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Abstract. A scientific and engineering achievement has a chance to 
become a sustainable influencer of industrial innovation only if it is 
accepted by business and has the resources to respond adequately 
to the dramatically changing driving forces of technological develop-
ment. Otherwise, it gradually turns into a useful, respectable, often 
widespread, but conservative, even retro achievement, a product of 
the past. Fortunately, the modern Proportional-Integral-Derivative (PID) 
controller, with its already 100-year history, can be referred to the 
category of sustainably developing achievements. With its more than 
95% distribution in the operating basic control systems, it continues 
to have a significant impact on industrial automation. The present 
study substantiates the main arguments forming the positive answer 
to the question why is the PID controller still so successful for 100 
years. The comparative analysis of the results of research on the 
quality of control of dynamic systems under different objects, crite-
ria, limitations, uncertainty, shows that control systems with a PID 
controller are good enough in most cases of process control and 
beyond, and when requires a more complex solution. The reasons for 
the significant contribution to the wide acceptance of the PID control-
ler by business, management and operational personnel are analyzed 
as the fact that the PID controller is simple, intuitively clear and easy 
to understand. It is justified why in PID controller systems, the perfor-
mance/cost ratio is high, with particular attention paid to the design 
process. It is shown that one of the main reasons for the long-term 
success of the PID controller is its continuous functional and tech-
nological development using modern scientific achievements from 
various fields (artificial intelligence, data science, large systems), but 
remaining faithful to the fundamental principles of classic PID control.

1. Резюме
Едно научно и инженерно постижение има шанс да 

се превърне в устойчиво влияещ фактор на индустриалната 
иновация, само ако бъде прието от бизнеса и има ресурса 
да откликва адекватно на драматично изменящите се дви-
жещи сили на технологичното развитие. В противен случай 
то постепенно се превръща в едно полезно, респектиращо, 
често масово разпространено, но консервативно, дори ре-

тро постижение, продукт на миналото. За щастие съвремен-
ният пропорционално-интегрален и диференциален (ПИД) 
регулатор с неговата вече 100-годишна история може да 
бъде отнесен към категорията на устойчиво развиващите 
се постижения. Със своите над 95% разпространение в 
действащите базови системи на управление той продъл-
жава да оказва съществено влияние върху индустриалната 
автоматика. В това изследване се обосновават основни-
те аргументи, формиращи позитивния отговор на въпроса 
защо ПИД регулаторът е все така успешен вече 100 годи-
ни. Сравнителният анализ на резултатите от изследване 
на качеството на регулиране на динамични системи при 
различни обекти, критерии, ограничения, неопределеност 
показва, че системите за управление с ПИД регулатор са 
достатъчно добри в повечето случаи на процесно управле-
ние и извън него и кога се налага да се търси по-сложно 
решение. Анализирани са причините за значителния при-
нос в широкото признание на ПИД регулатора от бизнеса, 
мениджмънта и оперативния персонал на обстоятелството, 
че ПИД регулаторът е прост, интуитивно ясен и лесен за 
разбиране. Обосновано е защо в системи с ПИД регулатор 
съотношението ефективност/цена е високо, като особено 
внимание е обърнато на процеса на проектиране. Показано 
е, че една от основните причини за дълголетния успех на 
ПИД регулатора е неговото непрекъснато функционално и 
технологично развитие с използване на съвременните на-
учни постижения от различни области (изкуствен интелект, 
наука за данните, големи системи), но запазвайки верност-
та си към фундаменталните принципи на класическото ПИД 
управление.

2. Въведение
Настоящата 2022 година има особено символично 

значение за специалистите по индустриална автоматика и 
автоматизация. С голям респект към миналото ние чест-
ваме 100-годишнината от първото ясно и дефинитивно 
обосноваване на пропорционално-интегралния и диферен-
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циален (ПИД) регулатор, дадено от Николас Минорски в 
неговата основополагаща статия [1]. Основните моменти 
на едновековното развитие на ПИД регулатора са подроб-
но разгледани в [28], посветена на това забележително 
събитие. Наред с историческата перспектива несъмнен ин-
терес представлява и съвременната гледна точка на въпро-
са защо ПИД регулаторът е все така успешен и сега – в 
ерата на изкуствения интелект (ИИ), големите данни (ГД), 
суперкомпютрите, многопосочните постижения на теори-
ята на автоматичното управление, високото развитие на 
индустриалните комуникационни мрежи (Fieldbus, Modbus, 
Profibus), индустриалния интернет на нещата (IIoT), облач-
ните технологии. Или по-кратко – защо времето не превър-
на ПИД регулатора в ретро изделие. Следващият анализ в 
комбинация с работа [29] е фокусиран върху основните 
аспекти в обосноваване на отговора на тези въпроси.

3. Съвременният статус  
на ПИД регулатора

Между съвременните специалисти по управление 
съществува единодушна оценка, че ПИД регулаторът про-
дължава да има рязко доминираща разпространеност в 
индустриалната автоматика, надхвърляща 90-95%. При 
това са обхванати не само традиционните процесни 
променливи – температура, разход на флуиди, налягане, 
ниво на течности, но и голямо разнообразие от обекти 
от различни области – системи за отопление, вентилация 
и кондициониране на въздуха в обществени и комунални 
сгради (HVAC); съвременни регионални и микроенергийни 
системи, включващи голям брой елементи (възобновяеми 
енергийни източници, различен тип акумулатори на енер-
гия, консумативи); електромеханични системи (скорост на 
AC и DC двигатели); механичната част на различен тип ро-
боти; управление на дряново (квадротори) и много други. 
Широкото индустриално приложение на ПИД регулаторите 
е обект на подробен инженерен анализ в [2,26] и на за-
дълбочено теоретично разглеждане в [3,4,5]. Особен инте-
рес представляват статистическите данни за автоматиза-
цията в японската химическа индустрия [6,7]. Изводите са 
върху обемно проучване, обхващащо над 30 000 контура. 
Основните заключения на авторите потвърждават консен-
сусната оценка на специалистите. Съотношението между 
броя на експлоатираните системи с конвенционален ПИД 
регулатор към системите с ПИД с разширена структура 
–  каскадни; две степени на свобода (2DoF); компенсация 
на смущенията (Feedforward Control – FF); параметрична 
програмна адаптация на системата (Gain Scheduling); де-
куплиране на многосвързани обекти (Decupling of MIMO 
Plants), към съвременните системи за управление с раз-
личен тип алгоритми – оптимални линейно-квадратични 
(LQR) и гаусови (LQG) регулатори; H∞ регулатори; ро-
бастни регулатори на базата на μ-синтез; регулатори с 
използване на размита логика (FL); регулатори с обучение 
и изкуствени невронни мрежи 9NN); моделно предсказва-
що управление (MPC), е оценено като 100:10:1. Това оз-

начава пряко използване на ПИД регулаторите в над 90% 
от случаите. От алгоритмите за съвременно управление 
по-сериозна реализация има само моделно предсказващо 
управление (MPC), което обхваща над 70% от случаите 
в тази група. Тези данни са с десет годишна давност, но 
няма никакви основания да се счита, че през този период 
са настъпили някакви драматични промени на ситуация-
та. Според текущите оценки на McKinsey в момента се 
експлоатират над 5 милиона ПИД регулатора [8]. Воде-
щите фирми доставчици са над 100. Съгласно оценките 
в [9] глобалният пазар на ПИД регулатори ще нараства 
годишно с 2.2% и ще достигне 1.6 милиарда долара през 
2026 г. Посочените статистически данни и задълбоченият 
анализ конкретизират количествено обобщената оценка 
на специалистите по индустриална автоматика, която се 
декларира без изключение в началото на всяка статия, 
посветена на развитието и приложението на ПИД регула-
торите  през последните 2-3 десетилетия. 

В настоящата работа общоизвестните обяснения 
[3,4,5] за този действително невероятен феномен – за 
100-годишно развитие да не се намери нищо сравнимо с 
ПИД регулатора, са разгледани в дълбочина и с подходя-
ща таксономия. Разгледани са не само и дори не толкова 
технически проблеми, колкото компонентите на цялостния 
жизнен цикъл на базовата ПИД автоматика с неговите 
детайли и движещи сили във взаимовръзка с икономика, 
бизнес, социална среда, наука, инженерство. И така, ето 
кои са основните фактори за успеха на ПИД регулатора в 
индустрията в продължение на 100-годишната му история.

4. ПИД регулаторът е ефикасен  
в повечето случаи

ПИД регулаторът (често се изключва диференцираща-
та част (ПИ регулатор) е ефективен в повечето правилно 
проектирани обекти от областта на енергетиката, металур-
гията, химическата, силикатната и хранителната индустрия 
[2,5,6,7,8,15,27]. Но той широко се прилага и в електро-
техниката, електрониката, мехатрониката, електромеханич-
ните, хидравличните и пневмозадвижванията, в различни 
класове роботи и манипулатори и много други. Причините 
за тази лесна преносимост на ПИД регулатора в различни 
области на приложение има в основата си редица осно-
вания:

• При правилно оценено съотношение между изиск-
вания и очаквано качество на регулирането ПИД 
регулаторът  почти винаги се оказва достатъчно 
добър избор за проектанта и инвеститора [10,11]. 
Действително достатъчно добър е експертна 
оценка, но тя се оказва меродавна само при до-
бро познаване на обекта, очакваните експлоата-
ционни режими, сертификационните изисквания и 
предполагаемия срок за възвръщане на инвести-
циите (ROI). На етапа на първоначално вземане 
на решение за използване на ПИД регулатора  от 
решаващо значение е правилната оценка за очак-
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ваното динамично поведение на обекта в систе-
мата за управление (фиг. 1).

Фиг. 1

• За обоснована количествена оценка на този етап 
на вземане на решение е възможно да се приеме 
достатъчно представителният модел на динамично 
устойчив обект от вида

(1)

в случая на система с един вход и един изход (SISO), 
където kp е коефициент, τ е транспортно закъснение, а Tp – 
времеконстанта. 

В достатъчно често срещания случай на обекти с два 
входа и два изхода (TITO) може да се използва матричният 
модел

(2)

където съставните предавателни функции Wij(s) са от типа 
(1). ПИД регулаторът ще бъде променлива алтернатива, ако 
са изпълнени условията:

а) SISO обектът да бъде с малко относително малко 
чисто закъснение τ~

(3)

б) ако обектът е TITO, относителната свързаност k да 
бъде малка

(4)

в) външното въздействие D (фиг. 1) да бъде измери-
мо (възможен вариант компенсиращо управление – Feed 
Forward) или поне да е възможно косвено оценяване (под-
ходящ вариант е каскадно регулиране – Cascade Control);

г) параметрите на обекта kp, Tp, τ да се изменят в 
оперативния интервал или да има възможност да се пред-
ставят в явна зависимост от подходяща променлива на 
процеса (възможен вариант с параметрична компенсация 
– Gain Scheduling);

д) изпълнителният механизъм е подбран правилно и 
„залепването“ му на максимално или минимално положе-
ние са редки.

Опитът от периода след 1950 г. показва, че преоб-
ладаващата част от базовите регулируеми променливи в 

индустриалните технологични процеси (енергетика, химия, 
металургия, силикатни производства), на системите за ото-
пление, вентилация и климатизация на комунални, бизнес и 
индустриални сгради (HVAC), на управление на електродви-
гатели, електромеханични и мехатронни системи, на редица 
класове роботи и манипулатори отговарят на тези условия. 
Така например в прогнозите, изложени в [9], се очаква 
през 1926 г. 40% от ПИД регулаторите да управляват тем-
ператури, а 28% да са регулатори на електрозадвижвания.

• ПИД регулаторите (дори във вариант П регулато-
ри) са надеждно средство за стабилизиране на 
неустойчиви и неутрални обекти от типа

(5)

което в редица случаи (химически реактори, ро-
боти) е сериозен проблем.

• ПИД регулаторите гарантират достатъчна робаст-
ност по отношение на неизбежните неопределе-
ности в контура (фиг. 1), ако между изискванията 
за точност и робастност може да се направи при-
емлив компромис (фиг. 2).

• ПИД регулаторът е достатъчно добър в повечето, 
но не във всички случаи [10,11], тъй като при да-
дени обект, смущения, ограничения и изисквания 
той не е оптимален регулатор, дори да е настроен 
оптимално. Има голям брой изследвания за оп-
ределяне на оптимален в определен смисъл ПИД 
регулатор, използвайки различни подходи: чрез 
прилагане на стандартни оптимизационни техники 
[12]; базиран на оптимални стратегии за управле-
ние [13]; преки изчислителни методи за опреде-
ляне на оптимален ПИД регулатор [14]; синтез на 
линейно квадратичен (LQR) [15] и линейно ква-
дратичен Гаусов (LQG) регулатор [16].

Фиг. 2

Направените сравнителни анализи на оптимални ли-
нейни и конвенционалeн ПИД  регулатори [13,17] показват, 
че независимо от по-високата точност на линейните опти-
мални регулатори тяхното предимство е често ограничено 
само в рамките на дадената оптимизационна постановка, 

устойчив обект от вида

(1)

в случая на система с един вход и един изход (SISO), 

модел

където съставните предавателни функции W

в) външното въздействие D ( ) да бъде измери-

(5)

което в редица случаи (химически реактори, ро-
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като дори тогава разликите не надвишават 20-30%, което 
при достатъчно широк технологичен интервал на нечувст-
вителност към грешката на регулиране не дава основание 
за отхвърляне на алтернативата стандартен ПИД регулатор.

При зададени нелинейни характеристики на системата 
[18,19] (нелинеен обект, значителни ограничения) оптими-
зираният ПИД алгоритъм има в отделни случаи значителни 
предимства, но само за конкретния критерий и условия на 
задачата, които обикновено не съответстват на реалните 
операционни ситуации. Съвременните H2 и H∞ методи за 
синтез дават възможност да се получат усъвършенствани 
типове ПИД регулатори при многокритериална постановка 
[20] и с използване на еволюционните методи за оптими-
зация [21]. За съжаление получените резултати се валиди-
рат основно чрез компютърни симулации.

Моделното предсказващо управление (MPC) е един 
от малкото съвременни методи за управление на сложни и 
комплексни технологични обекти. За това бяха необходими 
четири десетилетия както теоретични, така и инженерни 
усилия. 

Сравненията между конвенционалния ПИД и моделно-
то предсказващо управление [22,23,24] доказва, че неза-
висимо от характера на обекта (енергиен [22], химически 
[23]), двата алгоритъма имат своето място в йерархията на 
индустриалната автоматизация – оптимизационното ниво 
е територия за моделно предсказващо управление, докато 
ПИД регулаторите реализират крайните въздействия в де-
централизирана система за каскадно управление.

5. ПИД регулаторът е сравнително 
прост и лесен за разбиране

• Конвенционалният ПИД регулатор се представя 
във вида

(6)

където e(t)=y0(t)-y(t) е грешката на регулиране при разлика 
между зададеното y0(t) и измереното значение на регули-
руемата променлива y(t), u(t) е регулиращата променлива 
на входа на обекта, t е текущото време, а Kp, KI и KD са 
настроечните тегловни коефициенти на пропорционалната, 
интегралната и диференциалната съставящи. 

Всяка от трите му съставящи (ср. фиг. 1) е интуитив-
но ясна:

¾ Пропорционалната (П) е незабавна и мощна реак-
ция спрямо грешката e(t) на регулирането, като е 
пропорционално контрадействие на отклонението 
от заданието y0. Това съответства на рефлекторно-
то поведение на човека-оператор при ръчно упра-
вление. За съжаление още Джеймс Уат още през 
1778 г. установява, че това води до появяване на 
статична грешка

(7)

¾ Интегралната (И) съставяща, предложена през 
1789 г., има за задача да ликвидира макар и с 

цената на пререгулиране статичната грешка ∆y(Tf), 
където Tf>(3-4)Tp.

¾ Диференциалната (D) съставяща е предложена в 
резултат от наблюденията на Е. Спери (1911) и 
Н. Минорски (1922) [28] върху поведението на 
най-опитните кормчии на морски съдове, които 
са отчитали интуитивно и ускорението на завърта-
нето на кораба около вертикалната му ос спрямо 
зададената траектория [1]. Д съставящата на ПИД 
регулатора (6) съдържа елемент на предсказване, 
който най-естествено се възприема от операто-
рите, когато разглеждат цифровия аналог на (6):      

(8)

• ПИД регулаторът е лесен за разбиране и сравни-
телно прост за обслужване от оперативния пер-
сонал, тъй като:
¾ Не са необходими задълбочени познания по 

теория на управлението и може да се поддър-
жа успешно от техници с базова подготовка.

¾ Предварително подробно изучаване на обек-
та (идентификация, смущения, променливост 
на поведението) не е наложително в масовия 
случай.

¾ Сравнително лесно се настройва по форму-
ли или правила (например методите на Циг-
лер-Николс). Това позволява бързо пускане на 
системата в експлоатация, което обикновено е 
от критична важност за инвеститора.

¾ ПИД регулаторът реагира добре на непред-
видени смущения от различен тип (външни 
въздействия, вътрешни промени на процеси-
те, смяна на изискванията) и не предизвиква 
критични ситуации по вина на управляващата 
система.

¾ Оперативният персонал има доверие на ПИД 
(ПИ) регулаторите, дължащо се на положител-
ния си личен опит с приложението им на други 
обекти, доверие на фирмата доставчик, убеде-
ност за личната си готовност за справяне при 
възникване на проблемни ситуации.

Простотата на ПИД регулатора не влиза в противо-
речие със съвременните процеси на техническо развитие, 
синтетично обединени от понятието Индустрия 4.0 – диги-
тализация, големи данни, изкуствен интелект. ПИД индус-
трията като утвърдил се бизнес сектор следва непосред-
ствено всички основни иновативни постижения в областта 
на мрежовите технологии и в частност на индустриалния 
интернет на нещата (IIoT), на различни съвременни ком-
пютърни технологии (например облачни технологии), на 
компютърните науки и софтуерното инженерство, на кому-
никационните и по-специално на безжичните технологии, 
на системите за сигурност и защита и преди всичко на 
кибер-физическите системи с различен индустриален про-
фил. Който и да е съвременен управляващ алгоритъм, ори-
ентиран към пазарна реализация, може да бъде програми-

(8)

ПИД регулаторът е лесен за разбиране и сравни-
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ран по всякакъв начин, но той задължително съдържа ПИД 
модул за автономно, хибридно или каскадно приложение. 

6. Системите за управление  
с ПИД регулатор са с високо 
съотношение ефективност/цена

Показателят ефективност/цена е от критична важ-
ност за всички етапи на жизнения цикъл на системата за 
управление: разработка – проектиране – въвеждане – екс-
плоатация – развитие.

• ПИД регулаторът има твърде изгодни ценови ха-
рактеристики, тъй като:

 ¾ Пазарът на ПИД регулатори е добре развит 
в глобален мащаб, което води до значителна 
конкуренция, голямо предлагане на различни 
типове и модификации на ПИД регулатори с 
широка гама възможности и цени.
 ¾ Относителният дял на разработването на уп-
равляващия алгоритъм (софтуер, хардуер) в 
цената на изделието при ПИД регулаторите е 
малък в сравнение с този на съвременните 
регулатори (MPC, NN-based, FL). 
 ¾ Разходите за обучение на бъдещия обслужващ 
персонал са малки поради наличието на обща 
компетентност на операторите за експлоатаци-
ята на ПИД регулаторите.
 ¾ Експлоатацията на управляващи системи с 
ПИД регулатори не изисква привличане на ви-
сококвалифицирани и съответно високоплате-
ни специалисти.
 ¾ Относително ниски са разходите за поддър-
жане, ако се приеме вариант за възлагане на 
трета страна.
 ¾ Като правило ПИД системите за управление не 
се считат за рискова инвестиция от водещия 
мениджмънт на фирмата внедрител.

• Простотата на ПИД регулатора има определящо 
влияние върху ефективността на всички етапи на 
жизнения цикъл (ЖЦ) на системата за управление, 
защото:

 ¾ Натрупани са значителен опит и знания за 
всички етапи на жизнения цикъл (ЖЦ).
 ¾ Има голяма гъвкавост на системите с ПИД ре-
гулатор при пренасянето му в различни об-
ласти на приложение.
 ¾ Липса на нужда от специални познания в об-
ластта на управлението за различни екипи, 
реализиращи последователните етапи на ЖЦ.
 ¾ Развита е мощна ПИД индустрия върху единна 
концептуална ПИД база, в която съществува 
цял спектър от подходящи алтернативи за все-
ки конкретен обект.
 ¾ Простотата на конвенционалния ПИД регулатор 
и разширяващите го модули използват добре 
отработени стандартни процедури и компютър-

ни модули, неизискващи скъпи и продължи-
телни изследвания в случаите на по-сложни 
и малко изучени обекти на индустриалната 
автоматизация.

7. Проектирането с ПИД регулатори  
е бързо, надеждно и ефективно

Проектирането е критичен елемент в жизнения цикъл 
на управляващата система, тъй като в него се пресичат 
теоретични и технологични резултати от етапа на разработ-
ката, бизнес интереси (конкурентоспособност, изисквания, 
ограничения, срокове, ресурси, пари, риск), проектантска 
готовност (проектантско технологично ниво, съществуващи 
постижения, иновативност, компетентност, бързодействие), 
мениджърска визия (процедури на внедряване и експлоата-
ция, етапност на бъдещо развитие).

Проектирането на ПИД регулатори има голям брой 
положителни страни:

• Организацията на проектната дейност е облекчена 
от значителни предварителни натрупвания:

 ¾ Проектирането се възлага на фирма достав-
чик на ПИД регулатори или на инженеринго-
ва фирма с многогодишен опит, технологични 
средства и знания за проектиране на системи 
с ПИД регулатори от различен тип.
 ¾ Изискват се малко предварителни проучвания.
 ¾ Не са необходими верифицирани математични 
модели на обекта.
 ¾ Не се налага използване на проектанти с осо-
бено високо ниво на квалификация (например 
PhD).
 ¾ Ако проектант е инженерингова фирма, на 
ПИД регулаторния пазар съществува голямо 
разнообразие изделия с различни допълнител-
ни функционални възможности.

Това позволява оптимизация на технико-икономиче-
ските аспекти на проекта.

• Фирмите с опит в проектиране с ПИД регулатори 
разполагат с голям арсенал от инструменти, уве-
личаващи ефикасността на проектирането:

 ¾ Усвоени методи и схеми за използване на 
международните стандарти на ISO и IEC.
 ¾ Отработени подходи за формулиране съвмест-
но с бизнеса и мениджмънта на основните 
изисквания, ограничения и стадийност на про-
екта.
 ¾ Разполага се с архивна проектна документа-
ция за сходни индустриални системи.
 ¾ Съществуват вътрешнофирмени ръководства и 
софтуерни платформи за проектиране.

• Съвременните ПИД регулатори притежават широка 
функционалност, която силно облекчава проекти-
рането:

 ¾ Вградени са няколко режима: автоматично, 
ръчно, на симулация.
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 ¾ Могат да се използват различни схеми на ре-
ализиране на П, И, и Д съставящите  както 
по формиране на входния им сигнал, така и 
на компютърната им реализация (например за 
Д съставящата независима, последователна, 
паралелна).
 ¾ Могат да се използват ПИД регулатори с раз-
лична схема на настройка на коефициентите 
на П, И и Д съставящите: при поискване (по 
формули или по правила), адаптивна настрой-
ка, настройка на базата на оптимизация, на-
стройка, базирана на поток от данни. Разбира 
се, всеки подход следва да бъде обоснован 
като цена и разход на време за проектиране 
и сложност на експлоатация. Най-широко раз-
пространен е подходът с настройка на параме-
трите при поискване, като почти всички фирми 
доставчици го реализират като вграден модул 
в ПИД регулатора.
 ¾ Съвременните ПИД регулатори съдържат стан-
дартизирани модули за допълнителни функ-
ции – защита от злонамерени кибератаки, 
филтри на входни сигнали, аларми и защита 
(back-up).

• Проектантът разполага с редица разработени от 
фирмата улеснения в процеса на конкретното 
проектиране:

 ¾ Платформи за конфигуриране на структурата 
на системата за управление с ПИД регулатор.
 ¾ Модули за жична и безжична комуникация.
 ¾ Модули за разширяване на структурата на 
управление с ПИД регулатор: каскадно и из-
преварващо управление, параметрична ком-
пенсация, избягване на насищането на И със-
тавящата (antiwind-up) и други.
 ¾ Средства за симулация и оценка на качеството 
на системата за управление с ПИД регулатор 
(след подходяща настройка).

• Многогодишният опит на проектиращата организа-
ция (фирма доставчик или инженерингова фирма) 
дава възможност за ефикасна подготовка на про-
ектна документация на системи с ПИД регулатори:

 ¾ Машинноориентирана подготовка на пълна ра-
ботна проектна документация.
 ¾ Организиране на кратки (присъствени или он-
лайн) курсове за обучение на оперативния 
персонал.
 ¾ Подготовка на аудио-видео материали за са-
мостоятелна подготовка на екипите на възло-
жителя.
 ¾ Експлоатационна документация.
 ¾ През  последните 2-3 години се прилагат инте-
лигентни системи от типа виртуална реалност 
(VR) и разширена виртуална реалност (EVR) 
за контрол и изпреварваща диагностика на 
системите с ПИД регулатор (влошени настрой-
ки, неизправност на изпълнителен механизъм, 

неточни сензорни данни, шум в комуникацион-
ните магистрали).

8. ПИД регулаторът е интересен  
не само за индустрията,  
но и за академичните изследвания

През последните две десетилетия под егидата на 
Международната федерация по автоматично управление 
(IFAC) се проведоха три големи международни конферен-
ции под названието IFAC Conference on Advances in PID 
Control: първата през 2000 г. в Тераса, Испания; втората 
през 2012 г. в Бреша, Италия и третата през 2018 г. в 
Гент, Белгия. Особен импулс за развитие на изследвани-
ята на съвременни аспекти на управлението с ПИД регу-
латори предизвиква втората конференция на IFAC. След 
нея количеството на научните публикации с ПИД тематика 
рязко нарасна. Основните направления в съвременното 
управление на базата на ПИД регулатор са: оптимална на-
стройка на параметрите на ПИД регулатора при различни 
структури, няколко критерии и ограничения при използ-
ване на широк спектър съвременни интелигентни техники 
за оптимизация – еволюционни методи (генетични алго-
ритми, оптимизация на базата на поведение на колония 
от мравки (ACO), машинно обучение (DL, RL), рекурентни 
невронни мрежи, стохастична оптимизация; адаптивно и 
робастно ПИД управление; управляващи структури на ба-
зата на конвенционален ПИД алгоритъм; големи данни и 
изкуствен интелект в ПИД управлението; нови стимули-
рани от ПИД регулатора алгоритми (размити множества, 
хибридни схеми с невронни мрежи, ПИД управление, по-
родено от събития и много други).

Отделни изследвания бележат нови насоки за при-
вличане на методите на ПИД управление в области като 
невронауките [25], изкуствения интелект и големите дан-
ни [5].

Почти всички от посочените изследвания са с те-
оретична насоченост и приложенията в тях са обичайно 
опростени симулационни изследвания, илюстриращи ав-
торските претенции. Тяхната практическа пригодност ще 
трябва да се доказва в близкото бъдеще. В тази връзка 
е интересно да се представят резултатите от експертната 
оценка на работна група от водещи специалисти в облас-
тта на индустриалната автоматика за влиянието на основ-
ните съвременни направления в теорията на управлението 
върху индустрията. Проучването е проведено през 2017 г. 
под ръководството на проф. Тарик Самад (САЩ) – един от 
най-влиятелните експерти в света по отношението между 
наука и практика в областта на управлението [26]. Екс-
пертите са били помолени да оценят независимо влия-
нието на посочените направления върху индустрията като 
„силно“ или „слабо“. Получените резултати са показани в 
таблицата. Те нямат доказателствена сила поради мал-
ката статистическа извадка, но са интересни като оценки, 
дадени от водещи световни експерти от ръководен коми-
тет на IFAC. 
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Съвременни научни направления в теорията на управлението 
и степен на влиянието им върху индустрията

Научно направление
или технология

Степен
на влияние

върху индустрията

Силно Слабо

1. ПИД управление 100% 0%

2.
Моделно предсказващо управле-
ние

78% 9%

3.
Идентификация 
на обекти

61% 9%

4.
Анализ на данни 
за обекта

61% 17%

5. Косвени измервания 52% 22%

6. Диагностика 50% 18%

7. Децентрализирано управление 48% 30%

8. Интелигентно управление 35% 30%

9. Дискретно-събитийни системи 23% 32%

10. Нелинейно управление 22% 35%

11. Адаптивно управление 17% 43%

12. Робастно управление 13% 43%

Основният извод на проф. Самад е, че „…90 години 
след откриването му ние все още нямаме нищо срав-
нимо с ПИД“ и по-нататък, че „…диамантите в корона-
та на теорията на управлението се намират в дъното 
на списъка“. Следва неговият извод, че „…много учени в 
областта на управлението и инженери изглежда не са 
достатъчно информирани за влиянието на различните 
технологии на управление извън приложната област 
на техния опит“. С това той широко отваря вратата за 
по-нататъшни целенасочени изследвания за приложение 
на съвременните теоретични постижения на теорията на 
управлението в индустрията, в това число и тези, имащи в 
основата си концепцията за ПИД управление [5,12,13,15-
18,22,23,29].

9. Заключение
ПИД регулаторът и като алгоритъм, и като пазарен 

продукт е спечелил високо реноме в индустриалната авто-
матизация. В течение на своята 100-годишна история той 
има устойчиво развитие, основано на непрекъснато обога-
тяване с нови теоретични идеи и интуитивна яснота и ефек-
тивност в повечето реални индустриални процеси. ПИД 
регулаторът продължава да притежава неоспоримо първо 
място с над 95% приложения в базовата автоматизация. 
Недостатъците на ПИД регулатора не са големи. В сложни 
специални случаи евентуално възникващата функционална 
недостатъчност се решава чрез неголеми стандартни раз-
ширения на ниска цена и без висококвалифицирано кон-
султантско участие.

Управлението с различни варианти на ПИД алгоритъм 
се оказва привлекателно за много области извън процес-

ната автоматика – управляващи системи на широка гама 
роботи, подвижни обекти, микроелектроника, ветрогенера-
тори, електрически мрежи и системи.

Интересът към научни изследвания в ПИД тематиката 
нарасна рязко през последното десетилетие с привличане-
то на съвременни методи, техники и технологии от областта 
на изкуствения интелект, еволюционните методи, големите 
данни, облачните изчисления. Напоследък са получени го-
лям брой обещаващи теоретични резултати, които след 
съответно фирмено доработване могат да се превърнат 
в една от движещите сили на ПИД регулаторния пазар в 
условията на новите изисквания на Индустрия 4.0. Нови-
ят ПИД регулатор, запазвайки традицията за относителна  
простота и широка приложимост, ще придобие нови ка-
чества като адаптивна настройка на параметрите за всяка 
операционна ситуация; робастност по отношение на огра-
ничение, промени на свойствата на обекта и смущенията; 
нелинейно моделно предсказващо управление с каскадно 
включени ПИД регулатори; гарантирана защита от злонаме-
рени атаки; активно потискане на измерими и неизмерими 
смущения. Това дава увереност, че в обозримото бъдеще 
ПИД регулаторът ще има позитивно устойчиво разпростра-
нение и развитие.
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