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Förord 

Detta examensarbete omfattar 15 hp på grundnivå och är det sista steget på automat-

ionsingenjörsprogrammet. Det är även en början på ett nytt kapitel där jag tar med 

mig den kunskap jag har samlat på mig under min utbildning. Jag vill rikta ett stort 

tack till min handledare Per Mattsson som genom sin goda pedagogik stöttat mig ge-

nom projektet, från start till mål. Slutligen vill jag tacka alla de lärare som mellan åren 

2016-2019 undervisat i kurser som är relaterade till automationsingenjörsprogram-

met vid Högskolan i Gävle.  

/ Zaki Ali, den 29 Maj 2019  
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Sammanfattning 

För att kunna stabilisera ett instabilt system behövs reglertekniska lösningar. Exempel 

på dessa lösningar kan hittas överallt i vår omgivning, individen som stannar bilen 

innan ett rödljus eller den biologiska processen om att balansera en penna på ett 

finger, dessa är två olika typer av återkoppling och reglering.  

En MinSeg är en miniatyr av en Segway, i form av en tvåhjulig elmotordriven robot. 

Detta arbete fokuserar på olika reglerstrategier för att självbalansera en MinSeg, som 

kan ses som en inverterad pendel. En inverterad pendel är en pendel som är balanse-

rad kring sitt instabila jämviktsläge och kan användas exempelvis vid självbalansering 

av robotar. Syftet med projektet är att förbereda ett nytt laborationstillfälle för regler-

teknikkurser på Högskolan i Gävle. De olika reglerstrategierna som används i arbetet 

är PID-regulator, LQR- och LQG-regulator. De givare som används i arbete för att 

detektera lutningen och rotationen på pendeln är encoder, accelerometer och gyro-

meter. Styrning av MinSeg har utförts med hjälp av en Arduino MEGA 2560. Arbetet 

har använt sig av mjukvaruplattormarna Matlab och Simulink för att konstruera regu-

latorn som slutligen har självbalanserat MinSeg.  
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Abstract 

In order to stabilize an unstable system, solutions from control theory are needed. 

Examples of these solutions can be found everywhere in our everyday life, the indi-

vidual slowing down the car before a red light or the biological process when a pen is 

balanced on a finger. Both of these situations relate to different types of feedback and 

regulation. 

A MinSeg is a miniature of a Segway, in the form of a two-wheel electric motorized 

robot. This thesis work focuses on different control strategies to self-balance a MinSeg 

with an inverted pendulum method. An inverted pendulum is a pendulum that is bal-

anced around its unstable equilibrium position and can be used for self-balancing ro-

bots. The purpose of the project was to prepare a new laboratory session for the con-

trol engineering courses at the University of Gavle. The various control strategies 

used in the work include the PID controller and LQR-LQG. Sensors were also used 

to detect the slope and the rotation of the pendulum. The sensors used in project 

include an encoder, gyroscope and an accelerometer. The control of MinSeg has been 

performed with the help of an Arduino MEGA 2560. The work has used the software 

platforms Matlab and Simulink to design the controller that finally self-balanced the 

MinSeg. 
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1 Introduktion 

Att balansera en penna eller en pinne på fingret är något vi alla någon gång har försökt. 

För att pennan ska bevara balansen på fingret krävs det ett arbete med våra ögon och 

en beräkning i hjärnan för att sedan skicka ut en signal till muskeln som utför rörelsen. 

En koppling som kan göras med detta är att många elektroniska apparater kräver 

samma sak, att ett objekt helt enkelt behöver både mjukvara och hårdvara [1]. Det här 

exemplet kan vi koppla till hela människokroppen som innehåller ett stort antal åter-

kopplade system som kroppen hela tiden arbetar med. Där ögat kan ses som en givare, 

hjärnan som regulatorn och våra muskler som motor, samt kroppens nervsystem som 

skickar signaler mellan olika delar [2]. 

Den biologiska processen att balansera en penna fungerar som en analogi när vi ska 

försöka förstå tekniken bakom en inverterad pendel som används i många samman-

hang. En inverterad pendel är en pendel som är balanserad kring sitt instabila jäm-

viktsläge, se Fig. 1. Pendeln hamnar ur sitt jämviktsläge vid minsta störning varpå 

gravitationen kommer att föra pendeln längre från jämviktsläget. Detta är ett bete-

ende som ska elimineras med hjälp av en regulator. En inverterad pendel kan exem-

pelvis användas vid självbalansering av Segways. Den inverterade pendeln har tidigare 

studerats och är välkänd för sin icke-linjära karaktäristik och sitt instabila system. För 

att stabilisera ett sådant system, d.v.s. hålla pendeln i upprätt läge, måste ett åter-

kopplat reglersystem hela tiden vara i funktion [3].  

I detta arbete kommer en MinSeg, se Fig.2, att stabiliseras. En MinSeg är en miniatyr 

av en Segway, i form av en tvåhjulig elmotordriven robot. För att balansera MinSeg 

lodrätt kommer lutningen gentemot tyngdkraften att behöva mätas med hjälp av ett 

antal givare. För att få ett bra resultat måste ett brusreducerande filter användas, till 

exempel ett Kalmanfilter [4]. Om MinSeg avviker från sin lodräta, upprätta position 

kommer gravitation få pendeln att falla ner, ifall en regulator inte motverkar det. 

Några olika reglertekniska metoder som kan användas för att självbalansera den kom-

mer presenteras i detta arbete. De givare som används för att detektera lutningen och 

rotationen på pendeln är encoder, gyrometerar och accelerometrar. Styrning av Min-

Seg utförs med hjälp av en Arduino MEGA 2560. I tidigare forskning har likadana 

givare tillämpats för att stabilisera en inverterad pendel [5]. 
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Fig. 1. Inverterad pendel.  

 

Fig. 2. Den MinSeg som ska självbalanseras. 

För att underlätta testandet av de reglertekniska metoderna kommer en mjukvaru-

plattform utvecklas i Matlab och Simulink. Resultatet av detta arbete kommer att an-

vändas vid utveckling av nya laborationer till reglerteknikkurserna på Högskolan i 

Gävle. 



 

3 

Agenda 2030 är FNs globala hållbarhetsmål som omfattar 17 universella mål. Num-

mer 4 innefattar en god utbildning för alla [6]. Utbildning ses som en grundläggande 

mänsklig rättighet. Utbildningssystemet ska möta alla människors behov oavsett kön. 

Detta kan då vara på alla nivåer, förskolan, grundskoleutbildning, gymnasie-, yrkes- 

och högre utbildning. Att införa ett laborationstillfälle är en stor möjlighet för att 

utbilda vidare inom reglerteknikkurser på Högskolan i Gävle och går i hand med det 

fjärde av FNs globala hållbarhetsmål. 
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2 Teori 

I detta kapitel presenteras den grundläggande bakgrundsteori som behövs för att sta-

bilisera MinSeg. Arbetet startas med introduktion om vad som ska undersökas och 

vilka teorier som är relevanta för självbalansering av MinSeg. 

Den inverterade pendeln uppfanns 1992 av Katsuhisa Furuta och har sedan dess kallats 

för Furuta-pendel [7]. Arbetet har bearbetat relevant litteratur för att bygga teoretisk 

grund som krävs för självbalansering av en inverterad pendel. En modell för MinSeg 

har studerats och kommer presenteras. Matlab och Simulink har använts för att stu-

dera ett antal givare och två reglerstrategier.  

2.1 Matlab 

Matlab är en applikation från företaget MathWorks som används exempelvis för ma-

tematiska beräkningar och modellering av system. Denna sorts av mjukvaruplattform 

kan även tillämpas för att analysera data.  

Matlab ger möjligheten till att tillämpa olika matematiska beräkningar i ett flertal olika 

områden, exempelvis skapa grafiska användargränssnitt, visa bilder, grafik och dia-

gram. I detta arbete kommer Control System Toolbox [8] att användas för att ta fram 

olika regulatorer. 

2.1.1 Simulink 

Simulink är en mjukvaruplattform utvecklad hos MathWorks, som fungerar som ett 

simuleringsprogram och körs i Matlab [8].  Tanken med Simulink är att kunna beskriva 

och simulera system på ett enkelt sätt. Det är ett välkänt program inom reglertekni-

ken, exempelvis kan Simulink tillämpa olika reglerstrategier för utförande av olika 

saker, i detta fall reglering av MinSeg. Eftersom MinSeg styrs av en Arduino MEGA 

2560 kommer tillägget Simulink Support Package for Arudino Hardware att använ-

das. 

2.2 MinSeg hårdvara 

För stabilisering av en inverterad pendel krävs kännedom om de olika delarna på ro-

boten, se Fig. 2. I detta kapitel kommer en teoretisk genomgång göras av tre olika 

givare: encoder, gyrometer och accelerometer. Även en genomgång av motorn på 

roboten kommer att presenteras.  
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2.2.1 Encoder 

Encodern är en inbyggd apparat i motorn som omvandlar motorns rotation till data. 

Fysiskt är det en skiva med många hål, och en laser som räknar antalet luckor som 

passerat en punkt. Den kan användas för att mäta hur många grader en motor har 

roterat. Encodern består av en lysdiod, fototransistor och en pulsskiva som är fäst i 

utgången på motoraxeln.  

Encodern används på MinSeg för att bestämma positionen för utgången på motoraxeln 

och för att ta fram vinkeln på hjulen (𝜃). I Fig. 3, illustreras en pulsskiva med en 

upplösning på 12 hål, där ett varv ger upphov till 12 pulser. Den optiska givaren kom-

mer att mata ut en hög eller låg signal (1 eller 0) beroende på positionen av pulsskivan. 

Effekten kan exemplifieras på följande sätt:  

I. Om den utgående motoraxeln rör sig ett varv, kommer pulsskivan att rotera 

15 varv. D.v.s. att ett varv på utgången på motoraxeln kommer resultera i 

15 × 12 = 180 pulser. 

II. Encodern använder en kvadratur-avkodning som i sin tur innebär att upplös-

ningen blir fyra gånger större. 

III. Vid avkodningen ändras resultat från 180 pulser per varv till 180 × 4 = 720 

pulser och ger därmed en maximal teoretisk noggrannhet på 0,5°. 

IV. Encodern räknar alltså 720 pulser vid varje fullhjulsrotation. Så 360° motsva-

ras 720 pulser.  

Det finns även transparenta och opaka färgade linjer på pulsskivan. Linjemängden 

motsvarar kodarens upplösning, när skivan roterar är en av linjerna synlig för motta-

garna i pulsskivan och den andra dold. Detta leder till att den analoga signalen för-

stärks och omvandlas till en fyrkantsvåg på utgången.  

För att indikera encoderns rotationsriktning har skivan i sin tur två linjekretsar som 

befinner sig i 90° fasskift med varandra. Dessa två linjekretsar kallas för A och B-

kanaler och genom övervakning av kanalerna kan motoraxelns läge bestämmas [9].  
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Fig. 3. Encodern med upplösning på 12 hål [9]. 

2.2.2 Gyrometer 

Gyrometern består av ett balanserat hjul på en axel som är upphängd så att den fritt 

kan röra sig åt alla håll. När hjulet roterar kommer axeln att behålla sin riktning och 

gör motstånd mot ändringar av sin orientering. Gyrometern utnyttjar vinkelmomen-

tets princip för att mäta rotationshastigheten kring en axel [10]. Gyrometern består 

av tre axlar, 𝑋, 𝑌 och 𝑍, se Fig. 4. Samtliga axlar är ortogonala mot varandra. 

I Fig.5, visas en stiliserad bild av den inverterade pendeln som ska stabiliseras i detta 

arbete. En gyrometer kan här användas för att skatta vinkelhastigheten �̇� på vinkeln 

𝛼. Vidare kan vinkeln 𝛼 tas fram genom att integration av vinkelhastigheten.  
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Fig. 4. Gyrometer med tre axlar. 

 

Fig. 5. Illustration av balansering för MinSeg. 

Det problem som kan uppstå vid mätning med endast gyrometern är att mätbrus kan 

medföra små beräkningsfel. Om vinkeln skattas genom integrering av vinkelhastig-

heten kommer även mätbruset att integreras. Dessutom kommer den skattade vinkeln 

bero på den initiala skattningen av vinkeln. 
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2.2.3 Accelerometer 

En accelerometrar används för att mäta spänningar som orsakas av massans rörelse 

under linjär acceleration. Genom att använda en uppsättning av accelerometrar med 

tre ortogonala axlar så kan en linjär rörelse hos en massa följas i ett tredimensionellt 

rum [10]. Då roboten hålls stilla kommer den endast påverkas av gravitationskraften 

på 9,81 𝑚/𝑠2. 

I Fig. 6, illustreras ett koordinatsystem för MinSeg, där roboten till vänster ligger 

platt på bordet och kommer därmed inte ha någon acceleration i 𝑥- eller 𝑦-riktningen, 

och att gravitationskraften på 9,81 𝑚/𝑠2 ligger helt i 𝑧-riktningen. Roboten till hö-

ger står upprätt. Om roboten står stilla i upprätt läge kommer den inte ha någon ac-

celeration i 𝑥- eller 𝑧-riktningen, utan all gravitationskraften ligger i 𝑦-riktningen. 

Om roboten är lite lutad från det upprätta läget kommer accelerationen att delas upp 

på 𝑦- och 𝑧-riktningar, och med hjälp av den trigonometriska formeln  

𝛼 = arctan (
𝑎𝑦

𝑎𝑧
) (1) 

kan då vinkeln beräknas. Där 𝑎𝑦 är acceleration i y-riktning och 𝑎𝑧 acceleration i z-

riktning.  

 

 

Fig. 6. Koordinatsystem för axlarna på accelerometern. 

Problemet som kan uppstå är att givaren mäter alla accelerationer på pendeln, och 

inte bara gravitationskraften och om givaren berörs kommer det alltså leda till stör-

ningar. 

x 

y 

y 

z 
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2.2.4 Motor 

Motorn är en enkel likströmsmotor med två monterade hjul. Motorn består av ett 

elsystem och ett mekaniskt system. I motorn kan effektsignalen från styrenheten om-

vandlas. Med batterier i MinSeg kan en lägre spänning på 5V omvandlas till 9V. Denna 

metod kan betraktas som en switch eller ett relä, då den kan justeras beroende på 

matningsspänningen. Modelleringen för denna likströmsmotor är att två system är 

kopplade till varandra, där ett elektriskt system är kopplat till ett mekaniskt system. 

Den matematiska modellen för det elektriska systemet skrivs som 

𝑉 = 𝐿
𝑑𝑖

𝑑𝑡
+ 𝑅𝑖 + 𝐾𝑏𝜔. (2) 

Där de olika parametrarna är beskrivna i, Tab. 1. 

Tabell 1. Parametrar för det elektriska systemet. 

V Spänningen på motorn 

L Induktans 

R Motor resistans 

i Strömmen i motorn 

Kb Motor EMF konstant 

𝜔 Vinkelhastigheten hos motoraxeln 

 

Den matematiska modellen för det mekaniska systemet beskrivs med 

𝑘𝑡𝑖 = 𝐽
𝑑𝜔 

𝑑𝑡
+ 𝜔𝑏. (3) 

Där de olika parametrarna är beskrivna i, Tab. 2. 

Tabell 2. Parametrar för det mekaniska systemet.  

Kt Motorkonstant 

b Dämpningskoefficient 

J Tröghet på motorn 

𝜔 Hastighetsberoende friktion i motorn 
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Ekvationerna (2)-(3) gäller för jämn ström-och spänningsmätningar som i sin tur kan 

användas för att kunna ta fram parametrarna på motorn [9]. 

2.3 Modell av MinSeg 

Vid reglering av ett dynamiskt system är det ofta praktiskt att utgå från en matematisk 

modell för systemet. Genom en kombination av de fysikaliska ekvationerna från mo-

torn samt de ekvationer som beskriver hur vridmomentet påverkas från motorn kan 

en modell för MinSeg tas fram [11].  

Ett tillstånd för en MinSeg kan beskrivas med vinkeln 𝛼 och vinkelhastigheten �̇� på 

pendeln, samt vinkeln 𝜃 och vinkelhastigheten �̇� på hjulen [11]. Tillståndet 𝑥 kan alltså 

skrivas som 

𝑥 = [

𝛼
�̇�
𝜃
�̇�

] . (4) 

I [11] visas hur en modell för MinSeg kan tas fram. Där resulterande modell är olin-

jär. För att kunna använda sig av en linjär reglerstrategi så har modellen även linjäri-

serats med ett jämviktsläge på pendel så att den står stilla i upprätt läge, alltså att 

𝑥 = 0. Den linjäriserade modellen kan skrivas som 

�̇�(𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵𝑢(𝑡) (5) 

𝑦(𝑡) = 𝐶𝑥(𝑡). (6) 

Där 

𝐴 =

[
 
 
 
 
 
 

0
𝑔𝑄1𝑄4

𝑄1
2 + 𝑄2𝑄4
0
𝑔𝑄1

2

𝑄1
2 + 𝑄2𝑄4

 

1
𝑄3(𝑄1 − 𝑄4𝑟𝑤)

(𝑄1
2 + 𝑄2𝑄4)𝑟𝑤

0

−
𝑄3(𝑄2 + 𝑄1𝑟𝑤)

(𝑄1
2 − 𝑄2𝑄4)𝑟𝑤

 

0
0
0
0

 

0
𝑄3(−𝑄1 + 𝑄4𝑟𝑤)

(𝑄1
2 − 𝑄2𝑄4)𝑟𝑤

2

1
𝑄3(𝑄2 + 𝑄1𝑟𝑤)

(𝑄1
2 + 𝑄2𝑄4)𝑟𝑤

2 ]
 
 
 
 
 
 

(7) 

𝐵 =

[
 
 
 
 
 
 

0
𝐾𝑡(𝑄1 − 𝑄4𝑟𝑤)

𝑅(𝑄1
2 − 𝑄2𝑄4)𝑟𝑤
0

𝐾𝑡(−𝑄2 + 𝑄1𝑟𝑤)

𝑅(𝑄1
2 − 𝑄2𝑄4)𝑟𝑤]

 
 
 
 
 
 

(8) 

𝐶 = [

1
0
0
0

 

0
1
0
0

 

0
0
1
0

 

0
0
0
1

] . (9) 

Och där 
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𝑄1 = 𝐿𝑚𝑝, 𝑄2 = 𝐼𝑝 + 𝐿
2𝑚𝑝, 𝑄3 =

𝐾𝑏𝐾𝑡
𝑅

 , 𝑄4 = −𝑚𝑝 −𝑚𝑤 −
𝑖𝑐𝑚,𝑤
𝑟𝑤
2
. (10) 

Parametrarna för modellen är beskrivna i, Tab.3. I detta arbete kommer vissa para-

metrarna för MinSeg att mätas då robotarna skiljer sig från varandra.  

Tabell 3. De olika konstanterna för MinSeg.  

P Pendelns referenspunkt 

L Avståndet från hjulcentrum till P 

mp Pendelns massa 

Ip Tröghetsmomentet vid P 

mw Massan av hjulen 

Icm,w Tröghetsmomentet vid centrum av hju-

lets massa 

rw Radien av hjulen 

 

2.4 Reglerstrategier 

I detta kapitel finns en genomgång av två olika reglermetoder som kan vara lämpliga 

för att stabilisera en MinSeg, nämligen PID-regulator och LQR/LQG-regulator.  

2.4.1 PID-regulator 

Den absolut vanligaste reglerstrategin i industrin idag är PID-regulatorn [12]. En PID-

regulator består av tre olika delar: en proportionell del (P), en integrerande del (I) 

och en deriverande del (D)[13]. För att kunna tillämpa en PID-regulator är det viktigt 

att förstå vad alla tre delar har för funktion. Förståelsen av de olika delarna gör det 

lättare vid användande av regulatorn. Dels för att det blir lättare att ställa in paramet-

rar och för att lättare veta när olika delar ska tillämpas.  

P-delen innebär ett minskande av det statiska reglerfelet för att snabba upp systemet 

genom en ökad förstärkning. Detta leder till att systemet då kan kräva stora styrsig-

naler, vilket oftast medför dålig stabilitet. Med enbart en P-del är det vanligt före-

kommande med ett kvarstående fel.  

För att ta bort det kvarstående felet vid ett steg krävs en integrerande del som lägger 

till en term som ökar så länge reglerfelet kvarstår. Fördelen med I-delen är att kvar-

varande fel vid steg normalt elimineras. Nackdelen är att det kan bli instabilt eller 

oscillativt då den litar för mycket på gammal information. 
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Med hjälp av D-delen kan man ofta förbättra stabiliteten hos ett reglersystem. Detta 

kan göras genom att lägga till en term som tar hänsyn till hur reglerfelet förändras. 

D-delen skall dock användas med försiktighet om man har processer med kraftiga 

mätstörningar, och ofta krävs att D-delen kompletteras med ett låg-passfilter[2]. En 

PID-regulator kan matematiskt beskrivas med 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡)⏟    
𝑃

+ 𝐾𝐼∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0⏟        
𝐼

+ 𝐾𝐷�̇�(𝑡)⏟    
𝐷

. (11)
 

Här är 𝑢(𝑡) styrsignalen och 𝑒(𝑡) = 𝑟(𝑡) − 𝑦(𝑡) är skillnaden mellan referensvärdet 

𝑟(𝑡) och mätvärdet 𝑦(𝑡), d.v.s. reglerfelet, se Fig. 7. Parametrarna 𝐾𝑝, 𝐾𝐼 och 𝐾𝐷 är 

designparametrar för regulatorn. Dessa parametrar behöver väljas så att regulatorn 

tillsammans med systemet som ska regleras får det beteende som önskas. 

 

Fig. 7. PID-regulator med återkoppling. 

Inverterade pendlar har tidigare studerats. I en studie där de bundit fast en motorut-

rustad vagn som ska leda den längs en vågrät linje. Målet var att stabilisera pendeln 

upprätt, så att den inte faller. Det som har tillämpats för att stabilisera vagnen är en 

design av en PID-regulator som implementerats med ett chip utefter beräkningar som 

tagits fram med hjälp av en modellering, där chipet simulerats med hjälp av mjukva-

ruplattformen Simulink [14].  

2.4.2 Minimering av kvadratiska kriterier 

Ett annat sätt att designa en regulator är att minimera olika kvadratiska kriterier. LQR 

(Linear Quadratic Regulator) är en populär sådan metod som kan användas vid stabi-

lisering av inverterade pendlar [4]. För att systemet ska stabiliseras bör vinkeln ligga 

så nära det upprätta tillstånd som önskas, se Fig. 5. I en LQR utgås det från en linjär 

tillståndsmodell, på formen (5)-(6). Regulatorn är då en tillståndsåterkoppling, d.v.s. 

insignalen väljs till 

𝑢(𝑡) = −𝐿𝑥(𝑡). (12) 



 

13 

Vid ett användande av en LQR väljs 𝐿 i (12) genom att minimera ett kvadratiskt kri-

terium. För exempelvis vid pendeln skall 𝛼 och �̇� vara nära noll, för att kunna hålla 

pendeln i upprättläge. För att hjulen på MinSeg inte ska röra sig allt för mycket behö-

ver då 𝜃 och �̇� hållas nära noll. Detta kan då sammanfattas med att tillståndet för 

systemet ska ligga nära noll. Här är det samtidigt viktigt att regulatorn i (12) inte 

medför allt för stora insignaler, då den faktiska motorn inte kan hantera hur stora 

spänningar som helst. Alltså behöver 𝐿 väljas för att minimera ett kriterium på formen 

𝑚𝑖𝑛∫(𝑥𝑇𝑄1𝑥 + 𝑢
2𝑄2) 𝑑𝑡. (13) 

Här är 𝑄1 och 𝑄2 användarparametrar som kan justeras för att bestämma hur stort 

fokus regulatorn ska lägga på att minimera olika delar av tillståndet och insignalen. 

Ett problem med att tillämpa LQR direkt är att tillståndet 𝑥 måste kunna mätas, se 

(12). I kapitel 2.2 kan det ses att givarna som används på MinSeg har ett visst mätbrus, 

och därför kan inte ett exakt värde på 𝑥 mätas direkt. En lösning på detta problem är 

att använda sig av ett Kalmanfilter. Kalmanfiltret är en algoritm som uppskattar det 

momentana tillståndet hos ett dynamiskt system stört av brus och utnyttjar att den vet 

hur systemet fysikaliskt beter sig [4]. För att kunna kombinera mätningarna från alla 

givare för att få en så bra skattning �̂� av tillståndet 𝑥 som möjligt. En kombination av 

LQR och Kalmanfilter brukar kallas för en LQG (Linear Quadratic Gaussian Control).  

LQR har tillämpats i andra studier för att få ett stabilt system. I tidigare forskning har 

LQR använts som en styrenhet med hjälp av matematiska modeller för att stabilisera 

pendlar [15].  

2.4.3 Andra reglerstrategier 

En LQG-regulator kan också tillämpas i ett samspel med andra regulatorer. En LQG-

regulator och en neural-regulator har studerats i utformande om att stabilisera en in-

verterad pendel i form av en hybridstyrenhet i ett enda styrsystem. För att stabilisera 

den i form av en hybridstyrenhet styrs hela processen med hjälp av ett samspel mellan 

LQG-regulatorn och neural-regulatorn [16]. 
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3 Process och resultat 

Detta arbete har utgått från ett deduktivt angreppsätt där två reglerstrategier an-

vänts för att självbalansera pendeln. Arbetet bygger på en problembaserad forsk-

ningsstrategi och har samlat in kvantitativ data för att i slutändan självbalansera Min-

Seg. För att ge arbetet en uppskattad tidsplan har ett Gantt-schema upprättas, se Bi-

laga A. Den uppskattade tidsplanen för arbetet omfattar 14 veckor. Arbetet har do-

kumenterats och bearbetats under hela tidsperioden. Utförandet av arbetet har skett 

i laborationssal på HIG och utrustning som har använts i projektet bestod av MinSeg 

och programpaketet Matlab R2018b samt Simulink.  

Arbetet har i huvudsak tillämpat två metoder för att försöka säkerhetsställa studiens 

validitet och reliabilitet. För det första kommer hänsyn tas till att rätt parametrar si-

muleras och för det andra kommer studien samla in och analysera data. När den in-

samlade data analyseras samtidigt bildas en gemensam interaktion mellan vad som är 

känt och vad som behöver utforskas, vilket är grundläggande för att uppnå reliabilitet 

och validitet [17]. 

3.1 MinSeg hårdvara 

I detta kapitel beskrivs det hur tester på de olika givarna har gjorts, samt hur de ka-

libreras. Teorin bakom givarna är beskriven i kapitel 2.2. 

3.1.1 Encoder 

Arbetet startades med ett första praktiskt moment för att undersöka hur encodern i 

motorn fungerar. Detta har genomförts genom att skapa tester i Simulink för att ro-

tera hjulen med- och moturs.  

Flera olika block har studerats och sammankopplats i Simulink för att få kännedom 

om vinkel på hjulen. Som det tidigare konstateras i kapitel 2.2.1 är encodern det som 

matar ut pulser till givarna. D.v.s. varje gång hjulen roterar ett varv skickas 720 pulser 

ut. Detta motsvarar en fullhjulsrotation, alltså 2𝜋 radianer.   

I Fig. 8, illustreras tillvägagångsättet med flera block för observation av hjulen. Detta 

blockschema skickas sedan över till MinSeg, och därmed kan det verifieras att en hel-

hjulsrotation faktiskt ger 720 pulser, se Fig. 9. En förstärkning har sedan lagts till för 

att räkna om varje puls till radianer 

2 × 𝜋

720
≈ 0.008 𝑟𝑎𝑑/𝑝𝑢𝑙𝑠. (14) 

I Fig.10 visas resultat för vinkeln omräknat till radianer. Det går även att se rippel i 

figuren då det beror på justeringar som gjordes tillhands vid vridning av ett varv på 

hjulen, samma gäller för Fig.9.   
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Fig. 8. Simuleringsblock för encoder. 

 

Fig. 9. En fullhjulsrotation som skickar ut 720 pulser. 
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Fig. 10. Omräkning till radianer vid en fullhjulsrotation. 

3.1.2 Gyrometer 

Det andra praktiska momentet gick ut på att detektera hur gyrometerns axlar, se Fig. 

4, är riktade relativt roboten.  

I Fig. 11, illustreras ett blockschema i syfte med att få kännedom av de tre axlar som 

finns på gyrometern. Tillvägagångssättet för identifiering av axlarna har varit det-

samma för alla tre axlar. Detta har gjorts genom att blockera utgångsportarna för två 

axlar och skicka en signal för den kvarstående axeln. Resultatet visar att axlarna är 

riktade enligt vad som visas i, Fig. 6. I och med detta är det rotationen kring 𝑥-axeln 

som motsvarar vinkelhastigheten �̇� i, Fig. 5, därför är denna axel intressant vid stabi-

lisering av MinSeg. 

Gyrometen har som regel en viss bias, vilket innebär att den visar en vinkelhastighet 

skild från noll även när MinSeg är i vila. Denna bias måste i sin tur kalibreras bort då 

den borde ligga runt 0 rad/s vid vila. För att ta bort bias har mätvärden av utsignalen 

från gyrometern tagits då MinSeg är i vila. Utifrån dessa mätningar har medelvärdet 

tagits för att få en skattning av hur stor bias gyrometern tillför. Se, Fig.12, för resul-

tatet efter att bias tagits bort.  

Gyrometern hos MinSeg ger ut en signal som är proportionell mot vinkelhastigheten, 

men enheten är inte rad/s. Därför behöver signalen konverteras till rätt enhet. För 

att kontrollerna vilken faktor som krävs för att få rätt enhet har vinkelhastigheten in-

tegrerats. Det går då att se vid en rotation på 90° att utsignalen behöver multipliceras 

med en faktor för att göra om enheten till radianer. 
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Fig. 11. Gyrometer med identifiering av 𝑋-axeln. 

 

Fig. 12. Mätning av vinkelhastigheten. 

3.1.3 Accelerometer 

I kapitel 2.2.3 redovisas hur accelerometern i MinSeg fungerar. I Fig.6, kan axlarna 

på accelerometern ses och det kan noteras att skattningar av vinkeln endast kräver 

mätningar av accelerationerna i 𝑦- och 𝑧-riktningen hos axlarna. 

För att mäta vinkeln har ett blockschema använts, se Fig.13. Detta ses från ekvation 

(1) då vinkeln 𝛼 kan skattas utifrån accelerationerna längs 𝑦- och 𝑧-axlarna, och där-

för har 𝑥-axeln blockerats.  

Då MinSeg står upprätt kommer vinkeln att skattas till −
𝜋

2
 radianer. För den mate-

matiska modelleringen och reglering är det mer praktiskt om denna position repre-

senteras med vinkeln 0 radianer, se Fig.5, och därför har 
𝜋

2
 radianer adderats till vin-

keln. 
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I Fig.14. visar accelerometern de slutliga värdena den ger då MinSeg hålls i upprätt 

läge. Vinkeln som kan ses håller sig runt 0 radianer, som den ska. Det går även att se 

effekten av mätbruset.  

 

Fig. 13. Beräkning av vinkeln 𝛼 med hjälp av 𝑌- och 𝑍-axlarna. 

 

Fig. 14. Vinkeln som håller sig runt 0 rad med effekt av brus. 

3.2 Modell av MinSeg 

I detta kapitel kommer en tillståndsmodell att presenteras för kännedom av de till-

stånd som behövs för självbalansering av MinSeg.  
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I kapitel 2.3 har det konstateras att fyra tillstånd krävs för att skapa en modell för 

MinSeg. För att beräkna matriserna i den linjäriserade modellen (5)-(6) behöver pa-

rametrarna för MinSeg mätas. I Bilaga B, Tab. B1, redovisas de värden som uppmätts 

för den MinSeg som använts i detta arbete. Med dessa värden insatta så kommer 

systemmatriserna i (7)-(8)-(9) bli 

𝐴 = [

0.00
38.00
0.00
−3.64

 

1.00
−44.00
0.00
7.95

 

0.00
0.00
0.00
0.00

 

0.00
−1200.00
1.00

−661.00

] (15) 

𝐵 = [

0.00
52.30
0.00
−14.30

] (16) 

𝐶 = [

1
0
0
0

 

0
1
0
0

 

0
0
1
0

 

0
0
0
1

] . (17) 

3.3 Reglerstrategier 

I detta avsnitt kommer LQR- och LQG-regulatorn att presenteras. Denna regulator 

är den som använts vid balansering av MinSeg, se avsnitt 2.4.2. Här kommer även 

blockschemat för balansering av MinSeg presenteras.  

I Fig. 15, illustreras ett blockschema för balansering av MinSeg. En sammansättning 

av alla givare och LQG har även formats i blockschemat. Här går det att relatera till 

ekvation (4) där alla fyra tillstånd presenteras på liknande sätt. Gyrometern och ac-

celerometern har kombinerats till ett block som ger uppmätt vinkelhastighet �̇� och 

vinkel 𝛼 på pendeln. Dessa filtreras sedan med hjälp av ett Kalmanfilter för att få 

bättre skattning på vinkel och vinkelhastighet. Encoder är den som mäter vinkeln på 

hjulet, med hjälp av ett Kalmanfilter skattas sedan både vinkel och vinkelhastighet. 

Flera olika värden har testat på 𝑄1 och 𝑄2 från ekvation (13). Ett val som resulte-

rade i en självbalanserad pendel med goda egenskaper var 

𝑄1 = [

0.2500
0
0
0

 

0
25.0000

0
0

 

0
0

0.0100
0

 

0
0
0

0.0100

] (18) 

𝑄2 = 1. (19) 

Även om dessa värden på 𝑄1 och 𝑄2 gav en regulator som balanserade bra, så resul-

terade det i att MinSeg tenderade åt att drivas bakåt. 
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Fig. 15. Översiktligt blockschema för balansering av MinSeg. 
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4 Diskussion 

Högskolan i Gävle vill ha ett nytt laborationstillfälle i reglerteknikkurserna inom om-

rådet reglerstrategier och därför behöver ett sådant tillfälle skaffas. Under projektets 

gång har fokus varit på ett lärande av mjukvaruplattformen Matlab och Simulink. En 

stor vikt har även varit på olika reglerstrategier som tagits fram för inverterade pend-

lar, där fokus varit att självbalansera en MinSeg. 

Det har tidigare konstaterats att encodern är den givare som mäter vinkeln på hjulen. 

Fördelen med att ha en inbyggd encoder i motorn är att den kan spåra hur långt Min-

Seg har gått och gör så att mätningarna kan utföras från ett avstånd istället för tid.  

Det har tidigare benämnts att encodern räknar 360° vid varje fullhjulsrotation. En 

fördel som då kan ses här vid rotationerna är att den kan ställas in utifrån tre enkla 

steg. Första steget är att rensa encodern så att den börjar räkna från noll. Andra steget 

är att ställa in värdet så att den söker det som önskas. Tredje steget har varit att ställa 

in båda hjulen på MinSeg för att den ska kunna röra sig framåt.  

De andra två givare som har använts i arbetet för att kunna hålla pendeln i ett upprätt 

läge har kombinerats. Då gyrometern har varit den givare som håller reda på vinkel-

hastigheten då den kan mäta snabba förändringar i rotationen på MinSeg. Accelero-

metern har i sin tur mätt vinkeln på pendeln och kan noggrant få en fast vinkel. Med 

hjälp av ett Kalmanfilter har dessa mätningar skattats för att få bättre information av 

både vinkel och vinkelhastighet. 

Genom att använda båda givarna i en applikation kan styrkan hos båda givarna utnyttjas 

samtidigt som nackdelarna elimineras. Ett verkligt exempel på användningen av båda 

givarna är NintendoWii Remote. Efter lanseringen 2006 visade många användare att 

"WiiMote" var utmärkt för att känna upp vagg, men kunde inte korrekt spåra mer 

komplexa rörelser, inklusive rotation. Detta berodde på att "WiiMote" endast litade 

på accelerometer för rörelsespårning. Under 2009 släppte Nintendo en "Wii Remote 

Plus" -tillägg som slutligen aktiverade "True 1: 1 motion tracking" i 6 DOF. Kärnan 

i detta tillägg var gyrometern [16]. 

För att kunna balansera MinSeg har en modell skapats utifrån fysikaliska ekvationer. I 

och med att MinSeg skiljer sig från varandra, kan då en fördel vara att mäta paramet-

rarna för den specifika MinSegen. 
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Det har tidigare konstateras att PID-reglering är en av de mest vanliga reglerstrategi-

erna för att stabilisera inverterade pendlar. I arbetets gång har den setts i olika exem-

pel då regulatorn självbalanserat inverterade pendlar. Det som kan ses som en nackdel 

med PID-regulator kontra LQG-reglering är att parametrar för PID-regulatorn an-

tagligen skulle behöva anpassas för att ge bra viktning mot varje givare för att erhålla 

liknande resultat som vid LQG. En anledning till att LQG-regulatorn valdes är för att 

justeringar kan göras på en regulator och inte flera. En PID-regulator är dock lämplig 

för reglerteknikkurserna på HIG.  

I arbetets gång har LQG-regulatorn tillämpas med syfte att styra processen med en 

utsignal som håller sig så nära önskade börvärdet som möjligt. I detta fall skulle det 

vara en vinkel på 0°, trots olika störningar som kan tänkas påverka systemet. Det som 

beräknas i regulatorn är reglerfelet vilket är skillnaden mellan börvärdet och utsigna-

len, där reglerfelet används för att beräkna en lämplig styrsignal. Fördelen med att 

använda sig av regulatorer är att de enkelt kan byggas in och arbeta parallellt med 

varandra. Exempelvis att en regulator kan användas för att hålla MinSeg i upprättläge 

och en annan regulator som motverkar störningar som kan tillkomma.   

LQG-regulatorn har varit den som balanserat MinSeg. Tillämpning av regulatorn har 

varit att ett linjärt system, kring ett jämviktsläge, har tagits fram utifrån den specifika 

modellen för MinSeg. Kalmanfiltret har varit till stor hjälp då den skattat alla tillstånd 

och reducerat bort brus. En sak som går att poängtera här är att trots ett inskaffat filter 

finns det lite brus kvar. Det kvarstående bruset leder till att MinSeg vibrerar vid sitt 

upprätta läge. En fördel med en LQG-regulator är att viktning mellan tillståndet och 

insignalen för systemet kan göras.  

Under arbetets gång har datainsamling dokumenterats och bearbetats under hela stu-

dieperioden, vilket ger en hög reliabilitet. I och med att arbetet kan upprepas leder 

även det till en hög reliabilitet. Reliabiliteten i arbetet avser ett bestämmande om att 

mätningar sker på ett tillförlitligt sätt medan validitet avser ett bestämmande om det 

som mäts är relevant för sammanhanget [14].  

Stabilisering av MinSeg kommer leda till ett laborationstillfälle på Högskolan i Gävle 

som i sin tur kommer medföra en förbättring av utbildningen. Arbetets resultat har 

lett till en balanserad MinSeg och kan användas för de lämpade kurserna på HIG. In-

spiration från arbetet har tagit från Linköping [18].  
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5 Slutsatser 

LQG-regulatorn har fungerat bra för att balansera MinSeg. Från litteraturstudien har 

det även setts att en MinSeg kan balanseras med hjälp av en PID-regulator, vilket in-

nebär att den även skulle kunna användas vid mer grundläggande reglerteknikkurser. 

Resultatet av arbetet kommer att användas i utbildningssyfte där den nuvarande regu-

latorn kan optimeras. Med bättre inställning av parametrar och vikter finns det möj-

lighet till bättre balansering. Detta är aspekter som kommer utforskas i de kurser som 

MinSeg är ämnad att användas i.  

I resultatet används en LQG för att självbalansera MinSeg nära vinkeln 0°. Ett pro-

blem som uppstod med denna metod var att MinSeg tenderar att driva bakåt. Detta 

beror antagligen på att masscentrum inte ligger i linje med hjulaxeln. Detta skulle 

kunna motverkas genom att hitta den vinkel som krävs för få MinSeg i jämvikt. Ett 

annat alternativ vore att lägga till en integrerande del i regulatorn som ska se till att 

vinkeln på hjulet ska hållas nära noll. 

En förbättring av nuvarande modell för system skulle kunna vara störningshantering 

utöver mätbrus. Modellen som togs fram är enbart menad att få MinSeg att stå i upp-

rätt läge, vilket betyder att om en utomstående störning påverkar balanseringen så 

vickar den. En sådan störning kan exempelvis vara en stöt på MinSeg. Eftersom att 

modellen är linjäriserad efter det upprätta läget så kan den inte hantera alla lägen på 

vinkeln med full pression. Ett förslag på en lösning skulle kunna vara att använda flera 

olika regulatorer som är optimerade för vissa lägen.  
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A1 

Bilaga A 

För att ge arbetet en tidsstruktur har ett Gantt-schema skapats, se Fig. A1.  

 

Fig. A1. Gantt-schema för arbetet. 

 



 

B1 

Bilaga B 

För att skapa de exakta parametrarna för MinSeg har vissa parametrar och mått tagits 

fram, se Tab. B1.  

Tabell B1. Sammanfattning av de fysiska parametrar och mått på MinSeg.  

Parametrar Mått 

g 9,81 m/s2 

L 11,2 cm 

mp 227 g 

Ip 0,00616 kgm2 

mw 20 g  

Icm,w 0,00000746 kgm2 

rw 2,1 cm 

R 4,4  

Kb 0,495 V sek/ radianer 

Kt 0,470 Newtonmeter/A 
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