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Tóm tắt: 
 

Thuật toán nội suy là rất quang trọng trong bộ điều khiển số máy tính (CNC), nó đánh giá chất 
lượng và số lượng sản phẩm gia công trên máy công cụ. Nhiều thuật toán nội suy đã được nghiên 
cứu, ứng dụng, kể cả nội suy phần cứng và phần mềm. Do ảnh hưởng tốc độ số học của phần 
mềm máy tính, tính chính xác và tốc độ ăn dao của hệ thống điều khiển số dựa trên nội suy phần 
mềm phải tuân theo những hạn chế nhất định. Trong bài viết này, nhóm tác giả xây dựng thuật 
toán xấp xỉ bậc thang cải tiến cho nội suy đường tròn trên FPGA (Field-programmable gate 
array) phục vụ cho các chuyển động quỹ đạo không gian 2D, 3D. Kết quả mô phỏng và thực 
nghiệm cho thấy việc xây dựng thuật toán nội suy đường tròn xấp xỉ bậc thang trên nền FPGA 
tốt hơn so với các thuật toán mềm trước đây. 
 

         Từ khóa: Nội suy đường tròn; Thuật toán xấp xỉ bậc thang; FPGA; Nội suy phần cứng; Nội 
suy không gian 3D.       

  

Abstrac: 
 

Interpolation algorithm is very important in the Computerized Numerical Control (CNC) because 
it assesses the quality and quantity of products processed on machiine tools. Many algorithms 
have been researched and deployed including hardware interpolation and software interpolation. 
Owing to theinfluence of arithmetic speed of computer software, the accuracy and speed of 
numerical control system’s feed based on software interpolation are subject to certain 
restrictions. In this paper, the authors builds and improves stair approximation algorithm of 
circular interpolation on the FPGAs, for trajectory 2D, 3D space. The simulation and 
experimental results show that stair approximation algorithms of circular interpolation based on 
FPGAs are better than previous soft algorithms. 
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