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Abstract: Information integration and interoperability will enable solving many important tasks associated with the optimal management 
and control of metallurgical enterprises. The paper presents the development of an information system for modeling of thermal processes 
and industrial units, which is achieved by using semantic web technologies and is based on ontology of methods. By using ontologies, the 
information system can be easily integrated to the enterprise information and control systems and can be used for engineering purposes in 
different enterprise systems.  
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1. Увод 
Металургията на 21-ви век е изправена пред големи 

предизвикателства с цел ефективно управление и непрекъснато 
намаляване на емисиите в околната среда като същевременно 
би следвало да се подобрява икономическата целесъобразност 
на основните процеси. Нагревателните агрегати, поради 
високата енергийна консумация и генерация на вредни газове 
са от основно значение в съвременните производства. Важна 
предпоставка за ефективното и оптимално функциониране на 
тези системи е възможността за тяхното моделиране и 
симулация, осъществено посредством пряка връзка с 
информационно-управляващите системи на предприятията. 
Използването на моделите може да бъде в няколко 
направления: 

• За идентифициране и оценяване на варианти за 
усъвършенстване на работата на агрегатите с цел 
качествено и икономично нагряване;  

• За оценяване на алтернативи с цел постигане на 
икономическа ефективност, намаляване на разходите и 
опазване на околната среда; 

• При проектиране на нови агрегати;  
• За решаване на проблеми при функционирането; 
• За изследвания, анализи, нови разработки и обучение. 

Независимо от това, че фундаменталните теоретични 
постановки за топло- и масообмен са добре дефинирани, 
приложните разработки, методи и модели са изключително 
разнообразни, което се подсилва и усложнява и от 
разнообразието на софтуерни решения за конкретни задачи, 
някои от които се предлагат като отделни търговски продукти с 
широк обхват на действие. Единственото решение на 
поставените задачи е създаване на интегрирана система от 
взаимосвързани и взаимозависими модели, която в съчетание с 
интелигентна система за вземане на решения и отворен достъп 
до информационно-управляващите системи на предприятието 
да осигури за необходимия обмен и споделяне на информация 
и знание.  

Чрез семантични технологии се реализира достъп  до бази 
знания, бази данни, литературни източници, on-line библиотеки 
и системи за информационен обмен. Подходът позволява 
системата да бъде отворена, разширима и гъвкава, да 
предоставя информация за сравняване на методи и продукти, 
да гарантира еднозначност на термините и възможности за 
интегриране и извличане на данни от други информационни 
източници (семантични, релационни, неструктурирани). 

Достъпът и извличането на информация от системата с 
помощта на семантичните технологии са лесни за 
разработчиците и ползвателите чрез методите и технологиите 
на семантичния уеб: OWL [1] - език за представяне на знания, 
базиран на дескриптивни логики, осигуряващ правила за 
достъп до традиционните представяния на данните и 
комбинирането им, SPARQL [2] - език за създаване на 
семантични заявки, написани на естествен език, SPARQL Web 
Pages (SWP) [3] - рамка за изграждане на потребителски уеб 
интерфейси. Чрез SWP се изграждат приложения, които 
взаимодействат с RDF данни и потребителският интерфейс 
става гъвкав, модулен и моделно управляван. 

В момента се работи активно по прилагане на семантичните 
технологии и мрежи за целите на постигането на интеграция и 
оперативна съвместимост между разнообразните и 
многобройни информационно-управляващи системи на 
предприятията. Компаниите Oracle (Oracle Database Semantic 
Technologies), IBM (IIC-SRM), Adobe (XMP), Software AG (Ell 
2.1), Yahoo, Microsoft (Microsoft Upstream Reference 
Architecture (MURA: http://www.microsoft.com/mura) и 
Honeywell(„IntuitionExecutive“R200:http://www.HoneywellProces
s.com/DigitalPlant ) са само част от фирмите, които предлагат 
семантично базирани приложения за интеграция и оперативна 
съвместимост в областта на предприятията. Така например 
проектът на IBM - Integrated Information Core 
http://www.ibm.com/developerWorks/ цели да осигури съвместна 
работа на приложения за обмен на данни посредством общ 
референтен семантичен модел, който дефинира елементите на 
промишленото оборудване и релациите между тях. Системата 
консолидира информация от различни системи и множество 
обекти, представя измервания в реално време и данни от 
различни източници (OPC, бази данни, уеб услуги, различни 
приложения). Основна отличителна черта на референтния 
семантичен модел е тясната му обвързаност със стандарти 
(ISA-88/BatchML, ISA-95/B2MML, ISO 15926 IEC 61968/IEC 
61970, ISO 13374 (MIMOSA), UN/CEFACT Core Components, SI 
Derived Units, OPC OAGIS и др). 

Цел на доклада е да представи разработката на 
информационна система за моделиране на топлинни процеси и 
агрегати, което е постигнато с използване на технологиите на 
семантичния уеб на базата на специална онтология на методите 
за моделиране. По този начин разработената информационна 
система може да бъде интегрирана лесно към информационно-
управляващите системи на предприятието и да бъде използвана 
за целите на неговия инженеринг, част от задачите, на който са 
изброени по-горе.   
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Докладът е представен в 4 части. В следващата част е 
направен кратък анализ на структурата, технологиите и езиците 
за семантичен уеб с оглед на избор на подходящи средства за 
разработка на информационната система В третата част на 
доклада е описан подхода и структурата на информационната 
система, а в четвъртата е представена онтологията, която е в 
основата на семантичния модел.  

2.Семантични мрежи за целите на 
оперативната съвместимост 

Терминът „семантичен уеб“ (Semantic Web) обединява 
технологии за създаване на хранилища от данни и технологии, 
езици и правила за управление на данни (RDF, SPARQL, OWL, 
SKOS). Семантичният уеб представлява мрежа от данни, които 
пребивават в бази данни, електронни таблици, Wiki страници, 
или в традиционните уеб страници. Семантичната мрежа 
предоставя обща рамка, която подпомага споделянето и 
многократното използване на данни между различни 
приложения, предприятия и професионални общности. Тя 
обогатява данните в мрежата с метаданни и софтуер за 
обработка на метаданни чрез специфициране на смисъла на 
данните и позволявайки на уеб базираните системи да обменят 
знания, като използват предимствата на софтуер за 
интелигентни логически анализи. 

Едно от най-атрактивните приложения на Семантичния уеб 
е свързано с постигането на интеграция и оперативна 
съвместимост (вътрешна и външна интеграция на бизнес 
процеси и системи), и възможността за създаване на глобални 
инфраструктури за споделяне както на документи и данни, така 
и за улесняване на споделянето и обмена на знания чрез 
интелигентни агенти на софтуерни приложения. 

Основните стандарти и езици, на които се базира 
семантичният уеб са представени на фиг.1. XML се използва за 
структуриране на уеб документи, RDF (Resource Description 
Framework) позволява създаването на модел на данни с 
наложени структурни ограничения, с цел осигуряването на 
еднозначни методи за семантично изразяване. RDF схемата 
(RDFS)  предоставя език за дефиниране на лексика за описание 
на класовете и свойствата на RDF ресурсите. OWL (Web 
Ontology Language) разширява RDFS, като позволява 
дефинирането на по-сложни връзки между уеб обектите, като 
по-този начин представлява мощен език за създаване на 
онтологии. SPARQL е език за запитване, а RIF (Rule Interchange 
Format) предлага синтаксис и семантика за обмен на правила. 
Логическият слой (Unifying Logic) се използва за подобряване 
на езика за онтологии и позволява създаване и обработка на 
декларативни знания за конкретни приложения. 
Доказателственият слой (Proof) включва реални дедуктивни 
процеси, както и представяне на доказателства в уеб езици (от 
по-ниските нива) и доказателство за валидност. И последният 
слой „Trust“, се реализира с използването на цифрови подписи 
или други видове знания с оглед на осигуряване на доверие 
към обменяната или споделяна информация и знание. 

 
Фиг.1: Архитектура и стандарти за семантичен уеб http: 

//www. w3. org/2007/03/layerCake. png 

3. Описание на подхода 
Предложен е подход с използване на технологиите на 

семантичния уеб за интеграция на методи, модули и софтуерни 
средства за моделиране на топлинни процеси и агрегати, 
прилагането на който е основна предпоставка за постигането 
както на вътрешна оперативна съвместимост на използваните 
модели, методи и средства, така и с информационно-
управляващите системи на предприятията, както е показано на 
фиг.2.  

На базата на технологиите на семантичния уеб е 
разработена информационна система за моделиране на 
топлинни процеси и агрегати за средствата на инженеринга на 
предприятията – “ИС-МТПА”. Чрез системата се цели да се 
опишат и категоризират основните характеристики на 
известните фундаментални теоретични постановки, модели и 
методи за анализ и изчисление, да се въведат данни за основни 
софтуерни продукти според авторитетни сравнителни анализи. 
Разработката е първоначален вариант на отворена база знания 
за моделиране на топлинните процеси на система за избор на 
модел, метод и софтуерен продукт при решаване на конкретни 
инженерни задачи.   

 
Фиг.2: Основна идея на подхода 

При създаването на йерархичния модел е използвана 
класификацията, предложена в системата „Thermopedia“ [4], 
която е част от уеб портала Begell Digital Library, предоставен 
от издателска къща Begell House и представлява онлайн база 
данни за систематизиране на ресурси - научни, 
изследователски и приложни разработки в областите топло- и 
масообмен, термодинамика и динамика на флуидите, базирана 
на Thermal Sciences Taxonomy и International Encyclopedia of 
Heat and Mass Transfer [5]. Използвани са и основни теоретични 
разработки, публикувани в [6], [7]  [8], [9]. 

Освен фундаменталните теоретични постановки и методите 
за моделиране, в онтологията са структурирани конкретни 
реализации на методи във вид на обособени модули, 
представляващи софтуерни реализации на частични модели на 
процеси, а също така и модели на конкретни агрегати, 
представляващи различни комбинации от модули. Част от 
моделите и алгоритмите са публикувани в [10]. 

4. Онтология на информационната система 
Основни класове в онтологията, както е показано на фиг.3, 

са: “Fundamentals”, “ComputationalMethods”, “SoftwareModuls”, 
“Applications“ и „ExperimentalTechnics”. Тези пет класа са 
свързани с релации, които се наследяват от техните 
подкласове. Тези релации са Implement, useMethod и 
isRealisedIn и съответните им инверсни релации. Моделите от 
клас “Fundamentals” се свързват с подкласовете от класа 
“ComputationalMethods” чрез релацията isImplementedBy. 
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Софтуерните модули (“SoftwareModuls”) и изчислителните 
методи (“ComputationalMethods”) са свързани с релацията 
useMethod. Софтуерните модули (“SoftwareModuls”) се 
свързват с подкласовете от класове приложения 
(“Applications”) чрез релацията isRealisedIn. 

 
Фиг.3: Основни класове на онтологията 

Основните теоретични постановки на процесите са 
представени като подкласове на клас „Fundamentals“, методите, 
които се използват при топлинните изчисления са подкласове 
на „ComputationalMethods“, софтуерните модули, са 
систематизирани в клас „SoftwareModuls“, а моделите на 
конкретните топлинни агрегати – в клас „Applications“. 

Клас „Fundamentals“ представя теоретичните основи на 
основните процеси, и обхваща трите основни класа 
„HeatАndMassTransfer“, „FluidFlowFundamentals“ и 
„Thermodynamics“. Общият брой на класовете на настоящия 
етап на разработка на модела е 83. Класовете  
“ExperimentalTechnics”, “FluidFlowFundamentals” и 
“Thermodinamics” не са разработени на този етап, но са 
включени в модела предвид на тяхното значение за основната 
цел на модела – интегриране на знания в разглежданата област. 
Класът „HeatAndMassTransfer“, подклас на клас „Fundamentals“ 
e съставен от подкласове „Radiation“, „Convection“, 
„Conduction“. Подклас „Radiation“ се състои от класове, в които 
се групират теоретични разработки върху: i) базови  принципи 
на радиацията, ii) радиация при диатермична среда, iii) 
радиация, съвместно с конвекция и топлопроводност, iiii) 
радиация в излъчваща и поглъщаща среда, както е показано на 
фиг.4. Специално внимание е отделено на фундаменталните 
изследвания на излъчването и радиационните характеристики 
на газовата среда.  

В онтологията са включени някои от основните инженерни 
методи за анализ и изчисляване на радиационния топлообмен 
(зонални методи, статистически методи, flux методи (метод на 
дискретните ординати и метод на крайните обеми ) и хибридни 
варианти (метод на дискретния трансфер), изчислителни схеми 
за нестационарна топлопроводност (метод на крайните 
елементи, метод на крайните разлики), конвективен 
топлообмен, модели на  радиационните характеристики на 
газови смеси, радиационни и геометрични характеристики на 
тела и повърхности и някои от разработените върху тях 
софтуерни модули. 

Класът „Applications“, създаден според „Thermopedia“, се 
състои от класове „Industrial“, „NatureAndHumanHealth“ и 
„Technologies“. В клас „Software_Мodules_ReheatingFurnaces“ 
са представени като подкласове разработени модули [10] за 
изчисляване на стационарни и нестационарни температурни 
разпределения чрез радиация, конвекция, топлопроводност, 
топлинни баланси при различни геометрични и топлофизични 
характеристики на блоковете за различни типови агрегати 
(двузонни, тризонни тласкателни пещи, пещи с крачещи греди 
и др.). Някои от основните модули за изчисляване на 

температурни разпределения на нагревателна пещ с 
непрекъснато действие в производство за горещо валцуване са 
показани на фиг.5а. 

Моделите на реални промишлени пещи са описани чрез 
класове в „Applications_ReheatingFurnaces“, подклас на 
“Industrial“ на клас „Applications“. Създадените релации 
позволяват да се извежда информация за математични модели 
на конкретни промишлени агрегати; напр. моделът на кой 
конкретен агрегат от какви модули се състои, какви методи са 
използвани въз основа на кои конкретни теоретични 
постановки, а също и да се разширява онтологията чрез 
създаване на модели на нови агрегати, за които се избират 
други методи и други софтуерни реализации. Някои от 
класовете в модела и основните връзки между тях са 
представени чрез създадената статична HTML страница на 
онтологичния модел (фиг.5 б), като са показани възможностите 
за навигация в модела чрез заявените йерархии на класове и 
свойства, данни и индивиди. Клас 
„Applications_ReheatingFurnaces“ представя чрез подкласове 
разработените on-line и off-line модели на конкретни агрегати, 
които представляват комбинации от различни модули и 
позволяват при различни входни данни, различни продукти и 
условия за да се изпълняват сценарии и да се изчисляват 
резултатите при тези условия. Информацията за основните 
агрегати, суровини, продукти и процеси в конкретно 
металургично производство за горещо валцуване е 
структурирана в домейн онтология, изградена в съответствие 
със стандарта ANSI/ISA S95 [11]. Интеграцията на онтологиите 
осигурява използването на различни модели, данни и 
симулационни алгоритми в системите за оперативно 
управление на производството. 

     5. Заключение 
Разработената и представена в доклада онтология е основна 

стъпка за постигане на оперативна съвместимост на 
информационно-управляващите системи на предприятията, 
която ще позволи решаването на редица важни задачи, 
свързани с оптималното управление и мениджмънт на 
металургичните предприятия, като:  
• достъп до различни бази данни, снадени със семантични 
интерфейси; 
• връзка между средствата за моделиране и симулация на 
технологични процеси, анализи на данни, статистически 
обработки и др.;  
• оптимизация и вземане на решение; 
• оптимално управление. 

Основни характеристики на разработения модел са лесната 
му разширимост и възможности за интеграция с други 
онтологични модели. Бъдещото развитие на модела предполага 
интегрирането му с информационни системи, бази данни и 
други средства за представяне на информация в областта на 
моделирането на топлинните процеси чрез семантичните 
технологии.  
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Fig.4: Структура на подклас „Radiation“ на клас “Fundamentals” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5: Основни подкласове на клас „SoftwareModuls_ReheatingFurnaces“   
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