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Streszczenie. Odwrócone wahadło fizyczne jest to urządzenie, mające za zadanie 
zapewnienie stabilizacji pozycji pionowej przymocowanych urządzeń, których środek 
ciężkości znajduje się powyżej układu napędowego [1, 2]. Badania tego typu urządzeń 
pozwoliły na opracowanie i rozwój różnego rodzaju platform transportowych. 
Popularnym środkiem transportu, będącym swego rodzaju odwróconym wahadłem 
fizycznym, jest pojazd ”Segway” - Human Transporter [3]. Jego dwukołowe podwozie  
z łatwością pokonuje nierówności na drodze podczas jazdy. Tematem artykułu jest 
przedstawienie procesu projektowania części mechanicznej demonstracyjnego stanowiska 
wahadła fizycznego wraz z systemem napędowym. W kolejnych rozdziałach 
przedstawiono konstrukcję mechaniczną wahadła, dobór elementów składowych 
stanowiska oraz układu napędowego wraz z układem przeniesienia napędu, wybrane 
modele 3D przygotowane do symulacji dynamicznych, dobór czujników pomiarowych 
wychylenia wahadła, implementację modelu matematycznego do programu Matlab 
Simulink oraz wyniki przeprowadzonych symulacji. Niniejszy artykuł stanowi 
podsumowanie projektu inżynierskiego, zrealizowanego w Katedrze Mechatroniki na 
Politechnice Śląskiej. 

Słowa kluczowe: odwrócone wahadło fizyczne, obiekt nieliniowy, stanowisko dydaktyczne  
i badawcze, modelowanie Autodesk Inventor, symulacje w środowisku Matlab-Simulink 

INVERTED PENDULUM – DESIGN OF MECHANICS USING AUTODESK 
INVENTOR AND MATLAB/SIMULINK 

Summary. The inverted pendulum is a physical device arranged to provide  
a suspended vertical position stabilization of devices with the center of gravity located 
above the drive system. Studies of this type of equipment led to the design and 
development of various types of transport platforms. A popular vehicle, which is a kind 
of inverted physical pendulum, is "Segway" - Human Transporter. Its two-wheeled 
chassis easily overcomes bumps in the road while driving. The goal of the article is to 
present the design of the mechanical part of the demonstrative physical pendulum 
including its drive system. The following chapters present the mechanical design of the 
pendulum, the selection of device components: constructional components, drive with the 
powertrain, sensors. The paper presents also selected 3D models prepared for the 
simulation of dynamics of the pendulum, the Matlab-Simulink implementation of its 
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mathematical model and chosen results of simulations. This paper summarize the 
engineering project realised in the Chair of Mechatronics at SUT Gliwice. 

Keywords: inverted pendulum, nonlinear object, didactic research stand, modeling Autodesk 
Inventor, Matlab-Simulink simulations 

1. WPROWADZENIE 

Odwrócone wahadło fizyczne zaliczane jest do klasy robotów balansujących [4, 5]. Jest 

to przykład układu niestabilnego o dwóch stopniach swobody. W literaturze oraz w Internecie 

można znaleźć wiele opisów tego rodzaju konstrukcji [6, 7]. Przedstawiają one układ,  

w którym silnik porusza się wraz z karetką, zwiększając przy tym działające na nią siły 

bezwładnościowe. Przy dużych prędkościach istnieje konieczność wprowadzenia czujników 

odległości ze względu na możliwość występowania zjawiska gubienia kroków przez układ 

napędowy z silnikiem krokowym. W artykule przedstawiono proces modelowania konstrukcji 

mechanicznej wahadła wraz z modelowaniem 3D. W opracowanej konstrukcji silnik jest 

przytwierdzony do podstawy stanowiska, a zakres ruchów karetki jest większy w stosunku do 

wielu prezentowanych w Internecie modeli. Dodatkowo zaprojektowaną konstrukcję 

wyróżnia element balansujący, przystosowany do zadawania oraz zmiany obciążenia podczas 

jego pracy.  

2. KONCEPCJA SYSTEMU UTRZYMUJĄCEGO WAHADŁO W POZYCJI 
PIONOWEJ 

Na rysunku 1 została zaprezentowana ogólna koncepcja konstrukcji stanowiska odwróco-

nego wahadła fizycznego, przedstawiająca jego najważniejsze elementy oraz sposób ich 

wzajemnego połączenia.  

Element balansujący składa się z wahadła oraz stolika (rys. 2). Wahadło to aluminiowa 

rurka o średnicy ø15 mm. Długość wahała wynosi 30 cm, co stanowi około 1/3 długości 

roboczej, po której porusza się karetka. Od jednej strony został wpasowany stolik zakończony 

fragmentem gumowej podkładki „Sticky mat” o grubości 4 mm, która zapewni utrzymanie 

przedmiotów na stoliku. Stolik ma wymiary 50 x 35 x 3,5 mm i posiada wystające okrągłe 

mocowanie do karetki. Wykonany zostanie z aluminium, aby zmniejszyć poruszającą się 

masę, a tym samym momenty bezwładności elementu balansującego. Z drugiej strony rurki 

wywiercony zostanie otwór na wał elementu pomiarowego – enkodera.  
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Rys. 1. Koncepcja systemu utrzymującego wahadło w pozycji pionowej  
Fig. 1. The idea of the inverted physical pendulum stand 

3. DOBÓR WYMIARÓW ORAZ MATERIAŁÓW ELEMENTÓW 
MECHANICZNYCH STANOWISKA 

3.1. Element balansujący 

 

Rys. 2. Element balansujący 
Fig. 2. The balancing component 

3.2. Karetka wraz z prowadnicami 

 

Rys. 3. Karetka z łożyskami i prowadnicami 
Fig. 3. The carriage with bearings and guides 
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Karetka posiada wymiary 20 x 80 x 64 mm (rys. 3). Zbudowana zostanie również  

z aluminium, aby zminimalizować masę części ruchomych. Od góry posiada cztery 

symetrycznie umiejscowione otwory na mocowanie enkodera. Wzdłuż osi poruszania się 

karetki od góry zostaną wyfrezowane ząbki do mocowania paska zębatego. W tej samej osi  

w materiale będą wycięte otwory na łożyska liniowe oraz symetrycznie otwór, przez który 

będzie poruszał się pasek zębaty. Otwór ten będzie znacznie większy od wielkości 

poprzecznej paska oraz jego ostre krawędzie będą zaokrąglone na 2 mm, aby zapobiec 

ewentualnemu przecieraniu się paska. Łożyska karetki poruszają się po prowadnicach 

średnicy ø8 mm o długości 1000 mm. Prowadnice zostały po obu stronach wpasowane na 

głębokość 30 mm w elementy mocujące je z płytą główną. Po nich poruszać się będzie 

karetka o szerokości 64 mm. Maksymalny zakres ruchu karetki ograniczono do około 90 cm, 

aby uniknąć uderzania karetki w klocki mocujące. 

3.3. Płyta główna, elementy mocujące, łączeniowe oraz ochronne 

Podstawę całego stanowiska stanowi aluminiowa płyta o wymiarach 1380 x 120 mm oraz 

grubości 10 mm, na której rozmieszczone są gwintowane otwory dla przymocowania 

prowadnic, modułów sterowania, zasilania stanowiska oraz obudowy przekładni zębatej  

i silnika krokowego.  

Pierwszy element mocujący (rys. 4) został zaprojektowany z aluminium, aby nie 

zwiększać masy poruszającego się obiektu. Spełnia on rolę przytwierdzania enkodera do 

ruchomej karetki. Od dołu posiada cztery symetrycznie rozmieszczone otwory M3 dla 

połączeń gwintowych z karetką. Ściana mocowania, do której jest przytwierdzony enkoder, 

jest od góry ścięta półłukiem, aby nie stanowiła zagrożenia ostrymi krawędziami podczas 

pracy na stanowisku. Na jego ścianie znajduje sie otwór do wpasowania w niego enkodera  

o średnicy ø 36 mm. Wokół otworu, równomiernie co 120 stopni, znajdują się nagwintowane 

otwory dla połączenia z elementem pomiarowym kąta wychylenia elementu balansującego. 

Drugi element mocujący (rys. 5) służy do utrzymania silnika na płycie głównej stanowiska. 

Jest on zaprojektowany ze stali nierdzewnej, aby wykluczyć konieczność konserwacji.  

W podstawie elementu mocującego znajdują się cztery, symetrycznie rozmieszczone, 

nagwintowane otwory M5x08, łączące element z płytą główną. W ścianie znajdują się takie 

same otwory na połączenia śrubowe. W ścianie wycięte są także dwa otwory: pierwszy  

o wymiarach ø 38 mm na tarczę silnika, drugi otwór ø 13 mm – na wpasowanie łożyska 

kulkowego dla wału przekładni zębatej. 
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Rys. 4. Pierwszy element mocujący 
Fig. 4. The first mounting component 

 

Rys. 5. Drugi element mocujący 
Fig. 5. The second mounting component 

Do elementów mocujących stanowiska zaliczamy także aluminiowe klocki mocujące 

prowadnice do podstawy stanowiska. Dla ułatwienia opisu podzielono je na mocowania 

prowadnic lewe oraz prawe. Mocowania lewe (rys. 6) są to dwa klocki, mające takie same 

wymiary (27,5 x 26 x 40 mm). Posiadają one symetrycznie względem siebie wywiercone 

otwory na prowadnice (ø8 mm na głębokość 15 mm), otwory na łożyska (ø8 mm na 

głębokość 4 mm) dla osi wałka zębatego przeniesienia napędu oraz otwory gwintowane 

M3x0,5 dla mocowania z płytą główną. Mocowania prawe (rys. 7) także składają się z dwóch 

elementów, przy czym pierwszy oprócz utrzymania prowadnicy oraz mocowania z płytą 

główną posiada także otwór (ø13 mm na głębokość 4 mm) na wpasowanie łożyska dla wału 

przekładni zębatej oraz pasowej. Drugie mocowanie prawe spełnia tylko funkcję mocującą 

drugą prowadnicę z płytą główną. Elementem ochronnym jest obudowa z 0,5 mm blachy ze 

stali nierdzewnej, osłaniająca przekładnię zębatą oraz silnik krokowy. 

 
 

 

Rys. 6. Mocowanie lewe prowadnicy 
Fig. 6. The left mounting of the guide 

 

Rys. 7. Mocowanie prawe, przednie 
Fig. 7. The right forward mounting 
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4. MODELOWANIE STANOWISKA Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU 
AUTODESK INVENTOR 

Wszystkie części stanowiska zamodelowano w programie Autodesk Inventor, dzięki 

czemu była możliwość obliczenia jego sprawności oraz przeprowadzenia symulacji 

dynamicznych oraz wytrzymałościowych dla określonych warunków użytkownika.  

W środowisku Inventor możliwe jest zadanie takich wielkości, jak siły, prędkości, 

przyspieszenia, pozycje, siły tarcia itp. Program umożliwia także m.in. tworzenie 

dokumentacji technicznych, spisów elementów, tworzenie prezentacji, animacji oraz 

eksportowanie modeli oraz części do różnych typów plików (graficznych: bmp, jpg, png, 

dokumentowych: pdf, oraz innych formatów CAD). Tworzenie elementów w programie 

Autodesk Invenor rozpoczyna się od szkicu 2D/3D. Następnie dokonuje się na nich operacji 

tworząc bryły, które można w bardzo różnorodny sposób modyfikować. Podczas każdego 

etapu pracy istnieje możliwość edycji wcześniej zadeklarowanych parametrów i operacji. 

Składowe elementy, bryły tworzone są w plikach oznaczonych rozszerzeniem *.itp., 

natomiast model złożeniowy posiada rozszerzenie *.iam. Podczas tworzenia modelu 

stanowiska niezbędne było użycie opcji złożeniowych programu, które łącząc elementy 

odbierają ich poszczególne stopnie swobody. Przekładnie zostały wygenerowane dzięki 

modułowi Design Akcelerometr programu Autodesk Inventor. Elementy połączeniowe 

zostały natomiast zaczerpnięte z biblioteki Content Center. Modele wybranych elementów 

stanowiska przedstawiono na rys. 8-11. 

 

 

Rys. 8. Łączenie elementu mocującego z silnikiem 
Fig. 8. The motor coupling with the mounting 

 

 

Rys. 9. Mocowanie wahadła z enkoderem 
Fig. 9. The pendulum coupling with the encoder 
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Rys. 10. Model karetki 
Fig. 10. The carriage 

 

 

Rys. 11. Fragment pasa zębatego T2.5 
Fig. 11. The toothed belt T2.5 

5. DOBÓR CZUJNIKA WYCHYLENIA WAHADŁA 

Przetworniki obrotowo-impulsowe, wykorzystujące technologię optoelektroniczną, 

nazywane enkoderami (ang. encoders), są jednymi z najczęściej stosowanych elementów 

pomiarowych w automatyce. Mogą one służyć do określania pozycji, przemieszczeń oraz 

prędkości zarówno kątowych, jak i liniowych. Charakteryzują się dużą dokładnością oraz 

odpornością na różnorodne zakłócenia zewnętrzne. Czujnik pozycji wahadła powinien jak 

najdokładniej określać pozycję kątową wahadła podczas pracy stanowiska. Dla opisywanego 

stanowiska dobrany został enkoder RI 58-0/5000EK.42KD. Jest to enkoder optyczny 

inkrementalny o rozdzielczości 5000 impulsów na obrót. 

 

Rys. 12. Enkoder RI 58-0/5000EK.42KD 8 
Fig. 12. Encoder RI 58-0/5000EK.42KD [8] 
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Główną cechą enkodera, która miała znaczący wpływ na jego wybór, była rozdzielczość 

urządzenia wynoszącą 5000 impulsów na pełen obrót (360o) jego wałka. Charakteryzuje się 

on także wysoką dokładnością sygnału. Posiada stopień ochrony IP67, a maksymalna 

temperatura jego pracy wynosi 100oC. Odległość między górną powierzchnią stolika 

elementu balansującego a osią otworu wahadła, będącą także osią wałka enkodera, wynosi 

300 mm. Jak łatwo policzyć, pojedyncze pulsy są generowane co 0,072o, odpowiada to 

odległości stolika od podstawy stanowiska x = 0,377 mm. Dzięki takiemu układowi uzyskuje 

się bardzo dokładny pomiar położenia wahadła. Wychylenie wahadła o 1o (x = 5,236 mm) 

odpowiada wygenerowaniu przez enkoder trzynastu impulsów. 

6. UKŁAD NAPĘDOWY 

6.1. Dobór silnika krokowego 

Do napędu stanowiska postanowiono użyć silnika krokowego ze względu na możliwość 

jego dokładnego pozycjonowania przy sterowaniu w pętli otwartej. Informacja o położeniu 

obliczana jest na podstawie sygnałów sterowania – kąt obrotu silnika jest proporcjonalny 

do liczby impulsów wejściowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu eliminuje się konieczność 

stosowania kosztownych czujników sprzężenia zwrotnego, enkoderów. Silnik ten oferuje 

precyzyjne pozycjonowanie oraz powtarzalność ruchu. Dzięki dostępnym wysokim 

momentom podczas rozruchu oraz pracy mamy możliwość szybkiego rozbiegu, hamowania 

i zmian kierunku. 

Silnik krokowy został dobrany na podstawie wyników symulacji modelu 

matematycznego w programie Matlab-Simulink. Jest to silnik krokowy 23LQ-C 5o Hybrid 

(rys. 13), który jest połączeniem silnika bipolarnego oraz unipolarnego. Na jego jeden impuls 

przypada obrót wałka napędowego o 5o, czyli silnik wykonuje 72 kroki na pełen obrót. 

Dobrany silnik zgodnie z założeniami umożliwia bardzo dynamiczną pracę oraz szybką 

(około kilku sekund) stabilizację wahadła w pozycji pracy (kąt θ ≈ 180o ). Silnik posiada duży 

zapas momentu (rys. 14) większy od zalecanych 30%, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo 

gubienia kroków. Założono również, że maksymalny kąt wychylenia podczas pierwszego 

ruchu w procesie rozpędzania powinien wynosić |θ| ≈ 20o. 
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Rys. 13. Silnik 23LQ-C 5o Hybrid 9 
Fig. 13. The step motor 23LQ-C 5o Hybrid [9] 

 

Rys. 14. Charakterystyka silnika 9 
Fig. 14. The motor characteristics [9] 

6.2. Dobór układu przeniesienia napędu 

Układ przeniesienia napędu w projektowanym stanowisku odwróconego wahadła 

fizycznego składa się z dwóch przekładni: pasowej oraz zębatej, które zostały odpowiednio 

dobrane pod względem prędkości oraz momentów, które będą przenosić podczas ruchu 

wahadła. 

6.3. Przekładnia zębata 

Przekładnie zębate są bardzo często stosowane w budowie maszyn, głównie ze względu 

na łatwość ich wykonania oraz wysoką sprawność przy stosunkowo małych gabarytach. 

Przekładnie zębate umożliwiają także przenoszenie dużych mocy. W projekcie przekładnia 

zębata została dobrana tak, aby zwiększyć prędkość ruchu karetki, redukując przy tym wysoki 

moment obrotowy silnika, który nie byłby wykorzystywany. Przełożenie przekładni modelu 

zostało dobrane 1:3.5, aby zapewnić odpowiednie przyśpieszenia karetki. Podczas doboru 

kierowano się głównie dostępnością kół zębatych na rynku części mechanicznych (przyjęto 

koła z modułem = 1 mm, zgodnym z Polską Normą PN/M-88502). 
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Rys. 15. Zamodelowana przekładnia zębata 
Fig. 15. Modeled the gear 

Koło zębate M1 z12 

Parametry dla koła mniejszego (rys. 15) wyliczone zostały za pomocą generatora części 

w programie Autodesk Inventor. Dla opracowanego modelu średnica otworu (d1) na wałek, 

na którym znajduje się także koło zębate przekładni pasowej, będzie wynosić 5 mm. Kołnierz 

zostanie usunięty (wymiar h = B). 

Koło zębate M1 z42 

Koło zębate M1 z42 (rys. 16) zostanie wpasowane w wał elementu napędowego (silnika 

krokowego). Dla niego zamówiona zębatka będzie posiadała inną średnicę (d1 = 6.35 mm) 

niż zębatka standardowa podana w katalogu. Zębatka musi przejść dodatkową obróbkę, aby 

zmniejszyć szerokość piasty (do 4 mm) tak, by pasowała na długość wału silnika krokowego.  

Z parametrów katalogowych silnika wiadomo, iż wał posiada średnicę ø 6,35 mm, a długość 

wału wynosi 19 mm. Szerokość koła zębatego z piastą po obróbce będzie wynosić: 

h = 19 mm. 

 

Rys. 16. Koło zębate o zębach prostych M1 [10] 
Fig. 16. The toothed wheel M1 [10] 
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6.4. Przekładnia pasowa 

Do przeniesienia napędu dobrana została przekładnia pasowa zębata o podziałce 2.5 mm, 

której dopuszczalne warunki pracy znacznie przewyższają siły oraz prędkości, na jakie będzie 

narażona na projektowanym stanowisku. Podczas doboru uwzględniono również fakt, że pas 

łączony wytrzymuje tylko 40% momentu zrywającego względem pasu zamkniętego. Przyjęta 

sprawność przekładni wynosi η = 97,5%. 

Pas zębaty  

Szerokość dobranego pasa to 6 mm. Pas zębaty ma oznaczenie:  T2.5 - 285  (DIN 7721-

1), wykonano go z poliuretanu o wysokiej odporności na ścieranie, zachowując przy tym 

bardzo dobrą stabilność wymiarową. Element zapewnia m.in.: prędkość do 80 m/s oraz 

dopuszczalny zakres temperatur pracy  -30 ÷ 80oC.  

 

Rys. 17. Wymiary pasa zębatego T2.5, zgodne z przyjętymi normami (DIN 7721-1) 11 
Fig. 17. The toothed belt T2.5 dimensions (in accordance with DIN 7721-1) [11] 

Koło zębate T2,5 

Do napędu stanowiska zastosowano koło 

zębate (rys.18) o następujących parametrach: 

Oznaczenie:   16 T 2.5/12  (DIN7721) 

Liczba zębów: 12 
Wymiar Dp:   ø9.55 mm 
Wymiar De :  ø9.00 mm  
Wymiar koła Dm:  ø13.00 mm 
Materiał:   aluminium 
L:   16 mm 
Dm:   12 mm 
Wykonanie:   1F  
Otwór d: ø5 mm został przystosowany do 
wału, na którym będzie umiejscowiona 
zębatka przekładni zębatej.  

 
 

Rys. 18. Koło zębate w wykonaniu 1F [12] 
Fig. 18. The toothed wheel 1F [12]. 
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Wałek zębaty T2,5 

Poszczególne parametry dobranego wałka 
(rys. 19): 
Oznaczenie:   WZ-T2.5 
Liczba zębów:   12 
Wymiar De:   ø9.00 mm 
L:   75 mm 
L1:   50 mm  
Otwór dwz:  ø3 mm  

 

 

Rys. 20. Koło zębate 
Fig. 20. The toothed wheel 

Rys. 21. Wałek zębaty 
Fig. 21. The toothed cylinder 

Mocowanie pasa zębatego 

Łączenie pasa zostało zaprojektowane na podstawie gotowych elementów łączeniowych 

(płytek mocujących) pasa zębatego 14. Przy łączeniu dwóch końców pasa synchronicznego 

zaleca się przytwierdzenie co najmniej sześciu zębów z każdej strony pasa. Przytwierdzenia 

liczące poniżej sześciu zębów znacznie obniżają wytrzymałość pasów 15. Na karetce zostały 

w tym celu wycięte rowki na wpasowanie w nie zębów paska. Pas zębaty będzie zamocowany 

między karetką a mocowaniem enkodera, które oprócz funkcji utrzymania enkodera z karetką 

będzie także dzięki połączeniom gwintowym dociskać końcówki pasa zębatego tak, aby 

pozostał na zaprojektowanym miejscu.  

7. DYNAMICZNY MODUŁ PROGRAMU AUTODESK INVENTOR 

Opracowany model 3D stanowiska wraz z prawidłowo nałożonymi wszystkimi 

niezbędnymi więzami umożliwia użycie modułu symulacji dynamicznej programu Autodesk 

Inventor, znajdującej się w zakładce Environments, w celu przetestowania sprawności 

działania mechanizmu oraz poprawności nałożonych więzów. Dodatkowo program po 

Rys. 19. Wałek zębaty [13] 
Fig. 19. The toothed cylinder [13] 
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przejściu do modułu symulacji umożliwia automatyczne przekształcenie więzów na odpo-

wiednie przeguby: pryzmatyczne lub obrotowe. Należy natomiast pamiętać o sprawdzeniu 

poprawności automatycznej konwersji. W przypadku modelu odwróconego wahadła 

fizycznego program automatycznie dostosował przegub pryzmatyczny wzdłuż prowadnic, 

lecz ustawił początek układu zgodnie z początkiem prowadnicy, co było niepoprawne, gdyż 

początek znajdował się wewnątrz elementu mocującego z płytą główną stanowiska. Należało 

także ustanowić więzy kontaktowe, ograniczające zakres ruchu karetki po prowadnicach. 

Przed każdą symulacją należy pamiętać, aby prawidłowo dobrać materiały oraz parametry dla 

poszczególnych elementów, aby symulacja odwzorowywała ruchy rzeczywistego stanowiska. 

Program udostępnia wiele opcji polecenia „wstaw złącze/ insert joint”, które określają 

zasady współpracy elementów. W symulacjach dynamicznych istnieje możliwość zadania 

stałych lub zmiennych w czasie wymuszeń: sił, momentów, prędkości oraz przyśpieszeń,  

a także pozycji dla przegubów. Przebiegi w czasie można obserwować w programie Autodesk 

Inventor lub zapisać wyniki symulacji do arkusza kalkulacyjnego. 

8. MODEL MATEMATYCZNY – SYMULACJE W ŚRODOWISKU  
MATLAB -SIMULINK 

W modelu matematycznym wahadła przyjęto, iż kąt wychylenia będzie przeciwny 

do ruchu wskazówek zegara, a jego punkt początkowy będzie rozpoczynał się od „godziny 

szóstej”. Dla kąta 0o stolik, umiejscowiony na końcu wahadła, znajduje się poniżej enkodera - 

wahadło jest w pozycji pionowej dolnej. Do opracowania symulacji w programie Matlab & 

Simulink wykorzystano ogólnodostępne równania odwróconego wahadła fizycznego, które 

zostały zaczerpnięte ze strony Control Tutorials for Matlab & Simulink 16. 

Wykorzystane równania, wyznaczone na podstawie II prawa Newtona: 

 
(1) 

(2) 

  (3) 

 (4) 

gdzie: 

M – masa karetki, 

F – siła jednostkowa działająca na karetkę, 

x – pozycja karetki, 

N, R – siły reakcji mocowania wahadła do karetki, odpowiednio wzdłuż osi x i y, 
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 – kąt wychylenia wahadła, 

m – masa wahadła, 

l – odległość od środka masy wahadła, 

I – moment bezwładności wahadła , 

b – współczynnik tarcia karetki o prowadnicę, 

g – przyspieszenie ziemskie. 

Rozkład sił działających na karetkę i wahadło przedstawiono na rys. 22. 

 

Rys. 22. Siły działające na ruchomy układ wahadła 16 
Fig. 22. The carriage and forces influencing it [16] 

Na podstawie równań wahadła (1-4) został opracowany model wahadła w środowisku 

Matlab&Simulink: 

 

Rys. 23. Implementacja modelu odwróconego wahadła fizycznego w środowisku Matlab&Simulink 
Fig. 23. The Matlab/Simulink model of inverted pendulum stand 
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Rys. 24. Przykład wprowadzania równań modelu matematycznego 
Fig. 24. The exemplary window of model equation 

Dla przejrzystości stworzono „subsystem”, w którym dane wejściowe to siła działająca 

na karetkę, a dane wyjściowe to: pozycja [m], kąt [deg], prędkość karetki [m/s]. W bardzo 

prosty sposób można także odczytać prędkość [rad/s], przyspieszenie kątowe [rad/s^2] wa-

hadła oraz przyspieszenie karetki [m/s^2], dołączając bloczki „workout” do odpowiednich 

linii przebiegu sygnałów. Wykorzystując blok z zadeklarowaną funkcją przeliczenia radianów 

na stopnie, wyznaczyć można wygodną dla użytkownika formę prezentacji danych. Na 

podstawie symulacji została dobrana siła układu napędowego działająca na karetkę, aby wa-

hadło osiągnęło założony kąt wychylenia () podczas pierwszego rozpędzenia.  Zagadnienie 

to opisane zostało szerzej w dalszej części artykułu (przy doborze układu napędowego). 

9. WYNIKI SYMULACJI 

Symulacja została wykonana dla zaprojektowanego w programie Matlab/Simulink 

modelu matematycznego. Poprzez zadawanie różnych wartości początkowej siły F, 

działającej na karetkę, uzyskano poniższe wyniki.  

Na wykresie (rys. 25) wahadło zwiększa swoje wychylenie w kierunku przeciwnym do 

kierunku jazdy karetki, lecz po ok. 0,65 s dochodzi do maksymalnego kąta wychylenia, po 

czym zaczyna on maleć. Poszczególne linie odpowiadają wybranym wartościom sił, 

przyłożonych do ruchomej karetki wahadła. 

Aby wykorzystać maksymalne wychylenie silnika, napęd w modelu został dobrany tak, 

aby mógł on zacząć hamować, gdy wahadło przestanie się znacząco wychylać, a w skrajnych 

przypadkach, gdy jego kąt zacznie maleć podczas pierwszego rozpędzania karetki wraz  

z elementem balansującym. 
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Rys. 25. Wychylenia wahadła spowodowane wymuszeniami stałych sił 
Fig. 25. The inclinations of pendulum caused by constant forces 

Poniższe wyniki posłużyły do wyznaczenia optymalnego wychylenia kąta wahadła  

z pozycji pionowej w stosunku do długości prowadnicy. Przebiegi zostały zasymulowane dla 

czasu symulacji wynoszącego 1 sekundę. 

 

Rys. 26. Zależność kąta wychylenia od odległości dla różnych wartości sił (czas symulacji 1s) 
Fig. 26. The inclination angle dependence on traveled distance (1 second simulation) 

Bezpieczna długość ruchu karetki po zaprojektowanej prowadnicy wynosi ok. 80 cm. 

Podczas doboru sił należało również zwrócić uwagę na długość drogi hamowania karetki. Na 

podstawie obliczeń uzyskano informację odnośnie do prędkości karetki w funkcji drogi 

przebytej od startu, podczas rozpędzania jej różnymi siłami. 



Odwrócone wahadło fizyczne…  141 

 

 

Rys. 27. Prędkość karetki w stosunku do przebytej odległości (czas symulacji 1s) 
Fig. 27. The carriage speed dependence on the traveled distance (1 second simulation) 

9.1. Wyniki symulacji dynamicznych 

Symulacja dynamiczna została wykonana dla zadanej stałej siły, działającej na karetkę 

F = 1,496 N. Maksymalny osiągnięty kąt wychylenia to około 25o. Uzyskana pozycja dla 

maksymalnego wychylenia elementu balansującego to około 0,29 m. Wahadło osiąga 

prędkość ok. 1,12 m/s w czasie 0,5 s. Po 0,87 s. prędkość drastycznie spada do zera, gdyż 

karetka zostaje zatrzymana przez więzy styczności 3d na końcu zakresu długości prowadnicy.  

9.2. Algorytm stabilizacji wahadła 

W pierwszej fazie do karetki zostaje przyłożona poprzez układ napędowy wartość siły 

równoległej do kierunku jazdy karetki. Karetka porusza się zgodnie z osią x, a jej wahadło 

zaczyna się wychylać przeciwnie do kierunku jazdy, pozostając w tyle za karetką. Gdy 

wychylenie wahadła osiąga kąt optymalny, to karetka zostaje wyhamowana i unieruchomiona 

do czasu wyprzedzenia jej przez podążające za nią wahadło. Kąt optymalny jest to taka 

wartość kąta wychylenia wahadła θ, którego prędkość narastania podczas rozpędzania karetki 

zbliża się do zera (dalszy ruch karetki powoduje, że kąt wychylenia wahadła zacząłby maleć). 

Gdy przyrost kąta wychylenia wahadła (po wyprzedzeniu nieruchomej karetki) zbliża się do 

zera, karetka ponownie rusza w kierunku przeciwnym do aktualnego wychylenia wahadła. 

Procedura powtarza się aż do uzyskania górnego położenia wahadła. 
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10. PODSUMOWANIE 

Artykuł zawiera szeroki opis realizacji projektu inżynierskiego, którego celem było za-

projektowanie oraz zamodelowanie elementów stanowiska odwróconego wahadła fizycznego. 

W ramach tego projektu został zaprojektowany układ mechaniczny stanowiska wraz z ze-

społem napędowym oraz opracowane modele stanowiska w programie CAD i w środowisku 

Matlab&Simulink. Opracowane modele umożliwiają nie tylko wizualizację stanowiska, ale 

przede wszystkim szerokie badania symulacyjne, pozwalające na wyznaczanie parametrów 

pracy wahadła i sprawdzenie prawidłowości doboru komponentów. W artykule przed-

stawiono listę potrzebnych elementów, szczegółowo opisując poszczególne komponenty 

składowe stanowiska, podając ich wymiary, wyznaczone zakresy pracy, parametry itp. 

Przedstawiono również modele 3D poszczególnych komponentów, opracowane w programie 

Inventor. Praca stanowi udany przykład interdyscyplinarnego projektu inżynierskiego, a jej 

realizacja praktyczna umożliwi pozyskanie cennego eksponatu dydaktycznego. 
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