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Resum 
En aquest article es recull el treball multidisciplinari 
d’enginyers electrònics i de disseny industrial. S’ha des-
envolupat un prototip funcional per reproduir la tecnologia 
“Segway” i  un prototip conceptual basat en el sistema 
electrònic que incorporen vehicles d’auto-balanceig. 
 

Introducció 
El desenvolupament del projecte ha partit de la construcció 
d’un model funcional per a proves, que s’ha fet 
conjuntament, per controlar-lo, s’ha modelat el sistema des 
de zero, obtenint per tant una sèrie d’espais d’estats i 
controladors adients, tenint en compte el retard d’actuació 
del sistema i una sèrie de paràmetres específics del disseny 
del sistema Segway. Tenint el modelat realitzat s’han 
desenvolupat aplicacions a LabView, per provar els 
controladors i tenir una idea de la seva qualitat, i a Android, 
per controlar el prototip funcional i veure els paràmetres de 
control en temps real. Finalment, s’ha realitzat la 
implementació d’aquest control calculat al prototip 
construït a l’inici. El disseny del prototip conceptual ha 
seguit un rigorós procés començant per un estudi de mercat 
amb el que s’ha determinat el tipus de vehicle que calia 
dissenyar. S’ha fet l’estudi dimensional on s’han considerat 
totes les variables basades ergonomia, antropometria i 
mecànica. S’han modelat en 3D tots els components del 
prototip i s’han assemblat per crear el conjunt final, que es 
presenta gràficament després d’haver fet un estudi de 
possibilitats cromàtiques del vehicle i de la seva marca. 
 

Desenvolupament del prototip funcional 
Modelat i simulació del sistema 
Obtenció del model matemàtic 
El primer pas per poder controlar el vehicle és obtenir un 
model del sistema, després d’estudiar quin seria el model 
físic que més s’apropa al funcionament del Segway es va 
optar per fer servir el model d’un pèndul invertit. Un cop 
seleccionat el model cal obtenir les equacions diferencials 
que defineixen el comportament del sistema en moviment, 
per fer això, s’han obtingut unes equacions diferencials en 
funció de l’angle del pèndul, la velocitat angular, la posició 
lineal i la velocitat lineal, d’aquesta forma es podrà obtenir 
la variació de les variables en cada moment un cop definit 
el model matemàtic. 

Tal i com es pot veure a la figura, el cos M 
es desplaça per mantenir al cos m en 
equilibri, el funcionament és exactament 
igual al d’un Segway. Analitzant el sistema 
s’obtenen les seves equacions principals. 

 
 

 
Posteriorment, ja que el control es farà amb un model en 
espai d’estats, un cop definides les equacions dinàmiques 
del sistema cal substituir les variables corresponents per les 
variables d’estat, en aquest cas s’han definit de la següent 
forma. 
 

 
 

 
Operant matemàticament les equacions 1 i 2 s’arriba a les 
equacions final on ja queden substituïdes les variables 
d’estat. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Obtenció del model en espai d’estats 
Observant les equacions anteriors es pot veure fàcilment 
que hi ha una dependència no lineal entre elles, per poder 
eliminar aquesta no-linealitat s’ha optat per fer el jacobià 
amb l’ajuda del programa matemàtic MATLAB. 
 
Obtingudes les matrius jacobianes s’han substituït els punts 
d’equilibri forçats on es vol linealitzar el sistema, que en 
aquest cas és quan l’angle manté el pèndul en equilibri, 
x1=x2=x4=0 i x3= π. Un cop substituïts els valor, s’obtenen 
la matriu A i B corresponents al sistema en espai d’estats. 
 

 

 
 

El resultat són les matrius que defineixen l’espai d’estats 
equivalent a un pèndul invertit, desprès d’obtenir les 
matrius que defineixen l’espai d’estats cal substituir les 
variables m, M, J, g, l i fric pels valors equivalents al 
sistema modelat. 



Disseny del controlador per assignació de pols 
Tenint el model en espai d’estats es continua treballant amb 
l’eina MATLAB que permet obtenir un controlador per 
assignació de pols per al sistema amb una sola entrada 
mitjançant la funció d’Ackermann. Per executar Ackermann 
cal tenir les matrius A, B i els pols desitjats en llaç tancat, 
que inicialment son. 
 

 
 

Amb aquests pols s’executa la funció acker i s’obtenen els 
guanys per a la realimentació d’estats. Aquests guanys 
permeten tancar un llaç de control de la següent forma, 
assegurant que el sistema es mantindrà en equilibri. 
 

 
Figura 1 Esquema control continu 

Desprès de varies proves sobre el sistema continu es pot 
veure que aquest és estable i es procedeix per tant a 
dissenyar un model no-lineal per a poder fer simulacions 
més properes al model real, ja que el model que es fa servir 
en espai d’estats havia sigut linealitzat anteriorment. 
 
Per dissenyar el model no lineal es fa servir l’eina Simulink 
que forma part de l’aplicatiu MATLAB, el procés de disseny 
es basa en obtenir totes les equacions a partir de operar les 
diferents variables d’entrada  i obtenir així les sortides del 
bloc, tal i com quedaven definides amb les equacions 
diferencials. El bloc dissenyat és el següent. 
 

 
Figura 2 Sistema no lineal 

Amb aquest bloc com a planta del sistema, s’han repetit els 
anàlisis fent servir Simulink i s’ha vist que la simulació era 
estable. 
 

 
Figura 3 Resultat de la simulació aplicant una condició inicial de 

x3=3.12 sobre el sistema en llaç tancat no lineal 

 

Sistema en discret 
Modelat el sistema en continu cal obtenir l’equivalent 
discret per poder realitzar el control amb un 
microcontrolador, per tal de fer-ho es discretitza el model 
lineal anterior amb l’eina MATLAB i un període de mostreig 
obtingut a partir dels pols escollits en llaç tancat, la funció 
en aquest cas és c2d. 
 
En aquest cas es tenen doncs les matrius Phi i Gamma que 
permeten obtenir de nou un controlador per al sistema, però 
en aquest cas, discret. El controlador s’obté amb la funció 
acker novament i els pols discrets desitjats, que s’obtenen a 
partir del seu equivalent continu. 
 

 
Figura 4 Esquema de control discret 

Sistema ampliat amb retard 
Una vegada obtingut el model en discret de la planta i un 
controlador que funciona, cal ampliar el sistema amb un 
retard d’actuació de 25ms ja que els motors escollits per al 
disseny del prototip tenen un retard en l’actuació de la 
senyal de control degut al llaç de control intern emprat. 
 
Per ampliat el sistema cal tenir en compte quin és el retard, 
com que en aquest cas el retard és major al temps de 
mostreig escollit, cal ampliar el sistema amb dues noves 
variables, corresponents a l’acció de control anterior i 
l’acció de control anterior a aquesta. 
 
Tenint el sistema ampliat s’ha calculat novament el 
controlador per assignació de pols discret, la diferència és 
que en aquest cas cal afegir dos pols en llaç tancat per 
poder obtenir un controlador per al sistema ampliat. Tenint 
aquest nou controlador es pot tancat novament el llaç de 
control i veure si es té un sistema estable. 

 
Figura 5 Esquema de control discret amb retard 

Simulant aquest llaç de control amb Simulink i una condició 
inicial equivalent a la dels anteriors casos es veu que es 
comporta de forma estable (Figura 6) i es passa a dissenyar 
un controlador integral per poder fer tracking de la posició. 



 
 

Figura 6 Resultat de la simulació aplicant una condició inicial 
x3=3,12rad sobre el sistema en llaç tancat no lineal discret amb 

retard 

Control integral 
Per fer seguiment de la posició es dissenya un controlador 
integral, que permet portar el sistema allà on es vulgui, per 
fer-ho cal ampliar novament el model amb una nova 
variable d’estat que correspon a la integral de l’error de 
posició.  
 
Una vegada s’ha ampliat el sistema cal re dissenyar el llaç 
de control per tal de que el sistema sigui estable, l’esquema 
de control queda de la següent forma. 
 

 
Figura 7 Control integral amb retard 

 
Tal i com es pot veure es calcula l’error de posició i a 
continuació es fa la integral d’aquest error i es multiplica 
pel guany integral. Un cop fet això es suma aquest resultat 
amb l’acció de control provinent dels guanys de les 
variables. 
 
Aplicació en LabView 
Un cop finalitzat el modelat del sistema i totes les 
simulacions es va procedir a la creació d’una aplicació en 
LabView per tal de veure més gràficament com es 
comportava el sistema davant diferents consignes de 
posició, pertorbacions de l’angle i diferents controladors. 
 
Aquesta aplicació consta d’un panell frontal on es poden 
configurar les matrius A,B i C en continu, els guanys del 
controlador, les condicions inicials i aplicar en temps real 
pertorbació a l’angle i consigna a la posició. 
 

 
Figura 8 Panell frontal explicat 

 
Tal i com es pot veure al panell frontal en executar-se es 
van mostrant les variacions de la posició i l’angle, així com 
el moviment en temps real del Segway (Figura 9). 
 

 

 
Figura 9 Aplicatiu LabView en funcionament 

 
Posteriorment al disseny de la aplicació en LabView es va 
crear un executable per que aquesta es pugui executar sense 
necessitat de tenir l’entorn de desenvolupament de LabView 
complet. 
 

Aplicació en Android 
Per tal d’aprofitar el control integral dissenyat amb 
MATLAB i poder controlar el sistema de forma sense fils es 
va dissenyar una aplicació per a Android amb dues 
funcionalitats principals, que es poden seleccionar a la 
pantalla principal. A més, finalment es va afegir una cançó 
de fons i un accés directe al bloc Agile on es troben les 
entrades relacionades amb el projecte. 
 



 
Figura 10 Pantalla principal app Android 

A la primera pantalla, si es connecta el Bluetooth amb 
l’Arduino, es poden veure les variables de control del 
sistema, es a dir, l’angle, posició i velocitat en temps real. 
Aquesta es mostra a la següent figura. 
 

 
Figura 11 Pantalla de monitorització 

D’altre banda si el que es vol es que el model funcioni de 
forma sense fils i autònoma, es a dir, sense ningú a sobre, hi 
ha altre pantalla que permet connectar-se al mòdul 
Bluetooth del prototip i fer-lo avançar, retrocedir i girar cap 
als costats, ja sigui amb l’acceleròmetre del mòbil o amb les 
fletxes (aquests dos modes de funcionament s’activen 
mitjançant un botó). 
 

 
Figura 12 Pantalla de control remot 

Implementació del controlador amb Arduino 
Per a la part de control del prototip s’ha fet servir un 
Arduino Mega 2560, aquest microcontrolador conta amb 
suficients connexions per poder administrar el sensor 
MPU6050, que es fa servir per obtenir angles i velocitats 
angulars, el CAN-Bus Shield, que s’ha fet servir per 
comunicar amb els motors, i el JY-MCU HC-05, que s’ha 
fet servir per comunicar amb l’aplicatiu Android mitjançant 
la seva connexió Bluetooth. L’esquema electrònic és el 
següent. 

 

 
 

Figura 13 Esquema electrònic  del model 

Amb la finalitat de controlar el model s’ha creat un codi 
d’Arduino que s’encarrega de mesurar les dades pertinents i 
aplicar l’acció de control quan toca. 
 
El codi consta de 3 parts principals, la inicialització, 
l’obtenció de dades i l’aplicació de la senyal de control. 
 
La part d’inicialització és allà on es defineixen les variables 
corresponents a les Ks del controlador, s’inicialitza el MPU 
i el Shield de CAN i es comprova que hi hagi comunicació. 
 
A continuació hi ha el bucle principal, on s’han programat 
l’adquisició de dades del sistema, primerament es llegeixen 
les dades de l’acceleròmetre, desprès del giroscopi i a 
continuació la trama de CAN corresponent a velocitat. 
Arribat aquest punt, es fan els càlculs pertinents per obtenir 
l’angle en i la velocitat angular en les unitats desitjades, a 
més s’obté la posició actual en funció de la velocitat lineal 
llegida pel bus CAN. 
 
Seguidament amb les dades del sistema obtingudes, es fan 
els càlculs del controlador, on es multiplica cada K per la 
seva variable corresponent i s’obté la senyal de control de 
Newtons.  
Aquesta senyal de control es converteix posteriorment a una 
senyal de consigna de corrent per al driver dels motors, que 
comunica mitjançant CAN. 
 
Arribat aquest punt cal veure si els motors giren cap a 
l’altre sentit, si es així, es frena per evitar que triguin molt a 
canviar el gir. Seguidament s’envia la senyal de control 
pertinent, s’assigna la senyal de control anterior i dues 
vegades anterior i s’espera el període de mostreig fixat.  
 
Cal destacar que el codi torna a executar-se cíclicament si 
no hi ha cap problema o es para mitjançant un botó extern 
instal·lat. 



Disseny del prototip conceptual 
 
Estudi de mercat 
S’han llistat i estudiat al detall tots els vehicles existents al 
mercat que es basen en el sistema d’auto-balanceig que 
incorpora Segway. Amb ell s’han pogut apreciar les 
tendències comercials i les possibilitats més i menys 
saturades.  
 
Conceptualització 
Tenint en compte les dinàmiques del mercat i les necessitats 
que ja estaven cobertes pels vehicles existents, s’ha buscat 
un nínxol de mercat. Per a trobar la possibilitat d’aportar 
innovació en aquesta classe de vehicles s’ha elaborat un 
Mindmap general que ha dut a l’equip a la conclusió que 
calia que el prototip funcional dugués la “tecnologia 
Segway” al món de l’esport i la competició. 
 

 
Figura 14: Mindmap general 

Havent definit el tipus de prototip que calia desenvolupar es 
va seguir conceptualitzant per aconseguir definir el disseny 
tant estètic com mecànic. 
 
Es va fer un Mindmap focal en que es van plantejar totes les 
possibilitats de disseny que va permetre a l’equip començar 
a esbossar possibilitats. Després es van elaborar taulells 
Moodboard d’inspiració i es va iniciar un extens estudi de 
referents de disseny, pel que fa a la mecànica. Tot plegat va 
permetre elaborar un briefing, element clau per traçar les 
línies de disseny del prototip. 
 

 
Figura 15: Un dels 10 taulells Moodboards elaborats 

Dimensionat 
En aquesta fase s’han estudiat les possibilitats de moviment 
del vehicle i els aspectes antropomètrics i ergonòmics, tots 
ells condicionants del dimensionat del prototip. 
 
Pel que fa al moviment s’han fet maquetes de simulació, i 
estudis en pla en entorn CAD (SolidWorks) amb el que 
s’han determinat els mecanismes d’amortició d’impactes i 
control de gir: permesos gràcies a dos quadrilàters 
articulats a banda i banda del vehicle. 
 
Les dimensions establertes permeten al vehicle una 
inclinació angular de 20º a cada costat de la vertical.  

 
Figura 16: Inclinació màxima del prototip 

Referent a l’antropometria i l’ergonomia s’ha estudiat la 
interacció home-màquina per determinar els aspectes de 
confort que s’havien de contemplar alhora de dissenyar el 
vehicle perquè fos ergonòmic i s’han recollit taules 
antropomètriques per tenir paràmetres d’orientació en el 
disseny concret de certes peces. 
 
Disseny i modelat 3D 
S’ha seguit un llarg procés d’sketching centrat en el conjunt 
i els diferents subconjunts que composen el vehicle. Entrant 
a cada subconjunt s’han dissenyat i modelat en 3D (amb 
SolidWorks) totes les peces, les pròpies i les de fabricant.  
 
A les peces del vehicle amb més sol·licitacions externes 
se’ls hi ha fet un estudi FEM (finite elements method) de 
tensió i deformació, per simular-ne el comportament, i 
optimitzar el seu disseny conseqüentment. L’objectiu ha 
estat aconseguir peces el màxim de lleugeres i resistents. 
 

 
Figura 17: Simulació d'una de les peces del modelat 3D 



Totes les peces s’han dissenyat tenint en compte el seu 
procés fabricació i gràcies a dits estudis FEM s’ha pogut 
definir el seu material. 
 
A mesura que s’han modelat subconjunts s’han pogut 
comprovar les primeres interaccions i verificar la correcta 
interacció. Finalment s’ha assemblat tot el conjunt, 
conformat per peces de disseny propi, elements de 
tornilleria i components de proveïdor. 
 

 
Figura 18: Explosionat de tots els components del prototip 

Presentació del producte  
Amb el conjunt assemblat s’ha fet un estudi de possibilitats 
cromàtiques i d’acabats. Per dur a terme la tasca s’ha 
treballat amb el programa de renderitzat Keyshot que ha 
permès efectuar una tria de les millors combinacions. 
 
S’ha definit el nom del vehicle prototip: Àgil, s’ha 
desenvolupat el manual d’identitat gràfica de la marca, i 
s’han elaborat pòsters de presentació mostrant-ne les seves 
característiques. 

 
Figura 19: Producte Àgil 

Retrospectiva 
S’ha fet balanç de la feina feta a través d’un DAFO (anàlisi 
de Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) i 
diverses entrevistes amb potencials usuaris que han donat la 
seva opinió sobre el prototip dissenyat. 
Tot plegat ha servit per desenvolupar els punts a considerar 
en cas de continuar el projecte. 
 

Conclusions 
Pel que respecta al prototip funcional s’ha obtingut un 
controlador suficientment robust, que ha permès estabilitzar 
el sistema. 
Respecte al control integral, aquest no s’ha pogut realitzar a 
causa de la limitada potencia i parell entregats pels motors. 
Quant a l’aplicació de LabView, aquesta ha servit per 
obtenir algunes idees de millora durant el desenvolupament 
del controlador final. 
A més s’ha realitzat una aplicació en Android que ha 
permès visualitzar les variables del sistema sense l’ajuda 
d’un ordinador, cosa que ha servit per iniciar-se en la 
programació d’aplicacions mòbils. 
El disseny del prototip conceptual s’ha desenvolupat 
complint els objectius del briefing establert. 
El desenvolupament dels mecanismes que permeten el 
control de gir i amortició han estat un gran repte de grup 
que ha suposat un aprenentatge personal en la superació 
d’obstacles.  
Haver-se marcat uns objectius tant ambiciosos, ha permès 
viure en primera persona l’alta complexitat del disseny 
multidisciplinari que es dóna al sector de l’automoció. 
Pel desenvolupament del prototip conceptual s’han aplicat 
molts coneixements apresos a les assignatures del grau, fet 
que denota la seva correcta consolidació. 
L’alta compenetració entre els components de l’equip de 
disseny, així com el seu esperit crític en tots els avenços, 
han esdevingut elements clau per complir el objectius. 
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