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Abstract. In the paper is presented analysis of the main now days 
challenges in the field of business, basic industrial technologies and 
ecology and the potential of the advanced control technologies as an 
important component for solving them. As dominant are considered 
the Industrial Automation (IA) methods and implementation of Artificial 
Intelligence (AI) achievements in industrial automation in order to meet 
automatic and operational management as well equipment reliability 
and cybersecurity. The historical development of industrial automation 
at different levels in modern Distributed Control Systems (DCS) is con-
sidered. Special attention is paid to the rapid development of the basic 
control level through PLC, PAC and EPIC controllers and expansion of 
their technological capabilities for control and communication with the 
higher hierarchical levels of DCS. The reasons why AI is becoming a 
leading paradigm in modern times are analyzed. The historically formed 
connections and mutual influence between the control theory and ar-
tificial intelligence are discussed. The main directions in which the 
fastest and most effective ways of introduction the AI's methods and 
techniques in industrial automation are under consideration. The prob-
lems of suitability for solving the tasks of industrial automation with the 
methods of AI depending on the amount of available data are treated. It 
is specifically focused on one of the key points of advanced industrial 
automation – creation of mathematical models and their maintenance 
with the necessary accuracy due to the evolution of the environment 
and the elements of the control system itself. The integration of clas-
sical control methods and AI-based approaches are considered in two 
case studies: (i) process control of cement production with emphasis 
on the clinker kiln and (ii) control of the regime of heat treatment of 
wood in an autoclave with a focus on combining analytical modeling 
of heat transfer processes and data-driven sub-optimal control under 
conditions of parametric uncertainties. The study examines the effec-
tiveness of the application of artificial intelligence methods to expand 
the scope of traditional industrial automation to include subsystems for 
reliability and cybersecurity. The reliability of the technological equip-
ment is ensured by modules for achieving fault tolerance model-based 
diagnostics and technical maintenance based on the assessment of 
the state of the system. Cyber security is guaranteed by elements 
that provide protection against cyber- attacks and reduce operational 
uncertainty. As an example for condition-based maintenance is consid-
ered an integrated control system of Peirce- Smith converter from the 
metallurgical industry. It is concluded that the methods of artificial in-

telligence give a new inspiration to the future development of industrial 
automation. These methods allow to achieve new functional capabilities 
for technological and operational control, reliability and cyber security 
compared to traditional means of industrial automation. The integration 
of artificial intelligence in industrial control systems can be successful 
only if the combination of domain knowledge with the achievements of 
advanced industrial automation and the new methods, techniques and 
tools of artificial intelligence will be realized in full degree.

Формално проблемите на всяка една област могат да 
се представят във вида

Аi(k) = Fi (Gi(k), Hi(k)),
където:
Аi(k) – текущо състояние в областта Аi;
Gi(k) – предизвикателство за областта Аi;
Hi(k) – възможност за отговор на предизвикателствата Gi(k).

Бизнес

Технологии



1-2 2020 7

automatica | автоматика

Екология

Функционалност

Надеждност

Сигурност

Фиг. 1. Обобщена схема за управление на индустриален обект

Табл. 2. Влияние Hi Gj (i, j = 1,6)

Табл. 3. Влияние Hi Gj (i, j = 1,6)

Табл. 4. Влияние Hi Hj (i, j = 1,6)

Приоритети на разглеждане

1. Управляващи технологии в ИА
2. Изкуствен интелект в ИА
3. Надеждност, ИА и ИИ
4. Сигурност, ИА и ИИ
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 Технологично развитие на ИА

Фиг. 2. Историческо развитие на ИА

Исторически тенденции  
при внедряването на ИА

• Традиционно в ИА всяка нова технология се про-
верява внимателно и в голям мащаб.

• (Джеймс Уат – 50 000 П регулатора, 2020 г. –  
5 млн. ПИД/ПИ регулатора).

• Индексът ROI (възвръщаемост на инвестицията) е 
водещ.

• Оценява се влиянието на ИА върху основните 
индустриални индикатори (KPI – Key Performance 
Indicators).

• Внедряването на ИА не е еднопосочен проблем 
– отчитат се производителността/качеството при 
реални операционни условия, техническото под-
държане, надеждността, обучението на кадрите.

Собствено развитие на ИА
1. Мощно развитие на теорията на управлението.
2. Систематично фирмено обновяване на техническите 

средства на ИА – управляващи устройства, сензори, 
изпълнителни механизми.

3. Развитие на съвременни методи за проектиране на 
системите на ИА – симулация, многофакторна опти-
мизация, настройка, документиране.

Фиг. 3. Основни технологични решения в ИА

Фиг. 4. Програмируем автоматичен контролер

Фиг. 5. Краен програмируем индустриален контролер

Фиг. 6. Два типа операционни технологии (ОТ)
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Развитие на по-високите йерархични 
нива на ИА

SCADA
DCS
MES
ERP

Развитие на компютърни технологии, 
пряко използващи се в системите на ИА

• Мрежови технологии.
• Облачни технологии.
• IoT, IIoT.

Развитие на софтуерни и хардуерни 
технологии, пряко свързани  
с приложение на ИА

• Голяма изчислителна мощност (бързодействие, 
памет) на приемливи цени.

• Ново поколение методи и езици за програмиране.
• Наличие на специализирани изчислителни модули, 

съобразени със спецификата на ИА.
• Мащабируемост на решенията.
• Организирано поддържане и развитие на хардуера 

и софтуера.
• Възможност за използване на софтуер и харду-

ер от различни доставчици при препроектиране 
и развитие.

Обобщение
1. Разполагаема е достатъчна по възможности техноло-

гична база за развитие на ИИ в посока на ИА.
2. Съществуващите доскоро компютърни ограничения до 

голяма степен са преодолими както в технологичен, 
така и в бизнес аспект.

3. Развити са голям брой ефективни изчислителни алго-
ритми, подходящи за приложение в системите на ИА.

Обхват на изкуствения интелект
ИИ е широка област, обхващаща:
• Машинно обучение – DL, RL, SL, NSL.
• Процеси на естествен език (NLP) – разбиране, 

синтез, превод.
• Обработка и разпознаване на образи.
• Вземане на решения.
• Търсене и класификация.
• Планиране и разписания.

Защо ИИ се превръща във водеща 
парадигма

 9 Значителни успехи в редица области на реалния жи-
вот:
• Здравеопазване.
• Банки.
• Организационни системи.
• Маркетинг.
• Индустриални системи.
• Транспорт.
• Енергетика.

 9 Поставяне на редица нови теоретични идеи, проблеми 
и задачи.
 9 Влияние върху почти всички научни области.
 9 Значително финансиране – държавно и частно.

Защо ИИ има място в индустриалната 
автоматика

1. Съществуват стари връзки между двете направления:
• Кибернетката (на Н. Винер) и идеите на бащите 

на изкуствения интелект (А. Самюел, М. Мински 
и други).

• Стохастично управление и поощряващо обучение 
(RL).

• Адаптивно динамично програмиране и ML.
• Проблемите за устойчивост, качество и постижи-

мост.
2. Има редица проблеми в теорията на управлението, 

които досега изглеждаха нерешими, но има изгледи 
да бъдат решени с използване на методите на ИИ:
• Задачи с многомерен вход и обучаващ алгоритъм.
• Третиране на данни, представени на различни 

нива на абстракция (например йерархични).
• Ред задачи на неизпъкналата оптимизация.
• Работа с непълни, недостатъчни и противоречиви 

данни с голяма размерност.
3. Представя се възможност за единно решаване на зада-

чи по обучение, предсказване и вземане на решения.
4. Редица идеи от теорията на управлението подпомагат 

развитието на алгоритмичните аспекти на ИИ.

Кога има смисъл от използване на ИИ 
в ИА

• При големи, сложни, разпределени, динамични 
системи.

• При обекти с бързи, големи и непредсказуеми 
въздействия от околната среда.

• При бързи промени на текущите цели на упра-
влението.

• При високо ниво на неопределеност с неизвестни 
източници.

• При необходимост от синхронно решаване на зада-
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чата за оптимизация на заданието и управлението.
• При нелинейни нестационарни обекти.

Кои са основните насоки за използване 
на ИИ в ИА

• Децентрализирано и разпределено управление.
• Моделно предсказващо управление.
• Управление с използване на интелигентни агенти.
• Адаптивно и робастно управление.
• Оптимизация и вземане на решения в управлява-

щи системи.
• Адаптивно динамично програмиране.
• Управление с обучение.
• Управление на базата на правила в дискретно-съ-

битийни обекти.

Основен проблем – разполагаеми 
данни в ИА

А. Количество на данните

Б. Характеристика на данните
Възникват сериозни проблеми в следните случаи:
• Неравномерно запълване на областта на функцио-

ниране.
• Неетикетирани данни.
• Силно зашумени данни.
• Противоречиви данни.
• Непълни данни с многомерна дименсия.

Основни модули на ИИ, интегриращи 
се в ИА

Моделиране

Фиг. 7. Варианти на моделно предсказващо управление

Управление с обучение

a)

б)

Фиг. 8. Схеми на машинно поощряващо обучение

Оптимизация на задание и управление

Фиг. 9. Технологична схема на циментова пещ

Фиг. 10. Технологична свързаност на циментова пещ
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Фиг. 11. Система за управление на циментова пещ

J = w1J1 + w2J2 + w3J3 + w4j4
Ji = Ji(u)

Фиг. 12. Оптимизация на циментова пещ
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Метод на прецедентите – Case-Based Reasoning (CBR)

    а)   б)

Фиг. 13. Автоклав за термично третиране на дървесина

Фиг. 14. Интелигентна система за управление на процеса  
на термично третиране

Фиг. 15. Процедура на търсене, базирана на СBR

Недостатъци на ИИ и ML
• Все още недостатъчна теоретична база.
• Липсва обяснение на отношенията вход-изход.
• Липсва структурна идентификация.
• Уязвимост спрямо злонамерени кибератаки.
• Възможни изкривявания, произлизащи от данните 

и алгоритмите.

Сигурност в ерата на ИИ

Фиг. 16. Историческо развитие на ИА

Кибератаки

Фиг. 17. Уязвимост на ИА спрямо кибератаки
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Представяне на ICS като киберфизическа система

Фиг. 18. Обобщена структура на ИАС

Мрежови атаки

Фиг. 19. Комбинирана мрежова кибератака

Примери за кибератаки на ICS
Кибератаки срещу критична инфраструктура:
1982 г. – Газопроводна система в Сибир.
2000 г. – Пречиствателна станция за вода 
         в Австралия.
2010 г. – Ирански завод за обогатяване на уран.
2015-2016 г. –  Украинска енергосистема.

Мащабни кибератаки

Фиг. 20. Примери за мащабни кибератаки

Статистика за последните пет години
1. 70% от атаките са инициирани от phishing e-mail.
2. Повечето (70-80%) атаки са предизвикани от вътреш-

ни действия.

3. 67% от заплахите са предизвикани от грешки на ата-
куваните.

4. 64% от атаките са реализирани директно от хакери.
5. 38% от атаките са резултат от софтуерни недостатъци.
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Основни видове кибератаки към ICS
1. Атака срещу конфиденциалност:

• Нарушаване на информацията за управление 
(секретност на важните данни).

2. Атака срещу целостта на данните:
а) Нарушаване на потока от сензорни данни.
б) Вярност на данните.

3. Атака срещу:
а) Разполагаемостта на информацията за компю-

търни изчисления между блока и изпълнителните 
механизми.

б) Достъпност до данните за управление в нужния 
момент.

Типови инструменти за атака
• Вируси.
• Компютърни червеи.
• Зарибяване чрез e-mail (Phishing).
• Троянски кон.

Различия в решенията  
за киберсигурност за информацията 
(IT) и мрежовите системи  
за управление на ИА

1. Различна архитектура с голяма хетерогенност в ICS.
2. Различни операционни стратегии за възстановяване 

на режима на атакуваната система или подсистема.
3. Киберсигурността при ICS може да се реши успешно 

само от интердисциплинарен екип, включващ специа-
листи по управление на процеси, оператори и IT спе-
циалисти по киберсигурност.

4. Ефектът от успешната кибератака е с различна димен-
сия в IT и ICS системите:
а) За IT системите основно е запазването на конфи-

денциалността и целостта на данните.
б) За ICS основно е сигурността за хората и критич-

ните съоръжения.
5. Времевите аспекти в IT и ICS са различни:

а) В IT системите определени закъснения са допус-
тими.

б) В ICS закъсненията могат да доведат до неустой-
чивост на системите за управление, до непредви-
дими престои и големи загуби.

6. Софтуерните промени са с различна сложност:
а) При IT системите те са сходни, независимо от 

конкретния доставчик.
б) При ICS има огромно разнообразие на ОС, локал-

ни магистрали, алгоритми за управление.
7. Проектните решения са източник на съществени раз-

личия:
а) Ресурсни ограничения за ICS – памет, достъп, бър-

зодействие.

б) Различни комуникационни протоколи в ICS 
(Fieldbus, Profibus, Modbus и т.н.).

в) Жизненият цикъл за IT системите е 3-5 години, а 
за ICS – 10-15 години.

Технически вредни ефекти  
от кибератаките

 9 Повреди в алгоритмите:
• Структура (злонамерена реконфигурация).
• Параметри.
• Повреди във връзките и сигналите.
• Некоректност на математичните модели.
• Неадекватна координация между отделните регу-

латори.
• Злонамерени повреди в заданията.

 9 Повреди в обратните връзки:
• Фалшиви сигнали.
• Закъснение.
• Прекъсване.

Бизнес вредни ефекти от кибератаките
 9 Непредвидени престои:
• Прекъсване.
• Задавяне.
• Намаляване на продукцията.

 9 Разрушаване на елементи и цели агрегати от техно-
логичния обект.
 9 Загуби от оптималност.
 9 Влошаване на качеството на продукцията.
 9 Загуба на престиж.

Основни причини за неадекватна 
защита от кибератаките

1. Неадекватно привеждане в действие на ограничения-
та на всяко йерархично ниво поради:
 9 Неразпозната заплаха.
 9 Неподходяща, неефективна или липсваща реакция на 
разпознатата атака:
• Лошо проектиране.
• Неточни модели на атаката.
• Липса на координация на едно ниво и между йе-

рархичните нива.
2. Неадекватно изпълнение на управляващите въздейст-

вия:
 9 Комуникационна повреда от атаката.
 9 Неадекватно действие на изпълнителните механизми.
 9 Генериране на закъснение в управляваните сигнали.

3. Неадекватна или липсваща обратна връзка:
 9 Обратна връзка, непредвидена при проектирането.
 9 Комуникационна повреда.
 9 Генерирано чисто закъснение.
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Система за отразяване на кибератаки в ИА

Фиг. 21. Трикаскадна система за отразяване на кибератаки

Времево развитие на кибератаката

Фиг. 22. Преходни процеси на развитие на кибератака

Основни отрасли за защита  
на критични инфраструктурни обекти

 – Енергетика:
• ТЕЦ, АЕЦ;
• Енергийни мрежи;
• Газ/нефт преносни мрежи;
• Плаващи платформи.

 – Транспортни системи.
 – Екологични системи.

Защитни механизми
1. Механизми на предварителната защита:

а. Криптографиране;
б. Рандомизация.

2. Механизми за детектиране и изолиране на кибера-
таките:
а. Базирани на наблюдател на състоянието или раз-

ширен филтър на Калман;
б. Маркиране на воден знак;
с. Разкриване на аномалии с помощта на машинно 

обучение.
3. Механизми за гъвкавост – управление при кибера-

така:

а. Базирани на теория на игрите;
б. Теория на превключващите системи;
в. Методи, заимствани от теорията на управлението:

– Управление в режим на хлъзгане;
– Стохастично управление на динамични систе-
ми.

Основни контрамерки срещу 
кибератаките на ICS

1. Систематично използване на симулиране на ситуации 
с кибератаки:
а) На етап проектиране;
б) На съществуващата система;
Цели:
а. Оценка на уязвимостта на ICS спрямо кибератаки 

при всички реалистични сценарии за злономерено 
вмешателство;

б. Оценка на ефективността на внедрените и плани-
раните подсистеми за сигурност;

в. Оценка на хода на влиянието на атаката и размера 
на очакваните  поражения;

2. Секциониране
в) Сегрегация на елементи от ICS, потенциални обек-

ти на кибератака;
г) Сепариране на елементи с аналогична степен на 

важност и уязвимост в клъстери на сигурност;
д  Прилагане на строги правила за връзки между 

клъстерите
г. Връзки на едно и също ниво след оценка за не-

обходимост;
д. Никакви връзки между клъстери на различни нива 

на ICS.

Система за киберсигурност на ИА, базирана на ИИ

Фиг. 23. Съвременна система за киберсигурност

Проблеми при изграждане на защитата 
от кибератаки на ICS

1. Избор на цифрова крепост или система за отразява-
не на атаката и възстановяване на функционалността.

2. Технологични проблеми:
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а. Различна възраст и разнообразие на технологич-
ните апарати, хардуер, софтуер, операционни пра-
вила, доставчик;

б. Наличие на трета страна (консултантски фирми);
в. Проблем с кибератаки извън обхвата на ICS (об-

лачни технологии);
3. Проблеми на проектирането при изграждане на ця-

лостна система за защита:
г. Киберсигурност на индивидуалните регулатори;
д. Оптимизация  на тополагията на кибермрежите с 

оглед на уязвимост;
е. Използване на информационни, изчислителни и 

сензорни подходи;
ж. Преносимост на проектните решения;

4. Многокритериалност на решението:
з. Технологична (архитектура, алгоритми);
и. Организационна (мениджмънт, бизнес);
к. Човешки фактор.

Надеждност на системите 
за индустриална автоматика (ИА) 

Фиг. 24. Типове повреди в системите на ИА

Система за предсказващо поддържане
на ИА, основаващо се на технологии на ИИ

Фиг. 25. Система за предсказващо поддържане

Система за предсказващо поддържане
на Пиърс-Смит конвертор (PSC)

Фиг. 26. Пиърс-Смит конвертор (PSC)

Фиг. 27. Дискретно-непрекъснати процеси в PSC

Фиг. 28. Цялостна система за предсказващо поддържане на PSC

Система за предсказващо поддържане на PSC
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Интегрирана система на индустриална автоматика

Фиг. 29. Интегрирана система за управление

Заключение 
• Методите на приложния изкуствен интелект пред-

ставляват нов импулс за развитието на системите 
на ИА в основните направления – бизнес целесъ-
образност, технологични иновации, екологичност 
и сигурност.

• Модулите на ИИ трябва да се интегрират в систе-
мите на ИА, за да придадат нови функционалности 
и ниво на реализация на традиционно прилаганите 
в ИА решения.

• Приложението на ИИ в ИА може да бъде успешно, 
само ако се реализира комбиниране на експерт-
ното знание за разглежданата област с новите 
методи, техники и инструменти на ИИ.

• В областта на ИИ има много неразработени или 
само частично разработени области, което пре-
доставя значителни възможности за младите из-
следователи и внедрители.
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Означения на кирилица
ИА – индустриална автоматика
ИИ – изкуствен интелект
ИМ – изпълнителен механизъм
ОС – операционна система
МГ – много голямо, Г – голямо, С – средно, М – малко, ММ – 
много малко

Означения на латиница
Ac – Actuator
ADP – Adaptive Dynamic Programing
AI – Artificial Intelligence
APC – Advanced Process Control
BB – Bang-Bang Control
C – Control
CBR – Case-Based Reasoning
CBM – Condition-Based Maintenance
CS – Cyber Security
CSC – Cyber Security Control
DL – Deep Learning
DM – Decision Making
DCS – Distributed Control System
EPIC – Edge Programmable Controller
ERP – Enterprise Resource Planning
FF – Feed-Forward Control
FL – Fuzzy Logic
HMI – Human Machine Interface
ICS – Industrial Control System
IoT – Internet of Things
IIoT – Industrial Internet of Things
IRT – Infrared Term Vision
KPI – Key Performance Indicator
MES – Management Executive System
ML – Machine Learning
MPC – Model Predictive Control
MPL – Minimal Parameter Learning
NLP – Natural Language Processing 
NN – Neural Network 
NSL – Non Supervised Learning
OPC – Open Platform Communication
P – Plant
PAC – Programmable Automatic Controller
PID – Proportional, Integral and Differential Controller
PLC – Programmable Logic Controller
Ref – Reference Signal
RL – Reinforcement Learning
RLC – Radio Link Control
S – Sensor
SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition
SL– Supervised Learning
SQL – Structured Query Language
TBM – Technology Business Management
TDF – Two Degree of Freedom Control


