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Abstract. An intelligent system for control of the thermal treatment 
process (TTP) of wood materials addressed toward manufacturing 
with necessity of often rescheduling is proposed via combination of 
model-based and data-driven approaches. Using First-principle mathe-
matical model of TTP presented by Partial Differential Equations in 2D 
space with suboptimal model-based control algorithm and Case-Based 
Reasoning (CBR) approach an explicit suboptimal control system is in-
vestigated in different operational conditions. A set of virtual subspaces 
for feasible operational situations for variety of objective criteria of value 
assessment is created using traditional problem-decision representa-
tion. As the search spaces are well structured, the search procedure 
based on traditional K–NN algorithm is strongly simplified. In this way 
the complicated computer simulation of the TTP at each time step due 
to the plant’s parameter distribution, nonlinearity and operational or 
environmental disturbances are fulfilled off-line. On-line are accom-
plished relatively small part of the calculations connected with the 
traditional R4–operations in CBR, objective functions estimation, some 
data-based and rule-based control parameter corrections and possible 
adaptation from charge to charge. Some results of the simulation 
experiments are presented and analyzed. 

1. Увод
Съвременното индустриално производство е изпра-

вено пред все по-остри предизвикателства – конкурентос-

пособност, справяне с периодично появяващи се кризи от 
различен характер (финансови, икономически, политиче-
ски, епидемиологични), необходимост от отчитане на все 
по-настойчиво навлизащи в цялостния живот екоориенти-
рани фактори (вредни емисии, топлинно замърсяване, зе-
лена индустрия), защитеност спрямо кибератаки. 

Това се отнася както за иновативните сектори, така и 
за традиционните отрасли. Основният подход за отговор на 
тези предизвикателства е привличането на съвременните 
методи за дигитализация предимно чрез прилагане на еле-
менти на изкуствения интелект (ИИ).

Основен фокус за прилагане на технологии, бази-
рани на ИИ, е оптимизация на оперативния мениджмънт 
[1,2,5], който оказва пряко влияние върху ключовите 
индикатори за функциониране (Key Indicator Performance 
– KIP). Представително изследване [3] показва, че „60% 
от анкетираните считат, че подобряването на оперативна-
та ефективност е един от най-важните резултати, които 
могат да получат от своите инвестиции в ИИ”. Рискът от 
неефективно внедряване на определени алгоритми, бази-
рани на ИИ, в много случаи е значителен поради все още 
съществуващите непреодолени недостатъци на машинното 
обучение [4].

Това е особено характерно за традиционни техноло-
гични процеси, в чиято оперативна оптимизация както на 
ниво индивидуален обект, така и на производствена систе-
ма, има натрупан значителен опит [2,5]. 
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Търсенето на адекватни за практиката решения за този 
тип обекти несъмнено представлява актуален проблем, за-
щото редица бизнес, технически и социални аспекти остават 
слабо изучени и нерешени [2,6,7]. Тъй като за тези обекти 
все още над 95% от базовото регулиране се осъществява 
с доказали ефективността си ПИД алгоритми, енергично се 
търсят решения за интегриране на ИИ базирани технологии 
в утвърдени структури на управление [6,7,8,9].

В настоящата работа се разглежда възможността за 
комбиниране на три подхода за осъществяване на субопти-
мално управление на процеса на топлинно обработване 
(ПТО) на дървени материали, които се основават на мате-
матичен модел, на поток от данни и на експертно знание 
с пряко приложение на подходящи алгоритми, базирани на 
ИИ технологии.

2. Постановка на проблема

2.1. Обект на изследване

Обект на изследване представлява система от пара-
лелно включени автоклави за топлинно обработване на 
дървени материали (фиг. 1) с обща парна захранваща ма-
гистрала (фиг. 2).

Фиг. 1. Напречен разрез на автоклав за пропарване  
на дървени материали

Всеки автоклав (фиг. 2) функционира автономно и 
работата му се синхронизира с останалите автоклави на 
базата на текущото планиране с хоризонт 1-2 седмици и 
операционно разписание с хоризонт 2-5 дни (фиг. 3).

Фиг. 2. Схема с три паралелно работещи автоклава

Топлинното обработване е периодичен процес, който 
включва пет последователни етапа (фиг. 4): интензивно 
нагряване (0 – τ1); нагряване при постоянна температура 
(τ1 – τ2) и три етапа на експоненциална температурна де-
градация (τ2 – τ3), (τ3 – τ4) и (τ4 – τf) с превключване на 
условията на топлообмен. Подробно описание на ПТО на 
дървесина и на енергийните му характеристики е направе-
но в [7,8,10,11,12].

Фиг. 3. Схема на операционен мениджмънт в ПТО на автоклав с превключваща репараметризация
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Фиг. 4. Общ вид на режимите за топлинно обработване  
на дървени материали в автоклав

2.2. Особености на автоклава като обект  
на управление

1. Процесът на топлинно обработване на обли и 
призматични дървени материали се описва с параболични 
нелинейни частни диференциални уравнения (ЧДУ) от типа 

(1) 

при следните условия на еднозначност:
начално условие 

(2)   

терминални условия:

(3)   

(4)  

(5)  

където ξ=(x, y, z) е пространствена координата, ξs – ко-
ордината на повърхностния слой; ξс – координата на цен-
тралния слой; τ и τf – текущо и терминално време; tw(ξ, 
τ) – температура на дървения материал в точка ξ в момент 
на време τ; tw

maxO и tw
minO(ξс, τf) – терминални ограничения.

2. Благоприятни особености на ПТО
• ПТО е бавен процес. 
• Границите (4) и (5) са относително широки и 

представляват меки ограничения.
• ПТО е периодичен процес и позволява натрупване 

на архивни данни за различни сходни условия и 
изсквания.

• Процесът на нестационарен топлообмен е добре изу-
чен и аналитичното му моделиране е разработено.

• ПТО е процес без деградация на дървесината.
• Участващите в уравнение (1) константи (плътност ρ,  

специфичен топлинен капацитет с и коефициен-
ти на топлопроводност λ) могат да се представят 
като детерминирани функции на основните начал-
ни топлофизични и операционни характеристики 
на дървените материали от различните дървесни 
видове.

3. Неблагоприятни особености на ПТО 
• Текущото състояние tw(ξ, τ) не може да бъде из-

мервано, поради което:

 9 Въвеждането на наблюдател на състоянието 
или филтър на Калман силно усложнява из-
числителните процедури.
 9 Използването на моделнобазиран софтсензинг 
при обекти с разпределени параметри (ОРП) 
изисква голям обем on-line изчисления.

• Процесът на топлообмен е нелинеен и простран-
ствено разпределен.

• Началните условия за всяка партида, зареждани в 
автоклава материали, са различни и изискват спе-
циални измервания и on-line процедури за тяхната 
реконструкция.

• Процесът може да бъде повлияван от различни 
смущения – разход Fs и параметри Ps (налягане и 
температура) на водната пара, използвана за на-
гряване на материалите; промяна на температура-
та на околния въдух tair; диспечерски въздействия; 
повреди в машините, осъществяващи последва-
щото механично обработване на нагретите мате-
риали и други.

2.3. Режими на работа и критерии  
за оптимален операционен мениджмънт

Процесът на топлинно обработване протича при след-
ните три основни режима с критерии J1, J2 и J3:

1. J1 – Максимална производителност

(6)

2. J2 – Зададена производителност с минимизиране 
на общия разход на топлоенергия от автоклава Qa

(7)

3. J3 – Режим при прекъсване на първоначалното 
операционно разписание със зададена производителност 
τf = τf 

0  в момент τвр

(8)

2.4. Цел на изследването

Подробно изследване на проблемите за оптимизира-
не на ПТО с критерии J1 и J2 е изложено в [12,13]. Обект 
на настоящата работа е намиране на подходящо решение 
при критерий J3 с възникване на задание за промяна съ-
гласно операционното условие (8). Търси се такова упра-
вление на ПТО, което:

1. Да използва за случая на променени операционни 
условия от типа (8) същата концептуална рамка за комби-
ниране на приложените в [12,13] моделнобазиран подход 
и метод на прецедентите (Case-Based Reasoning – CBR).

2. Да гарантира субоптимално продължение на тра-
екторията 

(9) tw(ξ, τ) за τвр< τ < τf 
N

така, че сумарният разход на топлинна енергия Qa за двата 
участъка от траекторията 
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ограничения. 
      2. Благоприятни особености на ПТО 

•  ПТО е бавен процес.  
• Границите (4) и (5) са относително 

широки и представляват меки ограничения. 
• ПТО е периодичен процес и позволява 

натрупване на архивни данни за различни сходни 
условия и изсквания. 

• Процесът на нестационарен топлообмен е 
добре изучен и аналитичното му моделиране е 
разработено. 

• ПТО е процес без деградация на 
дървесината. 

• Участващите в уравнение (1) константи 
(плътност ρ, специфичен топлинен капацитет с и 
коефициенти на топлопроводност λ) могат да се 
представят като детерминирани функции на 
основните начални топлофизични и операционни 
характеристики на дървените материали от 
различните дървесни видове. 
 
      3. Неблагоприятни особености на ПТО  

• Текущото състояние tw(ξ, τ) не може да 
бъде измервано, поради което: 

 Въвеждането на наблюдател на 
състоянието или филтър на 
Калман силно усложнява 
изчислителните процедури. 

 Използването на 
моделнобазиран софтсензинг 
при обекти с разпределени 
параметри (ОРП) изисква голям 
обем on-line изчисления. 

• Процесът на топлообмен е нелинеен и 
пространствено разпределен. 

• Началните условия за всяка партида, 
зареждани в автоклава материали, са различни и 
изискват специални измервания и on-line 
процедури за тяхната реконструкция. 

• Процесът може да бъде повлияван от 
различни смущения – разход Fs и параметри Ps 
(налягане и температура) на водната пара, 
използвана за нагряване на материалите; промяна 
на температурата на околния въдух tair; 
диспечерски въздействия; повреди в машините, 
осъществяващи последващото механично 
обработване на нагретите материали и други. 

2.3. Режими на работа и критерии  
за оптимален операционен мениджмънт 
Подзаглавие II степен 
 

Процесът на топлинно обработване 
протича при следните три основни режима с 
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1.  J1 – Максимална производителност: 

 (6)        min
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2. J2 – Зададена производителност с 
минимизиране на общия разход на топлоенергия 
от автоклава Qa:  

 (7)      min    при   ττ a
0
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3.  J3 – Режим при прекъсване на 
първоначалното операционно разписание със 
зададена производителност 0
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• Процесът на топлообмен е нелинеен и 
пространствено разпределен. 

• Началните условия за всяка партида, 
зареждани в автоклава материали, са различни и 
изискват специални измервания и on-line 
процедури за тяхната реконструкция. 

• Процесът може да бъде повлияван от 
различни смущения – разход Fs и параметри Ps 
(налягане и температура) на водната пара, 
използвана за нагряване на материалите; промяна 
на температурата на околния въдух tair; 
диспечерски въздействия; повреди в машините, 
осъществяващи последващото механично 
обработване на нагретите материали и други. 

2.3. Режими на работа и критерии  
за оптимален операционен мениджмънт 
Подзаглавие II степен 
 

Процесът на топлинно обработване 
протича при следните три основни режима с 
критерии J1, J2 и J3: 

1.  J1 – Максимална производителност: 

 (6)        min
ff1 ττ =→J .                             

2. J2 – Зададена производителност с 
минимизиране на общия разход на топлоенергия 
от автоклава Qa:  

 (7)      min    при   ττ a
0
ff2 →=→ QJ .                  

3.  J3 – Режим при прекъсване на 
първоначалното операционно разписание със 
зададена производителност 0

ff τ=τ  в момент τвр 

 (8)          minпри a
N
ff →τ=τ Q .                     

  
 

 

 
 

 
 

Фиг. 4. Общ вид на режимите за топлинно 
обработване на дървени материали в автоклав 

 
2.2. Особености на автоклава като обект  
на управление Подзаглавие II степен 
      
      1. Процесът на топлинно обработване на 
обли и призматични дървени материали се описва 
с параболични нелинейни частни диференциални 
уравнения (ЧДУ) от типа  

             (1)           )grad(div),(w ttc λ=
τ∂
τξ∂

ρ⋅                         

при следните условия на еднозначност: 
начално условие  

(2)                        0
ww )0,( tt =ξ                              

терминални условия: 

(3)                           0
ff τ=τ ;                             

(4)           max
wff

max0
wfsw )τ()τ,(ξ ttt =< ;                

(5)           min
wff

min0
wfcw )τ()τ,( ttt =>ξ ,                 

където ),,( zyx=ξ  е пространствена координата, ξs 

– координата на повърхностния слой; ξс – 
координата на централния слой; τ и τf – текущо и 
терминално време; tw(ξ, τ) – температура на 
дървения материал в точка ξ в момент на време τ; 

)τ,(ξ fs
max0
wt  и )τ,(ξ fc

min0
wt – терминални 

ограничения. 
      2. Благоприятни особености на ПТО 

•  ПТО е бавен процес.  
• Границите (4) и (5) са относително 

широки и представляват меки ограничения. 
• ПТО е периодичен процес и позволява 

натрупване на архивни данни за различни сходни 
условия и изсквания. 

• Процесът на нестационарен топлообмен е 
добре изучен и аналитичното му моделиране е 
разработено. 

• ПТО е процес без деградация на 
дървесината. 

• Участващите в уравнение (1) константи 
(плътност ρ, специфичен топлинен капацитет с и 
коефициенти на топлопроводност λ) могат да се 
представят като детерминирани функции на 
основните начални топлофизични и операционни 
характеристики на дървените материали от 
различните дървесни видове. 
 
      3. Неблагоприятни особености на ПТО  

• Текущото състояние tw(ξ, τ) не може да 
бъде измервано, поради което: 

 Въвеждането на наблюдател на 
състоянието или филтър на 
Калман силно усложнява 
изчислителните процедури. 

 Използването на 
моделнобазиран софтсензинг 
при обекти с разпределени 
параметри (ОРП) изисква голям 
обем on-line изчисления. 

• Процесът на топлообмен е нелинеен и 
пространствено разпределен. 

• Началните условия за всяка партида, 
зареждани в автоклава материали, са различни и 
изискват специални измервания и on-line 
процедури за тяхната реконструкция. 

• Процесът може да бъде повлияван от 
различни смущения – разход Fs и параметри Ps 
(налягане и температура) на водната пара, 
използвана за нагряване на материалите; промяна 
на температурата на околния въдух tair; 
диспечерски въздействия; повреди в машините, 
осъществяващи последващото механично 
обработване на нагретите материали и други. 

2.3. Режими на работа и критерии  
за оптимален операционен мениджмънт 
Подзаглавие II степен 
 

Процесът на топлинно обработване 
протича при следните три основни режима с 
критерии J1, J2 и J3: 

1.  J1 – Максимална производителност: 

 (6)        min
ff1 ττ =→J .                             

2. J2 – Зададена производителност с 
минимизиране на общия разход на топлоенергия 
от автоклава Qa:  

 (7)      min    при   ττ a
0
ff2 →=→ QJ .                  

3.  J3 – Режим при прекъсване на 
първоначалното операционно разписание със 
зададена производителност 0

ff τ=τ  в момент τвр 

 (8)          minпри a
N
ff →τ=τ Q .                     
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tw1(ξ, τ) при 0< τ < τвр
 и

(10) 
tw2(ξ, τ) при τвр< τ < τf 

N

да бъде близък до минималния.
В (9) и (10) tw е температурата на дървесината, τвр е 

времето (моментът) на операционно вмешателство, а N е 
индексът на новата операционна ситуация.

3. Управляващите въздействия в системата за упра-
вление да бъдат следните два типа - u1 и u2:

а) Напрекъснато u1= tm
N*(τ) при tm

N*= const , опреде-
лящо разхода на топлинна енергия. Тук с tm е означена 
температурата на нагряващата пара; 

б) Структурно u2=< τ2 
N , τ3 

N , τ4 
N >, изменящо характера 

на граничните условия в моментите τ2 
N, τ3 

N и τ4 
N.

4. Системата да се реализира чрез превключваща ре-
параметризация на същия PLC регулатор, приет в схемите 
за управление при критерии J1 и J2 в [12,13] (виж фиг. 3).

3. Предварителни съображения

3.1. Операционен мениджмънт

Схемата на операционния мениджмънт (ОМ), показа-
на на фиг. 3, включва два потока – материален и информа-
ционен. ОМ има задача да гарантира ефикасни процедури 
на вземане на решения във функционалните блокове на 
диспечинг, производствено планиране, операционно разпи-
сание и базово управление и в двата потока. 

Целта е трансформация на натуралната дървесина 
чрез ПТО в междинен продукт, удовлетворяващ регламенти-
раните изисквания за пластичност, цвят, липса на пукнати-
ни и други. Тя се постига с коригиране на първоначалното 
операционно разписание (rescheduling) и оптимизиране по 
някои от критериите J1, J2, J3 в блока за оптимизация. 

Критериите за оптимизация на операционния менидж-
мънт включват:

1. Покриване на цялата оптимизационна област с 
ефективни решения по отношение на J1, J2, или J3.

2. Бърза реакция на смущения, възникнали:
а) От страна на диспечера – d1; 
б) В отделните паралелно работещи автоклави (раз-

ход Fs и параметри Ps на постъпващата пара ) – d2;
в) В процеса на последващото механично обработва-

не (повреди, аварии, принудително прекъсване) – d3;
3. Робастност спрямо непредвидените смущения (d1, 

d2, d3).
В настоящата работа вместо използване на универ-

сални оптимизационни блокове (Optimization Solvers – OS), 
които биха усложнили ненужно цялата схема, се използват 
по-опростени подходи за субоптимален операционен ме-
ниджмънт. 

Те оперират с ограничен брой параметри на разписа-
ние (tm

N , τ2 
N, τ3 

N , τ4 
N ) и съответните междинни квазистацио-

нарни състояния (tw3 , tw4 , t
*
w ), но отчитат всички основни 

ограничения в ПТО – (3), (4), (5).

3.2. Субоптимално управление

Следвайки подхода, приет в предходните ни рабо-
ти [12,13], в това изследване задачата за субоптимално 
управление на ОМ се решава чрез прилагане на метода 
на прецедентите (Case-Based Reasoning – CBR) за търсене 
и вземане на решение в ограничено операционно прос-
транство, получено на базата на симулация на виртуални 
състояния на системата „модел на процеса – система за 
управление”. В резултат се получава явна (explicit) форма 
на субоптимално управление. 

Съображенията за избор на субоптимално вместо 
строго оптимално управление са следните:

1. Данните показват, че основната част на реално 
действащите индустриални системи за автоматизация са 
субоптимални.

2. Процесът на топлинно обработване зависи от голям 
брой фактори, което е предпоставка за голяма размерност 
на пространството на операционна достижимост. Субопти-
малният подход позволява значителното му ограничаване 
и с това се намалява обемът на on-line изчисленията в 
системата за управление.

3. Критериите за ефективност J1, J2 и J3 в (6), (7) и 
(8) са с малка чувствителност спрямо различните варианти 
на субоптимално управление.

4. Субоптималното управление решава по приемлив 
начин редица проблеми извън задачата за достигане на 
висока функционална точност, а именно:

• Системата се проектира с минимална сложност, като 
се използва традиционен PLC регулатор (фиг. 3).

• Избягва се процедурата за сложен мениджмънт 
на модела на обекта (поддържане на постоянна 
точност).

• Разработката се включва безударно в съществу-
ваща SCADA система.

• Цялостната инвестиция за реализиране на су-
боптимално управление (хардуер, софтуер, под-
готовка на персонал, поддържане) е приемлива.

 5. Корпоративният риск от приемане на субоптимал-
но управление е нисък.

 6. Може да се счита, че осъществяването на су-
боптимално управление е стъпка в правилна посока с ог-
лед на перспективите за тотална дигитализация на индус-
трията съгласно IR 4.0.

7. Избягват се много от нерешените проблеми на 
редица съвременни алгоритми на базата на ИИ [4]. 

Субоптималността на системата за управление в пред-
лаганото в това изследване решение се дължи на следното:

а) Независимо от това, че се използва точен мо-
дел на процеса [10,11,15], управляващият алгоритъм във 
виртуалната база от прецеденти (СВ) е субоптимален  
(tm

*= const, τi = τ
*
i  );

б) В подхода с CBR винаги съществува разлика между 
определящите параметри на реалния процес РЕ:

(11) 

и тези на виртуалния процес Pv:

 

му ограничаване и с това се намалява обемът на 
on-line изчисленията в системата за управление. 
  3. Критериите за ефективност J1, J2 и J3 в 
(6), (7) и (8) са с малка чувствителност спрямо 
различните варианти на субоптимално 
управление. 

4. Субоптималното управление решава по 
приемлив начин редица проблеми извън задачата 
за достигане на висока функционална точност, а 
именно: 
      • Системата се проектира с минимална 
сложност, като се използва традиционен PLC 
регулатор (фиг. 3). 
          • Избягва се процедурата за сложен 
мениджмънт на модела на обекта (поддържане на 
постоянна точност). 
          • Разработката се включва безударно в 
съществуваща SCADA система. 
          • Цялостната инвестиция за реализиране на 
субоптимално управление (хардуер, софтуер, 
подготовка на персонал, поддържане) е 
приемлива. 
          5. Корпоративният риск от приемане на 
субоптимално управление е нисък. 
          6. Може да се счита, че осъществяването на 
субоптимално управление е стъпка в правилна 
посока с оглед на перспективите за тотална 
дигитализация на индустрията съгласно IR 4.0. 
          7. Избягват се много от нерешените 
проблеми на редица съвременни алгоритми на 
базата на ИИ [4].  

Субоптималността на системата за 
управление в предлаганото в това изследване 
решение се дължи на следното: 

а) Независимо от това, че се използва точен 
модел на процеса [10,11,15], управляващият 
алгоритъм във виртуалната база от прецеденти 
(СВ) е субоптимален ),const( **

m iit τ=τ= ; 
б) В подхода с CBR винаги съществува 

разлика между определящите параметри на 
реалния процес РЕ: 

(11)           ),,,,(P 0
w

EEEEE twa γπ=                    

и тези на виртуалния процес Pv: 

(12)           ),,,,(P 0
w

vvvvv twa γπ= ,           

които пораждат субоптималното управление 

(13)       
*
f

*
4

*
3

*
2

*
1

0
m

2

1

,,,, τττττ
==

t
u
u

u ;           

в) Грешка, дължаща се на всички 
неотчетени и динамично изменящи се фактори, 
невключени в редуцирания вектор на реалния 
процес (11), като степен на заледеност на 
дървесината ψ, специфични микроструктурни 
характеристики υ на отделните екземпляри от 
същия дървесен вид π и други. 

По такъв начин грешката от неоптималност 
на субоптималното управление може да се 
представи във вида 

(14)           
дри

2
д

2
р

2
и

δ+δ+δ

δ+δ+δ
=δ .           

В (11) до (14) с π, а, γ, w, tw са означени 
определящите параметри на ПТО, съответно 
дървесен вид π, представителен размер на 
материалите а, влажност w и температура tw на 
дървесината; с τi (i = 1 ÷ 4) – времената на 
превключване (фиг. 4); δи, δр, δд са грешки от 
неоптималност на управлението, несъвпадане на 
реалните РЕ и виртуалните Pv параметри, влияние 
на неотчетените характеристики на дървесния 
вид. 

Подробното изследване в [13,14] показва, 
че грешката от неоптималност може да бъде 
държана в приемливи граници, тъй като: 

1. Грешката δи е малка поради това, че 
субоптималната и оптималната траектория се 
отличават незначително една от друга [7,8]. 

2. Параметричната грешка δр може да бъде 
намалена чрез подходящо разбиване на 
пространството на търсене на определящите 
параметри а, γ, w и tw. 

3. Голяма част от второстепенните 
режимни параметри tair, параметри на парата (ts, 
Ps) и други могат да бъдат отчетени с 
използването на невронни мрежи. 

4. Нелинейните ефекти от фазовото 
превръщане на леда в дървесината в диапазона от 
–1 оС до 0 оС могат да се отчетат с помощта на 
аналитичен модел. 

 
3.3. Метод на прецедентите (Case-Based 
Reasoning – CBR) Подзаглавие II степен 
 

Под прецедент С се разбира двойката 

            (15)                     ><= SPr,C ,       

където Рr е проблем, а S – решение на проблема. 
Фундаментална за CBR е предпоставката, 

че при достатъчно пълна база от известни 
прецеденти СВ 

(16)                       CВCB
i ∈                                 

за всеки нововъзникнал прецедент )S,(PrC NNN  

с известен проблем NPr и неизвестно решение 
NS в базата прецеденти ще се намери такъв с най-

близък проблем B
NPr , така че 

           (17)               minPrPr B
N

N →−                           

и тогава за сходен проблем B
N

N PrPr ≈ се приема, 
че ще съответства и сходно решение 
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(12)   

които пораждат субоптималното управление

(13)   

в) Грешка, дължаща се на всички неотчетени и дина-
мично изменящи се фактори, невключени в редуцирания 
вектор на реалния процес (11), като степен на заледеност 
на дървесината ψ, специфични микроструктурни характе-
ристики υ на отделните екземпляри от същия дървесен вид 
π и други.

По такъв начин грешката от неоптималност на су-
боптималното управление може да се представи във вида

(14)

В (11) до (14) с π, а, γ, w, tw са означени опре-
делящите параметри на ПТО, съответно дървесен вид π, 
представителен размер на материалите а, влажност w и 
температура tw на дървесината; с τi (i = 1 ÷ 4) – времената 
на превключване (фиг. 4); δи, δр, δд са грешки от неопти-
малност на управлението, несъвпадане на реалните РЕ и 
виртуалните Pv параметри, влияние на неотчетените харак-
теристики на дървесния вид.

Подробното изследване в [13,14] показва, че греш-
ката от неоптималност може да бъде държана в приемливи 
граници, тъй като:

1. Грешката δи е малка поради това, че субоптимал-
ната и оптималната траектория се отличават незначително 
една от друга [7,8].

2. Параметричната грешка δр може да бъде намалена 
чрез подходящо разбиване на пространството на търсене 
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N .
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В решаваната от нас задача се използва подход, бли-
зък до процес ориентиран CBR (PO–CBR) [9], при което в 
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му ограничаване и с това се намалява обемът на 
on-line изчисленията в системата за управление. 
  3. Критериите за ефективност J1, J2 и J3 в 
(6), (7) и (8) са с малка чувствителност спрямо 
различните варианти на субоптимално 
управление. 

4. Субоптималното управление решава по 
приемлив начин редица проблеми извън задачата 
за достигане на висока функционална точност, а 
именно: 
      • Системата се проектира с минимална 
сложност, като се използва традиционен PLC 
регулатор (фиг. 3). 
          • Избягва се процедурата за сложен 
мениджмънт на модела на обекта (поддържане на 
постоянна точност). 
          • Разработката се включва безударно в 
съществуваща SCADA система. 
          • Цялостната инвестиция за реализиране на 
субоптимално управление (хардуер, софтуер, 
подготовка на персонал, поддържане) е 
приемлива. 
          5. Корпоративният риск от приемане на 
субоптимално управление е нисък. 
          6. Може да се счита, че осъществяването на 
субоптимално управление е стъпка в правилна 
посока с оглед на перспективите за тотална 
дигитализация на индустрията съгласно IR 4.0. 
          7. Избягват се много от нерешените 
проблеми на редица съвременни алгоритми на 
базата на ИИ [4].  

Субоптималността на системата за 
управление в предлаганото в това изследване 
решение се дължи на следното: 

а) Независимо от това, че се използва точен 
модел на процеса [10,11,15], управляващият 
алгоритъм във виртуалната база от прецеденти 
(СВ) е субоптимален ),const( **

m iit τ=τ= ; 
б) В подхода с CBR винаги съществува 

разлика между определящите параметри на 
реалния процес РЕ: 

(11)           ),,,,(P 0
w

EEEEE twa γπ=                    

и тези на виртуалния процес Pv: 

(12)           ),,,,(P 0
w

vvvvv twa γπ= ,           

които пораждат субоптималното управление 
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в) Грешка, дължаща се на всички 
неотчетени и динамично изменящи се фактори, 
невключени в редуцирания вектор на реалния 
процес (11), като степен на заледеност на 
дървесината ψ, специфични микроструктурни 
характеристики υ на отделните екземпляри от 
същия дървесен вид π и други. 

По такъв начин грешката от неоптималност 
на субоптималното управление може да се 
представи във вида 
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2
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2
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2
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δ+δ+δ

δ+δ+δ
=δ .           

В (11) до (14) с π, а, γ, w, tw са означени 
определящите параметри на ПТО, съответно 
дървесен вид π, представителен размер на 
материалите а, влажност w и температура tw на 
дървесината; с τi (i = 1 ÷ 4) – времената на 
превключване (фиг. 4); δи, δр, δд са грешки от 
неоптималност на управлението, несъвпадане на 
реалните РЕ и виртуалните Pv параметри, влияние 
на неотчетените характеристики на дървесния 
вид. 

Подробното изследване в [13,14] показва, 
че грешката от неоптималност може да бъде 
държана в приемливи граници, тъй като: 

1. Грешката δи е малка поради това, че 
субоптималната и оптималната траектория се 
отличават незначително една от друга [7,8]. 

2. Параметричната грешка δр може да бъде 
намалена чрез подходящо разбиване на 
пространството на търсене на определящите 
параметри а, γ, w и tw. 

3. Голяма част от второстепенните 
режимни параметри tair, параметри на парата (ts, 
Ps) и други могат да бъдат отчетени с 
използването на невронни мрежи. 

4. Нелинейните ефекти от фазовото 
превръщане на леда в дървесината в диапазона от 
–1 оС до 0 оС могат да се отчетат с помощта на 
аналитичен модел. 
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4. Стартира се реалният процес на топлинно обра-
ботване (ПТО). Измерват се експериментални стойности 
t E
m,(τ) на нагряващата среда.

Фиг. 5. Схема на процедурата за субоптимално управление  
на ПТО в автоклав по критериите J1 и J2

5. На базата на разликите Δtm(τ) = t B
m (τ) – t E

m (τ) с 
помощта на невронна мрежа NN1 се оценява средната из-
числителна влажност на дървесината wЕ. Формира се век-
торът с реалните за i-тото зареждане признаци:

(21) PE = (πE, αE, γE, wE, tw
OE. 

6. Векторът РЕ се коригира с невронната мрежа NN2. 
7. С процедурата (K – NN)2 се намира нова най-близ-

ка ситуация Pv в базата прецеденти CBv.
8. С помощта на CBR2 се определя обектноориентира-

ната част (τ2, τ3, τ4, τf) на C
R = (PR,SR), която се реализира 

в автоклава.
9. Получава се нов прецедент, който се записва в 

базата прецеденти CB. 
Описаната процедура реализира субоптимално упра-

вление на автоклава спрямо критериите за оптималност J1 
и J2, при което 

J1τf
min е максимална производителност;

J2τf
R и Qamin e минимален разход на топлинна 

енергия при зададена производителност.
Ако няма диспечерски (d1) или други операционни 

действия (d2, d3) (виж фиг. 3) ПТО на зареждането за-
вършва съгласно управленията SR

1 или S
R
2 в зависимост от 

приетия критерий.

4. Заключение
За промишлеността интерес представляват решения, 

в които има рационален компромис между придобити биз-
нес предимства и допълнителни разходи. 

В предлаганата система за управление е направен 
разумен баланс между сложност и опростявания, оптимал-

ност и загуби от неоптималност, нови методи и съществу-
ващо знание, преносимост и уникалност, интелигентни и 
традиционни техники, конкретно решение и по-обща при-
ложимост.

Основният резултат на изследването се състои в пре-
образуване на моделнобазирания подход на управление 
към основаващи се на съвременни процедури върху потоци 
от данни с използване на CBR. 

Предложени са развития на редица техники от об-
ластта на изкуствения интелект – формиране на виртуал-
ни пространства на търсене с достатъчна плътност спрямо 
очаквани операционни ситуации, привличане на ефективни 
методи на търсене в пространството на възможните реше-
ния, намаляване на сложността чрез извличане и редуци-
ране на основните признаци, определящи процеса.

Постигнато е изнасяне на сложните изчисления от 
on-line в off-line режим. Показанa е ефикасността на из-
ползване на различни форми на съществуващото знание 
за обекта – модели, правила, ограничения, предпочита-
ния.
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