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CYFROWA FILTRACJA SYGNAŁU POŁO śENIA K ĄTOWEGO  
W UKŁADZIE STEROWANIA ROBOTA SZE ŚCIONOśNEGO 

Streszczenie. Artykuł zawiera wyniki badań autorów nad cyfrową filtracją sygnału 
połoŜenia kątowego pochodzącego z serwomechanizmu sześcionoŜnego robota 
kroczącego. Opisano aplikację oraz środowisko rozwoju, w którym dokonano pomiarów 
sygnałów rzeczywistych i w którym docelowo filtracja zostanie zaimplementowana. 
Przedstawiono charakter sygnałów sterujących i pomiarowych oraz eksperymenty słuŜące 
do identyfikacji funkcji skalujących jednostki tychŜe sygnałów. Następnie przedstawiono 
model badanego serwomechanizmu oraz opisano proces jego syntezy. Eksperymentalnie 
wykazano potrzebę zastosowania wstępnej filtracji zjawiska aliasingu. Następnie 
przedstawiono filtr medianowy wraz z wynikami jego pracy na omawianym sygnale 
pomiarowym. Dodatkowo  wykorzystano filtr o skończonej odpowiedzi impulsowej, 
pozwalający na wygładzenie mierzonego sygnału. W podsumowaniu omówiono wady  
i zalety przedstawionych rozwiązań, a takŜe zawarto kierunki  dalszych badań. 
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DIGITAL FILTRATION OF THE ANGULAR POSITION SIGNAL IN THE 
SIX-LEGGED WALKING ROBOT CONTROL SYSTEM 

Summary. The paper contains the result of the research in digital filtration of the 
servo motor angular position used in walking robot application.  The six-legged walking 
robot and the servo motor are described. The development environment used for the 
system identification is presented. The control and measurement signals are also 
explained and these signals scaling functions identification process is presented. Servo 
motor mathematical model is shown with short description of its synthesis process. The 
need for the filtration of the aliasing phenomenon is experimentally demonstrated. The 
results of the signal filtration with median filter are depicted. Additionally the finite 
response filter (FIR) is used for further signal smoothing. In conclusions, the list of 
advantages and disadvantages of the designed algorithm are discussed and proposals for 
further work as well. 
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1. WIADOMO ŚCI WSTĘPNE 

Mechaniczna konstrukcja robota kroczącego jest złoŜona z aluminiowego szkieletu  

i sześciu identycznych nóg rozmieszczonych równomiernie, po trzy z kaŜdej strony. KaŜda  

z nóg składa się z trzech serwomechanizmów modelarskich połączonych aluminiowymi 

kształtkami. Konstrukcja w sumie ma 18 stopni swobody i pozwala na ruch imitujący sposób 

poruszania się owadów, takich jak karaluch [3, 9]. Górna platforma znajdująca się na 

szkielecie pozwala na zamocowanie elektronicznego systemu sterowania wraz z zestawem 

niezbędnych sensorów [4]. Na rysunek 1 przedstawiono zdjęcie omawianego robota. 

 

 

Rys. 1. SześcionoŜny robot kroczący 
Fig. 1. Six-legged walking robot 

Na obecnym etapie sterowanie robotem odbywa się za pomocą specjalnie 

zaprojektowanego do tego celu środowiska rozwojowego składającego się z: 

• karty pomiarowej wyposaŜonej w zestaw przetworników analogowo-cyfrowych 

i układ FPGA, 

• komputera klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym czasu rzeczywistego 

(Target), 

• drugiego komputera klasy PC, słuŜącego do rozwoju aplikacji sterowania 

i monitoringu (Host). 

Środowisko to pozwala na sterowanie pozycją kątową poszczególnych 

serwomechanizmów oraz odczyt wartości chwilowej tej wielkości. Czas próbkowania 

aplikacji sterującej został ustalony na 1ms [5, 7]. 

Dodatkowo, system rozszerzono o obsługę enkodera inkrementalnego. 

2. SYGNAŁY STERUJĄCE I POMIAROWE 

Sygnał sterujący pozycją serwomechanizmu przypomina sygnał PWM, ale o ograni-

czonym czasie trwania impulsu prostokątnego (wypełnieniu fazy). Serwomechanizm zawiera 
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układ przetwarzający ten sygnał oraz regulator, który odpowiada za ustalenie pozycji kątowej. 

Zakres ruchu serwomechanizmu wynosi od -60° do +60°. Na rysunku 2 przedstawiono kształt 

i wartości sygnału sterującego. 

 

 

Rys. 2. Sygnał sterujący pozycją serwomechanizmu  
Fig. 2. Servo motor position control signal  
 

(τmax = 2,1 ms, τmin = 0,9 ms, τmid = 1,5 ms, τR = 20 ms, vn = 3,3 V) 

W zrealizowanej aplikacji informacja o Ŝądanej pozycji kątowej (podanej w stopniach) 

jest przetwarzana przez kolejne elementy algorytmu: 

• komputer oznaczony jako Target skaluje wartość na jednostki robocze stosowane 

w układzie FPGA, 

• jednostki robocze wartości połoŜenia przesyłane są do układu FPGA poprzez interfejs 

PCI komputera, 

• układ FPGA generuje cykliczne impulsy prostokątne zgodne ze specyfikacją 

serwomechanizmu, przy czym czas trwania stanu wysokiego jest proporcjonalny do 

wartości przesłanej z komputera. 

Do generacji sygnału sterującego wykorzystano układ FPGA ze względu na łatwość 

implementacji struktur równoległych oraz szybkość działania. Pierwsza z tych cech pozwala 

na łatwą implementację sterowania wszystkimi osiemnastoma serwomechanizmami 

równocześnie przy stosunkowo niewielkim rozmiarze układu. Szybkość działania natomiast 

pozwala na generację sygnału sterującego z dokładnością 25 ns (częstotliwość zegara 

podłączonego do FPGA wynosi 40 MHz). 

Serwomechanizm wyposaŜony jest w potencjometr podłączony bezpośrednio do silnika  

i będący źródłem informacji o aktualnej jego pozycji.  Jej wartość jest proporcjonalna do 

spadku napięcia pojawiającego się na potencjometrze. Do pomiaru tego napięcia 

wykorzystano róŜnicowy przetwornik analogowo-cyfrowy. Algorytm pomiaru składa się 

z następujących elementów: 
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• komputer oznaczony jako Target przesyła do FPGA rozkaz odczytu wartości  

z przetwornika AC, 

• układ FPGA wyzwala proces przetwarzania i po pojawieniu się informacji na wyjściu 

przesyła ją do komputera, 

• komputer skaluje wartość, którą otrzymał od FPGA z jednostek roboczych na wartość 

podaną w kątach. 

Na etapie identyfikacji wykorzystano enkoder inkrementalny do precyzyjnego pomiaru 

pozycji kątowej serwomechanizmu.  

 

 

Rys. 3. Funkcja skalująca wartość odczytaną z przetwornika AC na pozycję podaną w kątach 
Fig. 3. Function scaling the value read from the AD converter to the angular position in degrees 

Podczas sterowania i odczytu pozycji kątowej serwomechanizmów zostały wykorzystane 

funkcje skalujące jednostki własne na wartości podane w kątach. Funkcje te zostały 

zidentyfikowane podczas następującego eksperymentu: 

• z komputera PC (Target) i układu FPGA zostały wysłane kolejne wartości pozycji 

kątowej w jednostkach własnych, 

• po ustabilizowaniu układu pozycja kątowa została zmierzona za pomocą enkodera, 

• za pomocą przetwornika AC i układu FPGA wartości spadku napięcia na potencjometrze 

zostały zmierzone i przesłane do komputera, 

• wszystkie operacje zostały powtórzone dla 48 punktów pomiarowych równomiernie 

rozłoŜonych w całym zakresie pracy serwomechanizmu. 

Do uzyskanych danych pomiarowych zostały dopasowane wielomiany pierwszego rzędu 

metodą najmniejszych kwadratów. Na rysunku 3 przedstawiono przykładową funkcję wraz  

z punktami pomiarowymi. Maksymalny błąd (odchyłka funkcji liniowej od danych 

pomiarowych) we wszystkich badanych serwomechanizmach wynosił 0,2%. 
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3. MODELOWANIE SERWOMECHANIZMU 

W celu weryfikacji i testowania działania układu został zaprojektowany model układu 

serwomechanizmu w pakiecie Matlab®/Simulink® [6]. Z eksperymentów przeprowadzonych 

z układem uzyskano dane niezbędne do identyfikacji parametrów układu. Silnik prądu stałego 

w serwomechanizmie został zamodelowany jako układ inercyjny z dodatkowym całkowaniem 

na wyjściu (pomiar pozycji), a regulator – jako wzmacniacz (regulator typu P) 

z ograniczeniem na wartość wyjściową. Układ ten jest nieliniowy, co wyraźnie widać na 

wykresie przedstawiającym odpowiedź na skok jednostkowy (rysunek 4). Na rysunku 5 

przedstawiono schemat układu jako model pakietu Matlab®/Simulink®. W tabeli 1 wypisano 

listę parametrów modelu wraz z wartościami [1, 2]. 

 

 

Rys. 4. Odpowiedź serwomechanizmu na skok jednostkowy 
Fig. 4. Servo motor step response 
 
 

 
 

Rys. 5. Model układu serwomechnizmu 
Fig. 5. Model of the servo motor 

 



98 M. Piątek, P. Piątek 

Tabela 1 
Parametry modelu serwomechanizmu 

 

Parametr Symbol Wartość 

inercja silnika prądu stałego (stała czasowa) T 0,0181 

wzmocnienie regulatora P 20,8279 

górne ograniczenie na wartość sterowania Smas 220,9851 

dolne ograniczenie na wartość sterowania Smin -220,854 

4. ANALIZA CZ ĘSTOTLIWO ŚCIOWA MIERZONEGO SYGNAŁU 

W celu wykonania analizy częstotliwościowej sygnału, reprezentującego połoŜenie 

serwomechanizmu, wykonano eksperymenty, w trakcie których na wejście układu podano  

30-sekundowy przebieg sterujący o zróŜnicowanym charakterze. Jego kształt został specjalnie 

dobrany tak, aby reprezentować charakterystyczne cechy sterowania ruchem robota. 

Na rysunku 6 przedstawiono estymatę widma zmierzonego sygnału obliczoną z wyko-

rzystaniem algorytmu FFT. Na wykresie moŜna zauwaŜyć zjawisko aliasingu, wynikające  

z częstotliwości próbkowania sygnału. 

 

Rys. 6. Estymata amplitudy widma sygnału pozycji kątowej 
Fig. 6. Spectrum amplitude estimate of the angle position signal 

Z tego powodu zastosowano prosty filtr antyaliasingowy. Na rysunku 7 widać efekty 

pracy filtra antyaliasingowego w dziedzinie częstotliwości. Charakter zakłóceń widocznych  

w dziedzinie czasu zmienił się nieznacznie, co  widać na rysunku 8. 
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Rys. 7. Estymata amplitudy widma sygnału pozycji kątowej po filtracji filtrem antyaliasingowym 
Fig. 7. Spectrum amplitude estimate of the angle position signal filtered with antialiasing filter 

 

Rys. 8. Odpowiedź serwomechanizmu na skok jednostkowy po filtracji filtrem anytaliasingowym 
Fig. 8. Servo motor step response filtered with antialiasing filter 

5. FILTRACJA MEDIANOWA 

Do wstępnej filtracji danych pomiarowych został wybrany filtr medianowy. Zaletami 

takiego filtru jest moŜliwość usunięcia gwałtownych skoków mierzonego sygnału (tzw. 

pików) przy jednoczesnym zachowaniu charakteru przebiegu. Filtry takie tylko w niewielkim 

stopniu zniekształcają szybkie, ale trwałe zmiany wartości przebiegu, czyli nie zniekształcają 
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„ostrych krawędzi” i w wersji dwuwymiarowej są bardzo często stosowane do filtracji 

obrazów [8]. W przypadku stosowania filtru medianowego w układach automatyki naleŜy 

pamiętać, Ŝe jest to filtr nieliniowy. MoŜe to negatywnie wpłynąć na sterowany obiekt przez 

wprowadzenie nieliniowości do modelu układu zamkniętego [1]. NaleŜy zatem zweryfikować 

działanie filtru na przebiegach testowych i sprawdzić, czy nie wprowadza on znacznych 

róŜnic w stosunku do widma modelu. 

 

Rys. 9. Odpowiedź serwomechanizmu na skok jednostkowy po filtracji filtrem antyaliasingowym 
i medianowym 

Fig. 9. Servo motor step response filtered with antialiasing filter and median filter 

 

 

Rys. 10. Estymata amplitudy widma sygnału pozycji kątowej po filtracji filtrem antyaliasingowym 
 i medianowym 

Fig. 10. Spectrum amplitude estimate of the angle position signal filtered with antialiasing filter and 
median filter 
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Z uwagi na usuwanie impulsowych zakłóceń, które wiąŜą się wyŜszymi harmonicznymi, 

filtrom medianowym moŜna przypisać charakter dolnoprzepustowy. Parametrem filtru 

medianowego jest rząd, czyli szerokość okna. NaleŜy go dobrać odpowiednio do zakłóceń, 

które powinny być usunięte z badanego sygnału. MoŜna przyjąć, Ŝe filtry o szerszym oknie 

będą usuwać „szersze szpilki”, co w przypadku filtrów dolnoprzepustowych odpowiadałoby 

obniŜeniu częstotliwości granicznej. 

W przypadku omawianego sygnału pozycji kątowej serwomechanizmu eksperymentalnie 

wybrano filtr  siódmego rzędu. Na rysunku 9 przedstawiono wynik filtracji odpowiedzi na 

skok jednostkowy, a na rysunku 10 estymatę widma omawianego sygnału. 

Na rysunku 10 moŜna zauwaŜyć, Ŝe zastosowany filtr medianowy usunął znaczną część 

zakłóceń, w szczególności zakłóceń impulsowych. W części ustalonej odpowiedzi serwo-

mechanizmu na skok jednostkowy (rysunek 9) widać jednak pewne zaburzenia. Niewielkie 

zwiększenie rzędu filtra medianowego nie usunęło wspomnianych zakłóceń, natomiast 

zastosowanie filtra duŜo wyŜszego rzędu (np. 50) istotnie zmieniało charakter przebiegu. 

6. FILTR O SKOŃCZONEJ ODPOWIEDZI IMPULSOWEJ 

W celu eliminacji opisanych wcześniej zaburzeń wyjścia obiektu w stanie ustalonym 

zdecydowano się na zastosowanie dodatkowego filtra dolnoprzepustowego. Wybrany został 

filtr o skończonej odpowiedzi impulsowej (FIR). Na podstawie przeprowadzonych 

eksperymentów zdecydowano o zastosowaniu metody okien czasowych z oknem Hanna 

(Hanninga). Okno to zostało wybrane ze względu na swój kształt w dziedzinie częstotliwości 

(łagodne przejście do zakresu tłumienia). Pozwala to na filtrację zakłóceń występujących  

w stanie ustalonym (opisanych powyŜej) bez wyraźnej zmiany charakteru przebiegu,  

w szczególności wyŜszych harmonicznych będących efektem nieliniowości obiektu. Rząd 

filtru został ustalony na 20, tak aby przy dobrej jakości filtracji ograniczyć opóźnienie 

pojawiające się w dziedzinie czasu [10]. 

Na rysunku 11 przedstawiono odpowiedź amplitudową zaprojektowanego filtru  

w dziedzinie znormalizowanej częstotliwości. Na rysunku 12 zaprezentowano odpowiedź 

układu na skok jednostkowy po filtracji pełnym zestawem filtrów, a na rysunku 13 – widmo 

sygnału wynikowego. 
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Rys. 11. Odpowiedź amplitudowa filtru typu FIR wykorzystanego w układzie 
Fig. 11. Amplitude response FIR type filter used in the application 

 

Rys. 12. Odpowiedź serwomechanizmu na skok jednostkowy po filtracji filtrem antyaliasingowym, 
medianowym i FIR 

Fig. 12. Servo motor step response filtered with antialiasing filter, median filter and FIR filter 
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Rys. 13. Estymata amplitudy widma sygnału pozycji kątowej po filtracji filtrem antyaliasingowym, 
 medianowym i FIR 

Fig. 13. Spectrum amplitude estimate of the angle position signal filtered with antialiasing filter, 
median filter and FIR filter 

7. PODSUMOWANIE 

W ramach pracy został dobrany zestaw filtrów analogowych i cyfrowych, pozwalający na 

obróbkę sygnału pozycji kątowej serwomechanizmu modelarskiego zastosowanego  

w aplikacji sześcionoŜnego robota kroczącego. Na szczególną uwagę zasługuje zastosowanie 

filtru medianowego. Filtr ten pozwala na osiągnięcie bardzo dobrych rezultatów przy 

jednoczesnej moŜliwości jego implementacji w układzie FPGA (brak operacji arytme-

tycznych). Taka realizacja algorytmu pozwala na szybką i równoległą filtrację 18 sygnałów 

pomiarowych. Algorytm medianowy wprowadza stosunkowo niewielkie opóźnienie  

w porównaniu do klasycznych filtrów dolnoprzepustowych, zapewniając jednocześnie 

wysoką jakość filtracji. 

PowaŜną wadą filtru medianowego jest nieliniowy charakter dynamiki. W opisywanym 

przypadku jednakŜe sam obiekt jest nieliniowy, co sprawia, Ŝe ta wada filtru ma drugorzędne 

znaczenie. 

Dodatkowo zastosowano filtr o skończonej odpowiedzi impulsowej (FIR), który pozwolił 

na wygładzenie przebiegu w dziedzinie czasu (zwłaszcza w stanie ustalonym). 

Sygnał pomiarowy po filtracji nadaje się do wykorzystania w algorytmach sterujących, 

co było głównym celem autorów. WaŜnym wnioskiem do przyszłych badań jest fakt, Ŝe 

zestaw stworzonych filtrów powinien zostać uwzględniony w modelu serwomechanizmu,  
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i tak uzupełniony całościowy model powinien być wykorzystywany podczas symulacji  

i syntezy algorytmów sterujących. 
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Abstract 

The paper contains the result of the research in digital filtration of the servo motor 

angular position used in walking robot application.  The six-legged walking robot and the 

servo motor  are described. In chapter 1 the development environment used for system 

identification is presented. The procedure of  experiments is described in chapter 2. Input and 

output scaling functions have been determined. The example of this function is shown on 

Fig. 3. Servo motor mathematical model is shown with identified parameters in chapter 3.  
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The servo motor model structure is depicted on Fig. 5 and table 1 contains values of the 

model parameters. The basic frequency analysis of the system is described in chapter 4.  

Fig. 7 shows spectrum amplitude estimate of the measured angular position signal (after 

antialiasing filtration). Step response of the servo motor is presented on the Fig. 8. In 

chapter 5 the median filter is presented. The result of the median filtration are shown on Fig. 9 

(step response) and Fig. 10 (spectrum amplitude estimate). Basic conclusions about median 

filtration are listed. Finite impulse response filter (FIR) design is described in chapter 6. The 

window method with Hann window was used. Fig. 11 presents amplitude response of the 

filter. Fig. 12 and fig. 13 presents the signal filtered with all specified filters. Chapter 7 

contains conclusions; the list of advantages and disadvantages of the designed algorithm. 

 


