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Modelling of the Rotary Pendulum 

In the paper mathematical modelling of rotational pendulum is presented, which is characterized 
by non-linear properties. Non-linear model was constructed using theoretical modelling approach. 
Parameters of the model were estimated with optimization, which compared outputs of non-linear 
model and real system. Optimization was performed using different optimization algorithms and cost 
functions. The linearization of non-linear model is also described with intent of further analysis and 
control design of the system. The linearised model is compared to the non-linear in chosen working 
point. 

Kratek pregled prispevka 

V članku smo predstavili matematično modeliranje rotacijskega nihala, ki izkazuje izrazite 
nelinearne lastnosti. Za razvoj nelinearnega modela smo uporabili teoretično modeliranje. Posamezne 
parametre smo ocenili s pomočjo optimizacije, pri čemer smo odziv nelinearnega modela primerjali 
z različnimi odzivi realne naprave. V postopku optimizacije smo uporabili različne optimizacijske 
algoritme in kriterijske funkcije. Prikazali smo tudi linearizacijo nelinearnega modela kot 
poenostavitev za namen analize in načrtovanja vodenja sistema. Lineariziran model smo primerjali z 
nelinearnim modelom v okolici izbrane delovne točke. 

  



 
 

1 Uvod  

   Katsuhisa Furuta je leta 1992 na Tokijskem 
inštitutu za tehnologijo prvi zasnoval rotacijsko 
inverzno nihalo [1], kot je shematično prikazano 
na sliki 1. Naprava je bila sestavljena iz ročke, ki 
rotira v horizontalni ravnini in nihala, ki je 
pritrjeno na konec ročke in rotira v vertikalni 
ravnini. Ročka je mehansko povezana z 
enosmernim motorjem. Za napravo so značilne 
izrazite nelinearne dinamične lastnosti. 

   Po zgledu omenjenega sistema so na Fakulteti 
za elektrotehniko Univerze v Ljubljani zgradili 
podobno napravo [2], ki je namenjena 
pedagoškemu procesu pri predmetih, ki 
obravnavajo modeliranje, simulacijo in 
načrtovanje zaprtozančnega vodenja dinamičnih 
sistemov [3-6]. 

   Za izboljšanje poznavanja in razumevanja 
obravnavanega sistema smo s pomočjo 
teoretičnega modeliranja [3,4,7,8] zgradili 
matematični model, ki je predstavljen v drugem 
razdelku pričujočega članka. Estimacijo 
parametrov, ki smo jo izvedli s pomočjo 
poskusov na sistemu in optimizacije, smo opisali 
v tretjem razdelku, v naslednjem pa je 
predstavljna tudi linearizacija modela okoli 
izbranih delovnih točk in analiza načrtanih 
modelov. V zaključku smo povzeli pomembnejše 
ugotovitve in podali nekaj iztočnic za nadaljnje 
izboljšave modeliranja obravnavanega sistema. 

2 Matematično modeliranje 

   Nastavek, ki drži ročko (glej sliko 1), je 
posebne oblike, kar otežuje analitično 
aproksimacijo vrednosti vztrajnostnega 
momenta ročke skupaj z nastavkom. Oboje smo 
smo predstavili z vztrajnostnim momentom . 
Nihalo, ki je obešeno na ročko, ni iz enotnega 
materiala, temveč ima na koncu pritrjeno malo 
utež. Vztrajnostni moment nihala smo zato 
ocenili glede na težišče mase celotnega nihala. 

   Pri modeliranju smo upoštevali še naslednje 
poenostavitve: 

- Uporabili smo le koeficient dušenja, ki 
nastane zaradi trenja v ležajih. V izpeljavi 
nelinearnega modela smo zanemarili 
dušenje, ki lahko nastane zaradi zračnega 
upora, zaradi sile lepenja in zaradi 
Coulombovega trenja. 

- Vztrajnostni moment smo upoštevali le 
glede na glavno os gibanja. 

- Predpostavili smo, da sta ročka in nihalo 
povsem toga. 

- Vztrajnostni moment motorja je 
zanemarljiv. 

- Električna induktivnost motorja je 
zanemarljiva. 

   Slika 1 in tabela 1 opisujeta veličine in 
parametre ter njihove oznake, kot smo jih 
uporabljali v nadaljevanju. 

 

Slika 1: Shematski prikaz naprave. 

  



 
 

Tabela 1: Imena in oznake veličin in parametrov. 

Ime Oznaka 

Kot ročke  

Kot nihala  
Gravitacijski pospešek  
Vztrajnostni moment ročke  

Vztrajnostni moment nihala  
Masa nihala  
Dolžina ročke  

Oddaljenost centra mase nihala 
od osi vrtenja  

Koeficient dušenja ročke  
Koeficient dušenja nihala  

Navor motorja  
Električna upornost  
Navorna konstanta  

Inducirana protinapetostna 
konstanta  

 

   Če kot posplošeni koordinati opazovanega 
sistema izberemo kota  in  ter pri izpeljavi  
Lagrangeve enačbe [4] upoštevamo tudi člen, ki 
ustreza dušenju, dobimo naslednji ravnotežni 
enačbi, ki v celoti opisujeta nelinearni 
matematični model sistema: 

+ + − + =  , (1) 

+ ( + ) −
1
2

− sin( ) +
= 0, 

(2) 

kjer so: 

= + + sin ( ), 
= sin(2 ) +  

= cos( ), 
= sin( ). 

3 Določitev parametrov modela 

   Nekatere parametre smo lahko določili z 
meritvami elementov sistema, prikazuje jih 
tabela 2, ostale pa smo estimirali z izvajanjem 
eksperimentov s sistemom. 

Tabela 2: Izmerjeni parametri. 

Parameter Oznaka Vrednost 
Dolžina ročke  95 mm 
Dolžina nihala z 
utežjo  72 mm 

Masa nihala z 
utežjo  3,30 g 

Center mase nihala  52,5 mm 
 

3.1 Odziv na začetno stanje 

   Nato smo realizirali odziva na začetno stanje 
ročke in sicer sta znašala 18° in 90°. Podatke smo 
posneli in poskusili oceniti parametre nihala s 
pomočjo optimizacije. Za iskanje minimuma 
definiranega kriterija smo uporabili Matlabovi 
funkciji fminsearch (simpleks) in ga (genetski 
algoritem). Izkazalo se je, da je za boljše 
ujemanje ovojnice treba dodati še Coulombovo 
trenje. Ovojnica nihanja namreč ni imela 
eksponentnega poteka, kot je značilno za 
linearno dušenje nihala. Zaradi preštevilnih 
prehodov preko ničle in posledičnih težav pri 
simulaciji, smo bili prisiljeni Coulombovo trenje 
oceniti s pomočjo zvezne sigmoidne funkcije 
naslednje oblike: 

 
( ) = + 2

1
1 +

− , (3) 

kjer  predstavlja aproksimacijo vrednosti 
Coulombovega trenja. Parameter  smo nastavili 
na vrednost 10.  

   Če v enačbi (2) upoštevamo mirujočo ročko 
( = 0, = 0), namesto linearnega dušenja pa 
uporabimo enačbo (3), dobimo: 

 ( + ) − sin( )
+ ( ) = 0 

(4) 

   S pomočjo programskega orodja Simulink smo 
zgradili ustrezno simulacijsko shemo. Za 
optimizacijo smo uporabili kriterij naslednje 
oblike: 

 
= ( ( ) − ( ))   , (5) 



 
 

kjer smo s ′ označili kot nihala pri 
simulacijskem modelu. Izkazalo se je, da z dano 
optimizacijo ne dobimo željenega ujemanja, saj 
se je pri izmerjenih signalih vedno pojavila 
nenadna majhna sprememba periode nihanja. 

   Tako smo se odločili za vpeljavo dodatne 
kriterijske funkcije, pri kateri smo opazovali 
odstopanje ovojnice realnega in simuliranega 
signala. 

   S programsko kodo smo signal poteka kota v 
primeru realnega signala najprej filtrirali z 
metodo premikajočih povprečij, nato pa signal 
odvajali. Z iskanjem točk, kjer se predznak 
odvajanega signala spremeni, pridobimo točke 
ovojnice. Te točke ločimo na pozitivne in 
negativne točke, med njimi pa naredimo linearno 
interpolacijo (slika 2). Nova kriterijska funkcija 
je tako kvadratna razlika interpoliranih ovojnic. 

   S kombinacijo obeh kriterijskih funkcij 
pridemo do boljšega poteka simuliranega spusta 
nihala, katerega ovojnica se sedaj primerno 
prilega realnemu signalu.  

Vrednosti estimiranih parametrov so prikazane 
v tabeli 3. 

 

Slika 2: Točke ovojnice izmerjenega odziva. 

Tabela 3: Estimirani parametri nihala. 

Parameter Vrednost 

 1,32 10    

 9,99 10   

 0,29  

 

3.2 Odziv na zunanje vzbujanje 

   V naslednjem koraku smo želeli določiti 
parametra  in  ter parametre, ki ustrezajo 
matematičnemu modelu navora motorja. Tudi te 
parametre smo odločili določili s pomočjo 
optimizacije in ob upoštevanju celotnega 
nelinearnega modela. Pri tem smo uporabili isti 
optimizacijski funkciji kot prej. Pri nelinearnemu 
modelu Coulombovega trenja zaradi numeričnih 
težav s simulacijo nismo upoštevali, zaradi česar 
smo pri optimizaciji za doseganje boljšega 
ujemanja odzivov optimirali tudi parameter . 

   Določiti smo želeli še matematični model, ki 
opisuje transformacijo vzbujalne napetosti 
motorja v navor. Tu smo upoštevali 
predpostavko, da je dinamika zaradi 
induktivnosti dovolj hitra, da jo lahko 
zanemarimo.  

   Izhajamo iz Kirchoffovega zakona naslednje 
oblike: 

 + 1 =  
 

(6) 

Navor je definiran kot: 

 = . 
 

(7) 

Po vstavitvi enačbe (7) v (6), lahko zapišemo: 

 = − , 

 

(8) 

ki jo vstavimo v enačbo (1).  

   Območje regulirnega signala naprave je zaradi 
mehanskih omejitev zelo omejeno. Do napetosti 
0,26  odziva na vzbujanje zaradi prevelikega 



 
 

lepenja in trenja v jermenskem prenosu med 
motorjem in glavno osjo naprave ni. Ob 
napetosti, večji od 0,32 , pa se bližamo meji 
mehanskih poškodb naprave. 

   Optimizacijo smo izvedli na odzivih sistema na 
stopnice amplitud 0,28 , 0,29  in 0,30 . Za 
kriterijsko funkcijo nihala smo uporabili enačbo 
(5), za ročko pa kriterijsko funkcijo naslednje 
oblike:  

 
= ( ∗( ) − ( ))   , 

 

(9) 

kjer smo s ∗ označili hitrost nihala realnega 
sistema, ki smo jo pred tem filtrirali s filtrom 
mediane širine petih vzorcev, s ′ pa smo 
označili hitrost ročke v simulaciji. Celotna 
kriterijska funkcija, ki jo optimizira dan 
optimizacijski algoritem, pa je: 

 = + , 
 

(10) 

kjer smo s faktorjem κ ustrezno utežili doprinos 
posameznega člena k celotni vrednosti kriterijske 
funkcije in ga nato eksperimentalno spreminjali.  

   Celotni seznam parametrov, kjer so na novo 
določeni parametri označeni odebeljeno, je 
predstavljen v tabeli 4. Primerjava odzivov 
realnega sistema s filtrirano hitrostjo ročke 
(medianin filter širine 10) in simulacijskega 
modela hitrosti ročke pri stopničastem vzbujanju 
z amplitudo 0,30  ob času 1  prikazuje slika 3. 

 Odziv nihala na isti vhodni signal prikazuje slika 
4. Odziv realnega in simulacijskega modela na 
vlak impulzov amplitude 0,31 , periode 1  in 
delovnega cikla 15 % pa je prikazan na slikah 5 
in 6.  

   Vidimo, da sta odziva ročke realne naprave in 
modela pri vlaku impulzu dokaj različna, kar gre 

prepisati lepenju in visokemu trenju zaradi 
jermenskega prenosa, ki v modelu ni upoštevana. 

Tabela 4: Vrednosti estimiranih parametrov. 

Parameter Oznaka Vrednost 

Sila gravitacije  9,81  

Dolžina ročice  95  
Vztrajnostni 
moment ročke  

5,48 10  
 

Masa celotnega 
nihala  3,30  

Center mase nihala  52,5  
Vztrajnostni 
moment nihala  

1,32 10  
 

Dušenje ročke  3,28 10   

Dušenje nihala  1,35 10  

Električna 
upornost motorja  0,20 Ω 

Inducirana 
protinapetostna 
konstanta 

 
3,88 

10
/

 

Navorna konstanta 
motorja  3,06 10   

 

 

Slika 3: Primerjava hitrosti ročke sistema in nelinearnega 
modela. 



 
 

 

Slika 4: Primerjava odziva nihala. 

 

Slika 5: Primerjava hitrosti ročke. 

 

 

Slika 6: Primerjava odziva nihala. 

4 Linearizacija in analiza modela 

4.1 Linearizacija okoli vrhnje ravnotežne 
točke 

   Linearizacijo nelinearnega modela smo izvedli 
s pomočjo aproksimacije s Taylorjevo vrsto [3], 
kjer smo v nadaljevanju upoštevali le linearne 
člene.  

   Enačbo (1) lahko zapišemo kot: 

 = ( 1, 2, 2)
=  +
+ − +

− + 1 

 

(11) 

kjer smo za navor upoštevali enačbo (8). 
Delovno točko izberimo pri: = 0, = 0 in 

= 0 in zapišemo: 

 

= + ( 1 − 0)
1 1 , 2 , 2=0

+ ( 2 − 0)
2 1 , 2 , 2=0

+ ( 2 − 0)
2 1 , 2 , 2=0

, 

 

(12) 

kjer je = (0,0,0). 

   Linearizirana enačba (1) se po odvajanju glasi: 

 ( + ) + + 1

− + 1

= 0. 
 

(13) 

   Na podoben način lahko lineariziramo tudi 
enačbo (2): 

 1 + 2 2
2 + 2 2

− 2 2 2 + 2 2

= 0. 
 

(14) 



 
 

4.2 Linearizacija okoli spodnje ravnotežne 
točke 

   V tem primeru izberimo delovno točko pri: 
= 0, =  in = 0 in tako dobimo naslednji 

linearizirani enačbi: 

 ( + ) − + 1

− + 1

= 0, 

(15) 

in 

 − 1 + 2 2
2 + 2 2

+ 2 2 2 + 2 2
= 0. 

(16) 

4.3 Zapis sistema v prostoru stanj 

   Linearni model sistema v zgornji ravnotežni 
točki lahko predstavimo v prostoru stanj v 
naslednji obliki: 

 = + , (17) 
 = +  

 
(18) 

kjer so A, b, c in d matrike (ali vektorji, oz. 
skalarji) ustreznih dimenzij. Stanja sistema smo 
izbrali kot: 

[ , , , ] = [ 1, 2, 1, 2] . 

Glede na predstavljeni linearni model lahko 
zapišemo: 

 

=  

0 0 1 0
0 0 0 1
0 −45,81 −1,58 0,37
0 235,40 2,49 −1,88

, 

 

(19) 

 

=  

0
0

262,98
−415,57

. (20) 

Določimo še vektor  glede na željene izhode. 
Za izhodno stanje si izberemo kot nihala. Vhodni 
signal glede na dani model nima nezakasnjenega 
vpliva na izhod, torej ima skalar d vrednost 0. 

 = [ 0 1 0 0 ],  (21) 
 = 0. (22) 

  Iz predstavljenega rezultata smo izračunali pole 
in ničle sistema. Edina ničla sistema se nahaja pri 
vrednosti 0 (diferencirni značaj sistema), poli pa 
se nahajajo pri: =  −16,58; = 14,22; =
−1,08; = 0. 

   Kot vidimo, ima sistem en pol v desni s-
polravnini, kar pomeni, da je nestabilen. 

Za lineariziran model v spodnji ravnotežni točki 
pa smo dobili: 

 

=  

0 0 1 0
0 0 0 1
0 −45,80 −1,58 −0,37
0 −235,40 −2,49 −1,88

, 

 

(23) 

 

=

0
0

262,98
415,57

. 

 

(21) 

Tudi pri tem modelu izberemo za izhodni signal 
kot nihala, na katerega vhodni signal nima 
direktnega vpliva. 

 = [ 0 1 0 0 ],  (25) 
 = 0. (26) 

   Ta model ima prav tako ničlo pri vrednosti 0, 
pole pa pri: = −1,17 + 15,28 ; =
 −1,17 − 15,28 ; = −1,08; =  0. 

4.4 Primerjava lineariziranega modela z 
nelinearnim 

   Nelinearni in linearizirani model smo 
primerjali v spodnji ravnotežni točki. Za vhodni 
signal smo izbrali stopnico vrednosti 0,05  ob 
času 1 . Primerjavo odzivov ilustrirata sliki 7 in 
8. 

4.5 Kontrolabilnost in spoznavnost sistema 

   Ekvivalent sistema lahko zapišemo v 
diagonalni kanonični obliki, pri kateri je 
transformacijska matrika podana z: 

 = [ ], (27) 
kjer   predstavlja lastni vektor matrike A. 
Transformirane matrike zapišemo na sledeč 
način: 



 
 

 =  , (28) 
 = , (29) 
 = , (30) 
 = . (31) 

V našem lineariziranem modelu okoli spodnje 
delovne točke sta transformirani vhodni in 
izhodni matriki  sledeči: 

 

=

166,24
211,07 + 0,32
211,07 − 0,32

−248,04

, (32) 

 = 10 [0; −4,9 − 63,7 ; −4,9
+ 63,7 ; 7,8]. 

(33) 

Vhodni vektor  je brez ničelnih elementov, 
torej je sistem vodljiv. Glede na ničelno vrednost 

prvega elementa izhodnega vektorja , lahko 
ugotovimo, da pripadajoče stanje nima 
direktnega vpliva na izbran izhod. Sistem je zato 
nespoznaven. 

 

Slika 7: Primerjava hitrosti linearnega in nelinearnega 
modela. 

5 Zaključek 

   Z izgradnjo teoretičnega modela smo dobili 
vpogled v delovanje rotacijskega nihala. Model 
ponuja možnosti za nadaljnje delo. Največjo 
izboljšavo bi modelu dala vključitev lepenja 
ročke, saj je začetni premik ročke predstavljal 
največje odstopanje od realne naprave. Poleg 
lepenja bi  lahko dodali tudi Coulombovo trenje 

in nelinearnosti pri prenosu moči iz motorja na 
ročko zaradi zobnikov. 

Omenimo tudi, da smo vse izračune in 
simulacijske ekperimente izvedli s pomočjo 
programa Matlab in Simulink. 

 

Slika 8: Primerjava kota nihala linearnega in nelinearnega 
modela. 

6 Literatura 

[1] F. K. Yamakita, M., S. Kobajashi, Swing-up control of 
Inverted Pendulum Using Pseudo-State Feedback, 
Journal of Systems and Control Engineering, vol. 
206, str. 263-269, 1992. 

[2] M. Bošnak, Majhno invertirano nihalo, Zbornik 25. 
mednarodne Elektrotehniške in računalniške 
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