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Abstract

Konstruktion och reglering av inverterad pendel

Robin Hellmers, Viktor Boström

Syftet med projektet är att konstruera en inverterad pendel som sedan 
med hjälp av reglertekniska metoder ska stabiliseras. De linjära 
regulatorer som prövats är Proportionell, Integrerande och Deriverande 
(PID) -regulatorn och Linnear Quadratic Gaussian (LQG) -regulatorn som 
båda är populära och beprövade i industrin. PID-regulatorn är den 
absolut mest använda regulatorn medan LQG-regulatorn är mer raffinerad 
och i vissa avseenden en optimal regulator. Regulatorerna programmerades 
in i mikrokontrollern Arduino Nano som skickar signaler till en 
motordrivare som styr den stegmotor som ska balansera pendeln. Mycket av 
arbetet har handlat om att skapa en uppställning som tillåter goda 
förutsättningar för att pröva regulatorerna. I uppställningen finns 
delar som utformats i Computor-Aided design (CAD) -verktyget OpenSCAD 
och skrivits ut på en 3D-skrivare. Den givare vi använt för att mäta 
pendelns vinkel är en potentiometer infäst i dessa 3D-utskrivna delar. 
Motorn kunde styras till sin maximala kapacitet och en uppställning har 
skapats. Dock skulle en starkare motor och en mer robust uppställning 
möjliggöra en avsevärt bättre reglering. Regulatorerna klarade inte av 
att stabilisera systemet mer än ett fåtal sekunder, detta bland annat på 
grund av tidsbrist till att justera regleringsvariablerna.
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Populärvetenskaplig sammanfattning

Reglertekniska lösningar finner man varhelst man letar. Att stanna med bilen innan ett rödljus,
att hålla balansen när man cyklar och att hålla ett konstant tryck i en stads vattenledningar är
alla exempel på situationer som löses med återkoppling och reglering på olika sätt. Till exempel
så släpper man gaspedalen när man ser ett rödljus i fjärran och man pumpar mer vatten till
vattentornet när vattennivån däri sjunker.

Det här projektet eftersträvar att balansera en stav lodrätt med den undre änden ledad, vilket
kallas för en inverterad pendel. Så fort pendeln avviker från sin upprätta, lodräta position kom-
mer gravitationen få pendeln att falla ned mer och mer. Ett system där avvikelser förstärks på
detta sätt kallas för ett instabilt system. Sådana system måste regleras för att hållas i jämvikt
vilket vi försöker göra med två reglertekniska metoder. Den första kallas för Proportionell, In-
tegrerande och Deriverande (PID)-regulator och är en mycket vanlig regulator som är enklare
att implementera än den andra regulatorn Linear Quadratic Gaussian (LQG)-regulatorn. LQG-
regulatorn har dock till fördel att den använder sig av tillgänglig information om systemet när
det reglerar och kan därmed skatta vad som kommer att hända i framtiden.

För att styra pendeln används en stegmotor. Den fungerar så att varvet är uppdelat i små steg
och man säger åt motorn hur snabbt den ska gå mellan dessa steg. För att pendelns avvikelse
från sitt lodräta läge använder vi oss av en potentiometer som beroende av vinkelns utslag ger
olika värden. Dessa komponenter har fästs med hjälp av leder utformade i datorn och utskrivna
med 3D-skrivare.

Att ställa in vilka variabler att använda i regulatorerna för att uppnå önskat resultat är ett tidsö-
dande arbete som kräver många test. Mot slutet av projektet när vi färdigställt vår konstruktion
fanns inte tillräckligt med tid för att lyckas ställa in dessa variabler till önskvärt resultat.
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1 Introduktion

Det här projektet går ut på att med reglerteknik stabilisera ett instabilt system i form av en
inverterad pendel. Ett instabilt system är ett system som divergerar från sitt jämviktsläge vid
minsta störning. När störningar fortplantar sig och förstärks kan det leda till stora skador. Ett
exempel är när en kärnreaktor inte regleras och atomerna börjar dela sig okontrollerat, vilket
leder till härdsmälta. Därför är kunskaper inom reglerteknik av stor vikt ur säkerhetssynpunkt
såväl som för kvalitetssäkring inom industri och teknik.

Målet med vårt projekt är att konstruera en uppställning som med hjälp av en linjär regulator
balanserar en inverterad pendel och stabiliserar systemet. Kan pendeln balanseras i över 20 se-
kunder anses systemet som stabiliserat. Två typer av regulatorer har testats i detta projekt. Den
första regulatorn är en Linear Quadratic Gaussian (LQG) -regulator. Detta är i vissa aspekter en
optimerad regulator som använder sig av tillgänglig information om systemet för att förutspå
hur systemet kommer att bete sig i framtiden och styra systemet därefter. Den andra reglatorn
är en Proportionell, Integrerande och Deriverande (PID) -regulator. Denna enklare typ av re-
gulator är den absolut mest använda inom industrin [1] och utgår endast från avvikelser från
referenssignalen när den stabiliserar systemet.

Vi använder oss av mikrokontrollerkortet Arduino Nano för att mäta vinkeln hos pendeln och
för att skicka signaler till stegmotordrivaren. Den stegmotordrivare vi använder tolkar i sin tur
signalerna från Arduinon och styr motorn på det sätt som vi programmerat den att göra. Många
av delarna som behövdes för att konstruera uppställningen ritades i OpenSCAD och skrevs ut
med 3D-skrivare.
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Symbolförteckning

Modellsymboler, figur 2

l1 Styrbara stavens längd

l2 Inverterade pendelns längd

θ1 Styrbara stavens vinkel

θ2 Inverterade pendelns vinkel

m Inverterade pendelns massa

sg Tyngdacceleration

sF Kraft utövad på den inverterade pendeln

Tillståndssymboler

A Matris för tillståndsbeskrivning i kontinuerlig tid

B Vektor för tillståndsbeskrivning i kontinuerlig tid

M Vektor för tillståndsbeskrivning i kontinuerlig och diskret tid

C Matris för tillståndsbeskrivning i kontinuerlig och diskret tid

x Tillståndsvektor

u Insignal

w Processbrus

z Vektor med styrda variabler

y Vektor med uppmätta variabler

v Mätbrus

F Matris för tillståndsbeskrivning i diskret tid korresponderande till A

G Vektor för tillståndsbeskrivning i diskret tid korresponderande till B

k Heltalsvariabel. 0,1,2,...

h Tidsintervall i diskretiseringen
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2 Teori

2.1 Systemmodell

En inverterad pendel är en pendel balanserad kring sitt instabila jämviktsläge (se figur 1). Pen-
deln hamnar ur sitt jämviktsläge vid minsta störning varpå gravitationen kommer att föra pen-
deln än längre från jämviktsläget. Detta är det beteende vi söker eliminera med vår regulator.

Figur 1: En enkel inverterad pendel löskopplad i dess undre ände.

När man använder sig av LQG-reglering behövs en tillståndsbeskrivning av systemet för att
förutspå systemets beteende. Ett sätt att ta fram tillståndsbeskrivningen är att använda rörelse-
ekvationen. Härledningen utgår från en förenklad modell av uppställningen enligt figur 2 där
stegmotorn justerar vinkeln θ1.

Figur 2: Modellen över vår uppställning där den övre staven är den vi vill balansera och den undre är
den vi kan kontrollera. De två stavarna är ledade vid den blå cirkeln.
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Newtons andra lag delas upp i kartesiska komponenter, vilket för resulterar i y-komponenten

F cos(θ2)−mg = ml1
d2

dt2

(
1− cos(θ1)

)
+m

l2
2

d2

dt2

(
sin(θ2)

)
= ml1

(
θ̈1 sin(θ1)+ θ̇

2
1 cos(θ1)

)
+m

l2
2

(
− θ̈2 sin(θ2)− θ̇

2
2 cos(θ2)

)
(1)

och x-komponenten

F sin(θ2) = ml1
d2

dt2

(
sin(θ1)

)
+m

l2
2

d2

dt2

(
sin(θ2)

)
= ml1

(
θ̈1 cos(θ1)− θ̇

2
1 sin(θ1)

)
+m

l2
2

(
θ̈2 cos(θ2)− θ̇

2
2 sin(θ2)

)
. (2)

Kombinera ekvation 1 och 2 genom att lösa ut F , samt förkorta massan för att få

1
cos(θ2)

(
l1(θ̈1 sin(θ1)+ θ̇

2
1 cos(θ1))+

l2
2
(− θ̈2 sin(θ2)− θ̇

2
2 cos(θ2))+g

)
=

1
sin(θ2)

(
l1(θ̈1 cos(θ1)− θ̇

2
1 sin(θ1))+

l2
2
(θ̈2 cos(θ2)− θ̇

2
2 sin(θ2)

)
.

Efter att ha sorterat om termerna fås

0 = θ̈1l1
(

sin(θ1)sin(θ2)− cos(θ1)cos(θ2)
)

+ l1θ̇
2
1

(
cos(θ1)sin(θ2)+ sin(θ1)cos(θ2)

)
− l2

2
θ̈2

(
sin2(θ2)+ cos2(θ2)

)
− l2

2
θ̇

2
2

(
cos(θ2)sin(θ2)− sin(θ2)cos(θ2)

)
+gsin(θ2) .

Med trigonometriska identiteter kan denna ekvation förenklas till

−θ̈1l1 cos(θ1 +θ2)+ l1θ̇
2
1 sin(θ1 +θ2)−

l2
2

θ̈2 +gsin(θ2) = 0 .

En linjärisering av ekvationen leder till den slutliga rörelseekvationen

θ̈2 =
2g
l2

θ2−
2l1
l2

θ̈1 .

Denna ekvation kan uttryckas med tillståndsbeskrivningen


θ̇1
θ̈1
θ̇2
θ̈2

=


0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 2g

l2
0




θ1
θ̇1
θ2
θ̇2

+


0
1
0
−2l1

l2

u+Mw(t) (3)

eller
ẋ = Ax+Bu+Mw ,

där u = θ̈1 är insignalen och Mw är processbrus. Om vektorn M väljs till B, kan tillståndsbe-
skrivningen skrivas om till

ẋ = Ax+B(u+w)
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och därmed kan w tolkas som brus i insignalen.

Tillståndsbeskrivningen för systemet i kontinuerlig tid med y(t) som mätning, z(t) som styrda
variabler, w(t) som processbrus och v(t) som mätbrus ges av

ẋ(t) = Ax(t)+Bu(t)+Mw(t)
z(t) = [1 0 1 0 ] x(t)
y(t) =Cx(t)+ v(t)

där tillståndet är

x(t) =


θ1
θ̇1
θ2
θ̇2


och där M = B,

A =


0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 2g

l2
0

 , B =


0
1
0
−2l1

l2

 , C =


1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

 .

2.2 Reglering

2.2.1 Tillståndsskattningen - Linear-Quadratic Estimator (LQE) - Kalman

Den diskreta tillståndsbeskrivningen för ett system kan skrivas som
x[kh+h] = Fx[kh]+Gu[kh]+Mw[kh]
z[kh] = [1 0 1 0 ]x[kh]
y[kh] =Cu[kh]+ v[kh]

, (4)

där k = 0,1,2, ... och h är tidssteget. Störningarna η [kh] =
[

w[kh]
v[kh]

]
har intensiteterna

Rη =

[
R1 R12
RT

12 R2

]
,

som här även är reglervariabler för kalmanfiltret.

Inför beteckningen x̂(kh+h|kh) som betyder att x̂ vid tidpunkt kh+h har beräknats med infor-
mation fram till tidpunkten kh. Därmed är x̂(kh+h|kh) en prediktion av kommande värde hos
x̂. Kalmanfiltret använder sig av en prediktor

x̂[kh+h|kh] = Fx̂[kh|kh−h]+Gu[kh|kh−h], (5)
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samt en såkallad korrektor

x̂[kh|kh] = x̂[kh|kh−h]+ K̃ (y[kh]−Cx̂[kh|kh−h]) (6)

som korrigerar prediktionen med tidigare okänd information.[2] Nu bör förstärkningen K̃ i
korrektorn väljas så att prediktorns fel

e[kh+h|kh] = x[kh+h|kh]− x̂[kh+h|kh] (7)

minimeras. Felet kan med ekvation 4, 5 och 6 skrivas om till

e[kh+h|kh] =F(x̂[kh|kh−h]− x̂[kh|kh−h])
−K(Cx[kh|kh−h]+ v[kh]−Cx̂[kh|kh−h])+Mw[kh] ,

där K = FK̃. Detta kan uttryckas i felet ett tidssteg före ekvation 7 enligt

e[kh+h|kh] = (F−KC)e[kh|kh−h]+Mw[kh]−Kv[kh] =

= (F−KC)e[kh|kh−h]+
[
M −K

]
η [kh] .

Kovariansmatrisen P till detta fel erhålles genom den diskreta Lyapunov-ekvationen

(F−KC)P(F−KC)T +
[
M −K

]
Rη

[
MT

−KT

]
−Πe = 0

om egenvärdena till F−KC ligger strikt inom stabilitetsområdet.[2]

Denna ekvation definierar P(K) som en funktion av K och ska väljas så att kovariansmatrisen
P(K) minimeras. Denna minimerade lösning ges av den diskreta Riccati-ekvationen

FPFT −P+MR1MT − (FPCT +MR12)(CPCT +R2)
−1(FPCT +MR12)

T = 0 ,

där förstärkningen är K̃ = F−1K och

K = (FPCT +MR12)(CPCT +R2)
−1 .

Ett vanligt antagande är att det inte existerar någon korrelation mellan de två brusen v och w,
därmed är R12 = 0 och

K̃ = PCT (CPCT +R2)
−1

2.2.2 Återkopplingen - Linear-Quadratic Regulator (LQR)

Ett instabilt, öppet system kan slutas och regleras till stabilitet med hjälp av en linjär återkopp-
ling av tillståndet. Detta kan uttryckas som

u[kh] =−Lx[kh] ,
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där L är den linjära återkopplingskonstanten. För att på ett bra sätt jämföra och avgöra storleken
hos felet samt insignalen skapas en kvadratisk kostnadsfunktion

J(u) =
∞

∑
k=0

(
eT [kh]Q1e[kh]+uT [kh]Q2u[kh]

)
,

med kostnads-/viktmatriserna Q1 och Q2 som reglervariabler för återkopplingen. Observera att
om referenssignalen r = 0 så är e = z− r = z. Denna kostnadsfunktion kan minimaliseras med
avseende på L med liknande metoder som för Kalmanfiltrets förstärkning K i avsnitt 2.2.1.[2]
Detta ger

L = (GT SG+Q2)
−1GT SF ,

där S är lösningen till den diskreta Riccati-ekvationen

FT SF−S+MT Q1M−FT SG(GT SG+Q2)
−1GT SF = 0 .

2.2.3 Hela regulatorn - Linear-Quadratic Gaussian (LQG)

Betrakta systemet 
x[kh+h] = Fx[kh]+Gu[kh]+Mw[kh]
z[kh] = [1 0 1 0 ]x[kh]
y[kh] =Cx[kh]+ v[kh]

(8)

där störningarna, utan korrelation till varandra, η [kh] =
[

w[kh]
v[kh]

]
är vitt brus med kovarianserna

och reglervariablerna för återkopplingen Rη =

[
R1 0
0 R2

]
.

Tillståndet skattas först med hjälp av ett Kalmanfilter där prediktorn är

x̂[kh+h|kh] = Fx̂[kh|kh]+Gu[kh] (9)

och
x̂[kh|kh] = x[kh|kh−h]+ K̃ (y[kh]−Cx[kh|kh−h]) (10)

är en korrektion av föregående prediktion med tidigare okänd information där förstärkningen
är

K̃ = PCT (CPCT +R2)
−1 .[2]

Där P är lösningen till den diskreta Riccati-ekvationen

FPFT −P+MR1MT −FPCT (CPCT +R2)
−1(FPCT )T = 0 .

Systemet styrs med en linjär återkoppling av det skattade tillståndet enligt u[kh] =−Lx̂[kh] där

L = (GT SG+Q2)
−1GT SF ,

varav S är lösningen till den diskreta Riccati-ekvationen

FT SF−S+MT Q1M−FT SG(GT SG+Q2)
−1GT SF = 0 .

Q1 och Q2 är här reglervariabler för återkopplingen.
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2.2.4 Differensapproximationer och styrning av insignal

Tillståndsbeskrivningen enligt ekvation 3 har insignalen u = θ̈1, dock är det svårt att styra acce-
lerationen precist hos en stegmotor på grund av dess uppbyggnad (se avsnitt 2.3.1). Då diskre-
tiseringen av systemet använder sig av zero-order hold kräver det en styckvis konstant insignal.
Då denna styckvisa insignal har ett fast tidsintervall, kommer det visa sig att både den konstanta
hastigheten och nästa vinkel måste bestämmas. Genom att utföra en finit bakåtdifferens enligt

u[kh] =
θ̇1[kh]− θ̇1[kh−h]

h
,

kan hastigheten från nu och fram till nästa tidssteg, för en konstant acceleration, bestämmas
enligt

θ̇1(kh) = hu[kh]+ θ̇1[kh−h] .

Den konstanta accelerationen bestäms av återkopplingen u[kh] = −Lx[kh] (se mer i avsnitt
2.2.2) och föregående hastighet är känd. Däremot kan inte hastigheten direkt ansättas hos steg-
motorn på grund av dess uppbyggnad, se avsnitt 2.3.1. Eftersom att hastigheten måste vara
konstant över ett specifikt tidsintervall för att insignalen ska vara konstant under samma tidsin-
tervall enligt den finita differensen, kräver det information om hur många steg som måste utfö-
ras över detta tidsintervall. Därmed utförs ytterligare en finit differensapproximation enligt

u[kh] =
θ1[kh−h]−2θ1[kh]+θ1[kh+h]

h2

och då kan vinkeln som stegmotorn, med den konstanta vinkelhastigheten, ska rotera till be-
stämmas enligt

θ1[kh+h] = h2u[kh]+2θ1[kh]−θ1[kh−h] .

2.2.5 PID-regulator

PID-regulatorn är den absolut vanligaste regulatorn i industrin. PID står för Proportionell, In-
tegrerande och Deriverande vilka är de olika delarna som regulatorn består av. Detta ses enkelt
i styrlagen för den återkopplade styrsignalen

u(t) = KP(r(t)− y(t))+KI

∫ t

t0
r(τ)− y(t)dτ +KD

d
dt
(r(t)− y(t)),

där u(t) är insignalen, r(t) är referenssignalen, y(t) är utsignalen och KP, KI och KD är design-
variabler. P-reglering ensamt kan i de flesta fall inte till fullo eliminera en störning i ett system,
det kan däremot en PI-regulator. Ju större värden på KP och KI man sätter desto snabbare
kommer systemet att svänga in mot sitt referensvärde, däremot kan det leda till problem med
instabilitet. En anledning till det kan vara att om avvikelsen är stor kommer den att dröja sig
kvar trots att insignalen är maximal vilket leder till att integraldelen växer sig väldigt stor innan
systemet svängt in mot referensvärdet. Systemet kommer då att få en stor översläng som leder
till att integraldelen växer sig stor. Detta kallas för wind-up och måste hållas i åtanke när man
programmerar sin regulator. Den deriverande delens effekt kan beskrivas som att den tar hänsyn
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till framtida förändringar av systemet. Om systemet snabbt går mot referensvärdet kommer den
deriverande delen att minska insignalen och därigenom öka stabilitetsmariginalen.[1]

I detta projekt används digitala signaler varför den kontinuerliga styrlagen måste diskretiseras.
Detta görs bland annat med finita differenser och med r(t) = 0 blir styrlagen

u[kh+h] =−KPy[kh]−KI

Tk

∑
k=0

hy[kh]−KD
y[kh]− y[kh−h]

h
,

där k är det aktuella steget och h är samplingsperioden.

2.3 Styrning

2.3.1 Stegmotor

En stegmotor har de karaktäristiska egenskaperna att kunna rotera väldigt precist och har sitt
maximala kraftmoment vid låga varvtal. Därför brukar dessa motorer vara väldigt vanliga inom
bland annat 3D-skrivare.

Det existerar flertalet varianter av stegmotorer, i detta projekt har en hybrid bipolär sådan an-
vänts. Att denna är hybrid innebär att magnetfälten inuti motorn både induceras av ström och
uppkommer av permanentmagneter. Det vanligaste är att rotorn är gjord av permanentmagneter
och statorn av spolar (se figur 3a). Permanentmagnetens syfte är att magnetisera kuggarna som
sitter på rotorn. Spolarnas syfte är att magnetisera sina egna kuggar, men även handha kontrol-
len av motorn genom att kunna kontrollera deras magnetfält. För en bipolär stegmotor används
två slingor där varje slinga vanligtvis utgör fyra olika spolar. Av dessa fyra spolar är två av dem
lindade medurs och två moturs, detta för att de ska inducera motsatta polariteter. Dessa spolar
är utplacerade enligt figur 3b, observera polariteterna och hur kuggarna hos rotorn och statorn
placeras med en förskjutning till varandra.[3]
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(a) Insidan av en typisk hybrid bipolär
stegmotor.[4]

(b) Lindningen av den bipolära stegmotorns
två slingor. Statorns och rotorns orientering till
varandra vid samma läge som figur 4a.

Figur 3: Stegmotorns uppbyggnad i genomskärning.

Den förskjutning hos statorns kuggar relativt rotorns kuggar möjliggör en rotationsrörelse en-
ligt figur 4. Om den initialt stationära orienteringen är enligt figur 4a, betyder det att enligt figur
3b att första slingan matas med positiv strömrikting. Se hur de kuggar hos statorn med nordligt
inducerad pol attraherar de sydpoliga kuggarna hos rotorn. Samtidigt som de sydpoliga kug-
garna hos statorn repellerar de sydpoliga kuggarna hos rotorn. Denna orientering blir därmed
stationär tills de inducerade magnetfälten ändras.

Nästa steg blir att endast mata den andra slingan med ström i positiv rikting. Därmed roteras
rotorn med en liten vinkel för att statorns nya nordpoliga kuggar ska ställa in sig mot rotorns
sydpoliga kuggar, samt repellerar statorns nya sydpoliga kuggar på samma sätt som förut ro-
torns sydpoliga kuggar till en orientering enligt figur 4b.
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(a) Start- och slutorientering. Första slingan ma-
tas med positiv strömriktning.

(b) 1/4 förskjutning. Andra slingan matas med po-
sitiv strömriktning.

(c) 2/4 förskjutning. Första slingan matas med ne-
gativ strömriktning.

(d) 3/4 förskjutning. Andra slingan matas med ne-
gativ strömriktning.

Figur 4: Stegmotorns fyra steg för en rotationsvinkel mellan två kuggar. Grön markering för att tydlig-
göra den marginella rotationen.

För att utföra nästa rotation upprepas samma sak för första slingan, fast med negativ strömrikt-
ning för att vända på polerna hos figur 4a till figur 4c. Rotationen därefter använder samma
metodik, en negativ strömriktning i andra slingan för att vända på polerna hos figur 4b till figur
4d. Det slutliga steget utförs genom att strömföra första slingan i positiv rikting och därmed
komma tillbaka till det ursprungliga stationära tillståndet 4a.

Med denna metodik har en kugge hos rotorn gått från att ha varit inställd till en kugge hos
statorn till att bli inställd till nästa kugge medurs hos statorn. En rotor med 50 kuggar, som i
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detta projekt, har under dessa fyra steg roterat 360 °/50 = 7,2 ° under dessa fyra steg. Vilket
innebär att stegmotorn har en upplösning på 7,2°/4 = 1,8° med denna styrningsmetodik. Dock
kan halvsteg utföras genom att ha ett mellanläge där båda slingorna strömförs. Dessutom kan
ännu mindre steg som fjärdedels-steg, åttondels-steg och sextondels-steg utföras genom att
strömföra dessa två slingorna olika mycket i de olika stegen.

2.3.2 Stegmotordrivare - HR4988

För att kunna driva den hybridbipolära stegmotorn, se avsnitt 2.3.1, krävs möjligheten till att
ändra strömmens rikting i stegmotorns slingor. För att utföra detta kan en H-brygga användas
för varje slinga, det vill säga att det krävs två H-bryggor för att driva den bipolära stegmotorn.
Stegmotordrivaren HR4988 som används i detta projekt använder MOSFET-transistorer i si-
na H-bryggor enligt figur 5. En matningsspänning sätts mellan SENSE1 och VBB1. Därefter
sätter motordrivaren önskade spänningar på MOSFET-transistorernas gatear. För att skapa ett
strömflöde medurs i den övre motorslingan, som ses i figur 5, sätter motordrivaen en spänning
på gatearna hos transistorerna M2 och M3. För att byta strömriktning sänks spänningen på
gatearna till transistorerna M2 och M3 för att sedan öka spänningen på gatearna till M1 och
M4.[5]

Figur 5: De två H-bryggorna inuti motorstyrkretsen HR4988.

under tiden då stömriktningsändringen sker, då ingen transistor i H-bryggan släpper igenom
ström, är liten men kan orsaka problem då stegmotorns induktans lagrat upp energi som behöver
urladdas. Om detta inte hanteras kan transistorerna brännas upp. Därför har HR4988 extra
dioder, utöver transistorernas intrinsiska diodegenskaper, ditsatta mellan drain och source.
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Figur 6: Allegro A4988.

En matningsspänning för motorn sätts mellan GND och VMOT
(se figur 6). Helst ska en större matningsspänning än motorns an-
givna användas, det som krävs då är en justering av den inbyggda
strömbegränsaren. Potentiometern ska då justeras tills spänning-
en mellan potentiometern och GND multiplicerat med två är lika
med maxströmmen för stegmotorn. Rekommenderat är även att
koppla in en kondensator (cirka 100 µF) parallellt med matnings-
spänningen för motorn. Detta för att förhindra eventuella spän-
ningsspikar som kan uppstå på grund av motorns induktans och
snabba strömförändringar. Dessa spikar måste vara uppbyggda
av högfrekventa sinussignaler enligt Fourieranalys och kommer
därför att kortslutas via kondensatorn. Kondensatorn kan även
lagra energin och jämna ut spänningen genom små urladdning-
ar.

1A och 1B i figur 6 kopplas till en slinga hos stegmotorn, medan 2A och 2B kopplas till den
andra slingan. För kortet sätts en digital matningsspänning på cirka 5 V mellan GND och VDD.
Den inversa ENABLE kräver en logisk nolla för att stegmotorn ska kunna användas. De digitala
MS1, MS2 och MS3 anger tillsammans med vilken upplösning motorn ska ta stegen enligt
tabell 1.

Tabell 1: Kombinationer för stegupplösning.

Upplösning MS1 MS2 MS3
1 0 0 0

1/2 1 0 0
1/4 0 1 0
1/8 1 1 0

1/16 1 1 1

I detta projekt är varken de inversa RESET eller SLEEP nödvändiga funktioner och kan enkelt
ignoreras genom att koppla ihop dem och därmed sätta båda till en logisk etta. DIR anger om
stegmotorn ska rotera medurs eller moturs genom antingen en logisk etta eller nolla. Detta
hanterar motordrivaren genom att ange vilka MOSFET-par i figur 5 som ska användas när.
STEP anger när motorn ska ta steg med den inställda stegupplösningen. STEP reagerar på
stigningar, det vill säga när den går från en logisk nolla till en logisk etta.

2.3.3 Mikrokontrollerkort - Arduino

Arduino är ett företag som erbjuder ett open source hårdvaru- och mjukvarusystem. Vi använde
oss av modellen Arduino Nano som är monterad med kretskortet ATmega328 och som har ett
flash-minne om 32 kB. Detta mikrokontrollerkort programmeras i ett C/C++-liknande språk
med all den kod som ska mäta insignaler samt beräkna och skicka utsignaler .[6]
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3 Metod

3.1 Computor-Aided Design och 3D-utskrift

Flertalet delar i vår uppställning utformades i OpenSCAD och skrevs ut på en 3D-skrivare.
Delarna utgjorde ett stativ till motorn och alla leder mellan olika delar i uppställningen. Många
varianter av var del skrevs ut då utformningen av vår uppställning reviderades under arbetets
gång. Till exempel var första tanke att leda stavarna med ett kullager och vi skrev ut delar som
passade för detta men då vi senare beslöt att använda en potentiometer behövde delarna göras
om.

3.2 Givare och utsignaler

En stor del av utformningsarbetet med uppställningen handlade om att identifiera vilka utsig-
naler som behövde mätas och vilka givare som fanns tillgängliga för att ge dessa. Den första
idén på en givare att ge vinkeln på pendeln var en accelerometer som skulle monteras överst
på denna. Idén levde med länge tills insikten om att stavens läge inte kunde bestämmas med
önskvärd noggrannhet. Ett beslut om att byta till en potentiometer mellan de båda stavarna ut-
fördes då den kan mäta den relativa vinkeln mellan dessa. För att då kunna bestämma den övre
pendelns läge kräver det i sin tur att man vet vilken vinkel den kontrollerade staven har. För
det här ändamålet fanns två alternativ. Det första alternativet var att montera en enkoder som
precist kunde avgöra stavens läge och det andra alternativet var att räkna antalet steg som mo-
torn stegade. Det senare alternativet valdes vilket innebar att ett krav om att motorn inte skulle
tappa steg, det vill säga glida, sattes.

3.3 Beräkningar

Med MATLABs funktion c2d kan en tillståndsbeskrivning i diskret tid tas fram genom den
kontinuerliga tillståndsbeskrivingen med hjälp av zero-order hold och ett visst tidsintervall,
vilket resulterar i systemet i ekvation 8 där F och G är korresponderande tidsdiskreta matriser
till de tidskontinuerliga matriserna A och B.

Med MATLABs funktion kalman kan kalmanfiltrets förstärkning K̃ beräknas med den dis-
kretiserade tillståndsbeskrivningen samt kovariansmatriserna R1 och R2. Och med MATLABs
funktion dlqr kan återkopplingens förstärkning L beräknas med den diskretiserade tillståndsbe-
skrivningen samt straff-/viktmatriserna Q1 och Q2.

3.4 Inställning av regleringsvariabler

Det finns olika tillvägagångssätt för att ställa in regleringsvariablerna. För PID-regleringen an-
vändes Zeigler-Nichols metod för att hitta en utgångspunkt att arbeta sig vidare från. Man
börjar med att sätta KI och KD till noll och sedan öka KP tills systemet oscillerar. Därefter sätter
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man KP, KI och KD till värden som bestäms utifrån KP vid oscillation och tidsperioden oscilla-
tionerna sker med.[1] Detta är svårt i detta fall då små avvikelser lätt leder till att pendeln faller
men den kan ge en fingervisning om vilka värden variablerna bör ha.

LQG-regulatorn består av ett Kalmanfilter (LQE) och en LQR-återkoppling vilka var för sig kan
ställas in oberoende av varandra. För att ställa in Kalmanfiltret anger man hur stort processbrus
respektive mätbrus man har, eller tror sig ha, i systemet. För att ställa in LQR-återkopplingen
anger man hur mycket man vill bestraffa avvikelser från referensvärdet för de olika tillstånden
respektive storleken på insignalen. Detta gör man genom att ange kovariansmatriserna R1 och
R2 för Kalmanfiltret och straffmatriserna Q1 och Q2 för LQR (se koden i Appendix A).

4 Resultat

Den slutgiltiga uppställning kan ses i figur 7, observera att den övre staven i figuren manuellt
hålls stabil. Motorn sitter monterad i ett 3D-utskrivet stativ som håller den stadigt i rätt läge.
Stativet kan skruvas fast i en träskiva för ytterligare stabilitet. En aluminiumstav är fäst i motorn
med en 3D-utskriven infästning. Den yttre aluminiumstaven är den inverterade pendeln och
de två aluminiumstavarna är ledade med en potentiometer fäst i ytterligare två 3D-utskrivna
delar. Den styrbara staven fäst i motorn är 16 cm lång och den inverterade pendeln är 43 cm
från potentiometern till toppen. Dessa stavar är kapade från ett aluminiumrör med en 8 mm i
innerdiameter och 10 mm i yttediameter.
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(a) (b)

Figur 7: Uppställningen av pendel och motor.

Kretsuppkopplingen som kan ses i figur 8 visar de olika komponenterna är ihopkopplade till
varandra. Den potentiometer som finns avbildad är den som fungerar som led mellan de två alu-
miniumstavarna. Istället för batteriet i figur 8 användes en spänningskälla som kunde leverera
den effekt som krävdes och som även hade en justerbar spänning. Spänningen som användes
var kring 12− 14 V , det var inte viktigt att den alltid var densamma då motordrivaren såg till
att motorn fick rätt spänning genom en strömbegränsning som sattes till ca 2,2 A.
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Figur 8: Kretsuppkopplingen som använts för att styra motorn med det blå kortet Arduino Nano via den
gröna stegmotordrivaren. Överst till vänster ses stegmotorn och till höger potentiometern.

Regulatorerna parerar vinkelavvikelser och balanserar pendeln initialt men efter en kort tid blir
överslängen för stor vilket leder till att den i nästa steg inte lyckas fånga upp pendeln igen.
LQG-regulatorn lyckades bättre med att stabilisera pendeln och kunde balansera den längre än
vad PID-regulatorn kunde.
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5 Diskussion

Konstruktionen är en betydande del av detta projekt men som togs för lite hänsyn till i plane-
ringen. Då vi inte på förhand visste om vilka komponenter som fanns tillgängliga borde vi i
första hand tagit reda på detta och undersökt möjligheterna att montera dessa innan vi började
arbeta med andra delmål såsom programmering och beräkningar. Varje gång vår uppställning,
med dimensioner eller val av givare, ändrades var vi tvungna att göra om våra beräkningar
och skriva om programmet. I slutändan stod dock vår uppställning stabilt med fullt fungerande
givare, motor, leder och kretskort.

När vi började utforma konstruktionen var planen att en accelerometer skulle mäta pendelns
läge. Vi kom långt senare fram till att den inte skulle tillhandahålla tillräckligt med information
för detta. Istället valde vi att montera en potentiometer mellan de båda aluminiumstavarna. Po-
tentiometern hade en viss inre friktion som vi bedömde inte skulle innebära något problem för
vårt ändamål. Friktionen övervanns lätt av det kraftmoment pendeln utövade på potentiometern.

Vi stötte på en del motgångar under projektets gång. Bland annat gick många stegmotordrivare
sönder innan vi slutligen lyckades åtgärda problemet. Att de gick sönder fann vi bero på spän-
ningsspikar över stegmotordrivaren från vår spänningskälla på grund av motorns induktans och
snabba förändringar av strömmen. Då dessa spänningsspikar enligt Fourieranalys måste bestå
av många högfrekventa signaler åtgärdades detta genom att sätta en kondensator parallellt med
strömkällan för att kortsluta dessa signaler. Vid ett tillfälle gick även vår stegmotor sönder. Det
tycktes bero på att de permanentmagneter som finns i motorn hade avmagnetiserats. Vi kom
aldrig med säkerhet underfund på varför, men vi tror att skedde i samband med att motordrivar-
korten gick sönder och att för stor ström då passerade genom motorn. Då motorn gick sönder
krävdes anpassning av stativet till denna, vilket tog dyrbar tid då regleringsvariablerna behövde
ställas in.

En orsak till varför vi inte lyckades stabilisera pendeln kan vara att motorn är för långsam
när hastigheten med korta intervall byter riktning. Detta kan innebära att motorn inte klarade
av de mindre vinkelförändringarna och istället tappade steg. Det vill säga att motorn inte hin-
ner kompensera för vinkelavvikelsen och att systemet därför förblir instabilt. Även vid större
vinkelförändringar med en större vinkelhastighet verkade motorn ha problem vid riktningsänd-
ring. Detta försökte vi åtgärda genom att inkludera en acceleration och deacceleration i koden.
Dock har detta inverkan på under hur stort tidsintervall motorn gör varje vinkelförändring. Det-
ta tidsintervall bör enligt regleringsproblemet och tidigare antaganden vara ungefär lika stort
hela tiden.

För att undvika att tappade steg hos motorn förblir okända vid beräkningarna bör en enkoder
användas. Istället för att helt förlita sig på att motorn utför de steg som vi säger åt den att utföra,
kan man hela tiden uppdatera vinkeln med enkodern. Med en enkoder kan även analysen vid
ändring av regleringsvariabler förenklas då man märker om motorn inte klarar av insignalerna.
En enkoder skulle även kunna användas i kopplingen mellan stavarna för att undvika den inre
friktion som potentiometern har. Andra liknande projekt har använt sig av en DC-motor istället
för en stegmotor vilket kan vara fördelaktigt eller åtminstone värt att pröva. Dessutom bör
massiva stavar eller något med större massa användas för att skapa en större tröghet i systemet,
vilket skulle förenkla regleringen. Ju större tidskonstanter systemet har jämfört med motorns
tidskonstant, desto lättare blir det att reglera. Kopplingarna mellan stavarna och till motorn bör
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även göras stabilare för att undvika de vibrationer som uppstår vid riktningsändringarna. Dessa
vibrationer var väldigt tydliga och bör undvikas i framtida projekt.

6 Slutsats

Syftet med detta projekt var att konstruera och reglera en inverterad pendel. För att uppnå detta
har specifikationer identifierats, och med utgångspunkt i dessa har komponenter utformats som
skrivits ut och monterats. Detta kan beskrivas som en iterativ process som gick ut på att testa
uppställningen, utvärdera och i många fall ändra utformningen eller börja om. Ytterligare en
stor del av projektet handlade om att studera och programmera två typer av regulatorer; PID-
regulatorn och LQG-regulatorn. Att ställa in variablerna till dessa regulatorer är en tidsödande
process som inte färdigställdes. Pendeln kan balanseras initialt en kort tid men faller snabbt och
är således inte stabiliserad.

För att förbättra denna uppställning bör enkoders användas vid motoraxeln och kopplingen
mellan stavarna. Kopplingarna mellan stavarna och till motorn bör göras stabilare för att und-
vika de vibrationer som nu uppstår. Massiva stavar bör även användas för att skapa en större
tröghet hos systemet. En intressant fortsättning på detta projekt hade varit att arbeta med en
olinjäriserad modell så att pendeln kan svingas upp från sitt stabila jämviktsläge (nedåt) till sitt
instabila.
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Bilagor

A Beräkningar - MATLAB-kod

1 %% Constants and matrices
2

3 g = 9.82; %gravity
4 L1 = 0.16; %length of lower pendulum
5 L2 = 0.43; %length of upper pendulum
6

7 %State space description
8 A = [0, 1, 0, 0;
9 0, 0, 0, 0;

10 0, 0, 0, 1;
11 0, 0, 2*g/L2 0];
12

13 B = [0; 1; 0; -2*L1/L2];
14

15 C = eye(4);
16

17 D = zeros(4,1);
18 H = zeros(4,1);
19 N = zeros(4,1);
20

21 %% Variables
22

23 %Zero-order hold time interval
24 timeInt = 0.05;
25

26 %Kalman, noise covariances
27 R1 = 10; %process noise
28 R2 = 10*[0 0 0 0;
29 0 1 0 0;
30 0 0 0.1 0;
31 0 0 0 1]; %measurement noise
32

33 %LQR, weight matrices
34 Q1 = [10 0 0 0;
35 0 0 0 0;
36 0 0 1000000 0;
37 0 0 0 0];
38 Q2 = 1;
39

40
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41 %% Kalman filter
42

43 % x[n+1] = A*x[n] + B*u[n] + G*w[n] = {If G = B} =
44 % = A*x[n] + B*(u[n] + w[n])
45 % y[n] = C*x[n] + D*u[n] + H*w[n] + v[n] = {If D,H = 0} =
46 % = C*x[n] + v[n]
47 % E(w[n]*w^T[n]) = Q
48 % E(v[n]*v^T[n]) = R
49 % E(w[n]*v^T[n]) = N = {N = 0} = 0
50 %
51 % Kalman needs 'sys' to have input matrices A,[B G],C,[D H]
52 % when A, B, C, D is the discrete system matrices.
53

54 sysKalman = ss(A,[B B],C,[D H]); %continous time state space system
55 sysdKalman = c2d(sysKalman, timeInt); %discretization
56

57 [~,~,~,K_tilde,~] = kalman(sysdKalman, R1, R2); %kalman gain
58 % K_tilde = Mx = P*C'*inv(C*P*C' + R2), Innovation gain
59

60

61 %% Linear-Quadratic Regulator
62

63 sysLQR = ss(A,B,C,D); %continous state space system
64 sysdLQR = c2d(sysLQR,timeInt); %discretization
65

66 [F, G, C, D] = ssdata(sysdLQR); %update to the discrete system matrices
67 [L,~,~] = dlqr(F,G,Q1,Q2,N); %feedback gain
68

69

70 %% Print
71 %For easy copying from MATLAB to Arduino
72

73 K_tilde = ['{',vect2str(K_tilde(1,:)),', ', vect2str(K_tilde(2,:)),...
74 ', ', vect2str(K_tilde(3,:)),', ', vect2str(K_tilde(4,:)),'}'];
75 K_tilde = erase(K_tilde, '(');
76 K_tilde = erase(K_tilde, ')')
77

78 L = ['{',vect2str(L(1,:)),'}'];
79 L = erase(L, '(');
80 L = erase(L, ')')
81

82 F = ['{',vect2str(F(1,:)),', ', vect2str(F(2,:)),...
83 ', ', vect2str(F(3,:)),', ', vect2str(F(4,:)),'}'];
84 F = erase(F, '(');
85 F = erase(F, ')')
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86

87 G = ['{',vect2str(G(1,:)),', ', vect2str(G(2,:)),...
88 ', ', vect2str(G(3,:)),', ', vect2str(G(4,:)),'}'];
89 G = erase(G, '(');
90 G = erase(G, ')')

B LQG - Arduino-kod

1 #include <MatrixMath.h>
2 #include <AccelStepper.h>
3 #include <MultiStepper.h>
4

5 //Pins
6 #define stepPin 2 //Stepping pin
7 #define dirPin 3 //Direction pin
8 #define ms1 4 //Micro stepping pin 1
9 #define ms2 5 //Micro stepping pin 2

10 #define ms3 6 //Micro stepping pin 3
11 #define potPin A1 //Potentiometer pin
12 #define enablePin 7 //Motor enable pin
13

14 #define N 4 //Matrix dimensions
15

16 //Regulation
17 const float K_tilde[N][N] = {1.000000, -0.000000, -0.000000, 0.000000,\
18 39.999988, 0.000000, 0.000000, -0.000000,\
19 1.414601, 0.000000, 0.010525, 0.071133,\
20 -15.699444, -0.000000, 0.071133, 0.480740};
21 const float L[N] = {-0.250493, -0.616203, -107.892115, -29.680950};
22 const float timeInt = 0.05;
23

24 //State space system
25 const float F[N][N] = {1.000000, 0.050000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,\
26 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,\
27 1.057638, 0.050957, 0.000000, 0.000000, 2.327431,\
28 1.057638};
29 const float G[N] = {0.001250, 0.050000, -0.000939, -0.037921};
30 const float C[N][N] = {1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1};
31 float u;
32

33 //State variables, x = [theta1 theta1_t theta2 theta2_t]'
34 float theta1 = 0;

B3



35 float theta2 = 0;
36 float theta1_t = 0;
37 float theta2_t = 0;
38

39 //Prev. and next variables
40 float theta1_prev = 0;
41 float theta2_prev;
42 float theta1_next;
43

44 //State and measurement vectors with initial values
45 float y[N] = {theta1, theta1_t, theta2, theta2_t};
46 float x[N] = {theta1, theta1_t, theta2, theta2_t};
47

48 //Micro stepping
49 const float microStep = 2; //Micro stepping resolution
50 const float fullStepAngle = 1.8; //Full stepping angle motor
51 const float stepAngle = fullStepAngle/microStep; //Micro stepping angle
52

53

54

55

56 //Others
57 float steps;
58 const float potZeroCal = 490; //Zero degree potentiometer value
59 float theta1_t_steps;
60

61 //For matrix calculations
62 //Refinement
63 float Cx[N];
64 float yCx[N];
65 float K_tildeyCx[N];
66 //Prediction
67 float Fx[N];
68 float Gu[N];
69

70 AccelStepper stepper(AccelStepper::DRIVER, stepPin, dirPin, true);
71

72

73

74 void setup() {
75 Serial.begin(9600);
76

77 //Define OUTPUTS and INPUTS
78 pinMode(stepPin, OUTPUT);
79 pinMode(dirPin, OUTPUT);

B4



80 pinMode(ms1, OUTPUT);
81 pinMode(ms2, OUTPUT);
82 pinMode(ms3, OUTPUT);
83 pinMode(enablePin, OUTPUT);
84 pinMode(potPin, INPUT);
85

86

87 digitalWrite(stepPin, LOW); //ensure step up first loop
88 digitalWrite(enablePin, LOW); //enable motor
89

90 //Set ms# pins to corresponding micro stepping
91 if(microStep == 2){ //Half step
92 digitalWrite(ms1,HIGH);
93 digitalWrite(ms2,LOW);
94 digitalWrite(ms3,LOW);
95 }else if(microStep == 4){ //Quarter step
96 digitalWrite(ms1,LOW);
97 digitalWrite(ms2,HIGH);
98 digitalWrite(ms3,LOW);
99 }else if(microStep == 8){ //8th step

100 digitalWrite(ms1,HIGH);
101 digitalWrite(ms2,HIGH);
102 digitalWrite(ms3,LOW);
103 }else if(microStep == 16){ //16th step
104 digitalWrite(ms1,HIGH);
105 digitalWrite(ms2,HIGH);
106 digitalWrite(ms3,HIGH);
107 }else{
108 digitalWrite(ms1,LOW);
109 digitalWrite(ms2,LOW);
110 digitalWrite(ms3,LOW);
111 }
112

113

114 //Motor
115 stepper.setPinsInverted(true, false, false);
116 stepper.setAcceleration(3000);
117

118 }
119

120

121

122 void loop() {
123 theta2_prev = theta2; //Save previous angle
124
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125 //Update mesurement variables, y = [theta1 theta1_t theta2 theta2_t]'
126 theta1 = stepper.currentPosition()*stepAngle;
127 //theta1_t = prev loop
128 theta2 = theta1 + 360*(analogRead(potPin) - potZeroCal)/1024;
129 theta2_t = (theta2 - theta2_prev)/timeInt;
130

131 //Update measurement vector
132 y[0] = theta1;
133 y[1] = theta1_t;
134 y[2] = theta2;
135 y[3] = theta2_t;
136

137 //Refinement of state
138 //x = x + K_tilde*(y - C*x);
139 Matrix.Multiply((float*)C, (float*)x, N, N, 1, (float*)Cx);
140 Matrix.Subtract((float*)y, (float*)Cx, N, 1, (float*)yCx);
141 Matrix.Multiply((float*)K_tilde, (float*)yCx, N, N, 1,\
142 (float*)K_tildeyCx);
143 Matrix.Add((float*)x, (float*)K_tildeyCx, N, 1, (float*)x);
144

145 //Calculate state system input signal (acceleration)
146 //u = -L*x
147 Matrix.Multiply((float*)L, (float*)x, 1, N, 1, &u);
148 u = -u;
149

150 //Calculate the next angle
151 theta1_next = timeInt*timeInt*u + 2*theta1 - theta1_prev;
152 if (abs(theta1_next) > 70) {
153

154 Serial.println("theta1_next");
155 Serial.println(theta1_next);
156 Serial.println("theta1_t_steps");
157 Serial.println(theta1_t_steps);
158 Serial.println();
159 delay(100);
160 exit(0);
161 }
162

163 //Calculate the velocity input
164 //theta1_t = timeInt*u + theta1_t;
165 theta1_t = theta1_next/timeInt;
166 theta1_t_steps = abs(theta1_t/stepAngle);
167

168 //The motor cannot rotate with too large velocities
169 if(theta1_t_steps>300){
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170 theta1_t_steps = 300;
171 }else if(theta1_t_steps<-300){
172 theta1_t_steps = -300;
173 }
174

175

176

177

178

179 Serial.println("theta1_next");
180 Serial.println(theta1_next);
181 Serial.println("theta1_t_steps");
182 Serial.println(theta1_t_steps);
183 Serial.println();
184

185

186 //Calculate how many corres ponding number of steps position
187 //(not relative to current pos.)
188 //Sign says clock-wise or counter clock-wise
189 steps = round(theta1_next/stepAngle);
190

191 //Use the input signal
192 if(steps != 0){
193 stepper.setMaxSpeed(abs(theta1_t_steps));
194 stepper.moveTo(steps);
195 while(stepper.currentPosition() != steps){
196 stepper.run();
197 }
198 }
199

200

201

202 //Predict next state
203 //x = F*x + G*u
204 Matrix.Multiply((float*)F, (float*)x, N, N, 1, (float*)Fx);
205 Matrix.Multiply((float*)G, &u, N, 1, 1, (float*)Gu);
206 Matrix.Add((float*)Fx, (float*)Gu, N, 1, (float*)x);
207

208 }
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C PID - Arduino-kod

1 #include <AccelStepper.h>
2 #include <MultiStepper.h>
3

4 //Define pin numbers
5 #define stepPin 2 //Digital 2
6 #define dirPin 3 //Digital 3
7 #define potPin A1 //Analog 1
8

9 //Micro stepping
10 #define ms1 4
11 #define ms2 5
12 #define ms3 6
13 #define enable 7
14

15

16 //Variables
17 double theta1 = 0;
18 double theta1_prev = 0;
19 double theta1_next;
20 double theta2 = 0;
21 double theta2_prev = 0;
22 double theta2_2prev = 0;
23 double theta2_sum = 0;
24 int time1 = 0;
25 int CCW = -1;
26

27 //PID-tuning
28 double Kp = 1.3;
29 double Ki = 1.2;
30 double Kd = 0;
31 double Kpu = 0.5;
32

33 //Potentiometer
34 double calZeroPot = 479;
35 double potAng;
36 double potRead;
37

38 double timeint = 0.1;
39

40 //Full step size of stepping motor in degrees
41 const double fullStepDegree = 1.8;
42

43 /*Micro stepping
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44 microStep = 1.0, 2.0, 4.0, 8.0 or 16.0
45 else microStep will be 1.0
46 */
47 double microStep = 2.0;
48

49 const double stepDegree = fullStepDegree/microStep;
50

51 AccelStepper stepper(AccelStepper::DRIVER, stepPin, dirPin, true);
52

53

54 void setup() {
55 Serial.begin(9600);
56

57 //Define outputs
58 pinMode(stepPin, OUTPUT);
59 pinMode(dirPin, OUTPUT);
60 pinMode(ms1,OUTPUT);
61 pinMode(ms2,OUTPUT);
62 pinMode(ms3,OUTPUT);
63 pinMode(enable,OUTPUT);
64 //Define inputs
65 pinMode(potPin, INPUT);
66

67

68 stepper.setPinsInverted(true, false, false);
69

70

71 /* Micro stepping MS1 MS2 MS3
72 FULL LOW LOW LOW
73 HALF HIGH LOW LOW
74 QUARTER LOW HIGH LOW
75 EIGHTH HIGH HIGH LOW
76 SIXTEEN HIGH HIGH HIGH
77

78 microStep = 1.0, 2.0, 4.0, 8.0 or 16.0
79 else microStep will be 1.0;
80 */
81 if(microStep == 2.0){ //Half step
82 digitalWrite(ms1,HIGH);
83 digitalWrite(ms2,LOW);
84 digitalWrite(ms3,LOW);
85 }else if(microStep == 4.0){ //Quarter step
86 digitalWrite(ms1,LOW);
87 digitalWrite(ms2,HIGH);
88 digitalWrite(ms3,LOW);
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89 }else if(microStep == 8.0){ //Eighth step
90 digitalWrite(ms1,HIGH);
91 digitalWrite(ms2,HIGH);
92 digitalWrite(ms3,LOW);
93 }else if(microStep == 16.0){ //Sixteen step
94 digitalWrite(ms1,HIGH);
95 digitalWrite(ms2,HIGH);
96 digitalWrite(ms3,HIGH);
97 }else{ //Full step
98 digitalWrite(ms1,LOW);
99 digitalWrite(ms2,LOW);

100 digitalWrite(ms3,LOW);
101 }
102 }
103

104

105 void loop() {
106

107 //Anti-windup
108 theta2_prev = theta2;
109 if (abs(theta1 - theta1_prev) < 40\
110 && (millis()-time1)/1000 < 2*timeint) {
111 theta2_sum = theta2_sum + theta2*(millis()-time1)/1000;
112 }
113 time1 = millis();
114

115 //Measure angle theta2
116 potRead = analogRead(potPin);
117 potAng = 360*(potRead-calZeroPot)/1024;
118 theta2 = theta1 + potAng;
119 Serial.print("Theta2:");
120 Serial.println(theta2);
121 Serial.print("Theta2Sum:");
122 Serial.println(theta2_sum);
123

124

125 //Calculate which real input signal we want
126

127 theta1_next = Kp*theta2 + Ki*theta2_sum\
128 + Kd*(theta2-theta2_prev)/timeint - Kpu*theta1;
129

130

131 //Move to next angle
132 while (abs(stepper.currentPosition()-theta1_next/stepDegree) > 2) {
133 stepper.setMaxSpeed(1000);
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134 if (theta1_next > 0) {
135 stepper.setSpeed(100);
136 } else {
137 stepper.setSpeed(-100);
138 }
139 stepper.moveTo(theta1_next/stepDegree);
140 stepper.runSpeedToPosition();
141 if (abs(theta1) > 70) {
142 exit(0);
143 }
144 }
145

146 // Keeps the timeinterval constant
147 if (millis()-time1 < timeint) {
148 delay(timeint*1000 - (millis()-time1));
149 }
150

151 //Set theta1 and theta1_prev
152 theta1_prev = theta1;
153 theta1 = stepper.currentPosition()*stepDegree;
154 }
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