
Segwayrobot
Segwayroboten är utvecklad i kursen tsrt10 
Reglerteknisk projektkurs och är tänkt att 
användas vid demonstrationer och 
mässor som ett exempel på vad 
man kan använda reglerteknik  
till. Uppgiften för projekt-
gruppen var att utveckla 
mjukvara med funktionalitet 
för att bland annat:
 balansera roboten 
 följa en tejp
 följa en hand
 undvika att köra in i väggar 
 undvika att köra ut för stup
 styra roboten manuellt via bluetooth
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Systemöversikt
Systemet består av en segway, konstruerad med 
Lego mindstorms NXT och en PC med Matlab 
och bluetooth. Roboten är utrustad med ett gyro, 
en ultraljudssensor, två ljusintensitetssensorer 
samt två servon. 

Balansering
För att förbättra mätvärden från sensorerna 
används en observatör skapad från en linjäriserad 
systemmodell med ett stationärt kalmanfilter.
Två regulatortyper implementerades: LQG och 
PID. Eftesom roboten inte ska ramla eller röra 

sig ur sin position straffas lutningsvinkeln hårt 
och hjulrotationen en aning i LQG-regulatorn. 
Dessutom straffas insignalen så att värdena hålls 
inom de tillåtna. 
PID-regulatorn, består av två PID-regulatorer 
i superposition, där den ena regulatorn reglerar 
m.a.p. lutningsvinkeln och den andra m.a.p. 
hjulvinkeln. 

Användargränssnitt
För att göra det enkelt för en användare att 
styra roboten har ett grafiskt användargränssnitt 
tagits fram. Från gränsnittet kan användaren 
styra roboten manuellt, avläsa aktuella data, 
växla körläge samt bestämma vilken av de olika 
regulatorerna som ska vara aktiv.
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Calculate PWM duty to minimize the difference between reference and measured value.
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