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Abstrakt — Tento článok popisuje návrh a realizáciu riadenia valcovacieho tandemu v priemyselnom 

odvetví. Popisované zariadenie je založené na mikropočítači Raspberry Pi 3 a na snímačoch teplôt a otáčok. 

Nami navrhnuté a realizované zariadenie umožňuje riadiť a sledovať priebeh valcovacieho procesu. Toto 

zariadenie tiež umožňuje sledovanie valcovacieho procesu na diaľku pomocou webovej stránky a ukladanie 

dát pre ich ďalšie spracovanie.   
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Design and implementation of rolling mill control 

model 

 

Abstract — This article describes the design and implementation of roller tandem control in the industry. 

The described device is based on the Raspberry Pi 3 microcontroller and on the temperature and speed 

sensors. The device designed and implemented by us allows the user to control and monitoring the progress 

of the rolling process. This device also allows you to track the rolling process remotely using a web page and 

store data for further processing. 

Keywords — control, industry, Raspberry Pi 3, sensing. 

I. ÚVOD 

Snímanie a riadenie v priemysle zohráva dôležitú úlohu. Pri každom výrobnom procese je potrebné 

strážiť rôzne veličiny, ktoré majú vplyv na kvalitu výrobku, úsporu energií a materiálu, a aj na životnosť 

výrobného stroja. Ďalšou úlohou riadenia je tiež bezpečnosť operátorov vo výrobe. Riadiaci systém by 

mal pozostávať z riadiaceho obvodu, senzorov a mikropočítača, ktorý dokáže riadiť celý systém, 

uchovávať a distribuovať dáta.  

Tieto dáta by mali byť prístupné na ktoromkoľvek mieste v dosahu internetového pripojenia. 

II. NÁVRH SYSTÉMU 

Návrh systému vychádza z nárokov priemyselného spracovania a účelu zlepšenia predošlého 

zariadenia. Preto je potrebné dbať na kvalitu, bezpečnosť a spoľahlivosť. 

Raspberry Pi 3 

Na riadenie nami navrhnutého zariadenia sme sa rozhodli využiť jednodoskový mikropočítač 

Raspberry Pi 3 (Obr. 1) z dôvodu jeho malých rozmerov (86 x 56 x 21 mm) v pomere s výkonom a 

plnohodnotným operačným systémom. Tento mikropočítač má na svojej doske implementovaných 26 

GPIO pinov a obsahuje základné rozhrania (USART, I2C, SPI). Na doske sú tiež osadené 4 USB porty, 

Ethernet konektor, HDMI a Audio/Video konektor. Ďalšou výhodou sú aj Wi-Fi 802.11 b/g/n 

a Bluetooth 4.1 rozhrania. Mikropočítač Raspberry Pi 3 je riadený 32-bitovým, štvorjadrovým 

mikroprocesorom Cortex-A53, založenom na platforme ARM, ktorý je možné pretaktovať na 

maximálnu taktovaciu frekvenciu 1.2 GHz. Veľkosť pamäte RAM je 1GB [1]. 
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Týmito parametrami Raspberry Pi 3 hardvérovo postačuje splniť všetky naprogramované kroky 

riadenia tandemu. 

 

 
 

Obr. 1 Mikropočítač Raspberry Pi 3  

Snímanie teploty 

Na snímanie teploty sme sa rozhodli využiť senzory AD592 (Obr. 2). Senzor AD592 je dvojstupňový 

monolitický integrovaný teplotný prevodník, ktorý na výstupe dodáva výstupný prúd závislý na 

absolútnej teplote. Jeho napájacie napätie sa pohybuje v rozmedzí od 3 do 40V. Tento senzor je 

vyrábaný v puzdre TO92. Závislosť výstupného prúdu od teploty je 1 μA / K. Snímač je možné používať 

v aplikáciách, kde je teplotné rozpätie od  -25°C do + 105°C. Medzi výhody týchto snímačov patrí aj 

nepotrebnosť kompenzačných obvodov. Tento senzor je odolný voči poklesu napätia a zvlneniu napätia 

pri dlhých tratiach, kvôli jeho vysokej vstupnej impedancii [2]. 

Pre tieto vlastnosti je senzor AD592 vhodný pre priemyselné využitie, a preto bol aj zvolený do nášho 

systému. 

 

 
 

Obr. 2 Teplotný senzor AD592 

 

Z dôvodu využitia analógových teplotných snímačov je potrebné prevádzať analógový signál na 

digitálny. Na tento prevod signálov bol zvolený analógovo / digitálny prevodník ADS1115 (Obr. 3), 

ktorý údaje odosiela pomocou I2C zbernice. Prevodník ADS1115 je 16-bitový, 4-kanálový prevodník. 

Tieto prevodníky majú programovateľný zisk od 2/3x do 16x, čo umožňuje zosilňovať malé signály 

a čítať ich s vyššou presnosťou [3]. 

 

 
 

Obr. 3 A / D prevodník ADS1115 
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Snímanie otáčok 

Snímanie otáčok je v tomto prípade realizované pomocou optických závor (Obr. 4), ktoré sú 

umiestnené pod rotormi motorov. Na rotoroch sú umiestnené kruhy so zárezmi po svojom obvode 

(Obr. 4). Úlohou týchto kruhov je prerušovať optické závory a generovať tak impulzy, ktoré sú následne 

spracované mikropočítačom.  

 

Vzorec pre výpočet otáčok: 

 

                 𝑅𝑃𝑀 =

𝐼𝑀𝑃

𝑁𝑍

𝑡
∗ 60                                                                                                   (1) 

 

Kde:  RPM = otáčky za minútu, 

   IMP = počet impulzov počas trvania merania, 

   NZ = počet zárezov po obvode kruhu, 

   t = čas merania (s). 

 

 

 

 
 

Obr. 4 Optická závora a kruh zo zárezmi po obvode 

Návrh softvéru 

Aktuálne namerané hodnoty sa pomocou monitora pripojeného do Raspberry Pi 3 zobrazujú 

v aplikácii. Ďalej ich program ukladá do .txt súboru, ktorý si sám vytvorí. Ak už je súbor vytvorený 

údaje sa ukladajú do pôvodného súboru. Následne vieme neskôr tieto dáta v prípade potreby prečítať. 

Program tieto dáta tiež odosiela do SQL databázy, odkiaľ ich prečíta web server a tieto údaje je následne 

možné zobraziť na ľubovoľnom zariadení, ktoré je pripojené na internet. Schéma celej komunikácie je 

znázornená na Obr. 5. 
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Obr. 5 Schéma distribúcie dát 

III. REALIZÁCIA SYSTÉMU 

Zobrazenie a spracovanie dát 

Program pre Raspberry Pi 3 bol napísaný v jazyku Python v programe Python3 priamo 

v mikropočítači Raspberry Pi 3. SQL databáza a Web server tiež beží priamo v mikropočítači. Webová 

stránka je napísaná v jazyku html a do databázy sa za zo strany Web servera pristupuje pomocou php 

scriptu. Webová stránka sa automaticky obnovuje každých 500 milisekúnd z dôvodu zobrazovania 

aktuálnych hodnôt. 

Na zobrazenie nameraných hodnôt nám slúži aplikácia (Obr. 6), v ktorej sú zobrazené aktuálne teploty 

na motoroch a ich otáčky. Aplikácia tiež slúži na riadenie programu. 

 

 
 

Obr. 6 Grafické rozhranie aplikácie, počiatočný stav a stav poruchy 

 

Po spustení aplikácie sa nám ihneď zobrazujú aktuálne namerané hodnoty, ktoré sú aktualizované 

každú sekundu. Na začiatku je tlačidlo Stop deaktivované, aktivuje sa až po stlačení tlačidla Start. Po 

stlačení tlačidla Start, sa tlačidlo automaticky deaktivuje, aby nebolo možné program reštartovať počas 

chodu. Motory sa začnú rozbiehať, pričom prvý motor sa točí na 100% a každý ďalší sa točí asi o 5% 

pomalšie. Pri teplote nižšej ako 26°C sú políčka teplôt zelenej farby. Ak sa teplota zvýši nad 26°C 

políčko sa zmení na oranžovú farbu a obmedzí sa zvyšovanie otáčok. Pri teplote nad 30°C sa farba 

políčka zmení na červenú, a otáčky začnú klesať na minimum alebo až pokiaľ sa nezníži teplota. Ak 
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teplota naďalej stúpa, motory sa zastavia. V aplikácii sa vypíše porucha a zobrazí sa tlačidlo Reset, 

ktorým sa porucha vymaže a program je možné znova spustiť (ak je teplota nižšia ako 30°C). 
 

Webová aplikácia 

Zobrazenie vo webovej aplikácii (Obr. 7) slúži na vzdialené sledovanie hodnôt, napr. pri analýze 

poruchy a pod. Webová stránka čerpá dáta z databázy, do ktorej hodnoty zapisuje aplikácia 

v mikropočítači. Ak stránka načíta dáta, automaticky ich vymaže, aby sa zabránilo zobrazovaniu starých 

hodnôt a zároveň zabraňuje prepĺňaniu databázy. Vo webovej aplikácii vieme dáta len čítať, nevieme 

program ovládať. 

 

 
 

Obr. 7 Zobrazenie webovej aplikácie v smartfóne 
 

Uloženie dát 

Na uloženie dát program vytvára textový dokument (Obr. 8) a vykreslí doň tabuľku. Ak dokument 

existuje, tak ho aplikácia len otvorí a dopĺňa doň hodnoty. Do tohto dokumentu sa ukladajú dáta až po 

spustení behu programu. Do dokumentu sa ukladajú: teploty všetkých motorov, otáčky všetkých 

motorov, dátum a čas namerania hodnoty. Tento dokument je vhodný pre spätnú analýzu porúch pri 

údržbe zariadenia. 

 

 
 

Obr. 8 Súbor nameraných hodnôt 

Schéma zapojenia 

Riadiaci systém sme sa rozhodli realizovať pre troj-stolicový valcovací tandem. V tomto obvode sa 

nachádzajú teplotné senzory AD592, ktoré majú kladný pól pripojený na 3,3V a záporné póly pripojené 

na kanály A/D prevodníka ADS1115. Na tieto kanály sú tiež pripojené aj pull-down rezistory, ktoré 

redukujú zákmity vstupných signálov. Na reguláciu otáčok motorov sú využité NPN tranzistory 

BUJ100. Na riadenie otáčok motora boli využité GPIO piny GPIO17, GPIO22 a GPIO27. Na snímanie 

otáčok sú využité GPIO piny GPIO16, GPIO20 a GPIO21. Schéma zapojenia je na Obr. 9. 

 

_______________________________________________________________________ 

   DATE    |   TIME   | Temp1 | Temp2 | Temp3 | Rot1  | Rot2  | Rot3  | 

----------------------------------------------------------------------- 

 

08.12.2018 | 15:02:06 | 21.4  | 20.8  | 20.0  | 12360 | 14257 | 00000 | 

08.12.2018 | 15:02:12 | 21.2  | 20.8  | 20.2  | 11445 | 11010 | 06457 | 

08.12.2018 | 15:02:13 | 21.4  | 20.8  | 20.1  | 11640 | 11182 | 07980 | 

08.12.2018 | 15:02:15 | 21.2  | 20.6  | 20.1  | 11775 | 11325 | 09660 | 

08.12.2018 | 15:02:17 | 21.4  | 20.6  | 20.1  | 11932 | 11445 | 10680 | 

08.12.2018 | 15:02:18 | 21.4  | 20.6  | 20.1  | 12052 | 11527 | 11070 | 

08.12.2018 | 15:02:23 | 21.4  | 20.6  | 20.1  | 12195 | 11580 | 11340 | 
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Obr. 9 Schéma zapojenia 

 

Pre prepojenie jednotlivých komponentov s Raspberry Pi 3 bola vytvorená pomocná doska plošných 

spojov (Obr. 10), ktorá je vytvorená z univerzálnej dosky plošných spojov. Na tejto doske sú osadené 

kolíkové lišty, ktoré sú medzi sebou poprepájané pre jednoduchšie prepojenie komponentov. Na tejto 

doske sú osadené aj tranzistory, ktoré slúžia na reguláciu otáčok motorov. Finálny výrobok je zobrazený 

na Obr. 11. 
 

 
 

Obr. 10 Pomocná doska s osadenými kolíkovými lištami a tranzistormi 
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Obr. 11 Finálny výrobok 

IV. ZÁVER  

Inšpiráciou k tvorbe návrhu boli vlastné skúsenosti z daného odvetvia, pričom riadenie bolo 

realizované pomocou klasických desktopových počítačov. Myšlienkou tohto návrhu je miniaturizácia 

a šetrenie nákladov na výrobu a prevádzku zariadenia. Do budúcna by bolo potrebné doplniť do 

programu aj reguláciu otáčok podľa otáčok predošlého motora, pretože pri reálnom valcovaní by 

dochádzalo ku krčeniu alebo trhaniu plechu.  
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