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Implementation of a Haptic Control Algorithm for a FPGA Digital Controller 

Robots are nowadays present in many areas and, despite their integrated “intelligence”, human 
must still make the decisions in a complex tasks. Such applications can be found amongst others in 
industry (teaching of the robots) and in medicine (surgery). In a surgery robot surgeon (slave) 
operates the patient and it follows the moves by the surgeon (master). Such an interface between the 
patient and the surgeon is called teleoperator, or haptic display, when it is able to reproduce the 
sense of touch. Quality improves when the operator has, in addition to audio and video presentation, 
also sense of touch. The quality of haptic displays is highly dependent on the selected control 
algorithm, measurement variables, programming, implementation of it and more. 

The implementation of the haptic display with the FPGA digital control enables parallel 
execution. Such implementation can speed up the execution of control algorithms and the new 
control value is available significantly earlier, then with the conventional x86 architecture. Stability, 
robustness and quality of such teleoperator can be increased. 

 

Kratek pregled prispevka 

Roboti so prisotni na mnogih področjih in, kljub njihovi integrirani »inteligenci«, mora človek 
izvajati odločitve pri nekaterih kompleksnih nalogah. Primer aplikacij lahko najdemo med drugimi 
v industriji (učenje robotov) in medicini (kirurgija). Pri kirurgiji robot kirurg (suženj) operira 
pacienta, ki ga vodi kirurg (gospodar). Takšen vmesnik med pacientom in kirurgom se imenuje 
teleoperator, oz. haptični prikazovalnik. Kvaliteta naloge se izboljša kadar ima operater na voljo 
poleg zvoka in slike na voljo tudi občutek dotika. Kvaliteta haptičnih prikazovalnikov je močno 
odvisna od izbranega regulacijskega algoritma. 

 Implementacija haptičnega prikazovalnika z FPGA digitalnim krmiljem omogoča paralelno 
izvajanje. Kar lahko pospeši izvajanje regulacijskih algoritmov in nova krmilna vrednost je na voljo 
bistveno prej kot pri klasični x86 arhitekturi. Tako se lahko poveča tudi stabilnost, robustnost in 
kvaliteta teleoperatorja.       

 

 



1 Uvod 

Robotika sega v mnoga področja, npr. 
proizvodnja, raziskovanje vesolja, vojska, 
medicina in tudi domača uporaba. Kljub temu 
pa robotika prodira tudi drugam in roboti 
izvajajo vedno bolj kompleksne naloge. 
Nekatere od teh so roboti sposobni izvesti 
popolnoma avtonomno, spet druge pa so preveč 
kompleksne in mora biti v sistem vključen 
človek. Le ta s pomočjo informacij, ki so mu na 
voljo izvaja odločitve. Takšni situaciji, kjer 
človek/operater upravlja robota na daljavo 
pravimo teleoperiranje. Sistem, ki omogoča 
teleoperiranje pa se imenuje teleoperator. To je 
robotski sistem, ki ga sestavljata dva robota v 
konfiguraciji gospodar-suženj. Kadar ima 
operater na voljo vizualno informacijo se 
imenuje takšno teleoperiranje unilateralno 
(enostransko). Kadar pa teleoperator omogoča 
refleksijo sile z oddaljenega sistema do 
operaterja pa se imenuje takšno teleoperiranje 
bilateralno (dvostransko). Takšen teleoperator 
vsebuje haptični prikazovalnik. 

Uporaba teleoperatorjev s haptičnim 
prikazovalnikom skrajša čas in izboljša 
kvaliteto opravljene naloge. Primer s področja 
industrije je učenje robotov, kjer ima operater 
pri običajnem učenju na voljo samo sliko. 
Takšno učenje je lahko časovno potraten 
postopek, saj mora operater pazljivo 
pozicionirati vrh robota. Kadar pa ima operater 
na voljo informacijo o dotiku robota, pa se 
lahko izboljša kvaliteta učenja. 

Članek opisuje implementacijo haptičnega 
regulacijskega algoritma na FPGA digitalnem 
krmilju. Takšna izvedba omogoča paralelno 
izvajanje programa, kar lahko bistveno pospeši 
izvajanje. Za preizkus algoritma smo uporabili 
dva 1DOF laboratorijska sistema. 

2 Arhitekture bilateralnega teleoperiranja 

Poznanih je več osnovnih arhitektur 
teleoperatorjev:  

 

 Položaj – položaj (PP) arhitektura 

 Sila – položaj (FP) arhitektura 

 Štiri kanalna (4ch) arhitektura 

Pri PP arhitekturi je potrebno meriti položaj 
gospodarja in sužnja, ki služi kot referenčna 
vrednost. 

Pri FP pa je potrebno meriti položaj 
gospodarja in silo sužnja.  

Pri 4ch pa je potrebno meriti položaj in silo 
gospodarja in sužnja. S to arhitekturo je mogoče 
doseči najvišjo transparentnost1 teleoperatorja. 

Podrobnejša razlaga arhitektur bilateralnih 
teleoperatorjev se nahaja v literaturi [1] in [2]. 

2.1 Regulacijski algoritem 

Modeliranje realnih večosnih robotskih 
sistemov je zahtevna naloga. Le to pa lahko 
poenostavi regulacijski algoritem, ki razklopi 
oz. linearizira sistem. Regulacijski algoritem je 
izpeljan po postopku drsnega režima in je 
podrobneje opisan v literaturi [2]. 

Dinamiko dveh 1DOF sistemov opisujeta 
enačbi 
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kjer je: im mi masa, ix  pospešek, mf  in sf  

referenčni signal, hf  sila operaterja in ef  sila 

okolice. Indeks i  se nanaša na gospodarja ( m ) 
in sužnja ( s ). 

Najprej je potrebno izbrati drsno 
mnogoterost2 s katero je določena dinamika 
sistema. Nato za bilateralno vodenje v drsnem 
režimu (SMC) zapišemo preklopni funkciji i , 

,i m s , za gospodarja in sužnja 

                                                 
1 Transparentnost – prosojnost med sužnjem in 

gospodarjem  
2 Drsna mnogoterost – ang. sliding manifold 
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kjer je: pk  položajno ojačenje, vk  hitrostno 

ojačenje, ix  hitrost, ix  položaj in iM  masa. 

Kadar velja za sistem enačba (1), opisuje 
izhod regulacijskega algoritma enačba   

 
0

0

t
c

m m m m m

t
c

s s s s s

f m x D dv

f m x D dv





 
  

 
 

  
 








 (3) 

kjer je iD  koeficient robustnosti in 
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Slika 1 prikazuje blokovno shemo 
regulacijskega algoritma. 

 

Slika 1: Blokovna shema regulacijskega 
algoritma 

3 Meritev veličin 

Za izvajanje potrebuje regulacijski algoritem 
naslednje veličine: položaj, hitrost in silo. 
Izračun in meritev le teh je opisano v tem 
poglavju.  

3.1 Meritev položaja 

Pogosto se uporablja za meritev položaja 
inkrementalni dajalnik, ki ima na izhodu signala 
A in B. Ta sta med seboj zamaknjena za / 2 , 
kot prikazuje slika 2. Število pulzov na obrat 
motorja je odvisno od resolucije dajalnika in se 
lahko dodatno poveča dvakrat (X2) ali štirikrat 
(X4), kot prikazuje slika 2. 

 

Slika 2: X1, X2 in X4 kodiranje signalov 

Iz poteka signalov se določi pravilnostna 
tabela z izhodnima signaloma PULZ in DIR, ki 
določata števec položaja.  

Tabela 1: Pravilnostna tabela za določitev 
položaja 

kA 1kA  kB 1kB   PULZ DIR

0 0 0 0 0 X
0 0 0 1 1 0
0 0 1 0 1 1
0 0 1 1 0 X
0 1 0 0 1 1
0 1 0 1 X X
0 1 1 0 X X
0 1 1 1 1 0
1 0 0 0 1 0
1 0 0 1 X X
1 0 1 0 X X
1 0 1 1 1 1
1 1 0 0 0 X
1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 0 X

 



Na podlagi pravilnostne tabele lahko 
zapišemo enačbo za pulz PULZ 

 1 1k k k kPULZ A A B B      (5) 

in enačbo za smer DIR 

 1k kDIR A B   (6) 

3.2 Meritev hitrosti 

Za meritev hitrosti je prav tako poznanih več 
»osnovnih« metod: M, T in M/T metoda, ter 
dodatne napredne metode.  

Opisan je izračun ocene hitrosti z    
sledilnikom, ki je povzet iz literature [3]. 
Slednji je poenostavljena oblika opazovalnika 
za glajenje podatkov in deluje kot rekurzivno 
sito, ki poda oceno položaja in hitrosti. Le ta se 
izračuna na osnovi meritve položaja ter 
prejšnjih ocen položaja in hitrosti. 

Enačbi (7) in (8) opisujeta algoritem    

sledilnika za izračun ocene položaja ˆ
k   in 

ocene hitrosti ˆ
k , 

  * *ˆ ˆ ˆ
k k k k       (7) 

 
*

1

ˆ
ˆ ˆ k k

k k
ST

  

 
   (8) 

kjer je *ˆ
k : 

*
1 1

ˆ ˆ ˆ
k k S kT       

*ˆ
k  - napoved položaja, 

k  - trenutna meritev položaja, 

ˆ
k  - ocena položaja, 

ˆ
k  - ocena hitrosti, 

  - pozitivna konstanta, 

  - pozitivna konstanta. 

Pripadajoča blokovna shema    
sledilnika je prikazana na sliki 3. 

 

Slika 3: Blokovna shema   sledilnika 

Enačba (9) prikazuje preoblikovano enačbo 
za lažjo implementacijo na FPGA digitalnem 
krmilju.  
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3.3 Meritev sile 

Za meritev sile je uporabljen senzor Burster  
8511, skupaj z ojačevalnikom, ki ima izhodni 
nivo 10V .  

Razvojna kartica z FPGA vezjem, vključuje 
16 bitne A/D pretvornike s hitrostjo 200kS/s.  

 Območje senzorja sile: 20N  

 Resolucija A/D pretvornika: 16 b 

 Resolucija pretvorbe: 0.012 N/kv 

4 Načrtovanje programa 

Predhodno opisan regulacijski algoritem in 
meritve veličin je potrebno implementirati na 
FPGA digitalnem krmilju. Za optimalnejšo 
implementacijo je potrebno vsako komponento 
analizirati. S tem določimo širine za zapis števil, 
preračunamo veličine, določimo sekvenčno in 
paralelno delovanje komponent. 

4.1 Prilagoditev/preračun  signalov in veličin 

Diskretni regulacijski algoritem se izvaja na 
FPGA digitalnem krmilju, ki je povezan z 
ostalimi komponentami realnega sistema. V ta 
namen je potrebno preračunati vhodne in 
izhodne signale. 



Enačba (10) prikazuje skalirni faktor 
enkoderja, 
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kjer je: 

out u DAk k k k    

J vztrajnostna konstanta, k  navorna konstanta, 

uk  napetostna konstanta in DAk  konstanta 

pretvornika.  

4.2 Računska analiza 

Z računsko analizo določimo širino 
spremenljivk, konstant in izhodov računskih 
operacij. Kadar so le te izbrane optimalno je 
lahko dosežena zadostna ločljivost oz. 
natančnost sistema z minimalno porabo virov 
FPGA digitalnega krmilja. 

Enačba (14) prikazuje zapis števila v formatu 
s fiksno vejico, ki je uporabljen v programu 
LabVIEW.  
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Kjer je: 

L – št. bitov za zapis števila 

IL – št. bitov za zapis celoštevilčnega dela 

L-IL – št. bitov za zapis ulomčnega dela 

Najprej je potrebno določiti širino zapisa 
veličin, položaja, hitrosti in sile, ter na podlagi 
tega določiti nadaljnje širine za zapis računskih 

operacij. V nekaterih primerih se lahko širina 
»odreže«, kar lahko zmanjša velikost programa. 
Takšna situacija je izračun pogreška, kjer se 
odštejeta dve vrednosti s širino, ki opisujeta 
celotno območje veličine. Izhod odštevalnika pa 
je lahko zapisan s manjšo širino, ki zajema samo 
območje pogreška.  

Slika 4 prikazuje računsko shemo    
sledilnika, kjer so prikazane širine spremenljivk, 
konstant in izhodi računskih operacij. Za račun 
je rezervirano območje 20.10Q , za izhod pa 

16.8Q .  

 

Slika 4: Izbira območij spremenljivk za 
   sledilnik 

Slika 5 prikazuje računsko shemo 
regulacijskega algoritma, kjer se prav tako pri 
izvajanju računskih operacij uporablja večja 
širina, ki se nato na izhodu pretvori v manjšo. 

 

Slika 5: Izbira širin za zapis števil pri 
implementaciji regulacijskega algoritma   

4.3 Časovna analiza 

FPGA digitalno krmilje omogoča sekvenčno 
in paralelno izvajanje nalog, kar je potrebno 
upoštevati pri načrtovanju programa. Sekvenčno 
izvajanje nalog, od branja vhodov do 
osveževanja izhodov, prikazuje slika 6 
prikazuje. Naloge se ne izvedejo preden se ne 
zaključi predhodna naloga. 



 

Slika 6: Sekvenčno izvajanje nalog 

Tabela 2 prikazuje potreben čas za izvedbo 
posamezne naloge. Program se izvaja ciklično s 
frekvenco 1/ CT , kjer je CT  takt izvajanja 

regulacijskega algoritma. Takt izračuna ocene 
hitrosti določa spremenljivka ST , ki je enaka cT . 

Kot je prikazano na sliki 6 se v trenutku 

kt začnejo naloge izvajati ciklično, ki se končajo 

v času 6.125kt s . Nov cikel pa se začne 

izvajati v času 1kt  . 

Tabela 2: Čas izvajanja nalog 

Meritev položaja 25 ns 25 ns
Branje A/D 5 s  TC

Izračun hitrosti < 1 s  TS

Izračun reg. alg. 100 ns TC

Osveževanje D/A 1 s  TC

 

Slika 7 prikazuje koncept implementacije 
programa, kjer je razvidno paralelno in 
sekvenčno delovanje. Sekvenca izvajanja 
programa za gospodarja se izvaja paralelno od 
sekvence izvajanja za sužnja. 

 

Slika 7: Koncept izvajanja nalog 

5 Eksperimentalni sistem teleoperatorja 

Predhodno opisane meritve veličin in 
regulacijski algoritem so preizkušene na 
realnem sistemu. Poglavje opisuje realen sistem 

in programsko okolje s katerim je bilo izvedeno 
načrtovanje programa. 

5.1 Strojna oprema 

Realen sistem sestavljata gospodar, suženj, 
FPGA digitalno krmilje in ostale komponente, 
kot so ojačevalniki, razne razširitvene 
komponente in drugo. 

Gospodar in suženj 

Gospodar in suženj sta identični komponenti, 
ki ju sestavljajo: 

 DC motor Maxon EC32 + reduktor, 

 Ojačevalnik Maxon 4-Q EC DES 
50/5 

 Senzor sile (gospodar): Burster 8511 

 Ročka 

Slika 8 prikazuje gospodarja in sužnja.  

 

Slika 8: Realen sistem, gospodar in suženj 

FPGA digitalno krmilje 

Program smo implementirali na FPGA 
digitalnem krmilju Xilinx Virtex5, z 
razpoložljivi resursi, ki jih prikazuje tabela 3. 

Tabela 3: Razpoložljivi resursi (Virtex5 
XC5VLX30) [4] 

Rezine 4800
Distribuiran RAM 320

DSP48E 32 
RAM blok 18/36 Kb 64/32

CMT3 2 
IO 400

                                                 
3 CMT – (ang. Clock Managment Tile) sestavljen je iz 

dveh DCM-jev (ang. Digital Clock Manager) in PLL-ja 
(ang. Phase-Locked Loops) 



5.2 Implementacija programa 

Za kodiranje programa smo uporabili 
programsko okolje LabVIEW 2009, pisanje 
programa pa je potekalo v grafičnem načinu. 
Program je razdeljen na dva dela, kjer se eden 
izvaja na osebnem računalniku. Namenjen je 
vnosu parametrov sistema, spremljanju 
delovanja in shranjevanju podatkov za nadaljnjo 
analizo. Drugi del pa se izvaja na FPGA 
digitalnem krmilju, kjer se izvajajo meritve 
veličin, regulacijski algoritem, zaščita sistema. 

Slika 9 prikazuje programsko komponento 
   sledilnika, ki ga opisuje enačba (9). 

 

Slika 9: Programska komponenta 
  sledilnika (LabVIEW) 

Tabela 4: Potrebna količina resursov 

Resursi Porabljeno Na voljo %
Slice  9493 19200 49.4
Flip Flop 4767 19200 24.8
LUTs 8300 19200 43.2
DSP48E 24 32 75
RAM Block 0 32 0

 

Tabela 4 prikazuje FPGA vire potrebne za 
implementacijo opisanega regulacijskega 
algoritma, meritev veličin in logike za vodenje 
eksperimentalnega sistema teleoperatorja.  

6 Rezultati eksperimenta 

Poglavje opisuje odzive teleoperatorja v 
različnih situacijah. Te so gibanje teleoperatorja 
v prostem gibanju, pri dotiku mehkega objekta 
in pri dotiku trdega objekta (slika 11). 

Tabela 5 prikazuje vrednosti parametrov 
regulacijskega algoritma in konstant 
prilagoditve izhodnega signala.  

Tabela 5: Parametri teleoperatorja 

kp Položajno ojačenje 5000 (1/s2) 
kv Hitrostno ojačenje 100 (1/s)
D Koeficient 0 (1/s)
Cf Skalirni faktor sile 0
kτ Navorna konstanta 0.0205 (V/Nm)
ku Napetostna konstanta 1.5 (Vs/rad)

kDA Konstanta 3276.8
 

 

Slika 10: Simulacija okolja: a) trd in b) 
mehek objekt 

Slika 11 prikazuje odziv sistema v prostem 
gibanju. Operater premika ročko gospodarja, ki 
ji sledi ročka sužnja. Razvidno je, da je se 
položaj in hitrost sužnja ujema s položajem in 
hitrostjo gospodarja.  

 

Slika 11: Odziv teleoperatorja v prostem 
gibanju 

Slika 12 prikazuje odziv sistema pri dotiku 
mehkega objekta. Operater premika ročko 
gospodarja, ki ji sledi ročka sužnja. V trenutku 
dotika objekta, se le ta ustavi in naraste sila s 
katero operater premika ročko gospodarja. 



Položaj in hitrost sužnja se v prostem gibanju 
ujema s položajem in hitrostjo gospodarja. Ob 
dotiku pa se suženj ustavi, gospodar pa se 
premakne še za cca. 0.1 rad.  

 

Slika 12: Odziv teleoperatorja pri dotiku 
mehkega objekta 

Podobno kot pri dotiku mehkega objekta, je 
pri dotiku trdega objekta, kot prikazuje Slika 13. 
Suženj se pri dotiku trdega objekta takoj ustavi, 
sila s katero deluje operater na ročko gospodarja 
pa ima večji naklon kot pri dotiku mehkega 
objekta. 

 

Slika 13: Odziv teleoperatorja pri dotiku 
trdega objekta 

7 Zaključek 

V članku je predstavljena izvedba haptičnega 
regulacijskega algoritma na FPGA digitalnem 
krmilju. Haptični regulacijski algoritem je 

izpeljan po postopku drsnega režima [2]. Takšen 
algoritem je enostaven in preprost za 
implementacijo. Poleg tega kompenzira 
nelinearnosti v sistemu, npr. trenja, kar 
poenostavi modeliranje sistema. Kljub temu pa 
je algoritem robusten.  

Implementacija algoritma na FPGA 
digitalnem krmilju vključuje meritev veličin, 
računsko analizo, časovno analizo, ter analizo 
strojne opreme. 

Implementacija zahtevnih algoritmov na 
FPGA digitalnem krmilju prinaša nekatere 
prednosti, npr. paralelno izvajanje nalog. Poleg 
tega je mogoče implementirati obsežne in 
kompleksne sisteme v enem FPGA vezju, kar 
zmanjša število uporabljenih strojnih 
komponent in verjetnost napak, ki so posledica 
“neoptimalne” komunikacije med 
komponentami. 

Slaba stran FPGA digitalnih krmilj je cena in 
potek razvoja programske opreme. Saj 
programska okolja za razvoj le teh niso tako 
razvita kot programska okolja za klasične 
procesorje.  

Za podporo pri raziskavah se zahvaljujemo 
Evropskemu socialnemu skladu (Operativni 
program razvoja človeških virov) Evropske 
unije in agenciji TIA. 
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