
1-2 2021 11

automatica | автоматика

Интелигентно управление на процеса  
на топлинно обработване на дървесина 
при променливи производствени 
разписания. Част 2.  
Интелигентно управление  
на операционния мениджмънт

M. Хаджийски1, Н. Делийски2

Intelligent Control of the Wood Thermal Treatment Process 
under Variable Scheduling. Part 2.  
Intelligent Control of the Operational Management

M. Hadjiski1, N. Deliiski2

1 Institute of Information and Communication Technologies – Bulgarian Academy of Sciences, Acad. G. Bonchev St., Bl. 2, 1113 Sofia, Bulgaria, 
sai.bg.office@gmail.com
2 University of Forestry, 10 Sveti Kliment Ohridski Blvd., 1797 Sofia, Bulgaria, deliiski@netbg.com

Кey Words: Case-Base Reasoning (CBR); mathematical modeling; 
operational conditions; scheduling; suboptimal control; Thermal Treat-
ment Process (TTP).

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
В	статията	се	разглежда	възможността	за	комбиниране	

на	три	подхода	за	осъществяване	на	субоптимално	управле-

ние	на	процеса	на	топлинно	обработване	(ПТО)	на	дървени	
материали,	 които	 се	 основават	 на	математичен	модел,	 на	
поток	от	данни	и	на	експертно	знание	с	пряко	приложение	
на	подходящи	алгоритми,	базирани	на	ИИ	технологии.	

В	първата	част	на	работата	[1]	е	дадена	постановката	
на	проблема	и	е	описана	схемата	на	операционния	менидж-
мънт	 на	 ПТО,	 гарантиращ	 ефикасни	 процедури	 за	 взема-
не	на	решения	в	блоковете	на	диспечинг,	производствено	
планиране,	 операционно	 разписание	 и	 базово	 управление	
в	материалния	и	информационния	поток	на	мениджмънта.	

Във	втората	част	на	работата	по-долу	се	представят	
операционните	режими	на	ПТО	и	опции	за	тяхното	упра-
вление	без	и	с	диспечерска	намеса	с	цел	промяна	на	пър-
воначалната	продължителност	на	процеса.	Дават	се	и	се	
анализират	резултати	от	температурни	и	енергийни	симула-
ции	с	наличен	модел	на	ПТО.

2. Особености на предложения метод

2.1. Операционни режими

Целта	на	това	изследване	е	да	се	намери	оптимално	
продължение	на	процеса	на	топлинно	обработване	на	дър-
вени	 материали	 в	 автоклави,	 когато	 поради	 диспечерска	
намеса	d1	 за	изменение	на	разписанието	на	даден	авто-
клав,	повреда	в	самия	автоклав	d2	или	в	следващата	линия	
за	механично	обработване	d3	(виж	фиг. 3	в	[1])	в	момент	
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на	прекъсване	τВР (фиг. 1)	се	изисква	промяна	в	крайната	
продължителност	на	процеса	τf

N ≠ τf
0. 

На	фиг. 1	са	показани	следните	две	основни	ситуации:	
1.	Когато	се	изисква	τf1

N < τf
min	–	в	този	случай	е	не-

обходимо:
а)	да	се	увеличи	температурата	на	парата	tm

N	в	авто-
клава,	като	tm

N > tm
0;

б)	 да	се	провери	дали	при	 зададената	стойност	на	
момента	τВР	 [1]	и	максимално	допустима	температура	на	
парата	в	автоклава	tm

max	желаната	продължителност	на	про-
цеса	τf1

N е	достижима.	

Фиг. 1.	Схема	на	ситуации	с	намаляване	и	увеличаване	
на	производителността	на	автоклава

На	фиг. 2	е	показана	областта	на	недостижимост	на	
ПТО	на	дървесината	в	относителни	координати	α, β,	където

(1) 

(2) 

В	(1)	и	(2)	с	τ1
0 е	означено	времето	за	достигане	на	

зададената	субоптимална	траектория	на	повишаване	на	tm в	
началото	на	ПТО	в	автоклава;	τf

min е	минималното	възможно	
време	за	осъществяване	на	ПТО	при	максимално	допусти-
мата	температура	на	нагряващата	среда	в	автоклава	tm

max и	
параметри	 съгласно	 най-близката	 виртуална	 ситуация	 РВ, 
за	 която	има	максимално	подобие	с	 текущите	стойности	
на	параметрите	на	заредената	партида	РЕ	(виж	т.	3.2	в	[1]).

Фиг. 2.	Област	на	недостижимост	на	ПТО	в	автоклав

Както	се	вижда	на	фиг. 1	и	фиг. 2,	при	искане	за	
превключване	с	цел	рязко	увеличаване	на	производител-
ността	(τf1

N < τf
min)	това	далеч	не	винаги	е	достижимо.	Пора-

ди	това	трябва	да	се	определи	границата	на	достижимост	с	
решаване	на	уравнението

(3) F[α(τf
N, РВ, tm

max), β(τBP, Р
В, tm

max)] = 0.

Тази	граница	следва	да	се	използва	от	диспечерите	
или	 автономната	 система	 за	оптимален	операционен	ме-
ниджмънт	[2]	за	формиране	на	изпълними	цели.	

2.	Ситуация,	при	която	τf2
N > τf

min,	т.е.	намаляване	на	
производителността	по	искане	на	диспечерите.	Такова	уве-
личаване	на	продължителността	на	ПТО	е	възможно	винаги,	
като	в	критерия	J3	[1]	е	включено	и	изискването	за	мини-
мален	разход	на	топлоенергия.

Общата	схема	на	операционните	режими	на	работа	
на	автоклава	е	показана	на фиг. 3.

2.2. Управление

Както	е	показано	на	фиг. 3	и	фиг. 4	в	[1]	и	на	фиг. 3
по-долу,	процесът	на	топлинно	обработване	(ПТО)	на	дър-
весината	се	характеризира	със	следните	особености:

1.	Той	е	периодичен	с	продължителност	τf
R и	се	състои	

от	последователни	партиди,	които	са	с	различни	условия	
на	зареждане	(дървесен	вид	π,	представителен	размер	α, 
степен	на	запълване	на	автоклава	с	материали	γ,	влажност	
w	и	начална	температура	tw

0	на	материалите).	
2.	Поради	липса	на	възможност	за	измерване	на	тем-

пературното	поле	tw(x,y,z,τ)	в	дървесината	процесът	се	уп-
равлява	като	отворена	система	с	предварително	зададена	
траектория	за	всяки	зареждане.

3.	Температурата	на	нагряващата	среда	в	автоклава	
tm(τ)	се	измерва	и	използва	като	обратна	връзка	в	локал-
на	 система	 за	 стабилизация,	 съдържаща	 стандартен	 PLC	
регулатор.	

4.	Управляващите	въздействия	са	от	два	типа:
а)	непрекъснати,	осигуряващи	изменение	на	първич-

ния	 топлоносител	 (разход	 на	 пара	 Fs)	 за	 регулиране	 на	
температурата	tm(τ)	в	автоклава;

б)	дискретни,	осигуряващи	превключване	на	режима	
на	пропарване	в	моментите	τ2, τ3	и	τ4 (фиг. 1).

5.	 Косвените	 данни	 за	 качеството	 на	 ПТО	 (разход	
на	електрическа	енергия	за	последващо	механично	обра-
ботване	 на	 топлинно	 обработените	 материали,	 липса	 на	
пукнатини	в	тях,	измененние	на	естествения	им	цвят	и	дру-
ги)	се	използват	за	коригиране	на	заданията	на	отворената	
система	в	режим	„от	партида	към	партида”.

Управлението	на	ПТО	се	осъществява	в	следните	два	
(при	J1	и	J2	)	или	три	(при	J3	)	[1]	етапа:

1.	 Първият	 етап	 се	 състои	 от	 първоначално	 интен-
зивно	нагряване	и	оценка	на	параметрите	на	математичния	
модел	за	конкретната	j-та	партида.	Той	включва:

•	Измерване	на	основните	характеристики	на	зареж-
дането	–	дървесен	вид	π,	представителен	размер	
α,	 степен	 на	 запълване	 на	 автоклава	γ,	 начална	
температура	на	зарежданите	материали	tw(0).

 

промяна в крайната продължителност на процеса 
0
f

N
f ττ ≠ .  

На фиг. 1 са показани следните две основни 
ситуации:   

1. Когато се изисква min
f

N
f1 ττ < – в този 

случай е необходимо: 
   а) да се увеличи температурата на парата 

N
mt  в автоклава, като 0

m
N
m tt > ; 

           б) да се провери дали при зададената 
стойност на момента τВР [1] и максимално 
допустима температура на парата в автоклава 

max
mt желаната продължителност на процеса N

f1τ е 
достижима.  
  

 
 

Фиг. 1. Схема на ситуации с намаляване  
и увеличаване на производителността на автоклава 

 
На фиг. 2 е показана областта на 

недостижимост на ПТО на дървесината в 
относителни координати α, β, където 

(1)                   min
f

min
f

N
f

τ
ττ −

=α ,                             

(2)                     0
1

min
f

0
1BP

ττ
ττ

−

−
=β .  

В (1) и (2) с 0
1τ е означено времето за 

достигане на зададената субоптимална 
траектория на повишаване на tm в началото на 
ПТО в автоклава; min

fτ е минималното възможно 
време за осъществяване на ПТО при максимално 
допустимата температура на нагряващата среда в 
автоклава max

mt и параметри съгласно най-
близката виртуална ситуация РВ, за която има 
максимално подобие с текущите стойности на 
параметрите на заредената партида РЕ (виж т. 3.2 
в [1]). 
 

 
 

Фиг. 2. Област на недостижимост на ПТО в автоклав 
 

Както се вижда на фиг. 1 и фиг. 2, при 
искане за превключване с цел рязко увеличаване 
на производителността ( min

f
N
f1 ττ < ) това далеч не 

винаги е достижимо. Поради това трябва да се 
определи границата на достижимост с решаване 
на уравнението 
          (3) 0)],P,τ(),,P,([ max

m
B

BP
max
m

BN
f =βτα ttF .          

Тази граница следва да се използва от 
диспечерите или автономната система за 
оптимален операционен мениджмънт [2] за 
формиране на изпълними цели.  

2. Ситуация, при която min
f

N
f2 ττ > , т.е. 

намаляване на производителността по искане на 
диспечерите. Такова увеличаване на 
продължителността на ПТО е възможно винаги, 
като в критерия J3 [1] е включено и изискването за 
минимален разход на топлоенергия. 

Общата схема на операционните режими на 
работа на автоклава е показана на фиг. 3. 
 
2.2. Управление Подзаглавие II степен 
 
            Както е показано на фиг. 3 и фиг. 4 в [1] и 
на фиг. 3 по-долу, процесът на топлинно 
обработване (ПТО) на дървесината се 
характеризира със следните особености: 

1. Той е периодичен с продължителност R
fτ  

и се състои от последователни партиди, които са 
с различни условия на зареждане (дървесен вид π, 
представителен размер а, степен на запълване на 
автоклава с материали γ, влажност w и начална 
температура 0

wt на материалите).  
2. Поради липса на възможност за 

измерване на температурното поле tw(x,y,z,τ) в 
дървесината процесът се управлява като отворена 
система с предварително зададена траектория за 
всяки зареждане. 

3. Температурата на нагряващата среда в 
автоклава tm(τ) се измерва и използва като обратна 
връзка в локална система за стабилизация, 
съдържаща стандартен PLC регулатор.  
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•	 Експертно	 задаване	 на	 началната	 влажност	 wН	 и	 на	
началната	 температура	 на	 обработващата	 среда	
tm
0 .

•	От	базата	прецеденти	СВ1	чрез	процедурата	CBR1 
[3,4]	се	намира	най-близкият	прецедент	СВ0.

•	 По	 разликите	 между	 реалната	 тепмпература	 на	
нагряващата	среда	в	автоклава	 tm

Е(τ)	 и	изчисли-
телната	 режимна	 температура	 tm

В(τ)	 от	 СВ1	 се	
определят	 оценка	 за	 действителната	 влажност	
на	 дървените	материали	wE	 и	 съответно	реални-
ят	 вектор	 на	 параметрите	 на	 зареждането	 PE =  
(πE, αE, γE, wE, tw

E(0)).

Фиг. 3.	Схема	на	операционните	режими	на	работа	 
на	автоклав	за	топлинно	обработване	на	дървесина

2.	Вторият	етап	се	реализира	в	две	разновидности	в	
зависимост	от	избрания	от	диспечерите	критерий	J1→ (τf

min) 

или	J2→ (τf =
 τf

0 и	Qa → min).
3.	Трети	етап	възниква	в	случай	на	операционно	сму-

щение	в	момент	τВР	с	изискване	за	изменение	на	времето	
за	завършване	на	ПТО	на	дадена	партида	заредени	мате-
риали	τf

N (фиг. 1).
Субоптималното	 управление	 включва	 предварителна	

подготовка	на	четири	бази	от	прецеденти	за	всяка	от	из-
броените	по-горе	ситуации,	а	именно:

а)	За	първия	етап	размерността	на	пространството	на	
търсене	е	n1 = 6: (π, α, γ, w, tw

0, tm
0).

б)	Вторият	етап	е	в	две	разновидности:
 – субоптимално	 управление	 при	 критерий	 мак-
симална	 производителност	 J1→ τf

min	 при	 tm
max	 с	

размерност	на	пространството	на	търсене	n2 = 
5: (π, α, γ, w, tw

0) ;
 – субоптимално	управление	при	критерий	J2	–	зада-
дена	производителност	 (τf = τf

0)	 при	минимален	
разход	на	пара	(Qa→min).	Размерността	на	прос-
транството	на	търсене	е	същият	n3 = 5: (π, α, γ, 
w, tw

0). 
в)	Трети	етап	–	критерият	е	J3,	a	пространството	на	

търсене	е	с	размерност	n4 = 7: (π, α, γ, w, tw
0, α, β).

2.3. Оптимизация

Схематично	процедурата	за	търсене	на	управляващи-
те	въздействия	за	третия	етап,	върху	който	е	фокусирано	
това	изследване,	е	показана	на	фиг. 4.	Тя	съдържа	адресна	
част	(π, α, γ,	w),	първоначална	температура	на	нагряващата	
среда	tm

0 като	част	от	температурния	профил,	съответстващ	
(според	критерии	J1	или	J2	[1])	на	първоначалното	разпи-
сание,	 и	 оптимизационна	 част,	 в	 която	 в	 зависимост	 от	
параметрите	на	операционното	въздействие	α	(1)	и	β (2) 
се	определят	новите	управляващи	въздействия	tm

N, τ2
N, τ3

N, τ4
N 

при	зададена	стойност	на	τf
N.

Фиг. 4.	Схема	на	процедурата	за	търсене	 
на	управляващите	въздействия	за	третия	етап	

Както	се	вижда	от	фиг. 3,	реализирането	на	система-
та	за	субоптимално	управление	[5]	на	ПТО	на	дървени	ма-
териали	в	автоклав	изисква	предварително	генериране	на	
четири	различни	бази	прецеденти	СВ1-СВ4,	всяка	от	които	
има	дървовидна	структура	със	съответно	6,	5,	5	и	7	слоя.	

Плътността	 на	 разположение	 на	 прецедентите	 Ci(P) 
в	пространствата	на	търсене	е	различна	в	зависимост	от	
частните	производни

(4) 

които	за	всеки	дървесен	вид	πk	са	оценени	в	[6],	в	следния	
йерахичен	ред:	tm, α, γ, w, tw0, α, β. 

Процедурата	CBR1	е	идентификационна	–	за	опреде-
ляне	на	оценка	на	реалната	влажност	на	дървесината	wE 

в	заредената	партида	дървени	материали.	Поради	това	ре-

 

Размерността на пространството на търсене е 
същият n3 = 5: ),,,,( 0

wtwa γπ .  
           в) Трети етап – критерият е J3, a 
пространството на търсене е с размерност n4 = 7: 

),,,,,,( 0
w βαγπ twa . 
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шението	S1	съдържа	само	адресната	част	на	най-близката	
точка	Cv = CB (PB).
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се	задава	от	проблемната	част	на	прецедента	РЕ,	се	отнася	
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На	фиг. 5	е	показана	обобщената	функционална	схе-
ма	на	предлаганата	система	за	субоптимално	управление	
на	ПТО	на	дървени	материали	в	автоклав.

2.4. Преимущества на предложената система 
за интелигентно субоптимално управление  
на ПТО
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на	дървесината	прилагането	на	строго	оптимална	система	
на	управление	е	сложно,	скъпо,	ненадеждно	и	нерационал-
но	от	бизнес	гледна	точка.

Предлаганата	субоптимална	система	на	управление	е	
надстройка	на	съществуващата	моделнобазирана	система	
[7,8].	Тя	има	следните	предимства:
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всяка	партида,	подлагана	на	топлинно	обработване	дърве-
сина,	поради	включване	на	първоначален	етап	на	оценка	
на	параметрите	на	зареждане	(π, α, γ, w, tw

0).
2.	Системата	има	малка	степен	на	неоптималност	по-

ради	специфичните	особености	на	обекта,	най-вече	поради	
експоненциално	намаляване	на	разхода	на	топлинна	енер-
гия	 [1,6,7,8,9]	след	достигане	на	времето	τ1	в	ПТО	(виж	
фиг. 1). 
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ните	компютърни	изчисления	за	обект	с	разпределени	па-
раметри,	 описван	 с	 ЧДУ,	 се	 изнасят	 в	 off-line	 режим,	 а	
on-line	процедурите	са	пределно	опростени	и	редуцирани.

4.	 Разработването	 в	 off-line	 режим	 на	 виртуални	
пространства	на	възможни	операционни	състояния	се	осъ-
ществява	веднъж	завинаги	за	материалите	от	обхванатия	
тип	дървесни	видове.

5.	Системата	е	с	опростена	функционалност	и	е	ин-
вестиционно	 изгодна	 по	 отношение	 изгода/цена,	
тъй	като:

• намалява	разходите	на	енергия	при	запазване	на	
качеството	 на	 топлинното	 обработване	 спрямо	
предявените	изисквания	и	ограничения;

• има	опростен	допълнителен	хардуер	и	софтуер;
• лесно	се	вгражда	като	надстройка	на	съществу-

ваща	система;
• не	 изисква	 специална	 квалификация	 на	 опера-

ционния	персонал.
6.	 Системата	 обхваща	 всички	 операционни	 режими	

и	гарантира	гъвкавост	и	робастност	в	автоматичен	режим.	
Изискуемите	допълнителни	инвестиции	към	системата	

се	свеждат	до	следното:
• средства	за	видео	базирано	измерване	на	усло-

вията	на	зареждане	на	дървените	материали	(ви-
деокамера,	софтуер	за	обработване	на	образи);

• опростена	 термовизионна	система	за	измерване	
на	началната	температура	на	материалите;

• разработване	с	наличен	математичен	модел	на	си-
мулационно	базирани	четири	бази	с	прецеденти.

Фиг. 5.	Схема	на	системата	за	субоптимално	управление	 
на	ПТО	на	дървени	материали	в	автоклав

 

Размерността на пространството на търсене е 
същият n3 = 5: ),,,,( 0

wtwa γπ .  
           в) Трети етап – критерият е J3, a 
пространството на търсене е с размерност n4 = 7: 

),,,,,,( 0
w βαγπ twa . 

 
2.3. Оптимизация Подзаглавие II степен 
 

Схематично процедурата за търсене на 
управляващите въздействия за третия етап, върху 
който е фокусирано това изследване, е показана 
на фиг. 4. Тя съдържа адресна част ),,,( wa γπ , 
първоначална температура на нагряващата среда 

0
mt  като част от температурния профил, 

съответстващ (според критерии  J1 или J2 [1]) на 
първоначалното разписание, и оптимизационна 
част, в която в зависимост от параметрите на 
операционното въздействие α (1) и β (2) се 
определят новите управляващи въздействия N

mt , 
N
2τ , N

3τ , N
4τ при зададена стойност на N

fτ . 
 

 
 
 

Фиг. 4. Схема на процедурата за търсене  
на управляващите въздействия за третия етап  

 
Както се вижда от фиг. 3, реализирането на 

системата за субоптимално управление [5] на 
ПТО на дървени материали в автоклав изисква 
предварително генериране на четири различни 
бази прецеденти СВ1-СВ4, всяка от които има 
дървовидна структура със съответно 6, 5, 5 и 7 
слоя.  

Плътността на разположение на 
прецедентите Ci(P) в пространствата на търсене е 
различна в зависимост от частните производни 

(4)                      
j

i
ji P

Jg
∂
∂

= ,                            

които за всеки дървесен вид πk са оценени в [6],  в 
следния йерахичен ред: tm, a, γ, w, 0

wt , α, β.  
Процедурата CBR1 е идентификационна – 

за определяне на оценка на реалната влажност на 

дървесината wE в заредената партида дървени 
материали. Поради това решението S1 съдържа 
само адресната част на най-близката точка Cv = CB 

(PB). 
Останалите процедури CBR2a, CBR2б и 

CBR3 съдържат адресна Sc, температурна St и 
темпорална Sτ част: 

(5)                  ><= τtc S,S,SS ,                           
където 
               0v

w
vvvv

c ,,,,S twa γπ= , 

          (6)                           *
mtS t= ,             

                                *
f

*
4

*
3

*
2 ,,,S ττττ=τ . 

          
           Процедурата за K-N най-близки съседи (K- 
NN), която се задава от проблемната част на 
прецедента РЕ, се отнася само за адресната част 
така, че 

          (7)           v
cc

E
S SSPminarg

c
=− .                    

Tъй като в предложеното от vCBR i решение 
на виртуалните пространства температурната St и 
темпоралната Sτ съставящи на решението са 
субоптимални, то субоптимално е и цялостното 
най-близко предложение за решение Sv.  

Както беше отбелязано по-горе, към 
грешката от неоптималност на виртуалното 
пространство на ситуациите Cv се добавя и 
грешката от несъвпадане на реалния и най-
близкия съсед съгласно (K-NN) процедурата (7). 

На фиг. 5 е показана обобщената 
функционална схема на предлаганата система за 
субоптимално управление на ПТО на дървени 
материали в автоклав. 
 
2.4. Преимущества на предложената 
система за интелигентно субоптимално 
управление на ПТО Подзаглавие II степен 
 

За разглеждания клас обекти за топлино 
обработване на дървесината прилагането на 
строго оптимална система на управление е 
сложно, скъпо, ненадеждно и нерационално от 
бизнес гледна точка. 

Предлаганата субоптимална система на 
управление е надстройка на съществуващата 
моделнобазирана система [7,8]. Тя има следните 
предимства: 
 

 

Размерността на пространството на търсене е 
същият n3 = 5: ),,,,( 0

wtwa γπ .  
           в) Трети етап – критерият е J3, a 
пространството на търсене е с размерност n4 = 7: 

),,,,,,( 0
w βαγπ twa . 

 
2.3. Оптимизация Подзаглавие II степен 
 

Схематично процедурата за търсене на 
управляващите въздействия за третия етап, върху 
който е фокусирано това изследване, е показана 
на фиг. 4. Тя съдържа адресна част ),,,( wa γπ , 
първоначална температура на нагряващата среда 

0
mt  като част от температурния профил, 

съответстващ (според критерии  J1 или J2 [1]) на 
първоначалното разписание, и оптимизационна 
част, в която в зависимост от параметрите на 
операционното въздействие α (1) и β (2) се 
определят новите управляващи въздействия N

mt , 
N
2τ , N

3τ , N
4τ при зададена стойност на N

fτ . 
 

 
 
 

Фиг. 4. Схема на процедурата за търсене  
на управляващите въздействия за третия етап  

 
Както се вижда от фиг. 3, реализирането на 

системата за субоптимално управление [5] на 
ПТО на дървени материали в автоклав изисква 
предварително генериране на четири различни 
бази прецеденти СВ1-СВ4, всяка от които има 
дървовидна структура със съответно 6, 5, 5 и 7 
слоя.  

Плътността на разположение на 
прецедентите Ci(P) в пространствата на търсене е 
различна в зависимост от частните производни 

(4)                      
j

i
ji P

Jg
∂
∂

= ,                            

които за всеки дървесен вид πk са оценени в [6],  в 
следния йерахичен ред: tm, a, γ, w, 0

wt , α, β.  
Процедурата CBR1 е идентификационна – 

за определяне на оценка на реалната влажност на 

дървесината wE в заредената партида дървени 
материали. Поради това решението S1 съдържа 
само адресната част на най-близката точка Cv = CB 

(PB). 
Останалите процедури CBR2a, CBR2б и 

CBR3 съдържат адресна Sc, температурна St и 
темпорална Sτ част: 

(5)                  ><= τtc S,S,SS ,                           
където 
               0v

w
vvvv

c ,,,,S twa γπ= , 

          (6)                           *
mtS t= ,             

                                *
f

*
4

*
3

*
2 ,,,S ττττ=τ . 

          
           Процедурата за K-N най-близки съседи (K- 
NN), която се задава от проблемната част на 
прецедента РЕ, се отнася само за адресната част 
така, че 

          (7)           v
cc

E
S SSPminarg

c
=− .                    

Tъй като в предложеното от vCBR i решение 
на виртуалните пространства температурната St и 
темпоралната Sτ съставящи на решението са 
субоптимални, то субоптимално е и цялостното 
най-близко предложение за решение Sv.  

Както беше отбелязано по-горе, към 
грешката от неоптималност на виртуалното 
пространство на ситуациите Cv се добавя и 
грешката от несъвпадане на реалния и най-
близкия съсед съгласно (K-NN) процедурата (7). 

На фиг. 5 е показана обобщената 
функционална схема на предлаганата система за 
субоптимално управление на ПТО на дървени 
материали в автоклав. 
 
2.4. Преимущества на предложената 
система за интелигентно субоптимално 
управление на ПТО Подзаглавие II степен 
 

За разглеждания клас обекти за топлино 
обработване на дървесината прилагането на 
строго оптимална система на управление е 
сложно, скъпо, ненадеждно и нерационално от 
бизнес гледна точка. 

Предлаганата субоптимална система на 
управление е надстройка на съществуващата 
моделнобазирана система [7,8]. Тя има следните 
предимства: 
 

 

Размерността на пространството на търсене е 
същият n3 = 5: ),,,,( 0

wtwa γπ .  
           в) Трети етап – критерият е J3, a 
пространството на търсене е с размерност n4 = 7: 

),,,,,,( 0
w βαγπ twa . 

 
2.3. Оптимизация Подзаглавие II степен 
 

Схематично процедурата за търсене на 
управляващите въздействия за третия етап, върху 
който е фокусирано това изследване, е показана 
на фиг. 4. Тя съдържа адресна част ),,,( wa γπ , 
първоначална температура на нагряващата среда 

0
mt  като част от температурния профил, 

съответстващ (според критерии  J1 или J2 [1]) на 
първоначалното разписание, и оптимизационна 
част, в която в зависимост от параметрите на 
операционното въздействие α (1) и β (2) се 
определят новите управляващи въздействия N

mt , 
N
2τ , N

3τ , N
4τ при зададена стойност на N

fτ . 
 

 
 
 

Фиг. 4. Схема на процедурата за търсене  
на управляващите въздействия за третия етап  

 
Както се вижда от фиг. 3, реализирането на 

системата за субоптимално управление [5] на 
ПТО на дървени материали в автоклав изисква 
предварително генериране на четири различни 
бази прецеденти СВ1-СВ4, всяка от които има 
дървовидна структура със съответно 6, 5, 5 и 7 
слоя.  

Плътността на разположение на 
прецедентите Ci(P) в пространствата на търсене е 
различна в зависимост от частните производни 

(4)                      
j

i
ji P

Jg
∂
∂

= ,                            

които за всеки дървесен вид πk са оценени в [6],  в 
следния йерахичен ред: tm, a, γ, w, 0

wt , α, β.  
Процедурата CBR1 е идентификационна – 

за определяне на оценка на реалната влажност на 

дървесината wE в заредената партида дървени 
материали. Поради това решението S1 съдържа 
само адресната част на най-близката точка Cv = CB 

(PB). 
Останалите процедури CBR2a, CBR2б и 

CBR3 съдържат адресна Sc, температурна St и 
темпорална Sτ част: 

(5)                  ><= τtc S,S,SS ,                           
където 
               0v

w
vvvv

c ,,,,S twa γπ= , 

          (6)                           *
mtS t= ,             

                                *
f

*
4

*
3

*
2 ,,,S ττττ=τ . 

          
           Процедурата за K-N най-близки съседи (K- 
NN), която се задава от проблемната част на 
прецедента РЕ, се отнася само за адресната част 
така, че 

          (7)           v
cc

E
S SSPminarg

c
=− .                    

Tъй като в предложеното от vCBR i решение 
на виртуалните пространства температурната St и 
темпоралната Sτ съставящи на решението са 
субоптимални, то субоптимално е и цялостното 
най-близко предложение за решение Sv.  

Както беше отбелязано по-горе, към 
грешката от неоптималност на виртуалното 
пространство на ситуациите Cv се добавя и 
грешката от несъвпадане на реалния и най-
близкия съсед съгласно (K-NN) процедурата (7). 

На фиг. 5 е показана обобщената 
функционална схема на предлаганата система за 
субоптимално управление на ПТО на дървени 
материали в автоклав. 
 
2.4. Преимущества на предложената 
система за интелигентно субоптимално 
управление на ПТО Подзаглавие II степен 
 

За разглеждания клас обекти за топлино 
обработване на дървесината прилагането на 
строго оптимална система на управление е 
сложно, скъпо, ненадеждно и нерационално от 
бизнес гледна точка. 

Предлаганата субоптимална система на 
управление е надстройка на съществуващата 
моделнобазирана система [7,8]. Тя има следните 
предимства: 
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3. Симулационни резултати
Малка	част	от	получените	симулационни	резултати	са	

показани	 по-долу	 като	 илюстрация	 на	 възможностите	 на	
предлаганата	система	за	субоптимално	управление	в	някол-
ко	аспекта.

3.1. Режими без диспечерско смущение  
по хода на дадено зареждане

На	фиг. 6	 са	 показани	 температурните	 профили	 на	
нагряващата	среда	tm,	както	и	температурите	в	четири	раз-
лични	точки	на	букова	призма	с	напречно	сечение	0.4	х	
0.4	m,	влажност	w	=	0.6	kg·kg-1	и	начална	температура	tw

0 

=	0°C	при	зададена	на	PLC	температура	на	нагряване	tm
0 = 

130°С	по	време	на	пропарването	им	в	автоклав	с	вътре-
шен	диаметър	D	=	2.4	m,	дължина	L	=	9.0	m	и	степен	на	
запълване	с	призми	γ = 0.5.

Фиг. 6.	Изменение	на	tm	и	t	в	4	точки	на	букови	призми	 
0.4	х	0.4	m	по	време	на	ПТО	в	автоклава

Анализът	 на	 фиг. 6	 показва,	 че	 използването	 на	
опростен	 модел	 със	 съсредоточени	 параметри	 на	 ПТО	 е	
невъзможно,	а	прилагане	на	МПУ	с	изчисляване	на	упра-
вляващото	въздействие	tm(τ)	за	всяка	времева	стъпка	би	
отнемало	недопустимо	голямо	машинно	време,	без	това	да	
осигури	някакво	съществено	предимство	спрямо	субопти-
малното	управление.

3.2. Режими с диспечерско смущение

На	фиг. 7	и	фиг. 8	е	показано	изменението	на	темпе-
ратурата	на	нагряващата	среда	в	автоклава	tm(τ)	по	време	
на	ПТО	на	същите	букови	призми	при	наличие	на	диспечер-
ски	смущения	с	намаляване	на	tm	от	130°С	на	110°С	(фиг. 
7)	и	от	130°С	на	100°С	(фиг. 8)	в	моменти	τВР	=	3	h,	5	h	и	
7	h	от	началото	на	процеса.	На	същите	фигури	е	показано	
и	изменението	на	специфичния	(за	1	m3	дървесина)	раз-
ход	на	топлинна	енергия	на	автоклава	Qa	при	различните	
изследвани	режими.

 

Фиг. 7.	Изменение	на	tm	и	Qa	по	време	на	ПТО	на	букови	призми	
0.4	х	0.4	m	при	три	типа	диспечерски	въздействия	 

за	намаляване	на	tm	oт	130°С	на	110°С

Фиг. 8.	Изменение	на	tm	и	Qa	по	време	на	ПТО	на	букови	призми	
0.4	х	0.4	m	при	три	типа	диспечерски	въздействия	 

за	намаляване	на	tm	oт	130°С	на	100°С

От	фиг. 7	и	8	се	вижда,	че	понижаването	на	 tm	от	 
tm
max	=	130°С	(фиг. 1)	на	110°С	или	100°С	в	интервала	от	τ1 

до	τ2	предизвиква	увеличаване	на	времето	τ2,	през	което	
се	въвежда	пара	в	автоклава,	а	също	намаляване	на	спе-
цифичния	енергоразход	на	автоклава	Qa.	При	понижаване	
на	tm	от	130°С	на	110°С	времето	τ2	нараства	в	границите	
до	39%	спрямо	τ2	на	режима	с	tm	=	130°С	=	const,	а	при	
понижаване	на	tm	от	130°С	на	100°С	увеличаването	на	τ2 е	
в	границите	до	45%.	Намаляването	на	Qa в	първия	случай	е	
около	12%,	а	във	втория	случай	то	е	около	19%.

На	фиг. 9	е	показано	изменението	на	Qa	(в	kWh·m-3) 
при	деветте	типа	диспечерски	смущения,	обуславящи	на-
маляване	на	 tm	oт	130°С	на	100°С,	110°С	и	120°С,	въз-
никващи	в	моментите	τВР	=	3	h,	5	h	и	7	h	от	началото	на	
ПТО.	
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Фиг. 9.	Изменение	на	Qa	при	ПТО	на	букови	призми	0.4	х	0.4	m	
при	девет	типа	диспечерски	въздействия	за	намаляване	на	tm	oт	

130°С	на	100°С,	110°С	и	120°С

На	фиг. 10	е	показано	изменението	на	коефициента	
на	 полезно	 действие	 η	 (в	 %)	 на	 ПТО	 при	 операционни	
смущения	от	разгледания	по-горе	тип.	Вижда	се,	че	диспе-
черските	въздействия	могат	да	предизвикат	намаляване	на	
КПД	в	границите	до	2.2%,	но	основното	им	предназначение	
е	да	осигурят	своевременно	подаване	на	топлинно	обра-
ботени	 материали	 за	 последващо	 механично	 обработва-
не	(например	рязане	на	фурнир),	независимо	от	известно	
влошаване	на	енергоефективността	на	процеса.	

Фиг. 10.	Изменение	на	КПД	на	ПТО	на	букови	призми	 
0.4	х	0.4	m	при	девет	типа	диспечерски	въздействия	 

за	намаляване	на	tm	oт	130°С	на	100°С,	110°С	и	120°С

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	раз-
умен	баланс	между	сложност	и	опростявания,	оптималност	и	
загуби	от	неоптималност,	нови	методи	и	съществуващо	зна-
ние,	преносимост	и	уникалност,	интелигентни	и	традиционни	
техники,	конкретно	решение	и	по-обща	приложимост.

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,	предпочитания.
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