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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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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
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• Положителна определеност на разликата

(7)
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методи (преобразуванието на Фурие) [2,3,15].

7. Историческо развитие  
на ПИД регулатора
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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.
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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   

  

 

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]. 

7. Историческо развитие на ПИД регулатора Подзаглавие I степен 
В своята стогодишна история ПИД регулаторът се развива 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, 
експлоатационна 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 ключови събития от технологичното развитие на 
ПИД регулаторите са систематизирани в табл. 1. 

 
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. 

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: меха-
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
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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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