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KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGAJ CY 
PROJEKTOWANIE TECHNOLOGII WALCOWANIA 
BLACH CIENKICH ZE STALI WIELOFAZOWYCH 

W artykule opisano komputerowy system wspieraj cy projektowanie technologii walcowania blach ze stali wielo-

fazowych. Do modelowania z o onych procesów metalurgicznych wyst puj cych w procesie walcowania zastosowano 

heterogeniczne architektury komputerowe. Zasadniczym celem pracy by o uzyskanie integracji dziedzinowo zoriento-

wanego systemu VirtRoll z platform  Scalarm dzia aj c  na bazie architektury us ug sieciowych SOA (ang. Service 

Oriented Architecture) i umo liwiaj c  masowe zrównoleglenie oraz analiz  parametryczn . Szczególny nacisk po o-

ono na aspekty bezpiecze stwa integracji oraz udost pniania zasobów. W artykule opisano nast puj c  funkcjonal-

no  systemu: przep yw informacji przy modelowaniu walcowania, dziedzinowo zorientowany system do interpretacji 

bada  do wiadczalnych, integracja tego systemu z platform  do analizy parametrów procesu. Ponadto, omówione 

zosta y mo liwo ci zastosowania opracowanego rozwi zania w praktyce jak i potencjalne korzy ci ekonomiczne wyni-

kaj ce z tego zastosowania.

S owa kluczowe: system komputerowy, stale wielofazowe, numeryczne modelowanie, projektowanie technologii 

COMPUTER SYSTEM FOR THE DESIGN OF ROLLING 
TECHNOLOGY FOR MULTIPHASE STEEL STRIPS 

The paper describes the computer system for the design of rolling technology for multiphase steel strips. Heteroge-

neous computational infrastructures were applied to study complex metallurgical processes occurring during rolling. 

The goal of the work was achieved by integration of a domain-oriented system (VirtRoll) with a platform for massive 

parameter studies (Scalarm) on the basis of Service Oriented Architecture (SOA). In particular, technological and 

security aspects of the integration and permissions delegation are discussed in the paper. The following aspects of the 

system are describe: a workß ow of studying rolling processes with the parameter study approach, the domain-oriented 

system for conducting metallurgical experiments, its integration with the platform for parameter studies along with 

its enhancements, a sample use of the developed solution and its potential business beneÞ ts. 

Key words: computer system, multiphase steels, numerical modelling, design of the rolling technology

1. WPROWADZENIE

Stale AHSS (ang. Advanced High Strength Steels) 

oraz UHSS (ang. Ultra High Strength Steels) ciesz  si  

w ostatnich latach rosn ca popularno ci  ze wzgl du 

na ich specyÞ czne w asno ci mechaniczne, które w wie-

lu ga ziach przemys u znajduj  szerokie zastosowa-

nie. Stale te wykorzystywane s  m.in. w przemy le 

motoryzacyjnym, gdzie stosowane s  do produkcji ele-

mentów konstrukcyjnych pe ni cych znacz ce funkcje 

bezpiecze stwa np.: akumuluj cych energi  podczas 

odkszta cenia. Osi gni cie takich w asno ci w produ-

kowanych na gor co blachach ze stali AHSS i UHSS 

wymaga zastosowania nowoczesnych schematów wal-

cowania obejmuj cych wspó zale no  czasu, tempera-

tury oraz odkszta cenia podczas ca ego procesu. Zale -

no ci te s  niejednokrotnie skomplikowane, a zaprojek-

towanie technologii walcowania metod  prób i b dów 

jest cz sto bardzo kosztowne lub wr cz niemo liwe. 

Dlatego coraz wi ksze zastosowanie w tej dziedzinie 

znajduj  zaawansowane symulacje numeryczne po -

czone z metodami optymalizacji, które pozwalaj  na 

dobór parametrów procesu tak, aby osi gn  najlepsze 

w asno ci gotowego produktu. Symulacje numerycz-

ne tak z o onych procesów oraz zjawisk zachodz cych 

w mikrostrukturze materia u s  jednak kosztowne ob-

liczeniowo [1], co powoduje, i  czas trwania wieloitera-

cyjnych procedur optymalizacji jest nie do zaakcepto-

wania w praktyce przemys owej. W tym wypadku z po-

moc  przychodz  nowoczesne architektury komputero-
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we wysokiej wydajno ci HPC (ang. High-Performance 

Computing), umo liwiaj ce wykorzystanie nie tylko 

du ych zasobów obliczeniowych, ale równie  dyskowych 

i pami ciowych. Dzi ki temu w wyniku odpowiednio 

zrównoleglonych i rozproszonych procedur numerycz-

nych mo liwe jest znacz ce skrócenie czasu oblicze . 

Zastosowanie nowoczesnych technologii sprz towych 

oraz numerycznych w projektowaniu technologii wal-

cowania na gor co jest przedmiotem projektu Þ nanso-

wanego przez Fundusz Badawczy W gla i Stali RFCS 

(ang. Research Fund for Coal and Steel). Projekt ma 

na celu stworzenie kompleksowego systemu kompute-

rowego VirtRoll obejmuj cego swoj  funkcjonalno ci  

m.in. optymalizacj , modelowanie wieloskalowe, ana-

liz  wra liwo ci, metamodelowanie i analiz  odwrotn . 

System czy w sobie zarówno mo liwo ci obliczeniowe 

jak i wykorzystanie obszernych baz danych oraz baz 

wiedzy, umo liwiaj c elastyczne tworzenie projektów 

walcowni, ich parametryzacj  oraz automatyzacj  ob-

licze  [2].

Automatyzacja oblicze  du ej skali z wykorzysta-

niem architektur HPC jest zagadnieniem od niedawna 

poruszanym w literaturze naukowej. St d istnieje jesz-

cze stosunkowo niewiele rozwi za  w tej dziedzinie, 

ale s  one szeroko wykorzystywane i zdobywaj  du y 

udzia  w rynku potencjalnych odbiorców. Najpopular-

niejsze z nich to HTCondor [3] oraz DIRAC [4]. Progra-

my te umo liwiaj  harmonogramowanie zada  oblicze-

niowych na ró nych infrastrukturach w zuniÞ kowany 

sposób, w czaj c w to zarówno architektury grid jak 

i chmurowe. Mankamentem tych rozwi za  jest jed-

nak konieczno  cis ej integracji z infrastruktur , co 

powoduje, e specyÞ czne modu y funkcjonalne oprogra-

mowania musz   by  zainstalowane w nadzorowanych 

zasobach danej infrastruktury. Ponadto, programy te 

nie maj  mo liwo ci przeprowadzenie analizy parame-

trycznej, która upraszcza wywo anie tego samego pro-

gramu po stronie infrastruktury, ale z ró nymi danymi 

wej ciowymi pochodz cymi z próbkowania przestrzeni 

parametrycznej.

Zastosowanie do symulacji procesów walcowania 

algorytmów numerycznych, które s  intensywne pod 

wzgl dem u ycia procesora oraz dost pu do danych, 

wymusza wr cz wykorzystanie nowoczesnych archi-

tektur sprz towych oraz programów po rednicz cych 

typu middleware, które u atwi  prac  z infrastruktu-

rami HPC. Dlatego do implementacji oprogramowania 

VirtRoll wybrana zosta a platforma Scalarm [5], po-

zwalaj ca nie tylko na automatyzacj  zlecania oblicze , 

ale równie  na ich ci g e monitorowanie, pobieranie 

wyników oraz wsparcie od strony autoryzacji i auten-

tykacji. Scalarm oferuje równie  mo liwo  wykonywa-

nia analiz parametrycznych, co w przypadku procedur 

optymalizacji, analizy wra liwo ci, analizy odwrotnej 

i metamodelowania, ma kluczowe znaczenie. Niniejszy 

artyku  przedstawia szczegó y stworzonego rozwi za-

nia od strony zastosowanych technologii, otrzymanych 

wyników oraz mo liwo ci zastosowania system w prak-

tyce przemys owej.

2. ARCHITEKTURA OPROGRAMOWANIA

Opracowanie rozwi zania umo liwiaj cego elastycz-

ne projektowanie wirtualnej walcowni jest g ównym 

celem systemu VirtRoll. W tym celu opracowany zo-

sta  graÞ czny interfejs u ytkownika umo liwiaj -

cy interaktywne komponowanie projektu walcowni 

z urz dze  oraz ich parametryzacj . Interfejs systemu 

VirtRoll wyposa ony zosta  w mechanizm drag&drop, 

dzi ki któremu u ytkownik w atwy sposób komponuje 

projekt walcowni przeci gaj c z panelu urz dzenia na 

wirtualn  lini  produkcyjn . Cz  klienck  obs uguje 

przegl darka Internetowa zainstalowana na urz dze-

niu zewn trznym u ytkownika.

Po stworzeniu wirtualnego projektu walcowni ka de 

z urz dze  jest serializowane do postaci pliku teksto-

wego w formacie JSON (ang. JavaScript Object No-

tation), w którym zapisywane s  wszystkie skonÞ gu-

rowane przez u ytkownika informacje oraz kolejno  

wyst powania po sobie okre lonych urz dze . W ten 

sposób opracowany jest odpowiedni diagram przep y-

wu danych, który wp ywa na kolejno  wykonania 

procedur numerycznych po stronie serwera. Ponadto, 

deÞ niowany jest zakres zmienno ci wybranych para-

metrów oraz metoda (optymalizacji lub analizy wra li-

wo ci), co pozwala na stworzenie sparametryzowanego 

eksperymentu obliczeniowego. Wszystkie informacje 

przekazywane s  do platformy Scalarm, a nast pnie 

przetworzone w celu przygotowania takiego ekspery-

mentu po stronie serwerowej. W tym przypadku wy-

ró nia si  trzy scenariusze komunikacji:

Pojedyncze symulacje numeryczne – scenariusz za-

k ada brak konieczno ci wykonania oblicze  para-

metrycznych. Wynikiem pojedynczych symulacji s  

g ównie rozk ady napr e , odkszta ce , temperatur 

oraz w asno ci materia owych.

Sparametryzowane obliczenia w jednej iteracji – 

przyk adem jest wykonanie oblicze  pod k tem 

analizy wra liwo ci lub metamodelowania, gdzie od 

pocz tku znane s  dane wej ciowe do symulacji nu-

merycznych.

Sparametryzowane obliczenia wieloiteracyjne – prze-

prowadzenie analizy odwrotnej lub optymalizacji, 

gdzie w ka dej kolejnej iteracji oblicze  dane wej cio-

we nie s  znane, poniewa  zale  one od wyników 

uzyskanych przez algorytm optymalizacji w poprzed-

nim kroku.

Rys. 1. Przep yw danych w architekturze system VirtRoll w po czniu z platform  Scalarm.

Fig. 1. Data ß ow in VirtRoll architecture in combination with Scalarm platform
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Nast pnie obliczenia s  kolejkowane i uruchamiane 

z wykorzystaniem dost pnej ilo ci procesorów oraz pa-

mi ci operacyjnej. Ci g y monitoring post pów oblicze  

wykonywany jest z wykorzystaniem systemu Scalarm, 

który po zako czeniu oblicze  dokonuje agregacji wy-

ników i pobiera je z infrastruktury z powrotem na swój 

serwer. Na tej podstawie przeprowadzana jest w razie 

potrzeby dodatkowa analiza np.: analiza wybran  me-

tod  SA, a wybrane wyniki przesy ane s  do u ytkow-

nika systemu VirtRoll, gdzie wizualizowane s  w oknie 

przegl darki internetowej.

Funkcjonalno  ca ego rozwi zania osi gni ta zosta-

a przez integracj  systemu VirtRoll i platformy Sca-

larm, które rozszerzone zosta y o dodatkowe modu y 

wymiany danych oraz obs ugi baz danych i wiedzy.

3. WYKORZYSTANE TECHNOLOGIE 
IMPLEMENTACYJNE

Przedstawiona architektura rozwi zania zak ada 

trzy g ówne elementy ca ego rozwi zania: system Vir-

tRoll, modu y integracji z platform  Scalarm oraz jej 

rozbudow  i cz  obliczeniow  po stronie serwera, 

bazuj c  na zrównoleglonych i rozproszonych procedu-

rach numerycznych. Sam system VirtRoll stworzony 

zosta  z dwóch cz ci: i) modu u graÞ cznego interfejsu 

u ytkownika (tzw. front-end), ii) modu  dedykowany 

do obs ugi baz danych oraz wiedzy i logiki ca ej apli-

kacji. Pierwsza z cz ci u atwia korzystanie z systemu 

poprzez wykorzystanie funkcjonalno ci okna przegl -

darki internetowej oraz technologii aplikacji interne-

towych (np.: JavaScript, AJAX, HTML5, Angular). 

Wykorzystanie tych technologii zapewnia wysok  prze-

naszalno  systemu pomi dzy ró nymi rodzajami prze-

gl darek oraz ró nymi systemami operacyjnymi. Ob-

s uga baz danych i wiedzy stworzona zosta a w oparciu 

o silnik nierelacyjnych baz danych MongoDB dzia aj -

cy na kolekcjach dokumentów a nie jak w tradycyjnym 

podej ciu na tablicach i relacjach pomi dzy nimi. Sil-

nik ten u ywa natywnie formatu JSON, podobnie jak 

wspieraj ce go przegl darki internetowe. Dzi ki temu 

ca a aplikacja zaimplementowana jest w sposób ho-

mogeniczny bez konieczno ci uruchamiania parserów 

innych j zyków programowania. Dodatkowym atutem 

obiektowej bazy danych by a elastyczno  zapisu da-

nych, która pozwoli a w jednej kolekcji przechowywa  

obiekty z ró nymi atrybutami. Funkcjonalno  ta zo-

sta a szeroko wykorzystana przede wszystkim przy ko-

lekcjach modeli materia owych, wirtualnych projektów 

walcowni oraz eksperymentów obliczeniowych, gdzie 

wspóln  cech  tych kolekcji jest ró na ilo  parame-

trów w przechowywanych obiektach.

Drugim z kluczowych elementów architektury jest 

platforma Scalarm, która zapewnia komunikacj  po-

mi dzy w a ciwym systemem VirtRoll a platform  ob-

liczeniow . Zarówno VirtRoll jak i Scalarm wspieraj  

lekki protokó  komunikacyjny SOAP (ang. Simple Ob-

ject Access Protocol), pozwalaj cy na wymian  danych 

pomi dzy lu no zwi zanymi us ugami rozmieszczony-

mi na serwerze platformy Scalarm. Obs uga komu-

nikacji zapewniona jest przez poprzez wykorzystanie 

interfejsu programistycznego aplikacji API (ang. Ap-

plication Programming Interface) bazuj cego na archi-

tekturze REST (ang. Representational State Transfer). 

Wybrana architektura jest obecnie powszechnie wyko-

rzystywana w tworzeniu skalowalnego oprogramowa-

nia opartego na us ugach sieciowych z komunikacj  

protoko em HTTP (ang. HyperText Transfer Protocol). 

Istotnym elementem ca ego rozwi zania jest bezpie-

cze stwo wymiany danych i autoryzacji wspierane 

bezpo rednio przez platform  Scalarm. W tym celu wy-

korzystane zosta o rozwi zanie Single Sign-On umo -

liwiaj ce u ytkownikom logowanie przy pomocy ich do-

tychczasowych certyÞ katów OpenID.

Trzeci element to modu  obliczeniowy zaimplemen-

towany w j zyku C++ i realizuj cy funkcjonalno  Me-

tody Elementów Sko czonych wykorzystanej do symu-

lacji procesów termo-mechanicznych oraz wszystkich 

modeli mikrostrukturalnych. Dobór technologii spo-

wodowany jest przede wszystkim konieczno ci  uru-

chomienia oblicze  w infrastrukturach HPC, z których 

zdecydowana wi kszo  obs ugiwana jest przez system 

operacyjny Linux.

4. SYSTEM VIRTROLL

Rozwój system skupiony zosta  na trzech aspektach: 

projekt i implementacja systemu VirtRoll, rozszerzenie 

funkcjonalno ci rodowiska Scalarm oraz integracja 

obu rozwi za .

4.1. IMPLEMENTACJA SYSTEMU VIRTROLL

Virtroll sk ada si  z dwóch g ównych cz ci. Cz  

sieciowa oparta o wzorzec projektowy Model-Widok-

Kontroler, wspierany przez bibliotek  programistycz-

n  Symphony 2.3. Warstwa widoku pozwala na zapro-

jektowanie nowoczesnej konÞ guracji walcowni, która 

jest przekazywana do kontrolera odpowiedzialnego 

za serializacj  projektu do formatu JavaScript Object 

Notation (JSON) i zapisanie do pliku. Dodatkowo, 

u ytkownicy mog  ustawi  dowolne parametry proce-

su z dopuszczalnych przedzia ów warto ci. Pozwala to 

na przeprowadzenie próbkowania przestrzeni i zapis 

konÞ guracji w pliku Comma Separated Values (CSV). 

Finalny widok walcowni jest przechowywany w bazie 

danych VirtRoll, a pliki JSON i CSV przekazywane s  

do oprogramowania Scalarm.

Drug  cz ci  systemu jest modu  obliczeniowy od-

powiedzialny za numeryczne modelowanie makro- 

i mikro- w asno ci materia u. Szczegó owe opisy mode-

li zosta y przedstawione w poprzednich publikacjach 

autorów i nie b d  powtórzone w tym opracowaniu. 

W skrócie, makro symulacja realizowana jest na pod-

stawie metamodelu i metody elementów sko czonych 

(FEM) bazuj cej na modelu termicznym. Metamodel 

wykorzystuje ide  SIMS pagórka tarcia do obliczenia 

si  walcowania [6]. Obliczenia temperatury odbywaj  

si  w przestrzeni 1D wzd u  grubo ci pasma. Pozwala 

to na szybkie otrzymanie wiarygodnych wyników bez 

konieczno ci wykorzystania dodatkowego zrównolegle-

nia. Skala mikro jest powi zana z wybranymi punk-

tami ca kowania modelu termicznego w pó  sprz ony 

i w pe ni sprz ony hierarchiczny sposób. Taka imple-

mentacja pozwala w elastyczny sposób wykonywa  ob-

liczenia na infrastrukturze HPC, jak równie  u atwia 

gromadzenie wyników. Algorytmy wykorzystywane 

w skali mikro zosta y zaprojektowane i zaimplemen-

towane na bazie podej  o ró nej z o ono ci oblicze-

niowej, pocz wszy od modelu Johnson-Mehl-Avrami-
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Kolmogorow (JMAK) sko czywszy na metodzie auto-

matów komórkowych (CA). Model JMAK zosta  wzbo-

gacony o dodatkowe mo liwo ci opisane w [7]. Model 

automatów komórkowych opisany w [8], daje szerokie 

mo liwo ci przyspieszenia oblicze  na wielordzenio-

wych platformach z wykorzystaniem kart graÞ cznych 

(GPGPU) czy dedykowanych koprocesorów (Xeon 

PHI). Dodatkowo, modu  obliczeniowy zawiera dwie 

biblioteki numeryczne: i) bibliotek  optymalizacyjn , 

pozwalaj c  ustali  optymalne parametry walcowa-

nia, ii) bibliotek  do analizy wra liwo ci, u atwiaj c  

przeprowadzenie analizy wp ywu poszczególnych pa-

rametrów modelu na w a ciwo ci produktu. Obliczenia 

prowadzone przez obie biblioteki odbywaj  si  równie  

na platformie Scalarm. Metody optymalizacyjne bazu-

j  g ównie na metodach inspirowanych natur , które w 

naturalny sposób pozwalaj  na dalsze zrównoleglenie 

oblicze . W tym celu zaimplementowane zosta y algo-

rytmy genetyczne oraz optymalizacja rojem cz stek. 

Biblioteka numeryczna analizy wra liwo ci opiera si  

na metodach wariancyjnej oraz przesiewowej i wyko-

rzystuje metody Sobola [9] oraz Morrisa [10]. Obie me-

tody, jak równie  ich wykorzystanie do modelowania 

przetwórstwa materia ów,  zosta y szeroko opisane 

w [11].

4.2. INTEGRACJA SYSTEMÓW VIRTROLL 
I SCALARM 

Scalarm mo na scharakteryzowa  jako wszechstron-

n  platform  do prowadzenia bada  parametrycznych 

[12]. Narz dzie to zapewnia funkcje wspieraj ce na-

st puj ce kroki, których wykonanie jest konieczne do 

przeprowadzenia eksperymentu in-silico, stosowanym 

w badaniach parametrycznych:

SpecyÞ kacja przestrzeni wej ciowej. Przed przyst -

pieniem do bada  parametrycznych, konieczne jest 

okre lenie przestrzeni wej ciowej, jej wymiaru (ilo ci 

parametrów) oraz zakresu poszczególnych zmien-

nych. Ka dy element takiej przestrzeni jest wekto-

rem warto ci, które b d  wykorzystane na etapie 

symulacji.

Uruchomienie symulacji. Pojedynczy eksperyment 

mo e wymaga  znacznej ilo ci zasobów obliczenio-

wych. Zadaniem systemu Scalarm jest dostarczenie 

niezawodnej warstwy po rednicz cej oferuj cej jed-

nolity dost p do heterogenicznego rodowiska obli-

czeniowego. 

Zbieranie i analiza wyników. Ka da symulacja uru-

chomiona zwraca zbiór wyników opisuj cy badany 

proces. Scalarm agreguje wyniki ze wszystkich sy-

mulacji i pozwala na ich dalsz  analiz  i wizualizacj  

za pomoc  ró nych wykresów.  

Scalarm dostarcza dwa interfejsy u ytkownika: opar-

ty o stron  internetow  oraz interfejs programistyczny 

w postaci Representational State Transfer Application 

Programming Interface (REST API). Pierwszy z nich 

jest dedykowany naukowcom, którzy aktualnie urucha-

miaj  swoje symulacje r cznie na ró nych infrastruktu-

rach i szukaj  sposobu na u atwienie przeprowadzania 

tego mudnego procesu. Z drugiej strony, REST API 

pozwala na integracj  narz dzi trzecich z systemem 

Scalarm przy u yciu niezale nego protoko u komuni-

kacyjnego HTTP i ustandaryzowanego formatu repre-

zentacji danych JSON. Integracja systemu VirtRoll ze 

Scalarm bazuje na drugim podej ciu, gdy  powinna 

by  niedostrzegalna z punktu widzenia u ytkownika 

ko cowego. Poni sza lista opisuje najwa niejsze meto-

dy API wykorzystane w celu udost pnienia systemowi 

VirtRoll infrastruktury obliczeniowej za pomoc  plat-

formy Scalarm:

Rejestracja scenariusza symulacji. Jest to warunek 

konieczny w celu przeprowadzenia studiów  parame-

trycznych za pomoc  platformy Scalarm. Scenariusz 

obejmuje binarny kod symulacji (aplikacj  obliczenio-

w ), opis parametrów wej ciowych i zestaw tzw. ada-

pterów pozwalaj cych na obustronn  komunikacj  

pomi dzy aplikacj , a systemem Scalarm i translacj  

formatów parametrów wej ciowych/wyj ciowych.

Uruchomienie eksperymentu. Wykorzystuj c uprzed-

nio zarejestrowany scenariusz oraz przygotowan  

przestrze  argumentów wej ciowych nast puje uru-

chomienie eksperymentu. Konieczne jest ustalenie 

typu parametryzacji oraz jej atrybutów.

Zaplanowanie oblicze . U ytkownik mo e zdecydo-

wa  jak  cz  dost pnych zasobów obliczeniowych 

chce przeznaczy  na uruchomienie symulacji i jak  

z dost pnych infrastruktur obliczeniowych chce do 

tego wykorzysta . Mog  to by  zasoby gridowe lub 

instancja wirtualnej maszyny. W ka dej chwili u yt-

kownik mo e sprawdzi  ile symulacji jest aktualnie 

przeprowadzanych i ile z nich zosta o ju  uko czo-

nych.

Pobranie wyników eksperymentu. Zintegrowane na-

rz dzia mog  pobra  wyniki ju  obliczonych symu-

lacji w postaci pliku CSV i wykona  na nich dalsz  

analiz .

Rozszerzenie eksperymentu. Bazuj c na otrzyma-

nych wynikach mo e by  konieczne przeprowadzenie 

dodatkowych oblicze  wykorzystuj c dodatkowe pa-

rametry modelu w celu analizy interesuj cych przy-

padków, które nie zosta y uprzednio przeanalizo-

wane. 

Zatrzymanie eksperymentu. W przypadku, gdy 

wszystkie symulacje zostan  uko czone, ekspery-

ment mo e si  zako czy  i by  oznaczony jako histo-

ryczny. W takim przypadku wyniki s  przechowywa-

ne na platformie i mog  by  analizowane w przysz o-

ci.

Usuwanie eksperymentu. W przypadku, gdy prze-

chowywanie wyników nie jest ju  konieczne, ekspe-

ryment mo e zosta  usuni ty z systemu, a wyniki zo-

stan  utracone.

Ka da z opisanych metod jest uruchamiana w sys-

temie VirtRoll z uprawnieniami zalogowanego u yt-

kownika. Proces autentykacji i autoryzacji zosta  opar-

ty o mechanizm OpenID. Oznacza to, e u ytkownik 

uwierzytelnia si  za po rednictwem zaufanego dostaw-

cy OpenID. W przypadku us ugi VirtRoll dostarczycie-

lem OpenID jest infrastrukura PLGrid [13]. System 

VirtRoll otrzymuje certyÞ kat serwera proxy, który 

umo liwia delegowanie uprawnie  do infrastruktury 

PLGrid. CertyÞ kat jest przekazywany do platformy 

Scalarm, która obs uguje planowanie oblicze  i ich mo-

nitorowanie.

4.3. OPRACOWANE ROZSZERZENIA 
DLA SYSTEMU SCALARM 

Oprócz rozwoju systemu VirtRoll, jednym z g ów-

nych celów niniejszej pracy by o zwi kszenie mo liwo-

ci platformy Scalarm w celu spe nienia wszystkich 
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wymaga  dotycz cych przeprowadzania eksperymen-

tów metalurgicznych. W trakcie prac zidentyÞ kowano 

dwie funkcjonalno ci niezb dne do poprawnego dzia-

ania systemu VirtRoll, które  nie zosta y wdro one 

w dost pnej wersji Scalarm. S  to zale no ci pomi dzy 

parametrami wej ciowymi i mechanizm sprz enia 

zwrotnego.

W pierwszym przypadku problem dotyczy  przestrze-

ni parametrów wej ciowych eksperymentu. W wielu 

przypadkach, warto ci jednego z parametrów wej cio-

wych zale  bezpo rednio od warto ci innego parame-

tru, np. warto  jednego parametru nie mo e by  wi k-

sza ni  warto  drugiego. Dlatego, gdy oba parametry 

zmieniaj  si  w podobnych zakresach, wynikowe kom-

binacje warto ci parametrów zawieraj  wiele niepo-

prawnych zestawów. W celu rozwi zania tego proble-

mu wdro ony zosta  nowy sposób projektowania ekspe-

rymentów, który pozwala okre li  zale no  pomi dzy 

warto ciami wybranych parametrów wej ciowych.

Mechanizm sprz enia zwrotnego, odnosi si  do pro-

blemu powiadamiania u ytkownika lub zintegrowane-

go z systemem Scalarm narz dzi, o zdarzeniach jakie 

wygenerowa  Scalarm, np. zako czeniu do wiadczenia. 

Zaimplementowane rozszerzenie pozwala u ytkow-

nikom okre li  dzia anie jakie zostanie wykonane dla 

okre lonego typu zdarzenia np. wykonanie zapytania 

HTTP, gdy wszystkie serie symulacji w eksperymencie 

zostan  zako czone.

5. WYNIKI

Przed wykonaniem symulacji dla nowego materia u 

nale y przeprowadzi  identyÞ kacj  wszystkich modeli 

dla tego materia u. IdentyÞ kacja jest przeprowadzana 

na podstawia bada  do wiadczalnych. Nast puj ce 

badania zosta y wykonane w IM  w celu dostarczenia 

danych do identyÞ kacji:

ciskanie próbek osiowosymetrycznych na symulato-

rze Gleeble 3800 w ró nych temperaturach i z ró ny-

mi pr dko ciami odkszta cenia dostarczy o danych do 

identyÞ kacji modelu napr enia uplastyczniaj cego.

Próby relaksacji napr e  na symulatorze Gleeble 

3800 dostarczy y danych do identyÞ kacji modelu 

rozwoju mikrostruktury w procesie walcowania na 

gor co.

Próby dylatometryczne na dylatometrze DIL 805 wy-

konane dla ró nych pr dko ci ch odzenia dostarczy y 

danych do identyÞ kacji modelu przemian fazowych.

IdentyÞ kacj  wszystkich modeli przeprowadzono 

z wykorzystaniem analizy odwrotnej [14]. Wyniki uzy-

skane dla wybranych stali z grupy AHSS zosta y za-

pisane w bazie danych systemu np.: dla stali DP600. 

W publikacjach [6, 7, 15] przedstawiono wspó czynni-

ki otrzymane z rozwi zania odwrotnego dla ró nych 

modeli dla tej w a nie stali. W niniejszej pracy system 

VirtRoll zosta  wykorzystany do zaprojektowania pro-

cesu laminarnego ch odzenia blach ze stali DP po walco-

waniu na gor co. Plan gniotów w grupie wyka czaj cej 

by  nast puj cy: 40,6  21,3  11,4  7,0  4,9  4,0 

 3,0 mm. Proces laminarnego ch odzenia ma kluczo-

we znaczenie dla otrzymania struktury dwufazowej po 

walcowaniu na gor co. Optymalizacja tego procesu ma 

na celu takie sterowanie jego parametrami, aby uzy-

ska  wymagany sk ad fazowy wyrobu. Typowy uk ad 

walcowni ci g ej blach zaprojektowany w systemie 

VirtRoll pokazano na rysunku 2.

System laminarnego ch odzenia jest podzielony 

na 5 sekcji: Intensywna1, Normalna1, Intensywna2, 

Normalna2, agodna2. Sekcje ró ni  si  mi dzy sob  

d ugo ci  i wydatkiem wody. Pierwsze 3 sekcje s  po-

dzielone na podsekcje, co w konsekwencji daje 8 cz ci 

systemu ró ni cych si  parametrami ch odzenia. Te 

parametry przyj to jako zmienne optymalizacji. Szcze-

gó owy opis optymalizacji ch odzenia laminarnego po-

dano w pracy [15].

Dla przeprowadzenia optymalizacji przyj to nast -

puj ce parametry: grubo  blachy h = 3 mm, tempera-

tura na wej ciu Tin = 880
o
C, pr dko  po ostatniej klat-

ce v = 7,5 m/s, temperatura otoczenia Ta = 20
o
C. Wyniki 

symulacji procesu walcowania w grupie wyka czaj cej 

pokazano na rysunku 3a, który zawiera wykresy si y 

oraz rednicy równowa nej ziarna austenitu. Funkcj  

celu sformu owano jako pierwiastek z kwadratu ró ni-

cy oczekiwanego i uzyskanego u amka obj to ci mar-

tenzytu przy dodatkowym warunku minimum u amka 

obj to ci bainitu: 

 w
F

F
w F1

m

m

b1
0

2

2

2
U = - +c m  (1)

gdzie: 

  w1, w2 – wagi, 

 Fm – u amek obj to ci martenzytu, 

 Fm0 – wymagany u amek obj to ci martenzytu, 

 Fb – u amek obj to ci bainitu. 

Testy systemu przeprowadzono zak adaj c Fm0 = 

0,23. Uzyskane wyniki obejmuj ce zmiany tempera-

tury oraz kinetyk  przemian ferrytycznej, bainitycz-

nej i martenzytycznej dla optymalnych parametrów 

ch odzenia pokazano na rysunku 3b. Przeprowadzony 

test systemu potwierdzi  prawid owo  jego dzia ania. 

Ko cowa warto  funkcji celu (1) wynosi a 0,04, co po-

twierdza skuteczno  zastosowanej procedury optyma-

lizacyjnej.

Rys. 2. Projekt walcowni w systemie VirtRoll obejmuj cy piec, walcark  wst pn , grup  wyka czaj c  i laminarne ch odze-
nie

Fig. 2. Design of the rolling mill in VirtRoll system covering the furnace, roughing mill, Þ nishing unit and laminar cooling
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6. ZASTOSOWANIE I KORZY CI

Korzy ci p yn ce z optymalizacji i rozwoju nowych 

cykli walcowania s  kluczowe dla producentów stali, 

których celem jest wdra anie nowych technologii, czy 

produkcja ulepszonych produktów przeznaczonych dla 

przemys u motoryzacyjnego, budownictwa i energety-

ki. Rozwój nowych metod walcowania, umo liwiaj -

cych produkcj  przy obni onych kosztach nowych ga-

tunków stali o jednolitych i powtarzalnych w a ciwo ci 

mechanicznych jest kluczow  kwesti  w d eniu do 

zwi kszenia udzia u na rynku. Integracja nowych dróg 

do normalnego cyklu produkcji walcowni wysokiej wy-

dajno ci wymaga du ej elastyczno ci w parametrach 

procesu. Lepsze zrozumienie konsekwencji wprowa-

dzenia ró nych cykli walcowania i pó niejsza optyma-

lizacja procesu prowadzi do zminimalizowania ryzyka 

przeci enia walcarki i zmniejszenia strat spowodowa-

nych produkcj  wyrobów niespe niaj cych specyÞ kacji. 

Lepsza kontrola zmian zachodz cych w mikrostruktu-

rze materia u prowadzi do ujednolicenia w asno ci pro-

duktu ko cowego, czego wynikiem s  znaczne oszcz d-

no ci zwi zane z dostarczeniem produktu o mniejszym 

odchyleniu parametrów od oczekiwanych. W wielu 

obszarach produkcji, znaczny wzrost kosztów surow-

ców w ostatnich latach spowodowa  zmniejszenie wy-

korzystania dodatków stopowych, w przypadkach gdy 

podobne w asno ci i jako  produktu s  osi galne bez 

ich wykorzystania. Bardziej efektywne wykorzystanie 

mikrododatków prowadzi do osi gni cia po danego 

efektu metalurgicznego, przy obni eniu kosztów mate-

ria ów stopowych. Zaprezentowany, hybrydowy system 

komputerowy przyczynia si  do:

Optymalizacji i rozwoju nowych cyklów walcowa-

nia wprowadzaj c nowe mo liwo ci technologiczne 

i ulepszenie produktów stosowanych w motoryza-

cji, budownictwie i energetyce, przyczyniaj c si  do 

wzrostu udzia u w rynku.

Rozwój nowych cykli walcowania, które umo liwi  

produkcj  przy zmniejszonych kosztach nowych ga-

tunków stali o jednolitych w asno ciach i powtarzal-

nych parametrach.

Zmniejszenie rozk adu w asno ci ko cowych wzd u  

pasma poprzez zwi kszenie kontroli nad rozwo-

jem mikrostruktury materia owej, przyczyni si  do 

oszcz dno ci zwi zanych ze zmniejszeniem rozbie -

no ci pomi dzy docelowymi i rzeczywistymi w a ci-

wo ci wyrobu.

Minimalizacja ryzyka przeci enia walcarki i reduk-

cja strat zwi zanych z produkcj  wyrobów odbiegaj -

cych od norm, dzi ki procesowi optymalizacji.

Zmniejszenie kosztów dodatków stopowych poprzez 

bardziej efektywne wykorzystanie mikrododatków 

do osi gni cia po danego efektu metalurgicznego.

Cho  przedstawione studium przypadku jest zorien-

towane metalurgiczne, zaprezentowane oprogramowa-

nie i technologia mo e by  zastosowana do wielu innych 

dziedzinach nauki i przemys u. Scalarm jest platform  

generyczn , co oznacza, e mo e by  wykorzystany 

w dowolnym problemie, w którym zachodzi konieczno  

przeprowadzenia bada  parametrycznych. Ponad 75% 

wszystkich eksperymentów obliczeniowych przeprowa-

dzanych na architekturach gridowych nastawionych 

na obliczenia naukowe, s  eksperymentami parame-

trycznymi, odpowiedzialnymi za blisko 90% ca kowite-

go zu ycia procesorów. Scalarm jest oprogramowaniem 

otwarto ród owym i dost pnym publicznie – pozwala 

na pe n  integracj  z zewn trznymi aplikacjami i in-

frastrukturami przy przeprowadzaniu dowolnych ba-

da . VirtRoll jest systemem zorientowanym dziedzino-

wo, w szczególno ci na procesy walcowania na gor co. 

Zosta  opracowany w ramach Þ nansowanego przez UE 

projektu badawczego, w zwi zku z czym, jego ród a 

b d  dost pne publicznie po jego uko czeniu.

7. PODSUMOWANIE

Celem pracy by  opracowanie rozwi zania umo li-

wiaj cego elastyczne projektowanie technologii wal-

cowania z wykorzystaniem nowoczesnych architektur 

sprz towych oraz zrównoleglonych i rozproszonych 

procedur numerycznych. Integracja zorientowanego 

domenowo systemu VirtRoll z generyczn  platform  

Scalarm, wspieraj c  analiz  parametryczn , umo li-

wi a realizacj  za o onego celu. Dzi ki funkcjonalno ci 

platformy Scalarm mo liwe by o zrealizowanie za o o-

nych scenariuszy komunikacji pomi dzy dwoma sys-

temami, bazuj cych na wykonaniu pojedynczych sy-

mulacji numerycznych oraz jedno- i wieloiteracyjnych 

symulacji sparametryzowanych. W wyniku tych zabie-

gów u ytkownik ko cowy otrzyma  rozwi zanie pozwa-

Rys. 3. Obliczone i zmierzone si y walcowania [6] (a) oraz temperatura i kinetyka przemian fazowych obliczone dla optymal-
nych parametrów laminarnego ch odzenia uzyskanych dla h = 3 mm i v = 7,5 m/s (b)

Fig. 3. Computed and measured rolling forces[6] (a) and temperature as well as  kinetics of phase transitions calculated for 
optimum parameters of laminar cooling achieved for h = 3 mm and v = 7.5 m/s (b)
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laj ce na przeprowadzenie oblicze  masywnie zrówno-

leglonych w znacznie krótszym czasie, który mo e by  

akceptowany w warunkach przemys owych. Ponadto, 

same obliczenia s  wykonywane w sposób transparent-

ny dla u ytkownika, dzi ki czemu nie musi on posiada  

wiedzy na temat z o onych aspektów realizacji oblicze  

z wykorzystaniem infrastruktur HPC. Realizacja tak 

postawionego celu mo liwa by a dzi ki zastosowaniu 

architektury REST opartej o podej cie zorientowane 

na us ugi sieciowe.

System zosta  zweryÞ kowany dla z o onego schema-

tu walcowania z ch odzeniem laminarnym podzielonym 

na sekcje o ró nym nat eniu ch odzenia. Otrzymane 

wyniki pokaza y, i  system potraÞ  rozwi zywa  nawet 

z o one problemy obliczeniowe w stosunkowo krótkim 

czasie dzi ki wykorzystaniu architektur obliczenio-

wych du ej mocy. Dodatkowo, przeniesienie interfejsu 

u ytkownika z aplikacji desktopowej do okna przegl -

darki internetowej pozwoli o znacznie poprawi  dost p 

do aplikacji oraz mo liwo  wspó dzielenia zgromadzo-

nych danych i wiedzy.

Kolejne etapy prac ukierunkowane b d  na dwa 

aspekty: metalurgiczny oraz informatyczny. Pierwszy 

z wymienionych kierunków zak ada opracowanie no-

wych modeli materia owych oraz mechanizmu umo -

liwiaj cego atwe instalowanie takich modeli w cz ci 

serwerowej systemu odpowiedzialnej za symulacje nu-

meryczne. Informatyczny rozwój systemu skierowany 

b dzie na implementacj  zaawansowanego rozwi za-

nia do monitorowania wydajno ci w oparciu o seman-

tycznie zorientowane technologie [16]. 

Badania umo liwiaj ce otrzymanie przedsta-

wionych rozwi za  i wyników Þ nansowane jest 

przez Fundusz Badawczy W gla i Stali (Research 

Fund for Coal and Steel, RFCS) w projekcie nr 

RFSR-CT-2013-00007 oraz przez polskie Mini-

sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego w latach 

2013-2016 w projekcie nr W187/FBWiS/2013.
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