetusaineiston esityksessä ei ole kovinkaan havainnollinen.

Kuva 6.7: Opetusaineiston trajektori и-matriisin pinnalla

6.5 Prosessinvalvontatyökalu

6.5.1 Mittausarvojen lukeminen

Ohjelma saa kerran minuutissa prosessitietojärjestelmästä yhden mittausvektorin kutakin 

linjalla ajettavaa kelaa kohden, eli yhteensä joko yksi tai kaksi vektoria riippuen siitä, onko 

kelojen sauma linjalla. Kullekin linjanosalle valitaan mittausvektoreista se, johon kuuluu
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enemmistö ko. linjanosan mittauksista. Mittausvektorista saatavien linjan lähtötietojen pe

rusteella haetaan kullekin linjanosalle ajettavaa tuotetta vastaava kartta.

Kuva 6.8: Prosessinvalvontatyökalun pääikkuna

6.5.2 Esikäsittely ja suodatus

Mittausarvoille suoritetaan komponenttikohtainen normalisointi käyttäen kartan keskiar

voa ja keskihajontaa skaalaukseen.

Arvoista suodatetaan pois ne, jotka eivät kuulu kelpoisuusalueeseen

x?n -G<xi<x™x + <J ( 6.3 )

missä x,min ja x”13* ovat komponentin minimi- ja maksimiarvot ja O on komponentin kes

kihajonta kartalla. Mikäli suuri osa mittauksista on kelvottomia, ja näin ollen poissuodatet- 

tuja, ei jäljelle jäävien parametrien perusteella saatavaa tulosta voida pitää enää kovin luo
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tettavana [7]. Tämän takia jätetään huomioimatta sellaiset mittausvektorit, joissa yli puolet 

tietyn linjan osan parametreista on epäkelpoja.

6.5.3 Visualisointi

Prosessinvalvontatyökalun pääikkunassa (Kuva 6.8) käyttäjälle näytetään valitulle lin- 

janosalle ajotiedot, prosessimittaukset sekä vastaavan tuotteen luokkaa ‘erittäin hyvä’ vas

taavat prosessiparametrit.

Kelpoisuusalueen ulkopuolelle jääneet pois suodatetut arvot näytetään epäkelvoiksi 

merkittyinä.

[3]Map name: vok5742_p2_l3 Data name: mittaus 16.04.1998 10:37:28 НИЕЗ
File Edit Window Help

Erittäin huono Huono Normaali Hyvä Erittäin hyvä
u

Kuva 6.9: Prosessinvalvontanäyttö

Itseorganisoivalla kartalla käyttäjälle näytetään tuotteen laama kuvaava komponentti, 

jonka päälle on piirretty trajektorilla ко. tuotteen prosessin tilan muuttuminen sekä erik

seen viimeisen mittausvektorin sijoittuminen kartan määrittelemään moniulotteiseen ava
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ruuteen (Kuva 6.9). Lisäksi kelan vaihdon yhteydessä tulostetaan kartan soluun uuden ke

lan numero. Valitun linjanosan kartta korostetaan käyttämällä valkoista taustaväriä, muiden 

linjanosien kartoissa käytetään harmaata taustaa.

6.6 Ajoparametrien hakutyökalu

Ajoparametrien hakutyökalulla (Kuva 6.10) prosessin käyttäjä pystyy linjan ajon lähtötieto

jen perusteella hakemaan sellaiset prosessiparametrit, joilla lopputuotteen laatu on mahdol

lisimman hyvä.

SOMIine - Optimaalisten ajoparametrien haku

f-Linja parametrit —

Asiakaslaatu 

Paksuus 

Leveys 

Laatu

5742

0.63

11201
Erittäin hyvä

HAE

Sulje

PARAMETRI ARVO
T1
PAINE
T2

160.25
2192.30

110.04

Kuva 6.10: Ajoparametrien hakutyökalu
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7. Yhteenveto ja jatkokehittely

Diplomityössä on yhdistetty Windows-pohjaisen käyttöliittymän avulla C-kielisen 

SOM_PAKin ja Matlabiin rakennetun Somtoolboxin hyvät ominaisuudet: SOM_PAKin 

nopeat ja tehokkaat SOM-algoritmit ja tiedostonkäsittelyrutiinit sekä Somtoolboxin vi- 

sualisointiominaisuudet.

Kokonaisuudessaan SOMLINE on helppokäyttöinen ja nopea työkalu itseorganisoi- 

vien karttojen opettamiseen ja visualisoimiseen sekä reaaliaikaiseen prosessinvalvontaan. 

Suurimpia hidastavia tekijöitä SOMlinessa on tiedon siirtäminen C++-kielisestä ohjelmis

tosta Matlabiin, varsinkin siirrettäessä suuria määriä tietoa kuten opetusdataa sekä mo

niulotteisten karttojen visualisointi Matlabista. Opetusvaiheessa nopeus ei ole yhtä kriit

tinen tekijä kuin prosessinvalvonnassa, joten tiedonsiirron hitaus ja karttojen visualisointi ei 

aiheuta merkittävää ongelmaa. Prosessinvalvonnassa puolestaan kerralla siirrettävä tieto

määrä on hyvin pieni, yksi mittausvektori kerrallaan ja kartan ollessa yleensä valmiiksi nä

kyvissä, ei mota hitautta juuri havaitse. C/C++-kielisten SOM-algoritmien ja tiedostorutii- 

nien käyttö yhdessä Matlabin visualisointiominaisuuksien kanssa on kuitenkin huomatta

vasti nopeampaa kuin esim. pelkkien Somtoolboxin SOM-algoritmien käyttö.

7.1 Data-analyysi

Tällä hetkellä ohjelmisto perustuu asiantuntijatietoihin, koska projektin aikana ei ollut käy

tettävissä mittausaineistoa. Ohjelman toimivuus saadaan varmistettua vasta siinä vaiheessa, 

kun sitä päästään testaamaan prosessimittauksilla.
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Datan luokittelu

Data on luokiteltu kolmen prosessinohjauksen kannalta tärkeän parametrin perusteella:

• asiakaslaatu

• nimellisleveys

• nimellispaksuus.

Onko datan luokittelu näiden tekijöiden perusteella järkevää? Datan luokittelu edellä 

mainittujen kolmen parametrin perusteella aiheuttaa sen, että kutakin parametriyhdistelmää 

kohden täytyy opettaa omat karttansa. Tästä taas seuraa se, että harvoin ajetuille yhdistel

mille ei saada aineistoa ennen kuin kyseistä tuotetta ajetaan. Nämä harvoin ajetut tuotteet 

ovat kuitenkin suurin ongelma prosessinohjauksessa: usein ajetuille tuotteille prosessin 

käyttäjät pystyvät arvioimaan yleensä kohtullisen hyvät ajoparametrit kun taas harvemmin 

ajetuille tuotteille hyvien ajoparametrien arvioiminen on paljon vaikeampaa.

Asiakaslaatu on selkeästi prosessimittaukset luokitteleva tekijä, koska prosessinohja

uksen lisäksi se vaikuttaa myös lopputuotteen laatukriteereihin: joidenkin tuotteiden koh

dalla esim. pinnan laatu on toissijainen tekijä kunhan mote on riittävän luja kun taas toisis

sa tuotteissa nimenomaan pinnan laatu on ratkaiseva tekijä.

Nimellisleveyden ja -paksuuden vaikutuksesta tuotteen loppulaatuun ei sitten olekaan 

tietoa, joten täytyy selvittää onko näillä parametreillä vaikutusta, ja jos on, niin onko se en

nustettavissa itseorganisoivan kartan tarjoamin menetelmin.

Parametrien valinta

Ohjelmiston avulla ennustetaan erikseen kolmen linjanosan vaikutusta tuotteen loppu- 

laatuun. Jotta päästäisiin mahdollisimman hyvään lopputulokseen, tulee parametrivekto- 

rista valita ne parametrit, jotka korreloivat laadun kanssa.
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7.2 Ohjelmiston jatkokehittely

Tällä hetkellä kutakin linjan osaa varten on alustustiedostossa maskivektori, jolla poimitaan 

mittausparametreistä ko. linjan osaan kuuluvat parametrit. Tämä kuitenkin perustuu ole

tukseen, että kaikki tietyn linjan osan parametrit korreloivat tuotteen loppulaadun kanssa. 

Näinhän ei kuitenkaan välttämättä ole, vaan tuotteesta riippuen saattaa eri parametreillä 

olla erilainen vaikutus. Tämän takia hyvä lisä opetustyökaluun on mahdollisuus valita pa- 

rametrilistasta ne parametrit, jotka kulloinkin kyseessä olevalle linjan osalle ja tuotteelle 

korreloivat tuotteen loppulaadun kanssa.
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RAUTARUUKKI
STRIP PRODUCTS PARAMETRILISTA LIITE 1 (1/3)

PARAMETRI RYHMÄ-
POSITIO

SKAALA PAIKKA METRIT JÄRJESTYS
NUMERO

N

KELANUMERO 1 SANOMA 1/ 1
KELANUMERO 1 PAKSUUS SANOMA 1/ 2
KELANUMERO 1 LEVEYS SANOMA 1/ 3
KELANUMERO 1 LAATU SANOMA 1/ 4
LÄMPÖKÄSITTELYKOODI KELA 1 (L - KOODI) SANOMA 1/ 5
SINKKIKERROSPAKSUUSKOODI KELA I (S - KOODI) SANOMA 1/ 6
KUVIO + JÄLKTVALSSAUSKOODI KELA 1 (J -
KOODI)

SANOMA 1/ 7

VENYT Y SOIKAISUKOODI KELA 1 (V - KOODI) SANOMA 1/ 8
KELANUMERO 2 SANOMA 1/ 9
KELANUMERO 2 PAKSUUS SANOMA 1/ 10
KELANUMERO 2 LEVEYS SANOMA 1/ 11
KELANUMERO 2 LAATU SANOMA 1/ 12
LÄMPÖKÄSITTELYKOODI KELA 2 (L - KOODI) SANOMA 1/ 13
SINKKIKERROSPAKSUUSKOODI KELA 2 (S - KOODI) SANOMA 1/ 14
KUVIO + JÄLKTVALSSAUSKOODI KELA 2 (J -
KOODI)

SANOMA 1/ 15

VENYTYSOIKAISUKOODI KELA 2 (V - KOODI) SANOMA 1У 16
NAUHAN KULKEMA MATKA 0 SANOMA 1/ 17
NAUHAN NOPEUS 0 SANOMA 1/ 18
NAUHAN JÄNNITYS ENNEN UUNIA 0 SANOMA 1/ 19
DISSOSIOIDUN AMMONIAKIN NH3 MÄÄRÄ 211 FIRA 0 SANOMA 1/ 20
NORMAALI N2:N MÄÄRÄ 213FIRA 0 SANOMA 1/ 21
Fl-UUNI, VYÖH 1 SAVUKAAS. CO-PITOISUUS 307.1 QR 0...10 % ASL 3071,4 26 SANOMA 1/ 22
Fl-UUNI, VYÖH 1 SAVUKAAS. C02-PITOISUUS 308.1 QR 0...10 % ASL 3081, 4 26 SANOMA 1/ 23
Fl-UUNI, VYÖHYKE IA LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ 651 TIRCA 0...1400 °C GA, ÅKE 2,0 29 SANOMA 1/ 24
Fl-UUNI, VYÖHYKE IA TEHO 0...100 % 30 SANOMA 1/ 25
Fl-UUNI, VYÖHYKE IB TEHO 0...100 % 30 SANOMA 1/ 26
Fl-UUNI, VYÖH 3 SAVUKAAS. CO-PITOISUUS 307.2 QR 0...10 % ASL 3072, 4 32 SANOMA 1/ 27
Fl-UUNI, VYÖH 3 SAVUKAAS. C02-PITOISUUS 308.2 QR 0...10 % ASL 3082,4 32 SANOMA 1/ 28
Fl-UUNI, VYÖHYKE 2B LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ 681 TIRCA 0..1400 °C GA, ÅKE 2, 8 32 SANOMA 1/ 29
Fl-UUNI, VYÖHYKE 2A TEHO 0...100 % 33 SANOMA 1/ 30
Fl-UUNI, VYÖHYKE 2B TEHO 0...100 % 33 SANOMA 1/ 31
Fl-UUNI, VYÖHYKE ЗА LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ 251 TIRCA 0..1400 °C ASL 251,4 34 SANOMA 1/ 32
Fl-UUNI, VYÖHYKE ЗА TEHO 0...100 % 35 SANOMA 1/ 33
Fl-UUNI, VYÖHYKE 3B TEHO 0...100 % 35 SANOMA 1/ 34
Fl-UUNI SAVUKAAS. CO-PITOISUUS 307.3 QR 0...10 % ASL 3073,4 37 SANOMA 1/ 35
Fl-UUNI, SAVUKAAS. C02-PITOISUUS 308.3 QR 0...10 % ASL 3083,4 37 SANOMA 1У 36



PARAMETRILISTA LIITE 1 (2/3)
Д) RAUTARUUKKI

STRIP PRODUCTS

PARAMETRI RYHMÄ-
POSITIO

SKAALA PAIKKA METRIT JÄRJESTYS
NUMERO

N

Fl-UUNI, VYÖHYKE 4B LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ 281 TIRCA 0..1400 °C ASL 281,4 37 SANOMA 1/ 37
Fl-UUNI, VYÖHYKE 4A TEHO 0...100 % 38 SANOMA 1/ 38
Fl-UUNI, VYÖHYKE 4B TEHO 0...100 % 38 SANOMA 1/ 39
Fl-UUNI, UUNIN PAINEEN SÄÄTÖ 306PICRA -100.. JOO Pa RZ 306, Xl 39 SANOMA 1/ 40
VYÖHYKE 11, NAUHAN LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ 291 TIRCA 400...800 °C AE 291, X 43 SANOMA 1/ 41
F2-UUNI, VYÖHYKE 1, UUNIN C02-PITOISUUS 320 QR 0...1000 ppm AE 320, X 49 SANOMA 1/ 42
F2-UUNI, VYÖHYKE 1 LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ 321 TIRCA 0...1200 °C ASL 321, Y 49 SANOMA 1/ 43
F2-UUNI, VYÖHYKE 2 LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ 331 TIRCA 0...1200 °C ASL 331, Y 52 SANOMA 1/ 44
F2-UUNI, VYÖHYKE 4 LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ 731 TIRCA 0...1200 °C GA, ÅKE 2, 3 61 SANOMA 1/ 45
TAITTOTELAKAMMIO 3 VYÖH 12 NAUHAN LÄMPÖ 340 TIRCA 400...800 °C AE 340, X 65 SANOMA 1/ 46
F2-UUNI, VYÖHYKE 3 LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ 721 TIRCA 0...1200 °C GA, ÅKE 2,2 69 SANOMA 1/ 47
F2-UUNI, VYÖHYKE 5 LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ 351 TIRCA 0...1200 °C ASL 351, Y 74 SANOMA 1/ 48
F2-UUNI, VYÖHYKE 6 LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ 361 TIRCA 0...1200 °C ASL 361, Y 82 SANOMA 1/ 49
T.T.K. 2B, VYÖHYKE 13 NAUHAN LÄMPÖTILA 380 TIRCA 400...900 °C AE 380, X 89 SANOMA 1/ 50
F2-UUNI, VYÖHYKE 8 LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ 761 TIRCA 0...1200 °C GA, ÅKE 2,4 98 SANOMA 1/ 51
F3-UUNI,VYÖHYKE 1 NAUHAN LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ 781 TIRCA 400...1000 °C GA, ÅKE 2,5 100 SANOMA 1/ 52
F3-UUNIN 1. JÄÄHDYTYSPUHALTIMEN TEHO (0...100 %) ? 103 SANOMA V 53
F3-UUNI, VYÖHYKE 7 KOSTEUSMITTAUS 391 MR -55...S °C ASL 391, 4 119 SANOMA V 54
F3-UUNI, VYÖHYKE 4 LÄMPÖTILASÄÄTÖ 411 TIRCA 0...1000 °c AE 411, X 123 SANOMA 1/ 55
SUIHKUJÄÄHD.OSA YLÄOSAN KOSTEUSMITTAUS 421 MR -S5...5 °C ASL 421, Y 127 SANOMA 1/ 56
F3-UUNIN 2. JÄÄHDYTYSPUHALTIMEN TEHO (0...100 %) ? 127 SANOMA 2/ 57
F3-UUNIN 3. JÄÄHDYTYSPUHALTIMEN TEHO (0...100 %) ? 129 SANOMA 2/ 58
NAUHAN JÄNNITYS UUNISSA 138 SANOMA 2/ 59
F3-UUNI, PATATORVI NAUHAN LÄMPÖT. SÄÄTÖ 423 TIRCA 400...900 °C RZ 423, Xl 138 SANOMA 2/ 60
PATATORVI KOSTEUSMITTAUS 425 MR -55...S °C ASL 425, Y 139 SANOMA 2/ 61
SINKKIPADAN LÄMPÖTILAN MITTAUS 502 TIRCA 0...600 °c AE 502, X 146 SANOMA 2/ 62
SINKKIMASSA YLÄPUOLI VASEN REUNA (KYLMÄT) g/m2 205 SANOMA 2/ 64
SINKKIMASSA YLÄPUOLI KESKUSTA (KYLMÄT) g/m2 205 SANOMA 2/ 65
SINKKIMASSA YLÄPUOLI OIKEA REUNA (KYLMÄT) g/m2 205 SANOMA 2/ 66
SINKKIMASSA ALAPUOLI VASEN REUNA (KYLMÄT) g/m2 205 SANOMA 2/ 67
SINKKIMASSA ALAPUOLI KESKUSTA (KYLMÄT) g/m2 205 SANOMA 2/ 68
SINKKIMASSA ALAPUOLI OIKEA REUNA (KYLMÄT) g/m2 205 SANOMA 2/ 69
NAUHAN JÄNNITYS UUNIN JÄLKEEN 210 SANOMA 2/ 63
Tl 225 SANOMA 2/ 70
VALSSAUSVOIMA 226 SANOMA 2/ 71
T2 227 SANOMA 2/ 72
VALSSAUSREDUKTIO 227 SANOMA 2/ 73
1. TAIVUTUSRULLAN ASEMA 227 SANOMA 2/ 74



PARAMETRILISTA LIITE 1 (3/3)
RAUTARUUKKI
STRIP PRODUCTS

PARAMETRI RYHMÄ-
POSITIO

SKAALA PAIKKA METRIT JÄRJESTYS
NUMERO

N

2. TAIVUTUSRULLAN ASEMA 227 SANOMA 2/ 75
OIKAISURULLAN ASEMA 228 SANOMA 2/ 76
KOKONAISREDUKTIO 229 SANOMA 2/ 77
KROMIHAPPOLIUOKSEN Cr-PITOISUUS 520 CIRCA 240 SANOMA 2/ 78
KROMIHAPPOLIUOSSÄILIÖN LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ 521 TIRCA 240 SANOMA 2/ 79
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