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Abstract. In this paper, a synthesis of the LQR control unit for a 
vibratory feeding and orientation module is presented. The device rep-
resenting the control object is considered as a two-mass resonating 
system. In the presence of parametric uncertainty, a linear model of 
the system in state space is produced. A robust closed-loop analysis 
has been accomplished, showing the robust quality and robust sta-
bility of the system provided by the LQR controller.

Увод
Процесът на захранване на роботизираните линии с 

правилно ориентирани детайли е един от най-често среща-
ните технологични процеси в производството. Възможни 
са много реализации на този процес, като без съмнение 
обезпечаването му посредством вибрационни захранващи 
и ориентиращи устройства (вибробункери) е предпочитан 
вариант поради редица конструктивни и функционални пре-
димства на тези устройства [1]. 

Известно е чрез промяна на някои от параметрите на 
вибробункера като амплитуда, честота, количество детайли 
и други може да се влияе на поведението на детайлите 
в ориентиращата чаша, а оттам и на изходната произво-
дителност и надеждност на устройството. Характерът на 
работа на устройството налага системата да търпи раз-
лични по тип параметрични смущения, както и интензивни 
задаващи и смущаващи въздействия.

Предвид важността на този технологичен процес и 
особеността на използваните устройства задоволяването 
на изискването за изходната производителност на ви-
бробункера налага търсене на такова управляващо устрой-
ство, което да отчита взаимодействието между входа и 
изхода на системата, да подобрява нейната робастност и 
да използва сложни управляващи алгоритми, базирани на 
модели в пространство на състоянието. 

Основен акцент при търсеното управляващо устрой-
ство е постигането на робастностна устойчивост. Възможни 
и реализирани са типичните представители за това изис-
кване управляващи устройства, получени посредством H∞ 
и µ синтез [2,3]. Предмет на текущото изследване обаче са 

регулаторите, реализиращи оптимално управление, и ана-
лизът на техните робастни свойства. 

При наличие на параметрични неопределености е 
логично използването на моделно предсказващ регулатор 
(реализиращ оптимално управление при наличие на огра-
ничения) или линейно-квадратичен регулатор (реализиращ 
оптимално управление в отсъствие на ограничения). 

Основната разлика между моделно предсказващите 
контролери (MPC) и линейно-квадратичния регулатор (LQR) 
е, че LQR дава едно оптимално решение за целия време-
ви диапазон, докато при MPC критерият за оптималност е 
обвързан с бъдещото поведение на системата, предсказ-
вано посредством т. нар. предсказващ модел и времеви 
диапазон, образуващи заедно предсказващия хоризонт 
(прозорец). Предвид това стабилността на MPC се осно-
вава на хипотезата, че предсказващият модел е еднакъв с 
модела на системата (обекта), като в практиката това се 
случва рядко. Предсказващите модели се характеризират 
с грешка по отношение на системния модел и за да има 
висока точност, е необходима голяма изчислителна мощ. 
Поради тази причина MPC трябва да притежава опреде-
лени робастни свойства, каквито LQR има при ограничени 
мащаби на параметричната неопределеност. В [4] Scokaert 
анализира робастната устойчивост на MPC с краен хори-
зонт на дискретна система при ограничения и адитивна 
неопределеност, която намалява. Този анализ е ориентиран 
към робастната стабилност при каскадно свързване на на-
блюдател, при това с динамика, значително по-бърза от 
тази на затворената система, което за текущия обект на 
управление не е необходимо.

Тъй като акцент в текущата статия е робастността, в 
частност на робастната устойчивост, и предвид особено-
стите на MPC системата за управление се базира на LQR 
регулатор с помощта на допълнителен сигнал от изхода. 
Обектът за управление е представен като двумасова треп-
тяща система. Посредством представения модел на обекта 
при наличие на параметрични неопределености е анализи-
рано робастното качество и устойчивост на затворената 
система. Представени са симулационни резултати, които 
показват качеството на системата за целия работен диа-
пазон.
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Моделиране на обекта за управление
Вибрационните захранващи устройства (вибробунке-

рите) представляват сами по себе си колебателни (обикно-
вено двумасови) системи, чиито характер на движение на 
работната маса на устройството определя както геометрич-
ните, така и динамичните параметри на системата.

Особеност на по-голямата част от вибрационните 
захранващи устройства е приложението на резонансния 
принцип на действие, при който малки възбуждащи сили 
на вибратора могат да развият значителни усилия на ра-
ботния орган. Устойчивостта на работата на вибробункера 
в желания резонансен режим може да се достигне само 
при правилно оразмеряване на колебателната система. 

Фиг. 1. Обща схема на устройството

Вибробункерът може да бъде представен във вид на 
двумасова трептяща система с две степени на свобода, 
показано на фиг. 1. Масата m2 представлява основата на 
устройството, разположена на пружини, имащи ролята на 
амортисьори с малки коравини c2. Чашата на вибробун-
кера е представена във вида на масата m1, разположена 
на еластично окачване с коравина c1. На всяка от масите 
действат възбудителните сили F на електромагнита, които 
са равни по големина и обратни по посока. В диферен-
циалните уравнения на системата са взети предвид и ко-
ефициентите на демпфериране n1 и n2, въпреки че не са 
определящи за собствената честота на системата, а оттам 
и за работата му в режим на резонанс. 

Диференциалните уравнения на така представената 
система при хармонична възбудителна сила Fsin(ωt) имат 
вида

Предвид вида на желания за синтезиране регулатор 
системата се описва с матрици в пространството на със-
тоянието и има стандартния вид

Получаването на матриците на системата в простран-
ство на състоянието се извършва директно от диферен-
циалните уравнения на системата. Това се прави както от 
съображения за удобство, така и от факта, че съставящи-
те вектора на състоянието са реални физични величини. 

Това представяне ще доведе до по-нататъшни улеснения 
при анализа на получените резултати и тяхното физическо 
тълкуване. 

Ако векторът на състоянието е избран от вида, при 
който допустимите стойности за преместването на горната 
маса (y1) е до 1.5.10

-3 m, а на долната (y2) е 0.5.10
-3 m със 

съответно скорости на преместване на y1 до 4.10
-4 m/s и 

за y2 до 1.3.10
-4 m/s:

Управлението на системата е възбудителната сила на 
електромагнитното задвижване с максимална допустима 
притегателна сила от 300 N

(4) u(t)=F(t).

За изход на системата се приема преместването на 
горната маса.

(5) y(t)=y1 (t).

Системата може да се представи с матриците

Така моделираният обект се характеризира със зна-
чителна неструктурирана параметрична неопределеност на 
пет от шестте си параметъра. Тази неопределеност се дъл-
жи главно на процеса на досипване на детайли, чиято маса 
се приобщава към горната маса на устройството и наличи-
ето на нелинейности и хистерезис в еластичните елементи.

Предвид стойностите на параметрите и режимите на 
работа на вибробункерите на базата на изменението на 
резонансната честота определените параметрични неопре-
делености на параметрите са: 30% на горната маса (m1), 
20% на коефициентите на коравина (c1 и c2) и 10% на 
коефициентите на демпфериране (n1 и n2). 

Табл. 1. Чувствителност на системата по отношение 
на параметричните неопределености

Параметър
Чувствителност 
на системата 

към параметър

Намаляване на маржа 
на стабилност при 25% 

увеличение на стойността 
на параметъра

c1 38% 10%
c2 0% 0%
m1 145% 36%
n1 23% 6%
n2 1% 0%

Като цяло системата e робастно стабилна за модели-
раната параметрична неопределеност. Тя може да толерира 
до 184% от моделираните неопределености. Съществуват 
дестабилизиращи комбинации в 333% от възможните слу-

определя както геометричните, така и динамичните 
параметри на системата.

Особеност на по-голямата част от вибрационните 
захранващи устройства е приложението на резонансния 
принцип на действие, при който малки възбуждащи сили 
на вибратора могат да развият значителни усилия на 
работния орган. Устойчивостта на работата на 
вибробункера в желания резонансен режим може да се 
достигне само при правилно оразмеряване  на 
колебателната система. 

Фиг. 1. Обща схема на устройството

Вибробункерът може да бъде представен във вид на 
двумасова трептяща система с две степени на свобода, 
показано на фиг. 1. Масата m2 представлява основата на 
устройството, разположена на пружини, имащи ролята на 
амортисьори с малки коравини c2. Чашата на 
вибробункера е представена във вида на масата m1, 
разположена на еластично окачване с коравина c1. На 
всяка от масите действат възбудителните сили F на 
електромагнита, които са равни по големина и обратни по 
посока. В диференциалните уравнения на системата са 
взети предвид и коефициентите на демпфериране n1 и n2, 
въпреки че не са определящи за собствената честота на 
системата, а оттам и за работата му в режим на резонанс. 

Диференциалните уравнения на така представената 
система при хармонична възбудителна сила Fsin(ωt) имат 
вида

    (1)� 𝑚𝑚𝑚𝑚1�̈�𝑦𝑦𝑦1 − 𝑐𝑐𝑐𝑐1(𝑦𝑦𝑦𝑦1 − 𝑦𝑦𝑦𝑦2) − 𝑛𝑛𝑛𝑛1(�̇�𝑦𝑦𝑦1 − �̇�𝑦𝑦𝑦2) = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛𝑛𝑛(𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔)              
𝑚𝑚𝑚𝑚2�̈�𝑦𝑦𝑦2 − 𝑐𝑐𝑐𝑐2𝑦𝑦𝑦𝑦2 + 𝑛𝑛𝑛𝑛1(�̇�𝑦𝑦𝑦1 − �̇�𝑦𝑦𝑦2) − 𝑛𝑛𝑛𝑛2�̇�𝑦𝑦𝑦2 + 𝑐𝑐𝑐𝑐1(𝑦𝑦𝑦𝑦1 − 𝑦𝑦𝑦𝑦2) = −𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛𝑛𝑛(𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔)    

       Предвид вида на желания за синтезиране регулатор
системата се описва с матрици в пространството на 
състоянието и има стандартния вид

�̇�𝑥𝑥𝑥 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
               (2)                    𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐵𝐵𝐵𝐵                              

Получаването на матриците на системата в 
пространство на състоянието се извършва директно от 
диференциалните уравнения на системата. Това се прави 
както от съображения за удобство, така и от факта, че 
съставящите вектора на състоянието са реални физични 
величини. Това представяне ще доведе до по-нататъшни 
улеснения при анализа на получените резултати и тяхното 
физическо тълкуване. 

Ако векторът на състоянието е избран от вида, при 
който допустимите стойности за преместването на горната 
маса (y1) е до 1,5.10-3 m, а на долната (y2) е 0,5.10-3 m със 
съответно скорости на преместване на y1 до 4.10-4 m/s и за 
y2 до 1,3.10-4 m/s:

                       (3) 𝑥𝑥𝑥𝑥(𝜔𝜔𝜔𝜔) =  

⎣
⎢
⎢
⎡
𝑦𝑦𝑦𝑦1(𝜔𝜔𝜔𝜔)
𝑦𝑦𝑦𝑦1̇(𝜔𝜔𝜔𝜔)
𝑦𝑦𝑦𝑦2(𝜔𝜔𝜔𝜔)
𝑦𝑦𝑦𝑦2̇(𝜔𝜔𝜔𝜔)⎦

⎥
⎥
⎤

.                                   

       Управлението на системата е възбудителната сила на 
електромагнитното задвижване с максимална допустима 
притегателна сила от 300 N

(4) 𝐵𝐵𝐵𝐵(𝜔𝜔𝜔𝜔) = 𝐹𝐹𝐹𝐹(𝜔𝜔𝜔𝜔).                                    
       За изход на системата се приема преместването на 
горната маса.

(5) 𝑦𝑦𝑦𝑦(𝜔𝜔𝜔𝜔) = 𝑦𝑦𝑦𝑦1(𝜔𝜔𝜔𝜔).                               
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(6) А =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

0
−𝑐𝑐𝑐𝑐1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

0
𝑐𝑐𝑐𝑐1
𝑚𝑚𝑚𝑚2

1
−𝑛𝑛𝑛𝑛1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

0
𝑛𝑛𝑛𝑛1
𝑚𝑚𝑚𝑚2

0
𝑐𝑐𝑐𝑐1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

0
−𝑐𝑐𝑐𝑐1−𝑐𝑐𝑐𝑐2
𝑚𝑚𝑚𝑚2

0
𝑛𝑛𝑛𝑛1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

1
−𝑛𝑛𝑛𝑛1−𝑛𝑛𝑛𝑛2
𝑚𝑚𝑚𝑚2 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

, 𝐵𝐵𝐵𝐵 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

0
 1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

 0
− 1

𝑚𝑚𝑚𝑚1⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

 ,             

𝐶𝐶𝐶𝐶 =  [1 0 0 0] , 𝐷𝐷𝐷𝐷 = 0.

       Така моделираният обект се характеризира със 
значителна неструктурирана параметрична 
неопределеност на пет от шестте си параметъра. Тази 
неопределеност се дължи главно на процеса на досипване 
на детайли, чиято маса се приобщава към горната маса на 
устройството и наличието на нелинейности и хистерезис в 
еластичните елементи.
         Предвид стойностите на параметрите и режимите на 
работа на вибробункерите на базата на изменението на 
резонансната честота определените параметрични 
неопределености на параметрите са: 30% на горната маса 
(m1), 20% на коефициентите на коравина (c1 и c2) и 10 % 
на коефициентите на демпфериране (n1 и n2). 

Табл. 1. Чувствителност на системата по отношение 
на параметричните неопределености

Параметър Чувствителност 
на системата 
към параметър

Намаляване
на маржа
на стабилност
при 25% 
увеличение
на стойността
на параметъра

c1 38% 10%
c2 0% 0%
m1 145% 36%
n1 23% 6%
n2 1% 0%

Като цяло системата e робастно стабилна за 
моделираната параметрична неопределеност. Тя може да 
толерира до 184% от моделираните неопределености. 
Съществуват дестабилизиращи комбинации в 333% от 
възможните случай на параметричните неопределености, 
като те причиняват дестабилизиране при честота 4.56.10-3
rad/s, което е далече от нормалната работна честота на 
устройството. Чувствителността на системата по 
отношение на неопределеностите за всеки параметър е 
дадена в табл. 1.

На фиг. 2 са показани семейството преходни процеси 
на системата при пълен мащаб на параметричните 
неопределености. 

m1

m2

c2

F

F
y1

c1
y2

определя както геометричните, така и динамичните 
параметри на системата.

Особеност на по-голямата част от вибрационните 
захранващи устройства е приложението на резонансния 
принцип на действие, при който малки възбуждащи сили 
на вибратора могат да развият значителни усилия на 
работния орган. Устойчивостта на работата на 
вибробункера в желания резонансен режим може да се 
достигне само при правилно оразмеряване  на 
колебателната система. 

Фиг. 1. Обща схема на устройството

Вибробункерът може да бъде представен във вид на 
двумасова трептяща система с две степени на свобода, 
показано на фиг. 1. Масата m2 представлява основата на 
устройството, разположена на пружини, имащи ролята на 
амортисьори с малки коравини c2. Чашата на 
вибробункера е представена във вида на масата m1, 
разположена на еластично окачване с коравина c1. На 
всяка от масите действат възбудителните сили F на 
електромагнита, които са равни по големина и обратни по 
посока. В диференциалните уравнения на системата са 
взети предвид и коефициентите на демпфериране n1 и n2, 
въпреки че не са определящи за собствената честота на 
системата, а оттам и за работата му в режим на резонанс. 

Диференциалните уравнения на така представената 
система при хармонична възбудителна сила Fsin(ωt) имат 
вида

    (1)� 𝑚𝑚𝑚𝑚1�̈�𝑦𝑦𝑦1 − 𝑐𝑐𝑐𝑐1(𝑦𝑦𝑦𝑦1 − 𝑦𝑦𝑦𝑦2) − 𝑛𝑛𝑛𝑛1(�̇�𝑦𝑦𝑦1 − �̇�𝑦𝑦𝑦2) = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛𝑛𝑛(𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔)              
𝑚𝑚𝑚𝑚2�̈�𝑦𝑦𝑦2 − 𝑐𝑐𝑐𝑐2𝑦𝑦𝑦𝑦2 + 𝑛𝑛𝑛𝑛1(�̇�𝑦𝑦𝑦1 − �̇�𝑦𝑦𝑦2) − 𝑛𝑛𝑛𝑛2�̇�𝑦𝑦𝑦2 + 𝑐𝑐𝑐𝑐1(𝑦𝑦𝑦𝑦1 − 𝑦𝑦𝑦𝑦2) = −𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛𝑛𝑛(𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔)    

       Предвид вида на желания за синтезиране регулатор
системата се описва с матрици в пространството на 
състоянието и има стандартния вид

�̇�𝑥𝑥𝑥 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
               (2)                    𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐵𝐵𝐵𝐵                              

Получаването на матриците на системата в 
пространство на състоянието се извършва директно от 
диференциалните уравнения на системата. Това се прави 
както от съображения за удобство, така и от факта, че 
съставящите вектора на състоянието са реални физични 
величини. Това представяне ще доведе до по-нататъшни 
улеснения при анализа на получените резултати и тяхното 
физическо тълкуване. 

Ако векторът на състоянието е избран от вида, при 
който допустимите стойности за преместването на горната 
маса (y1) е до 1,5.10-3 m, а на долната (y2) е 0,5.10-3 m със 
съответно скорости на преместване на y1 до 4.10-4 m/s и за 
y2 до 1,3.10-4 m/s:

                       (3) 𝑥𝑥𝑥𝑥(𝜔𝜔𝜔𝜔) =  

⎣
⎢
⎢
⎡
𝑦𝑦𝑦𝑦1(𝜔𝜔𝜔𝜔)
𝑦𝑦𝑦𝑦1̇(𝜔𝜔𝜔𝜔)
𝑦𝑦𝑦𝑦2(𝜔𝜔𝜔𝜔)
𝑦𝑦𝑦𝑦2̇(𝜔𝜔𝜔𝜔)⎦

⎥
⎥
⎤

.                                   

       Управлението на системата е възбудителната сила на 
електромагнитното задвижване с максимална допустима 
притегателна сила от 300 N

(4) 𝐵𝐵𝐵𝐵(𝜔𝜔𝜔𝜔) = 𝐹𝐹𝐹𝐹(𝜔𝜔𝜔𝜔).                                    
       За изход на системата се приема преместването на 
горната маса.

(5) 𝑦𝑦𝑦𝑦(𝜔𝜔𝜔𝜔) = 𝑦𝑦𝑦𝑦1(𝜔𝜔𝜔𝜔).                               
Системата може да се представи с матриците

(6) А =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

0
−𝑐𝑐𝑐𝑐1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

0
𝑐𝑐𝑐𝑐1
𝑚𝑚𝑚𝑚2

1
−𝑛𝑛𝑛𝑛1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

0
𝑛𝑛𝑛𝑛1
𝑚𝑚𝑚𝑚2

0
𝑐𝑐𝑐𝑐1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

0
−𝑐𝑐𝑐𝑐1−𝑐𝑐𝑐𝑐2
𝑚𝑚𝑚𝑚2

0
𝑛𝑛𝑛𝑛1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

1
−𝑛𝑛𝑛𝑛1−𝑛𝑛𝑛𝑛2
𝑚𝑚𝑚𝑚2 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

, 𝐵𝐵𝐵𝐵 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

0
 1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

 0
− 1

𝑚𝑚𝑚𝑚1⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

 ,             

𝐶𝐶𝐶𝐶 =  [1 0 0 0] , 𝐷𝐷𝐷𝐷 = 0.

       Така моделираният обект се характеризира със 
значителна неструктурирана параметрична 
неопределеност на пет от шестте си параметъра. Тази 
неопределеност се дължи главно на процеса на досипване 
на детайли, чиято маса се приобщава към горната маса на 
устройството и наличието на нелинейности и хистерезис в 
еластичните елементи.
         Предвид стойностите на параметрите и режимите на 
работа на вибробункерите на базата на изменението на 
резонансната честота определените параметрични 
неопределености на параметрите са: 30% на горната маса 
(m1), 20% на коефициентите на коравина (c1 и c2) и 10 % 
на коефициентите на демпфериране (n1 и n2). 

Табл. 1. Чувствителност на системата по отношение 
на параметричните неопределености

Параметър Чувствителност 
на системата 
към параметър

Намаляване
на маржа
на стабилност
при 25% 
увеличение
на стойността
на параметъра

c1 38% 10%
c2 0% 0%
m1 145% 36%
n1 23% 6%
n2 1% 0%

Като цяло системата e робастно стабилна за 
моделираната параметрична неопределеност. Тя може да 
толерира до 184% от моделираните неопределености. 
Съществуват дестабилизиращи комбинации в 333% от 
възможните случай на параметричните неопределености, 
като те причиняват дестабилизиране при честота 4.56.10-3
rad/s, което е далече от нормалната работна честота на 
устройството. Чувствителността на системата по 
отношение на неопределеностите за всеки параметър е 
дадена в табл. 1.

На фиг. 2 са показани семейството преходни процеси 
на системата при пълен мащаб на параметричните 
неопределености. 

m1

m2

c2

F

F
y1

c1
y2

определя както геометричните, така и динамичните 
параметри на системата.

Особеност на по-голямата част от вибрационните 
захранващи устройства е приложението на резонансния 
принцип на действие, при който малки възбуждащи сили 
на вибратора могат да развият значителни усилия на 
работния орган. Устойчивостта на работата на 
вибробункера в желания резонансен режим може да се 
достигне само при правилно оразмеряване  на 
колебателната система. 

Фиг. 1. Обща схема на устройството

Вибробункерът може да бъде представен във вид на 
двумасова трептяща система с две степени на свобода, 
показано на фиг. 1. Масата m2 представлява основата на 
устройството, разположена на пружини, имащи ролята на 
амортисьори с малки коравини c2. Чашата на 
вибробункера е представена във вида на масата m1, 
разположена на еластично окачване с коравина c1. На 
всяка от масите действат възбудителните сили F на 
електромагнита, които са равни по големина и обратни по 
посока. В диференциалните уравнения на системата са 
взети предвид и коефициентите на демпфериране n1 и n2, 
въпреки че не са определящи за собствената честота на 
системата, а оттам и за работата му в режим на резонанс. 

Диференциалните уравнения на така представената 
система при хармонична възбудителна сила Fsin(ωt) имат 
вида

    (1)� 𝑚𝑚𝑚𝑚1�̈�𝑦𝑦𝑦1 − 𝑐𝑐𝑐𝑐1(𝑦𝑦𝑦𝑦1 − 𝑦𝑦𝑦𝑦2) − 𝑛𝑛𝑛𝑛1(�̇�𝑦𝑦𝑦1 − �̇�𝑦𝑦𝑦2) = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛𝑛𝑛(𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔)              
𝑚𝑚𝑚𝑚2�̈�𝑦𝑦𝑦2 − 𝑐𝑐𝑐𝑐2𝑦𝑦𝑦𝑦2 + 𝑛𝑛𝑛𝑛1(�̇�𝑦𝑦𝑦1 − �̇�𝑦𝑦𝑦2) − 𝑛𝑛𝑛𝑛2�̇�𝑦𝑦𝑦2 + 𝑐𝑐𝑐𝑐1(𝑦𝑦𝑦𝑦1 − 𝑦𝑦𝑦𝑦2) = −𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛𝑛𝑛(𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔)    

       Предвид вида на желания за синтезиране регулатор
системата се описва с матрици в пространството на 
състоянието и има стандартния вид

�̇�𝑥𝑥𝑥 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
               (2)                    𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐵𝐵𝐵𝐵                              

Получаването на матриците на системата в 
пространство на състоянието се извършва директно от 
диференциалните уравнения на системата. Това се прави 
както от съображения за удобство, така и от факта, че 
съставящите вектора на състоянието са реални физични 
величини. Това представяне ще доведе до по-нататъшни 
улеснения при анализа на получените резултати и тяхното 
физическо тълкуване. 

Ако векторът на състоянието е избран от вида, при 
който допустимите стойности за преместването на горната 
маса (y1) е до 1,5.10-3 m, а на долната (y2) е 0,5.10-3 m със 
съответно скорости на преместване на y1 до 4.10-4 m/s и за 
y2 до 1,3.10-4 m/s:

                       (3) 𝑥𝑥𝑥𝑥(𝜔𝜔𝜔𝜔) =  

⎣
⎢
⎢
⎡
𝑦𝑦𝑦𝑦1(𝜔𝜔𝜔𝜔)
𝑦𝑦𝑦𝑦1̇(𝜔𝜔𝜔𝜔)
𝑦𝑦𝑦𝑦2(𝜔𝜔𝜔𝜔)
𝑦𝑦𝑦𝑦2̇(𝜔𝜔𝜔𝜔)⎦

⎥
⎥
⎤

.                                   

       Управлението на системата е възбудителната сила на 
електромагнитното задвижване с максимална допустима 
притегателна сила от 300 N

(4) 𝐵𝐵𝐵𝐵(𝜔𝜔𝜔𝜔) = 𝐹𝐹𝐹𝐹(𝜔𝜔𝜔𝜔).                                    
       За изход на системата се приема преместването на 
горната маса.

(5) 𝑦𝑦𝑦𝑦(𝜔𝜔𝜔𝜔) = 𝑦𝑦𝑦𝑦1(𝜔𝜔𝜔𝜔).                               
Системата може да се представи с матриците

(6) А =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

0
−𝑐𝑐𝑐𝑐1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

0
𝑐𝑐𝑐𝑐1
𝑚𝑚𝑚𝑚2

1
−𝑛𝑛𝑛𝑛1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

0
𝑛𝑛𝑛𝑛1
𝑚𝑚𝑚𝑚2

0
𝑐𝑐𝑐𝑐1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

0
−𝑐𝑐𝑐𝑐1−𝑐𝑐𝑐𝑐2
𝑚𝑚𝑚𝑚2

0
𝑛𝑛𝑛𝑛1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

1
−𝑛𝑛𝑛𝑛1−𝑛𝑛𝑛𝑛2
𝑚𝑚𝑚𝑚2 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

, 𝐵𝐵𝐵𝐵 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

0
 1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

 0
− 1

𝑚𝑚𝑚𝑚1⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

 ,             

𝐶𝐶𝐶𝐶 =  [1 0 0 0] , 𝐷𝐷𝐷𝐷 = 0.

       Така моделираният обект се характеризира със 
значителна неструктурирана параметрична 
неопределеност на пет от шестте си параметъра. Тази 
неопределеност се дължи главно на процеса на досипване 
на детайли, чиято маса се приобщава към горната маса на 
устройството и наличието на нелинейности и хистерезис в 
еластичните елементи.
         Предвид стойностите на параметрите и режимите на 
работа на вибробункерите на базата на изменението на 
резонансната честота определените параметрични 
неопределености на параметрите са: 30% на горната маса 
(m1), 20% на коефициентите на коравина (c1 и c2) и 10 % 
на коефициентите на демпфериране (n1 и n2). 

Табл. 1. Чувствителност на системата по отношение 
на параметричните неопределености

Параметър Чувствителност 
на системата 
към параметър

Намаляване
на маржа
на стабилност
при 25% 
увеличение
на стойността
на параметъра

c1 38% 10%
c2 0% 0%
m1 145% 36%
n1 23% 6%
n2 1% 0%

Като цяло системата e робастно стабилна за 
моделираната параметрична неопределеност. Тя може да 
толерира до 184% от моделираните неопределености. 
Съществуват дестабилизиращи комбинации в 333% от 
възможните случай на параметричните неопределености, 
като те причиняват дестабилизиране при честота 4.56.10-3
rad/s, което е далече от нормалната работна честота на 
устройството. Чувствителността на системата по 
отношение на неопределеностите за всеки параметър е 
дадена в табл. 1.

На фиг. 2 са показани семейството преходни процеси 
на системата при пълен мащаб на параметричните 
неопределености. 

m1

m2

c2

F

F
y1

c1
y2

определя както геометричните, така и динамичните 
параметри на системата.

Особеност на по-голямата част от вибрационните 
захранващи устройства е приложението на резонансния 
принцип на действие, при който малки възбуждащи сили 
на вибратора могат да развият значителни усилия на 
работния орган. Устойчивостта на работата на 
вибробункера в желания резонансен режим може да се 
достигне само при правилно оразмеряване  на 
колебателната система. 

Фиг. 1. Обща схема на устройството

Вибробункерът може да бъде представен във вид на 
двумасова трептяща система с две степени на свобода, 
показано на фиг. 1. Масата m2 представлява основата на 
устройството, разположена на пружини, имащи ролята на 
амортисьори с малки коравини c2. Чашата на 
вибробункера е представена във вида на масата m1, 
разположена на еластично окачване с коравина c1. На 
всяка от масите действат възбудителните сили F на 
електромагнита, които са равни по големина и обратни по 
посока. В диференциалните уравнения на системата са 
взети предвид и коефициентите на демпфериране n1 и n2, 
въпреки че не са определящи за собствената честота на 
системата, а оттам и за работата му в режим на резонанс. 

Диференциалните уравнения на така представената 
система при хармонична възбудителна сила Fsin(ωt) имат 
вида

    (1)� 𝑚𝑚𝑚𝑚1�̈�𝑦𝑦𝑦1 − 𝑐𝑐𝑐𝑐1(𝑦𝑦𝑦𝑦1 − 𝑦𝑦𝑦𝑦2) − 𝑛𝑛𝑛𝑛1(�̇�𝑦𝑦𝑦1 − �̇�𝑦𝑦𝑦2) = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛𝑛𝑛(𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔)              
𝑚𝑚𝑚𝑚2�̈�𝑦𝑦𝑦2 − 𝑐𝑐𝑐𝑐2𝑦𝑦𝑦𝑦2 + 𝑛𝑛𝑛𝑛1(�̇�𝑦𝑦𝑦1 − �̇�𝑦𝑦𝑦2) − 𝑛𝑛𝑛𝑛2�̇�𝑦𝑦𝑦2 + 𝑐𝑐𝑐𝑐1(𝑦𝑦𝑦𝑦1 − 𝑦𝑦𝑦𝑦2) = −𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛𝑛𝑛(𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔)    

       Предвид вида на желания за синтезиране регулатор
системата се описва с матрици в пространството на 
състоянието и има стандартния вид

�̇�𝑥𝑥𝑥 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
               (2)                    𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐵𝐵𝐵𝐵                              

Получаването на матриците на системата в 
пространство на състоянието се извършва директно от 
диференциалните уравнения на системата. Това се прави 
както от съображения за удобство, така и от факта, че 
съставящите вектора на състоянието са реални физични 
величини. Това представяне ще доведе до по-нататъшни 
улеснения при анализа на получените резултати и тяхното 
физическо тълкуване. 

Ако векторът на състоянието е избран от вида, при 
който допустимите стойности за преместването на горната 
маса (y1) е до 1,5.10-3 m, а на долната (y2) е 0,5.10-3 m със 
съответно скорости на преместване на y1 до 4.10-4 m/s и за 
y2 до 1,3.10-4 m/s:

                       (3) 𝑥𝑥𝑥𝑥(𝜔𝜔𝜔𝜔) =  

⎣
⎢
⎢
⎡
𝑦𝑦𝑦𝑦1(𝜔𝜔𝜔𝜔)
𝑦𝑦𝑦𝑦1̇(𝜔𝜔𝜔𝜔)
𝑦𝑦𝑦𝑦2(𝜔𝜔𝜔𝜔)
𝑦𝑦𝑦𝑦2̇(𝜔𝜔𝜔𝜔)⎦

⎥
⎥
⎤

.                                   

       Управлението на системата е възбудителната сила на 
електромагнитното задвижване с максимална допустима 
притегателна сила от 300 N

(4) 𝐵𝐵𝐵𝐵(𝜔𝜔𝜔𝜔) = 𝐹𝐹𝐹𝐹(𝜔𝜔𝜔𝜔).                                    
       За изход на системата се приема преместването на 
горната маса.

(5) 𝑦𝑦𝑦𝑦(𝜔𝜔𝜔𝜔) = 𝑦𝑦𝑦𝑦1(𝜔𝜔𝜔𝜔).                               
Системата може да се представи с матриците

(6) А =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

0
−𝑐𝑐𝑐𝑐1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

0
𝑐𝑐𝑐𝑐1
𝑚𝑚𝑚𝑚2

1
−𝑛𝑛𝑛𝑛1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

0
𝑛𝑛𝑛𝑛1
𝑚𝑚𝑚𝑚2

0
𝑐𝑐𝑐𝑐1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

0
−𝑐𝑐𝑐𝑐1−𝑐𝑐𝑐𝑐2
𝑚𝑚𝑚𝑚2

0
𝑛𝑛𝑛𝑛1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

1
−𝑛𝑛𝑛𝑛1−𝑛𝑛𝑛𝑛2
𝑚𝑚𝑚𝑚2 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

, 𝐵𝐵𝐵𝐵 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

0
 1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

 0
− 1

𝑚𝑚𝑚𝑚1⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

 ,             

𝐶𝐶𝐶𝐶 =  [1 0 0 0] , 𝐷𝐷𝐷𝐷 = 0.

       Така моделираният обект се характеризира със 
значителна неструктурирана параметрична 
неопределеност на пет от шестте си параметъра. Тази 
неопределеност се дължи главно на процеса на досипване 
на детайли, чиято маса се приобщава към горната маса на 
устройството и наличието на нелинейности и хистерезис в 
еластичните елементи.
         Предвид стойностите на параметрите и режимите на 
работа на вибробункерите на базата на изменението на 
резонансната честота определените параметрични 
неопределености на параметрите са: 30% на горната маса 
(m1), 20% на коефициентите на коравина (c1 и c2) и 10 % 
на коефициентите на демпфериране (n1 и n2). 

Табл. 1. Чувствителност на системата по отношение 
на параметричните неопределености

Параметър Чувствителност 
на системата 
към параметър

Намаляване
на маржа
на стабилност
при 25% 
увеличение
на стойността
на параметъра

c1 38% 10%
c2 0% 0%
m1 145% 36%
n1 23% 6%
n2 1% 0%

Като цяло системата e робастно стабилна за 
моделираната параметрична неопределеност. Тя може да 
толерира до 184% от моделираните неопределености. 
Съществуват дестабилизиращи комбинации в 333% от 
възможните случай на параметричните неопределености, 
като те причиняват дестабилизиране при честота 4.56.10-3
rad/s, което е далече от нормалната работна честота на 
устройството. Чувствителността на системата по 
отношение на неопределеностите за всеки параметър е 
дадена в табл. 1.

На фиг. 2 са показани семейството преходни процеси 
на системата при пълен мащаб на параметричните 
неопределености. 

m1

m2

c2

F

F
y1

c1
y2
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чай на параметричните неопределености, като те причи-
няват дестабилизиране при честота 4.56.10-3 rad/s, което 
е далече от нормалната работна честота на устройството. 
Чувствителността на системата по отношение на неопреде-
леностите за всеки параметър е дадена в табл. 1. 

На фиг. 2 са показани семейството преходни процеси 
на системата при пълен мащаб на параметричните неоп-
ределености. 

Фиг. 2. Преходни процеси

Синтез на LQR регулатор
Синтезът на линейно-квадратичен регулатор (LQR) е 

случай, които се отнася до система с обратна връзка по 
вектора на състоянието или още се нарича синтез на оп-
тимална система по линейно-квадратичен критерий [5,6,7].

Синтезът е възможен за система, при която векторът 
на състоянието е напълно достъпен или чрез синтез на 
наблюдател от пълен или редуциран ред, даващ оценка на 
вектора на състоянието.

Предвид текущия обект, чиито вектор на състоянието 
е напълно измерим, и това, че е линейна многопраметрич-
на управляема система, описана с уравнението

(7) ẋ(t)=Ax(t)+Bu(t),

проблемът при конвенционалния LQR регулатор е да се 
намери оптимален управляващ входен сигнал u, при който 
критерият за оптималност, записан във вида

(8) J=
0
∫
∞

(xTQx+uTRu)dt,

приема минимална стойност под ограниченията на матри-
ците Q и R, които са реални, симетрични и положително 
определени. 

Физическият смисъл на подинтергралната функция 
представлява енергия, а елементите на матриците Q и R 
съответно определят теглото на енергиите на съставящите 
на вектора на състоянието. 

Минимизацията на критерия (8) води до линейна об-
ратна връзка от вида

(9) u(t)=–Kx(t)

Матрицата на регулатора 

(10) K=R-1BTP,

може да бъде определена след решаване на редуцираното 
матричното Рикатиево уравнение 

(11) ATP+PA-PBR-1PTB+Q=0,

където P e положително определеното решение на уравне-
нието (11). 

В действителност от гледна точка на проектанта про-
блемът в синтеза на LQR се състои в определяне на мат-
риците Q и R. 

Матриците Q и R са основните параметри за опреде-
ляне, които трябва да бъдат избрани при синтеза, за да се 
удовлетворят желаните цели на управлението. Като цяло, 
както се вижда и от уравнение (8), матриците влияят на 
постижимото изпълнение по следните начини [9]:

• Q и R регулират и двете – състоянията x и упра-
вляващият сигнал u съответно да бъдат колкото се 
може по-малки. Големи стойности на R променят 
u, правейки го малък по отношение на x, докато 
големи стойности на Q променят x, правейки го 
малко по отношение на u. Така често се изисква 
компромис между постижимото минимализиране 
на състоянията и желаното минимализиране на 
входния управляващ сигнал.

• Матриците Q и R влияят и на позицията на по-
люсите на затворената система, поради което 
изборът на Q и R засяга косвено постижимото 
времетраене на реакцията (преходния процес) и 
производителността (работата) на резултантната 
система. 

Следователно изборът на Q и R оказва голямо влия-
ние върху успеха на синтеза на LQR регулатора. Още по-
вече с оглед на наличието на много софтуерни средства 
за решаване на необходимото Рикатиево уравнение, чието 
решение участва в намирането на коефициент на матрица-
та на обратната връзка. Така основно конструктивно уси-
лие е настройването на матриците за претегляне на дадена 
система.

Съществуват основно четири начина за избора на 
матриците Q и R:

1) Най-лесният начин е: Q=I, R= ρI, където чрез про-
мяна на ρ се влияе на реакцията на системата. 

2) Избиране на диагонални матрици: в този случай 
матриците Q и R имат вида

Избират се qi така, че да се задава еднакво усилие 
за едно и също влошаване. Например: x1 е разстояние в 
метри, а х3 е ъгъл в радиани, то ако:

Ако грешка от 1 см е добре, q1 = (100)2, така че 
q1x12 = 1 при x1 = 1 см. 

Ако грешка от 1/60 rad е добре, q3 = (60)2, така че 
q3x32=1 при x3 = 1/60 rad.

Аналогично и с ri. С промяна на ρ се коригира съот-
ношението вход/състояние. 

3) Изходно претегляне. Mатриците се избират да бъ-
дат Q=HTH, а R=ρI. 

Фиг. 2. Преходни процеси

Синтез на LQR регулатор Подзаглавие І 
степен

Синтезът на линейно-квадратичен регулатор (LQR) е 
случай, които се отнася до система с обратна връзка по 
вектора на състоянието или още се нарича синтез на 
оптимална система по линейно-квадратичен критерий 
[5,6,7].

Синтезът е възможен за система, при която векторът 
на състоянието е напълно достъпен или чрез синтез на 
наблюдател от пълен или редуциран ред, даващ оценка на 
вектора на състоянието.

Предвид текущия обект, чиито вектор на състоянието 
е напълно измерим, и това, че е линейна 
многопраметрична управляема система, описана с 
уравнението

(7) �̇�𝑥𝑥𝑥(𝜔𝜔𝜔𝜔) = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑥𝑥𝑥𝑥(𝜔𝜔𝜔𝜔) + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(𝜔𝜔𝜔𝜔) ,                    
проблемът при конвенционалния LQR регулатор е да се 
намери оптимален управляващ входен сигнал u, при който 
критерият за оптималност, записан във вида

(8)    𝐽𝐽𝐽𝐽 = ∫ (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑇𝑇𝑇𝑇𝑄𝑄𝑄𝑄𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵)𝑑𝑑𝑑𝑑𝜔𝜔𝜔𝜔∞
0 ,                               

приема минимална стойност под ограниченията на 
матриците Q и R, които са реални, симетрични и 
положително определени. 

Физическият смисъл на подинтергралната функция 
представлява енергия, а елементите на матриците Q и R 
съответно определят теглото на енергиите на съставящите 
на вектора на състоянието. 

Минимизацията на критерия (8) води до линейна 
обратна връзка от вида

(9) 𝐵𝐵𝐵𝐵(𝜔𝜔𝜔𝜔) = −𝐾𝐾𝐾𝐾𝑥𝑥𝑥𝑥(𝜔𝜔𝜔𝜔) .                             
Матрицата на регулатора 

(10) 𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝑅𝑅𝑅𝑅−1𝐵𝐵𝐵𝐵𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃                                 
може да бъде определена след решаване на редуцираното 
матричното Рикатиево уравнение

(11)
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅𝑅𝑅−1𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝑄𝑄𝑄𝑄 = 0 ,              

където P e положително определеното решение на 
уравнението (11). 

В действителност от гледна точка на проектанта 
проблемът в синтеза на LQR  се състои в определяне на 
матриците Q и R. 

Матриците Q и R са основните параметри за 
определяне, които трябва да бъдат избрани при синтеза, за 
да се удовлетворят желаните цели на управлението. Като 
цяло, както се вижда и от уравнение (8), матриците влияят 
на постижимото изпълнение по следните начини [9]:

• Q и R регулират и двете – състоянията x и 
управляващият сигнал u съответно да бъдат 
колкото се може по-малки. Големи стойности на 
R променят u, правейки го малък по отношение 
на x, докато големи стойности на Q променят x, 
правейки го малко по отношение на u. Така 

често се изисква компромис между 
постижимото минимализиране на състоянията и 
желаното минимализиране на входния 
управляващ сигнал.

• Матриците Q и R влияят и на позицията на 
полюсите на затворената система, поради което 
изборът на  Q и R засяга косвено постижимото 
времетраене на реакцията (преходния процес) и 
производителността (работата) на резултантната 
система. 

Следователно изборът на Q и R оказва голямо влияние 
върху успеха на синтеза на LQR регулатора. Още повече с 
оглед на наличието на много софтуерни средства за 
решаване на необходимото Рикатиево уравнение, чието 
решение участва в намирането на коефициент на 
матрицата на обратната връзка. Така основно 
конструктивно усилие е настройването на матриците за  
претегляне на дадена система.

Съществуват основно четири начина за избора на 
матриците Q и R:

1) Най-лесният начин е: Q=I, R= ρI, където чрез 
промяна на ρ се влияе на реакцията на системата. 

2) Избиране на  диагонални матрици: в този случай 
матриците Q и R имат вида

𝑄𝑄𝑄𝑄 = �
𝑞𝑞𝑞𝑞1    
  ⋱  
  𝑞𝑞𝑞𝑞𝑛𝑛𝑛𝑛

� , 𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝜌𝜌𝜌𝜌 �
𝑟𝑟𝑟𝑟1    
  ⋱  
  𝑟𝑟𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛

�.

               
              Избират се qi така, че да се задава еднакво усилие 
за едно и също влошаване. Например: x1 е разстояние в 
метри, а х3 е ъгъл в радиани, то ако:
           Ако грешка от 1 см е добре, q1 = (100)2, така че 
q1x12 = 1 при x1 = 1 см. 
           Ако грешка от 1/60 rad е добре, q3 = (60)2, така че 
q3x32=1 при x3 = 1/60 rad.
           Аналогично и с ri. С промяна на ρ се коригира 
съотношението вход/състояние. 

3) Изходно претегляне. Mатриците се избират да 
бъдат Q = HTH, а R=ρI. 

                  H е Хамилтонова матрица на системата и 
според [9] представлява диагонална матрица от 
собствените стойности на отворената система. Промяната 
на ρ има същия ефект като от предходните два начина. 

4) Прилагане на принципа на опита и грешката. 
Това е и най-често срещаният подход при избора 
на матриците Q и R. 

За текущия обект при синтеза на LQR матриците Q и R 
се избират чрез прилагане на комбинация от третия и 
четвъртия от описаните подходи, като така матриците 
имат вида

(12) 𝑄𝑄𝑄𝑄 = 4. 104 �
90
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0
0

0
 90
0
0

0
0

0.05
0

0
0
0

0.05

� и 𝑅𝑅𝑅𝑅 = 2. 10−4 .     

След решаване на (11) с отчитане на избраните 
тегловни матрици и заместване в (10) се получава 
матрицата на регулатора, която е

(13) 𝐾𝐾𝐾𝐾 = 1. 105[0.1051 1.2192 2.8108 −0.2406].

       За разлика от други методи за управление, системата с 
обратна връзка по състояние не сравнява изхода със 
заданието, а сравнява всички състояния на системата,
умножени по управляващата матрица (10) със заданието.
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H е Хамилтонова матрица на системата и според [9] 
представлява диагонална матрица от собствените стой-
ности на отворената система. Промяната на ρ има същия 
ефект като от предходните два начина. 

4) Прилагане на принципа на опита и грешката. Това 
е и най-често срещаният подход при избора на матриците 
Q и R. 

За текущия обект при синтеза на LQR матриците Q и 
R се избират чрез прилагане на комбинация от третия и 
четвъртия от описаните подходи, като така матриците имат 
вида 

След решаване на (11) с отчитане на избраните те-
гловни матрици и заместване в (10) се получава матрицата 
на регулатора, която е

(13) K=1.105 [0.1051 1.2192 2.8108 -0.2406].

За разлика от други методи за управление, системата с 
обратна връзка по състояние не сравнява изхода със зада-
нието, а сравнява всички състояния на системата, умножени 
по управляващата матрица (10) със заданието. Поради тази 
причина не може да се очаква изходът на системата да е 
равен на заданието в установен режим. За да се постигне 
желания изход, е необходимо да се мащабира заданието, 
така че изходът на системата да е равен на заданието в ус-
тановено състояние. Това може да се постигне чрез въвеж-
дането на входен филтър (мащабиращ фактор), означен с V.

Входният филтър за текущата затворена система е 
V=861860 и се изчислява по формулата

(14) V=[C[BK-A]-1B]-1. 

Трябва да се отбележи, че входният филтър се из-
числява на основата на модела на обекта и остава извън 
контура на обратната връзка. Следователно ако има грешки 
в модела (параметрични неопределености или смущения), 
входният филтър няма да ги коригира, като по този начин 
приносите за робастното качество на системата ще се дъл-
жат само на LQR регулатора.

Робастен анализ на системата
Избира се да се работи с обект, при който параме-

трична неопределеност е налице само на параметъра m1 в 
рамките на 30% съгласно получените резултати от матема-
тическото моделиране, тъй като неопределеностите на дру-
гите параметри не влияят чувствително на стабилността на 
системата, както е видно от табл. 1. От практическа гледна 
точка неопределеността в горната маса на устройството 
действително е осезаема поради факта, че масата на де-
тайлите за ориентиране се приобщава именно към нея.

Извършването на допълнителен анализ на робаст-
ността на системата е наложително, тъй като е известно 
че LQR регулаторът не гарантира робастна устойчивост и 
качество на системата [6,8,11].

На фиг. 3 са показани семейството преходни процеси 
на затворената система на преместванията на двете маси, 
на фиг. 4 – управляващият сигнал, а на фиг. 5 – честотната 
характеристика на структурираното сингулярно число µ на 
затворената система. 

Фиг. 3. Преходни процеси на затворената система

Симулациите на системата във времевата област са 
извършени за случайни стойности на неопределения па-
раметър. От графиките е видно, че системата е робастно 
устойчива и има добър запас по устойчивост. Преходните 
процеси са почти нечувствителни към стойността на не-
определения параметър m1, всичките имат апериодичен 
характер и затихват за около 0.6 секунди.

Фиг. 4. Управляващ сигнал

Фиг. 5. Робастна устойчивост на затворената система

Фиг. 2. Преходни процеси

Синтез на LQR регулатор Подзаглавие І 
степен

Синтезът на линейно-квадратичен регулатор (LQR) е 
случай, които се отнася до система с обратна връзка по 
вектора на състоянието или още се нарича синтез на 
оптимална система по линейно-квадратичен критерий 
[5,6,7].

Синтезът е възможен за система, при която векторът 
на състоянието е напълно достъпен или чрез синтез на 
наблюдател от пълен или редуциран ред, даващ оценка на 
вектора на състоянието.

Предвид текущия обект, чиито вектор на състоянието 
е напълно измерим, и това, че е линейна 
многопраметрична управляема система, описана с 
уравнението

(7) �̇�𝑥𝑥𝑥(𝜔𝜔𝜔𝜔) = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑥𝑥𝑥𝑥(𝜔𝜔𝜔𝜔) + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(𝜔𝜔𝜔𝜔) ,                    
проблемът при конвенционалния LQR регулатор е да се 
намери оптимален управляващ входен сигнал u, при който 
критерият за оптималност, записан във вида

(8)    𝐽𝐽𝐽𝐽 = ∫ (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑇𝑇𝑇𝑇𝑄𝑄𝑄𝑄𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵)𝑑𝑑𝑑𝑑𝜔𝜔𝜔𝜔∞
0 ,                               

приема минимална стойност под ограниченията на 
матриците Q и R, които са реални, симетрични и 
положително определени. 

Физическият смисъл на подинтергралната функция 
представлява енергия, а елементите на матриците Q и R 
съответно определят теглото на енергиите на съставящите 
на вектора на състоянието. 

Минимизацията на критерия (8) води до линейна 
обратна връзка от вида

(9) 𝐵𝐵𝐵𝐵(𝜔𝜔𝜔𝜔) = −𝐾𝐾𝐾𝐾𝑥𝑥𝑥𝑥(𝜔𝜔𝜔𝜔) .                             
Матрицата на регулатора 

(10) 𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝑅𝑅𝑅𝑅−1𝐵𝐵𝐵𝐵𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃                                 
може да бъде определена след решаване на редуцираното 
матричното Рикатиево уравнение

(11)
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅𝑅𝑅−1𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝑄𝑄𝑄𝑄 = 0 ,              

където P e положително определеното решение на 
уравнението (11). 

В действителност от гледна точка на проектанта 
проблемът в синтеза на LQR  се състои в определяне на 
матриците Q и R. 

Матриците Q и R са основните параметри за 
определяне, които трябва да бъдат избрани при синтеза, за 
да се удовлетворят желаните цели на управлението. Като 
цяло, както се вижда и от уравнение (8), матриците влияят 
на постижимото изпълнение по следните начини [9]:

• Q и R регулират и двете – състоянията x и 
управляващият сигнал u съответно да бъдат 
колкото се може по-малки. Големи стойности на 
R променят u, правейки го малък по отношение 
на x, докато големи стойности на Q променят x, 
правейки го малко по отношение на u. Така 

често се изисква компромис между 
постижимото минимализиране на състоянията и 
желаното минимализиране на входния 
управляващ сигнал.

• Матриците Q и R влияят и на позицията на 
полюсите на затворената система, поради което 
изборът на  Q и R засяга косвено постижимото 
времетраене на реакцията (преходния процес) и 
производителността (работата) на резултантната 
система. 

Следователно изборът на Q и R оказва голямо влияние 
върху успеха на синтеза на LQR регулатора. Още повече с 
оглед на наличието на много софтуерни средства за 
решаване на необходимото Рикатиево уравнение, чието 
решение участва в намирането на коефициент на 
матрицата на обратната връзка. Така основно 
конструктивно усилие е настройването на матриците за  
претегляне на дадена система.

Съществуват основно четири начина за избора на 
матриците Q и R:

1) Най-лесният начин е: Q=I, R= ρI, където чрез 
промяна на ρ се влияе на реакцията на системата. 

2) Избиране на  диагонални матрици: в този случай 
матриците Q и R имат вида

𝑄𝑄𝑄𝑄 = �
𝑞𝑞𝑞𝑞1    
  ⋱  
  𝑞𝑞𝑞𝑞𝑛𝑛𝑛𝑛

� , 𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝜌𝜌𝜌𝜌 �
𝑟𝑟𝑟𝑟1    
  ⋱  
  𝑟𝑟𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛

�.

               
              Избират се qi така, че да се задава еднакво усилие 
за едно и също влошаване. Например: x1 е разстояние в 
метри, а х3 е ъгъл в радиани, то ако:
           Ако грешка от 1 см е добре, q1 = (100)2, така че 
q1x12 = 1 при x1 = 1 см. 
           Ако грешка от 1/60 rad е добре, q3 = (60)2, така че 
q3x32=1 при x3 = 1/60 rad.
           Аналогично и с ri. С промяна на ρ се коригира 
съотношението вход/състояние. 

3) Изходно претегляне. Mатриците се избират да 
бъдат Q = HTH, а R=ρI. 

                  H е Хамилтонова матрица на системата и 
според [9] представлява диагонална матрица от 
собствените стойности на отворената система. Промяната 
на ρ има същия ефект като от предходните два начина. 

4) Прилагане на принципа на опита и грешката. 
Това е и най-често срещаният подход при избора 
на матриците Q и R. 

За текущия обект при синтеза на LQR матриците Q и R 
се избират чрез прилагане на комбинация от третия и 
четвъртия от описаните подходи, като така матриците 
имат вида

(12) 𝑄𝑄𝑄𝑄 = 4. 104 �
90
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� и 𝑅𝑅𝑅𝑅 = 2. 10−4 .     

След решаване на (11) с отчитане на избраните 
тегловни матрици и заместване в (10) се получава 
матрицата на регулатора, която е

(13) 𝐾𝐾𝐾𝐾 = 1. 105[0.1051 1.2192 2.8108 −0.2406].

       За разлика от други методи за управление, системата с 
обратна връзка по състояние не сравнява изхода със 
заданието, а сравнява всички състояния на системата,
умножени по управляващата матрица (10) със заданието.
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Фиг. 6. Функции на чувствителност 

Фиг. 7. Допълнителни функции на чувствителност

Фиг. 8. Чувствителност на управляващия сигнал към заданието

На фиг. 6, 7 и 8 са показани основните амплитуд-
но-честотни характеристики на системата за управление 
при случайни стойности на неопределения параметър. От 
фигурите се вижда, че системата притежава робастни ка-
чества и ще отслабва по-добре нискочестотните смущения. 
Задания до около 2 rad/s ще се отработват без грешка. По 
отношение на честотната лента системата е относително 
нечувствителна към неопределеността и времето за регули-
ране е почти еднакво за набора от допустими стойности на 
неопределения параметър. 

Заключение
Синтезиран е линейно-квадратичен регулатор за ви-

брационен захранващ модул, моделиран като двумасова 
трептяща система с параметрична неопределеност, опис-
ващ динамиката на системата в цялата работна област. 
Системата е робастно стабилна, не се откриват други 
причиняващи нестабилност смущаващи неопределености, 
възможността за толериране на моделираните неопреде-
лености е нараснала драстично, a чувствителността към 
промяната на стойностите на параметрите е намаляла с 
около 45%. Извършеният робастен анализ на затворената 
система показва нейните качества и стабилност.
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