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Abstract. The study shows that the existence of fundamental simi-
larities between control theory and machine learning is a real basis 
for productive interpenetration and enrichment with new concepts, 
methods and tools, which are mutually beneficial for overcoming a 
number of serious modern challenges such as the control of complex 
and autonomous systems, cybersecurity, intelligent robotics, bioauto-
matics. The continuous development of the control theory as a result 
of its own progress and under the influence of the ideas of artificial 
intelligence will not allow the transformation of automation into a 
routine engineering discipline. In turn, the systems based on artificial 
intelligence and machine learning are enriched with well-developed 
methods and procedures from the control theory in order to improve 
and create new algorithms and to ensure a higher speed, robust 
stability and optimality of the learning process. Industrial automation 
systems will absorb the innovative results of the interpenetrating de-
velopment of artificial intelligence and control theory improving both 
the quality and scope, safety and security of operations.

1. Въведение
През 2022 г. се навършват 100 години от първото ре-

ално използване на ПИД регулатор. Това става почти век и 
половина след забележителното постижение на Джеймс Уат 
с неговия П регулатор, 50 000 разнообразни изпълнения 
на който са действали по време на Първата индустриална 
революция в онези далечни времена. Автоматиката с тази 
дълга своя история е играла активна роля в развитието на 
цивилизацията, а в последния век е имала изключителна 
роля за инженерни решения на множество нерешими без 
нея проблеми както в традиционни индустрии като енерге-
тиката (котли, турбини, генератори), на химията (химични 

реактори), металургията (нагревателни пещи), така и във 
всички изникващи нови области като електротехниката 
(електрически двигатели), електрониката (вериги), авиация-
та (авионика), космоса (ракети, ровери), роботиката и т.н.

В същото време автоматичното управление често се 
схваща като скрита технология, която може би е с важна, но 
като че ли задкулисна роля в повечето важни за индустрията 
и обществото проекти [1]. Особено през последните две 
десетилетия терминът автоматика изчезна от оперативни-
те програми и други инициативи на Европейската комисия, 
независимо че в центъра на общественото внимание бяха 
поставени понятия като дигитализация, роботизация, ино-
вация, Индустрия 4.0 [2]. Този проблем периодично е бил 
поставян от водещи специалисти в областта на автоматиката 
– К. Острем (1999) [1], Т. Самад (2011) [3]. След нови 10 
години отново възниква въпросът „Ще се вдигне ли завесата 
от „скритата технология”, каквато често изглежда автома-
тичното управление” [3], както и неговото естествено про-
дължение: превръща ли се автоматиката в полезна и важна, 
но рутинна инженерна дисциплина, която вече да не е част 
от основния поток на съвременното научно и инженерно 
развитие, особено в условията на големите данни (Вig Data, 
BD) и на изкуствения интелект (ИИ) [4]. Отговорът на този 
въпрос е важен не само във връзка със собственото разви-
тие на автоматиката, но е тясно свързан и с проблемите за 
справяне с много интердисциплинарни предизвикателства, 
които поставят стремителното развитие на машинното обу-
чение (като основна част от ИИ) и растящите сложности 
със смисленото овладяване на експлозивно нарастващия 
поток от данни [5]. От друга страна, изследователската дей-
ност в областта на автоматичното управление продължава 
да бъде все така интензивна, за което може да се съди по 
десетките научни форуми на Международната федерация по 
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автоматично управление (IFAC) и нейните водещи за облас-
тта списания и преди всичко по динамично разширяване на 
областите, в които автоматиката навлиза с несъмнен успех 
(биотехнологии, здравеопазване, екология) [6]. Създава се 
впечатлението, че двете общности – на специалистите по 
управление и на тези по изкуствен интелект – се развиват 
всяка по свой собствен път, с различна скорост, без да си 
взаимодействат, говорейки на различен език и базирайки 
се на своя специфична парадигматична основа. От друга 
страна, могат да се видят многобройни признаци за продук-
тивни взаимодействия с двустранна полза при преодоляване 
на сериозни съвременни предизвикателства (интелигентна 
роботика, автономни системи, киберсигурност), които биха 
били невъзможни без достатъчно високо ниво на развитието 
на автоматиката като теория и практически постижения, без 
прекарване на мостове на сътрудничество между групи от 
двете общности [6,7].

Целта на настоящата работа е да разгледа значи-
телните възможности за реализация на потенциала на из-
куствения интелект чрез тясно интегриране на елементи от 
теорията и практиката на управлението. Това ще позволи 
да се разшири кръгът от нови нетривиални задачи, които 
могат да се решат ефективно при взаимното проникване на 
концепции, методи и инструменти на двете области.

2. Възможности и проблеми  
на индустриалната автоматика

2.1. Традиционни и съвременни системи

Класическата схема за управление (фиг. 1) е дока-
зала своята работоспособност в индустрията и в редица 
области извън нея, в т.ч. за обекти от критичната инфра-
структура, националната сигурност, екологията.

Фиг. 1. Схема на традиционна система за регулиране

По оценките на McKinsey в момента по света се екс-
плоатират над 5 млн. регулиращи системи. През последни-
те пет десетилетия развитието на базовите системи на ин-
дустриалната автоматика е показано схематично на фиг. 2.

Фиг. 2. Основни технологични решения в ИА

Програмируемите логически контролери (PLC) са ос-
новата за реализация както на базовите P, PI и PID регула-
тори, така и на тяхното усъвършенстване в каскадните сис-
теми, системите с компенсация на смущението, системите 
с две степени на свобода и т.н.

В началото на 21-и век се появява усложнен вариант 
на PLC контролерите под формата на програмируеми авто-
матични контролери (PAC) със значително разширени кому-
никационни възможности, както това е показано на фиг. 3.

Фиг. 3. Програмируем автоматичен контролер (PAC)

Освен разширен кръг от входни и изходни сигнали 
(I/O) е предвидено управление на двигатели, реализация на 
PID алгоритми, връзка със SCADA, нови интерфейси (HMI, 
операторски интерфейс) и възможности за взаимодействие 
със SQL и OPC.

През последните няколко години започва да се налага 
нов пазарен продукт на базовото ниво на управлението – 
краен програмируем индустриален контролер (EPIC), схема-
тично представен на фиг. 4.

Фиг. 4. Краен програмируем индустриален контролер (EPIC)
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Той добавя към добре усвоените функционалности на 
PLC и PAC нови възможности, които отговарят на съвре-
менните изсквания на индустрията в типови ситуации: раз-
ширена комуникация с елементи на мрежови структури за 
достигане на интероперабилност, разширени в разумен 
размер възможности за програмиране, средства за гаран-
тиране на киберсигурност. EPIC имат разширена възмож-
ност за комуникация както с по-високите йерархични нива 
на цялостната система за индустриална автоматизация 
(SCADA, DCS, MES, ERP), така и със сървъри от облачните 
технологии. Като комерсиален продукт EPIC имат висока 
ценова ефективност.

През последните две десетилетия за сложни техно-
логични обекти се наложи почти безалтернативно схема-
та за моделно предсказващо управление (Мodel Predictive 
Control, MPC), обобщено показана на фиг. 5.

Фиг. 5. Схема на съвременна система за управление

Тази конфигурация, която фигурира в продуктовите 
предложения на всички водещи фирми производителки 
на индустриална автоматика (ABB, Siemens, Rockwell и 
други), е система от ново поколение. Тя включва реди-
ца постижения на теорията на управлението (наблюдател, 
математичен модел, процедури за оптимизация, модули за 
формиране на заданието, критерии, ограничения). Именно 
тази система, която е реализирана в грамаден брой разно-
видности на алгоритми и структури [8], представлява един 
от основните мостове за установяване на реално взаимо-
действие между ИИ и автоматиката, тъй като почти всички 
блокове в системата имат функционално присъствие и в 
двете научно-инженерни области.

2.2. Развитие на системите за индустриална 
автоматика

Развитието на индустриалната автоматика (ИА) се из-
вършва в три основни направления:

а) Разширение
 � Функционално;
 � Алгоритмично;
 � Изчислително;

б) Задълбочаване
 � Собствено алгоритмично и процедурно разви-
тие;

 � Влияние на ИИ върху ИА;
в) Реализация

 � Структурно развитие;
 � Опростен софтуер;
 � Платформи.

2.2.1. Функционално разширение  
на традиционните системи за индустриална 
информатика

На фиг. 6 е представен мрежови вариант на съ-
временна система за управление с разширена функцио-
налност. Тя може да се третира в рамките на подхода 
система от системи (SoS) [9], като възлите в системата 
за управление представляват сами по себе си сложни 
подсистеми с автономно поведение. Връзките между тях 
са преди всичко информационни и могат да имат твър-
де различен характер: на еднопосочна зависимост, на 
взаимодействие, на процедурно обръщение, на обратни 
връзки. Трябва да се отбележи, че различни слоеве на от-
делните подсистеми Si(i=1÷10) могат да си взаимодейст-
ват, което прави синхронизацията на мрежата достатъчно 
сложен проблем:

Фиг. 6. Мрежова структура на разширена  
система за управление

• Траектория (S1). В традиционните системи за 
управление траекторията е или по части посто-
янна функция, или е програмно зададена в ре-
зултат на офлайн процедури, които реализират 
определени операционни изисквания. В съвре-
менните системи за управление траекторията се 
формира като резултат на решаване на сложна 
многофакторна оптимизационна задача, отчитай-
ки както зададената стратегия, така и текущото 
състояние на мрежата, динамично променящо се 
поради външни въздействия, вътрешни промени 
и еволюция, кибератаки, аварийни състояния, 
операторски намеси и грешки [10,11].

• Управление (S2). Подсистемата за управление 
има значително разширена функционалност, както 
това е показано на фиг. 7.
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Фиг. 7. Структура на подсистемата за управление

Реализират се четири основни функции:
• Следене на зададената текущо оптимална траекто-

рия от подсистемата (S1).
• Ликвидиране на отклоненията, породени от външ-

ни (S5) и вътрешни смущения.
• Реализиране на предсказващо поддържане на тех-

ническото състояние на системата.
• Гарантиране на киберсигурност на системата като 

цяло. Подсистемата за управление (S2) е инфор-
мационно обвързана с подсистемите за данни (S4) 
състояние (S6) математично моделиране (S7) взе-
мане на решение (S8) и изчислителни процедури 
(S9 , S10). S2 изпълнява основната интегрираща 
функция в цялостната система за индустриална 
автоматика (СИА).

• Данни (S4). В подсистемата се извършват следни-
те основни операции:

 � Събиране на сензорна информация от датчици, 
разположени в обекта (S3) и околната среда 
(S5).

 � Реконструкция и косвено измерване на пряко 
неизмерими данни (софтсенсинг).

 � Предварителна обработка на суровите данни 
(филтрация, изравняване, доказване и отстра-
няване на големи отклонения).

 � Структуриране на данните (маркиране, форми-
ране на клъстери за целите на каузалност и 
обяснимост на данните).

 � Анализ на пространството на данните (равно-
мерност, индуктивни измествания (bias), за-
шуменост).

 � Намиране на основни статистически характе-
ристики на данните (априорно и апостериорно 
разпределение, корелация, чисти закъснения).
Подсистемата за данни (S4) е тясно свързана 
с голяма част от останалите подсистеми: за 
управление (S2) обекта (S3) околната среда 
(S5) оценка на състоянието (S6) математично 
моделиране (S7) вземането на решение (S8) и 
специални изчислителни процедури (S9). В S4 
се формират и разнообразните обратни връз-
ки OBi(i=1÷4)необходими на подсистемата за 
управлен (фиг. 7).

• Околна среда (S5). В традиционните системи на 
индустриалната автоматика (СИА) влиянието на 

околната среда се отчита (при възможност за из-
мерване) като компенсация на смущенията (Feed-
Forward Control, FFC) [12]. В съвременните СИА 
се изгражда достатъчно представителен модел на 
околната среда, съизмерим по сложност с модела 
на обекта. Това позволява чрез симулация да се 
генерира желаният брой синтетични данни за обу-
чение на основаващите се на данни процедури за 
машинно обучение (ML), включени в голяма част 
от подсистемите S2, S3, S4, S5, S6, S7,S8 [13].

• Състояние (S6). Тук се извършва оценка на разли-
чен тип състояния на обекта:

 � Динамично състояние (чрез наблюдател, фил-
тър на Калман, разширен филтър на Калман).

 � Техническо състояние на съоръженията (раз-
стояния от ограничения, сигнални системи, 
признаци за аномални състояния, безопас-
ност, риск).

 � Състояние на киберсигурността.
• Математични модели (S7) . В съвременните СИА 

математичните модели се използват за широк 
кръг от цели:

 � За управление (S2) – моделнопредсказващо 
управление, робастно и стохастично управле-
ние, средноквадратично управление.

 � За косвено оценяване на променливи (S4) – 
моделнобазиран софтсенсинг.

 � За създаване на цифров двойник на обекта.
 � За целите на симулация и генериране на син-
тетични данни.

 � За прогнозиране, планиране и производствено 
разписание.

 � За оптимизация.
 � За вземане на решения.

Съществува огромно количество математични модели:
• Аналитични модели (FPM).
• Традиционни регресионни модели (AR, ARMA, 

ARIMA).
• Съвременни математични модели, основаващи се 

на данни:
 � Модели на базата на невронни мрежи.
 � Признакови модели.
 � Байесови модели.

Подсистемата за моделиране S7 е тясно свързана с 
тези за управление (S2), данни (S4), състояние (S6), вземане 
на решение (S8), процедури (S9), IoT (S10).

• Вземане на решение (S8). В традиционните СИА 
тези функции се изпълняват от човек и то в твър-
де ограничен обем. В съвременние СИА всяка от 
системите Si има връзка с S8.

В подсистемата за управление (S2) се избира типът на 
управлението за текущата ситуация, извършва се избор на 
алгоритъм, реконфигурация и параметрична настройка чрез 
ограничение [14].

В подсистемата за ситуации (S6) се извършва оценка 
на всички компоненти на ситуацията, техническото със-



1 2022 9

automatica | автоматика

тояние (изправност), текущите технологични възможности 
(разполагаеми суровини, енергия), наличие на кибератака, 
проблеми с логистиката (налични съдове, транспорт, син-
хронност).

Определят се състоянието на математичните модели, 
настройвани чрез машинно обучение, характеристиките на 
данните, обемът на извършваното симулиране.

• Подсистемата за процедури (S9) включва 
всички сложни алгоритми, предвидени за СИА: 
оптимизация, синтез, апроксимация, регулари-
зация, машинно обучение, статистически изчис-
ления, съвременна аналитика (advanced analytics) 
[10,11,14,15].

Съвременните системи за индустриална автоматика 
се разширяват и по отношение на типа на функциониране-
то. На фиг. 8 е показано, че се формират две нива:

• Функционално ниво на автоматизация (фиг. 7).
• Ниво на поддържане на техническите съоръжения 

и на софтуера.

Фиг. 8. Схема на две нива на управление

2.2.2. Алгоритмично разширяване

В традиционните системи на индустриалната автома-
тика фигурират в развита форма само част от подсистеми-
те на разширения мрежов модел (фиг. 6): управление (S2), 
данни (S4), състояние(S6), математични модели (S7). Спрямо 
тях през последните десетилетия се наблюдава значително 
алгоритмично разширяване.

Управление (S2). Теоретичното развитие на алго-
ритмите има многостранно развитие в направлението на 
H∞, H2, L2, μ-синтез; управление с превключване, моделно 
предсказващо управление; стохастично управление, хибри-
дни системи за управление [10,12]. За съжаление малка 
част от тези теоретични резултати получават промишле-
на реализация [11]. Като безспорен лидер се утвърждава 
моделното предсказващо управление (MPC) [8,10], което 
намира приложение в редица индустриални области – хи-
мията, енергетиката, металургията, силикатната индустрия 
[11,12,39,41].

Основните насоки на алгоритмичните разширения са:

• Използване на алгоритми, включващи елементи 
на обучение.

• Управление по аналогия по метода на прецеденти-
те (Сase-Based Reasoning, CBR).

• Управление, базирано на поток от данни [2,10,16].

На фиг. 9 е показана схема за съвременно моделно 
и безмоделно управление в четири варианта:

Фиг. 9. Варианти на моделно предсказващо управление (MPC)

Данни (S4). Алгоритмичното разширение на тради-
ционните СИА е в преодоляването на следните трудности:

• Обработка на много голям брой данни.
• Данните са многопараметрични, хетерогенни, не-

маркирани.
• Данни с възможно индуктивно отклонение 

(Inductive Bias).
• Непълни, неточни, зашумени данни.
• Данни, представени в различен формат.

Математично моделиране (S7). Основна насока е 
разширяване на алгоритмичната основа за получаване на 
модели на базата на данни, значително по-мощни от тра-
диционните методи за идентификация (фиг. 9).

2.2.3. Проблеми на традиционните системи 
на индустриалната автоматика в условията  
на големи данни (Big data) и изкуствения интелект (AI)

В съвременните условия теорията на управлението 
и индустриалната автоматика са поставени пред сериоз-
ни предизвикателства, състоящи се основно в следното 
[10,11,13,16,17]:

1. Необходимост от управление на сложни, ком-
плексни системи с изключително голяма размер-
ност.

2. Налага се опериране с огромен брой данни – не-
пълни, неточни, недостатъчни, немаркирани.

3. Наложително е едновременното решаване на раз-
нороден тип задачи за управление – технологич-
но, организационно, на техническото състояние, 
противодействие на кибератаки.

4. Трябва да се решават задачи със значително опе-
рационно разнообразие:
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• Различни опимизационни критерии.
• Различни операционни ситуации.
• Различна стратегия.
5. Решаване на задачи за управление в мрежа с 

много елементи, няколко нива и сложни връзки.
6. Липсата на опит в изучаването и включването на 

околната среда в общия проблем на управление-
то.

7. Числено решаване на сложни задачи за управле-
ние (стохастично управление, променливи по вре-
ме системи, системи с динамични ограничения).

8. Управление на системи с къс и дълъг хоризонт на 
оценяване на ефективността.

9. Комплексно решение за едновременна оптимална 
ефективност и робастност.

Тези проблеми налагат обмен на идеи, методи и ин-
струменти с машинното обучение [18,22] и науката за да-
нните [5,25].

3. Независимо развитие на технологии 
на изкуствения интелект, свързани  
с индустриалната автоматика

3.1. Състояние на проблема

В последното десетилетие се обособяват няколко не-
зависимо, бързо и ефикасно развиващи се области, които 
оказват мощно въздействие върху индустрията, науката, 
обществения живот, икономиката. Те са и ще бъдат сил-
но влияещи фактори върху развитието на автоматиката в 
близките години. Тези експлозивно развиващи се области 
са показани на фиг. 10. Те са взаимносвързани и взаим-
но се обуславят в паралелното си и частично независимо 
развитие.

Фиг. 10. Основни източници за развитие  
на ИИ базирано управление

Големите данни (BD) са резултат на интензивното 
развитие на комуникациите, глобализацията и дигитализа-
цията в почти всички критично важни области на общест-
вения живот (медии, бизнес, държавни структури, социални 
мрежи).

Компютърната мощност нараства с паралелното 
развитие на хардуера и софтуера.

Изкуственият интелект привлича все повече об-
щественото внимание поради несъмнените си постижения 
в области като автоматичния превод, анализа и интерпре-
тацията на текст, разпознаването на образи, процесите на 
естествен език [4]. Схематично като диаграма на Вен той 
може да бъде представен с основните си компоненти, как-
то е показано на фиг. 11.

Фиг. 11. Основни компоненти на ИИ,  
свързани с автоматиката

Общоприето е, че изкуственият интелект (AI) се реа-
лизира като технология основно чрез машинното обучение 
(ML) [4,18]. Основните наложили се методи в машинно-
то обучение са дълбочинното обучение (Deep Learning, 
DL) [19,25] и поощряващото обучение (Reinforcement 
Learning, RL) [20,22].

Изкуственият интелект навлиза сравнително бавно в 
индустриалната автоматика [5,10,11]. Засега основните му 
приложения са в обработката и анализа на големи масиви 
от данни; частично в изграждането на математични модели, 
основаващи се на данни; при производственото планира-
не и оперативните разписания. Има малко разработки и 
приложения на изкуствения интелект пряко в задачите за 
управление и индустриална автоматика [11].

Основният специфичен фрагмент на мрежовото пред-
ставяне на базирана на изкуствен интелект автоматика е 
показан на фиг. 12.

Фиг. 12. Мрежова структура на управляващата част на система 
за управление, базирана на ИИ
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За разлика от фиг. 6 тук нови са подсистемите обуче-
ние и предсказване. Обучението (ML) е базова процедура 
и може да бъде супервайзорно или несупервайзорно. Осо-
бена популярност през последните години придоби поощ-
ряващото обучение (Reinforcement Learning, RL) [21,22].  
На фиг. 13 е показана принципната схема на поощряващо 
обучение без математичен модел. Алтернативен вариант на 
поощряващото обучение с включен математичен модел е 
приведен на фиг. 14.

Фиг. 13. Схема на машинно поощряващо обучение  
(RL) без модел

Фиг. 14. Схема на машинно поощряващо обучение (RL) с модел

Постигането на желаната цел (LT) в системата с по-
ощряващо обучение е функционално еквивалентна на сис-
темата за управление с обратна връзка, но се състои от 
два етапа: обучение и управление. Процедурата включва 
три нови елемента:

• Итеративна оптимизация на поощрението (reward).
• Формиране на стратегия (critic).
• Реализиране на стратегията (actor).

Използването на елементи на изкуствения интелект 
позволява значително да се разшири обхватът на възмож-
ните за решение задачи. Преди всичко това са задачи, са-
мата постановка на които включва проблематичност. Схе-
матично това е показано на фиг. 15 и обект на разглеждане 
могат да бъдат няколко варианта:

Фиг. 15. Система с алтернативно поведение

1. Крайният резултат (изход) е все още неизвестен и 
системата за управление се изгражда така, че да 
осигури този предполагаем изход.

2. Разполагаемите данни са толкова многорaзмер-
ни и сложни, че поведението на проектираната 
система е трудно да се предвиди предварително 
(например по оценки на експерти в разглежданата 
област).

3. Изискваното поведение на системата може да 
включва сравнение с определени човешки ка-

чества, които са трудни за количествено дефини-
ране, определяне и измерване.

Подобна проблематичност налага за разлика от тради-
ционните системи за управление да се предвидят недетер-
министични оптимални политики за обучение и управление, 
например при вероятностни ограничения в оптимизационна-
та задача или дори самоорганизиращи се ограничения [23].

3.2. Проблеми на изкуствения интелект  
и машинното обучение

Широкото навлизане на изкуствения интелект в ре-
дица области като маркетинга, здравеопазването, банко-
вото дело, роботиката се дължи на голям брой конкретни 
изследвания с важни резултати. Сравнителният анализ на 
тези работи позволява да се очертае определен брой про-
блеми пред изкуствения интелект и специално в машинно-
то обучение [24,25,26,27,28,29].

3.2.1. Фундаментални проблеми

• За успешно приложение се изискват много данни.
• Машинното обучение се справя трудно със струк-

турни проблеми.
• Липсва интерпретируемост на получените резул-

тати от моделирането и предсказването.
• Осигуряването на робастност на системите с из-

куствен интелект в съчетание с оптималност е от-
ворен проблем в повечето от случаите.

• Възможността за обобщаване е ограничена.

3.2.2. Алгоритмични проблеми

• Математичните модели, базирани на процедурите 
за машинно обучение, са хиперпараметризирани.

• Процесът на обучението не е априорно гарантиран 
по отношение на основните критични показатели:

 � устойчивост;
 � сходимост;
 � оптималност;
 � бързодействие.

• Дискретният характер на алгоритмите не позво-
лява прилагане на резултати от теорията на упра-
влението.

3.2.3. Практически проблеми

• Съвременните системи за обучение, основаващи 
се на дълбочинното обучение (Deep Learning, DL), 
са твърде чувствителни към малки систематични 
отклонения на входните данни, например при зло-
намерено подаване на адитивни сигнали с малка 
амплитуда при кибератаки.

• Един от основните проблеми е подготовката на 
данни поради тяхната:

 � хетерогенност;
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 � неструктурираност;
 � непълнота;
 � изместеност;
 � необходимост от деперсонализация.

• Отбелязват се сериозни затруднения, породени 
от несъвместимостта със съществуващата част на 
традиционната автоматика:

 � Платформи, интерфейси;
 � Възможен конфликт между традиционната част 
и нововъвеждани компоненти на базата на 
изкуствен интелект, които не са обучени за 
същия тип данни;

• В много от случаите се налага ръчна намеса.

4. Необходимост от взаимно 
проникване на идеи, методи  
и инструменти

Съществуващите проблеми и в двете области – те-
орията на управлението и индустриалната автоматика, от 
една страна, и технологии, основаващи се на машинното 
обучение, от друга, са движещата сила на усилията и на 
двете общности от специалисти за прехвърляне на мостове 
между тях. Възможните процедури за взаимно обогатяване 
са показани на фиг. 16.

Фиг. 16. Взаимно влияние и интеграция между изкуствения 
интелект и теорията за управление

4.1. Перспективни области на влияние  
на изкуствения интелект (AI) върху теорията  
и практиката на управление

4.1.1. Разширяване на областта на приложимост  
на методите на теорията за управление

• Преодоляване на проблема с голямата размер-
ност на задачата.

• Използване на много по-пълни и сложни матема-
тични модели.

• Отчитане на много нови изисквания в оптимиза-
ционния стадий на решаването на задачата: огра-
ничения, свързаност, безопасност, предсказващо 
поддържане.

• Включване на количествено знание за околната 
среда в процедурата за оптимизация.

• Включване на голям брой обратни връзки от раз-
лични елементи и подсистеми на цялостната упра-
вляема система.

4.1.2. Използване на нови идеи, методи и софтуерни 
инструменти

• Числено решаване на сложни математични моде-
ли (например представени чрез уравнението на 
Хамилтон-Якоби-Белман в стохастичното оптимал-
но управление) с техники на машинното обучение, 
които иначе биха били неприложими.

• Значително задълбочаване на методите за упра-
вление на основата на обучение, прилагани в 
традиционните системи (например поощряващото 
обучение (фиг. 18 и фиг. 19)).

• Използване на изкуствени невронни мрежи в 
постановката за моделно предсказващо управле-
ние (ср. фиг. 5).

4.2. Нови подходи в машинното обучение  
и изкуствения интелект под влиянието  
на теорията за управление

4.2.1. Използване на методи от теорията за управление 
като математически инструмент

• Нова формулировка и строго решаване на кри-
тични характеристики на методи от машинното 
обучение [30]:

 � Сходимост;
 � Качество;
 � Устойчивост.

• Третиране на итеративните процеси на обучението 
като задачи от оптималното управление [31].

• Разглеждане на дълбочинните невронни мрежи 
(DNN) и дълбочинното обучение като сложни уп-
равляеми динамични системи, което позволява 
използване на разработените в теорията на упра-
влението (ТУ) алгоритми за синтез на нови методи 
за обучение [32].

• Използване на методите на ТУ за управление на 
мрежа и управление в мрежа за решаването на 
проблемите с комуникационните и компютърните 
ограничения.

• Хибридизация между експертното знание и ма-
шинното обучение [33].

4.2.2. Приложение на методи от ТУ в процедури на ИИ 
базирани технологии

• Решаване на проблемите за робастност и опти-
малност при поток от данни като единна задача 
[34].

• Гарантиране на робастност на машинното обуче-
ние и прогнозиране при малки смущаващи откло-
нения на входните данни.

• Използване на регуляризационните методи в ТУ 
(например метода на Тихoнoв [35]) за целите на:

 � Решаване или облекчаване на проблема с хи-
перпараметризацията на математичните моде-
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ли при високодименсионни данни [26];
 � Получаване на редуцирани решения.

4. Тенденции за взаимнопроникващото 
развитие на изкуствения интелект  
и теорията за управлението

• Независимо от досегашното самостоятелно раз-
витие на двете области – изкуствен интелект и 
теория за управлението, между тях съществува 
фундаментално сходство по редица ключови про-
блеми.

• Могат да се намерят еквивалентни формулировки 
на редица от тези проблеми (устойчивост, робаст-
ност, оптималност) и така да се преодолеят раз-
личните граници и форми на представяне в двете 
общности от специалисти.

• Възлово постижение е представянето на много-
слойния изчислителен процес на DNN като ди-
намичен процес, разглеждайки слоевете на DNN 
като дискретизация по време [31,32]. Тогава са-
мият процес на обучение ще може да се раз-
глежда като статична и динамична оптимизация на 
обикновени диференциални уравнения, управля-
вана чрез параметрите на невронната мрежа. Това 
е един от основните мостове за връзка и взаимно 
обогатяване на двете научни области.

Има всички основания да се очаква, че фокусираната 
върху обучението гледна точка на машинното обучение и 
фокусираната върху модели основна парадигма на теория-
та на управлението през близките години ще се приближат 
[36]. 

Съществува широк набор от функионалности, мето-
ди и инструменти в двете области, които се допълват и 
с тях могат да се получат ефективни хибридни решения. 
Теорията на управлението може да предостави полезни 
концепции, методи и инструменти на машинното обуче-
ние, а от своя страна методите за машинно обучение 
могат да се използват за решаване на сложни проблеми 
на управлението.

• За съжаление взаимното пресичане между почи-
ващите върху поток от данни методи на машин-
ното обучение и моделнобазираните подходи на 
теорията на управлението се намира все още на 
твърде ранен етап на своето развитие.

• Същевременно изследванията в областта на вза-
имното пресичане на двете научни области на-
растват експоненциално през последните две-три 
години [32,33]. Това се дължи на взривното раз-
витие и предизвикателствата пред изкуствения 
интелект, наличието на консенсусно приет сво-
боден софтуер и бази данни от взаимен интерес, 
както и ентусиазирани изследователи и от двете 
страни.

 

6. Полза от приложението  
на методите на изкуствения интелект  
в индустриалната автоматика

• Отчитат се много незабелязани преди това връзки 
и зависимости чрез включването им в големи мо-
дели, основаващи се на поток от сензорни, опе-
ративни и архивни данни.

• Адаптивното управление (доколкото се реализира) 
в традиционните системи на индустриалната авто-
матика е с кратковременен хоризонт. Системите с 
елементи на ИИ дават възможност постепенно да 
се разпознава неоптималното поведение и да се 
реализира оптималност в дългосрочна перспекти-
ва [37].

• Големите модели, основаващи се на данни, поз-
воляват синхронизирано да се решават няколко 
задачи:

 � Традиционната задача за оптимално качество 
на процесите;

 � Предсказващо поддържане с отчитане на теку-
щото състояние на съоръженията;

 � Управление на киберсигурността;
 � Екосъобразна оптимизация на цялостното про-
изводство.

• Схващането за околна среда само като източник 
на смущения се разширява до оперативна среда 
с отчитане на многостранното й влияние върху 
цялостната система.

• Подобрява се възможността за изучаване на 
околната среда и намаляване на неопределе-
ността в системата за управление чрез система-
тичен анализ и разграничаване на смущенията от 
големите отклонения чрез елиминиране на ефекта 
на последните или включването им в числото на 
съществените влияещи фактори.

• Въвеждането на симулационен двойник/близнак 
на управляемата система по методите на ИИ  
(фиг. 17) позволява да се разшири значително 
познанието за реалното операционно простран-
ство чрез:

 � Включване на ситуации с малка вероятност за 
поява;

 � Обучаването на системата обхваща голям брой 
едновременно възникващи ситуации [38];

 � Системата се обучав а както да избягва ситу-
ации, близки до ограниченията, така и да има 
възможността да замества човека оператор в 
критични ситуации;

• Самото понятие автоматично управление се раз-
ширява с вземането на решение според възник-
налата ситуация, като автоматичното управление 
се превръща само в част от предприетите дейст-
вия.
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Фиг. 17. Схема за управление с цифров близнак

7. Основни тенденции в практическото 
внедряване на индустриална 
автоматика, базирана на изкуствения 
интелект

Само по себе си взаимното проникване на машин-
ното обучение и теорията на управлението не може да 
обезпечи бизнес успех на индустриалната автоматика от 
новото поколение. Понастоящем се очертава ситуация, в 
която областите за изследване и развитие чрез интегри-
ране на машинното обучение и теорията на управлението, 
от една страна, и индустриалната автоматика, базирана на 
ИИ, от друга, се развиват до голяма степен независимо. 
Основното предизвикателство се състои в намирането на 
пътища за пресичане на тези области чрез иновации, както 
това е показано на фиг. 18.

Фиг. 18. Пресичане на областите на ИИ и ТУ с индустрията

За оценяване на реалната готовност на индустрия-
та да усвоява постиженията на съвременната автомати-
ка, базирана на ИИ, беше направен анализ на офертните 
листи на седем от водещите световни фирми, доставящи 
индустриална автоматика и/или софтуер за управляващи 
системи: ABB, Сименс, АспенТех, Рокуел, Хитачи, Интел и 
IBM [39,40,41,42]. В таблицата са показани продуктовите 
предложения на фирмите за проекти, свързани с основните 
функционалности на съвременните системи за управление, 
основаващи се на технологии на ИИ. Както се вижда, към 
настоящия момент пазарен успех имат само ограничен 
брой функционалности: обработката на данни, анализа 
на данни, моделирането на базата на машинно обучение. 
Всички фирми предлагат различни типове платформи, ба-
зирани на ИИ.

Индустриални приложения на технологии за управление

№ Приложение ABB Сименс Аспен Тех Рокуел Хитачи Интел IBM

1 Обработка на данни       

2 Анализ на данни   

3 Моделиране на базата на ML    

4 Диагностика   

5 Предсказващо поддържане   

6 Планиране и разписание  

7 Киберсигурност  

8 Симулиране и цифрови близнаци 

9 Динамично управление   

10 ИИ базирани платформи       

Основната функционалност – динамичното управле-
ние с елементи на ИИ – е слабо развито дори в такива 
фирми като ABB, АспенТех и Рокуел. Може да се очаква, 
че, следвайки тенденцията за бързо развитие на ИИ през 
близките години, таблицата ще бъде все повече запълва-
на. Очертава се и корпоративна насоченост в следните 
направления:

• Създаване и разпространение на развойни плат-
форми за системи с елементи на ИИ.

• Изграждане на системи за управление, които се ха-
рактеризират с широка модулност, преносимост и 
мащабируемост, за да се удовлетворят конкретните 
изисквания, нужди и предпочитания на клиентите.

• Създаване на модулни системи от инструменти, 
облекчаващи процесите на проектирането, на-
стройките и въвеждането на системите.

• Реализиране на различни типове хибридни реше-
ния:

 � Въвеждане на хибридни математични модели 
като комбинация от аналитични (физико-хими-
чески) модели и модели на базата на поток 
от данни;

 � Хибридизация на off-line и on-line процедури 
при оптимизация и обучение;

 � Комбиниране на отворени и затворени конту-
ри за управление;

• Изграждане на симулационни системи от типа 
близнак, на които се генерират различни опера-
ционни ситуации и се оценяват нови алгоритми за 
обучение (фиг. 17).

Основна цел на доставчиците на системи за упра-
вление и съответния софтуер е да създадат условия за 
реализиране на съвременни системи с елементи на ИИ, без 
да е необходимо използването на голям брой висококвали-
фицирани специалисти. За целта се предлагат:
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• Опростен софтуер за потребителя (citizen software).
• Разработване на системи на базата на опростени 

математични модели.
• Използване на развойни платформи с опростено 

боравене.

На този етап включването на елементи на ИИ се ре-
ализира чрез вграждането им в съществуващите структури 
на традиционната автоматика (SCADA, DCS). Съвременното 
схващане за вграждане е не като еднократна, а като дву-
кратна процедура:

• На първия етап се разширява функционално съ-
ществуващата традиционна част с гъвкав прехо-
ден софтуерен модул;

• На втория етап разширената вече традиционна 
система се разширява повторно с елементи на 
ИИ.

8. Заключение
1. Машинното обучение и теорията на управление-

то имат фундаментални сходства и взаимното 
им проникване и обогатяване ще бъде един все 
по-ускоряващ се процес през близките години.

2. Навлизането на нови идеи, методи и инструменти 
от изкуствения интелект в теорията на управле-
нието ще позволява да се решават редица нере-
шими досега сложни задачи.

3. Непрекъснатото развитие на теорията на управле-
нието в резултат на собствения прогрес и под 
въздействието на идеите на изкуствения интелект 
няма да допусне превръщането на автоматиката в 
рутинна инженерна дисциплина.

4. Системите на базата на изкуствения интелект и 
машинното обучение от своя страна се обогатя-
ват с добре разработени методи и процедури от 
теорията на управлението с цел подобряването и 
създаването на нови алгоритми и гарантирането 
на устойчивост, оптималност и робастност на про-
цеса на обучението.

5. Системите на индустриалната автоматика ще аб-
сорбират иновативните резултати на взаимно 
проникващото развитие на изкуствения интелект 
и теорията на управлението, подобрявайки както 
качеството, така и обхвата, безопасността и си-
гурността на своето функциониране.
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