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Abstract. The paper is dedicated to a remarkable date in the development of industrial automation – 2022 
marks the 100th anniversary of the publication of Nicholas Minorsky’s paper “Directional Stability of Automat-
ically Steered Bodies” which is unanimously considered the first theoretical study and justification of modern 
Proportional-Integral-Derivatie (PID) controller. This paper marks the beginning of centuries of practical 
implementation, theoretical research and engineering innovations that have led to a remarkable achievement 
– currently over 95% of the basic control circuits of industrial automation are with PID controllers in auton-
omous, centralized or decentralized implementation. The historical development of the PID controller is a 
particularly telling example of the effectiveness of their cooperation between researchers, engineers and in-
dustrial managers, as a kind of synthesis between scientific and technical feasibility, operational simplicity and 
economic efficiency. There is every reason to believe that PID controllers will continue to be sustainable in the 
coming decades, dominated by big data and artificial intelligence technologies. Many of the modern extensions 
of the PID controller aimed at overcoming its limitations and shortcomings are still in the research stage, but 
following the centuries-old tradition of ensuring a high value for money, there is no doubt that it will continues 
to be the main building block at the basic level of industrial automation in the construction of intelligent control 
systems of arbitrary complexity. 
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Abstract. A scientific and engineering achievement has a chance to become a sustainable influencer of industri-
al innovation only if it is accepted by business and has the resources to respond adequately to the dramatically 
changing driving forces of technological development. Otherwise, it gradually turns into a useful, respectable, 
often widespread, but conservative, even retro achievement, a product of the past. Fortunately, the modern Pro-
portional-Integral-Derivatie (PID) regulator, 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, criteria, 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 controller 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 performance/cost ratio is high, with particular at-
tention 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 technological development using modern scientific achievements 
from various fields (artificial intelligence, data science, large systems), but remaining faithful to the fundamen-
tal principles of classic PID control.



M. Hadjiski. 100 Years of Evolution and Prospects for the Development of the PID Controller in the Era 
of Artificial Intelligence  ..................................................................................................................................20
Key Words: Artificial Intelligence; Big Data; controller synthesis; controller tuning; industrial automation; 
PID control.
Abstract. The centenary of the PID controller is significant not only with the pioneering article by N. Minor-
sky, with which he scientifically substantiates its algorithm, structure, components and dynamic behavior. It 
is an important reminder of a phenomenon in the development of automation – that for an entire century, and 
especially in its last three-quarters, the PID controller has invariably been the dominant device in industrial 
automation – a fact that continues to be relevant even now. In the present research, the continuous upward 
development of the PID controller has been traced, which has always been associated with the constant use of 
new technologies, methods and technical solutions from the most modern achievements of its time in various 
fields. The achievements in the development of the classical PID controller have been tracked, which continue 
to be relevant in a number of cases even now. Particular attention is paid to the problem of tuning the PID 
controller, which has already an 80-year history since the works of Ziegler and Nichols in 1942, and continues 
to attract the attention of many researchers applying state-of-the-art methods from the theory of optimization, 
metaheuristic approaches, machine learning. The main approaches for analytical synthesis of PID and PID-
like controllers using classical methods of state-space control theory, including robust synthesis, are reviewed. 
Special emphasis is placed on the use of methods using big data and technologies from the field of artificial 
intelligence for the implementation of nested intelligent structures for hierarchical management of the executive 
level, on which PID controllers are applied. The trend towards the management of complex compound systems 
with significantly increased requirements for accuracy and robustness, to overcome the challenges of uncertain-
ty and stochasticity in multi-criteria setting, has been traced. It is shown that the accelerated expansion of the 
functionality of the classical PID controller, especially characteristic in the last two decades, has led to a new 
view and capabilities of the PID control technology, including promising directions such as anticipation and 
modeling of the surrounding environment, PID controller in open systems, implementing adaptability through 
switching, diagnostics and fault tolerance, cyber security. Some of the main engineering and business problems 
that need to be solved in order for the PID controller to continue to enjoy its popularity are indicated: preserv-
ing the spirit of simplicity and intuitive clarity, ensuring convenience and efficiency in design and operation, 
affordable pricess, opportunities for seamless integration into the emerging computer and communication sys-
tems in the era of big data and artificial intelligence. Due to the small historical distance, the existing modern 
results rather outline certain trends and mark promising directions for reaching significant achievements for the 
practice of industrial automation in the near future.
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Abstract. The paper is dedicated to a remarkable date in the devel-
opment of industrial automation – 2022 marks the 100th anniversary 
of the publication of Nicholas Minorsky’s paper “Directional Stability 
of Automatically Steered Bodies” which is unanimously considered 
the first theoretical study and justification of modern Proportional-In-
tegral-Derivative (PID) controller. This paper marks the beginning of 
centuries of practical implementation, theoretical research and engi-
neering innovations that have led to a remarkable achievement – cur-
rently over 95% of the basic control circuits of industrial automation 
are with PID controllers in autonomous, centralized or decentralized 
implementation. The historical development of the PID controller is a 
particularly telling example of the effectiveness of their cooperation 
between researchers, engineers and industrial managers, as a kind of 
synthesis between scientific and technical feasibility, operational sim-
plicity and economic efficiency. There is every reason to believe that 
PID controllers will continue to be sustainable in the coming decades, 
dominated by big data and artificial intelligence technologies. Many 
of the modern extensions of the PID controller aimed at overcoming 
its limitations and shortcomings are still in the research stage, but 
following the centuries-old tradition of ensuring a high value for mon-
ey, there is no doubt that it will continues to be the main building 
block at the basic level of industrial automation in the construction of 
intelligent control systems of arbitrary complexity. 

1. Резюме
Статията е посветена на една забележителна дата в 

развитието на индустриалната автоматика – през 2022 г. 
се навършват 100 години от публикуването на статията на 
Николас Минорски „Устойчивост на насочването на авто-
матично управляеми обекти” [1], която се счита единодуш-
но за първото теоретично изследване и обосноваване на 
съвременния пропорционално-интегрален и диференциален 
(ПИД) регулатор. Тази статия бележи началото на еднове-
ковни практически реализации, теоретични изследвания и 
инженерни иновации, които доведоха до едно забележи-

телно постижение – понастоящем над 95% от базовите 
управляващи контури на индустриалната автоматика са 
с ПИД регулатори в автономно, централизирано или де-
централизирано изпълнение. Историческото развитие на 
ПИД регулатора представлява особено показателен при-
мер за резултатността от тясното сътрудничество меж-
ду изследователи, инженери и индустриални мениджъри, 
като своеобразен синтез между научната и техническата 
целесъобразност, оперативната простота и икономическа-
та ефективност. Има всички основания да се счита, че 
ПИД регулаторите ще имат все така устойчиво развитие 
и през следващите десетилетия, доминирани от техноло-
гии, базирани на големите данни и изкуствения интелект. 
Голяма част от съвременните разширения на ПИД регула-
тора, насочени към преодоляване на неговите ограничения 
и недостатъци, са все още в изследователски стадий, но, 
следвайки едновековната традиция за гарантиране на ви-
сока стойност на съотношението качество/цена, няма съм-
нение, че той ще продължава да бъде основният градивен 
елемент на базовото ниво на индустриалната автоматика 
при изграждането на интелигентни системи за управление 
с произволна сложност.

2. Увод
2022 г. е особено значима за специалистите по 

индустриална автоматика, тъй като тя отбелязва 100-го-
дишнината от дефинирането и теоретичното обосноваване 
на най-масово използвания и най-универсален пропор-
ционално-интегрален и диференциален (ПИД) регулатор. 
За рождена дата на ПИД регулатора е общоприето да се 
счита публикуването на основополагащата статия на ру-
ско-американския учен и изследовател Николас Минорски 
(1885-1970 г.) „Устойчивост на насочването на автоматич-
но управляеми обекти” [1]. В следващите десетилетия ПИД 
алгоритъмът, предложен от Н. Минорски, претърпява значи-
телно теоретично и технологично развитие. Той се превръ-
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ща в основно средство за регулиране не само на базовите 
технологични процеси: температура, разход на флуид, наля-
гане, ниво, но и на сложни индустриални производства [2]. 
Появата на редица разширени архитектури на базовия ПИД 
регулатор е основа за изграждане с подхода отдолу-нагоре 
на надеждни, ефикасни и икономически изгодни съвремен-
ни системи за индустриална автоматизация [3,15,16].

3. Предпоставки за появата  
на ПИД регулатора

1. Основна предпоставка за появата на системите за 
управление в ранните етапи от развитието на автоматиката 
са потребностите на първата индустриална революция. В 
края на 18-и и началото на 19-и век са били в експлоата-
ция 50 000 центробежни регулатора на Джеймс Уат. Опи-
тите да се разшири областта на приложението им и извън 
парните енергийни инсталации потвърждава един техен съ-
ществен недостатък – появата на статична грешка спрямо 
заданието на стабилизираната технологична променлива 
при изменение на натоварването, което е стандартна екс-
плоатационна ситуация.

2. Появяват се и бързо се развиват през същия пе-
риод редица нови инженерни системи – електродвигатели, 
хидравлични, пневматични и електронни усилватели [4]. 

3. В корабостроенето навлиза масово използването 
на стомана за корпуса на граждански и военни кораби и 
на различни корабни машини и механизми (енергосиловата 
част, подемните съоръжения, такелажа), което затруднява 
силно навигацията на базата на традиционните магнитни 
компаси [5]. 

4. Паралелно с инженерното развитие се появяват и 
първите теоретични работи, които можем да отнесем към 
управлението на затворени системи [6]. Ранните работи в 
тази област използват резултатите, получени най-вече в 
областта на бързо развиващата се тогава механика (Ха-
милтън, Лагранж, Пуанкаре). Тук следва да посочим:

• Фундаменталните резултати на Джеймс Максуел в 
работата му „За управлението” (1868 г.). 

• Първия теоретичен анализ на регулатора на Уат, 
предложен от У. Гибс през 1872 г.

• Работите по устойчивост на механични системи на 
Е. Раус (1874 г.) и А. Хурвиц (1895 г.).

• Изследванията по устойчивост на системи от тре-
ти ред на А. Вишнеградски (1882 г.).

• Фундаменталните резултати на А. Ляпунов по тео-
рия на устойчивостта (1892 г.).

Характерно е, че приложните и теоретичните работи 
по устойчивост на механични системи в края на 19-и и 
началото на 20-и век се извършват паралелно в много 
страни (Германия, Австрия, Франция, Русия, САЩ), като 
голяма част от публикуваните изследвания имат слаба по-
пулярност сред инженерните среди и тяхната значимост е 
оценена много по-късно (Максуел, Ляпунов, Вишнеградски) 
[2,3,6,7].

4. История на възникването 
на ПИД регулатора

Откриването на ПИД регулатора е свързано тясно с 
развитието на теорията и приложенията на жироскопите 
като жирокомпаси за навигация и жиростабилизатори за 
поддържане на зададения курс на кораба, насочване на ар-
тилерийски батареи и торпеда [5]. Първите сервосистеми за 
поддържане на курса на корабите са документирани през 
1864 г., но опитите да се автоматизира този процес срещат 
непреодолими трудности поради невъзможността да се из-
ползва магнитната стрелка на съществуващите тогава ком-
паси, без да се повлияе върху показанията им. Вниманието 
се насочва към търсене на немагнитен компас. Успешно се 
оказва привличането на жироскопичния ефект, който е бил 
известен на много цивилизации от древността – Гърция, Рим-
ската империя, Китай. Но той не е доразвит до измервателен 
инструмент чак до 1817 г. В следващите почти 100 години се 
появява голям брой изобретения, свързани с жироскопич-
ния ефект, но без съществено реално приложение.

Първият функциониращ жирокомпас е патентован 
през 1906 г. от немския изобретател Херман Аншютц-Кемп-
фе във връзка с планираното от него подводно плуване с 
поводница до Северния полюс. Две години по-късно аме-
канският изобретател и предприемач Елмер Спери патен-
това своя версия на жирокомпас [5,7,8]. През 1911 г. той 
го монтира на боен кораб от американския флот и доказва 
работоспособността му в сравнение с магнитния компас, 
който се влияе силно от деформацията на магнитното поле, 
предизвикано от металната конструкция на корпуса и съо-
ръженията на кораба.

Фиг. 1. Жиростабилизатор на Елмер Спери

Елмер Спери е типична рожба на своето време, ро-
дило иноватори и предприемачи като Т. Едисон и Х. Форд. 
Той има регистрирани над 380 патента и създава, развива 
и продава осем фирми, между които Sperry Gyroscope е 
пряко свързана с управлението на курса на кораба [5,8].

Елмер Спери е създал своя трикомпонентен регула-
тор като инженерно съоръжение, използвайки личните си 
наблюдения върху работата на корабния кормчия и своята 
интуиция. Независимо от комерсиалния успех на жироком-
паса и жиростабилизиращата система на компанията на Е. 
Спери, принципите на неговия жиростабилизатор са били 
разбрани ясно, едва чак когато Н. Минорски анализира 
теоретично в своя статия от 1937 г. неговата система [7]. 
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В съвременната ни трактовка това е РДД2 регулатор с из-
ползване на сигнал от ускорението на ъгловата скорост на 
регулиращия орган. Поради това, независимо че първата 
реализация на трикомпонентен регулатор за управление на 
кораб е направена от Е. Спери, общоприето е, че създа-
ването на теорията и първата успешна реализация на ПИД 
регулатор принадлежи на Николас Минорски [7,9].

5. Николас Минорски (1885–1970 г.) 
Николас Минорски [9] е роден през 1885 г. в Русия. 

През 1908 г. завършва Нико-
лаевската морска академия в 
Санкт Петербург и е назначен 
като лейтенант в император-
ския руски флот. От 1908 г. 
до 1911 г. той следва елек-
троинжгенерство в универси-
тета в Нанси (Франция) и се 
дипломира като електроинже-
нер. Връща се в Санкт Петер-
бург и учи в императорския 
Петербургски технологичен 
институт, където през 1914 
г. получава званието елек-

тромашинен инженер. Работи 
в руския морски флот в периода 1914–1916 г. В периода 
1916–1917 г. Минорски е лектор по жирокомпаси в Нико-
лаевската морска академия. По това време той изобретява 
жирометъра – инструмент за измерване на ъгловата скорост, 
и провежда експерименти за сравняване на неговата чувст-
вителност в сравнение с човешкото око за детектиране на 
ъгловите скорости. В периода 1917–1918 г. изпълнява функ-
ции на помощник военноморски аташе в руското посолство 
в Париж.

През 1918 г. Н. Минорски емигрира в САЩ и до 1922 
г. работи в изследователска лаборатория на Дженерал Елек-
трик. През 1922 г. взема участие в разработването, внедря-
ването и тестването на система за автоматично поддържане 
на курса на бойния кораб на САЩ „Ню Мексико”. В същата 
1922 г. излиза от печат неговата забележителна публикация 
„Устойчивост на насочването на автоматично управляеми 
обекти” [1], която се счита за първото теоретично обоснова-
ване на съвременното ПИД управление. Тя бележи началото 
на едновековните усилия на специалисти от различни науч-
ни, инженерни и индустриални области за многостранното 
развитие на най-широко разпространения и сега в индус-
трията регулатор.

Фиг. 3. Факсимиле на заглавието на статията  
на Минорски от 1922 г.

Между 1924 г. и 1934 г. Н. Минорски е професор по 
електроника и приложна физика в университета в Пенсил-
вания. Получава своя докторат по физика през 1929 г. в 
същия университет. През този период той насочва внима-
нието си към нелинейната механика.

В периода 1934–1946 г. Минорски продължава актив-
но изследванията си по стабилизацията на курса на кора-
би (в това число и на подводници), разработвайки редица 
пилотни и пълномащабни стабилизиращи системи [4,7]. 
Той продължава тези теоретични и приложни изследвания 
и след преместването си в Станфордския университет в 
Департамента по инженерна механика. Проф. Николас Ми-
норски е носител на голям брой национални и междуна-
родни награди.

След пенсионирането си Н. Минорски се премества 
във Франция. Продължава да чете лекции и ръководи се-
минари в различни страни в Европа до кончината си през 
1970 г. 

6. Обосноваване на ПИД алгоритъма  
от Николас Минорски

Изхождайки от опита и личните си наблюдения като 
корабен инженер-изследовател, Н. Минорски представя 
движението на кораб във вида [1]

(1)

където α е ъгълът на отклонение на кораба от зададения 
курс; ρ е ъгълът на отклонение на командния рул (кормило-
то) на кораба; A е инерционният момент на кораба спрямо 
вертикалната ос, преминаваща през неговия център на те-
жестта; B е съпротивлението на кораба от триенето с вода-
та спрямо завъртане около същата ос; D е въртящият мо-
мент на действащото смущение; K е константа, определяща 
се от характеристиките на корабния рул. Управлението на 
отклонението от курса (1) става напълно определено, ако 
се зададе зависимостта на ъгъла на руля (кормилото) ρ в 
зависимост от ъгловото отклонение на кораба α и неговата

скорост           и ускорението           . Въз основа на

собствените си наблюдения на поведението на кормчия-
та в руския имперски и в американския флот Н. Минор-
ски изследва основно две функционални форми на ρ:

(2)

(3)

Управленията (2) и (3), в които m, n и p са настроеч-
ни константи, представляват два възможни алгоритъма за 
управление на курса на кораба.

Особен исторически интерес за нас представлява 
уравнение (3), което след интегриране придобива следната 
форма:

(4)

Уравнение (4) е общоприетата стандартната форма 
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Към това линейно диференциално уравнение от трети ред Н. Минорски е приложил известния вече към 1922 г. 

критерий на Раус-Хурвиц за устойчивост, в резултат на което се получават следните условия за устойчивост: 
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• Положителна определеност на разликата 
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за описание на ПИД регулатор, в случая за конкретната 
област за стабилизация на зададения курс на кораба. Тук  
m, n и p са коефициентите пред пропорционалната, инте-
гралната и диференциалната съставящи.

Тъй като уравнения (1), (3) и (4) са линейни, след 
диференциране на уравнение (1) и заместване на (3) се 
получава уравнението на движение на смутения кораб око-
ло вертикалната ос

(5)

Към това линейно диференциално уравнение от трети 
ред Н. Минорски е приложил известния вече към 1922 
г. критерий на Раус-Хурвиц за устойчивост, в резултат на 
което се получават следните условия за устойчивост:

• Неотрицателност на коефициентите на характе-
ристичното уравнение

(6)

• Положителна определеност на разликата

(7)

В заключителната част на статията си Минорски ко-
ментира факта, че включването на производната на ъглова-

та скорост        в закона за управление, което се отдава

само на най-опитните кормчии, позволява в корабоводене-
то да се използва ефективно елемент на предсказване [1].

От съвременна гледна точка на взаимодействието 
„човек-машина” изглежда, че възприемането на първата 
производна на смутения по някаква причина процес е мак-
симално възможната информация, която опитният опера-
тор може да добие от пряко наблюдение и евентуално да я 
използва при ръчно управление на конкретния процес. Това 
вероятно е и една от основните причини, поради които 
ПИД регулаторът се възприема и използва лесно от опера-
торите в съвременната индустрия [2,10].

Тестовите изпитания на Н. Минорски на кораба „Ню 
Мексико” протичат успешно през 1923 г., но резултатите от 
тях са публикувани чак през 1930 г. [7,9].

Основополагащата статия на Н. Минорски [1] от 1922 
г. е била слабо известна извън определен кръг на морски 
инженери до 1937 г., когато той публикува поредица от ста-
тии, излагащи и изясняващи проблемите за управление на 
кораба, в това число и жиростабилизатора на Е. Спери. Този 
задълбочен и ясен научен анализ на Н. Минорски позволява 
резултатите му да се пренесат в редица други инженерни 
области извън корабоводенето. Той представлява ценна база 
за връзка между практическите постижения, почиващи на 
експериментален опит и интуиция и бързо развиващата се в 
средата на 30-те години теория на управлението, основава-
ща се на прехода от диференциални уравнения към опера-
ционните методи (преобразуванието на Лаплас) и честотните 
методи (преобразуванието на Фурие) [2,3,15].

7. Историческо развитие  
на ПИД регулатора

В своята стогодишна история ПИД регулаторът се раз-
вива непрекъснато, абсорбирайки появяващите се научни 
и инженерни постижения от различни области [2,3,15,16]. 
Същевременно водещи принципи в този продължителен 
процес неизменно са били практическата целесъобразност, 
икономическата ефективност (цена, време, експлоатацион-
на пригодност), надеждност, безопасност, възприемането 
на ПИД регулатора от страна на оперативния персонал, 
безпроблемното му вписване в цялостната философия на 
индустриалния бизнес (вземане на решение, проектиране, 
въвеждане в действие, мениджмънт, развитие). Някои клю-
чови събития от технологичното развитие на ПИД регулато-
рите са систематизирани в табл. 1.

 

 

Между 1924 г. и 1934 г. Н. Минорски е професор по електроника и приложна физика в университета в 
Пенсилвания. Получава своя докторат по физика през 1929 г. в същия университет. През този период той насочва 
вниманието си към нелинейната механика. 

В периода 1934–1946 г. Минорски продължава активно изследванията си по стабилизацията на курса на кораби 
(в това число и на подводници), разработвайки редица пилотни и пълномащабни стабилизиращи системи [4,7]. Той 
продължава тези теоретични и приложни изследвания и след преместването си в Станфордския университет в 
Департамента по инженерна механика. Проф. Николас Минорски е носител на голям брой национални и 
международни награди. 

След пенсионирането си Н. Минорски се премества във Франция. Продължава да чете лекции и ръководи 
семинари в различни страни в Европа до кончината си през 1970 г.  

6. Обосноваване на ПИД алгоритъма от Николас Минорски Подзаглавие I степен 
Изхождайки от опита и личните си наблюдения като корабен инженер-изследовател, Н. Минорски представя 

движението на кораб във вида [1] 
 

(1) ,DKBA =++ ραα    
 

където α е ъгълът на отклонение на кораба от зададения курс; ρ е ъгълът на отклонение на командния рул (кормилото) 
на кораба; A е инерционният момент на кораба спрямо вертикалната ос, преминаваща през неговия център на 
тежестта; B е съпротивлението на кораба от триенето с водата спрямо завъртане около същата ос; D е въртящият 
момент на действащото смущение; K е константа, определяща се от характеристиките на корабния рул. Управлението 
на отклонението от курса (1) става напълно определено, ако се зададе зависимостта на ъгъла на руля (кормилото) ρ в 

зависимост от ъгловото отклонение на кораба α  и неговата скорост 
dt
dαα =  и ускорението .2

2

dt
d α

α =  Въз основа на 

собствените си наблюдения на поведението на кормчията в руския имперски и в американския флот Н. Минорски 
изследва основно две функционални форми на ρ: 

 
(2) ,αααρ pnm ++=    
(3) .αααρ  pnm ++=   

 
Управленията (2) и (3), в които m, n и p са настроечни константи, представляват два възможни алгоритъма за 

управление на курса на кораба. 
Особен исторически интерес за нас представлява уравнение (3), което след интегриране придобива следната 

форма: 
 

(4) ( ) ( ) ( ) ( ) .
dt

tdpdttmtnt αααρ ++= ∫   

 
Уравнение (4) е общоприетата стандартната форма за описание на ПИД регулатор, в случая за конкретната област 

за стабилизация на зададения курс на кораба. Тук  m, n и p са коефициентите пред пропорционалната, интегралната и 
диференциалната съставящи. 

Тъй като уравнения (1), (3) и (4) са линейни, след диференциране на уравнение (1) и заместване на (3) се 
получава уравнението на движение на смутения кораб около вертикалната ос 
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Към това линейно диференциално уравнение от трети ред Н. Минорски е приложил известния вече към 1922 г. 

критерий на Раус-Хурвиц за устойчивост, в резултат на което се получават следните условия за устойчивост: 
• Неотрицателност на коефициентите на характеристичното уравнение 

 
(6) ( ) ;0,0,0,0 >>>+> KmKnKpBA   

 
• Положителна определеност на разликата 

 
(7) ( ) .0>−+ AKmKnKpB   
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В заключителната част на статията си Минорски коментира факта, че включването на производната на ъгловата 

скорост 
dt
dα  в закона за управление, което се отдава само на най-опитните кормчии, позволява в корабоводенето да се 

използва ефективно елемент на предсказване [1]. 
От съвременна гледна точка на взаимодействието „човек-машина” изглежда, че възприемането на първата 

производна на смутения по някаква причина процес е максимално възможната информация, която опитният оператор 
може да добие от пряко наблюдение и евентуално да я използва при ръчно управление на конкретния процес. Това 
вероятно е и една от основните причини, поради които ПИД регулаторът се възприема и използва лесно от операторите 
в съвременната индустрия [2,10]. 

Тестовите изпитания на Н. Минорски на кораба „Ню Мексико” протичат успешно през 1923 г., но резултатите от 
тях са публикувани чак през 1930 г. [7,9]. 

Основополагащата статия на Н. Минорски [1] от 1922 г. е била слабо известна извън определен кръг на морски 
инженери до 1937 г., когато той публикува поредица от статии, излагащи и изясняващи проблемите за управление на 
кораба, в това число и жиростабилизатора на Е. Спери. Този задълбочен и ясен научен анализ на Н. Минорски 
позволява резултатите му да се пренесат в редица други инженерни области извън корабоводенето. Той представлява 
ценна база за връзка между практическите постижения, почиващи на експериментален опит и интуиция и бързо 
развиващата се в средата на 30-те години теория на управлението, основаваща се на прехода от диференциални 
уравнения към операционните методи (преобразуванието на Лаплас) и честотните методи (преобразуванието на 
Фурие) [2,3,15]. 
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Табл. 1 

 
Година Изпълнител Резултат 
1911 г. Е. Спери 

Sperry Company 
Трикомпонентен регулатор за жиростабилизатор на курса на парата 

1921 г. Н. Минорски Теоретично обосноваване на ПИД. Успешни тестове за боен кораб 
1932 г. Х. Найквист Електрически усилвател с обратна връзка 
1933 г. Taylor Instrument Company 

(TIC) 
Пневматичен 
регулатор 

1940 г. Taylor & Foxboro Трикомпонентен пневматичен регулатор за химическата индустрия 
1950 г. + Процесни индустрии Интензивно прилагане на ПИД в енергетиката, химията, 

металургията. Реализации: механични, пневматични, хидравлични, 
електрически 

1980 г. + Honeywell, Foxboro, ABB 
Rockwell, Siemens, … 

Цифрови ПИД регулатори 
• Самостоятелни ПИД 
• Елементи на PLC, RTU, PAC 
• Компоненти на SCADA, DСS, PLC 
Индустриални комуникационни магистрали Ethernet, Profibus, 
Fieldbus, Mоdbus 

2022 г. + Advanced Industrial Control 
(AIC) 

5 млн. ПИД, $1.6 млрд./г. пазар на ПИД 
• Tuning 
• Hybrid (MPC-PID) 
• Nonlinear, restricted 
• Disturbance rejection via learning 

 
Литературният анализ показва, че технологичното и теоретичното развитие на ПИД регулатора са протичали в 

голяма степен независимо [2,3,4]. Инженерите от приборостроителните фирми (Ханиуел, Фоксборо, Тейлор и т.н.) не 
са били запознати с наличните теоретични резултати и са преоткривали многократно установени вече свойства, 
ограничения, недостатъци. Тази ситуация се променя рязко след Втората световна война поради изключително бързия 
технологичен напредък. В табл. 2 са показани някои от основните репери в развитието на приложенията и основно в 
теорията на автоматичното управление, които са оказвали съществено влияние върху развитието на ПИД регулатора. 
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нични, пневматични, хидравлични, електрически

1980 г. + Honeywell, Foxboro, ABB 
Rockwell, Siemens, …

Цифрови ПИД регулатори
• Самостоятелни ПИД
• Елементи на PLC, RTU, PAC
• Компоненти на SCADA, DСS, PLC
Индустриални комуникационни магистрали Ethernet, Profibus, Fieldbus, Mоdbus

2022 г. + Advanced Industrial Control (AIC) 5 млн. ПИД, $1.6 млрд./г. пазар на ПИД
• Tuning
• Hybrid (MPC-PID)
• Nonlinear, restricted
• Disturbance rejection via learning

Табл. 1



3 2022 9

100 years PID controller | 100 години ПИД регулатор

Литературният анализ показва, че технологичното и 
теоретичното развитие на ПИД регулатора са протичали в 
голяма степен независимо [2,3,4]. Инженерите от прибо-
ростроителните фирми (Ханиуел, Фоксборо, Тейлор и т.н.) 
не са били запознати с наличните теоретични резултати и 
са преоткривали многократно установени вече свойства, 

ограничения, недостатъци. Тази ситуация се променя рязко 
след Втората световна война поради изключително бързия 
технологичен напредък. В табл. 2 са показани някои от ос-
новните репери в развитието на приложенията и основно в 
теорията на автоматичното управление, които са оказвали 
съществено влияние върху развитието на ПИД регулатора.

Година Изпълнител Резултат

1788 г. Дж. Уат П регулатор 

1790 г. + ПИ регулатор

1922 г. Н. Минорски Обосноваване на ПИД-регулатор

1930 г.–1940 г. Академични статии Преобразувания на Лаплас и Фурие

1932 г. Х. Найквист Устойчивост в честотната област

1942 г. Ж. Циглер/Н. Николс Методи за настройка на ПИД регулатор

1942 г. Н. Винер Синтез на регулатори в честотната област

1957 г. О. Смит Схеми с предсказване

1960 г.–1980 г. Академични 
и индустриални патенти

Цифрови структурни разширения на ПИД – каскадно, предсказващо, следящо, 
селекторно

1980 г.–2000 г. Съвременна теория 
на управлението

Автоматична настройка на ПИД
Невроразмито разширение на ПИД
Оптимизация на ПИД регулатор при ограничения

2000 г. + Изкуствен интелект (ИИ)
Големи данни (ГД)

Стохастична настройка на ПИД
Базирани на ИИ и ГД разширения на ПИД – координирано разпределено управле-
ние с базови ПИД регулатори

Табл. 2

8. Бъдеще на ПИД регулаторите
По всички прогнози на специализираните водещи 

фирми в областта на прогнозите, такива като McKinsey & 
Gartner, няма съмнение, че в обозримото бъдеще с къс и 
среден хоризонт на предсказване (10-30 години) ПИД регу-
латорите ще бъдат незаобиколима основа на съвременните 
индустриални системи за автоматизация. Същевременно 
високите изисквания за тотална дигитализация и екосъо-
бразно социално развитие в условията на остра конкурен-
ция налагат съществуващите решения за ПИД управление 
да бъдат разширявани и развивани в дълбочина [11,12,16]. 
Основните насоки на това развитие вероятно ще бъдат в 
следните основни направления:
1. Използване на актуалните научни и инженерни пости-

жения в областта на науката за данните (data science), 
изкуствения интелект (artificial intelligence), компютърна-
та инфраструктура (cloud computing, Internet of Things 
(IoT)), Industrial Internet of Things (IIoT), комуникацион-
ните възможности от ново поколение (G5, мобилни ко-
муникации, сателитни връзки). Запазвайки основните 
предимства на ПИД регулаторите – простота, лекота на 
обслужването, цена, сигурност, тези изключително бър-
зо развиващи се съвременни области ще позволят да се 
повиши ефективността им в новите условия и – което 
е най-важното – ще осигурят така необходимото тясно 
интегриране на системите с ПИД регулатори в съвре-
менните сложни комплексни системи, основаващи се 

на технологии, базирани на изкуствения интелект [16].
2. Всички конкретни изследвания за работата на ПИД ре-

гулаторите в индустрията показват, че основен нере-
шен проблем остава настройката на техните параметри 
[3,13,14]. По различни оценки между 30-70% от ПИД 
регулаторите не са настроени оптимално. Това се дължи 
на комплекс от причини:

• Подценяване на проблема;
• Недостатъчна квалификация и опит на оператив-

ния персонал да оценява качеството на работата 
на затворените системи с ПИД регулатор и да из-
вършва подходяща пренастройка на параметрите;

• Недостатъци на класическите методи за настрой-
ка, вградена от доставчика в ПИД регулаторите;

• Промени в ситуацията и необходимост от пре-
настройка поради изменения в поведението на 
обекта, смущенията, взаимните влияния в много-
мерни системи с няколко входа и изхода.

Това налага много по-широко прилагане на вече 
предложените от академичните среди съвременни методи 
за автоматична настройка на параметрите на ПИД регула-
торите, както и развитие на нови методи в следните на-
правления [3,11,16]:

• Преди всичко използване на нови сензори за по-
лучаване на информация за оценка на ситуацията;

• Прилагане на методи за оценка на ситуацията и 
вземане на решение за пренастройка на ПИД ре-
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гулатора на основата на методи, задвижвани от 
данни (data driven) [16];

• Развитие на адаптивност на методите за настрой-
ка на параметрите на ПИД регулатора в зависи-
мост от технологичния стадий при често срещани-
те периодични производствени процеси [16].

3. Преодоляване на недостатъчно високото качество на 
регулирането с конвенционални ПИД регулатори* при 
обекти от типа:

• Голямо „чисто” или приведено инерционно закъс-
нение;

• Значителни външни смущения;
• Многосвързан обект с няколко входа и изхода;
• Обекти с технологични или технически ограниче-

ния;
• Нелинейни обекти.

Основни подходи за преодоляване на тези принципни 
недостатъци на ПИД регулаторите могат да бъдат [11,16]:

а) Разширяване на структурата на базовия ПИД регу-
латор с добре известни и изучени компоненти:

• Реализиране на структура с две степени на сво-
бода (2DoF) с цел да се оптимизира работата на 
системата както по отношение на смущенията 
върху обекта (задачата за стабилизация), така и 
по отношение на променящото се задание (сер-
вопроблем);

• Структура с потискане на измерими външни сму-
щения (feedforward control);

• Каскадно регулиране (cascade control);
• Въвеждане на програмно изменение на параме-

трите на ПИД регулатора при обекти с променли-
ви (например от натоварването) параметри (gain 
scheduling);

• Включване на структура, предотвратяваща по-
грешното поведение на интегралната съставяща 
при ограничения на регулиращия орган (anti-
windup);

б) Разширяване на базовия трикомпонентен ПИД ре-
гулатор с различни нови функционални структурни елемен-
ти, основаващи се на обработката на данни (data-driven), 
машинно обучение (machine learning), изкуствени неврон-
ни мрежи (artificial neural networks), размита логика (fuzzy 
logic), различен тип наблюдатели (observers), блокове за 
оптимизация (optimization) и много други;

в) Създаване на хибридни структури от типа:
• Моделно предсказващо управление (Model 

Predictive Control, MPC) и ПИД регулатор(и);
• Поощряващо обучение (Reinforcement Learning) – 

ПИД регулатор(и);
г) Децентрализирано управление, в което крайната 

изпълнителна степен на PLC, SCADA или DСS се реализира 
от конвенционални ПИД регулатори.

*По-подробно методите за преодоляване на ограниченията 
и недостатъците на конвенционалните ПИД регулатори са раз-
гледани в статия [16], включена в този брой на списанието.

Голяма част от бъдещите разширения на стандартния 
ПИД регулатор са все още в изследователски стадий. Тях-
ното развитие и особено реалното им индустриално прило-
жение ще се определя от това каква оценка качество/цена 
ще дава индустриалната практика на всяко едно от тях. Тъй 
като и двата компонента на тази оценка ще се изменят 
динамично и асинхронно, вероятно ще се получат различни 
приоритети в различните индустрии и дори за различните 
производства и отделни апарати и агрегати.

9. Заключение
Простотата, интуитивната яснота и практическите 

удобства на ПИД регулатора при 100-годишна история са 
му извоювали заслужено позицията на най-масово използ-
вания регулатор на базовото ниво в индустрията. ПИД ре-
гулаторът като уред или цифров алгоритъм намира широко 
разпространение и в редица други области – системи за 
отопление, вентилация и климатизация на жилищни, об-
ществени и индустриални сгради (HVAC); управление на 
режимите на интелигентни електрически вериги и системи 
(Smart grids), включващи разнообразни възобновяеми из-
точници на електрическа енергия; системи за управление 
на роботи и манипулатори; управление на транспортни 
средства и системи; управляеми електрозадвижвания и 
много други.

ПИД регулаторът е пример за невероятно дълголетие, 
в което поради непрекъснатата си еволюция не е бил из-
оставен от потока на времето и се е превърнал в златен 
стандарт за базовото ниво на управлението на индустриал-
ни и много други системи от бизнеса и живота.

Историята на ПИД регулатора е показателна илюстра-
ция за градивното взаимодействие между теорията, инже-
нерството, предприемачеството и индустрията в продълже-
ние на цели 100 години. 

Вземането на инженерни решения и проектирането 
на системите за управление са от ключова роля за раз-
пространението на ПИД регулатора. При вземането на ре-
шение за използването му следва да се разгледат и оценят 
всичките обстоятелства и изисквания с оглед на неговите 
предимства, недостатъци и ограничения. ПИД регулаторът 
може да осигури достатъчно високо качество на управле-
ние, преди да се премине към по-сложни алгоритми.

Изключително успешната 100-годишна история на 
развитието и утвърждаването на ПИД регулатора ни дава 
нужната увереност да предполагаме, че и в близките де-
сетилетия той ще продължи да има устойчиво научно и 
приложно развитие, възприемайки иновативните идеи и 
постижения на ерата на големите данни и изкуствения ин-
телект и че ще бъде градивен елемент на бъдещите системи 
за управление с произволна сложност. 
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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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Abstract. The centenary of the PID controller is significant not only 
with the pioneering article by N. Minorsky, with which he scientifical-
ly substantiates its algorithm, structure, components and dynamic 
behavior. It is an important reminder of a phenomenon in the de-
velopment of automation – that for an entire century, and especially 
in its last three-quarters, the PID controller has invariably been the 
dominant device in industrial automation – a fact that continues 
to be relevant even now. In the present research, the continuous 
upward development of the PID controller has been traced, which 
has always been associated with the constant use of new tech-
nologies, methods and technical solutions from the most modern 
achievements of its time in various fields. The achievements in the 
development of the classical PID controller have been tracked, which 
continue to be relevant in a number of cases even now. Particular 
attention is paid to the problem of tuning the PID controller, which 
has already an 80-year history since the works of Ziegler and Nichols 
in 1942, and continues to attract the attention of many researchers 
applying state-of-the-art methods from the theory of optimization, 
metaheuristic approaches, machine learning. The main approaches 
for analytical synthesis of PID and PID-like controllers using classical 
methods of state-space control theory, including robust synthesis, 
are reviewed. Special emphasis is placed on the use of methods 
using big data and technologies from the field of artificial intelligence 
for the implementation of nested intelligent structures for hierarchical 
management of the executive level, on which PID controllers are 
applied. The trend towards the management of complex compound 
systems with significantly increased requirements for accuracy and 
robustness, to overcome the challenges of uncertainty and stochas-
ticity in multi-criteria setting, has been traced. It is shown that the 
accelerated expansion of the functionality of the classical PID con-
troller, especially characteristic in the last two decades, has led to 
a new view and capabilities of the PID control technology, including 
promising directions such as anticipation and modeling of the sur-
rounding environment, PID controller in open systems, implementing 
adaptability through switching, diagnostics and fault tolerance, cyber 
security. Some of the main engineering and business problems that 
need to be solved in order for the PID controller to continue to enjoy 
its popularity are indicated: preserving the spirit of simplicity and 

intuitive clarity, ensuring convenience and efficiency in design and 
operation, affordable pricess, opportunities for seamless integration 
into the emerging computer and communication systems in the era 
of big data and artificial intelligence. Due to the small historical dis-
tance, the existing modern results rather outline certain trends and 
mark promising directions for reaching significant achievements for 
the practice of industrial automation in the near future.

1. Резюме
Стогодишнината на ПИД регулатора е знаменателна 

не само с пионерската статия на Nicholas Minorsky, с коя-
то той обосновава научно неговия алгоритъм, структура, 
компоненти и динамично поведение. Тя е важно напомняне 
за един феномен от развитието на автоматиката – че в 
продължение на цял век и особено през последното му 
три-четвърти ПИД регулаторът неизменно е доминиращо 
устройство в индустриалната автоматика – факт, който про-
дължава да бъде актуален и сега.

В това изследване е проследено непрекъснатото въз-
ходящо развитие на ПИД регулатора, което винаги е било 
свързано с неизменно ползване на нови технологии, мето-
ди и технически решения от най-съвременните постижения 
на времето си в различни области. 

Проследени са постиженията в развитието на класи-
ческия ПИД регулатор, които продължават да бъдат акту-
ални в редица случаи и сега. Особено внимание е отделе-
но на проблема с настройката на ПИД регулатора, който 
има вече 80-годишна история след работите на Циглер и 
Николс през 1942 г., като продължава и понастоящем да 
привлича вниманието на много изследователи, прилагащи 
най-съвременни методи от теорията за оптимизация, ме-
таевристичните подходи, машинното обучение. Разгледани 
са основните подходи за аналитичен синтез на ПИД и ПИД 
подобни регулатори, използващи класически методи от те-
орията за управлението в пространството на състоянията, 
в това число и робастният синтез. Специално се акцен-
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тира върху методи, ползващи големи данни и технологии 
от областта на изкуствения интелект за реализирането на 
вложени интелигентни структури за йерархично управление 
на изпълнителното стъпало, по които се прилагат ПИД ре-
гулатори. Проследена е тенденцията за преминаване към 
управление на сложни комплексни системи със значително 
повишени изисквания към точността и робастността, за 
преодоляване на предизвикателствата от неопределеност и 
стохастичност при многокритериална постановка. 

Показано е, че ускореното разширяване на функцио-
налността на класическия ПИД регулатор, особено харак-
терно през последните две десетилетия, е довело до нов 
поглед и възможности на ПИД технологията за управление, 
включвайки обещаващи направления като изпреварването 
и моделирането на заобикалящата среда, ПИД регулатор в 
отворени системи, реализиране на адаптивност чрез прев-
ключване, диагностика и устойчивост срещу повреди, ки-
берсигурност. 

Посочени са някои от основните проблеми от инже-
нерно и бизнес естество, които предстои да бъдат решени, 
за да продължи ПИД регулаторът да се радва на своята 
популярност: запазване на духа на простота и интуитивна 
яснота, гарантиране на удобства и ефективност при проек-
тиране и експлоатация, приемливи цени, възможности за 
безпрепятствено вграждане във въвежданите компютърни 
и комуникационни системи в ерата на големите данни и 
изкуствения интелект. 

Поради малката историческа дистанция съществу-
ващите съвременни резултати по-скоро очертават опре-
делени тенденции и маркират обещаващи направления за 
достигане на значими постижения за практиката на индус-
триалната автоматика в близко бъдеще.

2. Увод
Със своята забележителна 100-годишна история про-

порционално-интегралният и диференциален (ПИД) регула-
тор продължава да има доминираща позиция в базовото 
регулиране на индустриалните обекти [1,2,4,50], а през по-
следните три десетилетия и в много по-широк кръг прило-
жения: роботика, потребителска електроника, мехатроника, 
микромеханика, аерокосмически системи [4,5,36]. Наред с 
неговото основно качество – относителна простота и ясен 
физически смисъл – ПИД регулаторът е успял да запази 
така продължително своята голяма инженерна и инвести-
торска привлекателност, защото непрекъснато се е раз-
вивал, откликвайки своевременно както на развитието на 
научното знание и технологиите, така и на перманентното 
нарастване на бизнес изискванията за качество, произ-
водителност, сигурност, мениджмънт и в последна сметка 
– на иновативността и конкурентоспособността. От нача-
лото на 80-те години на миналия век, когато се появи 
и комерсиализира дигиталната му форма, еволюцията на 
ПИД регулатора е особено интензивна. При това както в 
областта на инженерните разработки и приложения, така 
и в значителното нарастване на изследванията в ПИД ба-
зираното управление, особено през настоящото столетие 

[4,11,21,26,35,39]. Основният фокус на тези изследвания 
е: а) в разработването на нови методи, алгоритми и преди 
всичко на софтуерни пакети за анализ и проектиране на 
базовия ПИД алгоритъм и неговите непосредствени разши-
рения [3,4,14,7÷11] и б) в развитието на нови подходи за 
разработване на оптимални и близки до оптималните ПИД 
регулатори чрез използване на утвърдени методи от съвре-
менната теория на управлението [4,23,24,28,45] и привли-
чане на доказали ефективността си техники, базирани на 
големи данни [38,39], невронни мрежи [39,40,41,42], ма-
шинно обучение [46,47] с особен акцент върху поощрява-
щото обучение (Reinforcement Learning, RL) [43,44,48,49]. 

Многогодишният експлоатационен опит показва, че 
ПИД регулаторът има сравнително малко недостатъци  при 
управление на основните технологични променливи (тем-
пература, налягане, разход, ниво) в голяма част от индус-
триалните обекти с малка размерност (Single Input – Single 
Output, SISO и Two Inputs – Two Outputs, TITO) [1,2,3,50]. 
Същевременно ПИД регулаторът се оказва недостатъчно 
ефективен или дори не може да се справи с управление-
то на редица по-сложни обекти със сложни операционни 
условия [5,6]. Бързото развитие на индустриалните техно-
логии и свързаните с това нараснали изисквания към гъв-
кавостта, сигурността, разполагаемостта при произволни 
смущения и експлоатационни ситуации увеличава значи-
телно дела на по-сложните и индустриалните обекти. ПИД 
регулаторите са били перманентно под този натиск през 
годините, но той е особено осезаем през последните две 
десетилетия [2,4,7,26,27,28,51,52]. 

ПИД технологиите за управление са отговаряли на 
това предизвикателство с фокусиране на изследователски-
те и инженерните усилия в две направления – подобрява-
не на ефективността на конвенционалния ПИД регулатор и 
неговите базови разширения (каскадно, компенсационно, 
изпреварващо) и разширяване на функционалността на 
конвенционалния ПИД регулатор за справяне с проблемите 
на базовото ниво на сложни индустриални (и други видове) 
обекти. Усилията за прогрес в тези две направления за 
развитие на ПИД регулатора са били насочвани с промен-
ливо тегло на отделяните ресурси (време, средства) в след-
ните действия: а) подобряване на методите и техническата 
реализация на модулите за настройка на параметрите на 
конвенционалния ПИД регулатор и неговите разширения 
[1,3,7,14,15,18,19]; б) синтез на разширени ПИД регула-
тори, в които базовата трикомпонентна структура на кон-
венционалния оригинален ПИД регулатор се запазва, но се 
вгражда в процедурата за синтез като структурно ограниче-
ние [4,10,23,25,28,29,35]; в) използване на постиженията в 
съвременните области на науката за данните (Data Science) 
и изкуствения интелект за изграждане на управляващи сис-
теми на базата на големите данни (Big Data) и машинното 
обучение с фокус върху дълбочинното машинно обучение 
(DL) и поощряващото обучение (SL) в разширени поста-
новки за: свойството на обекта (размерност, нелинейност, 
разпределеност, промяна във времето), на характеристики-
те на смущенията (стохастичност, неергодичност), на кри-
териите за оптималност (робастност, многокритериалност, 
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толерантност към повреди и непредвидени ситуации), на 
ограниченията (входни управления и смущения на вътреш-
ните физико-химичните процеси) [37,38,39,40,41,43,44]; г) 
интегриране на конвенционални или разширени ПИД ре-
гулатори в йерархични, децентрализирани и разпределени 
системи за управление [45,46,47,48,49]. 

Успешната еволюция на ПИД регулатора и ПИД тех-
нологията за управление като цяло е била възможна само 
поради неизменното следване на текущите постижения и 
тенденции за развитие на широк кръг от научни и инже-
нерни области: теория на управлението, на системите, на 
оптимизацията; на компютърните науки, на големите данни 
и изкуствения интелект, на информатиката и комуникацион-
ните технологии [4,12,33,37,40,43,45]. 

Несъмнен е приоритетът за успешното развитие и до-
миниращото утвърждаване на ПИД регулатора на знанието 
и опита, придобит и споделен в ПИД общността, от кон-
струирането на ПИД регулатора, проектирането и внедря-
ването на системи за управление на тяхна основа, както и 
резултатите от експлоатацията и цялостната бизнес оценка 
на тези системи [1,2,3,4,5,6].

В това изследване са разгледани основните утвър-
дени постижения в еволюцията на ПИД регулатора през 
неговата 100-годишна история. Изложени са и се обсъждат 
и основните възможности на многообразните съвременни 
аспекти на функционалното разширяване на конвенционал-
ния ПИД регулатор, съответстващи на съвременните изиск-
вания. Направен е опит проблемите на еволюцията на ПИД 
регулатора да бъдат разгледани в тяхната цялост, вземайки 

предвид всички етапи на жизнения цикъл на една управля-
ваща система с ПИД регулатор: „разработка – проектиране 
– внедряване – експлоатация – развитие” като отговор на 
възникващите предизвикателства от научно, инженерно и 
бизнес естество.

3. Развитие на конвенционалния  
ПИД алгоритъм

Конвенционалният ПИД алгоритъм се представя ек-
вивалентно: 

– В областта на времето

(1)

– В изображението на Лаплас

(2)

– В цифрова форма 

(3)

където n е управляващо въздействие, е=Y0-Y е грешка на 
регулирането, kp, kI и kD (съответно kp, kI, TD) са настроечни 
коефициенти на ПИД регулатора, t – време, n – дискретно 
време, s – оператор на Лаплас [1,3].

Съществува голямо разнообразие в реализацията на 
ПИД алгоритъма от фирмите производителки (над 100 ком-
пании), но най-често се използват паралелна и последова-
телна схема, показани на фиг. 1 а) и  б).
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в) съотношения на еквивалентност; г) Д съставяща
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Д съставящата в дигиталната форма (3) също може да 
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Фиг. 2. Затворен контур с конвенционален ПИД регулатор и филтър 
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намали пререгулирането, макар и за сметка на забавянето 
на скоростта на процеса. Аналогично при неизмерими, но 
високочестотни и големи по амплитуда смущения отново 
е рационално да се намали частта на входния сигнал към 
диференциращата част чрез избор на β<1. 

В редица комерсиални системи с цел да се нама-
ли влиянието на шума от измерването и високочестотната 
съставяща на външното смущение сигналът на обратната 
връзка е филтриран предварително (фиг. 2) 

(8)

където филтърът WF(s)  се избира с най-простата предава-
телна функция от типа
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Фиг. 2. Затворен контур с конвенционален  
ПИД регулатор и филтър

Времеконстантата на филтъра TF трябва да бъде 2-3 
пъти по-малка от основната времеконстанта на обекта, за-
щото се увеличава инерционността на затворената систе-
ма.

Ефектите от начина на реализиране на базовия алго-
ритъм (1), на апроксимацията на диференциалната (Д) със-
тавяща, разделното формиране на грешката на регулрането 
при формиране на П, И и Д съставящите, както и изборът 
на времеконстантата на високочестотния филтър TF дават 
определена допълнителна гъвкавост и частично подобрява-
не на качеството на регулиране спрямо това на базовия 
ПИД регулатор. Същевременно обаче удвояването на броя 
на параметрите за настройка (от три на шест) усложнява 
рязко намирането и поддържането на техните оптимални 
стойности при променящи се операционни условия. Това 
значително усложняване се оказва непродуктивен път за 
подобряване на ефективността на ПИД регулатора както в 
инженерен, така и в изследователски аспект.

4. Развитие на конвенционални 
структури с ПИД регулатор за обекти 
с един вход и един изход

В стандартната едноконтурна схема, показана на фиг. 2,  
се решават две задачи за стабилизация на отклонението 
на регулируемата променлива Y(t) от зададената стойност 
Y0(t): а) под влияние на външните смущаващи въздействия 
d (регулиране) и б) поради измененията на самата входна 
зададена променлива Y0(t) (следене). Компромисните на-
стройки kp, TI и TD на регулатора в много от случаите не 
дават задоволителен краен резултат. Поради това се оказ-

ва твърде ефектвно да се развие структурата на базовата 
схема от фиг. 2 в няколко направления в зависимост от 
свойствата на обекта W(s)  разполагаемата сензорна ин-
формация и поставените изисквания към системата.

4.1. Каскадно регулиране (фиг. 3)

Фиг. 3. Схема на каскадно регулиране с главен (C1)  
и подчинен (C2) регулатор

Използва се, когато обектът на основния динамичен 
канал W1(s) е много инерционен, смущенията d са интен-
зивни и не могат да се измерят пряко и е възможно да се 
намери промеждутъчна променлива z, която е измерима и 
съответният динамичен канал W2(s) е значително по-малко 
инерционен от W1(s) С въвеждането на втори подчинен 
регулатор C2(s,P2) системата се превръща в двуконтурна с 
две обратни връзки ОВ1 и ОВ2. Бързият контур, включващ 
C2(s,P2) и W2(s), следва заданието z0 което се формира 
в бавния контур с регулатор C1(s,P1). Бързият вътрешен 
контур намалява преобладаващата част на външното сму-
щение d, докато главният регулатор C1(s,P1) се справя със 
следене на заданието Y0(t) и ликвидиране на остатъчната 
част от външното смущение. Обичайно вътрешният регу-
латор C2(s,P2) се избира като П или ПИ, което облекчава 
силно намирането на подходящите настроечни параметри 
P2 при условие, че математичният модел на динамичния ка-
нал W2(s) може да бъде получен експериментално, защото 
входният u2(t) и изходният z(t) сигнали са измерими. Като 
правило допълнителните разходи за сензор за изкуствената 
регулируема величина z и спомагателният регулатор C2 се 
оправдават напълно от подобряването на качеството на ре-
гулирането в цялата система. Според разполагаеми статис-
тически данни около 7–10% от контурите с ПИД регулатор 
са в каскадно изпълнение [1,2,14].

4.2. Система с пряка компенсация 
(Feedforward Control, FFC) (фиг. 4)

Фиг. 4. Схема с компенсация на пряко измеримото външно 
въздействие d
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съставяща, разделното формиране на грешката на регулрането при формиране на П, И и Д съставящите, както и 
изборът на времеконстантата на високочестотния филтър FT  дават определена допълнителна гъвкавост и частично 
подобряване на качеството на регулиране спрямо това на базовия ПИД регулатор. Същевременно обаче удвояването 
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оптимални стойности при променящи се операционни условия. Това значително усложняване се оказва непродуктивен 
път за подобряване на ефективността на ПИД регулатора както в инженерен, така и в изследователски аспект. 
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в който грешката на всяка от П, И и Д съставящите се формират различно: 
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4. Развитие на конвенционални структури с ПИД регулатор  
за обекти с един вход и един изход Подзаглавие I степен 
 

В стандартната едноконтурна схема, показана на фиг. 2, се решават две задачи за стабилизация на отклонението 
на регулируемата променлива ( )tY  от зададената стойност ( ):0 tY  а) под влияние на външните смущаващи 

въздействия d (регулиране) и б) поради измененията на самата входна зададена променлива ( )tY 0  (следене). 
Компромисните настройки IP Tk , и DT на регулатора в много от случаите не дават задоволителен краен резултат. 
Поради това се оказва твърде ефектвно да се развие структурата на базовата схема от фиг. 2 в няколко направления в 
зависимост от свойствата на обекта ( ) ,sW  разполагаемата сензорна информация и поставените изисквания към 
системата. 

4.1. Каскадно регулиране (фиг. 3) Подзаглавие II степен 
 

 
 

Фиг. 3. Схема на каскадно регулиране с главен (C1) и подчинен (C2) регулатор 
 
Използва се, когато обектът на основния динамичен канал ( )sW1  е много инерционен, смущенията d са 

интензивни и не могат да се измерят пряко и е възможно да се намери промеждутъчна променлива z, която е измерима 
и съответният динамичен канал ( )sW2  е значително по-малко инерционен от ( ) .1 sW С въвеждането на втори подчинен 
регулатор ( )22 , PsC  системата се превръща в двуконтурна с две обратни връзки ОВ1 и ОВ2. Бързият контур, 

включващ ( )22 , PsC  и ( )sW2 , следва заданието ,0z  което се формира в бавния контур с регулатор ( ) ., 11 PsC  Бързият 
вътрешен контур намалява преобладаващата част на външното смущение d, докато главният регулатор  ( )11 , PsC се 

справя със следене на заданието ( )tY 0  и ликвидиране на остатъчната част от външното смущение. Обичайно 
вътрешният регулатор ( )22 , PsC  се избира като П или ПИ, което облекчава силно намирането на подходящите 
настроечни параметри P2 при условие, че математичният модел на динамичния канал ( )sW2  може да бъде получен 
експериментално, защото входният ( )tu2  и изходният ( )tz  сигнали са измерими. Като правило допълнителните 
разходи за сензор за изкуствената регулируема величина z и спомагателният регулатор C2  се оправдават напълно от 
подобряването на качеството на регулирането в цялата система. Според разполагаеми статистически данни около 7–
10%) от контурите с ПИД регулатор са в каскадно изпълнение [1,2,14]. 

4.2. Система с пряка компенсация (Feedforward Control, FFC) (фиг. 4) 
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Фиг. 4. Схема с компенсация на пряко измеримото външно въздействие d 
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Използва се, когато основната част на външното 
смущаващо въздействие d може да бъде измерено. Това 
позволява да се намери динамичната характеристика Wd(s) 
по канала на външното въздействие и да се формира до-
пълнителен отворен контур за регулиране с пряка компен-
сация на основната част на d, без да се използва обратна 
връзка. В тази структурна комбинация на управлението в 
отворен и затворен контур конвенционалният ПИД регула-
тор запазва основните си функции – да реализира следва-
нето на зададената траектория Y0(t) да ликвидира непълна-
та компенсация на външните въздействия и да стабилизира 
цялостното поведение на системата поради нелинейности, 
грешки в математичните модели, промени на динамичните 
канали W(s) и Wd(s)  и сензорните грешки в измерването 
на регулируемата променлива Y(t). 

В съвременната комерсиална регулираща апаратура 
компенсаторът FF(s) се избира като структура от библиоте-
ка предварително програмирани модули, като конкретните 
параметри по настройката P*F се намират от минимизацията 
на разликата

(10)

(11)

където J(.)  е критерий за точност, задаван най-често в чес-
тотната област [1,14,50]. Едно многомерно разширение на 
схемата от фиг. 4 е показано на фиг. 5. Някои съвременни 
теоретични проблеми на аналитична многомерна схема са 
обсъдени в [7].
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Фиг. 5. Схема с компенсация на външно въздействие с много измерими компоненти 
 
В [8] е направен подробен анализ на проблема с реализуемостта и каузалността на компенсатора ( ) ., FPsFF  

Посочени са редица нови относително прости правила за определяне на неговата структура и параметри. 
Модификацията на класическите решения за компенсатора на смущенията се спазват достатъчно ефективно в 
практическите приложения. 

4.3. Схема с компенсация на косвено измеримо смущение (фиг. 6) Подзаглавие II 
степен 

 

 
 

Фиг. 6. Схема с компенсация на косвено измеримо външно въздействие 
 
Използва се, когато основното смущаващо въздействие d не може да бъде измерено пряко, но е възможно да се 

намерят подходящи измерими променливи zi , с помощта на които да се реализира оценката на смущението d.  
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където ( )⋅J  е критерий за точност, задаван най-често в честотната област [1,14,50]. Едно многомерно разширение на 
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обсъдени в [7]. 
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Фиг. 6. Схема с компенсация на косвено измеримо външно въздействие

В [8] е направен подробен анализ на проблема с реа-
лизуемостта и каузалността на компенсатора FF(s, PF) Посо-
чени са редица нови относително прости правила за опре-

деляне на неговата структура и параметри. Модификацията 
на класическите решения за компенсатора на смущенията се 
спазват достатъчно ефективно в практическите приложения.

4.3. Схема с компенсация на косвено измеримо смущение (фиг. 6)

Използва се, когато основното смущаващо въз-
действие d не може да бъде измерено пряко, но е въз-
можно да се намерят подходящи измерими променливи zi, 
с помощта на които да се реализира оценката на смуще-
нието d. 

Блокът за косвено измерване може да бъде реализи-
ран на различна теоретична база (регресонен анализ (RA), 
метод на опорните вектори (Support Vector Machine, SVM), 

невронна мрежа (NN)). Поради това че всяко конкретно 
приложение има специфични особености, тази схема ус-
ложнява съществено конвенционалното приложение на 
ПИД регулатора C(s,P) Същевременно бързото развитие 
на библиотеките от съвременните комерсиални софтуерни 
модули за RA, SVM, NN ще позволи в близко бъдеще тази 
интуитивно ясна схема да получи по-широко приложение.
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4.4. Схема с компенсация на промените  
в поведението на обекта под влияние  
на външно смущение (фиг. 7)

Фиг. 7. Схема с компенсация на измеримо параметрично 
въздействие

Прилага се, когато динамичното поведение на обекта 
може да се параметризира във вида

(12)

където PW са променливи параметри в описанието на обек-
та, за които могат да се намерят преки функционални за-
висимости от параметричното входно въздействие (t) (на-
пример натоварването).

Зависимостите (13) се определят експериментално 
или на основата на аналитични физикохимични модели. 
Компенсаторът P се определя от условието за инва-
риантност на динамичната характеристика на отворената 
система

(13)

където n е стойността на влияещия параметър при номина-
лен (или най-често срещащ се) режим.

Съвременното развите на машинното обучение (ML) 
и на невронните мрежи (NN) дава увереност да се предпо-
ложи, че тази структурно проста схема ще може да получи 
широко приложение при обекти, където смущението  има 
няколко съставящи.

4.5. Схема за управление с две степени  
на свобода (2DoF, фиг. 8)

Фиг. 8. Схема на ПИД управление с две степени на свобода

Използва се, когато има чести смущения както по 
външното въздействие d, така и по заданието y0t. Прилага 
се двуконтурна система. Единият контур е конвенционален 
ПИД регулатор C s, P, който се справя основно с външните 
въздействия d и гарантира устойчивостта и цялостното ка-
чество на управлението. Отвореният контур включва модел 
V s и компенсатор FF s, които формират допълнителен 

компонент uF към управляващото въздействие uC, предназ-
начено да намали смущаващия ефект от честите изменения 
на заданието y0t. Схемата има логична и проста структу-
ра, като усложненията, предизвикани от включването на 
двата нови елемента Vs и FFs, с голяма вероятност ще 
могат да бъдат преодолени в близко време с използване на 
съвременните технологии, базирани на поток от данни за 
y0 t, yt, ut, d t чрез прилагане на машинно обучение и 
невронни мрежи [12,37,46,47].

5. Развитие на структури с базови ПИД 
регулатори за обекти с няколко входа  
и изхода

Структура с комбинации от един или два ПИД регула-
тора, с един или два изпълнителни механизма и една или 
две регулирани променливи започват да се развиват още 
през 40-те години на миналия век. Тези структури продъл-
жават да се използват широко на базово ниво на упра-
влението за редица технологични процеси в индустрията. 
Основната причина за тази популярност е тяхната относи-
телна простота, пряко решение на конкретни технологични 
изисквания или ограничения, натрупан опит от многократ-
но прилагане в сходни обекти и убеждението, че с малки 
усложнения и малки допълнителни разходи за регулатори, 
изпълнителни еханизми и сензори се получават осезаеми 
резултати. При това основните предимства на ПИД тех-
нологията, независимо от усложненията – алгоритмичната 
простота, ясната функционалност, непосредствената оцен-
ка на резултата и като цяло високия показател ефектив-
ност/цена, се запазват напълно.

5.1. Селекторна схема (фиг. 9)

Фиг. 9. Схема на управление със селектор

Използва се, когато се разполага само с едно ре-
гулиращо въздействие u, а трябва да се управляват две 
изходни величини y и z. В съответствие с теорията такъв 
обект е само частично управляем. Като правило едната 
регулируема величина, в случая y, е основна, а втората z е 
второстепенна, но трябва да се държи в зададени граници 
zmin< z < zmax. В схемата в един момент може да работи 
само един от трите ПИД регулатора. При нормални усло-
вия, когато вторичната променлива z е извън границите  
min zmin+1 и max zmax 2, е включен само основният 
регулатор C s, P1.  

Неговите параметри P1 се настройват по обичайните 
методи спрямо обекта W1s. Ако вторичната променлива z 
се приближи до границте zmin или zmax, т.е. попадне в зоните 
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където nλ е стойността на влияещия параметър при номинален (или най-често срещащ се) режим. 

Съвременното развите на машинното обучение (ML) и на невронните мрежи (NN) дава увереност да се 
предположи, че тази структурно проста схема ще може да получи широко приложение при обекти, където 
смущението λ има няколко съставящи. 

4.5. Схема за управление с две степени на свобода (2DoF, фиг. 8) Подзаглавие II степен 
 

 
 

Фиг. 8. Схема на ПИД управление с две степени на свобода 
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модел ( )sV  и компенсатор ( ) ,sFF  които формират допълнителен компонент uF към управляващото въздействие  uC , 

предназначено да намали смущаващия ефект от честите изменения на заданието ( ) .0 ty Схемата има логична и проста 
структура, като усложненията, предизвикани от включването на двата нови елемента ( )sV  и ( ) ,sFF  с голяма 
вероятност ще могат да бъдат преодолени в близко време с използване на съвременните технологии, базирани на поток 
от данни за ( ) ( ) ( ) ( )tdtutyty ,,,0  чрез прилагане на машинно обучение и невронни мрежи [12,37,46,47]. 

 

 

 

регулатора ( ) ., PsC Същевременно бързото развитие на библиотеките от съвременните комерсиални софтуерни 
модули за RA, SVM, NN ще позволи в близко бъдеще тази интуитивно ясна схема да получи по-широко приложение. 

4.4. Схема с компенсация на промените в поведението на обекта под влияние 
на външно смущение (фиг. 7) Подзаглавие II степен 

 

 
 

Фиг. 7. Схема с компенсация на измеримо параметрично въздействие 
 
Прилага се, когато динамичното поведение на обекта може да се параметризра във вида 
 

(12) ( ) ( )( )( ) ,,, tPsWPsW W λ=   
 

където WP са променливи параметри в описанието на обекта, за които могат да се намерят преки функционални 
зависимости от параметричното входно въздействие ( )tλ  (например натоварването). 

Зависимостите (13) се определят експериментално или на основата на аналитични физикохимични модели. 
Компенсаторът ( )λP  се определя от условието за инвариантност на динамичната характеристика на отворената 
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където nλ е стойността на влияещия параметър при номинален (или най-често срещащ се) режим. 

Съвременното развите на машинното обучение (ML) и на невронните мрежи (NN) дава увереност да се 
предположи, че тази структурно проста схема ще може да получи широко приложение при обекти, където 
смущението λ има няколко съставящи. 

4.5. Схема за управление с две степени на свобода (2DoF, фиг. 8) Подзаглавие II степен 
 

 
 

Фиг. 8. Схема на ПИД управление с две степени на свобода 
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5. Развитие на структури с базови ПИД регулатори за обекти  
с няколко входа и изхода Подзаглавие I степен 

 
Структура с комбинации от един или два ПИД регулатора, с един или два изпълнителни механизма и една или 

две регулирани променливи започват да се развиват още през 40-те години на миналия век. Тези структури 
продължават да се използват широко на базово ниво на управлението за редица технологични процеси в индустрията. 
Основната причина за тази популярност е тяхната относителна простота, пряко решение на конкретни технологични 
изисквания или ограничения, натрупан опит от многократно прилагане в сходни обекти и убеждението, че с малки 
усложнения и малки допълнителни разходи за регулатори, изпълнителни еханизми и сензори се получават осезаеми 
резултати. При това основните предимства на ПИД технологията, независимо от усложненията – алгоритмичната 
простота, ясната функционалност, непосредствената оценка на резултата и като цяло високия показател 
ефективност/цена, се запазват напълно. 

5.1. Селекторна схема (фиг. 9) Подзаглавие II степен 
 

 
 

Фиг. 9. Схема на управление със селектор 
 
Използва се, когато се разполага само с едно регулиращо въздействие u, а трябва да се управляват две изходни 

величини y и z. В съответствие с теорията такъв обект е само частично управляем. Като правило едната регулируема 
величина, в случая y, е основна, а втората z е второстепенна, но трябва да се държи в зададени граници zmin< z < zmax. В 
схемата в един момент може да работи само един от трите ПИД регулатора. При нормални условия, когато вторичната 
променлива z е извън границите 1minmin ε+=∆ z  и ,2maxmax δ−=∆ z е включен само основният регулатор ( ) ., 11 PsC
Неговите параметри P1 се настройват по обичайните методи спрямо обекта ( ) .1 sW  Ако вторичната променлива z се 
приближи до границте zmin или zmax, т.е. попадне в зоните min∆ или ,max∆ около тях се превключват съответно 
регулаторите ( )sC2  и ( ) .3 sC  

5.2. Схема с разделяне на обхвата на управляващото  
въздействие (фиг. 10) Подзаглавие II степен 

 
 

 
 

Фиг. 10. Схема на управление с разделяне на обхвата на управляващото въздействие 
 
Прилага се, когато има основание за управление на една и съща регулируема променлива, да се използват две 

различни физически управляващи въздействия. Типични примери са регулирането на температура с нагряващ агент 
( 1u ) и охлаждащ агент ( 2u ) или използването на два последователно включени регулиращи органа с малък ( 1u ) и 
голям ( 2u ) дебит. В схемата са включени един ПИД регулатор и един логически блок, разделящ интервала на действие 
на двата регулиращи органа в замисимост от управляващия сигнал v на регулатора maxmin vvv ≤≤ (SRC – Split Range 
Control). Определени проблеми създава областта около величината ,1vv = където могат да се появят чести 
превключвания на изпълнителните механизми. Тези ситуации се избягват, като в логическия блок (SRC) се включва 
реле с хистерезис. Регулаторът ( )PsC ,1  може да работи с едни настройки и за двата режима, но при голяма разлика в 



3 202226

100 years PID controller | 100 години ПИД регулатор

min или max, около тях се превключват съответно регула-
торите C2s и C3s.

5.2. Схема с разделяне на обхвата  
на управляващото въздействие (фиг. 10)

Фиг. 10. Схема на управление с разделяне на обхвата  
на управляващото въздействие

Прилага се, когато има основание за управление на 
една и съща регулируема променлива, да се използват две 
различни физически управляващи въздействия. Типични 
примери са регулирането на температура с нагряващ агент 
(u1) и охлаждащ агент (u2) или използването на два после-
дователно включени регулиращи органа с малък (u1) и го-
лям (u2) дебит. В схемата са включени един ПИД регулатор 
и един логически блок, разделящ интервала на действие на 
двата регулиращи органа в замисимост от управляващия 
сигнал v на регулатора vmin ≤ v ≤ vmax (SRC – Split Range 
Control). Определени проблеми създава областта около 
величината v = v1, където могат да се появят чести прев-
ключвания на изпълнителните механизми. Тези ситуации се 
избягват, като в логическия блок (SRC) се включва реле 
с хистерезис. Регулаторът C1s, P може да работи с едни 
настройки и за двата режима, но при голяма разлика в 
динамичните характеристики W1s и W2s се налага да се 
използват два комплекта настройки, които се превключват 
също така от логическия блок.

5.3. Схема с разделяне на интервала  
на задаващия сигнал (фиг. 11)

Фиг. 11. Схема с разделяне на интервала на задаващия  
сигнал с логически блок

Тя се прилага при управление на една променлива 
yt, която се изменя значително във времето. Типични 
случаи са периодичните индустриални процеси с различ-
но поведение на обекта в различните стадии (химически 
реактори, процеси на пускане, нормална експлоатация и 

спиране, многозонни нагревателни металургични пещи и 
много други) [1,50]. Такива обекти са нелинейни. Управле-
нието им само с един ПИД регулатор с превключващи се 
в комплекта параметри, настроени спрямо поведението на 
обекта във всеки подинтервал y  y0

i  y
0
i+1 , W1s, W2s и 

W3s, е несигурно и може да доведе до големи загуби и 
аварии. Предпочита се схема с три независими ПИД регу-
латора, свързани най-често и със самостоятелни изпълни-
телни механизми и регулиращи органи (фиг. 11).

Едно разширение на схемата от фиг. 11 е показано 
на фиг. 12, където е приложена и многомерна компенсация 
на смущенията di i  1, n, аналогично на схемата от фиг. 5.

Фиг. 12. Схема с компенсация на измерими смущения  
и разделяне на интервала на заданието

5.4. Двуконтурна схема с ПИД управление  
на стабилизиран неустойчив обект (фиг. 13)

Фиг. 13. Двуконтурна схема с ПИД управление  
на стабилизиран неустойчив обект

В редица случаи в химическата технология оптимал-
ното проектиране на технологични обекти (особено на хи-
мични реактори) води до необходимост от експлоатация на 
неустойчиви обекти. Обичайната практика за управление 
на този тип обекти е да се реши на два етапа – стабилиза-
ция и управление, като стабилизиращ регулатор в редица 
случаи може да се използва П регулатор [50]. В по-слож-
ните обекти с голяма неопределеност се оказва ефективно 
прилагането на съвременна техника за нелинейно управле-
ние, например управление с обратна стъпка (Backstepping 
Control) [11] . Настройката на ПИД регулатора в тази схема 
е свързано със значителни затруднения, защото стабили-
зиращият контур най-често е с променящо се във времето 
поведение. Съвременните решения разширяват схемата от 
фиг. 13 с модул за адаптивна настройка на ПИД регулато-
ра, подобен на показания на фиг. 14.
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Фиг. 14. Интелигентна система за оптимална настройка  
на ПИД регулатор

Показани са някои от възможните решения за опти-
мизационната процедура – машинно обучение (ML), нев-
ронни мрежи (NN), размита логика (FL), нелинейна оптими-
зация (NL) и много други [15,16,17,22,39,40,47].

5.5. Схема за декуплиращо управление (фиг. 15)

Фиг. 15. Схема за декуплиращо управление  
на двумерен MIMO обект

ПИД регулаторите се прилагат успешно и за управле-
ние на многосвързани обекти с ниска размерност, в част-
ност за такива с два входа и два изхода (фиг. 15) (TITO). 
Възможни са две ситуации:

 – Обект със слаба свързаност, за който се изпъл-
нява съотношението

(14)

където ≤0.15÷0.25, P – резонансната честота на 
по-бавния контур. В този случай могат да се при-
ложат два независими ПИД регулатора без ком-
пенсиране на ефекта на кръстосаните връзки W12 

s и W21s. Остатъчната свързаност в двуконтур-
ната схема се компенсира от ПИД регулаторите;

 – Обект със силна свързаност (> >0.25), при което 
е целесъобразно да се въведат два компенсатора 
на кръстосаните връзки k12s, 1 и k21s, 2. Тъй 
като обикновено има определени проблеми с ре-
ализуемостта на точни компенсатори

 (15)

структурите и параметрите на реалните компен-
сатори kij s, i се намират след минимизация на 
разликите

(16)

където N е експертно определена честота на 
всеки от контурите с ПИД регулатори C1s, P1 
и C2s, P2.

Декуплираната с компенсаторите k12 и k21 двумерна 
система не е строго оптимална спрямо желания критерий, 
но е често предпочитана алтернатива заради своята прос-
тота и интуитивна яснота за оперативния персонал.

5.6. Развитие на допълнителни 
функционалности за специални ситуации

Експлоатационната практика с годините е наложила 
при проектирането да се разполага с някои дотълнителни 
функционалности, разширяващи класическия ПИД регула-
тор:

 – Включване на нелинеен елемент от типа ограниче-
ние по канала на регулиращото въздействие, при 
което освен физическите граници на регулиращия 
орган umin ≤ u ≤ umax се налагат допълнителни на-
стройваеми ограничения ua и ub, за които 0 ≤ ua 
≤ u ≤ ub ≤ umax;

 – Регулиране на съотношението между две промен-
ливи z1 и z2. С използване на нелинеен модул 
деление се формира алгебричната променлива

(17)

която се стабилизира от ПИД регулатор. Като 
правило единият от двата потока zi се регулира 
от друг ПИД регулатор, най-често с променливо 
задание z*i;

 – Система за предотвратяване на неконтролируемо 
нарастване на интегралната съставяща на ПИД 
регулатора (Anti Windup). При определени обек-
ти в ситуации с недостигане или ограничаване на 
максималното регулиращо въздействие грешката 
на регулиране се натрупва неконтролируемо в u 
съставящата. Това води до значително, а често и 
до недопустимо пререгулиране и голяма продъл-
жителност на нежеланите преходни процеси. Дос-
тавчиците на ПИД регулатори предлагат няколко 
алтернативни реализации на тази схема, подроб-
но разгледани в [1,3,14];

 – Безударно преминаване от ръчно в автоматично 
управление (bumpless transfer between manual and 
automatic). Конкретната реализация на тази функ-
ционалност се определя от начина на фирменото 
изпълнение на базовия ПИД алгоритъм (паралел-
но, последователно или комбинирано). Основна 
роля изпълнява схемата за формиране на И със-
тавящата и мястото в схемата на ключа за прев-

 

 

В редица случаи в химическата технология оптималното проектиране на технологични обекти (особено на 
химични реактори) води до необходимост от експлоатация на неустойчиви обекти. Обичайната практика за управление 
на този тип обекти е да се реши на два етапа – стабилизация и управление, като стабилизиращ регулатор в редица 
случаи може да се използва П регулатор [50]. В по-сложните обекти с голяма неопределеност се оказва ефективно 
прилагането на съвременна техника за нелинейно управление, например управление с обратна стъпка (Backstepping 
Control) [11] . Настройката на ПИД регулатора в тази схема е свързано със значителни затруднения, защото 
стабилизиращият контур най-често е с променящо се във времето поведение. Съвременните решения разширяват 
схемата от фиг. 13 с модул за адаптивна настройка на ПИД регулатора, подобен на показания на фиг. 14.  
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където Pωδ ,25,015,0 ÷≤  – резонансната честота на по-бавния контур. В този случай могат да се приложат 
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където Nω е експертно определена честота на всеки от контурите с ПИД регулатори ( )11 , PsC  и ( ) ., 22 PsC  

Декуплираната с компенсаторите 12k и 21k двумерна система не е строго оптимална спрямо желания критерий, 
но е често предпочитана алтернатива заради своята простота и интуитивна яснота за оперативния персонал.  

5.6. Развитие на допълнителни функционалности за специални ситуации 
Подзаглавие II степен 

Експлоатационната практика с годините е наложила при проектирането да се разполага с някои дотълнителни 
функционалности, разширяващи класическия ПИД регулатор: 

– Включване на нелинеен елемент от типа ограничение по канала на регулиращото въздействие, при което освен 
физическите граници на регулиращия орган maxmin uuu ≤≤ се налагат допълнителни настройваеми 
ограничения au и bu , за които ;0 maxuuuu ba <≤≤<  

– Регулиране на съотношението между две променливи 1z и .2z С използване на нелинеен модул деление се 
формира алгебричната променлива 
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която се стабилизира от ПИД регулатор. Като правило единият от двата потока iz се регулира от друг ПИД 

регулатор, най-често с променливо задание ;*
iz  

– Система за предотвратяване на неконтролируемо нарастване на интегралната съставяща на ПИД регулатора 
(Anti Windup). При определени обекти в ситуации с недостигане или ограничаване на максималното 
регулиращо въздействие грешката на регулиране се натрупва неконтролируемо в u съставящата. Това води до 
значително, а често и до недопустимо пререгулиране и голяма продължителност на нежеланите преходни 
процеси. Доставчиците на ПИД регулатори предлагат няколко алтернативни реализации на тази схема, 
подробно разгледани в [1,3,14];  

– Безударно преминаване от ръчно в автоматично управление (bumpless transfer between manual and automatic). 
Конкретната реализация на тази функционалност се определя от начина на фирменото изпълнение на базовия 
ПИД алгоритъм (паралелно, последователно или комбинирано). Основна роля изпълнява схемата за формиране 
на И съставящата и мястото в схемата на ключа за превключване ръчно-автоматично [3];  

– Безударно променяне на параметрите на настройката на ПИД регулатора (bumpless parameters changes). 
Ефектът от промяната на коефициентите в ПИД регулатора зависи силно от избраната и развивана фирмена 
реализация. Условието за гладка промяна на параметрите е реакцията на П и И съставящите да бъде инварантна 
спрямо параметрите. Най-удобната ситуация за превключване са моментите, в които грешката на 
регулиране yy −0  е равна на нула [3]. 

Развитието на конвенционалните структури на системите за регулиране с ПИД регулатор е довело до съществено 
увеличаване на тяхната ефектвност и универсалност в посока на реализиране на принципа един тип регулатор за всеки 
случай. Твърде съществено за широкото разпространение на ПИД регулатора е обстоятелството, че водещите 
фирми  доставчици (Сименс, Рокуел, АВВ, Фоксборо, Ханиуел) предлагат пълни възможности за изграждането на 
разширени конвенционални структури в модулна форма на достъпни цени без нуждата от висококвалифицирани 
специалисти в критичните етапи в проектирането, изграждането и експлоатацията. 

6. Рамка на съвременното разширение на ПИД регулатора Подзаглавие I степен 
Съвременните насоки, проблеми и средства за разширяване на ПИД регулатора са коренно различни от 

разгледаното по-горе класическо развитие. Макар и започнали още в края на миналия век, работите по съвременното 
разширяване на ПИД регулатора се развиват активно в изследователски и инженерен аспект през последните две 
десетилетия. 
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– Безударно преминаване от ръчно в автоматично управление (bumpless transfer between manual and automatic). 
Конкретната реализация на тази функционалност се определя от начина на фирменото изпълнение на базовия 
ПИД алгоритъм (паралелно, последователно или комбинирано). Основна роля изпълнява схемата за формиране 
на И съставящата и мястото в схемата на ключа за превключване ръчно-автоматично [3];  

– Безударно променяне на параметрите на настройката на ПИД регулатора (bumpless parameters changes). 
Ефектът от промяната на коефициентите в ПИД регулатора зависи силно от избраната и развивана фирмена 
реализация. Условието за гладка промяна на параметрите е реакцията на П и И съставящите да бъде инварантна 
спрямо параметрите. Най-удобната ситуация за превключване са моментите, в които грешката на 
регулиране yy −0  е равна на нула [3]. 

Развитието на конвенционалните структури на системите за регулиране с ПИД регулатор е довело до съществено 
увеличаване на тяхната ефектвност и универсалност в посока на реализиране на принципа един тип регулатор за всеки 
случай. Твърде съществено за широкото разпространение на ПИД регулатора е обстоятелството, че водещите 
фирми  доставчици (Сименс, Рокуел, АВВ, Фоксборо, Ханиуел) предлагат пълни възможности за изграждането на 
разширени конвенционални структури в модулна форма на достъпни цени без нуждата от висококвалифицирани 
специалисти в критичните етапи в проектирането, изграждането и експлоатацията. 

6. Рамка на съвременното разширение на ПИД регулатора Подзаглавие I степен 
Съвременните насоки, проблеми и средства за разширяване на ПИД регулатора са коренно различни от 

разгледаното по-горе класическо развитие. Макар и започнали още в края на миналия век, работите по съвременното 
разширяване на ПИД регулатора се развиват активно в изследователски и инженерен аспект през последните две 
десетилетия. 
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ключване ръчно-автоматично [3];
 – Безударно променяне на параметрите на настрой-
ката на ПИД регулатора (bumpless parameters 
changes). Ефектът от промяната на коефициенти-
те в ПИД регулатора зависи силно от избраната 
и развивана фирмена реализация. Условието за 
гладка промяна на параметрите е реакцията на П 
и И съставящите да бъде инварантна спрямо па-
раметрите. Най-удобната ситуация за превключва-
не са моментите, в които грешката на регулиране 
y0-y е равна на нула [3].

 
Развитието на конвенционалните структури на систе-

мите за регулиране с ПИД регулатор е довело до съществе-
но увеличаване на тяхната ефектвност и универсалност в 
посока на реализиране на принципа един тип регулатор 
за всеки случай. Твърде съществено за широкото разпрос-
транение на ПИД регулатора е обстоятелството, че воде-
щите фирми доставчици (Сименс, Рокуел, АВВ, Фоксборо, 
Ханиуел) предлагат пълни възможности за изграждането на 
разширени конвенционални структури в модулна форма на 
достъпни цени без нуждата от висококвалифицирани спе-
циалисти в критичните етапи в проектирането, изграждане-
то и експлоатацията.

6. Рамка на съвременното разширение 
на ПИД регулатора

Съвременните насоки, проблеми и средства за раз-
ширяване на ПИД регулатора са коренно различни от раз-
гледаното по-горе класическо развитие. Макар и започнали 
още в края на миналия век, работите по съвременното 
разширяване на ПИД регулатора се развиват активно в 
изследователски и инженерен аспект през последните две 
десетилетия.

6.1. Основната причина за търсенето на нови функ-
ционални и комерсиални възможности за ПИД регулато-
ра е належащата необходимост да се преодолее недоста-
тъчната му ефективност, възникваща поради:

 – Управлението на сложни обекти с голяма раз-
мерност, силна многосвързаност, йерархична 
структура с взаимозависимости между различ-
ните нива, нелинейност, неопределеност, интен-
зивни и непредсказуеми външни смущения, чести 
промени на заданието и операционните условия, 
стохастичност на обекта и смущенията (структура 
и параметри);

 – Нови изисквания към съществуващите и особено 
към новите технологични обекти – многокритери-
ална постановка, робастност при всички режими, 
справяне с постоянни и променящи се ограни-
чения от различен характер, сигурност срещу 
вътрешни повреди и кибератаки, операционна и 
мениджърска гъвкавост при различни технически, 
организационни и бизнес ситуации;

 – Необходмост от реагиране на бързо навлизащи-

те в индустрията нови методи на изкуствения ин-
телект, големите данни, съвременните компютърни 
и комуникационни технологии, фокусирани върху 
тенденциите за тотална дигитализация и предизви-
кателствата на Индустрия 4.0.

6.2. Насоките за съвременно разширение на ПИД 
регулатора се фокусират в следното:

 – Нов смисъл, методи и реализации в рамките на 
основния проблем за всяка система за управле-
ние с ПИД регулатор – настройката на параме-
трите kP, TI и TD в новите разширени варианти 
P-ПИД (extended PID – E-PID);

 – Синтез на разширени ПИД регулатори (Р-ПИД) 
за посочените по-горе големи и сложни типове 
обекти;

 – Развитие на нови структури на сложни систе-
ми за управление с разширени ПИД регулатори 
(централизирани, децентрализирани, йерархични, 
разпределени);

 – Прилагане на съществуващите интензивно разви-
ващи се през последното десетилетие съвременни 
методи на дигиталните технологии – интернет 
на нещата (IoT), индустриален интернет на неща-
та (IIoT), както и използването на разработки в 
други области, комерсиални софтуерни пакети за 
оптимизация, моделиране, машинно обучение, съ-
временна аналитика, бази данни.

6.3. Пътищата за справяне с посочените много-
бройни и сложни предизвикателства пред съвременното 
разширение на класическия ПИД регулатор са свързани с 
преодоляване на значителен брой проблеми от критична 
важност за бъдещето на ПИД базираното управление в 
индустрията и извън нея:

 – В изследванията и проектирането да се отчитат 
възможно най-голям брой елементи от реалния 
свят – неопределеност, непредвидмост на сму-
щенията, променливост на характеристиките на 
обекта и въздействията, липсата на достатъчно 
измервания, ограничената квалификация на опе-
ративния персонал;

 – Формиране на нов смисъл за понятието сложност 
при разширеното ПИД управление – многоаспект-
ната сложност на обекта (размерност, свързаност, 
измеримост, линейност, стохастичност, ограниче-
ния), на критериите (точност, грубост, разпола-
гаемост, сигурност), на алгоритмите (сходимост, 
надеждност, всеобхватност), на цифровата реали-
зация (ресурс, бързодействие);

 – Намиране на рационалните компромиси в много-
критериалния проблем за оптимизация и синтез 
в тези условия на стохастичност, неопределеност, 
ограничения, нестационарност;

 – Привеждане на задачите за съвременно разширя-
ване на ПИД управлението от подходите на пре-
давателните функции и простанството на състоя-
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нията към методите за управление на базата на 
невронни мрежи и машинно обучение;

– Разширяване на обхвата на ПИД управлението 
в съответствие със съвременните изисквания за 
интеграция и координация в големи централизира-
ни, децентрализирани и разпределени управляеми 
структури, съдържащи десетки, стотици и дори хи-
ляди елементи;

– Разработване на нови архитектури за реализира-
не на разширено ПИД управление чрез комбинра-
не на off-line и on-line процедури, оптимизация на 
разпределението между локални и облачни (IIoT) 
изчисления, разработване на декомпозиционни 
методи, намаляващи изчислителната сложност.

В голяма част от работите по разширяване на кла-
сическия ПИД регулатор има стремеж, независимо от 
прилагането на нови методи, да се запазят в рамките на 
възможното неговите основни особености – простотата и 
ясно обяснимата функционалност. Това е критично важен 
момент, за да не се изгубят тесните връзки с фирмите дос-
тавчици на ПИД регулиращи системи и – още по-съществе-
но – на тези с индустрията.

7. Настройка на ПИД регулатора
Настройката на параметрите kP, TI и TD на ПИД регула-

тора винаги е била от критична важност за ефикасното му 
използване. От 1942 г., когато се появяват първите емпи-
рични методи за настройка на Циглеря и Николс [1,3,4], са 
предложени голям брой различни алтернативни подходи. В 
ръководството на O’Dwyer за настройка на ПИ и ПИД регу-
латори от 2009 г. [14] са систематизирани 1730 (!) такива 
методи. За съжаление резултатите от многобройните статис-
тически изследвания [1,2,3,13,19] покават, че в индустрията 
само 20-30% от внедрените ПИД (ПИ) регулатори са настро-
ени оптимално. Това влошава качеството на регулирането и 
не позволява да се смекчат недостатъците на ПИД регула-
торите, приложени към обекти и операционни ситуации, при 
които справянето им въобще е проблематично по принцип 
[5,6]. От друга страна, изключителната популярност и биз-
нес успехът на ПИД регулатора 100 години след появата му 
е предизвикателство за намиране на достатъчно ефикасни 
и удобни за приложение методи за настройка, които да са 
кохерентни с функционалното и технологичното развитие на 
ПИД регулатора в съвременните условия.

7.1. Функционални аспекти на процедурата 
за параметрична настройка на ПИД 
регулатора

– Настройката на ПИД регулатора може да има раз-
лична обобщена функционална насоченост:
• Постигане на най-добри показатели за точност 

на системата по отношение на режима на ре-
гулиране. Според фиг. 2 при P*C оптималните 
параметри са

(18)

където грешката на регулиране R  y0  y CPC,
dg, J . е критерий за точност (например сред-
ноквадратична грешка), dg е зададеното сумар-
но външно смущение върху обекта (външно 
въздействие, сензорен шум), y0 е задание, кое-
то се приема за постоянно: y0 = const.

• Най-добра точност по отношене на режима 
на следене на заданието y0  y0 t (сервоу-
правление)

(19)

където грешката на регулиране при сле-
дене (сервоуправление) се дефинира като 
S  y0

g  y CPC, y0
g; външното въздействие се 

пренебрегва;
• Най-добра точност при едновременно действие 

на външното въздействие d ≠ 0 и y0 ≠ const 
(фиг. 8):

(20)

където V PV е модел, а FF PFF – динамичен  
филтър в схемата на ПИД  регулатор с две сте-
пени на свобода (2DoF) (фиг. 8), PV и PFF са 
съответните параметри на модела и филтъра, 
P  PC , PV , PFF е разширеният вектор на на-
строечните параметри;

– Процедурата за настройка може да бъде насочена 
към различни по сложност управляващи струк-
тури, базирани на ПИД регулатор:
• Едноконтурни системи – фиг. 2, фиг. 8, фиг. 10, 

фиг. 13;
• Многоконтурни системи – фиг. 3, фиг. 4, фиг. 7, 

фиг. 5;
• Системи с няколко ПИД регулатора – фиг. 9, 

фиг. 11, фиг. 12;
• Децентрализирани системи – фиг. 19*;
• Йерархични системи – фиг. 22*;
• Разпределени системи – фиг. 24*;

– Настройката на ПИД регулаторите може да се ре-
ализира в различни варианти в индустриалните 
системи за автоматизация в зависимост от опера-
ционните изисквания:
• Настройка при поискване – процедурата се 

стартира при заявка от оперативния персонал 
на съответното ниво на йерархия;

• Периодична пренастройка – процедурата се 
стартира автоматично според алгоритмите в 
работния проект с фиксирана честота или в 
зависимост от възникнала ситуация;

• Адаптивна настройка – процедурата за на-

* Особеностите на децентрализираните, йерархичните, раз-
пределените системи и многонивовата адаптивна коррдина-
ция се разглеждат по-долу в раздели 7, 8 и 9.

 

 

100 години след появата му е предизвикателство за намиране на достатъчно ефикасни и удобни за приложение методи 
за настройка, които да са кохерентни с функционалното и технологичното развитие на ПИД регулатора в съвременните 
условия. 

7.1. Функционални аспекти на процедурата за параметрична настройка  
на ПИД регулатора 
 

– Настройката на ПИД регулатора може да има различна обобщена функционална насоченост:  
• Постигане на най-добри показатели за точност на системата по отношение на режима на регулиране. 

Според фиг. 2 при *
CP  оптималните параметри са 

 

(18) ( )RPCR JP
C

∆= minarg*  при ,gdd =   

 

където грешката на регулиране ( )( ) ( )⋅−=∆ JdPCyy gCR ,,0  е критерий за точност (например 
средноквадратична грешка), gd е зададеното сумарно външно смущение върху обекта (външно въздействие, 

сензорен шум), 0y е задание, което се приема за постоянно: const.0 =y  

• Най-добра точност по отношене на режима на следене на заданието ( )tyy 00 =  (сервоуправление) 
 

(19) ( )SPCS JP
C

∆= minarg  при ,00
gyy =   

 

където грешката на регулиране при следене (сервоуправление) се дефинира като ( )( );, 00
gCgS yPCyy −=∆  

външното въздействие се пренебрегва; 
• Най-добра точност при едновременно действие на външното въздействие 0≠d  и const0 ≠y  (фиг. 8): 

 

(20) ( ) ( ) ( )( )( )FFVC PFFPVPCJP ,,minarg ∆=  при ,, 00
gg yydd ==   

 

където ( )VPV  е модел, а ( )FFPFF  – динамичен филтър в схемата на ПИД регулатор с две степени на 
свобода (2DoF) (фиг. 8), VP и FFP са съответните параметри на модела и филтъра, ( )FFVC PPPP ,,=  е 
разширеният вектор на настроечните параметри; 

– Процедурата за настройка може да бъде насочена към различни по сложност управляващи структури, 
базирани на ПИД регулатор: 
• Едноконтурни системи – фиг. 2, фиг. 8, фиг. 10, фиг. 13; 
• Многоконтурнис системи – фиг. 3, фиг. 4, фиг. 7, фиг. 5; 
• Системи с няколко ПИД регулатора – фиг. 9, фиг. 11, фиг. 12; 
• Децентрализирани системи – фиг. 19∗; 
• Йерархични системи – фиг. 22*; 
• Разпределени системи – фиг. 24*; 

– Настройката на ПИД регулаторите може да се реализира в различни варианти в индустриалните системи за 
автоматизация в зависимост от операционните изисквания: 
• Настройка при поискване – процедурата се стартира при заявка от оперативния персонал на съответното 

ниво на йерархия; 
• Периодична пренастройка – процедурата се стартира автоматично според алгоритмите в работния проект 

с фиксирана честота или в зависимост от възникнала ситуация; 
• Адаптивна настройка – процедурата за настройка е фрагмент на адаптивното управление с твърда 

адаптация (фиг. 7), интелигентна адаптация (фиг. 14), многонивова адаптна коорднация (фиг. 24*). 

                                                 
∗ Особеностите на децентрализираните, йерархичните, разпределените системи и многонивовата адаптивна коррдинация се 
разглеждат по-долу в раздели 7, 8 и 9. 
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(18) ( )RPCR JP
C

∆= minarg*  при ,gdd =   

 

където грешката на регулиране ( )( ) ( )⋅−=∆ JdPCyy gCR ,,0  е критерий за точност (например 
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сензорен шум), 0y е задание, което се приема за постоянно: const.0 =y  

• Най-добра точност по отношене на режима на следене на заданието ( )tyy 00 =  (сервоуправление) 
 

(19) ( )SPCS JP
C

∆= minarg  при ,00
gyy =   

 

където грешката на регулиране при следене (сервоуправление) се дефинира като ( )( );, 00
gCgS yPCyy −=∆  

външното въздействие се пренебрегва; 
• Най-добра точност при едновременно действие на външното въздействие 0≠d  и const0 ≠y  (фиг. 8): 

 

(20) ( ) ( ) ( )( )( )FFVC PFFPVPCJP ,,minarg ∆=  при ,, 00
gg yydd ==   

 

където ( )VPV  е модел, а ( )FFPFF  – динамичен филтър в схемата на ПИД регулатор с две степени на 
свобода (2DoF) (фиг. 8), VP и FFP са съответните параметри на модела и филтъра, ( )FFVC PPPP ,,=  е 
разширеният вектор на настроечните параметри; 

– Процедурата за настройка може да бъде насочена към различни по сложност управляващи структури, 
базирани на ПИД регулатор: 
• Едноконтурни системи – фиг. 2, фиг. 8, фиг. 10, фиг. 13; 
• Многоконтурнис системи – фиг. 3, фиг. 4, фиг. 7, фиг. 5; 
• Системи с няколко ПИД регулатора – фиг. 9, фиг. 11, фиг. 12; 
• Децентрализирани системи – фиг. 19∗; 
• Йерархични системи – фиг. 22*; 
• Разпределени системи – фиг. 24*; 

– Настройката на ПИД регулаторите може да се реализира в различни варианти в индустриалните системи за 
автоматизация в зависимост от операционните изисквания: 
• Настройка при поискване – процедурата се стартира при заявка от оперативния персонал на съответното 

ниво на йерархия; 
• Периодична пренастройка – процедурата се стартира автоматично според алгоритмите в работния проект 

с фиксирана честота или в зависимост от възникнала ситуация; 
• Адаптивна настройка – процедурата за настройка е фрагмент на адаптивното управление с твърда 

адаптация (фиг. 7), интелигентна адаптация (фиг. 14), многонивова адаптна коорднация (фиг. 24*). 

                                                 
∗ Особеностите на децентрализираните, йерархичните, разпределените системи и многонивовата адаптивна коррдинация се 
разглеждат по-долу в раздели 7, 8 и 9. 
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стройка е фрагмент на адаптивното управление 
с твърда адаптация (фиг. 7), интелигентна адап-
тация (фиг. 14), многонивова адаптна коордна-
ция (фиг. 24*). 

7.2. Постановка на проблема за оптимална 
настройка на ПИД регулатора

Анализът на многочислените конкретни и обобщени 
изследвания, както и литературните обзори [1÷4, 8÷11, 
13÷22, 34÷36, 39] показват, че привидно ясните оптими-
зационни задачи, представени от зависимостите (18÷20) 
и други, подобни на тях, при по-внимателно разглеждане 
прерастват в самостоятелен цялосетн проблем за настрой-
ка на системи с ПИД регулатор.

Фиг. 16. Обобщена схема на индикаторите, определящи 
постановката на проблема за оптимална настройка  

на ПИД регулатор

На фиг. 16 е предложена обобщена схема, която 
позволява да се очертаят по-ясно рамката, резултатите, 
проблемите и предизвикателствата, поставени от този все 
още нерешен досега критично важен проблем на индустри-
алната автоматизация. Основна цел е да се оцени и обос-
нове изключително голямата вариантност, която поражда 
проблемът с намирането на оптималните настройки.

а) Индикатори
Процедурата за оптимална настройка се определя от 

следните седем индикатора (без да са напълно изчерпа-
телни):

(21) I = 〈 W, C, Wd, J, A, R, V〉,

където:
W = 〈W1, W2, ..., Wn〉 е множество на използваните ма-

тематични модели в процедурата за настройка. Най-често 
те са от типа

или комбинации от тях;
C = 〈C1, C2, ..., Cn2

〉 е множество от използваните 
системи за регулиране с ПИД, ПИ, ПД, FOPID, FL-PID ре-
гулатори;

Wd= 〈W1 , W2, ..., Wdn3
〉 е множество на приетите ма-

тематични модели по каналите на външното въздействие;
J = 〈J1, J2 , ..., Jn4

〉 са критерии, използвани при оп-
тимизация на параметрите. Най-често са използвани кри-
териите:

J1 – показатели на преходния процес (пререгулира-
не, колебателност),
J2 – бързодействие (време);
J3 – степен на устойчивост;
J4 – точност (интегрални критерии СКГ, САГ, СКО, D);
J5 – робастност (-синтез, RCT);

A = 〈A1, A2 , ..., An5
〉 са използваните методи за оп-

тимизация:
A1 – нелинейна оптимизация;
A2 – многокритериална оптимизация (MOO);
A3 – метаевристична оптимизация (ACO, PSO, GA);
A4 – динамично програмиране;
A5 – стохастична оптимизация;
A6 – оптимизация с обучение (ML, RL);

R = 〈R1, R2 , ..., Rn6
〉 са приетите ограничения в про-

цедурата за настройка:
R1 – насищане на регулиращия орган;
R2 – ограничения по скорост на изходна или меж-

динна процесна променлива (например

R3 – ограничения на съотношения на променливи;
R4 – областни ограничения;
R5 – комуникационни ограничения;

V = 〈V1, V2, ..., Vn7
〉 са неопределености, зададени по 

отношение на:
V1 – обекта (структура, нелинейност, параметри);
V2 – външните въздействия (ергодичност, разпре-
деление);
V3 – ограниченията (структура, статистически ха-
рактеристики).

Задачата за определяне на оптималните параметри 
чрез многокритериална оптимизация разширява по-тесните 
постановки (18), (19) и (20) и може да се запише във вида

(22)

където JMO. е приетият многомерен критерий, I са инди-
каторите, конкретизиращи оптимизационната задача (21).

Задачата (22) има огромен брой постановки N:

(23)

където ni i  1, 7 е броят на приетите в дадената поста-
новка елементи от компонентите на индикаторите (21). Така 
при само два елемента ni  2 постановките са 128 броя, а 
при четири ni  4 те нарастват на 16 838 броя. Вижда се, 
че изчерпателно изследване с участието на всички смис-
лени комбинации на индикаторните елементи Wi, Cj, Wd, Jl,
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(21) ,,,,,,, VRAJWCWI d=   
 

където: 
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или комбинации от тях; 

2
...,,, 21 nCCCC =  е множество от използваните системи за регулиране с ПИД, ПИ, ПД, FOPID, FL-PID 

регулатори; 

321
...,,,

ndddd WWWW =  е множество на приетите математични модели по каналите на външното въздействие;  

4
...,,, 21 nJJJJ =  са критерии, използвани при оптимизация на параметрите. Най-често са използвани 

критериите: 
1J  – показатели на преходния процес (пререгулиране, колебателност), 

 

 

2J  – бързодействие (време); 

3J  – степен на устойчивост; 

4J  – точност (интегрални критерии СКГ, САГ, СКО, D); 

5J  – робастност (µ-синтез, RCT); 

5
...,,, 21 nAAAA =  са използваните методи за оптимизация: 

1A  – нелинейна оптимизация; 

2A  – многокритериална оптимизация (MOO); 

3A  – метаевристична оптимизация (ACO, PSO, GA); 

4A  – динамично програмиране; 

5A  – стохастична оптимизация; 

6A  – оптимизация с обучение (ML, RL); 

6
...,,, 21 nRRRR =  са приетите ограничения в процедурата за настройка: 

1R  – насищане на регулиращия орган; 

2R  – ограничения по скорост на изходна или междинна процесна променлива (например 0F
dt
dF

≤ );  

3R  – ограничения на съотношения на променливи; 

4R  – областни ограничения; 

5R  – комуникационни ограничения; 

7
...,,, 21 nVVVV =  са неопределености, зададени по отношение на: 

1V  – обекта (структура, нелинейност, параметри); 

2V  – външните въздействия (ергодичност, разпределение); 

3V  – ограниченията (структура, статистически характеристики). 
Задачата за определяне на оптималните параметри чрез многокритериална оптимизация разширява по-тесните 

постановки (18), (19) и (20) и може да се запише във вида 
 

(22) ( ) ,minarg* IJP MOPMO =   
 

където ( )⋅MOJ  е приетият многомерен критерий, I са индикаторите, конкретизиращи оптимизационната задача (21). 
Задачата (22) има огромен брой постановки N:  
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където ( )7,1=ini  е броят на приетите в дадената постановка елементи от компонентите на индикаторите (21). Така 
при само два елемента ( )2=in  постановките са 128 броя, а при четири ( )4=in  те нарастват на 16 838 броя. Вижда се, 
че изчерпателно изследване с участието на всички смислени комбинации на индикаторните елементи ,,,, ldji JWCW

k
 

uts VRA ,, едва ли е възможно и рационално да се търси. Това огромно разнообразие от постановки обяснява както 
разпръснатостта на известните академични изследвания, така и липсата на резултати за редица съществени 
комбинации от индикатори, защото значителна част от тях са построени върху много ограничен брой индикатори и 
техните елементи. 

б) Основни характеристики на процедурата за настройка  
на съвременните системи за управление с ПИД регулатори 
 

Наред с индикаторите (21) настройката на параметрите се характеризира със следните особености: 
          – Сложност. Определя се от особеностите на всички индикатори и техните елементи, включени в постановката. 
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          – Разполагаеми данни. За разлика от класическия период от развитието на ПИД (1922-1990 г.) сега за 
проектанта е възможен избор между употребата на малко, средно и голямо количество данни. Очертаващата се 
тенденция за дигитализацията ще предполага масово прилагане на подходи, базирани на много данни (Data Driven);  
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при само два елемента ( )2=in  постановките са 128 броя, а при четири ( )4=in  те нарастват на 16 838 броя. Вижда се, 
че изчерпателно изследване с участието на всички смислени комбинации на индикаторните елементи ,,,, ldji JWCW

k
 

uts VRA ,, едва ли е възможно и рационално да се търси. Това огромно разнообразие от постановки обяснява както 
разпръснатостта на известните академични изследвания, така и липсата на резултати за редица съществени 
комбинации от индикатори, защото значителна част от тях са построени върху много ограничен брой индикатори и 
техните елементи. 

б) Основни характеристики на процедурата за настройка  
на съвременните системи за управление с ПИД регулатори 
 

Наред с индикаторите (21) настройката на параметрите се характеризира със следните особености: 
          – Сложност. Определя се от особеностите на всички индикатори и техните елементи, включени в постановката. 
Белезите за сложност са: броят на индикаторите/елементите; връзките и зависимостите между 
индикаторите/елементите; изчислителната сложност, сложността на индкаторите/елементите;  
          – Разполагаеми данни. За разлика от класическия период от развитието на ПИД (1922-1990 г.) сега за 
проектанта е възможен избор между употребата на малко, средно и голямо количество данни. Очертаващата се 
тенденция за дигитализацията ще предполага масово прилагане на подходи, базирани на много данни (Data Driven);  
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As, Rt, Vu едва ли е възможно и рационално да се търси. 
Това огромно разнообразие от постановки обяснява както 
разпръснатостта на известните академични изследвания, 
така и липсата на резултати за редица съществени ком-
бинации от индикатори, защото значителна част от тях са 
построени върху много ограничен брой индикатори и тех-
ните елементи.

б) Основни характеристики на процедурата за на-
стройка на съвременните системи за управление с ПИД 
регулатори

Наред с индикаторите (21) настройката на параметри-
те се характеризира със следните особености:

 – Сложност. Определя се от особеностите на всички 
индикатори и техните елементи, включени в поста-
новката. Белезите за сложност са: броят на ин-
дикаторите/елементите; връзките и зависимостите 
между индикаторите/елементите; изчислителната 
сложност, сложността на индкаторите/елементите;

 – Разполагаеми данни. За разлика от класическия 
период от развитието на ПИД (1922-1990 г.) сега 
за проектанта е възможен избор между употреба-
та на малко, средно и голямо количество данни. 
Очертаващата се тенденция за дигитализацията 
ще предполага масово прилагане на подходи, ба-
зирани на много данни (Data Driven);

 – Алгоритмична обезпеченост. Оптималната на-
стройка в реални индустриални условия все още 
се нуждае от редица научно-приложни изследва-
ния, за да отговори едновременно на съвременни-
те технологични и бизнес изисквания;

 – Софтуерна обезпеченост. Все още голямата част 
от публикуваните резултати за съвременните ме-
тоди за настройка са с илюстративен софтуер и 
за относително прости симулационни модели. Ко-
мерсиалният софтуер на водещите фирми достав-
чици на ПИД регулатори (ABB, Siemens, Emerson, 
Honeywell, Rockwell, Schneider Electric, Mitsubishi, 
Yokogawa, Omron) и на фирми доставчици на соф-
туер за моделиране, оптимизация и управление 

(Aspen, Emerson, Bechoff, National Instruments) е 
в повечето случаи съставен от фирмени модули, 
които се комбинират в специфични решения, за 
които има малко конкретна информация, свързана 
с ПИД управлението.

в) Методи
Методите за настройка, означени с индикатора A на 

фиг. 16, могат да се обобщят в следните групи:
 – Емпирични
• Класически;
• Основаващи се на данни и методите на изкуст-

вения интелект;
 – Моделнобазирани с модели, получени чрез:
• Класическите методи за идентификация;
• С методите за машинно обучение (Machine 

Learning, ML).
Моделнобазираните методи реализират настройката 

на ПИД, ПИ, ПД, П регулаторите с формули или правила;
 – Безмоделни подходи – с прилагане на техноло-
гии на изкуствения интелект: поощряващо обуче-
ние (Reinforcement Learning, RL) [43,44,48,49];

 – Оптимизационни подходи
• Многокритериална оптимизация [13,16,17];
• Парето оптимизация [4,12];
• Метаевристична оптимизация [18,19,40].

7.3. Качество на системите за регулиране  
с ПИД регулатор

Качеството на индустриалните системи за управле-
ние с ПИД регулатор се развива еволюционно през цялата 
100- годишна история на ПИД регулатора като отговор на 
непрекъснатото развитие на конвенционалните и новопоя-
вяващите се технологии във всички области на индустрия-
та, но най-вече в областта на енергетиката, на химичните 
технологии, на металургията, на електротехническите сис-
теми, на транспортните машини и устройства, на биотехно-
логиите. Основните насоки на това постъпателно развитие 
са показани на фиг. 17.

Фиг. 17. Еволюционно подобряване на качеството на регулиране в системи с ПИД регулатор
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Като оценка за качеството на регулиране е приет 
един обобщен и интуитивно ясен показател за общността 
на специалистите по индустриална автоматика Q, включващ 
следните компоненти:

 – Точност на регулиране
• При детерминистична постановка: пререгулира-

не, колебателност, време на преходния процес, 
(бързодействие);

• При стохастична постановка: дисперсия, раз-
пределение;

 – Справяне с външни и вътрешни смущения
• При измерими външни координатни смущения 

(фиг. 4, фиг. 5, фиг. 12);
• При измерими външни параметри смущения 

(фиг. 7);
• При неизмерими и внезапни външни и вътреш-

ни смущения (фиг. 14);
 – Робастност
• Степен на устойчивост при класическа честот-

на постановка [1,3,14];
• Робастна устойчивост и качество в условията 

на неопределеност [21,22,45];
 – Справяне с технологични и операционни огра-
ничения
• Ограничения на изпълнителните механизми 

[1,3];
• Ограничения на управляващите и изходните 

променливи (скорост, ускорение, честотна лен-
та) [1,3,4,14];

• Вътрешни ограничения на променливите от 
състоянието на обекта (напрегнато състояние, 
съотношения) [4,10,11,50];

 – Справяне с нелинейно поведение на обекта 
[1,4,14,31,38];

 – Справяне с вътрешни динамични струк-
турни и параметрични промени в обекта 
[4,11,12,18,19,33].

Показаното на фиг. 17 еволюционно подобрение на 
качеството на регулирането с ПИД регулатор е обобщено 
в шест етапа:

Q1. Използва се добре познатият на всеки инженер 
подход на проба-грешка. Повече от 60% от действащите 
ПИД регулатори имат приемливи, но далеч от оптималните 
параметри на настройката;

Q2. Тук се отнасят ПИД регулатори, периодично пре-
настройвани при поискване по методите на Циглер-Николс 
[1,3,14] и множество техни модификации [3]. Загубата от 
качество на регулирането при определени ситуации може 
да достигне 30-40%;

Q3. С годините е натрупано значително количество 
методи за настройка на ПИД базирани системи. В наръч-
ника [14] са разгледани 1720 от известнти към 2009 г. 
методи. Основната част от тях са академични изследва-
ния. Като правило те са в постановки с малко на брой 
индикатори и техни елементи; отнасят се предимно към 
класическите подходи за настройка на ПИД регулатори. 
Областта им на приложимост е ограничена и малко от 

тях са получили индустриално разпространение. От друга 
страна, те потвърждават възможностите за по-високо ка-
чество на регулирането при добре дефинирани и реално 
оценени съществуващи ситуации. Това априорно знание се 
оказва полезно при съвременните интелигентни системи 
за настройка, базирани на машинно обучение, защото на-
маляват времето за попадане в областта на оптималните 
настройки;

Q4. Стремежът да бъде отчетен по-голям брой инди-
катори от схемата на фиг. 16 и в частност прилагането на 
многокритериалност е привлякло през последните години 
известен брой изследователи към специфичните методи 
за търсене на глобален оптимум с помощта на анализ на 
груповото интелигентно поведение на съвкупности от ин-
дивидуални участници с ниска интелигентност: мравки (Ant 
Colony Optimization, ACO), куп от индивиди (Particle Swarm 
Optimization, PSO), както и развитите за решаване на друг 
тип задачи – методи на генетичните алгоритми (Genetic 
Algorithms, GAs) и генетичното програмиране (Genetic 
Programming, GP). Получени са обещаващи резултати и 
определени обобщения [18,19,40], които позволяват да 
се надяваме на успешното по-нататъшно развитие на тези 
метаевристични алгоритми чрез задължителна реалистична 
инженерна насоченост;

Q5. През последните години отчетливо расте броят 
на изследванията по приложението на технологии, бази-
рани на изкуствения интелект в системи за управление 
с ПИД регулатори. Преди всичко това са работи в об-
ластта на дълбочинното обучение (Deep Learning, DL) и 
поощряващото машинно обучение (Reinforcement Learning, 
RL) [37,38,43,44,46,47,48,49], както и на апарата на из-
куствените невронни мрежи (Artificial Neural Networks, ANN) 
[39,40,41,42]. Тези изследвания показват твърде перспек-
тивни резултати при управлението на сложни комплексни 
обекти с привличане в постановката за оптимална настройка 
на все по-голям брой индикатори и техни елементи (фиг. 16)  
при наличието на достатъчно сензорни и операционни дан-
ни;

Q6. При точно дефинирана постановка на оптимиза-
ционната задача с ПИД включени структури най-високо 
очаквано качество се получава с прилагане на съвремен-
ните методи за синтез в пространството на състоянията: 
линейни средноквадратични регулатори (Linear Quadratic 
Regulator, LQR), моделно предсказващи регулатори (Model 
Predictive Control, MPC), H∞ регулатор. Като правило това 
са специфични решения за конкретни обекти [24,26,27,28], 
които предполагат значителни разходи за разработка, про-
ектиране, внедряване и експлоатация.

7.4. Особености на реализацията  
на процедурата за настройка  
на ПИД регулатора

Независимо от огромното разнообразие в избора на 
подход за оптимална настройка, разгледано по-горе (точка 
2), при индустриалната реализация според съществуващия 
опит от разработването, проектирането и внедряването на 
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системи за управление с ПИД регулатори, съществува дос-
та ограничен спектър от инженерни решения. Основните от 
тях се свеждат до следното:

 – Разстройва ли се функционирането на система-
та от процедурата за настройка
• Класическите методи за настройка (например 

на Циглер-Николс и техните многобройни мо-
дификации) са свързани с нарушаване на нор-
малната работа на управляващата система по-
ради въвеждането на тестови сигнали (от тип 
стъпално входно въздействие) или довеждане 
на затворената система в режим автоколеба-
ния:
а) Чрез елиминиране на И и Д съставящите 
с постепенно увеличаване на П съставящата 
[1,3,14];
б) Чрез въвеждане на реле с хистерезис в за-
творената система [3,14] за ограничаване на 
амплитудата на автоколебанията в рамките на 
допустимото (фиг. 17);

Фиг. 18. Схема на настройка на ПИД регулатор  
с въвеждане на релеен елемент

• Повечето съвременни методи, основаващи се на 
машинно обучение, метаевристични подходи и оп-
тимален синтез (случаи Q3, Q4 и Q5 на фиг. 16) не 
водят до разстройване на работата на системата. 
Цената е по-продължителното време, в което се 
извършва обучението спрямо нововъзникналата 
ситуация, когато затворената система работи с 
неоптимални параметри на настройката;

 – Как се извършва пренастройката на системата
• С превключване на новата комбинация от 

параметрична настройка поради периодична 
пренастройка след разпознаване на новата си-
туация (външно смущение, аварийна ситуацияя, 
кибератака);

• Без превключване чрез плавно преминаване 
към нови параметри на настройката в процеса 
на обучението;

 – On-line или off-line реализация
• В относително по-старите решения се пред-

почита обработката на исторически (архивни) 
данни в изчислителни модули извън затворения 
контур. Това води до забавяне на реакцията на 
системата за адаптивна пренастройка;

• Съвременните системи за оптимална настрой-
ка, основаващи се на механизмите на машин-
ното обучение (RL, DL) и невронните мрежи 
(ANN), работят в on-line режим. Това гарантира 

не само по-високо бързодействие, но и отчи-
тане на много повече актуални индикатори в 
процедура за адаптивна настройка;

 – Какъв тип адаптивна пренастройка да се при-
еме
• Много обекти, например в енергетиката (енер-

госистеми, Smart Grids с хиляди възобновяеми 
източници, отопление, вентилация и клима-
тизация (HVAC) на обществени и комунални 
сгради и клъстери от сгради, сложни топло-
обменни системи за утилизация на деградира-
ща топлинна енергия и много други) изискват 
процедурата за адаптация да е непрекъсната 
поради непрекъснатата промяна на ситуациите 
(смущения от климатичните фактори – темпе-
ратура на въздуха, топлинен поток, вятър) или 
на диспечерските решения (променливи заявки 
за натоварване, аварии, ценови условия);

• В много химични обекти (например химични 
реактори с периодично действие) е целесъо-
бразно пренастройката на параметрите на ПИД 
регулаторите да се прави периодично, но от 
марж към шарж;

• За обекти от дискретно-събитиен характер, в 
които ситуациите възникват епизодично и са 
непредсказуеми, се прилага задвижвана от 
събитие пренастройка на параметрите (Event-
Based Tuning, EBT). Такива събития са внезап-
на повреда, кибератака, рядко, но значително 
смущение.

На основата на натрупани в процеса на продъл-
жителен мониторинг резултати от разпознаване на си-
туациите и намерени за тях настройки, които гарантират 
асимптотична устойчивост, се формират припокриващи се 
области, които се използват за автоматична събитийна 
пренастройка;

 – Каква софтуерна реализация да се избере
• В много от случаите простотата и интуитивната 

яснота на ПИД регулирането позволяват да се 
използват фирмени изчислителни модули, ори-
ентирани към локални изчислителни ресурси 
[4,8,14];

• Съвременните сложни системи за адаптивна 
настройка, базирани на много данни и тех-
нологиите на изкуствения интелект, са ориен-
тирани към изчислителни архитектури с кри-
тично важно участие на облачните технологии 
и индустриалния интернет на нещата (IIoT) 
[12,13,45,48];

 – Как да се настройват регулиращите системи с 
ПИД регулатор за многосвързани обекти
• При относително по-прости многосвързани 

обекти (например с два входа и два изхода 
на фиг. 15) се избира схема с декуплиране, 
като регулаторите се настройват по формули 
или правила спрямо свойствата на канала на 
преките управления. Схемата е неоптимална, 
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но в много случаи се предпочита заради своя-
та простота при проектиране и експлоатация;

• При сложни многосвързани обекти с много 
входове и изходи, с голям брой ограничения, 
с нелинейна динамика и случайни въздействия 
е целесъобразно да се използва йерархична 
система на две нива: командно ниво с вари-
ант на моделно предсказващ регулатор (Model 
Predictive Control, MPC) и изпълнително ниво с 
ПИД регулатори (фиг. 19).

Фиг. 19. Йерархична система за управление с предсказващ 
регулатор (MPC) и изпълнителни ПИД регулатори

8. Синтез на разширено ПИД 
управление

Дори и в най-обобщения си и все още натрупващ 
репутация вариант на настройката (фиг. 14) с фиксирана 
структура на конвенционален ПИД и параметрична оптими-
зация на коефициентите на регулатора kp, TI, TD, в много 
случаи не се гарантира най-доброто възможно качество 
на регулирането. Едно от основните направления за раз-
ширяване на ПИД управлението е синтез на ПИД подобни 
регулатори.

8.1. Класически моделнобазиран подход  
за синтез

Класическият подход се разглежда в голям брой пре-
димно теоретични изследвания [23÷25,29÷33,35], както и 
в някои разработки с приложен характер [26÷28,34,36]. 
Един обобщен вариант на този подход, много стриктно из-
следван и прилаган в теорията на автоматичното управле-
ние, е показан на фиг. 20.

Фиг. 20. Обобщена схема на апроксимационните подходи за синтез на приблизително оптимален регулатор

Поради значителната алгоритмична и изчислителна 
сложност на точното решение при синтез на индустриал-
но ориентиран ПИД регулатор се акцентира върху получа-
ването на опростен приблизително оптимален регулатор. 
Утвърдили са се два алтернативни подхода. За всеки от 
тях предварителното изискване е наличието на представи-
телен математичен модел (ММ) на обекта. При Вариант 1 
най-напред се синтезира строго оптимален регулатор при 

фиксирани индикатори от фиг. 16. Дори при използването 
на ограничен брой от тях като правило се получава дос-
татъчно сложен за реализация алгоритъм. Приблизително 
оптималният регулатор се намира чрез подходяща апрок-
симация. Крайният резултат е нееднозначен и зависи от из-
бора на проектанта. При Вариант 2 първоначално се прави 
апроксимация на пълния математичен модел (най-често до 
типовите модели, разгледани по-горе в Раздел 6.2). Опро-
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стеният математичен модел е основа за процедурата за 
синтез на приблизително оптимален регулатор.

Определени постановки от по-общ характер са напра-
вени в [23] и [30]; те засягат специфични случаи на про-
цедурата за оптимален синтез. Сравненията между добре 
настроен ПИД регулатор и такъв, синтезиран като линей-
но-квадратичен регулатор (LQR) и линейно-квадратичен га-
усов (LQG) регулатор са извършени в [24] и [25]. Те показ-
ват предимство на LQR и LQG регулаторите за приетите при 
синтеза индикатори, но чувствителността на качеството на 
регулирането по отношение на съществени промени в до-
пусканията за съжаление е висока.

За своето четиридесетгодишно развитие моделното 
предсказващо управление (Model Predictive Control, MPC) 
се утвърждава като предпочитан индустриално доказал се 
съвременен алгоритъм за управление, особено в случая на 
различни ограничения, нелинейна динамика и особено при 
компактни обекти с голяма размерност (Multi Input – Multi 
Output, MIMO). В обширното изследване на състоянието на 
индустриалната автоматика в Япония [2] е показано, че 
70% от всички типове внедрени съвременни автоматични 
регулатори са от типа MPC. В немногобройните сравне-
ния на индустриални системи с ПИД и MPC регулатори 
[26,27] е потвърдено убедителното предимство на MPC, 
но с цената на значителна алгоритмична сложност, висока 
цена и повишени експлоатационни изисквания при директ-
но свързване на MPC регулатора с индустриалния обект. 
Значително по-ефикасна е каскадната схема за управление 
на MPC с ПИД регулатори като крайни устройства според 
както е показано на фиг. 19.

Линейно-квадратичните LQR и LQG регулатори, както 
и MPC са ориентирани към гарантиране преди всичко на 
висока точност на системата за управление. През 90-те 
години на миналия век се появява и претърпява бързо 
теоретично развитие нов клас методи за управление, на-
сочени към гарантиране на робастността на система-
та за управление в условията на неопределеност. Това са 
H2, H∞ и -синтез методи, които имат обещаващ потенциал 
за внедряване в индустриалната автоматика [2,28,9], но 
засега все още се нуждаят от допълнително инженерно 
развитие. Специално внимание се отделя на синтеза на 
ПИД управлението в случаите със стохастична и нелинейна 
постановка. В [31] е получен алгоритъм за ПИД управление 
на нелинейни стохастични системи със структурни неопре-
делености. Изследването [32] разглежда проблема за син-
тез, базиран на стохастична робастност. Метод за синтез 
на оптимален ПИД регулатор като решение на нелинейна 
оптимизационна задача с ограничение е предложен в [33]. 
Това даващо надежди направление очертава рамката на 
една от възможните бъдещи насоки за развитие на съвре-
менните ПИД ориентирани системи за  управление, включ-
ващи в процедурата за синтез най-тежките оптимизационни 
условия:

 – Случайни, непредсказуеми външни въздействия 
върху обекта за управление: срив на захранва-
щи енергийни и материални потоци, промяна на 
характеристиките на входящите суровинни и ма-

териални потоци, природни бедствия, резки кли-
матични промени;

 – Вътрешни смущения в обекта: повреди в техно-
логичните съоръжения, аварийни ситуации, логис-
тични несъответствия, операционни грешки;

 – Директно-събитийни ситуации в цялостната сис-
тема за управление – кибератаки, повреди в сен-
зори,

 – „залепване” на изпълнителни механизми, софту-
ерни неизправности в непредвидени в приетите 
изчислителни алгоритми ситуации;

 – Внезапни диспечерски или операционни промени 
на текущи задания, процедури, технологични раз-
писания.

В това важно направление предстои да се измине 
много път както в областта на формалното преодоляване 
на ред съществуващи и нововъзникващи теоретични про-
блеми, така и особено в инженерното му развитие по ра-
ционален за индустриалната автоматизация начин.

През последните пет години се проявява определен 
интерес към една модификация на конвенционалния ПИД 
регулатор (фиг. 1), състояща се във въвеждането на обоб-
щено интегриране s и обобщено диференциране s , както 
е показано на фиг. 21.

Фиг. 21. Схема на ПИД регулатор от фракционен ред FO PID

За този ПИД регулатор е възприето наименованието 
ПИД регулатор от фракционен ред (Fractional Order PID – 
FO PID) [33,35,36], като степенните показатели  и  могат 
да бъдат положителни цели или дробни числа, най-често в 
интервала (0, 2). Обзорът [34] и по-конкретните изследва-
ния [35,36] позволяват да се направят някои по-обобщени 
изводи, независимо че са получени на основата на срав-
нително ограничен брой изследвания:

 – Увеличаването на броя на параметрите за на-
стройка от три на пет подобрява гъвкавостта на 
управляващата система, но усложнява съществе-
но процедурата за оптимална настройка;

 – Перспективни за настройка на FO PID са ме-
таевристичните методи: генетичните алгоритми 
(GAs), оптимизацията на мравчени колонии (ACO) 
и оптимизацията на рояк от частици (PSO);

 – Структурата на FO PID и процедурата за синтез са 
по-прости от тези на ПИД подобните базирани на 
линейно-квадратични (LQR) и H∞ регулатори;

 –  Сравнителният анализ показва, че при правил-
на настройка FO PID имат съизмеримо качество с 
LQR и H∞ регулаторите [34,35,36];

 – Област на приложение и предимство FO PID има 
за системи, описвани и третирани предимно в 
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честотната област, които имат висока чувствител-
ност в определен честотен диапазон [4,34÷36].

Развитието на ПИД подобните FO PID регулатори ще 
бъде вероятно насочено към някои специфични области 
(електромеханични системи, електроника, мехатроника, ро-
ботика).

8.2. Съвременен подход за формиране  
на ПИД подобно управление, основаващо  
се на поток от данни и технологии  
на изкуствения интелект

През последното десетилетие, особено във връзка с 
експлозивното развитие на дълбочинното обучение (Deep 
Learning, DL) и съответните класове невронни мрежи (CNN, 
RNN), методите, основаващи се на поток от данни (Data- 
Driven, DD), получиха изключително широко разпростране-
ние във всички научни области. Общността на специали-
стите по ПИД управлението също не закъсня да реагира на 
тези иновации [4,49]. Към класическите методи за синтез 
се добавят редица нови подходи, основаващи се на поток 
от данни и технологии от областта на изкуствения интелект. 
Тук се разглеждат само част от тези изследвания и при-
ложения, която е ориентирана към автономни ПИД систе-
ми за управление. Поради обширната област от възможни 
подходи те са в различни направления, основните от които 
са:

 – Основаващи се на поток от данни (DD). В [37] 
е предложен подход за проектиране на DD ПИД 
регулатор с адаптивна корекция на правилата за 
настройка. В [38] потокът от данни е използван за 
настройка на DD ПИД регулатор на индустриален 
неутрализационен процес;

 – С използване на различен тип невронни мрежи 
[39÷42]. В [39] се разглежда особено актуалният 
проблем за интерпретируемостта на настройката 
на ПИД регулатор на основата на поток от данни 
чрез сравнителен анализ на различни методи в 
приложение към голям брой проблемни ситуации. 
Авторите на [40] предлагат специфичен метод за 
декуплиращо управление (фиг. 15) с използване 
на хибриден метаевристичен подход – оптимиза-
ция на рояк частици (PSO) и диференциална ево-
люция (DE) в рамките на ПИД подобно управление 
чрез невронна мрежа. Предсказващ вариант на 
ПИД управлението на топлинен обект с помощта 
на невронна мрежа е разгледан в [42];

 – Поощряващото машинно обучение (Reinforcement 
Learning, RL) придобива все по-широка популяр-
ност като мост между теорията на управлението 
и изкуствения интелект с взаимно проникване на 
идеи. В разглежданата тук област на автономно 
ПИД управление RL е изследвано от редица ав-
тори. В [43] е разгледан подход на основаващо 
се на RL проектиране на ПИД регулатор. Работата 
[44] разглежда приложението на RL управление 

за водоразпределителна мрежа. Настройката на 
автономен ПИД регулатор на основата на RL алго-
ритъм е показана в [48];

 – Комбинираното използване на ПИД структура 
и машинно обучение е често срещана хибридна 
комбинация. В [46] е предложен ИИ ПИД регула-
тор за потискане на ефекта от внезапно наруше-
ние в системата. В [47] синергията между поток 
от данни и машинно обучение е приложена за 
управлението на умна енергийна система (Smart 
Grid).

Съвременният подход за синтез на ПИД подобно 
управление за автономни системи, основаващ се на поток 
от данни, невронни мрежи и машинно обучение, дори сега 
показва обещаващи резултати [4,37,43,44,49]. Очакваното 
теоретично и инженерно-приложно развитие ще позволи 
да се разрешат някои непреодолими досега трудности чрез 
навлизане в редица нови за разглежданата област направ-
ления:

 – Вместо строго придържане към първоначално за-
дадената стратегия за управление ще се използва 
новият подход за текущо формиране на динамич-
ни политики, развиван успешно в поощряващото 
обучение (RL) [43,48];

 – Синтезът при зададена структура на управляваща-
та система ще може да се комбинира с подход, 
при който базовата структура на ПИД алгоритъма 
се приема за структурно ограничение, когато се 
решава задача за управление на сложни обекти 
със структурна неопределеност [31];

 – Ще се осъществява комбиниране на стратегиите 
за управление при краткосрочни и дългосрочни 
целеви функции, например оптимални режими на 
пускане и спиране, различни технологични режи-
ми и промяна на ограниченията в отделните етапи 
на периодични технологични процеси;

 – Разширява се функционалността на ПИД подобния 
регулатор чрез използване на теорията за прев-
ключващо управление на текущата структура в за-
висимост от разпознаването на нововъзникналата 
ситуация – ново задание, нарушение или проме-
нени ограничения, технологична повреда, ново 
външно или вътрешно смущение, кибератака;

 – Комбиниране на off-line и on-line процедури с дан-
ни, подходящи за различни етапи от изграждането 
и експлоатацията на ПИД базираната система за 
управление:
• Off-line – събиране и подготовка на масив от 

архивни данни, начално обучение по аналог 
(Transfer Learning), машинно обучение за изграж-
дане на първоначален математичен модел по ар-
хивни данни, определяне на основни признаци 
(features), статистически характеристики и т.н.;

• On-line – машинно обучение на текущи данни, 
изпълнение на всички разгледани по-горе алго-
рими за управление, визуализация, комуника-
ция между софтуерните модули и с IoT.
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9. Развитие на сложни структури  
за управление с ПИД регулатори

9.1. Нарастваща технологична и операционна 
сложност на обектите и системите им  
за управление

През последните десетилетия се наблюдава бър-
зо развитие на редица нови сложни технологии наред с 
усъвършенстването   на   класическите   индустриални    
отрасли.    Основният    двигател    на    този процес – 
конкурентоспособността – сега се достига основно чрез 
инвестиции в интелигентна организация, координация и 
управление на всички нива на основата на големите данни 
и приложението на методите на изкуствения интелект. Този 
процес на бързо и резултатно навлизане на интелигентните 
подходи във всички сектори на индустрията е свързан с 
един общ проблем – преодоляване на трудностите при ра-
ботата със сложни системи, което определя бизнес успеха 
или неуспеха в наши дни. Разгледаните по-горе в Глава 7 
подходи за синтез на ПИД подобни регулатори имат части-
чен успех и обещаващо бъдеще преди всичко за автоном-
ни системи за управление. Актуалните предизвикателства 
в момента обаче са свързани със системи с голяма слож-
ност. При това сложността се разглежда в два аспекта: 
а) структурна и технологична сложност на самия обект и 

б) съответстващата структурна, алгоритмична и инженер-
на сложност на системата му за интелигентно управление. 
Засега все още не е постигнато съгласие за общоприета 
дефиниция за сложна система. Счита се, че към тази ка-
тегория се отнасят обекти с много компоненти, свързани 
помежду си с връзки. Те могат да бъдат от различен харак-
тер: на взаимодействие, съотношения или взаимни зави-
симости. Поради липсата на продуктивна обща теория за 
сложните системи изследванията в тази област са предим-
но насочени към по-частни класове системи, които имат 
достатъчно признаци, за да бъдат отнесени към сложните 
системи. Специфичният характер на тези разглеждания се 
изразява и в акцента при дефиниране на основните харак-
теристики на сложните системи, валидни за разглеждана-
та област. В настоящата работа като пример, илюстриращ 
същността и проблемите за управление с ПИД подобни 
регулатори, се използва твърде актуалният през последните 
десетилетия модел на интегрирана интелигентна енергийна 
система (Smart Grid), която включва разнородни генерира-
щи източници – фотоволтаици (PV), ветрогенератори (WG), 
когенератори и класически енергоизточници с изгаряне на 
газ и биогаз, както и акумулиращи компоненти (електро-
акумулатори, акумулатори на биогаз и топлинна енергия), 
свързани помежду си в единна технологична и комуника-
ционна инфраструктура. Основните характеристики на тази 
система са представени обобщено в таблицата.

№ Показател Общи характеристики Интегрирана енергийна система
1.

Голяма размерност

Много компоненти Фотоволтаици, ветрогенератори, когенератори, енергоакумулатори (елек-
трическа енергия, газ, топлина), конвенционални електро-, топло- и 
студогенератори

Много връзки:
• Взаимодействия
• Съотношения
• Зависимости

Енергийни и материални потоци, разпределена генерация и консумация

2. Необходимост от упра-
вление и координация на 
различни нива

Локални управления Напрежение, честота, мощност
Системни управления Енергийни потоци, обща мощност, текущ запас, устойчивост

3.
Многокритериалност

Локални критерии Енергиен КПД, емисии, локални енергийни баланси
Системни критерии Цена на енергията, сумарни CO2 емисии, енергиен комфорт на потреби-

телите, енергийна сигурност, киберсигурност
4.

Стохастичност

Външни смущения Слънце, вятър, вода

Вътрешни смущения Променливи заявки на консуматорите, операционни грешки, повреди на 
елементи в мрежата

Стратегия на управлението Задания, текущи цени на електрическата енергия, степен на покритие на 
заявките, санкции

Локални ограничения Ток и напрежение в отделни точки на разпределителната система, макси-
мален капацитет на енергийните акумулатори (електрическа енергия, газ, 
топлоносител), технологични ограничения на компонентите

5.

Ограничения

Системни ограничения Цена на енергоносителите (газ, мазут, въглища), максимално допустим 
електрически товар, максимална акумулационна възможност, минимална 
степен на покриване на потребителските заявки, еконорми за емисии, 
ISO норми за качеството на електроенергията

Ограничения с данните и 
компютърни ограничения

Количество и качество на данните, сложни математични модели на цяла-
та мрежа, сложни многокритериални оптимизационни задачи за енергое-
фективност, сложни задачи за прогнозиране на генерация и консумация

Системна сложност
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Разглежданата енергийна система има всички при-
знаци, за да бъде отнесена към сложните системи, защото:

 – Съставена е от огромен брой компоненти (PV, 
WG и т.н.), които са свързани със сложни връз-
ки: технологични (електрически, топлоенергийни, 
логистични), операционни, икономически, органи-
зационни;

 – Поведението на тази система е сложно, защото 
наред с традиционните хиляди системи за клима-
тизация (отопление, вентилация и кондиционира-
не) се налага да се управлява груповото пове-
дение на клъстери, сектори и цялата енергийна 
система;

 – Интегрираната енергийна система с ВЕИ е много-
критериална с редица противоречащи си целеви 
функции на локално системно ниво като индиви-
дуална средна и системна средна цена на енер-
гията (електро- и топлинна), сумарни CO2 емисии; 
енергиен комфорт на потребителите, енергийна- и 
киберсигурност;

 – Интелигентната енергийна система (Smart Grid) е 
с изключително голям брой източници на стохас-
тичност: климатични промени, които определят 
пряко генерацията на ВЕИ (слънце, вятър); специ-
фично поведение на всеки потребител, който из-
бира собствен график за покриване на индивиду-
алните си енергийни потребности в зависимост от 
непрекъснато променящите се цени на енергията; 
наличие на несинхронизирано пазарно поведение 
на голям брой доставчици на енергия, непрекъс-
нато променяща се консумация в обществени и 
комунални сгради поради промяна на условията 
(заетост на помещения, организационни действия, 
специални мероприятия); диспечерски решения 
в случай на необходимост от непълно покрива-
не на текущите заявки на консуматорите (лични, 
обществени, индустриални); повреди и аварии на 
отделни компоненти;

 – Разглежданата енергийна система е подложена 
на много голям брой разнородни ограничения: 
а) локални: допустими технологични променливи 
– напрежение, ток, температура на компоненти 
(преносни връзки, трансформатори), пределен ка-
пацитет на енергийните акумулатори (на електро-
енергия, на биогаз от възобновяеми източници, 
на топлина, на механична енергия); б) системни: 
текуща цена на енергоносителите за традиционни-
те генериращи източници (газ, мазут), проблеми с 
устойчивостта на цялата система, максимална те-
куща готовност за генерация; нормативни изиск-
вания – екологични норми за емисиите, норми на 
ISO за качеството на електроенергията; в) огра-
ничения с данните и компютърни ограничения 
– количество и качество на данните, изчислително 
сложни и обемисти математични модели, софтуер 
за многокритериална оптимизация, алгоритми за 
прогнозиране и стохастично управление.

При изграждането на системи за управление на ком-
плексни сложни обекти, подобни на интегрираната енер-
гийна система като интелигентни транспортни системи, 
електронни, комуникационни и софтуерни системи възник-
ват и редица допълнителни затруднения:

 – Затруднения от сложността на връзките между 
компонентите:
• Връзките са от различен характер – между ком-

поненти на едно и също ниво; между компо-
ненти на различни нива и интегрални връзки 
между отделните нива;

• С увеличаването на размерността рязко на-
раства сложността на системата поради осо-
бено тежките за опериране особености на 
връзките:

 9 Нелинейност;
 9 Неопределеност;
 9 Обратни връзки;

• Колективното поведение на цялата система за-
виси сложно от индивидуалното поведение на 
отделните елементи поради многообразието от 
взаимни връзки, които отразяват взаимодейст-
вия, съотношения, зависимости;

 – Съществуващите немногобройни изследвания по-
казват, че качеството на управлението може да 
се подобри съществено, ако наред с моделите на 
различните нива се изучава и моделът на окол-
ната среда, като се разглеждат частни случаи на 
общия проблем за обмен на енергия, материя и 
информация;

 – Съществен проблем в сложните системи пред-
ставляват различните времеви скали, в които се 
разполагат процесите в отделните компоненти и 
особено взаимодействията между тях;

 – Самото проектиране на интелигентното управле-
ние на основата на ПИД принципите се среща с 
редица допълнителни затруднения:
• Проблематично е запазването на принципа за 

простота и яснота на класические и разши-
рените ПИД технологии с оглед на желаното 
бизнес утвърждаване на новите принципи, ос-
новаващи се на поток на данните и техники на 
изкуствения интелект;

• Няма опит и стандарти за избора на структури, 
мащабиране и преносимост на модули от соф-
туерни компоненти за сходни обекти в сложни 
системи;

• Общият недостатък на базираните на машинно 
обучение методи – липсата на ясно обяснение 
на входно- изходните съотношения – става още 
по-остър при сложните системи с повишена 
размерност;

• Оптималният проектантски избор на входно-из-
ходните двойки променливи при интегриране 
на MIMO автономни обекти в състава на слож-
на система се превръща в самостоятелен тру-
ден за решаване проблем;
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• С малки изключения [28,36,42] липсват из-
следвания в сложната интердисциплинарна об-
ласт на съвместно проектиране на сложната 
технологична система и системата й за интели-
гентно управление.

9.2. Интелигентни йерархични структури  
за управление на сложни системи  
с включване на ПИД регулатор

Използването на ПИД регулатор като крайно стъпало 
за управление на многомерни (MIMO) обекти е утвърдена 
практика в индустриалната автоматика:

1. На фиг. 15 е изобразено разгледаното по-го-
ре декуплирано управление на двумерен обект 
(TITO) с два конвенционални регулатора C1s, P1 и  
C2s, P2.

2. Опитите за разширено многомерно управление 
при размерност на обекта, по-голяма от две, рядко 

води до положителни резултати. В практическите 
приложения върху многосвързани (MIMO) обекти 
от по-висок ред вече повече от две десетилетия се 
е утвърдило използването на моделно предсказ-
ващо управление (Model Predictive Control, MPC). 
В повечето приложения вместо директната схема 
(MPC – MIMO) се използва каскадната структура 
(MPC – PIDi – MIMO), както това беше показано на 
фиг. 19. В тези схеми най-често се използва като 
критерий изискването за максимална точност.

3. При сложен обект, представляващ автономен 
обект с много голяма размерност и особено в 
случаите, когато се разглежда интегрирана систе-
ма от няколко автономни MIMO обекта, класиче-
ският предсказващ регулатор (MPC) не се справя 
задоволително с поставените му многокритери-
ални изисквания. В такива случаи се оказва це-
лесъобразно в схемата да се въведе йерархично 
предвключен координиращ регулатор (фиг. 22).

Съществуващият опит показва, че твърде обещава-
щи резултати се получават при употребата на агент, ре-
ализиращ поощряващо машинно обучение (Reinforcement 
Learning, RL). В различни моделнобазирани или безмоделни 
варианти RL агентът реализира изключително важно ново 
качество – да формира динамично най- добри политики за 
управление, осъществявайки компромис между няколкото 
наложени критерия за ефективност. Схемата на фиг. 22 
е усложнена допълнително с включването на подсистема 

за изпреварващо компенсиране на външното многомерно 
смущение d (Feed-Forward Control, FFC). Тази подсистема е 
реализирана чрез изкуствени невронни мрежи (ANN), кои-
то изучават свойствата на заобикалящата среда. По такъв 
начин системата комбинира управлението с многомерна 
обратна връзка и по трите йерархични нива (PID, MPC, RL) 
с изпреварваща компенсация на смущенията (FF Control). 
На схемата са показани и еквивалентните позиционирания 
на компонентите на управляващата система в традицион-

Фиг. 22. Схема на йерархично предвключен координиращ RL регулатор



3 202240

100 years PID controller | 100 години ПИД регулатор

ните термини на класическите йерархични индустриални 
управляващи системи:

• Изпълнителни механизми (ИМ), регулиращи орга-
ни (РО), сензори (S);

• Програмируеми логически контролери (PLC) или 
SCADA;

• Децентрализирана система за управление (DCS);
• Планираща система (Enterprise Resource Planning, 

ERP);
4. При сложни комплексни системи, съставени от 

няколко подсистеми, всяка от които сама по себе 
си представлява сложна система, структурно-
то решение от фиг. 22 се нуждае от следващо 
йерархично разширение с по-широкообхватни 
координиращи и управляващи функции. Типичен 
пример за такава сложна комплексна система е 

концепцията за интелигентно управление на умен 
град (Smart City), която включва няколко слож-
ни подсистеми – енергийна (разгледана по-горе), 
транспортна с автопилотни информационно свър-
зани превозни средства и системи за управление 
на трафика, комуникационна система със стацио-
нарни и мобилни връзки, екологична и индустри-
ална подсистема.

През последното десетилетие подобен род комплекс-
ни системи от различен тип (преди всичко биологични, 
неврологични и организационни) са обект на задълбочено 
изучаване, като основните резултати са систематизирани в 
[45]. Основният акцент в тези работи е, че управлението 
на комплексните сложни системи има два основни аспекта: 
точност и робастност (фиг. 23а).

Фиг. 23. Компромис между точност и робастност в сложни системи с голяма неопределеност

Фиг. 24. Схема на комбинирана SLS – RL – MPC – PID система за управление

Докато системите, основаващи се на поощряващо 
обучение (RL), аналогични на фиг. 22, имат за основна 
целева функция „достигането на максималната точност 
на управлението”, то предложените нов тип системи SLS 
(System Level Synthesis) са съсредоточени върху ефекти-
те на неопределеност, пораждащи най-лошите сценарии 
за поведение на системата. В основата на SLS системите 

е изчерпателно развитата теория за робастно управление 
(Robust Control Theory, RCT). Двата аспекта са незаменими, 
защото са допълващи се. На фиг. 22б е показана основна-
та тенденция в съвременните интелигентни системи – да се 
подобряват едновременно както точността, така и робаст-
ността на системата в произволни ситуации чрез намаля-
ване на степента на неопределеност (VB<VA).
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Фиг. 25. Схема за теоретичните основи и реализацията на комбинирана йерархична система за интелигентно управление

Фиг. 26. Приоритети на основни индикатори на сложни системи за управление

На фиг. 24 е показана перспективна комбинирана 
SLS – Rli система, която съдържа йерархично съподчинени 
SLS координатор, множество Rli регулатори, всеки от които 
формира входове за моделнопредсказващите регулатори 
MPCij и съответно към крайните PIDijk регулатори, както е 
показано на фиг. 22. Сложната система е представена като 
мрежа, в която възлите са съответните компоненти, а връз-
ките – каналите за взаимодействие. Основният подход в 
SLS теорията е да преодолее „проклятието на размерност-

та” в изчислителните процедури чрез нов тип декомпозиция 
на сложни мрежи чрез въвеждането на виртуални нива и 
регулатори в тях, които функционират по методи, основа-
ващи се на поток на данните и машинно обучение [45]. 
Така управлението на сложни комплексни системи става 
разпределено и изчислително приемливо.

Обобщение на разгледаните четири степени на йерар-
хично разширение на системи с ПИД регулатори е илюс-
трирано на фиг. 25 и фиг. 26.

На фиг. 25 е показано позиционирането на после-
дователно усложняващите се системи за управление CS1 
(фиг. 15), CS2 (фиг. 19), CS3 (фиг. 22) и CS4 (фиг. 24) в 
координати „категория на сложния обект – реализация –те-
оретични основи”:

• CS1. Използва се при обекти с размерност n=2÷3; 
реализира се най-вече с PLC и теоретичната осно-
ва са различните методи за оптимална настройка 
на ПИД регулатори (фиг. 17);

• CS2. Ядро на структурата е моделно предсказващо 
управление (Model Predictive Control, MPC); обек-
тите са автономни съоръжения – агрегат, апарат; 
реализацията е чрез DCS или SCADA; теоретичната 
основа е динамичното програмиране (DP), адап-
тивното динамично програмиране (ADP), стохас-
тичното управление (SC);

• CS3. Основен елемент е регулатор, базиран на по-

ощряващо обучение (Reinforcement Learning, RL); 
обектът е сложен сектор или клъстер; реализа-
цията е с дълбочинно обучение (Deep Learning, 
DL) и невронни мрежи (NN); теоретичната база е 
машинно обучение (ML), многокритериална опти-
мизация (Multi-Objective Optimization, MOO), Паре-
то оптимизация (Pareto Optimization, PO);

• CS4. Водещ компонент е координиращ SLS регула-
тор (System Level Synthesis, SLS); обектът е ком-
плексна сложна система с цялостно производство 
и разсредоточени сектори; реализацията се очак-
ва да бъде с индустриални технологии на изкуст-
вения интелект (Industrial Artificial Intelligence, IAI); 
теоретичната основа са теорията на системите, 
многоагентните системи (MAS), изкуственият ин-
телект (AI), големите данни (Big Data, BD), интер-
нет на нещата (IoT).
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На фиг. 26 са показани приоритетите на разглежда-
ните четири структури CSi i  1, 4 по отношение на 10 ин-
дикатора по петстепенна скала. С увеличаване на сложнос-
тта на обекта акцентът на приоритетите се премества към 
сложните системни индикатори като многокритериалност, 
стохастичност, сложност. Същевременно изискванията за 
робастност навсякъде са големи, което е непосредствено 
свързано с неопределеността.

Заключение
Независимо от 100-годишната история на ПИД регу-

латора той остава най-масово използвания в индустрията 
с над 90% приложения както в самостоятелно изпълнение, 
така и като елемент на децентрализирани схеми като част 
от PLC и SCADA. ПИД регулаторът е доминиращ в изпълни-
телното стъпало на индустриалната автоматика, независимо 
от непрекъснатото развитие на по-горните йерархични нива.

Развитието на индустриалните технологии, науката за 
данните и изкуствения интелект поставиха редица предиз-
викателства за разширяване на ПИД регулатора с фокус 
върху обектите и ситуациите, с които той се справя за-
доволително, но не оптимално – обекти с голямо чисто 
закъснение, многосвързани, от висок ред, със съществе-
на нелинейност; при ситуации с големи и непредсказуеми 
външни и вътрешни смущения.

Разширяването на ПИД регулатора позволи да се на-
трупа знание за нов поглед върху неговите механизми: по-
явата на ПИД подобни алгоритми, комбиниране на непре-
къснато ПИД управление с превключване, разнообразни 
методи за включване в йерархични структури, намиране на 
различни методи за подобряване не само с настройка на 
параметрите, комбиниране на ПИД механизмите за упра-
вление с различни методи за разширяване на функционал-
ността и качеството.

Изследванията показват, че предизвикателствата пред 
ПИД базираното регулиране могат да бъдат разрешени 
само с подходящо прилагане на съвременни постижения 
от други области – теориите на системите, на данните, 
на управлението, на изкуствения интелект и компютърните 
технологии. Очертават се редица перспективни направле-
ния: използване на подходите, основани на поток от данни, 
за преминаване от подхода „данни – модел – синтез” към 
„данни – политики за управление”; създаване на „наблюда-
тел на околната среда”; осъществяване на многокритери-
ална оптимизация при формиране на динамични политики 
на управлението; привличане на актуални метаевристични 
методи за настройка; реализиране на компромис между 
точността и робастността в условията на неопределеност.

Индустрията е в етап на интензивна цифровизация. 
Тя очаква интензивно изследователско и инженерно раз-
витие на перспективните направления за интелигентно ПИД 
вложено управление, базирано на поток от данни, за да 
се превърнат те в комерсиални продукти. За целта е не-
обходимо:

 – Да се запази относителната простота и яснота на 
алгоритмите в духа на утвърдената ПИД традиция;

 – Пределно възможно намаляване на сложността на 
предлаганите алгоритми, което е от критична важ-
ност за приемането им от проектанти, оперативен 
персонал и инженери;

 – Да се предложат иновативни процедури за внедря-
ване, при които с възможно най-малко усложне-
ния да се получи доказуем технологичен, опера-
ционен и бизнес ефект;

 – Предлаганите комерсиални продукти да отчитат 
реалните фактори на пълния жизнен цикъл на вся-
ка управляваща система „проектиране – пускане 
– експлоатация – развитие”;

 – Възможност за лесна преносимост между различ-
ни обекти и безпроблемно вграждане в текущите 
проекти за въвеждане на елементи на изкуствения 
интелект в разглеждания обект.

Налице са всички признаци, че бъдещото развитие 
на ПИД базираното управление ще бъде ориентирано към 
доминиращите научно-технически тенденции в момента – 
прилагане на методи от областта на големите данни и из-
куствения интелект, комбинирани с доказали се софтуерни 
модули и агенти за многокритериална оптимизация, пред-
сказване, робастно, стохастично и адаптивно управление.

Следвайки вековната вече традиция ПИД технологията 
за управление да черпи идеи и методи от авангардните за 
времето си постижения, няма съмнение, че съвременните 
предизвикателства пред ПИД управлението ще бъдат ус-
пешно преодолявани в близкото бъдеще.
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in memoriam

Проф. д.т.н. инж. Чавдар Дамянов
(1946-2022)

На 24 август 2022 г. неочаквано ни напусна нашият 
уважаван и обичан колега и приятел, талантливият учен 
проф. д.т.н. инж. Чавдар Дамянов.

Чавдар Иванов Дамянов е роден на 19 юли 1946 г. 
в град Оряхово (на Дунава). Завършва средно техническо 
образование в Образцов механотехникум в Пловдив през 
1965 г. Висше образование получава във ВМЕИ – София, 
през 1973 г., специалност автоматика и телемеханика. Ра-
боти в ЗЗУ – Пловдив, като ръководител на група в бюро 
„Надеждност и функционални връзки“. 

Постъпва на работа във ВИХВП (сега УХТ – Пловдив) 
през 1976 г. като редовен асистент към катедра „Авто-
матизация на производството“. През 1979 г. е повишен 
в старши асистент, а през 1983 г. – в главен асистент. 
Дисертация на тема “Бързодействащи регулатори на коле-
бателни обекти с промишлено предназначение" защитава 
през 1985 г. като аспирант към катедра „ Автоматика и 
телемеханика” на ВМЕИ – София. През 1987 г. се хабили-
тира като доцент по „Теория на управлението“. През 2006 
г. става доктор на техническите науки, защитавайки дисер-
тация „Неразрушаващо разпознаване на качеството в сис-
темите за автоматично сортиране на хранителни продукти”. 
От 2007 г. е професор по научна специалност „Приложение 
на принципите и методите на кибернетиката в различни 
области на науката”. Специализирал е в Русия, Германия и 
Франция. Участвал е в създаването на редица промишлени 
изделия – първия български автомобил „Хебрус 1100” (АЗ 
“Булгаррено” – Пловдив), първите магнитно-лентови паме-
ти ЕС 5012-01 (ЗЗУ –Пловдив), сортиращите машини ASM 
501 (ЗЕТ – Пловдив) и AQS 602 (NAME – Франция). През 
1987 г. организира формирането на филиала на Института 
по техническа кибернетика и роботика при БАН в Пловдив, 
на който става директор по съвместителство. След разде-
лянето на ИТКР през 1990 г. е директор на Института по 
роботизирани системи на БАН в Пловдив до края на 1993 г. 
През този период е член на СНС по информатика, роботика 
и научно приборостроене към ВАК. 

Участвал е в над 40 договора и проекта от региона-
лен, национален и международен мащаб. 

Научноизследователските му разработки са в обла-
стите теория на управлението, изкуствен интелект, разпоз-

наване на образи, невронни мрежи, методи за неразруша-
ващо окачествяване и сортиране на хранителни продукти. 
В тези области има над 230 научни публикации, в това 
число две монографии, седем учебника, 10 ръководства, 
три книги (в съавторство), пет авторски свидетелства за 
изобретения и два патента. 

Под негово ръководство са защитили 10 докторан-
ти и над 150 дипломанти. Бил е зам.-ректор на УХТ по 
научната дейност и кадровия потенциал, ръководител на 
НИС (1999-2003 г.) и ръководител на катедра „Автоматика, 
информационна и управляваща техника“ при УХТ – Пловдив 
(2003-2014 г.). 

Проф. д.т.н. Чавдар Дамянов е дългогодишен член на 
САИ „Джон Атанасов“, член е на Управителния съвет на 
САИ и на редакционната колегия на списание „Автоматика 
и информатика“. 

Неговата кончина е загуба за цялата ни общност на 
специалисти по автоматика и информатика.

Дълбок поклон пред светлата му памет!

САИ „Джон Атанасов“
Редколегия и редакция 

на сп. „Автоматика и информатика“



Портфолиото на Rittal Automation Systems поддържа всички стъпки от производствения процес и
управление при насищане на табла и шкафове с апаратура. От ръчни инструменти до напълно
автоматизирани машини, Rittal предлага широка гама от оборудване навсякъде по света.

Обработващ център - Perforex
Milling Terminal MT

Лазерен център - Perforex LC

Обработващ център за медни 
шини – CW 120

Ръчни инструменти
Rittal предлага широка 
гама от ръчни инструменти 
за професионална работа

Функционална количка, 
количка за съхранение/ 
транспорт и рамки за 
сглобяване





CONTENTSCONTENTSCONTENTSCONTENTSCONTENTS

Aáîíèðàíå

Çà ñï. “Àâòîìàòèêà è èíôîðìàòèêà”
Aáîíèðàíåòî çà ñï. “Àâòîìàòèêà è èíôîðìàòèêà”
ìîæå äà ñòàâà ÷ðåç:

• Ôèðìè-ðàçïðîñòðàíèòåëè.

• ÑÀÈ – öåëîãîäèøíî:
äèðåêòíî â ðåäàêöèÿòà;
÷ðåç äðóæåñòâàòà è êëóáîâåòå íà ÑÀÈ;
ñ ïðåâîä ïî áàíêîâàòà ñìåòêà íà ÑÀÈ.

Ãîäèøíèÿò àáîíàìåíò å 24 ëâ. (ñ ÄÄÑ)

×ëåíîâåòå íà ÑÀÈ ùå ïîëó÷àâàò ñïèñàíèåòî след 
çàïëàùàíå íà ÷ëåíñêèÿ ñè âíîñ и минимална сума за 
абонамент за списанието. 

Official publication of the Bulgarian
John Atanasoff Society of Automatics
and Informatics (SAI)
Editorial Office SAI, 108 Rakovski St.

1000 Sofia, Bulgaria
tel: +359 2 987 61 69

e-mail: sai.bg.office@gmail.com 
www.sai.bg

YEAR L No. 3/2016

AUTOMATI  UTOMATI  A CS  &&
INFORMATICSINFORMATICS

Óêàçàòåë íà ðåêëàìèòå
è ðåêëàìíî-èíôîðìàöèîííèòå

ìàòåðèàëè

ÑÀÒ − 2 êîðèöà

ÔÍÒÑ − 

ÑÈÌÅÍÑ − 4 êîðèöà

ÐÈÒÀË − 

3 êîðèöà

ÕÀÍÈÓÅË − ñòð. 50, 51

Modeling and Optimization of Carbon
Dioxide Car Emission
Dikova, M., K. Alexiev Dikova, M., K. Alexiev Dikova, M., K. Alexiev Dikova, M., K. Alexiev Dikova, M., K. Alexiev ............................................................ 33333

Colorimeter Based on Embedded SystemColorimeter Based on Embedded SystemColorimeter Based on Embedded SystemColorimeter Based on Embedded SystemColorimeter Based on Embedded System
and Color Sensorand Color Sensorand Color Sensorand Color Sensorand Color Sensor
Zlatev, Z., A. Dimitrova, S. BaychevaZlatev, Z., A. Dimitrova, S. BaychevaZlatev, Z., A. Dimitrova, S. BaychevaZlatev, Z., A. Dimitrova, S. BaychevaZlatev, Z., A. Dimitrova, S. Baycheva ............................. 88888

Artificial Neural Network of Herbal TeaArtificial Neural Network of Herbal TeaArtificial Neural Network of Herbal TeaArtificial Neural Network of Herbal TeaArtificial Neural Network of Herbal Tea
Swith Different IngredientSwith Different IngredientSwith Different IngredientSwith Different IngredientSwith Different Ingredients
and Geographical Originand Geographical Originand Geographical Originand Geographical Originand Geographical Origin
Sestrimska, M., T. Titova, V. Nachev,
Ch. Damyanov ...................................................................... 13 13 13 13 13

System Intended for RequirementsSystem Intended for RequirementsSystem Intended for RequirementsSystem Intended for RequirementsSystem Intended for Requirements
Management in Software ProjectsManagement in Software ProjectsManagement in Software ProjectsManagement in Software ProjectsManagement in Software Projects
DevelopmentDevelopmentDevelopmentDevelopmentDevelopment
Atanassov, A.,Atanassov, A.,Atanassov, A.,Atanassov, A.,Atanassov, A., V. KuzmanovaV. KuzmanovaV. KuzmanovaV. KuzmanovaV. Kuzmanova .......................................... 2020202020

Dictionaries and Programming LanguagesDictionaries and Programming LanguagesDictionaries and Programming LanguagesDictionaries and Programming LanguagesDictionaries and Programming Languages
Bonev, S. ..................................................................................... 2626262626

Economic Behaviour in an ExperimentEconomic Behaviour in an ExperimentEconomic Behaviour in an ExperimentEconomic Behaviour in an ExperimentEconomic Behaviour in an Experiment
with a Virtual Social Networkwith a Virtual Social Networkwith a Virtual Social Networkwith a Virtual Social Networkwith a Virtual Social Network
Mengov, G., A. Gerunov, M. KiryakovMengov, G., A. Gerunov, M. KiryakovMengov, G., A. Gerunov, M. KiryakovMengov, G., A. Gerunov, M. KiryakovMengov, G., A. Gerunov, M. Kiryakov ......................... 3131313131

Roadmap Design for TechnologyRoadmap Design for TechnologyRoadmap Design for TechnologyRoadmap Design for TechnologyRoadmap Design for Technology
and Entrepreneurshipand Entrepreneurshipand Entrepreneurshipand Entrepreneurshipand Entrepreneurship
Commercialization in BulgariaCommercialization in BulgariaCommercialization in BulgariaCommercialization in BulgariaCommercialization in Bulgaria
Jong-in Choi, P. Ruskov, S. TsolovaJong-in Choi, P. Ruskov, S. TsolovaJong-in Choi, P. Ruskov, S. TsolovaJong-in Choi, P. Ruskov, S. TsolovaJong-in Choi, P. Ruskov, S. Tsolova ............................. 3737373737

Bulgarian Experience in e-GovernmentBulgarian Experience in e-GovernmentBulgarian Experience in e-GovernmentBulgarian Experience in e-GovernmentBulgarian Experience in e-Government
Novakova, G., K. Spassov, G. DimitrovNovakova, G., K. Spassov, G. DimitrovNovakova, G., K. Spassov, G. DimitrovNovakova, G., K. Spassov, G. DimitrovNovakova, G., K. Spassov, G. Dimitrov ....................... 4343434343

Exhibition CeBIT 2017, Hanover, GermanyExhibition CeBIT 2017, Hanover, GermanyExhibition CeBIT 2017, Hanover, GermanyExhibition CeBIT 2017, Hanover, GermanyExhibition CeBIT 2017, Hanover, Germany

Dineva, K. ................................................................................... 5353535353

Àäðåñ íà ðåäàêöèÿòà: 
óë. Ðàêîâñêè 108 
1000 Ñîôèÿ 
òåë. 02/987 61 69
e-mail: 
sai.bg.office@gmail.com 

www.sai.bg

Áàíêîâà ñìåòêà:
ñ/êà: BG81BPBI79421044117201 
BIC: BPBIBGSF
Þðîáàíê Áúëãàðèÿ ÀÄ
êëîí Ñîôèÿ − îêðúã
óë. Ðàêîâñêè 137 
1000 Ñîôèÿ 

АВТОМАТИКА
и ИНФОРМАТИКА

ISSN 0861-7562 Print, ISSN 2683-1279 Online
URL: https://sai-bg.com/category/journals/automatica-and-informatics/

 
Година LV                                              № 3/2022

Този брой на списанието е посветен  
на 100-годишнината на ПИД регулатора.  

СЪДЪРЖАНИЕ 

100 ГОДИНИ ПИД РЕГУЛАТОР

М. Хаджийски, С. Койнов. 100 години на пропорционал-
но-интегрален и диференциален (ПИД) регулатор  ....... 5

К. Бошнаков, М. Хаджийски. Какво прави ПИД регула-
тора все така успешен вече 100 години ............................ 12

М. Хаджийски. 100 години еволюция и перспективи за 
развитие на ПИД регулатора в ерата на изкуствения ин-
телект  .................................................................................. 20

IN MEMORIAM

Проф. д.т.н. инж. Чавдар Дамянов .................................... 45

САТ – 2 корица

ФНТС – 3 корица, стр. 11

СОФСПРАВКА – стр. 19

СОФЕНА – стр. 44

РИТАЛ – стр. 46

ХАНИУЕЛ – стр. 47

СИМЕНС – 4 корица

Броят е издаден през 2022 г.

Издаването на този брой на списанието през 2022 г.  
е подпомогнато финансово от Фонд „Научни изследвания“ 

към Министерството на образованието и науката в България.



Силни изпълнители за 
перфектно 
представяне:  
SITOP и SCALANCE.

Мрежова технология и захранване. 
Надеждни. Сигурни. Ефективни. 
industry.bg@siemens.com, тел.: (02) 8115 584


