автоматика

Основаващи се на модели
или безмоделни подходи в автоматиката

М. Хаджийски

Model-based ot Model-free Approach in Control
Key Words: Artificial intelligence; automatic control; data driven methods; machine learning; model-based control; model-free control.
Abstract. Classical model-free control methods, which still have
extremely large application in industry are considered in historical
perspective and in accordance with their advantages and disadvantages. Some of the most popular model-free approaches, adopted
last three decades (ultra-local model-based, rule-based, express system-based) are treated tacking into account their pros and cons,
depending on the complexity of the control problem and the business aspect. A special attention is paid to contemporary very actual
data-driven approaches. The most promising of them, oriented to
AI-based technologies (especially machine learning) are discussed.
A comparative analysis is carried out in order to clarify the advantages, disadvantages and challenges of model-based and model-free
approaches implementation in control in big data era.

100 години съвременна автоматика
1. Предходен период
• Античност
• Първа индустриална революция
– 18 век: Джеймс Уат, 50 000 регулатора
– 19 век: техническо усъвършeнстване
• Първи теоретични работи
– Максуел

M. Hadjiski

– Стодола
– Вишнеградски
2. Поява на първия ПИД регулатор: 1922 г.
3. Първи методи за търсене на екстремум ~ 1920 г.

Основни фактори, определящи
развитието на автоматиката
1. Задачи, поставяни от индустрията, отбраната, социалните системи
2. Общото развитие на науката и техниката
3. Развитието на инструменталната база
• Технически средства на автоматиката
• Изчислителна техника
• Общ и специализиран софтуер

Задачи и предизвикателства
пред автоматиката
1900 г.–1930 г.
		
1930 г.–1945 г.
		

Развитие на енергетиката, металургията,
химическата промишленост
Втора световна война
Радари, зенитна артилерия

Фиг. 1. Хонологично развитие на безмоделното и моделно базираното управление
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1940 г.–1970
1950 г.–1980
1960 г.–1980
1960 г.–2000
1990 г. – ...
		
2010 г. – ...

г.
г.
г.
г.

Космос
Атомна енергетика
Изчислителна техника
Генетика
Психология, молекулярна биология, науки
за мозъка, екосистеми
Наука за данните

Защо се развива класическото
безмоделно управление

5. Ниско ниво на техническите средства за автоматизация
• Аналогови пневматични и електрически/лампови
регулатори
• Сензори с ограничена точност (клас 5%)
• Изпълнителни механизми с малка скорост и точност
• Липса на унификация и стандарти
6. Отсъствие на разбирането, че автоматиката е самостоятелна научна дисциплина

Класическо безмоделно управление

1. Бързо развитие на основни индустриални сектори
в първите десетилетия на 20-и век
• Енергетика
• Химия, нефтохимия
• Металургия
2. Поставят се за решаване относително прости задачи с един вход и един изход
3. Системите за управление на индустриалните обекти се състоят от независими контури
4. Липса на сериозна теоретична база за идентификация и синтез на системи за управление

Фиг. 2

Фиг. 3
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1. Разширяване на П до ПИ и ПИД регулатори
2. Настройка на класическите П, ПИ и ПИД регулатори
• Циглер и Никълс 1942 г.
• Ротач 1960 г.
• Окгпем и Витенмарк 1980 г.
3. Усъвършенствани схеми с класически регулатори
• Каскадни схеми (фиг. 2а)
• Регулиране на съотношение (фиг. 2б)
• Параметрична компенсация (фиг. 3а)
• Превключващо управление (фиг. 3б)

автоматика

Особености на класическото
безмоделно управление
1.
2.
•
•
•
•
•

Монтирани са общо 5 млн. ПИД регулатора
Преимущества
Евтини
Сигурни (> 50 000 ч. наработка на отказ)
Напълно приети от оперативния персонал
Задължителен световен опит по класове обекти
Достатъчно добре се справят с нелинейни, нестационарни и стохастични обекти
• Отработена опция за всички приборостроителни и
инженерингови фирми
• Сложни схеми с няколко ПИД регулатора (фиг. 4а)
3. Недостатъци

• Неоптимални (до 40-50% в смисъл на СКГ)
• Бавно сходими при обучение на параметрите
(фиг. 4)
• Негарантирана робастност при различни комбинации на условията за функциониране
4. Перспективи
• Ще продължи инвестиционното им приложение
без изгледи за заместващ нов базов регулатор
• Специализираните симпозиуми на ИФАК по перспективи за ПИД регулаторите отчитат незатихващ
интерес и изобилие на иновативни идеи
• Перспективни са системи с комбинация на ПИД
регулатори и моделнобазирано търсене на оптималните параметри за настройка (фиг. 4б)

Фиг. 4
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Некласически безмоделни подходи
(при малко данни)
1.
2.
•
•
3.

където Φ е неизвестен константен параметър.
Апроксимациите имат следните особености:
• Валидни са само за къс интервал от време;
• Алгебричните съотношения са получени след
нискочестотна филтрация;
• Зависимостта (2) е робастна по отношение на големи смущения.
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Управление, основаващо се на правила
(системи с малко данни)

Експертни системи, базирани на правила

Този тип системи са или самостоятелни, или представляват най-ниското ниво на по-сложни системи. Като
автономни системи за управление на относително прости случаи вместо модел те използват човешко знание за
обекта, което се описва както с количествени, така също и
с качествени параметри.
Този тип системи за управление включват следните
компоненти:
1. Подсистема, определяща целевите условия.
2. Подсистема, разпознаваща текущата ситуация.
3. Подсистема, включваща множество правила за изпълнение на някакви действия.
4. Подсистема за избор на правила, които да се изпълнят, представляваща стратегия за управление на базата
на правила.
Особености на системите за управление, основаващи се на правила
Разглежданите тук системи се отнасят основно за базовото ниво на йерархичните системи за управление и се
отличават със следното:
1. Решават целеви задачи с малка сложност.
2. Системата за разпознаване/диагностика има ограничен обхват с малък брой състояния.
3. Използват се краен брой правила от безвъзвратен
тип, които няма възможност да се активират пробно за
алтернативно действие.
4. Последователността от правила е алгоритмично зададена още с програмирането на системата.
Предимства
Предимства на системите, базирани на правила:
1. Могат да се прилагат успешно за локално управление на обекти, които не са изучени добре или са толкова
сложни, че построяването на достоверни математични модели е невъзможно или много скъпо.
2. В тях се вгражда експертно знание и натрупан
опит, което гарантира надеждното функциониране и бързото усвояване от оперативния персонал.
3. С натрупването на нов опит всичките основни подсистеми могат да се донастройват.

1. Приложимост
Експертните системи (ЕС), базирани на правила
(RBES), принадлежат на категорията инструменти (tools)
за решаване на проблеми в сложни многосвързани системи с множество аспекти на функциониране (технически,
технологични, икономически, екологичен, свързан с проблемите по сигурността). Те се включват в цялостната архитектура на системата за управление наред с други мощни
инструменти за решаване на проблеми като теорията на
управлението, математичното програмиране, когнитивните
изчисления и други. ЕС, без да бъдат определящо важен
елемент при вземането на решения, се оказват полезни в
следните случаи:
• Когато за определен кръг проблеми поради сложността и размера е невъзможно да се създадат
достатъчно точни математични модели, които да
позволят използването на математичнобазираните
инструменти за решаване на проблемите, споменати по-горе.
• Когато част от ограниченията, при които се решава задачата, не могат да се представят математически.
• Когато възникналият операционен проблем се решава от човека експерт по начин, който се представя трудно в математическа форма.
2. Особености на експертните системи като инструменти за безмоделно решаване на проблеми на управлението на сложни системи
ЕС представляват безмоделен подход, защото в основата на функционирането им стоят продукционни логически правила от типа „Ако A, то B”. Те съдържат следните
основни компоненти:
• База от правила за разглежданата област.
• Подсистема за търсене на адекватни правила за
решавания проблем.
• Модул за логически извод в условията на неопределеност на данните в продукционните правила.
• Модул за формиране на последователност за изпълнението на участващите в решаването на проблема правила.

Недостатъци
1. Решават се ограничени по функции задачи за управление с малка размерност и само на ниско ниво.
2. Всяко разширение изисква препрограмиране.
3. Стратегията за избор на правила е твърдо зададена
с програмния код.
4. Системата не може да се справя с комбинация от
ситуации, които не са били взети предвид от проектанта.

3 2018

Предимства на експертните системи
• Простота на отделните правила.
• Ефективно разделяне на знанието за разглежданата област от модула за логически извод.
• Успешно справяне в ситуации със значителна неопределеност.
• Възможност за включване на нови групи правила
в базата от правила (БП).
• Лесно коригиране на константите в продукционните правила в резултат на натрупания опит, експертната оценка или процедурата за обучение.
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• Безпроблемно интегриране с други инструменти
за модерно управление, основаващи се на знание
(например метода на прецедентите CBR).
• Съществува голямо разнообразие от свободен и
натрупан софтуер за експертните системи.
Недостатъци на експертните системи
• Продукционните правила могат да се окажат неподходящ начин за представяне на част от елементите на обекта. Търсенето на адекватни за случая правила е сложна задача при голяма база от
правила.
• Съвместната верификация и валидизация на правила при голяма база от правила става твърде
сложна задача.
• Поддържането на верността на голяма база от
правила във времето е сложен проблем.
• Йерархичното представяне на знание е затруднено.
• При голяма неопределеност консервативността в
оценките при логическия извод става твърде висока при голяма база от правила.
• Наличието на неотчетени странични ефекти се
оказва сериозен фактор за точността на процедурата за логически извод.

Съвременни системи за управление,
основаващи се на модели
1. Постановка
Основаващото се на математични модели направление е основно в съвременната теория на управлението.
Формализирането на описанието на обекта за управление
чрез математични средства като функционален модел създава фундаменталната основа за многопосочното развитие на автоматиката в течение на 80 години. Всяка година
ИФАК провежда над 40 специализирани конференции и
симпозиуми, на които се обсъждат най-широк спектър от
съвременни проблеми на управлението, главно за моделно
базираното. Основните движещи сили за този висок интерес към развитието на съвременната автоматика се дължат
на сериозни обществени потребности:
1. Интензивното развитие на нови технологии в индустрията, които изискват ново ниво на автоматизация.
2. Конкурентните изисквания, които глобализацията
поставя пред съвременните индустриални продукти и услуги: високо качество, енергийна и екологична ефективност,
иновативност.
3. Собственото развитие на теорията на управлението.
4. Наличието на достатъчно високо ниво на развитие
на моделирането на индустриални обекти, социални структури, в медицината и т.н. (фиг. 6).

Фиг. 6

Обекти и модели
1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Свойства на обекта
Сложност
Неопределност
Динамичност
Степен на свързаност с други елементи на индустриалната система
Измеримост и налични измервания
Ниво на външните и вътрешните смущения
Налично познание за обекта (domain knowledge)
Степен на участие на обекта при формиране на
стойността на крайния продукт (value adding)
Загуби от авария на обекта
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2. Видове модели
• Математични модели: представят системите чрез
математични концепти и методи.
• Концептуални модели: представят системите чрез
обобщени правила и отношения.
• Физически модели: представят системите чрез реални физически компоненти.
Характеристики на математичните модели
1. Функционални характеристики
• Статични – динамични
• Линейни – нелинейни
• Стационарни – нестационарни
• Детерминирани – стохастични
• Едномерни – многомерни
• Със съсредоточени параметри – с разпределени
параметри
• Без чисто закъснение – с чисто закъснение
• Робастни – неробастни
• Локални – глобални
• Адаптивни – неадаптивни
• Каузални – некаузални

• Непрекъснато – дискретно
• Точно – приблизително
• Класическо – специално
– Предавателни функции – Невронни мрежи
			
(MLP, DNN, CNN)
– ОДУ, ЧДУ		
– Размита логика (TS, Mamdani)
– ARMA, ARIMA		
– Невроразмити
– Регресионни		
– Генетични алгоритми (Gas)
			
– Базирани на рояци (ACO)

2. По начин на представяне на математичния модел
• Времево – честотно
• Параметрично – непараметрично

Основни методи за управление,
основаващи се на математични
модели
1. Честотни методи
• Найквист
• Винер
• Полюси
• Съвременно състояние
2. Методи, основаващи се на пространството на
състоянията
• Калман
• LQR

3 2018

3. По начин на получаване
• Адаптация на известен (например комерсиален)
модел
• Аналитични модели (first principles model)
• Експериментални модели
а) класически методи (например идентификация)
б) на базата на поток от данни (data driven – DD)
– Невронни – MLP, RBF
– Размити – Mamdani, TS – FL
– Мрежови
(в) хибридни методи
4.
•
•
•

По начин на използване
Изцяло моделнобазирани (MB)
Частично моделнобазирани (p MB)
Безмоделни (MF)

• H∞
3. Системи с променлива структура
4. Адаптивно управление
5. Робастно управление
6. Стохастично управление
7. Оптимално управление
• Понтрягин
• Белман
8. Нелинейно управление
9. Моделнопредсказващо управление
10 Превключващо управление
11. Интелигентно управление
• Размита логика

9
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• Невронни мрежи
• Генетични алгоритми
• Системи, включващи знание

пекти като:
– Сигурност
– Управление на сложни автономни системи: безпилотни автомобили, други транспортни средства, селскостопански и горски машини, локални енергийни комплекси, нефтени платформи и други
• Военни проблеми
• Екологични проблеми

Основни постижения
на моделнобазираните методи
в теорията на управлението
1. Математично моделиране
2. Устойчивост
3. Състояние
4. Управляемост, наблюдаемост, достижимост, чувствителност
5. Идентификация
6. Оптималност: управление, синтез, филтрация
7. Неопределеност
8. Робастност
9. Адаптация
10. Обучение
11. Интелигентност
12. Диагностика

Резултати
1. Има достатъчно завършена и цялостна класическа
теория за управлението, основаваща се на математични
модели.
2. Получените фундаментални резултати се използват
след идентификация и развитие в новите методи, основаващи се на поток от данни.
3. Оказва се целесъобразно изграждането на хибридни системи – класически моделнобазирани и такива, които
се основават на поток от данни.
4. Многочислени приложения в индустрията, социалните структури и военните.

Промени в ситуацията в началото
на 21-и век
През последните две десетилетия се наблюдават съществени промени в технологичното и геополитическото
развитие:
1. Глобализацията се утвърждава като основна световна тенденция със засилване на конкуренцията.
2. Появяват се нови мащабни проблеми:
• Сложни индустриални комплекси
• Усложнени икономически структури
• Сложни технологични проблеми с най-важни ас-

Появяване на нови фактори в областта
на автоматиката и изчислителната
техника през 21-и век
1. Големи данни (big data)
2. Зрялост на редица направления от изкуствения интелект – машинно обучение, NLP, софтуер
3. Проблеми при процедури с поток от данни
• Разпознаване на образи и сцени
• Информационни процеси
• Класификация, предсказване
4. Проблеми с моделирането на сложни обекти
• Голяма сложност на моделите
• Разход на значителен ресурс (пари, време)
• Сложно поддържане на достатъчна точност на модела
5. Проблеми при управление на обекти и системи
поради голяма сложност на управляващия алгоритъм
• Неопределеност
• Нестационарност
• Нелинейност
• Висока цена

Конкретни проблеми при управление
на сложни обекти с много данни
1. Частична наблюдаемост поради непълна сензорна
информация
2. Немаркирани данни, налагащи предварителни процедури
• Формиране на клъстери
• Класификация
• Филтрация
3. Променливи операционни условия на обекта
4. Наличие на стохастичност в параметрите на обекта
5. Променливи характеристики на външните смущения
6. Трудни за проследяване причинно-следствени
връзки (каузалност)

Фиг. 7
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Моделнобазирани и безмоделни
подходи при наличие на много данни

Фиг. 8

• Идентификация за получаване на модел на сложен
обект с голяма размерност, нелинейност и неопределеност с продължителна и скъпа процедура;
той изисква също значителни познания за технологията на конкретната област (от оперативния
персонал) и за управлението (от внедряващия
екип).
• Идентификацията се извършва независимо от
синтеза на регулатора. Това прави получената
система „регулатор – обект” неоптимална.
• Поддържането на адекватността на модела спрямо обекта е сложно и скъпо, а разминаването
„обект – модел” води до неоптимално поведение
на системата. Това е особено остър проблем при
обекти с бързопроменящи се режими и външни
смущения.

Оформили са се два основни подхода за синтез на
управляващи системи:
1. Основаващи се на математични модели (моделнобазиран подход – МВ)
Процедурата има два етапа:
а) Идентификация, при която първо се определя математичният модел на обекта.
б) Синтез на регулатор (или филтър) при съществено
използване на свойствата на модела.
Този подход (фиг. 7, фиг. 8) има следните недостатъци:

Фиг. 9

2. Безмоделни системи (Model Free – MF)
При безмоделните подходи входните сигнали се обработват така, че процедурата представлява директно проектиране на регулатор (фиг. 7). На фиг. 9 са показани
последователните стъпки за нейното реализиране:
• Експертен избор на кандидат за структура на регулатора.

• Определяне на детайлите на структурата.
• Оптимизиране на параметрите в структурата.
Тази процедура се повтаря итеративно в случай на
промяна на първоначалния избор на кандидат-структурата.
През последните години се появиха изследвания, в
които задачите за определяне на оптималната структура и
параметри се решава като единна задача (фиг. 10).

3 2018
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Фиг. 10

Недостатъците на безмоделния подход могат да се
формулират по следния начин:
• Търсенето на оптимална структура и параметри
на регулатора чрез итеративно обучение от типа
„проба-грешка” води до неоптимално поведение на
регулируемата система (фиг. 11). Необходими са
методи за подобряване на процеса на обучението
(фиг. 11, 2). Все по-ефективна се оказва процедура, в която първоначално се извършва прибли-

зително обучение (transfer learning) за ситуации,
подобни на разглеждания случай, а след това се
осъществява фина донастройка (фиг. 11, 3).
• Редица теоретични проблеми на безмоделния подход са все още неразрешени.
• Процесът на итеративно обучение обикновено
не се разглежда като многоцелеви, което прави
получените резултати недостатъчно ефективни в
практиката.

Фиг. 11

Междинен подход
За поне частично избягване на недостатъците на изцяло моделнобазираните (MB) и безмоделните методи (MF)

в последно време се прилага междинна схема, в която
математичният модел се използва частично.

Фиг. 12

12

3 2018

автоматика
Сравнителен анализ между подходите с частично използване на моделите и безмоделния подход (1)
#

Характеристика

Partially MB

MB

1

Гъвкавост

По-добра

+

Най-добра

+

2

Бързина

По-бърз

+

По-бавен

3

Изчислителен ресурс

По-малък

+

По-голям

4

Устойчивост

Има р-ти от MBAC + partially MB

+

Няма

5

Качество на управлението

Има р-ти от MBAC + partially MB

+

6

Optimal Policy

По-лоши

Потенциално по-добри

+

7

Optimal Parameters

По-лоши

Потенциално по-добри

+

8

Измервания

По-малко

+

Повече

9

Събиране на данни

По-малко

+

Повече

10 Итеративни смущения на системата

По-малко

+

Повече

11 Използване на априорна информация

Да

+

Не

12 Разходи за ММ

Големи

Няма

Няма

+
+

13 Специфичност

Голяма

Малка

14 Сложност

По-слабо

По-добре

+

15 Неопределеност

По-слабо

По-добре

+

16 Нелинейни системи

По-слабо

По-добре

+

Подходи за проектиране на регулатори,
базирани на поток от данни
Съществува голямо разнообразие от предложени методи. Част от тях са:
• Model-Free Adaptive Control (MFAC).
• Adaptive Dynamic Programming (ADC).
• Virtual Reference Feedback Tuning (VRFT).
• Iterative Feedback Tuning (IFT).
• Correlation-based Controller Tuning (CbCT).
• Direct Feedback Control (DFC).

• Lazy Learning-based Control (LLbC).
• Iterative Learning Control (ILC).
Основни инструменти и методи за реализация на
регулатори, базирани върху поток от данни (1)
1. Основна структура, която се прилага, е схемата
с поощряващо обучение (Reinforcement Learning, RL). Тя
най-удобно реализира различни варианти на управлението
на Белман за оптимално управление. RL се реализира в
два варианта:
а) Безмоделен (MF)

Фиг. 13

б) Моделнобазиран (MB)

Фиг. 14
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2. Като апроксимиращи структури се използват невронни мрежи (Neural Networks, NN); в последно време –
преди всичко дълбочинните невронни мрежи (DNN).
3. Като процедура, отчитаща целия хоризонт на управлението, се използват идеите на моделното предсказващо
управление (Model Predictive Control, MPC) в най-различни
модификации от вид MB и MF.
4. Най-широко и като предпочитани качества за проектираните управляващи системи се прилагат:
• Адаптивност: MFAC, MFPAC.
• Робастност.

4. Geffner, H. Model-free, Model-based, and General Intelligence.
Proceedings of the Twenty-Seventh International Joint Conference on
Artificial Intelligence (IJCAI-18), 2018.
5. Hou, Z., S. Jin. Data-driven Model-free Adaptive Control for a
Class of MIMO Nonlinear Discrete-time Systems. – IEEE Trans. Neural
Networks, 22, 2011, 12.
6. Grondman, M. Vaandrager, L. Busoniu, R. Babuska, E. Schuitema.
Efficient Model Learning Methods for Actor-Critic Control. – IEEE
Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B: Cybernetics,
42, 2012, 3.
7. Koryakovsky, I., M. Kudruss, R. Babuska, W. Caarls et al.
Benchmarking Model-free and Model-based Optimal Control, Robotics
and Autonomous Systems. 02, 2017.

Заключение

8. Norrlöf, M., S. Gunnarsson. Time and Frequency Domain
Convergence Properties in Iterative Learning Control. – Int. J. Control,
75, 2002, 14.
9. Ogata, K. Discrete-time Control Systems, 1, 2. Prentice Hall,
Englewood Cliffs, 1995.
10. Shah, H. and M. Gopal. Model-free Predictive Control of Nonlinear
Processes Based on Reinforcement Learning. IFAC-PapersOnLine 491, 2016.
11. Syafiie, S., F. Tadeo and E. Martinez. Model-free Learning Control
of Chemical Processes, Reinforcement Learning. C. Weber, M. Elshaw
and N. M. Mayer (Eds.), I-techOpen, 2008.
12. Zhao Bo and Yuanchun Li. Model-free Adaptive Dynamic
Programming Based Near-optimal Decentralized Tracking Control
of Reconfigurable Manipulators. – International Journal of Control,
Automation and Systems, 16, 2018, No. 2.

1. При малко и средно количество на данните преобладаващо разпространение имат методите, основаващи
се на модели.
2. При много данни MB и MF подходите се оказват
конкуриращи се и зависят от конкретния проблем.
3. В редица случаи хибридното използване на MB, p
MP и MF методи има несъмнени предимства.
4. Проблемите при проектиране на поток от данни е
все още недостатъчно изследвана област.
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