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Abstract. A mathematical model describing the operation of the 
cross-flow water turbine has been developed in this paper. A robust 
governor has been synthesized using H∞ techniques to replace the 
conventional governor of the water turbine . The transient processes 
in the system are compared to the processes where the classical PID 
controller is used. The simulations are carried out using MATLAB and 
the results show that the overall system output performance can be 
improved using the proposed H∞ robust governor.

Увод
Стабилността в работата на електроенергийната сис-

тема може да се определи като свойство на електроенер-
гийната система, което й позволява да остане в състояние 
на работно равновесие при нормални работни условия и да 
възвърне приемливо състояние на равновесие, след като е 
подложена на смущение [1,2]. Качеството на захранването 
трябва да отговаря на определени минимални стандартни 
изисквания по отношение на следните фактори: постоянна 
честотата, постоянно напрежение, надеждност. На практика 
това означава, че напрежението и честотата на мрежата 
трябва да се поддържат в тесни граници. Честотата на тока 
е един от показателите, който се влияе най-много от дисба-
ланса между произведената и консумираната електроенер-
гия. Затова промените в натоварването обикновено се при-
емат като основни смущения в контура за регулиране [4]. 
Обикновено за целите на честотното регулиране на енер-
гийните системи се използват малки хидрогенератори по-
ради бързата им реакция на краткосрочните промени в по-
треблението на електроенергия. От друга страна, условията 
за работа на автоматичните системи на водните турбини в 
преходни режими са твърде неблагоприятни. Това се дължи 
преди всичко на възникващия в напорните тръбопроводи 
хидравличен удар и на голямото разнообразие от режими 
на разтоварване (натоварване) на турбините. Промяната на 
работния режим на турбината води до промяна на обороти-
те й, вследствие на което автоматичният регулатор отваря 
или притваря регулиращия орган на турбината. В резултат 

на това в напорната системата се появяват неустановени 
процеси, характеризиращи се с промяна на напора и деби-
та по дължината на напорния тръбопровод. Тези динамични 
процеси имат неблагоприятно влияние върху работата на 
турбината и регулатора. За да се намали това влиянието, 
се налага да бъде променен работният режим на регула-
тора. При малките хидрогенератори основно се използват 
емпирични и класически методи за регулиране, например 
ПИД регулатор, като най-често управляващите структури 
са с един вход и един изход (SISO) [3,4]. При хидрогене-
раторите регулиращата величина е налягането на флуида 
на входа на турбината, а регулируемата – оборотите на 
вала на генератора. В реалните хидрогенератори се из-
ползват и някои допълнителни управлявани величини с цел 
подобряване на производителността на турбината [4] като 
наклона на лопатките на направляващия апарат (при тур-
бини тип Каплан) или положението на регулиращата игла в 
дюзата (при турбини тип Пелтон), както и чрез промяна на 
възбудителния ток на генератора. Основен недостатък на 
този тип управление е, че обикновено то е проектирано да 
работи при малки промени в натоварването на генератора, 
а в действителност тези промени често са големи и сис-
темата работи в условия на неопределеност, причинявани 
от случайния характер на натоварването. През последните 
години е разработен подход за управление при наличие на 
неопределеност в семейство от обекти [5,6]. В сравнение 
с алгоритмите на класическата теория за управление, къ-
дето е необходимо да се гарантира устойчивостта на за-
творената система, тук се цели да се гарантира стабилно 
управление на целия клас от системи, базиран на робастно 
управление. Целта на това изследване е да се разработи 
робастна система за управление на скоростта на двойно 
действаща водна турбина с H∞-субоптимален регулатор, 
функциониращ в условия на непълна информация за обек-
та и отчитане на неопределеностите.

Обект за изследване
Обект на изследване е лабораторна инсталация на 

хидрогенератор, разположена на територията на ТУ – Га-
брово, симулираща работата на ВЕЦ в изолиран енергора-
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йон. На фиг. 1 е показана схема на разработения стенд за 
изследване на автоматизирана система за управление на 
двойнодействаща водна турбина. Схема с къс напорен тръ-
бопровод се осъществява при отворено положение на ши-
бър 10 и затворено на шибър 12 и 13. Подаваният дебит от 
основната центробежна помпа 3 преминава към турбината 

17 през къс напорен тръбопровод с диаметър d=200 mm 
и дължина l=5.2 m. Смущения в системата могат да бъдат 
внесени чрез промяна на товарния момент от БНГ и чрез 
промяна на дебита, постъпващ към водната турбина – ши-
бър 19 и 40 (фиг. 1). 

Фиг. 1. Схема на лабораторен стенд напорен тръбопровод – водна турбина – генератор

Системата се състои от следните елементи: 1 – ре-
зервоар; 2 – вакууметър; 3 – центробежна помпа; 4 – 
електрически двигател; 5, 8, 14, 17, 18, 20, 22 – датчици 
за ниско налягане; 6, 21 – манометри; 7, 9, 10, 12, 13, 
30, 40 – шибър; 15 – аналогово-цифров преобразовател 
(ADC); 16 – компютър (PC); 19 – шибър с електрозадвиж-
ване; 23 – дебитомер; 24 – турбина тип Банки; 25 – елек-
трическо табло; 26 – блок за натоварване на генератора; 
27 – ремъчна предавка; 28 – трифазен синхронен генера-
тор; 29 – датчик за честота на въртене на вала на генера-
тора; 31 – контактен манометър; 32 – центробежна помпа 
за охлаждане на блока за натоварване на генератора; 
33 – електрически двигател; 34, 35 – смукателни клапи; 
36, 37 – датчици за високо налягане; 38 – хидростанция; 
39 – сервоклапан; 41 – датчик за завъртане на регулира-
щата лопатка на входа на турбината; 42 – хидроцилиндър. 
В зависимост от положението на шибри 10, 12 и 13 се 
реализират схеми с къс и дълъг напорен тръбопровод.

Схемата на автоматичния регулатор на турбината е 
показана на фиг. 2. Тя се състои от следните елементи: 
1 – зъбна помпа; 2 – предпазен клапан; 3 – манометър; 
4 – филтър за високо налягане; 5 – сервоклапан; 6 –сер-
вомотор; 7 – филтър за ниско налягане; 8 – резервоар; 
9 – двукратна водна турбина SD – задаващо устройство; 
AD – сумиращо устройство; EG – електронен регулатор; TO 
– датчик за честота на въртене на вала на турбината; TR – 
датчик за завъртане на регулиращата лопатка на входа на 
турбината.

Фиг. 2. Схема на автоматичния регулатор

Математичен модел на автоматичната 
система. Напорна система

Независимо от типа на схемата на напорната система 
(фиг. 1) като гранични условия в началото и края на на-
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порния тръбопровод трябва да бъдат отчетени работата на 
турбопомпата 3 и водната турбина 24. 

• Уравнение за връзката между хидравличните 
параметри на турбопомпата. Характеристиката 
на турбопомпата при постоянна честота на върте-
не на вала ѝ може да се опише с пълна парабола 
от вида

(1) h1=A1-A2q1-A3q1
2,

където h1, q1 – безизмерни: напор и дебит на турбопом-
пата;

А1, А2, А3 – коефициенти.

• Уравнение за преминаващия дебит през тур-
бината

(2) 
qT = 

 λyT-yT
2 

√hT ,   λ-1

където hT, qT п – безизмерни напор и дебит на входа на 
турбината; yT – относително завъртане на регулиращата 
лопатка на входа на турбината; λ – конструктивен кое-
фициент.

Напорна система с къс напорен тръбопровод

Разглежда се автоматизираната система от фиг. 1 
с къс напорен тръбопровод (отворен шибър 10, затворен 
шибър 12 и 13). Еквивалентната хидравлична схема е по-
казана на фиг. 3. 

Фиг. 3. Схема на напорна система с къс напорен тръбопровод 
1 – помпа; 2 – водна турбина тип Банки; 3 – резервоар

• Уравнение за неустановеното движение в на-
порния тръбопровод. При разглеждане на напор-
ния тръбопровод като звено със съсредоточени 
параметри за математичния модел с разпределени 
параметри в безизмерен вид се получава

(3) TL
  dqT 

  dt    
+ kfqT

2=h1-hT,

където TL – времеконстанта на тръбопровода; kf – коефи-
циент на триене.

Система за управление

Математичният модел на автоматичния регулатор на 
турбината (фиг. 2) се описва със следните уравнения в 
безизмерен вид:

• Уравнение на сумиращото устройство

(4) Δu=uin-ufb,

където Δu – напрежение на изхода на сумиращото устрой-
ство; ufb – напрежение на обратната връзка, ufb=kfbϕ; kfb 

– коефициент на усилване на глобалната обратна връзка.

• Уравнение на електронния ПИД регулатор

(5) u=k(Δu+ 
1
 ∫Δudt+ Td  

dΔu 
),

 Ti      dt

където k, Td, Ti – коефициент на усилване, времеконстанта 
на интегриране и времеконстанта на диференциране на ре-
гулатора; u – напрежение на изхода на регулатора.

• Уравнение на сервоклапана

(6) Tsv 
dxsv +xsv= ksvusv,
dt

където usv – безизмерно входно напрежение на сервокла-
пана; Tsv – времеконстанта на сервоклапана; ksv – коефи-
циент на усилване.

• Уравнение на сервомотора

(7) TT
2 d

2 yT +2ζTTT 
dyT +yT= 

1 ∫0
t xdt,

dt2               dt        TS

където TS – времеконстанта на сервомотора; TТ, ξТ – време-
константа и коефициент на демпфериране на товара.

• Уравнение на сумиращото устройство на локал-
ната обратна връзка

(8) usv=u-umf,

където umf – напрежение на локалната обратна връзка, 
umf=kmf yT; kmf – коефициент на усилване.

Обект на управление

• Уравнение за въртене вала на турбината

(9) TА 
dϕ = 

qT
h
T - mG- kC- kMϕ2

,dt     ϕ

където ϕ, mG – безизмерни: честота на вала на турбина-
та, товарен момент на генератора; TA – времеконстанти 
на агрегата; kC, kM – коефициенти. Съвместното решаване 
на уравнения от математичния модел дава възможност за 
теоретично определяне на преходните процеси, протичащи 
в автоматичната системата при различни конфигурации на 
напорната система.

Математичен модел в операторен вид

След извършване на линеаризация и преобразуване 
по Лаплас за математичния модел на автоматичната систе-
ма в операторен вид се получава

(10) h1(s)= -2A3qТ(s)

(11) qT(s)=kyyT (s)+khhТ(s)
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(12) (TLs+2kf)qT(s)=h1(s)-hT(s)

(13) Δu(s)=uin(s)-kfbϕ(s)

(14) u(s)=k(1+  1   +Tds)Δu(s)
Tis

(15) (Tsvs+1)xsv(s)=ksvusv(s)

(16) (TT
2 s2+2ζT TT s+1)yT(s)=  

1   x(s)
 TSs

(17) usv (s)=u(s)-kmf yT (s)

(18) (TА s+kϕ)Δϕ(s)=ΔqT(s)+ΔhT(s)-ΔmG(s).

Заснети са преходните процеси при къс напорен тръ-
бопровод в шест работни точки с натоварване по мощност 
съответно 20%, 40%, 50%, 60%, 80% и 90%. 

На фиг. 4-9 са показани няколко реално заснети пре-
ходни процеса при къс и дълъг напорен тръбопровод.

Фиг. 4. Къс тръбопровод. Режим на натоварване 0-100% 
 и спад с 50%

Фиг. 6. Къс тръбопровод. Режим на натоварване 17-61%  
и спад със 17%

Фиг. 8. Дълъг тръбопровод. Режим на натоварване  
17-61% и спад със 17%

Фиг. 9. Дълъг тръбопровод. Режим на натоварване  
0-100% и спад с 50%

Фиг. 7. Къс тръбопровод. Режим отваряне и затваряне  
на клапан 19 при натоварване 0-100% и спад със 17%

Фиг. 5. Къс тръбопровод. Режим отваряне и затваряне 
на клапана с 40%
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 Стойностите на номиналните коефициентите на моде-
ла са дадени в таблицата.

A3 0.1 TА 2.544 s TТ 0.4 s ТL 0.327 s

TS 0.239 s Td 0.971 s Tsv 0.064 s ξT 0.5

kfb 2.535 km 0.027 ksv 1.00 kmf 0.011

kf 0.003 kϕ
1.054 kh 0.50 ky 0.67

Ti 16.94 s  k 0.617

Наблюдава се значителна промяна в параметрите на 
обекта при промяна на работната точка. Това налага да 
се търсят решения, които да доведат до постигане на не-
зависимост на управляващия алгоритъм от предварително 
неизвестна промяна на работните условия.

Симулационни изследвания

На основата на изведения математичен модел е раз-
работен аналогов симулационен модел на обекта в средата 
MATLAB/Simulink®, представен на фиг. 10. Направени са 
симулационни изследвания при различни натоварвания на 
системата и различни настройки на ПИД регулатора. Симу-
лационните резултати потвърдиха реално получените при 
заснемане на преходните процеси в системата.

Фиг. 10. Simulink модел на обекта

На фиг. 11 са показани амплитудно-честотните и ам-
плитудно-фазовите характеристики на системата, полу-че-
ни в резултат на симулация при различни натоварвания. 

Видно е че параметрите на модела на турбината ва-
рират значително в резултат на непредвидимите колебания 
на натоварването. От друга страна, инерционният ефект 
на водата е фактор, който затруднява поддържането на 
устойчивост при изолирана работа или бързата реакция 
в случай на промяна на натоварването в целия работен 
диапазон на водна турбина. Подобни нелинейности правят 
неефективно използването на ПИД регулатор поради факта, 
че контролер, проектиран за специфични работни условия, 

не работи добре при различни натоварвания. Този факт 
налага да се търсят нови подходи за управление на обекта. 
Един от широко разпространените съвременни методи за 
синтез в честотната област за многомерни системи е мето-
дът H∞, предложен в [5]. Той се основава на теорията на 
H∞ управлението, в рамките на което се извършва синтез 
на робастни алгоритми за управление, като се отчита не-
определеността в описанието на модела на управлявания 
обект и експлоатационните външни смущения [6]. Това е 
оригинален метод, при който за първи път е използва-
на нормализираната лява взаимно проста факторизация 
на модела на обекта за управление с цел осигуряване на 
робастна устойчивост при решаване на задачата за H∞ 
синтеза. Базирайки се на него, е синтезиран робастен ре-
гулатор за управление на системата. 

Фиг. 11. Амплитудно-честотни и амплитудно-фазови 
характеристики на смутените отворени системи

Проектираната система за управление трябва да от-
говаря на определени изисквания [8,9,10,11,12,13], пока-
зани по-долу. 

Изисквания към отворената система
• висок коефициент на усилване при ниски често-

ти, което намалява грешката на проследяване и 
влиянието на смущения на входа и изхода на уп-
равлявания обект;

• ниско усилване при високи честоти за потискане 
на шума и увеличаване на устойчивостта на неоп-
ределеност в модела на управлявания обект; 

• плавен преход в областта на честотата на сряз-
ване с наклон, близък до –20 dB на декада. В 
областта на честотата на контура не трябва да 
намалява по-бързо от –20 dB на декада, за да се 
постигне желаната робастна устойчивост, запас 
по амплитуда и фаза, пререгулиране и затихване.

Изискванията към затворената система 
• близък до апериодичен преходен процес;
• минимално време за регулиране < 2 s; 
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• потискане на шума и смущенията; 
• висок запас на устойчивост на затворена система;
• устойчивост към неопределеност в модела на 

обекта.

Синтез на робастно управляващо устройство

При синтезирането на робастното управление се из-
хожда от описанието на системата с диференциални урав-
нения (1) – (9). Нелинейната система в този вид не е 
подходяща за синтез на H∞ регулатор по метод, подробно 
описан в [6,7], който ще се използва по-надолу за нами-
ране на робастен регулатор. За представяне на система-
та във вид, удобен за работа, се извършва линеаризация 
около работна точка Xe, при която нелинейната система 
се заменя с аналогична линейна, по смисъл еквивалентна 
на оригиналната около избраната точка. Така системата се 
представя с линейните диференциални уравнения:

(19) qṪ=a11qT+a12yT,

(20) yṪ= 
-KmfKsv yT - 

1
  Xsv+  

Ksv u,
Tsv             Tsv            Tsv

(21) y⃛ T=  
1   Xsv -  

1  ẏT - 
2ξ yT̈,TsTL              TT           TT

(22) φ̇=    1     qT+   
8    yT - (Km-    

1      )φ,
15000Ta

          
75Ta                     140625Ta

където Xe=[80,0.05,0.002,0,0,750]
Т, избраният вектор на 

състоянието е X=[qT, yT, Xsv, yṪ, yT̈, φ]T, а параметрите a11 и 
a12 се определят от уравнения (23) и (24).

(23)

(24)

Линеаризираната система притежава множество па-
раметри, като за три от тях (Ksv, Km и Ta) се предполага, че 
принадлежат на предварително известен работен диапазон.

(25) Ksv = Ksv (1+pKsv
 δKsv

),

(26) Km = Km (1+pKm
 δKm

),

(27) Ta = Ta (1+pTa
 δTa

),

където

pKsv
 = 0.5, pKm

 = 0.2, pTa
= 0.3 и -1 ≤δKsv

δKm
, δTa

≤1. 

Заложените неопределености са: 50% неопределеност 
в коефициента на усилване на сервоклапана (Ksv), 20% не-
определеност в коефициента Km, 30% неопределеност във 
времеконстантата на агрегата (Ta.) Номиналните стойности 
на параметрите са означени като K̅sv, K̅m и T̅a. Блоковата 
схема на системата е показана на фиг. 12.

Фиг. 12. Блокова схема на математичния модел на системата

Параметрите се представят като линейни дробни пре-

образования, величината 
1
—
Ta

 се представя като линейно

дробно преобразование по δTa

(28)

Параметърът Ksv=K̅sv (1+pKsv
δKsv

) се представя като гор-
но линейно дробно преобразование по δ_(K_sv )

(29) Ksv= FU (MKsv
,δKsv

),

където                                и параметърът Km=K̅m(1+pKm
δKm

)

се представя като горно линейно дробно преобразование 
по δKm

(30) Km= FU (Mkm
,δKm

),

където                       . Моделът на системата също се 

представя като линейно дробно преобразование на реал-
ните неизвестни параметри, отделени в матрица ∆. Към 
уравненията на системата се добавят следните изрази:

(31)

(32)

(33)

Фиг. 11 Амплитудно-честотни и амплитудно-фазови 
характеристики на смутените отворени системи

Видно е че параметрите на модела на турбината варират 
значително в резултат на непредвидимите колебания на 
натоварването. От друга страна, инерционният ефект на 
водата е фактор, който затруднява поддържането на 
устойчивост при изолирана работа или бързата реакция в 
случай на промяна на натоварването в целия работен 
диапазон на водна турбина. Подобни нелинейности правят
неефективно използването на ПИД регулатор поради 
факта, че контролер, проектиран за специфични работни 
условия, не работи добре при различни натоварвания.  Този 
факт налага да се търсят нови подходи за управление на 
обекта. Един от широко разпространените съвременни 
методи за синтез в честотната област за многомерни 
системи е методът H∞, предложен в [5]. Той се основава на 
теорията на H∞ управлението, в рамките на което се 
извършва синтез на робастни алгоритми за управление, 
като се отчита неопределеността в описанието на модела 
на управлявания обект и експлоатационните външни 
смущения [6]. Това е оригинален метод, при който за първи 
път е използвана нормализираната лява взаимно проста 
факторизация на модела на обекта за управление с цел 
осигуряване на робастна устойчивост при решаване на 
задачата за H∞ синтеза. Базирайки се на него, е синтезиран 
робастен регулатор за управление на системата.

Проектираната система за управление трябва да 
отговаря на определени изисквания [8,9,10,11,12,13],
показани по-долу.
       Изисквания към отворената система
• висок коефициент на усилване при ниски честоти, което 

намалява грешката на проследяване и влиянието на 
смущения на входа и изхода на управлявания обект;

• ниско усилване при високи честоти за потискане на шума 
и увеличаване на устойчивостта на неопределеност в 
модела на управлявания обект; 

• плавен преход в областта на честотата на срязване с 
наклон, близък до –20 dB на декада. В областта на 
честотата на контура не трябва да намалява по-бързо от 
–20 dB на декада, за да се постигне желаната робастна 
устойчивост, запас по амплитуда и фаза, пререгулиране и 
затихване

Изискванията към затворената система 
• близък до апериодичен преходен процес;
• минимално време за регулиране < 2 s;
• потискане на шума и смущенията; 

• висок запас на устойчивост на затворена система;
• устойчивост към неопределеност в модела на обекта.

Синтез на робастно управляващо устройство
Подзаглавие II степен

При синтезирането на робастното управление се 
изхожда от описанието на системата с диференциални 
уравнения (1) – (9). Нелинейната система в този вид не е 
подходяща за синтез на H∞ регулатор по метод, подробно 
описан в [6,7], който ще се използва по-надолу за намиране 
на робастен регулатор. За представяне на системата във 
вид, удобен за работа, се извършва линеаризация около 
работна точка Xe, при която нелинейната система се заменя 
с аналогична линейна, по смисъл еквивалентна на 
оригиналната около избраната точка. Така системата се 
представя с линейните диференциални уравнения:

�̇�𝑞𝑞𝑞𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑎𝑎𝑎𝑎11𝑞𝑞𝑞𝑞𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝑎𝑎𝑎𝑎12𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇,        (19)

�̇�𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇 = −𝐾𝐾𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐾𝐾𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇 −
1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑋𝑋𝑋𝑋𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝛥𝛥𝛥𝛥,         (20)

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇 = 1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝐿𝐿𝐿𝐿

𝑋𝑋𝑋𝑋𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 −
1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
�̇�𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇 −

2𝜉𝜉𝜉𝜉
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
�̈�𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇,        (21)

�̇�𝜑𝜑𝜑 = 1
15000𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑞𝑞𝑞𝑞𝑇𝑇𝑇𝑇 + 8
75𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇 − �𝐾𝐾𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚 − 1
140625𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎

� 𝜑𝜑𝜑𝜑,        (22)

където 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑒𝑒𝑒𝑒 = [80, 0.05, 0.002, 0, 0, 750]Т, избраният вектор 
на състоянието е 𝑋𝑋𝑋𝑋 = [𝑞𝑞𝑞𝑞𝑇𝑇𝑇𝑇 ,𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇 ,𝑋𝑋𝑋𝑋𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, �̇�𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇 , �̈�𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇 ,𝜑𝜑𝜑𝜑]𝑇𝑇𝑇𝑇, а параметрите
𝑎𝑎𝑎𝑎11 и 𝑎𝑎𝑎𝑎12 се определят от уравнения (23) и (24).

𝑎𝑎𝑎𝑎11 = −𝐴𝐴𝐴𝐴2
𝑇𝑇𝑇𝑇𝐿𝐿𝐿𝐿
− 160 𝐴𝐴𝐴𝐴3

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐿𝐿𝐿𝐿
− 160𝐾𝐾𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐿𝐿𝐿𝐿
− 160 (𝜆𝜆𝜆𝜆−1)2

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐿𝐿𝐿𝐿�
𝜆𝜆𝜆𝜆
20
− 1
400

�
2,        (23)

𝑎𝑎𝑎𝑎12 =
12800(𝜆𝜆𝜆𝜆−1)2�𝜆𝜆𝜆𝜆− 1

10
�

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐿𝐿𝐿𝐿�
𝜆𝜆𝜆𝜆
20
− 1
400

�
3 .        (24)

       Линеаризираната система притежава множество 
параметри, като за три от тях (Ksv, Km и Ta) се предполага, 
че принадлежат на предварително известен работен 
диапазон.

𝐾𝐾𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠������1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠�,        (25)

𝐾𝐾𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚�����1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚�,        (26)

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎����1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝛿𝛿𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎� ,        (27)

където

𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠= 0.5, 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚=0.2, 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎=0.3, и −1 ≤ 𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎 ≤ 1.

Заложените неопределености са: 50% неопределеност в 
коефициента на усилване на сервоклапана (Ksv), 20% 
неопределеност в коефициента 𝐾𝐾𝐾𝐾m, 30% неопределеност 
във времеконстантата на агрегата (Ta.) Номиналните 
стойности на параметрите са означени като  𝐾𝐾𝐾𝐾�sv, 𝐾𝐾𝐾𝐾�m и 𝑇𝑇𝑇𝑇�a.
Блоковата схема на системата е показана на фиг. 12.

10 -10 10 -8 10 -6 10 -4 10 -2 10 0 10 2 10 4

Frequency (radians/sec)

10 -5

10 0

10 5

Lo
g 

M
ag

ni
tu

de

bode plots of perturbed plants

10 -10 10 -8 10 -6 10 -4 10 -2 10 0 10 2 10 4

Frequency (radians/sec)

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

Ph
as

e 
(d

eg
re

es
)

∑ ∫

∑ ∫

∑

∑ ∫

∑ ∫

∑ ∫

∑ ∫

∑
-

Фиг. 12. Блокова схема на математичния модел 
на системата

Параметрите се представят като линейни дробни
преобразования, величината 1

𝑇𝑇𝑇𝑇a
се представя като линейно 

дробно преобразование по 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇a
1
𝑇𝑇𝑇𝑇a

= 1
𝑇𝑇𝑇𝑇�a�1+𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇a𝛿𝛿𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇a�

=  1
𝑇𝑇𝑇𝑇�a
− 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇a

𝑇𝑇𝑇𝑇�a
𝛿𝛿𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇a�1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇a𝛿𝛿𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇a�

−1 =

= 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑈𝑈𝑈𝑈(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇a , 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇a),  където 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇a = �
−𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇a

1
𝑇𝑇𝑇𝑇a

−𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇a
1
𝑇𝑇𝑇𝑇a

� . (28)

Параметърът 𝐾𝐾𝐾𝐾sv = K�sv�1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾sv𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾sv� се представя като 
горно линейно дробно преобразование  по 𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾sv

𝐾𝐾𝐾𝐾sv =  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑈𝑈𝑈𝑈�𝑀𝑀𝑀𝑀𝐾𝐾𝐾𝐾sv, 𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾sv�,          (29)

където 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐾𝐾𝐾𝐾sv = �
0 K�sv
𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾sv K�sv

� и параметърът 𝐾𝐾𝐾𝐾m = 𝐾𝐾𝐾𝐾�m�1 +

𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾m𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾m� се представя като горно линейно дробно 
преобразование по 𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾m

𝐾𝐾𝐾𝐾m =  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑈𝑈𝑈𝑈� 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘m,𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾m�,          (30)

където 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘m = �
0 𝐾𝐾𝐾𝐾�m
𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾m 𝐾𝐾𝐾𝐾�m

�. Моделът на системата също се 

представя като линейно дробно преобразование на 
реалните неизвестните параметри, отделени в матрица ∆. 
Към уравненията на системата се добавят следните изрази:

�
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇a
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇a

� = �
−𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇a

1
𝑇𝑇𝑇𝑇a

−𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇a
1
𝑇𝑇𝑇𝑇a

� �
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑇𝑇𝑇𝑇a

1
15000𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎
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𝜑𝜑𝜑𝜑�, (31)

�
𝑦𝑦𝑦𝑦𝐾𝐾𝐾𝐾sv
𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝐾𝐾sv

� = �
0 K�sv
𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾sv K�sv

� �
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐾𝐾𝐾𝐾sv

u − 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑓𝑓𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇�,           (32)

�
𝑦𝑦𝑦𝑦𝐾𝐾𝐾𝐾m
𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝐾𝐾m

� = �
0 𝐾𝐾𝐾𝐾�m
𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾m 𝐾𝐾𝐾𝐾�m

� �
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐾𝐾𝐾𝐾m
𝜑𝜑𝜑𝜑 �.             (33)

След изключване на променливите 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇a , 𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝐾𝐾sv и 𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝐾𝐾m
системата се представя с предавателната матрица G. В този

случай системата е с четири входа (𝛥𝛥𝛥𝛥𝑇𝑇𝑇𝑇a ,𝛥𝛥𝛥𝛥𝐾𝐾𝐾𝐾sv ,𝛥𝛥𝛥𝛥𝐾𝐾𝐾𝐾m ,𝛥𝛥𝛥𝛥) и 
четири изхода (𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇a ,𝑦𝑦𝑦𝑦𝐾𝐾𝐾𝐾sv ,𝑦𝑦𝑦𝑦𝐾𝐾𝐾𝐾m ,𝑦𝑦𝑦𝑦) и зависи само от известни 
параметри. Изследвани са честотните и амплитудно-
фазовите характеристики на системата при различни 
стойности на смущенията 𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾sv𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾m , 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇a. За всяко от 
смущенията са зададени по три стойности, като за всяка 
съвкупност от смущения е определена предавателната
матрицата на системата. 

На фиг. 13 са показани честотните и амлитудно-
фазовите характеристики на семейството смутени системи 
при следните ограничения: −1 ≤ 𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾sv𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾m , 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇a ≤ 1.
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Фиг. 13 Амплитудно-честотни и амплитудно-фазови 
характеристики на смутените отворени системи

Входните сигнали на системата са: входове от 
неопределеността w, смущаващи въздействия d и 
управляващи въздействия u. Съответно получените три 
изхода са: изходи от неопределеността z, грешки e и 
измервания y. Синтезът се състои в намиране на 
управляващо устройство K, което да направи системата 
вътрешно устойчива, като поддържа предавателната 
функция между d и e малка по смисъла на H∞ нормата за 
цялото множество от допустими неопределености.

Решена е задачата за намиране на H∞ управляващо 
устройство с цел подобряване на робастността на 
затворената система. Изискването за номинално качество е

�𝑊𝑊𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝(𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐾𝐾𝐾𝐾)−1�
∝

< 1, (34)

където (I+GK)-1 e функцията на чувствителността на 
затворената система. Тя трябва да се удовлетворява за 
зададена тегловна функция Wp, за да се потисне ефекта на 
смущаващото въздействие върху изхода. Избрана е 
тегловна функция на качеството, която осигурява добро 
потискане на смущаващото въздействие и достатъчно 
добър преходен процес. Обратната тегловна функция е 
показана на фиг. 14, тъй като за да се постигне желаното 
качество, е необходимо честотната характеристика на 
максималното сингулярно число на функцията на 
чувствителността (I+GK)-1 да лежи под обратната тегловна 
характеристика 1

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑝𝑝𝑝𝑝
(фиг. 14) за всяка честота.

Целта на синтеза е да се намери H∞ (суб)оптимален 
закон за управление за отворената система с функцията на 
качеството. Управлението минимизира H∞ нормата на 
FL(P,K) по отношение на предавателната матрица K на 
управляващото устройство. Синтезът се извършва в среда 
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Фиг. 12. Блокова схема на математичния модел 
на системата

Параметрите се представят като линейни дробни
преобразования, величината 1

𝑇𝑇𝑇𝑇a
се представя като линейно 

дробно преобразование по 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇a
1
𝑇𝑇𝑇𝑇a

= 1
𝑇𝑇𝑇𝑇�a�1+𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇a𝛿𝛿𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇a�

=  1
𝑇𝑇𝑇𝑇�a
− 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇a

𝑇𝑇𝑇𝑇�a
𝛿𝛿𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇a�1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇a𝛿𝛿𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇a�

−1 =

= 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑈𝑈𝑈𝑈(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇a , 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇a),  където 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇a = �
−𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇a

1
𝑇𝑇𝑇𝑇a

−𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇a
1
𝑇𝑇𝑇𝑇a

� . (28)

Параметърът 𝐾𝐾𝐾𝐾sv = K�sv�1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾sv𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾sv� се представя като 
горно линейно дробно преобразование  по 𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾sv

𝐾𝐾𝐾𝐾sv =  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑈𝑈𝑈𝑈�𝑀𝑀𝑀𝑀𝐾𝐾𝐾𝐾sv, 𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾sv�,          (29)

където 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐾𝐾𝐾𝐾sv = �
0 K�sv
𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾sv K�sv

� и параметърът 𝐾𝐾𝐾𝐾m = 𝐾𝐾𝐾𝐾�m�1 +

𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾m𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾m� се представя като горно линейно дробно 
преобразование по 𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾m

𝐾𝐾𝐾𝐾m =  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑈𝑈𝑈𝑈� 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘m,𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾m�,          (30)

където 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘m = �
0 𝐾𝐾𝐾𝐾�m
𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾m 𝐾𝐾𝐾𝐾�m

�. Моделът на системата също се 

представя като линейно дробно преобразование на 
реалните неизвестните параметри, отделени в матрица ∆. 
Към уравненията на системата се добавят следните изрази:

�
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇a
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇a

� = �
−𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇a

1
𝑇𝑇𝑇𝑇a

−𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇a
1
𝑇𝑇𝑇𝑇a

� �
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑇𝑇𝑇𝑇a

1
15000𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎
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𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇 + 1
140625𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎

𝜑𝜑𝜑𝜑�, (31)

�
𝑦𝑦𝑦𝑦𝐾𝐾𝐾𝐾sv
𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝐾𝐾sv

� = �
0 K�sv
𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾sv K�sv

� �
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐾𝐾𝐾𝐾sv

u − 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑓𝑓𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇�,           (32)

�
𝑦𝑦𝑦𝑦𝐾𝐾𝐾𝐾m
𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝐾𝐾m

� = �
0 𝐾𝐾𝐾𝐾�m
𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾m 𝐾𝐾𝐾𝐾�m

� �
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐾𝐾𝐾𝐾m
𝜑𝜑𝜑𝜑 �.             (33)

След изключване на променливите 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇a , 𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝐾𝐾sv и 𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝐾𝐾m
системата се представя с предавателната матрица G. В този

случай системата е с четири входа (𝛥𝛥𝛥𝛥𝑇𝑇𝑇𝑇a ,𝛥𝛥𝛥𝛥𝐾𝐾𝐾𝐾sv ,𝛥𝛥𝛥𝛥𝐾𝐾𝐾𝐾m ,𝛥𝛥𝛥𝛥) и 
четири изхода (𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇a ,𝑦𝑦𝑦𝑦𝐾𝐾𝐾𝐾sv ,𝑦𝑦𝑦𝑦𝐾𝐾𝐾𝐾m ,𝑦𝑦𝑦𝑦) и зависи само от известни 
параметри. Изследвани са честотните и амплитудно-
фазовите характеристики на системата при различни 
стойности на смущенията 𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾sv𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾m , 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇a. За всяко от 
смущенията са зададени по три стойности, като за всяка 
съвкупност от смущения е определена предавателната
матрицата на системата. 

На фиг. 13 са показани честотните и амлитудно-
фазовите характеристики на семейството смутени системи 
при следните ограничения: −1 ≤ 𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾sv𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾m , 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇a ≤ 1.
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Фиг. 13 Амплитудно-честотни и амплитудно-фазови 
характеристики на смутените отворени системи

Входните сигнали на системата са: входове от 
неопределеността w, смущаващи въздействия d и 
управляващи въздействия u. Съответно получените три 
изхода са: изходи от неопределеността z, грешки e и 
измервания y. Синтезът се състои в намиране на 
управляващо устройство K, което да направи системата 
вътрешно устойчива, като поддържа предавателната 
функция между d и e малка по смисъла на H∞ нормата за 
цялото множество от допустими неопределености.

Решена е задачата за намиране на H∞ управляващо 
устройство с цел подобряване на робастността на 
затворената система. Изискването за номинално качество е

�𝑊𝑊𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝(𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐾𝐾𝐾𝐾)−1�
∝

< 1, (34)

където (I+GK)-1 e функцията на чувствителността на 
затворената система. Тя трябва да се удовлетворява за 
зададена тегловна функция Wp, за да се потисне ефекта на 
смущаващото въздействие върху изхода. Избрана е 
тегловна функция на качеството, която осигурява добро 
потискане на смущаващото въздействие и достатъчно 
добър преходен процес. Обратната тегловна функция е 
показана на фиг. 14, тъй като за да се постигне желаното 
качество, е необходимо честотната характеристика на 
максималното сингулярно число на функцията на 
чувствителността (I+GK)-1 да лежи под обратната тегловна 
характеристика 1

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑝𝑝𝑝𝑝
(фиг. 14) за всяка честота.

Целта на синтеза е да се намери H∞ (суб)оптимален 
закон за управление за отворената система с функцията на 
качеството. Управлението минимизира H∞ нормата на 
FL(P,K) по отношение на предавателната матрица K на 
управляващото устройство. Синтезът се извършва в среда 
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Фиг. 12. Блокова схема на математичния модел 
на системата

Параметрите се представят като линейни дробни
преобразования, величината 1

𝑇𝑇𝑇𝑇a
се представя като линейно 

дробно преобразование по 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇a
1
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= 1
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−1 =

= 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑈𝑈𝑈𝑈(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇a , 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇a),  където 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇a = �
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1
𝑇𝑇𝑇𝑇a

−𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇a
1
𝑇𝑇𝑇𝑇a

� . (28)

Параметърът 𝐾𝐾𝐾𝐾sv = K�sv�1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾sv𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾sv� се представя като 
горно линейно дробно преобразование  по 𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾sv

𝐾𝐾𝐾𝐾sv =  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑈𝑈𝑈𝑈�𝑀𝑀𝑀𝑀𝐾𝐾𝐾𝐾sv, 𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾sv�,          (29)

където 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐾𝐾𝐾𝐾sv = �
0 K�sv
𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾sv K�sv

� и параметърът 𝐾𝐾𝐾𝐾m = 𝐾𝐾𝐾𝐾�m�1 +

𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾m𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾m� се представя като горно линейно дробно 
преобразование по 𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾m

𝐾𝐾𝐾𝐾m =  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑈𝑈𝑈𝑈� 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘m,𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾m�,          (30)

където 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘m = �
0 𝐾𝐾𝐾𝐾�m
𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾m 𝐾𝐾𝐾𝐾�m

�. Моделът на системата също се 

представя като линейно дробно преобразование на 
реалните неизвестните параметри, отделени в матрица ∆. 
Към уравненията на системата се добавят следните изрази:

�
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇a
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇a

� = �
−𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇a

1
𝑇𝑇𝑇𝑇a

−𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇a
1
𝑇𝑇𝑇𝑇a

� �
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑇𝑇𝑇𝑇a

1
15000𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑞𝑞𝑞𝑞𝑇𝑇𝑇𝑇 + 8
75𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇 + 1
140625𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎

𝜑𝜑𝜑𝜑�, (31)

�
𝑦𝑦𝑦𝑦𝐾𝐾𝐾𝐾sv
𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝐾𝐾sv

� = �
0 K�sv
𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾sv K�sv

� �
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐾𝐾𝐾𝐾sv

u − 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑓𝑓𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇�,           (32)

�
𝑦𝑦𝑦𝑦𝐾𝐾𝐾𝐾m
𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝐾𝐾m

� = �
0 𝐾𝐾𝐾𝐾�m
𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾m 𝐾𝐾𝐾𝐾�m

� �
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐾𝐾𝐾𝐾m
𝜑𝜑𝜑𝜑 �.             (33)

След изключване на променливите 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇a , 𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝐾𝐾sv и 𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝐾𝐾m
системата се представя с предавателната матрица G. В този

случай системата е с четири входа (𝛥𝛥𝛥𝛥𝑇𝑇𝑇𝑇a ,𝛥𝛥𝛥𝛥𝐾𝐾𝐾𝐾sv ,𝛥𝛥𝛥𝛥𝐾𝐾𝐾𝐾m ,𝛥𝛥𝛥𝛥) и 
четири изхода (𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇a ,𝑦𝑦𝑦𝑦𝐾𝐾𝐾𝐾sv ,𝑦𝑦𝑦𝑦𝐾𝐾𝐾𝐾m ,𝑦𝑦𝑦𝑦) и зависи само от известни 
параметри. Изследвани са честотните и амплитудно-
фазовите характеристики на системата при различни 
стойности на смущенията 𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾sv𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾m , 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇a. За всяко от 
смущенията са зададени по три стойности, като за всяка 
съвкупност от смущения е определена предавателната
матрицата на системата. 

На фиг. 13 са показани честотните и амлитудно-
фазовите характеристики на семейството смутени системи 
при следните ограничения: −1 ≤ 𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾sv𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾m , 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇a ≤ 1.
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Фиг. 13 Амплитудно-честотни и амплитудно-фазови 
характеристики на смутените отворени системи

Входните сигнали на системата са: входове от 
неопределеността w, смущаващи въздействия d и 
управляващи въздействия u. Съответно получените три 
изхода са: изходи от неопределеността z, грешки e и 
измервания y. Синтезът се състои в намиране на 
управляващо устройство K, което да направи системата 
вътрешно устойчива, като поддържа предавателната 
функция между d и e малка по смисъла на H∞ нормата за 
цялото множество от допустими неопределености.

Решена е задачата за намиране на H∞ управляващо 
устройство с цел подобряване на робастността на 
затворената система. Изискването за номинално качество е

�𝑊𝑊𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝(𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐾𝐾𝐾𝐾)−1�
∝

< 1, (34)

където (I+GK)-1 e функцията на чувствителността на 
затворената система. Тя трябва да се удовлетворява за 
зададена тегловна функция Wp, за да се потисне ефекта на 
смущаващото въздействие върху изхода. Избрана е 
тегловна функция на качеството, която осигурява добро 
потискане на смущаващото въздействие и достатъчно 
добър преходен процес. Обратната тегловна функция е 
показана на фиг. 14, тъй като за да се постигне желаното 
качество, е необходимо честотната характеристика на 
максималното сингулярно число на функцията на 
чувствителността (I+GK)-1 да лежи под обратната тегловна 
характеристика 1

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑝𝑝𝑝𝑝
(фиг. 14) за всяка честота.

Целта на синтеза е да се намери H∞ (суб)оптимален 
закон за управление за отворената система с функцията на 
качеството. Управлението минимизира H∞ нормата на 
FL(P,K) по отношение на предавателната матрица K на 
управляващото устройство. Синтезът се извършва в среда 

∑ ∫

∑ ∫

∑

∑ ∫

∑ ∫

∑ ∫

∑ ∫

∑
-

Фиг. 12. Блокова схема на математичния модел 
на системата

Параметрите се представят като линейни дробни
преобразования, величината 1

𝑇𝑇𝑇𝑇a
се представя като линейно 

дробно преобразование по 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇a
1
𝑇𝑇𝑇𝑇a

= 1
𝑇𝑇𝑇𝑇�a�1+𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇a𝛿𝛿𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇a�

=  1
𝑇𝑇𝑇𝑇�a
− 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇a

𝑇𝑇𝑇𝑇�a
𝛿𝛿𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇a�1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇a𝛿𝛿𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇a�

−1 =

= 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑈𝑈𝑈𝑈(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇a , 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇a),  където 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇a = �
−𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇a

1
𝑇𝑇𝑇𝑇a

−𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇a
1
𝑇𝑇𝑇𝑇a

� . (28)

Параметърът 𝐾𝐾𝐾𝐾sv = K�sv�1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾sv𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾sv� се представя като 
горно линейно дробно преобразование  по 𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾sv

𝐾𝐾𝐾𝐾sv =  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑈𝑈𝑈𝑈�𝑀𝑀𝑀𝑀𝐾𝐾𝐾𝐾sv, 𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾sv�,          (29)

където 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐾𝐾𝐾𝐾sv = �
0 K�sv
𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾sv K�sv

� и параметърът 𝐾𝐾𝐾𝐾m = 𝐾𝐾𝐾𝐾�m�1 +

𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾m𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾m� се представя като горно линейно дробно 
преобразование по 𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾m

𝐾𝐾𝐾𝐾m =  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑈𝑈𝑈𝑈� 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘m,𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾m�,          (30)

където 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘m = �
0 𝐾𝐾𝐾𝐾�m
𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾m 𝐾𝐾𝐾𝐾�m

�. Моделът на системата също се 

представя като линейно дробно преобразование на 
реалните неизвестните параметри, отделени в матрица ∆. 
Към уравненията на системата се добавят следните изрази:

�
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇a
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇a

� = �
−𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇a

1
𝑇𝑇𝑇𝑇a

−𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇a
1
𝑇𝑇𝑇𝑇a

� �
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑇𝑇𝑇𝑇a

1
15000𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑞𝑞𝑞𝑞𝑇𝑇𝑇𝑇 + 8
75𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇 + 1
140625𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎

𝜑𝜑𝜑𝜑�, (31)

�
𝑦𝑦𝑦𝑦𝐾𝐾𝐾𝐾sv
𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝐾𝐾sv

� = �
0 K�sv
𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾sv K�sv

� �
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐾𝐾𝐾𝐾sv

u − 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑓𝑓𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇�,           (32)

�
𝑦𝑦𝑦𝑦𝐾𝐾𝐾𝐾m
𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝐾𝐾m

� = �
0 𝐾𝐾𝐾𝐾�m
𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾m 𝐾𝐾𝐾𝐾�m

� �
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐾𝐾𝐾𝐾m
𝜑𝜑𝜑𝜑 �.             (33)

След изключване на променливите 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇a , 𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝐾𝐾sv и 𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝐾𝐾m
системата се представя с предавателната матрица G. В този

случай системата е с четири входа (𝛥𝛥𝛥𝛥𝑇𝑇𝑇𝑇a ,𝛥𝛥𝛥𝛥𝐾𝐾𝐾𝐾sv ,𝛥𝛥𝛥𝛥𝐾𝐾𝐾𝐾m ,𝛥𝛥𝛥𝛥) и 
четири изхода (𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇a ,𝑦𝑦𝑦𝑦𝐾𝐾𝐾𝐾sv ,𝑦𝑦𝑦𝑦𝐾𝐾𝐾𝐾m ,𝑦𝑦𝑦𝑦) и зависи само от известни 
параметри. Изследвани са честотните и амплитудно-
фазовите характеристики на системата при различни 
стойности на смущенията 𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾sv𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾m , 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇a. За всяко от 
смущенията са зададени по три стойности, като за всяка 
съвкупност от смущения е определена предавателната
матрицата на системата. 

На фиг. 13 са показани честотните и амлитудно-
фазовите характеристики на семейството смутени системи 
при следните ограничения: −1 ≤ 𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾sv𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾m , 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇a ≤ 1.
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Фиг. 13 Амплитудно-честотни и амплитудно-фазови 
характеристики на смутените отворени системи

Входните сигнали на системата са: входове от 
неопределеността w, смущаващи въздействия d и 
управляващи въздействия u. Съответно получените три 
изхода са: изходи от неопределеността z, грешки e и 
измервания y. Синтезът се състои в намиране на 
управляващо устройство K, което да направи системата 
вътрешно устойчива, като поддържа предавателната 
функция между d и e малка по смисъла на H∞ нормата за 
цялото множество от допустими неопределености.

Решена е задачата за намиране на H∞ управляващо 
устройство с цел подобряване на робастността на 
затворената система. Изискването за номинално качество е

�𝑊𝑊𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝(𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐾𝐾𝐾𝐾)−1�
∝

< 1, (34)

където (I+GK)-1 e функцията на чувствителността на 
затворената система. Тя трябва да се удовлетворява за 
зададена тегловна функция Wp, за да се потисне ефекта на 
смущаващото въздействие върху изхода. Избрана е 
тегловна функция на качеството, която осигурява добро 
потискане на смущаващото въздействие и достатъчно 
добър преходен процес. Обратната тегловна функция е 
показана на фиг. 14, тъй като за да се постигне желаното 
качество, е необходимо честотната характеристика на 
максималното сингулярно число на функцията на 
чувствителността (I+GK)-1 да лежи под обратната тегловна 
характеристика 1

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑝𝑝𝑝𝑝
(фиг. 14) за всяка честота.

Целта на синтеза е да се намери H∞ (суб)оптимален 
закон за управление за отворената система с функцията на 
качеството. Управлението минимизира H∞ нормата на 
FL(P,K) по отношение на предавателната матрица K на 
управляващото устройство. Синтезът се извършва в среда 
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След изключване на променливите vTa
, vKsv

 и vKm
 сис-

темата се представя с предавателната матрица G. В този 
случай системата е с четири входа (uTa

, uKsv
, uKm

,u) и четири 
изхода (yTa

, yKsv
, yKm

, y) и зависи само от известни пара-
метри. Изследвани са честотните и амплитудно-фазовите 
характеристики на системата при различни стойности на 
смущенията δKsv

 δKm
, δTa

. За всяко от смущенията са зада-
дени по три стойности, като за всяка съвкупност от смуще-
ния е определена предавателната матрицата на системата. 

На фиг. 13 са показани честотните и амлитудно-фазо-
вите характеристики на семейството смутени системи при 
следните ограничения: -1 ≤δKsv

 δKm
, δTa

≤1. 

Фиг. 13. Амплитудно-честотни и амплитудно-фазови 
характеристики на смутените отворени системи

Входните сигнали на системата са: входове от неоп-
ределеността w, смущаващи въздействия d и управляващи 
въздействия u. Съответно получените три изхода са: изходи 
от неопределеността z, грешки e и измервания y. Синтезът 
се състои в намиране на управляващо устройство K, което 
да направи системата вътрешно устойчива, като поддържа 
предавателната функция между d и e малка по смисъла на 
H∞ нормата за цялото множество от допустими неопреде-
лености.

Решена е задачата за намиране на H∞ управляващо 
устройство с цел подобряване на робастността на затворе-
ната система. Изискването за номинално качество е

(34) ‖Wp(I+GK)-1‖∝<1,

където (I+GK)-1 e функцията на чувствителността на затво-
рената система. Тя трябва да се удовлетворява за зададена 
тегловна функция Wp, за да се потисне ефекта на сму-
щаващото въздействие върху изхода. Избрана е тегловна 
функция на качеството, която осигурява добро потискане 
на смущаващото въздействие и достатъчно добър преходен 
процес. Обратната тегловна функция е показана на фиг. 14, 
тъй като за да се постигне желаното качество, е необходи-
мо честотната характеристика на максималното сингулярно 

число на функцията на чувствителността (I+GK)-1 да лежи 
под обратната тегловна характеристика 1—

wp
 (фиг. 14) за вся-

ка честота.
Целта на синтеза е да се намери H∞ (суб)оптимален 

закон за управление за отворената система с функцията 
на качеството. Управлението минимизира H∞ нормата на 
FL(P,K) по отношение на предавателната матрица K на уп-
равляващото устройство. Синтезът се извършва в среда 
на Matlab, като се изчислява (суб)оптимален H∞ закон за 
управление за зададената отворена система. 

Фиг. 14. Обратна тегловна характеристика на качеството

При синтеза за γ е избран интервал [1, 2.1010] и 
толеранс 0.01. На всяка итерация програмата отпечатва 
текущата стойност на γ, както и резултатите от петте теста 
за съществуването на управляващо устройство. По-долу са 
показани част от получените резултати:

gamma hamx_eig xinf_eig hamy_eig yinf_eig nrho_xy p/f
4.500e+25 1.4e+00 -200 1.3e-03 0.0e+00 0.0000 f
2.813e+24 1.4e+00 6.9e-14 1.3e-03 0.0e+00 0.0000 p
1.758e+23 1.4e+00 6.9e-14 1.3e-03 -2.7e-15 0.0000 p
1.758e+23 1.4e+00 6.9e-14 1.3e-03 -2.7e-15 0.0000 p
4.395e+22 1.4e+00 -200 1.3e-03 -2.7e-15 0.0000 F

Полученото управляващо устройство е от осми ред, 
но с норма, по-голяма от 1, т.е. условие (34) не се из-
пълнява. Това може да се провери лесно, като се сравнят 
функцията на чувствителността на затворената система с 
обратната тегловна функция на качеството. 

За извършване на проверката за робастна устой-
чивост и номинално качество на системата се използват 
горната 3х3 матрица на неопределеностите и долната 1х1 
матрица на предавателната функция в контура на затворе-
ната система. Робастната устойчивост и качество се анали-
зират чрез определяне на комплексното честотно зависимо 
сингулярно число µ. Честотните характеристики на горната 
и долна граница на µ са показани на фиг. 15, откъдето е 
видно, че затворената системата с интегрирано управлява-
що устройство е робастно устойчива. 
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Фиг. 15. Робастна устойчивост на затворената система с КH∞

Максимална стойност на µ е 0.62809. Следователно 
допустимите стойности на структурираните смущения тряб-
ва да бъдат с норма, по-малка от 1/0.62809. Системата 
е робастно устойчива само за параметрични неопределе-
ности, които влияят предимно във високите честоти, което 
изключва параметъра Ksv или позволява наличието на не 
повече от 5% неопределеност. 

Фиг. 16. Номинално (-) и робастно (--) качество за КH∞

Анализът на номиналното качество на затворената 
система по отношение на тегловната функция става по-
средством честотната характеристика на долната 1х1 ма-
трица на затворената система. Номиналното качество се 
постига, ако и само ако за всяка стойност на честотата ам-
плитудно-честотната характеристика има стойност, по-мал-
ка от 1. Честотните характеристики на номиналното и ро-
бастното качество са показани на фиг. 16. От графиките се 
вижда, че системата с H∞ управляващо устройство постига 
номинално и робастно качество, тъй като максимумите на 
честотните характеристики на номиналното и робастното 
качество са равни. На фиг. 17 са показани преходните 
процеси по задание с получения H∞ регулатор.

Фиг. 17. Преходни процеси по задание на затворената  
система с КH∞

На фиг. 18 са представени резултатите от симулира-
нето при промяна на задаващото въздействие и използване 
на ПИД и КH∞ управляващо устройство. Времетраенето на 
преходните процеси при използването на робастен регула-
тор е значително по-малко (приблизително 12 s) отколкото 
при използването на ПИД регулатор (около 20 s). Харак-
терът на преходните процеси (фиг. 18) при използване на 
робастен регулатор е колебателен с пререгулиране σ≈5%, 
докато при управление с ПИД регулатор пререгулирането 
е около σ≈25%. 

На фиг. 19 са показани преходните процеси в систе-
мата при промяна на товарния (съпротивителния) момент 
Mc. Симулирано е натоварване на системата в четириде-
сетата секунда с Mc = 50%. На смущението системата с 
ПИД регулатор отреагира с разколебаване в границите на 
20% от номиналните обороти за време от 20 s. За същото 
натоварване системата с робастен регулатор оборотите на 
вала на генератора спаднаха с около 2.5% от номиналните 
и се възстановиха за 11 s. Минималната промяна в оборо-
тите води до малки колебания в движението на регулира-
щия орган (лопатката) на турбината, което е предпоставка 
за недопускане на появата на хидравличен удар в напор-
ния тръбопровод и води до намаляване на потенциалните 
външни смущения.

Фиг. 18. Преходни процеси по задание на затворената система 
с ПИД и КH∞ регулатори
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Фиг. 19. Преходни процеси по смущение на затворената система 
с ПИД и КH∞ регулатори

Заключениe
В тази статия е проектиран H∞ робастен регулатор за 

идентифициран модел на двойнодействаща водна турбина 
тип Банки за електроцентрала. В етапа на проектиране е 
използван линеен модел на реална лабораторна инстала-
ция напорен тръбопровод – водна турбина – синхронен 
генератор.

Като се имат предвид ограниченията на входовете на 
системата, целта на управлението е да поддържа скоростта 
на турбината в желания интервал при неопределеност и 
смущения в натоварването на генератора. Резултатите от 
симулацията на прилагане на предложения робастен ре-
гулатор са сравнени с данните, получени при реално и 
симулационно управление на системата с ПИД регулатор. 
Анализът на получените симулационни резултати показва 
по-добри работни показатели на системата при H∞ ро-
бастен регулатор спрямо проектираното ПИД управление, 
дължащо се на по-голямата нечувствителност на системата 
с H∞ управление при промяна в натоварването на елек-
тросистемата. 
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