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 :چکیده

 

 دراين پايان نامه مراحل طراحی يك سیستم ديجیتال و كاربردهاي آن شرح داده شده است.          

 

  DSPو مشخصات پردازنده هاي  اول با مشخص كردن نیازهاي هر سیستم پردازشگر ديجیتال در فصل          

 لزوم استفاده از اين نوع پردازنده ها، بیان شده است. 

 

و مقايسه آنها از جهات گوناگون پرداخته شده است و اجزاي  DSPدر فصل دوم به معرفی پردازنده هاي          

جانبی آنها براي تولید سیگنال هاي خارجی و ارتباط با محیط خارج مورد بررسی قرار گرفته است. پس از 

ارت هاي آموزشی و صنعتی با استفاده از مهندسی معکوس امکانات مورد نیاز براي طراحی يك معرفی ك

 سامانه حداقلی بیان شده است. 

 

در فصل سوم با معرفی انواع نرم افزارهاي پردازش سیگنال ها به صورت ديجیتال چگونگی يکپارچه كردن           

 شده است كه پس از اين مرحله سیستم  پیوند دهنده شرح داده سیستم، به كمك دستورات

 ي تحويل به مشتري است.  هآماد

 

در زندگی روزمره ، چندين مثال از كاربردهاي بیشمار پردازش ديجیتال  DSPي براي بیان نقش پردازنده ها          

و فرآيندهاي فیلتر اطالعات  /را می توان به دو دسته آنالیز ادر فصل چهارم آورده شده است. اين كاربرد ه

كنترلی تقسیم بندي كرد. بنابراين هر كاربرد به سخت افزار و نرم افزار خاصی نیاز دارد كه در اين مجموعه 

 تا حدودي معرفی شده اند.
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 DSPپردازنده هاي  مشخصات عمومی
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 :مقدمه
لیات رياضی قابل انجام است. در مقايسه، برنامه نويسی و پردازش پردازش سیگنال هاي ديجیتال با استفاده از عم

منطقی روابط، تنها داده هاي ذخیره شده را مرتب می كند. اين بدان معنی است كه كامپیوترهاي طراحی شده براي 

 كردن یلتركاربردهاي عمومی و تجارتی به منظور انجام محاسبات رياضی، مانند الگوريتم هاي انجام تحلیل فوريه و ف

انجام  نیستند. پردازشگرهاي ديجیتال وسايل میکروپروسسوري هستند كه به طور مشخص براي نهو بهیمناسب 

می باشند كه  دسته اي از پردازنده هاي خاص DSPپردازش سیگنال هاي ديجیتال طراحی شده اند. پردازنده هاي 

 می شوند. فادهبیشتر براي انجام بالدرنگ پردازش سیگنال هاي ديجیتال است

اين پردازنده ها توانايی انجام چندين عملیات همزمان در يك سیکل دستورالعمل شامل چندين دسترسی به حافظه، 

تولید چندين آدرس با استفاده از اشاره گرها و انجام جمع و ضرب سخت افزاري به طور همزمان را دارا می باشند 

ی ها است. اين وسايل به میزان بسیار زيادي در دهه اخیر رشد كرده و سرعت باالي آن ها نیز به واسطه اين ويژگ

اند و كاربردهاي متنوعی از دستگاه هاي تلفن سیار تا ابزارهاي علمی پیشرفته پیدا كرده اند. همچنین بعضی قابلیت 

ر بازه ( به صورت سخت افزاري را دارند. در صورتی كه سیگنال دFloating pointاجراي منطق ممیز شناور )

دينامیکی بزرگی متغیر با زمان باشد، اين قابلیت بسیار مفید می باشد. اگر نمونه ها در زمان بین نمونه برداري ها نیاز 

به پردازش با سرعت باال داشته باشند می توان از پردازنده هاي عملکرد باال استفاده نمود. در اين حالت پردازنده 

دستورالعمل در   ازش را به پايان برساند كه اين نیازمند كم بودن زمان سیکلبايد در سريع ترين زمان ممکن پرد

  می باشند. پردازنده می باشد. از ديدگاه هزينه، ابعاد و طراحی آسان، تجهیزات جانبی پردازنده بسیار مهم

  

دل ديجیتال به ورودي / خروجی، مدارهاي واسط سريال و موازي، مب تجهیزات معمول روي پردازنده ها، پین هاي

می باشند. لحاظ كردن فاكتورهاي فوق در طراحی و ساخت  (ADC( و مبدل آنالوگ به ديجیتال )DACآنالوگ )

DSP ها، موجب شده است كهDSP  هاي متنوعی موجود باشند. بديهی است در چنین پردازشی بايد بتوان

   اطالعات نهفته در سیگنال را نیز استخراج كرد.

 : DSPتم های سیس تحلیل( 1-1
( نشان داده شده است. همان گونه كه ديده می شود اين سیستم ازسه بخش اصلی 1-1)در شکل DSPسیستم نمونه 

تشکیل گرديده است. بخش ابتدايی براي آماده سازي سیگنال و تبديل آن به نوع ديجیتال و بخش انتهايی كه نتايج 

یه تغییر می دهد و قسمت مركزي كه پردازشگر ديجیتال را براي حاصل از پردازش ديجیتالی را دوباره به شکل اول

رياضی تشکیل می دهد. واحدهاي  –اجراي يك الگوريتم، يك برنامه و يا مجموعه اي از محاسبه هاي منطقی 

ابتدايی و انتهاي سیستم فوق مورد بحث ما نمی باشند و در اين فصل به طور عمده به بخش اصلی پردازشگر 

  [1]شود. پرداخته می
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 [1]نوعی DSP: دياگرام بلوكی سیستم  (1-1شکل )
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 طراحی می شود؟ چگونگی و روش طراحی سیستم را  DSPاولین نکته قابل توجه اين است كه چگونه سیستم 

مشاهده كرد. اولین قدم در اين طراحی، تحلیل سیگنال ورودي و تعیین مشخصات آن مانند  (2-1)می توان در شکل

( آن SNRو حداكثر دامنه، پهناي باند، محتواي طیفی سیگنال و حدود تغییرات، نسبت سیگنال به نويز ) حداقل

 است.

همان طور كه سیگنال اصلی آنالوگ باشد، اولین مرحله، پیش پردازش سیگنال و تبديل آن به شکل ديجیتالی است. 

قل نرخ نمونه برداري و در نهايت طراحی مبدل میزان و نوع تقويت كننده ورودي، طراحی فیلتر ضدهمپوشانی، حدا

 نالوگ به ديجیتال در مهمترين موارد اين مرحله از طراحی سیستم پردازشگر ديجیتالی است.آ

سخت افزاري پردازشگر ديجیتال است. محتواي  –سومین مرحله از طراحی سیستم پردازشگر، طراحی نرم افزاري 

در خروجی عملیات پردازش كه می تواند  زز مشخصات مورد نیاسیگنال ورودي و نی SNRطیفی سیگنال و 

سیگنال مد نظر باشد، تابع انتقال  SNRآشکارسازي مولفه هاي فركانس باشد و يا ممکن است بهبود خصوصیات 

 و الگوريتم هاي محاسبه آن را تعیین می كند.  DSPسیستم 

و میزان بار پردازشی میان سخت افزار و نرم فزار را  حقیقی پهناي باند سیگنال، سرعت پردازش –در پردازش زمان 

و میکروپروسسورها چه  DSPن می كند. اكنون اين سوال اساسی قابل مطرح است كه تفاوت پردازشگرهاي یتعی

هستند؟ همان طور كه می دانیم كامپیوترهاي ديجیتال بر مبناي میکروپروسسورها كار می كنند كه با اجراي مراحل 

   می يابد. ن ها، محاسبه و الگوريتم هايی انجاممنطقی در آ

اما نوع محاسبه ها و سرعت انجام آن ها بسیار پايین تر از انتظاراتی نظیر انجام روباتیك، كنترل سريع ماشین ها، 

حقیقی و امثال آن است. ولی به هر حال در دهه هاي اخیر نشان  –استخراج سريع پارامترها از سیگنال هاي زمان 

، مديريت 1ه شده است كه كامپیوترها به میزان بسیار زيادي در دو زمینه مديريت و كار با داده، مانند پردازش متنداد

 محاسبه هاي رياضی مورد استفاده قرار می گیرد.  و 2پايگاه داده

ن است كه همه میکروپروسسورها كم و بیش هر دو وظیفه فوق را می توانند اجرا كنند، ولی بسیار مشکل و يا گرا

  [1]بتوان وسیله اي داشت كه براي هر دو وظیفه بهینه باشد.

   

 

 

                                                 
1 Word Processing 
2 Data Base 
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 DSP [1](: روش طراحی سیستم 2-1شکل) 
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 براي بررسی و تايید عملکرد سیستم پیشنهادي، ابتدا سیگنال ورودي و مدل پردازش شبیه سازي نرم افزاري 

راف جريان سیستم از شبیه ساز نرم افزاري استخراج گرديده می گردد. سپس با اطالعات اولیه و تايید نهايی گتعیین 

 نرم افزاري پردازشگر ديجیتالی قرار می گیرد.  –كه مبناي پیاده سازي سخت افزاري 

میان آن ها انجام  1ازه مجموعه دستورالعمل ها و تعداد وقفه هاي در طراحی سخت افزاري، مانند اندمصالحه زياد

توسعه و ساخت، رقابت و طول عمر محصوالت از  ي هزينه ئل بازاري و تجاري، نظیرگرديده است. همچنین، مسا

 شد.  2اهمیت فوق العاده اي برخوردارند. اين مالحظات موجب بروز میکروپرسسورهاي پنتیوم

ها نیز براي محاسبه هاي رياضی در پردازش سیگنال هاي ديجیتال طراحی شدند كه سرعت  DSPبه طريق مشابه 

   جمع هاي مورد نیاز محدود می شوند. –تقريبا به طور كامل با تعداد ضرب  DSPبیشتر الگوريتم هاي اجراي 

 ها بايد داراي توانايی پیشگويی زمان اجرا باشند.  DSPعالوه بر اجراي محاسبه هاي رياضی با سرعت زياد، 

ل پردازش را انجام داده، بدون اين هاي مورد استفاده در كاربردهاي مختلف به صورت پیوسته اي عم DSPبیشتر 

 كه شروع و خاتمه تعريف شده اي داشته باشند و متناسب با سرعت مورد نیاز در كاربرد عمل می كنند. 

مورد طرح بیش از حد نیاز نباشد، زيرا با افزايش آن هزينه،  DSPداليل متعددي وجود دارد كه سرعت سیستم 

می يابد. اين داليل اطالعات درستی از زمان اجراي پردازش را ضروري  مصرف توان و پیچیدگی طرح نیز افزايش

 می سازد تا هم وسیله مناسب انتخاب شود و هم الگوريتم هاي مورد استفاده به نحو صحیحی طراحی شوند.

                                                 
1 Interrupt 
2 Pentium 
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 ( معماری پردازشگرهای دیجیتال :1-2

ت به/ از حافظه است. اين اطالعات شامل ، انتقال اطالعاDSPيکی از مهم ترين گلوگاه هاي اجراي الگوريتم هاي 

كه به صورت كدهاي باينري به صورت « دستورالعمل ها»هاي سیگنال ورودي و ضرايب فیلتر و  مانند نمونه« داده»

 دنباله وار به برنامه اعمال می گردد، می شوند.

 

 : نیومان –معماري وان الف( 
 ارائه گرديد. معماري  [Von Neumann,1957-1903] نیومان –ساده ترين نوع انجام اين عمل توسط وان  

است.  2(CPUبراي نقل و انتقال داده به واحد پردازش مركزي ) 1نیومان تنها داراي يك حافظه و يك گذرگاه –وان 

نیومان براي حالتی كه همه وظايف در برنامه اي كه  –( نشان داده شده است. طرح وان 3-1اين معماري در شکل )

 سريال انجام می شوند، به طور كامل قابل قبول است.به صورت 

 

 
 

 [1] نیومان –(: معماري وان 3-1شکل )

 

 ب( معماری هاروارد :
معماري ديگري به  (4-1)پردازش سريع مورد نیاز باشد. در شکل  شوند كه معماري ديگر تنها وقتی مورد نیاز می 

 [Haward Aiken 1900-1973]وارد با هدايت هوارد آيکن نام هاروارد نشان داده شده است كه در دانشگاه هار

ارائه شده است. در اين طرح حافظه هاي جداگانه اي براي داده ها و دستورالعمل ها در نظر گرفته  1940در سال 

طرح، گذرگاه ها به طور مستقل  در اين شده است كه داراي گذرگاه هاي جداگانه اي نیز می باشند. چون

 DSPمی كنند كه موجب افزايش سرعت پردازش می شود. بسیاري از  3و داده ها را همزمان واكشی دستورالعمل ها

 ها امروزه از اين نوع معماري استفاده می كنند. 

 

                                                 
1 Bus 
2 Central Processing Unit 
3 Fetch 
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 [1] (: معماري هاروارد4-1شکل )

 

 : Super Harvardج( معماری 
نشان داده شده است. در واقع اين معماري توسعه  (5-1)در شکل Super Harvardمعماري با سطح باالتري با نام 

با اضافه كردن خصوصیاتی براي افزايش گذردهی است. اين طرح با چندين روش بهینه  Harvardيافته طرح 

 در شکل نشان داده شده است. I/Oدستورالعمل و كنترل كننده  Cacheسازي كه نوعی از خصوصیات آن ها با 

  

 Super Harvard [1](: معماري 5-1شکل)
 

 

 

عموما بیشتر زمان اجراي خود را در حلقه هاي انجام دستورالعمل ها سپري می كنند. اين بدين  DSPالگوريتم هاي 

انتقال می يابد. معماري  CPUمعنی است كه يك مجموعه دستورالعمل برنامه به طور پیوسته از حافظه برنامه به 

SHARC1 حالت از  براي انجام اينCache  دستورالعمل استفاده می كند كه مزيت آن محسوب می شود. شکل

به حافظه داده متصل  I/Oبا شرح بیشتري نشان داده شده است كه در آن كنترل كننده  SHARCمعماري  (1-6)

 گرديده است. 

                                                 
1 Super Harvard Architecture 

 PM Data 
Bus 

PM Address 
Bus 

 DM Data 
Bus 

DM Address 
Bus 

 

PROGRAM 
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Instructions 

and data 
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  [1]براي انجام وظايف موازي DSP(: معماري 6-1شکل )

 

 ر دو درگاه هاي سري و موازي را براي ارتباط دارند كه سرعت بااليی را فراهم ه SHARCبرخی پردازشگرهاي 

كار می كنند و  Mbits/Sec 40، دو درگاه سري كه هر كدام با 40MHzمی كند. براي مثال با سرعت ساعت 

كار كنند، داده را انتقال می دهند. وقتی همه درگاه هاي موازي با هم  Mbytes 40شش درگاه موازي كه با سرعت 

 را فراهم می كند. Mbytes/Sec 240 سرعتی معادل

از مشخصات كلیدي پردازشگرها است. مهم ترين مسئله در مرتبه اول، انتقال داده به داخل  I/Oسرعت هاي باالي 

DSP .انجام محاسبات و خروج نتیجه قبل از نمونه بعدي است ، 

برخی پردازشگرها داراي مبدل هاي آنالوگ به ديجیتال و ديجیتال موارد ديگر در مرتبه بعدي قرار می گیرند. اگرچه 

به آنالوگ روي كارت اصلی اند ولی همه پردازشگرها می توانند از طريق واسط گذرگاه هاي سري يا موازي با مبدل 

 هاي خارجی مرتبط باشند.

ی شود كه هر يك براي ديده م 1(DAGدو بلوك مولد آدرس داده ) CPUدر بخش (6-1)در بلوك دياگرام شکل 

يکی از دو حافظه به كار می رود. اين بلوك ها آدرس هاي ارسالی به حافظه هاي برنامه داده را كنترل می كنند، 

 يعنی مشخص می كنند چه اطالعاتی بايد در حافظه خوانده يا نوشته شوند.

                                                 
1 Data Address Generator 
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ر می گیرد. عالوه بر وظايف به روش مشابه میکروپروسسورها مورد استفاده قرا CPUداده در  1بخش رجیستر

 عمومی مانند ذخیره كننده داده، اين رجیستر ها می توانند براي كنترل حلقه ها و شمارنده ها نیز به كار روند. 

و انتقال دهنده تقسیم می شود.  2(ALUانجام محاسبات رياضی به سه بخش ضرب كننده، واحد منطقی محاسبه )

 ر هم ضرب كرده و نتیجه را در رجیستر ديگري قرار می دهد. ضرب كننده مقادير دو رجیستر را د

ALU ( عملیات جمع، تفريق، قدرمطلق و عملیات منطقیNOT, XOR, OR, AND تبديل فرمت اعداد ،) 

 شناور و امثال آن را انجام می دهد.  -ثابت و نقطه –نقطه 

می شوند.   موازي در آن انجام به طور ALUاين است كه عملیات ضرب كننده و  SHARCمهم ترين مشخصه 

  

 و اجزاي جانبی روي چیپ  3عالوه بر ويژگی هاي فوق اين پردازنده ها داراي روتین هاي سرويس دهی وقفه

يك سیستم ساده داراي پردازنده  (7-1)می باشند كه ارتباط پردازنده را با دنیاي بیرون فراهم می كند. در شکل 

DSP .نشان داده شده است 

 

 

 
  [2](DSP(: سیستم پردازش سیگنال هاي ديجیتال )7-1شکل )

 

 

 

 

                                                 
1 Register 
2 Arithmetic Logic Unit  
3 Interrupt 

Memory 

Ports 

DAC 
 

DSP        

 

 

 

ADC 
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 DSP: گرهای پردازشمشخصات  (1-3

زيادي وجود دارند، ولی تقريبا همه آن ها با عملیات پايه اي يکسانی طراحی می شوند و در  DSPگرهاي پردازش

 :به سه مورد اصلی زير دسته بندي می شوند نتیجه مشخصات پايه اي يکسانی دارند. اين مشخصات

 محاسبه هاي پرسرعت خاص

 انتقال داده به/ از دنیاي واقعی

 معماري حافظه دسترسی چندگانه

 

 به چند عمل خاص نیازمند است که عبارتند از : پردازشانجام 
 جمع و ضرب ها 

 تاخیرها

 1كار و تنظیم آرايه ها

 می پردازيم. DSPزنده هاي پرداي در ادامه به تشريح هر يك از واحدها

 

 : MACواحد 
و جمع پیاده سازي می كنند كه هر كدام از آن ها  2اكثر پردازنده ها عملیات ضرب را با يکسري از عملیات انتقال

يك سخت افزار خاص جهت انجام عملیات ضرب  DSPنیاز به يك سیکل كاري پردازنده دارند. در پردازنده هاي 

براي  3پیشرفته حداقل يك واحد اجرايی DSPترتیب داده شده است. در اكثر پردازنده هاي  در يك سیکل كاري

 انجام عملیات ضرب در يك سیکل وجود دارد.

 

 دسترسی موثر به حافظه :
در واقع انجام عملیات ضرب به بیش از يك سیکل نیاز دارد چرا كه عالوه بر دستورالعمل ضرب احتیاج به دسترسی 

امکان دسترسی وسیع تري به حافظه نسبت به پردازنده هاي  DSPمورد نیاز وجود دارد پردازنده هاي  به داده هاي

 دارند.  4همه منظوره

 سل جديد امکان چند دسترسی به حافظه فراهم شده است و اين پردازنده ها داراي نضمن اين كه در پردازنده هاي 

 قابل دسترسی می باشند و  5انك ها توسط يك مسیر خاص دادهبانك هاي داده مجزا می باشند كه هر يك از اين ب

می توان در يك سیکل در آن ها نوشت و يا از آن ها خواند. چون حافظه مربوط به دستورالعمل ها )كدهاي برنامه( 

در  به هر دو دسترسی داشته باشد. 6و داده ها جداي از هم می باشند پردازنده می تواند در يك سیکل به طور موازي

، نزديك پردازنده قرار می گیرد كه اين RAMضمن براي بهینه سازي بهتر، بانك هاي كوچکی از حافظه، از نوع 

                                                 
1 Array Handling 
2 Shift 
3 Execution Unit 
4 General Purpose 
5 Data Path 
6 Parallel 
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نام دارند. وقتی يك گروه از دستورالعمل ها به صورت مداوم اجرا می شوند، مثال در يك  1بانك ها حافظه پنهان

ر می شود و مسیر مربوط به كدهاي برنامه، براي واكشی ، بانك حاقظه پنهان با دستورالعمل هاي مربوط فوق پ2حلقه

كردن داده ها از حافظه استفاده می شود. مسیرهاي دسترسی به حافظه با پهناي باال نیاز به حمايت واحدهاي سخت 

افزاري خاصی دارند كه براي تولید آدرس به كار می روند. اين واحدها به طور موازي با واحد اصلی اجراي كدها 

می كنند و دسترسی به داده، در موقعیت جديد حافظه بدون اتالف زمان جهت محاسبه آدرس جديد را قادر می  كار

 [2]سازد.

از قسمت هاي مهم آدرس دهی می توان به آدرس دهی غیر مستقیم توسط ثبات به همراه افزايش آدرس قبل و يا 

  3بعد از عملیات اشاره كرد.

اتوماتیك مربوط به اشاره گر به حافظه در الگوريتم هايی كه عملیات به صورت افزايش يا كاهش آدرس به صورت 

 تکراري بر روي يکسري از داده ها انجام می شود، به كار می رود. 

، آدرس دهی به صورت دايره اي را نیز تامین می كنند. بدين صورت كه در پردازنده اين DSPدر اكثر پردازنده هاي 

صورت پی در پی به بلوكی از داده دسترسی نمايد و به صورت اتوماتیك به آدرس شروع  امکان وجود دارد كه به

 و پیاده سازي بافرهايی به صورت FIRبلوك داده بازگردد. اين ويژگی براي دسترسی به ضرايب فیلتر در يك فیلتر 

First In – First out  .بسیار مفید می باشد   

كه « Bit Reversed»زنده ها به كار می روند می توان به مد آدرس دهی از مدهاي آدرس دهی ديگر كه در پردا

 مناسب براي محاسبات تبديل فوريه است و نیز بانك هاي ثبات ها براي دسترسی خاص اشاره كرد. 

 

 :واحدهای اجرایی مستقل از هم 
ي قادر هستند كار كنند. به اكثرا داراي واحدهاي اجراي مستقل از هم هستند كه به صورت مواز DSPپردازنده هاي 

 براي انجام محاسبات منطقی و رياضی وجود دارد. ALUعنوان مثال عالوه بر واحد انجام عملیات ضرب واحد 

 

 : نمایش داده و دقت نمایش
كه اكثرا در كاربردهاي  5به جاي نمايش نقطه شناور 4از داده ها به صورت نقطه ثابت DSPبیشتر پردازنده هاي 

)معادل با نقطه ممیز در عملیات رياضی  كار می رود، استفاده می كنند. در فرمت نقطه ثابت نقطه باينري مهندسی به

قرار گرفته است و اين بر خالف نمايش به فرم نقطه شناور است كه در آن  6( در مکان ثابتی در طول كلمه10مبناي 

 ثابت نري طبق ارزش توان تغییر می كند. نمايش نقطهاعداد به كمك توان و مانتیس نمايش داده می شوند و نقطه باي

)در يك سرعت يکسان( مصرف می كنند.  آنهاارزان تر بوده و توان كمتري نسبت به  شناورنقطه  نسبت به نمايش

پردازنده هاي نقطه شناور نیاز به سخت افزار اضافه تر و پیچیده تري براي تحقق يافتن ساختار خود دارند. اغلب 

                                                 
1 Cache  
2 loop 
3 Register Indirect Post (pre) Increment  
4 Fixed Point 
5 Floating Point 
6 Word 
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مناسب می  DSPبیت استفاده می كنند كه براي اكثر كاربردهاي  16ده هاي نقطه ثابت از داده هاي به طول پردازن

 بیت دقت بیشتري را فراهم می كنند.  32يا  24، 20باشند. پردازنده هاي با طول 

داراي يك  DSPي براي اطمینان يافتن از اين كه در داده هاي نقطه ثابت كیفیت كافی می باشد، اغلب پردازنده ها

هستند تا نتايج چندين عملیات ضرب را در خود نگاه دارند. اين ثبات ها از ديگر ثبات ها وسیع  1سري انباشتگر

 ترند )طول بزرگ تري دارند( تا بتوانند اعداد بزرگتري را نمايش دهند و از ايجاد سرريز جلوگیري كنند. 

 شخص كردن اشباع در عملیات رياضی و واحدهاي شیفت دهنده ضمنا اغلب پردازنده ها داراي واحدهايی براي م

 می باشند. 

 : 2حلقه های بدون باال سری
براي تحقق حلقه داراي  DSPالگوريتم هاي پردازش سیگنال داراي حلقه هاي فراوانی می باشند. پردازنده هاي 

رنامه نويس اين امکان را می دهد تا ساختار خاصی می باشند. اغلب يك دستورالعمل تکرار فراهم شده است كه به ب

بدون صرف كردن سیکل اضافی براي به روز كردن و آزمايش كردن شماره گر حلقه و يا پرش به ابتداي حلقه، يك 

   نامیده می شود.« Zero-Overhead Loop»پیاده سازي كند اين مشخصات تحت عنوان  حلقه را

 : اجزای جانبی
سیگنال ها، پردازنده ها شامل واسطه هاي سريال و موازي هستند و مکانیزم جهت سهولت در دريافت و ارسال 

خاصی براي ساده كردن عملیات دارند. به عنوان نمونه وقفه هاي داراي كمترين باالسري و واحد دسترسی مستقیم 

 گیرد.فراهم شده اند تا اين كه انتقال و تبادل داده ها با كمترين مداخله پردازنده صورت  3به حافظه

مختلف و قابل ماسك كردن فراهم شده اند و در هنگام وقفه ها مشخصات و  4همچنین وقفه ها با اولويت هاي 

 وضعیت پردازنده به صورت اتوماتیك ذخیره می شوند.

 : 5دستورالعمل های خاص
 دستورالعمل هاي پردازنده با در نظر گرفتن دو هدف زير طرح شده اند :

 ه بیشترين استفاده صورت گیرد.از سخت افزار مربوط -

 كمترين فضاي حافظه براي ذخیره كردن برنامه ها نیاز باشد. -

د. به عنوان مثال واكشی يك يا ات را انجام دابا برآورده كردن هدف اول، در يك دستورالعمل می توان چندين عملی

طه اش انجام می شود. براي تحقق دو داده از حافظه به طور موازي با عملیات رياضی، توسط واحد اجراي مربو

كوتاه نگه داشته می شوند و لذا ثبات هاي مورد نیاز براي واكشی كدهاي برنامه از  6هدف دوم طول دستورالعمل ها

نشان دهنده وضعیت پردازنده هستند كه ويژگی  پردازنده ها يك سري بیت ها در حافظه محدود می شوند. در ضمن

 نتايج. عملیات و يا گرد كردن 7ان می دهند. مثال بیت هايی براي نشان دادن اشباعهاي عملکرد پردازنده را نش

                                                 
1 Accumulator 
2 Overhead 
3 Direct Memory Access (DMA) 
4 Priority  
5 Instruction Set 
6 Opcode  
7 Saturation 
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 : معمولی DSPبهبود کارایی پردازنده های  4-1)
يك ايده جهت افزايش كارايی پردازنده ها، افزودن واحدهاي اجرايی موازي می باشد. در عمل اكثرا واحدهاي 

وه بر اين تغییرات سخت افزاري، يك سري دستورالعمل جديد نیز ضرب كننده و جمع كننده اضافه می شوند. عال

می شوند كه از امتیازات اضافه شدن واحدهاي سخت افزاري استفاده می كنند. بدين ترتیب با افزايش        ارائه

 بیشتري در يك سیکل انجام داد. عملیاتدر پردازنده هاي نسل جديد می توان  1موازي كاري

ا عموما مسیر داده پهن تري را دارا هستند تا در آن ها امکان دسترسی داده بیشتري در هر سیکل اين پردازنده ه 

فراهم شود. همچنین اين پردازنده ها از دستورالعمل هاي با طول بزرگ تري استفاده می كنند تا امکان توصیف انجام 

 موازي در يك دستورالعمل فراهم شود. 2عملیات

زار باعث افزايش توان مصرفی و قیمت پردازنده می شود. فراهم كردن اين ويژگی كه افزايش پیچیدگی سخت اف

پردازنده بتواند دستورالعمل هاي بیشتري را در گروه هاي موازي منتشر و اجرا كند، باعث می شود تا توان مصرفی 

جويی شود. لذا با استفاده از به اندازه پردازنده هاي نسل قبل )معمولی( باقی بماند و در هزينه ساخت آن ها صرفه 

 دستورالعمل هاي ساده، عملیات رمزگشايی و اجرا، ساده تر، و سرعت برنامه ها باالتر می شود.

 در پردازنده هاي نسل جديد استفاده  3اكنون شركت هاي اصلی سازنده پردازنده ها، از معماري انتشار چند گانه

 شناخته  Superscaler،VLIW  4تفاده می كنند تحت عناوين می كنند. پردازنده هايی كه از خاصیت فوق اس

 می شوند. اين دو معماري به جز در نحوه گروه بندي دستورالعمل ها براي اجراي موازي، كامال شبیه به هم هستند. 

ه هستند. اين كالس از واحدهاي اجرايی زيادي استفاد VLIWاكثر پردازنده هاي معماري انتشار چندگانه از كالس 

يك واحد اجرايی ( 8-1 )شکل می كند و هر واحد اجرايی دستورالعمل هاي مخصوص به خود را داراست. 

 به همراه مسیر داده هاي مربوط را نشان می دهد. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  [2](: بلوك هاي اصلی پردازنده بهبود يافته 8-1. شکل) 

 

                                                 
1 Parallelism  
2 Operation 
3 Multi -Issue 
4 Very Long Instruction Word 
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اي دسترسی به حافظه داده و تغذيه واحدهاي اجرايی اكثرا تعداد زيادي مسیر بر VLIWپردازنده هاي با معماري 

 مختلف را دارا هستند. اين پردازنده ها اغلب از توان مصرفی باالتري نسبت به پردازنده هاي معمولی استفاده 

 می كنند.

 

 : SIMD 1ساختار ( 1-5
SIMD كار رود و كارايی  به تنهايی يك معماري نمی باشد بلکه تکنیکی است كه می تواند در هر معماري به

پردازنده را در بعضی از الگوريتم ها افزايش دهد. بدين ترتیب كه به پردازنده اين امکان را می دهد كه چندين نوع 

 مثال از يك عملیات را به صورت موازي با داده هاي مختلف اجرا كند. 

ي داده هاي مختلف ورودي و در می تواند دو يا چندين ضرب را بر رو SIMDمثال يك دستورالعمل ضرب از نوع 

     يك سیکل )به صورت موازي( اجرا كند. اين نوع عملیات در كاربردهاي پردازش سیگنال و مالتی مديا بسیار به كار

 می رود.

 

 می توان به موارد زير اشاره كرد: DSPاز ديگر قابلیت هاي پردازنده هاي 

 یات همزمان و ذخیره سازي نتايجحافظه هاي قابل دسترسی چند گانه براي انجام عمل

 رجیسترهاي متعدد براي نگهداري موقت داده ها

 تولید كارآمد آدرس براي آرايه ها

 

با انجام جمع و ضرب هاي همزمان صورت می گیرد. بنابراين  DSPبیشتر عملیات  -محاسبه هاي رياضی 

وازي با يك دستورالعمل می توانند به كار پردازشگرها معموال داراي سخت افزارهاي جمع و ضرب اند كه به طور م

 برده شوند. 

زير نشان داده شده است كه سخت افزار ضرب و جمع به ( 9-1)براي مثال مسیر داده يك پردازشگر در شکل 

 صورت موازي در فضاي يك دستورالعمل تنها كار می كند.

 

                                                 
1 Single Instruction Multiple Data 
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  [1]جمع در پردازشگر نمونه -(: مسیر داده و انجام ضرب 9-1شکل )

 

 ( : I/Oخروجی ) -واسط های ورودی 
بیشتر با دنیاي واقعی بايد در ارتباط باشد. اين موضوع حائز اهمیت بوده و از  DSPعالوه بر محاسبه هاي رياضی، 

همان گونه كه در  DSPها محسوب می شود. در كاربردهاي  DSPمهم ترين تفاوت هاي میکروپروسسور و 

پردازشگر بايد با منابع مختلفی از داده هاي محیط واقعی كار كند و حتی بايد  نشان داده شده است، (10-1)شکل

 قادر باشد كه اين داده ها را به صورت بالدرنگ ارسال و دريافت نمايد. 

 منابع اصلی داده های خارجی عبارتند از :
 ورودي و خروجی سیگنال ها -

 ارتباط با كنترل كننده سیستم با نوع متفاوت -

 ط با ساير پردازشگرهاي همنوع ارتبا -

 DSPنیاز به كار با منابع داده اي متفاوت به صورت كارآمد و بالدرنگ خصوصیات ويژه اي را براي پردازشگرهاي 

 به وجود می آورد. 
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 [1] (: نحوه ارتباط پردازشگر با محیط واقعی10-1شکل)

 

وارد می شوند و داراي دو يا سه سیم بوده و براي سیگنال هاي ورودي اغلب از طريق درگاه سريال همزمان شده، 

 مناسب اند. 10Mb/sسیگنال هاي صوتی و مخابراتی تا نرخ داده 

هستند كه داراي سه سیم، ساعت، داده و  DSPبیشتر مبدل هاي صحبت و صوتی واسط گذرگاه هاي سريال  

 در مخابرات، توانمند  TDMده هاي همزمان سازي هستند. سیم چهارم )همزمان ساز قاب(، درگاه را براي دا

 می سازد. 

 

به صورت مجزا هستند، هر  -ساعت ارسالی و داده  -همزمانی  معموال داراي درگاه هاي سري DSPپردازشگرهاي 

درگاه سري ناهمزمان نیز وجود دارد كه ساعت از داده  DSP56000چند در پاره اي از پردازشگرها، مانند خانواده 

گرفته و يا از منبع خارجی  DSP. درگاه هاي سري ممکن است ساعت را از ساعت تراشه بازسازي می شود

در آن  DSPوارد و بدون توقف  DSPدريافت كنند. از طريق درگاه سريال داده اغلب به صورت خودكار به حافظه 

 نوشته می شود و می توان داده ها را همزمان دريافت و ارسال كرد.

از يك نوع را فراهم می كند. براي مثال پردازشگرهاي  DSPصال چندين پردازشگر امکان ات 1درگاه اتصال

TMS320C40  وADSP060  .داراي شش درگاه اتصالند 

 DSPعمل می كند، بدين معنی كه داده در درگاه به طور خودكار روي حافظه DMA2به صورت  اتصالدرگاه 

 توقف كند. را م DSPنوشته می شود، يا بدون وقفه، بدون اين كه 

                                                 
1 Link Port 
2 Direct Memory Access 
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همان گونه كه گفته شد معموال می توان داده را همزمان ارسال يا دريافت كرد. براي مثال در پردازشگر 

TMS320C40 20را با تمام نرخ  1می توان همه شش درگاه اتصال يا درگاه مشتركMbyte/sec  به كار گرفت

 امکان پذير شود. 120Mbyte/secتا نرخ انتقال داده 

 

 :ظه معماری حاف
همان طور كه گفته شد براي واكشی كردن دو عملگرد در يك دوره دستورالعمل تنها، نیاز به دستري به دو حافظه 

در حقیقت بیش از دو حافظه در دوره  -و خواندن خود دستورالعمل -همزمان است. البته با توجه به ذخیره نتیجه 

معموال قابلیت دسترسی به چنديد حافظه در يك  DSPاي دستورالعمل مورد نیاز است. به اين دلیل در پردازشگره

 دوره دستورالعمل وجود دارد. دو روش معمول دسترسی چندگانه به حافظه در دوره دستورالعمل عبارتند از :

 Harvardمعماري 

 نیومان اصالح شده  -معماري وان 

نويس بايد دقت كند كه در چه حافظه اي شرح موارد فوق قبال ارائه گرديده است. در هر دو معماري فوق، برنامه 

همان طور كه دو عملگرد در يك بانك حافظه قرار گیرند،  Harvardداده قرار می گیرد. براي مثال در معماري 

 همزمان به هر دو امکان دسترسی وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Commen Port 
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 فصل دوم:

 
 DSPمعرفی  پردازنده های 

 و

 آنهاسخت افزارهای الزم جهت کار با 
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 :مقدمه (2-1
طراحی سريع و آسان و قیمت  ،يانرژمصرف  ،پذيري انعطاف ،پردازنده ها بر اساس فاكتورهايی مثل سرعت

براي انجام پردازش اطالعات اين است كه بسته  طراحو نقش يك  پردازنده واجزاي آن مورد بررسی قرار می گیرند

 .بهترين پردازنده را انتخاب كند ،به كاربرد

در حالت كلی براي انجام پردازش اطالعات از قبیل آنالیز و فیلتر كردن  به صورت ديجیتال  می توان از يکی از 

 [3] .انواع پردازنده هاي زير كمك گرفت

 GPP 

 DSP 

 FPGA 

 ASIC 

 ASSP 

 و ديگر پردازنده ها صورت گرفته است: DSPمقايسه اي بین پردازنده هاي ( 1-2در جدول )كه 

 

 

 
  

 

 [3]مقايسه ي پردازنده ها از نظر سختی طراحی، انعطاف پذيري طراحی، سرعت و مصرف انرژي : (1-2) جدول
 

از نظر معماري،  پرداخته می شود و سه خانواده مهم آنها موجود در بازار DSPبه معرفی پردازنده هاي در اين فصل 

به  همچنین  كار با آنها معرفی می شوند و هاي آموزشی جهت مورد بررسی قرار می گیرند و كارت ،كاربرد و قیمت

 ي حداقلی عنوان يك سامانهعلت در دسترس نبودن پردازنده ي مناسب، يك نمونه بورد آموزشی به 

 (Minimum system) و در حین معرفی پردازنده ها نحوه ي ارتباط  ی بررسی می شود از نظر سخت افزار داخل
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در فصل بعدي انواع نرم افزارهاي موجود  و ختصر توضیح داده می شودها ي خارجی به طور م و ايجاد سیگنال

 می شوند. هاي مختلف معرفی  براي برنامه ريزي بورد

هاي آموزشی را دارند و چند نمونه از كاربردهاي معرفی  بعضی از نرم افزارهاي معرفی شده، توانايی ارتباط با كارت

 به اختصار مورد بررسی قرار می گیرند.    DSPدازنده هاي شده در اين فصل، در فصل چهارم نیز براي پر

 شده گسترده بسیار امروزه كه است هايی تکنولوژي مهمترين از يکی ديجیتال هاي سیگنال پردازش كه آنجايی از

 اين تولید زمینه در زيادي هاي شركت و خورد می چشم به فنی محصوالت از زيادي خشبدر  DSP است

 اين .كنند می تولید مشخص كاربردهاي براي و هاي مختلف قابلیت با هايی پردازنده كه دارند یتفعال ها پردازنده

 و بهتر معیارهاي بتوانند و باشند داشته بیشتري انتخاب حق كنندگان، استفاده كه است شده موجب طرفی از امر

 كند می برآورده را آنها نیازهاي از زيادي بخش يا تمام كه اي پردازنده نتیجه در بگیرند. درنظر را بیشتري

 كرده بیشتري وقت صرف و علمی مطالعه و بررسی مستلزم را مناسب خريد يك ديگر ازطرف و نمايند خريداري

 . [4]است

 

 

 : از عبارتند DSPساخت  زمینه در معتبر شركت سه

 (www.ti.com) Texas Instruments  

 (www.analog.com) Analog Devices  

 Motorola به عبارتی اي free scale   

 بررسککی رشککد فککروش (2-2)در شکککلو  DSPهککاي فعکال در زمینککه ي  شککركت مقايسککه فککروش( 1-2ر شککل ) د

 :هاي اخیر صورت گرفته است طی سال DSPپردازنده هاي 

 
 
 

 [5] 2004در سال  DSPهاي مختلف در زمینه ي  شركتدرآمد  مقايسه: (1-2شکل )
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 [5]2007تا  2002هاي  بین سال DSPفروش پردازنده هاي  سالیانه حاصل از: درآمد (2 -2شکل )

 

 

 

 

 Texas Instrument: [6] خانواده ی پردازنده های 2-2)

. پردازنده هاي می باشد Texas Instrumentشركت  DSPبزرگترين شركت سازنده پردازنده هاي  معروفترين و

  

    تقسیم بندي كرد: ه ي اصلی به اضافه ي دو  دسته ي فرعی زيرديجیتال اين خانواده را می توان به سه دست

 TMS320C2000 

 TMS320C5000 دسته ي فرعی  وOMAP 

  TMS320C6000  و دسته ي فرعیDANINCI 

  

 

 

  

  

 به نمايش گذاشته شده است: TIشركت  DSP ( درخت پردازنده هاي 3 -2شکل )در  
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 TI [6]شرکت  DSP درخت پردازنده های  :(3 -2شکل )

 

اطالعاتی در مورد  ،و با استفاده ار نام قطعه ( به نمايش گذاشته شده است4-2شکل )نامگذاري اين خانواده در  

رنج دما و همچنین مشخصات فنی مثل تکنولوژي ساخت و نوع  ،Packageمشخصات فیزيکی مثل جنس  

 .را می توان به دست آورد پردازنده
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 TI [6]ري پردازنده هاي خانواده ي نامگذا :(4 -2شکل )
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 TI: [7] شرکت  دیجیتال مقدمه ی کلی برمعماری پردازنده های 

 به طور كلی داراي چهار قسمت مهم زير  DSPيك پردازنده  مشاهده می شود (5-2شکل )كه در  همان طور

 می باشد:

 باسهاي داخلی و خارجی .1

 اجزاي جانبی .2

 حافظه ي داخلی و خارجی .3

 ت هسته ي مركزيقسم .4

ي  مختلف موجب  اشده در هسته ي مركزي با توجه به نحوه ي برنامه ريزي شدن  ثبات ه تولید 1كالك همزمان

 فعال شدن و غیر فعال شدن بخشهاي مختلف داخلی و خارجی می شود. 

توجه به  همان طور كه مشخص است هر بخش مستقل از بخش هاي ديگر می تواند فعال يا غیر فعال  شود و با

  2اينکه بعضی از اجزاي جانبی نیاز به كالك هاي متفاوتی دارند قسمت هايی براي ايجاد كالك هايی با سرعت باال 

  در نظر گرفته شده است.   3و كالك هايی با سرعت پايین 

ی توان به هاي مهم  اجزاي داخلی به كار رفته كه در اكثر پردازنده هاي اين خانواده مشترك هستند م از قسمت

اشاره   DMAو همچنین انواع مختلف حافظه مانند  A/D، تايمر و 4SPI،5MCBSPبخش هاي سخت افزاري 

كرد  كه از طريق دو باس كامال متفاوت يعنی باس حافظه و باس اجزاي جانبی )باس داده( كنترل می شوند و به 

ف مركز كنترل امکان ارتباط بین اجزاي هاي ارسالی از طر به كمك سیگنال 6GPIOكمك قسمت تسهیم كننده ي 

 جانبی داخلی و خارجی را فراهم می كند.

 هاي غیر مشترك در ادامه فصل توضیح داده می شود. و قسمت 

 

 

 

 

 

                                                 
1 SYSCLYOUT 

2 HISPCP 

3 LOSPCP 

4 Serial Peripheral Interface 

5 Multichannel Buffered Serial Port (McBSP) 

6 General Purpose Input Output 
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 C28 [7]براي پردازنده ي  هاي داخلی همزمانی و كنترل سیگنال :(5 -2شکل )
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  :قسمت هسته ی مرکزی
همانطور  یر موازي داده در نظر می گیرند .در خیلی از پردازنده هاي اين گروه دو مسبراي انجام سريعتر دستورات 

 32 و استاستفاده شده  مختلفی هاي ( نشان داده شده است براي انجام توابع مختلف ثبات6-2كه در شکل )

ن دهنده نشاL. ،نشان دهنده ي قسمت ضرب M. :شده اند نامگذاري  A , Bبه دو قسمت CPUستر كنترلی یرج

 .شیفت  می باشد نشان دهنده ي واحد  S.نشان دهنده واحد داده و  D.،ي واحد حساب و منطق

كه اين وظايف به كمك تولید  برنامه به عهده ي هسته ي مركزي استكنترل وظیفه ي واكشی، ارسال  داده و 

 . هاي كنترلی ايجاد شده توسط هسته انجام می شود سیگنال

 

 

 
 

 [7]قسمت هسته ي مركزي(:  6 -2شکل )
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 :TMS320C2000ی  هخانواد )الف2-2-

 مشخصات:
 32 بیتی و نقطه ثابت 

  میلیون دستور در ثانیه 150حداكثر قابلیت انجام 

  1.9تا  1.8ولتاژ كاري 

  دالر 16 تا 3قیمت بین 

ين تفاوت كه داراي اطمینان داراي كاربردهاي كنترلی است. كاربردهايی شبیه میکروكنترلرها دارند. با ا اين سري

در كنترل ديجیتال موتور و منابع تغذيه ديجیتال و اتوماسیون و كاربردهاي   .باالتر و همچنین كارآيی بیشتر هستند

 .پزشکی استفاده می شوند

به نمايش گذاشته شده  C240X,C280XX,C281Xمشخصات سه نمونه اين سري  يعنی  (7-2) در شکل و

 ا را از نظر قیمت و كارايی با هم مقايسه كرد و همچنین اطالعاتی در مورد میزان حافظه ي است و می توان آنه

 دست آورد. ب رااين سري از پردازنده هاي هر نمونه 

 
 

 C2000 [6]مقايسه ي نمونه هاي سري  :( 7 -2شکل )
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قسمتهاي غیر مشترك در  ( به نمايش گذاشته شده است. از8-2معماري داخلی يکی از اعضاي اين سري در شکل )

را اشاره كرد و تفکیك پذيري پالس مناسب يکی از  CAN 2و ارتباط  1PWMاين معماري می توان قسمت تولید 

 همچنین می توان به قسمت تولید  پارامترهاي مهم در انتخاب بین پردازنده هاي اين سري می باشد.

تباط با كد كننده هايی با افزايش خطی يا چرخشی اشاره كرد كه براي ار )QEP 3هاي كد شده مربعی ) پالس

می شوند كه در يافتن اطالعات سرعت و جهت حركت از  ماشین هاي گردان كه كارآيی و دقت بااليی   استفاده 

  .دارند مورد استفاده قرار می گیرند

 

 

 

  

 
         

 

 C2000 [6]ي خانواده ي معماري داخلی يکی از اعضا :(8-2شکل )

 

 

 

 

                                                 
1 Pulse Width Modulation 
2 Controller Area Network 
3 Quadrate Encoder Pulse 
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 C5000: [6]سری  ) ب2-2-
 كکارايی تکا   مصکرف تکوان و   mw0.12 بکه طوريککه در حکدود     اين سري بر اساس مصرف توان بهینکه شکده انکد   

 .دنكاربرد دار GPSو  mp3 player،موبايل ،ثل دوربینم portableدارند و لذا در وسايل 600MIPSحدود

ردازنده هاي اين سري مشاهده می شوند كه بر اساس كارايی و كاربرد مرتب شده ( چند نمونه از پ9 -2شکل )در 

 .اند

 

 
 

 [6] كاربرد بر اساس كارايی و C5000ي  هخانوادمقايسه  :(9-2شکل )

 

نسبت به  برابر 10تا  5دالر دارند و بین  18.5تا  4.5قیمتی در حدود  مگا هرتز بوده و 300 تافركانس كاري آنها 

به دلیل مصرف توان كمتر و زيادتر  55xنمونه هاي  بیشتري می باشند.  داراي قابلیت انجام دستور C2000سري

  .دندار فراوان تريكاربردهاي  ARAM9 پردازنده يهمچنین قابلیت مجتمع شدن با هسته  و MIPSبودن 

تعداد  اده شده ونشان د TMSC55Xتعداد قطعات تشکیل دهنده ي  به عنوان نمونه اجزا و (10-2)شکل در 

 .و... مشخص شده است  SRAM ،DRAMخروجی و میزان حافظه ي -وروديپورت هاي تايمرها و 
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 TMSC55X  [6]تشکیل دهنده ي  جانبی قطعات و  اجزا :(10-2شکل )

 

 :( دو سري از اين خانواده با هم مقايسه شده اند11 -2شکل )در 

                                                                 
 ب(                  الف (                                                                                                  

 
 C55,C54 [8]ب(مقايسه قابلیت هاي     C54:  الف( معماري داخلی (11 -2شکل )
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 C6000: [6]سری  )ج2-2-
و تصوير برداري و كار هاي بنیادي با  ويدئويیازنده ها براي پردازش عملیات سنگین صنعتی در زمینه هاي اين پرد

به  اين خانواده را مهم هاي صوتی استفاده می شوند و می توان سه نمونهبرد پهناي باند باال و همچنین در كار

  :صورت زير تقسیم بندي كرد

 C62x 

 C64x 

 C67x 

 

  C64Xسري . می باشد ممیز شناورداراي  C67Xبوده و  ممیز ثابت داراي  C62X,C64X خانواده ي كه

توانايی پردازش به صورت  C62Xبازار شد كه عالوه بر قابلیت هاي پردازنده  دوار 2000كه در سال 
1SIMD  را نیز دارا می باشد.  

است و اين بسیار ا دار را C62Xهاي نوشته شده براي  توانايی اجراي كد C64Xهمانند  C67X  نمونه ي

سازگاري نشان دهد اما ممیز ثابت با دستورات يك پردازنده  ممیز شناوري  جالب است كه يك پردازنده

است به عنوان مثال  C5000برابر بیشتر از سري  50در حدود  C6000مصرف توان اين سري يعنی سري 

 .می باشد 200MHZدر فركانس  694MWداراي مصرف توان   C67Xيکی از پردازنده هاي  نمونه ي 

 8عمل كنند كه باعث می شود به طور همزمان تا  2VLIW همه ي اين پردازنده ها می توانند به صورت 

سه قسمت اساسی نمايش داده شده است  ( 12-2)شکل  همانطور كه در ستور را در يك سیکل انجام دهند. د

 .اجزاي جانبی داده و بخش برنامه،: متصل به گذرگاه عبارتند از

با سري هاي قبلی می توان به توانايی انجام دستورات ممیز شناور،  C6000از تفاوت هاي معماري پردازنده 

 .هاي بزرگتر اشاره كرد حافظه هاي داخلی بسیار بیشتر و باس

                                                 
1 Single Instraction Multiple Data 
2 Very Long Instruction Word 
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 TMS320C6701 [9]ك  دياگرام اجزا و قطعات جانبی (: بلو12 -2)شکل 

 

بین اعضاي اين خانواده صورت گرفته اسکت كکه اطالعکاتی در زمینکه ي كکارآيی،       ( مقايسه اي2-2در جدول )

 میزان حافظه، تعداد پین ها و قیمت اعضاي مهم اين خانواده در آن نهفته است.

 

 
 C6000 [6](: مقايسه بین اعضاي خانواده 2-2جدول)
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 شناخته    DAVINCIو با نام تجاري  ها معروفند Digital Media Processorيك سري از پردازنده ها كه به 

 (OMAP)شبیه . هستند ARAM9و   TMS32064xx  می شوند تركیبی از

 . دردالر دارنکد   40تکا    11اشاره كرد و قیمتی بکین   TMS320DM644از اعضاي اين خانواده می توان به  

ه در داخل اين نمونکه عکالوه   كشود كامل معرفی می  به طور معماري اين پردازنده ( 13-2) شکلدياگرام  كوبل

 .هککاي ارتبککاط وجککود دارد هککايی بککراي پککردازش ويککدئويی و اجککراي پروتکککل بککر دو نککوع پردازنککده قسککمت

 اطالعات زيادي در مورد قابلیت هاي وسیع اين پردازنده می توان به دست آورد. ،و با دقت بیشتر در شکل

 

 
 

 

 DAVINCI [6](: بالك دياگرام داخلی 13-2)شکل 
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 :ازكاربردهاي اين سري از پردازنده ها می توان به موارد زير اشاره كرد

 وسايل قابل حمل ويدئويی 

 هاي عکاسی ديجیتال دوربین 

 هاي تصويري تلفن 

 :كنید هاي اين نوع پردازنده را مشاهده میداز كاربر ديگر ضیعب(  14-2) شکلدر  

 

. 

 

 DAVINCI [6]پردازنده ي از ی يكاربردها  :(14-2)شکل 
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ك دياگرام دوربین هاي ديجیتال و نحوه ي ارتباط اجزاي جانبی الزم در شکل به خوبی وبل (15-2) شکل در

 ZOOM، تنظیم كننده ي LCDآشکار است. نکته ي قابل توجه در شکل اين است كه اجزايی چون كلیدها، 

نده ي اصلی كنترل می شود. بقیه كنترل می شوند. اين پردازنده كمکی از طريق پرداز MCUتوسط يك و... 

  قطعات مثل كد كننده هاي صوتی و تصويري به طور مستقیم توسط پردازنده كنترل می شوند.

در واقع طراحی يك بورد براي پردازش تصوير و صدا به صورت ديجیتال شامل انتخاب قطعه مناسب براي هر 

 شده است.  ك دياگرام با توجه به نیاز هاي مطرحويك از قسمت هاي بل

 

 
 

 

  [10]ك دياگرام يك دوربین ديجیتال(: بلو15-2)شکل 
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 سخت افزاری جهت کار با پردازنده های دیجیتال : زاتیتجه 3-2)
هاي توسعه  به معرفی كارت Texas Instrumentخانواده ي پردازنده هاي ديجیتال  اعضاي مهم  معرفی پس از 

 .پردازيمپرداخته می آن   يافته و ديگر تجهیزات سخت افزاري

   

 1DSK در دو نوع اتصال  دالر دارند 600تا  400 كه قیمتی در حدودUSB  و اتصال موازي به همراه

        ها مناسب كارهاي اولیه و آموزشی ارئه می شوند و اين كارت  DSKمخصوص  CCS studioنرم افزار

   .می باشند

 

 .اين نوع بورد ها مشخص شده استقسمتهاي  مختلف و مهم ( 16-2) شکل در

 

 
 

 DSK [11] قسمت هاي مهم و اساسی   (: 16-2)شکل 

 

 

 

                                                 
1 DSP Starter Kits 
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هاي اخیر اكثراً  در سال  DSP انجام شده براي شروع به كارهاي آموزشی در آزمايشگاه هايي طبق بررسی ها

مورد  C6000ري براي كار با س  minimum systemبه عنوان يك  دكه می توان كنند ها استفاده می DSKاز

 .استفاده قرار گیرد

حتی بعضی  را دارند و Daughter Cardطريق شکاف هاي افزايش حافظه از ها قابلیت توسعه يافتن و اين بورد 

كرده اند و به   DSK هاي سازگار با  daughter cardاقدام به تولید  DSKها براي افزايش قابلیت هاي  شركت

 Educational DSPمتعلق به شركت  DSK6XXXHPI از نوع Daughter card عنوان نمونه می توان به 

  [12].را می دهد USBاز طريق پورت سريال، موازي و HPIاشاره كرد كه اجازه دسترسی به 

 [13]  :آي سی هاي زير می باشد اين بورد شامل

 

 TPS56100PWP  ولت ورودي5منبع تغذيه بسیار مناسب براي كنترل ولتاژ 

  MT48LC4M16A2TG-8E SDRAM  64 1) (مگا بايتی Meg x 16 x 4 banks   

 SN74LVTH16374DGG  فلیپ فالپD 

 SN74LVTH162245DGGR   بیتی با سه وضعیت خروجی 16ارسال اطالعات به گذرگاه 

 AT29LV010A-15JC    حافظه ي فلش از نوع CMOS(8يك مگا بايتی x 128KB كه با ولتاژ )

 سه ولت كار می كند

 TMS320C6711-100    پردازنده ي ديجیتال  ممیز شناور      

 SN74ACT8990FNR    امتحان و كنترل گذر گاه بر اساس استانداردIEEE 1149.1 1JTAG 

  

  SN74LVTH125PWR  ولت كار می  3.3بافر گذرگاه چهار اليه با سه وضعیت خروجی كه با ولتاژ

  كند

  SN74CBTD3384PW    بلیت بیتی با قا10سوئیچ گذرگاه LEVEL SHIFTING  

 ICS501-DPF    ضرب كننده ي كالكPLL  

 TLC320AD535PM   CODEC   ندو كاناله براي ارتباط با بلند گو و میکروفو  

 SN74CBT3257PW    مالتی پلکسر و دي مالتی پلکسر  

 TL1431CD  میلی آمپري  100ولتی با جريان دهی   37رگوالتور شنت 

 TL5001CDP كنترل كننده ي PWM 

 TPS2817DBV  Driver, high-speed, single-channel 

 

ضروري به نظر می رسد. اول اينکه تقريبا بورد هاي ديگر نیز  DSKذكر چند  نکته در مورد قطعات روي بورد 

هاي مشابهی با اين بورد می باشند و درك كامل عملکرد بورد به طراحی بورد هاي سخت افزاري  شامل قسمت

DSP ري می كند.كمك بسیا 

 

                                                 
1 Joint Test Action Group  
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 از اين قسمت هاي مشابه می توان به موارد زير اشاره كرد: 

 

 . قسمت تغذيه بورد كه شامل آي سی ها ي تولید وتنظیم ولتاژهاي مورد نیاز اجزاي متعدد بورد می باشد 

 

  حافظه يFLASH   و حافظه هايSDRAM       روي بورد كه نقش تعیکین كننکده اي تکا كنکون در قیمکت

 اند. همچنین كانکتور براي ارتباط حافظه هاي جانبی به بورد نیز در نظر گرفته می شود.  بورد ها داشته

 

  قسمت انجام پروتکل JTAG   براي تست قطعات ديجیتال بر روي برد به كار می رود كه اين قسمت

 و مثل كالك و ورودي ابعضی از پارامتره مدار با تمام قسمتهايی كه بايد تست شوند ارتباط دارد و

خروجی قسمتهاي مختلف را بررسی می كند. براي ارتباط با خارج از بورد معموال روي بوردها كانکتور 

   تعبیه می كنند. JTAGهايی براي ارتباط 

 

  پورت هاي سريال و پورت هاي موازي در روي بورد و بسته به اينکه پورت هاي روي بورد می خواهند به

ها آي سی هاي متفاوتی قرار می گیرند. به عنوان مثال در اين بورد پس چه وسیله اي متصل شوند بعد از آن

 از پورت هاي سريالی كه به بلند گو و میکروفن وصل اند كد كننده صوت قرار می دهند و يا

 آي سی هاي بافري كه بعد از پورت هاي موازي قرار گرفته اند. 

 

فوق بايد مورد بررسی قرار بگیرند مسئله ي نگاشت مثل بورد  DSPمورد بورد هاي نکته ي مهم ديگري كه در 

جانبی   آدرس اجزائ و شودمی حافظه براي بورد می باشد كه به هر جزء يك آدرس منحصر به فرد نسبت داده 

به نمايش گذاشته شده  C6711حافظه بورد  نگاشت (16-2)شکل در توسط يك فايل به بورد شناسانده می شود.

 است:

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 DSKC6711 [11](: نگاشت حافظه ي بورد 16-2) شکل
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از نظر امکان سنجی ساخت يك مینیمم سیستم با توجه به تهیه شدن نقشه ي داخلی اين بورد و همچنین وجود نرم 

براي كار با اين بورد امکان ساخت اين قطعه در داخل كشور وجود دارد مشروط بر  CCS STUDIOافزار قوي 

البته با   PROTEL چونی  به كمك نرم افزارهاي طراح آن توسط يك PCBشود و اينکه قطعات آن فراهم 

انجام شود  هر چند كه به رعايت مسائل كامال پیچیده ي طراحی بورد فركانس باال و به كمك فیبرهاي مخصوص 

بیشتر   استدالر  295 كه در حدودبورد   دلیل تولید كم در داخل كشور مسلما قیمت تمام شده ي آن از قیمت

خواهد بود اما در صورتیکه اين بورد در داخل ساخته شود امکان پشتیبانی و رفع عیب بورد در داخل كشور فراهم 

می آيد )به دلیل پیچیدگی كار با بورد در خیلی از موارد امکان سوختن يکی از قطعات بورد بر اساس بی احتیاطی 

در  بورد اجازه ي فروش بورد به ايران را ندارند ساخت بورددارد(  و با توجه به اينکه كشورهاي سازنده  دوجو

   .است خاصی برخوردار اهمیت از داخل 

 ساخته شدن بورد با قیمت مناسب در داخل كشور كه به منزله  شروع  امکان دسترسی همگانی و وسیع 

 شود اماكشور  ال دردر پردازش ديجیتزمینه ساز تحول وسیع  دمی توان كهدر كشور است  DSP هاي پردازنده

تحقیقات و پروژه ها ي انجام شده  خیلی ازمتاسفانه به علت نبود امکانات دسترسی به سخت افزار پردازش سیگنال 

ها و يا پردازنده هاي همه منظوره در  PCدر اين حوزه در حد شبیه سازي باقی می ماند و  يا به علت عدم توانايی 

 .اربردي نداردهیچ نتیجه ي كreal time پردازش  

 

 

 : DSKتست اولیه بورد های  نحوه ی راه اندازی و )الف3-2-
شروع به چشمك زدن   LEDانجام می شود. هر سه  )1POST (فشار داده شود عمل  resetهر موقع كه دكمه 

 به صورت باينري نشان  dip switchمی كنند و در حالت پیش فرض به صورت باينري از صفر تا عددي كه 

 .دهند می شمارند می

 كردن از داخل حافظه ي فلش به داخل  resetكه اين عمل در واقع برنامه ي تست اجزاي بورد است كه پس از 

(  نشان دهنده ي با 17-2)شکل  مطابق LED نشان دادن هر عدد توسط .ريخته شده است SRAMحافظه ي 

ينري پنج بلند گو به بورد وصل باشد صداي اگر پس از رسیدن به عدد با موفقیت انجام شدن يك مرحله است .

tone خواهد شد  شنیده. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Power On Self Test 
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 POST  [11]نشان دهنده ي مراحل   (:17-2 )شکل

 

 EVM: بوردهاي  ب(3-2-

درون خودشان بهره می گیرند كه  يقابل برنامه ريز CPLDاين بوردها كه قیمتی چند هزار دالري دارند از يك 

ارتباط  ،HOSTبه كار رفته جهت ارتباط با  سط كاربر را دارند جزئیات بیشتر و آي سی هايقابلیت برنامه ريزي تو

رد مشخص میزان حافظه مورد نیاز بر روي بو سريال وارتباط با كاربر در شکل مشاهده می شود و همچنین نوع و

 . شده است
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 TMS3206X EVM  [14]بالك دياگرام داخلی (: 18-2)شکل 
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 1DVEM :[15]  ج(-2-3

 يك الزم است كه در قلب آن ازمجموعه اي كامل از سخت افزار و نرم افزار كه براي كارهاي پردازش ويدئويی 

C64XX  به اضافه ي يكARAM 9  مشاهده می  ابورد هيك نمونه از اين ( 19-2)استفاده شده است در شکل

كمی بیشتر در  شودماشین بینايی سعی می حث جديد نظر به كاربرد اين تجهیزات در پردازش تصوير و مب شود

 داده شودتوضیح  بورد هامورد اين 

يکی از مشکالت اساسی در حوزه ي پردازش تصوير عدم توانايی پردازنده هاي همه منظوره در پردازش سريع 

  زرنیکی  موريتالگ يا FFTنیاز به اعمالی چون  ءبراي تشخیص اشیا . همچنین ها می باشد حجم باالي داده عکس

تا صدها برابر سريعتر قابل اجراست و همچنین الگوهاي فشرده سازي  ها DSPمی باشد كه اين اعمال گاه توسط 

ها در مخابرات  DSPها بسیار سريعتر انجام می شود كه باعث كاربرد فراوان  DSPصوت و تصوير توسط 

 ديجیتال شده است.

  

 
 

 DEVEM [15](:  اجزاي بورد 19-2)شکل 

 

 

 دو نوع پردازنده ي به كار رفته در مجموعه عبارتند از:

 ARAM  و كارهاي كنترلی سیستم عامل براي ارتباط با  

 C64X لديجیتاهاي  براي پردازش سیگنال 

 سمعیستم شبکه كه امکان حمل اطالعات یس نوعی)  Ethernetو ارتباط بین بورد و سیستم عامل از طريق ارتباط 

 .ورد( می باشدآفراهم مى  كامپیوتريند داده را همان بصريو 

 را مشاهده  DVEMك دياگرام وبل (20-2)در شکل . بسیار ساده است DVEMاستفاده از مجموعه ي 

 :می كنید

 
                                                 
1 Digital Video Evaluation Module 
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 DVEVM  [15](:  بالك دياگرام سیستم هاي 20-2)شکل 

 

 1TDK: [2]بورد های  د(-2-3

  ساخته Micro LAB Systems Ltdتوسط شركت روسی  ابورد هي ذكر شده در باال اين بورد هابرخالف 

 آنرا پشتیبانی   TIمی شود و از نظر ساختار و نرم افزارها كمی متفاوت با نمونه هاي قبلی است.  اما اموالتورهاي 

  [2]. است انجام شده نحوه ي كار اين بورد شرح داده شده كه توسط مركز مخابرات  ايران در تحقیقیمی كنند. 

به همراه  بورد هاچند نمونه از ( 21-2)شکل  در.دالر دارند 10000تا  1000قیمت بین  بورد هاسري از  اين

 .می كنید قیمت و كاربرد آنها مشاهده

 

 
 

 TDK [16](:  لیست قیمت و قابلیت هاي بورد هاي 21-2)شکل 

                                                 
1 TORNADO KIT 
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 :ر می باشدوجود دارد و داراي خصوصیات زي  C64xxپردازنده ي سري  TP6416 در قلب بورد

  800 توانايی انجام دستورات با نرخMIPS  

 حجم حافظه ي باال روي بورد و درون پردازنده براي كد برنامه و داده 

  1طريق باس ارتباط با پردازنده ي میزبان ازPCI 

مخصوص ارتباط  2SIOXكه درآن می كنید  مشاهده (22-2)در شکل  TP6416 بالك  دياگرام اجزاي كلی بورد

 براي اشکال زدايی سخت افزاري استفاده می شود. JTAGبه همراه  3ECCاز  می باشد. سريال

 
 

 TDK [2](:  بالک دیاگرام بورد 22-2)شکل

 

 مورد استفاده قرار می گیرند.  PCIيا با قرار گرفتن در شکاف  و صورت تنها ها به دو اين سري كارت

به  PCIو قرار گرفتن در شکاف  ئیچ و جامپر استفاده می شوددر حالت تنها از يك سري سو براي راه اندازي آنها

 بورد می باشد.   bootمشخص كننده ي وضعیت اولیه كمك كامپیوتر میزبان انجام می شود. راه اندازي 

 براي مقاصد گوناگون اشاره كرد مثل: DSPمی توان به چند نمونه بورد 

 4DVDP     براي پردازش سیگنال هاي ويدئويی 

  5IDK       براي كاربر د هاي پردازش تصوير 

 FADT 6    با تراشه هاي سري براي كارهاي بیومتريكC5000  كه به همراه نرم افزار هاي الزم ارائه

   .شده اند

                                                 
1 peripheral component interconnect 

2 Serial   I/O Expansion 
3 Emulation Controller Chip 
4 Digital Video Development Platform 
5 Imaging Developer’s Kit 
6 Fingerprint Authentication Development Tools 

../../site/DOWNLOADED/http___focus.ti.com_dsp_docs_dspgettingstarted.tsp_sectionId=4/focus.ti.com/dsp/docs/dspsupporttoolssoftwareaut9d1d.html
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 هاي پردازش صدا  ردوب 

 كنترل موتور بورد هاي 

 

 

مريکايی از فروش ها می پردازند اما شركتهاي آدورريکا و خارج آن به تولید اين بشركت هاي بسیار زيادي در آم

ر خواست هاي چندين د . يك نمونه از پاسخامتناع می كنند به ايران ها حتی براي كارهاي آموزشیبورداكثر اين 

 در زير آورده شده است: DSPهاي براي خريد اينترنتی بورد

 

 

 
Sir/Madam 

Thank you for your interest in Spectrum Digital’s development tools for the 

TI DSPs 

At this point in time we do not sell our products into Iran. 

Regards, 

Mike Strain 

     Spectrum Digital, Inc. 

     www.spectrumdigital.com 

 

 

 

 Free scale:یا به عبارتی   Motorola  های پردازنده ی خانواده( 2-4

. پردازنده هاي ديجیتال هاي گوناگون نموده است شروع به ساخت ريزپردازنده 1974 سال ازMotorola  شركت

 :اين شركت عبارتند از
  

(16 bit, fixed point) DSP561xx -1 

(24 bit, fixed point) DSP560xx -2 

(32 bit, floating point) DSP960x -3 

 

استانداردي براي DSP56000 و ديجیتال سلولی هاي بافت براي استاندارديDSP56100 هاي  ريزپردازنده

 DSP9600 هاي صوتی ماشین و از خانواده براي سیستم DSP56004از  .ي صوتی ديجیتال شده استاهدكاربر

 .براي تركیبی از كارهاي صوتی گرافیکی و رنگی و ارتباطات پزشکی استفاده می شود

 

 DSP56000:سری الف(  -2-4
می باشد. تجهیزات جانبی  MACبیتی عملیات موازي  2656 وبیتی  56داراي دو انباره ي  DSP56000 سري

با ظرفیت  ROMبیتی و دو  25624 داده RAMدو  ورودي/ خروجی قابل برنامه ريزي و 24در تراشه شامل :

http://www.spectrumdigital.com/
http://www.spectrumdigital.com/
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25624  بیت و يك RAM  به صورتoff chip 24 حافظه داده128k 24 كه حافظه برنامه 64k  را

بیت دقت را براي  24اولین پردازنده با ممیز ثابت است كه  DSP56001در اين خانواده  .كند آدرس دهی می

 .فراهم كرده است ADCبیت 16استفاده ي با 

 

    DSP56100:سری ب( -2-4
عملیات را به  6پردازنده ها می توانند . دارند  60mhzدر   30mipsقابلیت اجراي    DSP56100خانواده ي 

بیت عملیات  4016داراي  و بیت 402نده ها داراي انباره با ظرفیت اين پرداز .طور همزمان انجام دهند

MAC : بیت  16دو واسط سريال تايمر  ،ورودي/خروجی چند منظوره می باشند تجهیزات جانبی در تراشه  شامل

 .دمی باشورودي /خروجی خارجی  با

  

و بکالك ديکاگرام اجکزاي داخلکی آن بکه نمکايش        DSP56166( آرايش پايه هکا ي  23-2) کلبه عنوان نمونه در ش

 گذاشته شده است:

 

 

 

         
 ب(          الف(                                                                                  

 

 DSP56166  [17]  (:  الف( آرايش پايه ها  ب( بالك دياگرام23-2)کل ش

 

 

 

واحد 4 (busگاه )گذر 8بیتی  32شامل پردازنده با ممیز شناور با دقت افزوده ي  DSP9600هسته ممیز شناور 

 دوگانه   DMAكنترل كننده ي برنامه تولید كننده ي آدرس دوگانه( و كنترل كننده ي  حسابی ,منطقی (اجرايی 

 می باشد.
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اوج  33.3MHZدر فركانس DSP96002بیتی سازگاري دارد.  24و16هاي ممیز ثابت  DSPاين خانواده با

كاربردهاي و اين پردازنده براي پردازش تصوير  .می باشد  6.7MIPSبا  50MFLOPSو   65MOPSعملکرد 

 گرافیکی وجمع آوري داده ي عددي مناسب می باشد.

كه بخشی از  free scaleسال شركت  50مشاهده می شود بعد از صفحه بعد با اين توضیح كه همان طور كه در 

 .می شود جدااز آن   2004بود در سال  الوموتورشركت 

 

 
  Motorola   [18]از شركت  Free scaleشدن شركت مستقل(:  24-2 )شکل

 

 :به دسته هاي زير تقسیم كرد را  free scaleمی توان خانواده ي پردازنده ي كه 

  56800خانواده يE 

  خانواده يDSP563xx 

  خانواده يMSC7100 

 خانواده ي MSC8100 

 
 

  Free scaleشركت  DSP درخت پردازنده هاي (: 25-2)شکل 
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 32هستند كه فركانسی بین  بیتی نقطه ثابت 16پردازنده هايی همه منظوره ي  56800Eيعنی سري  گروه اول

تا  8 بین RAM كیلو بايت و حافظه ي 576تا  40 معموال حافظه ي فلش آنها بین مگا هرتز دارند و 120تا 

 .دصنعتی و ابزار دقیق كاربرد دارن و در كارهاي كنترل حركت و  كیلو بايت دارند 36

بیتی نقطه ثابت هستند كه داراي فركانس  24هاي كارايی باالي ه پردازند DSP563XXگروه دوم يعنی سري 

دن صدا در اينترنت و در زمینه ها ي پردازش و كد كر آنها كاربرد كهمگا هرتز بوده   275تا  80كاري بین 

 .دتلفن می باش

. مگاهرتز دارد 300 در حدود كاري روه سوم فركانسكه گبوده  star coreگروه سوم و چهارم داراي معماري 

اژهاي تو همچنین  در ول مگا هرتز دارد 1000تا  250فركانسی در حدود  MSC8100اما گروه چهارم يعنی 

 .كاري با هم متفاوتند

 

 

 Analog Devices [19]:خانواده ی پردازنده ی ( 2-5

 

 
 

 Analog Devicesشركت  DSP درخت پردازنده هاي (: 26-2)شکل 
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 :كلی زير تقسیم كرددسته ي مشخص است اعضاي اين خانواده را می توان به سه  شکل باالهمان طور كه در 

 Blackfin  Processor 

 TigerSHARC  Processor 

 SHARC  Processor 

 

 :است (27-2شکل )نامگذاري پردازنده هاي اين خانواده بر اساس دستورالعمل 

 
 Analog Devices Free scale  [19]شركت  DSP پردازنده هاي ري (:  نامگذا27-2)شکل 
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 BLACFIN: [19]سری پردازنده های الف(  -2-5
 سري كارايی باال و كم مصرف

داراي كاربردهايی از داراي كارايی باال و مصرف انرژي كم می باشد و    Analog Deviceاين سري از خانواده ي 

 قبیل:

 اربردهاي رسانايی ديجیتال شده وسايل قابل حمل و ك 

  مصرف كننده هاي مخابراتی و شبکه ها 

 و پزشکیصنعتی  تجهیزات 

 ...می باشند. و 

مگا هرتز دارد و  750 فركانس كاري تا كارهاي پردازش سیگنال و كارهاي كنترلی را به خوبی انجام می دهد.

 .می باشد  0.15Mw/MMACمصرف توان آن 

و  مدآكار DMAاستفاده از چندين بالك موازي، داشتن  كردن، pipelineاز  ،بهتر اين تراشه براي پردازش 

 .مجموعه دستورات بهینه شده براي پردازش ويدئويی استفاده می كند

 :داده و آدرس  را مشاهده می كنید ،قسمت مهم پردازنده يعنی قسمتهاي كنترل سه( 28-2)در شکل 

 

 
 BLACFIN [19]ه سري سه قسمت مهم پردازند(:  28-2)شکل 
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  :عبارتند ازاين خانواده اعضاي  سه نمونه ي مهم از

 ADSP-BF22/25/27 ناسب اجزاي جانبی طراحی شده اندكه كم مصرف اند و م. 

 ADSP-BF542/544/548 كه مناسب كارهاي مولتی مديا می باشند. 

 ADSP-BF536/537 ستفاده می شوندصل به هم اتم جانبی براي اجزاي جانبی شبکه هاي. 

 

هاي داخلی  ك دياگرام يك نمونه از اين سري آورده شده است كه قسمتوبل ،به عنوان نمونه( 29-2) در شکل

 :پردازنده در آن مشخص است

 
 

 ADSP-BF527 [19](: بالك دياگرام 29-2)شکل 

 

 

 1SHARC: [19]سریپردازنده های ب(  -2-5

اند براي كم شدن هزينه ها در كاربردهاي خاص اجزاي جانبی به  مناسب كاربردهاي ممیز شناور طراحی شده

ريسك طراحی را نیز كم می كند و بر اساس  ،صورت مجتمع و در ارتباط با هم طراحی شده اند و عالوه به قیمت

 مصرف توان در  پردازنده هاي قبلی هم مشاهده شدبیتی طراحی شده اند. همان طوركه در  32معماري 

اما در  .سرعت محاسبات كمتر و پیچیدگی سخت افزار براي محاسبات بیشتر است ممیز شناور بیشتر، پردازنده ها

 از قبیل مشکليمتعدد شود و مشکالتتر میو برنامه نويسی راحت شودمیبیشتر بسیار محاسبات دقتعوض

 flow  Over می شود. حدود زيادي حل تا 

 

                                                 
1 Super Harvard  Architecture 
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  :ردهايی نظیراين سري از پردازنده ها داراي كارب

 سیستمهاي صوتی 

  لوازم صنعتی 

 عکس برداري پزشکی 

 می باشند.و ...  سیستم هاي تلفنی 

در نسل    4GFLOPs/2.400MHZدر نسل اول به  66MHZو   1MFLOPS 198ايی اين پردازنده ها ازكار

كه دستورات و اين است  نديافته است. نکته اي كه سازندگان سعی می كنند تا حد امکان آن را رعايت كن ءسوم ارتقا

اين نکته درباره ي پردازنده هاي اين سري هم صادق  .كدها پردازنده هاي نسل جديد با نسل قديم سازگار باشد

 و آرايش آنها را تغییر هاpinدر بعضی موارد تعداد  ترشدن جايگزينی پردازنده هاي جديد رتحتی براي ساده. است

 .نمی دهند

نمونه ها  ديگر .دياگرام اجزاي داخلی يك نمونه از اين سري را در شکل زير مشاهده می كنیدك وبه عنوان نمونه بل

  نیز تقريبا داراي اين اجزا می باشند .
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 DSP-2136 [19]ك دياگرامو(: بل30-2) شکل

 

 اشاره كرد: موارد زير به می توان از نمونه هاي اين سري

 ADSP-21367/8/9   كارهاي صنعتی در كاربردهاي ممیز شناور براي 

 ADSP-21362/65/66   333 داراي فركانسMHZ  داراي و براي كاربردهاي صوتی و تئاتر خانگی

 .دالر می باشند 30تا  20قیمتی بین 

                                                 
1 Million of floating- point operation per second 
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 ADSP-21160  .100بیتی و در فركانس  32كه داراي معماري كمی متفاوت می باشدMHZ  كار 

تا  160و قیمتی بین  (SIMD)داده در يك سیکل داده می باشد  پرداز شیند می كند و داراي توانايی چ

باال  SRAM( و همین 4MB)آن چهار برابر نمونه ها قبلی است  SRAMو حافظه ي  دالر دارند 170

هاي بزرگتر باعث قیمت بسیار باالي چیپ شده است و اگر اين  بیشتر و باس يها و نیز تعداد پورت

هم براي بعضی  ADSP-21161Nرت داخل تراشه الزم نباشد می توان از به صو SRAMمقدار 

 .كاربردهاي ديگر استفاده كرد

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ADSP-21160 [19](: بالك دياگرام 31-2)شکل 

 

 Tiger SAHRC: [19]سری پردازنده هایج(  -2-5

ارا می باشد و بنابر اين كارايی باالتر اين سري بیشترين كارايی پردازنده براي سیستم هاي چند پردازنده اي را د

 صنعتی بر اساس اينچ مربع بورد و بر اساس  وات كه در اكثر كاربردهاي پردازش سیگنال مهم است را پیشنهاد 

از تکنولوژي اتصال پورت بهره می گیرد  كه باعث كاهش ارتباطات داخلی به وسیله ي دو يا چند  همچنینمی كند. 

Tiger SHARC توانايی كار با هر دو وضعیت ممیز ثابت و ممیز شناور را دارد و بر اساس معماري  . می شود

 مناسب كارهاي ويدئويی می باشد و داراي كاربردهايی نظیر: و بیتی كار می كند 128

  كاربردهايWireless 

  وسايل عکس برداري پزشکی مثلMRI 

  لوازم و تجهیزات صنعتی 

 .می باشد

 اند به كمك  قابل انجام ASICS يا FPGAضی از كارها كه منحصرا به وسیله ي به عالوه اين سري بع 

حافظه هاي داخلی بیشتر و سرعت باالتر دارند و قیمتی بسیار  ،نرم افزار انجام می دهد و به نسبت سري هاي قبلی

 .دالر دارند 290تا  170باالتر و در حدود 
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 :از نمونه هاي اين سري می توان به

 ADSP-TS203S    500MHZ   4و دارايMB  حافظه ي داخلیDRAM 

   ADSP-TS202S 500MHZ  12داراي   وMB  حافظه ي داخلیDRAM 

 ADSP-TS201S   300MHZ   24داراي  وMB حافظه ي داخلیDRAM  جزءلحاظ قیمت  از و 

 .گرانترين نمونه هاي اين سري می باشند

 ADSP-TS101S   300MHZ   6و دارايMB ی حافظه ي داخلSRAM 

 

 

 

 :را مشاهده می كنید ADSP-TS201Sبالك دياگرام اجزاي داخلی نمو نه ي  ( 32-2شکل )به عنوان نمونه در 
 

 

 
 

 

 ADSP-TS201  [19]ك دياگرام  (:  بلو32-2)شکل 
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 فصل سوم:
 

 

 

 

 

 DSPمعرفی نرم افزارهاي 
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 :مقدمه( 3-1
بعد براي طراحی يك  مشخص می شوند.  DSP هاي هاي سیستمنیاز  DSP زنده هايپردابا بررسی كاربردهاي 

و  پرداخته شد DSPبايد تا حد امکان الگوريتم ها را بهینه كرد. در فصل دوم به معرفی پردازنده هاي  DSPسیستم 

 خانواده  يی ازپردازنده ها همچنین تا حدودي بررسی  بعضی از سخت افزارهاي از پیش طراحی شده براي كار با

TMS320C6000 تواند هاي سخت افزاري و اجزاي داخلی آنها میكه نگاه عمیق تر به اين بورد رفتانجام گ

در فصل سوم اشاره اي  به طور مختصر   .نمايد  DSPسیستمسخت افزار كمك بسیار زيادي به طراحی و ساخت 

مراحل  (1-3شکل ) در هاي ديجیتال می شود. ش سیگنالبه چند نمونه از  نرم افزار هاي موجود در زمینه ي پرداز

 تشريح شده است. به طور كامل  DSPطراحی يك سیستم 

 
   

 
 

 DSP [20](: مراحل طراحی يك سیستم 1-3شکل )
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 DSP:( تقسیم بندی انواع نرم افزارهای 3-2

  DSPدي اول می توان پردازنده هاي در تقسیم بن اين نرم افزارها را از جهات گوناگون می توان تقسیم بندي كرد.

 :را از نظر نوع سخت افزار مورد نیاز به دسته هاي زير تقسیم بندي كرد

 هاي نرم افزارDSP  نیاز به سخت افزار خاص  كه براي كار با كامپیوترهاي همه منظوره بدون 

 ه اند.نوشته شد

 ند.نرم افزارهايی كه براي كار با سخت افزار هاي خاص نوشته می شو 

 

نرم افزار    Tool boxكه از گروه اول می توان به بعضی از نرم افزارهاي پردازش تصاوير ديجیتال مثل 

MATLAB  كه با توجه  ن نوع نرم افزارها نشان داده شده استك دياگرام كلی اي( بلو2-3و در شکل ) اشاره كرد

را هم  از  sound recorderويرايش صوتی مثل می توان حتی نرم افزارهاي ذخیره سازي و  ك دياگراملوبه اين ب

  اين دسته نرم افزارها معرفی كرد.  

 

 
 

 [20]كه تنها از كامپیوترهاي همه منظوره استفاده می كنند DSPنرم افزارهاي  (:2-3شکل )

 

  :نرم افزارها ي گروه دوم را می توان به دو قسمت تقسیم كرد كه عبارتند از

  سازنده مثل نرم افزارهاي شركت هايvisual DSP  از شركت  Analog Diveces  يا  CCS 

(Code Composer Studio)  از شركتTexas instrument و Code Warriorاز شركت  يا

 موتوروال كه در محیطی يکپارچه امکان برنامه نويسی وعیب يابی را فراهم می كند.

 ها و ارتباط  ، عیب يابی الگوريتميی نوشتن كدهاگرافیکی تر توانا نرم افزار هاي چند منظوره كه در محیط

 Embedded Target forهاي فوق را دارند مثل برقرار كردن با بوردهاي ساخته شده توسط شركت

TI C6000 DSP Demos   نرم افزارMatlab، هاي نرم افزار و بعضی از بالكLABVIEW   كه

 راهم می كنند.را ف DSPامکان برقراري ارتباط با سخت افزار هاي خاص 

  
 .كه به وسیله ي آنها می توان سريعتر وبا هزينه ي كمتري سخت افزارهاي خاص پردازش سیگنال را ساخت 
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و افراد بیشتري با هاي سازنده است  كار با اين نوع نرم افزارها به مراتب ساده تر از كار با نرم افزار هاي شركت 

كارهاي سطح باالتر بهینه سازي كد در محیط با گرافیك كمتر و تنها اما مسلم است كه براي  .آنها آشنايی دارند

  .هاي سازنده توصیه می شود استفاده از نرم افزارهاي شركت

 تقسیم بندي می شوند:را به دو دسته  DSPيك تقسیم بندي ديگر می توان نرم افزارهاي در 

  نرم افزار هاي سطح باال 

 نرم افزارهاي سطح پايین 

بسیار  ها را توسعه داد و اشکال زدايی آن هاو راحت تر می توان آن ساده تر می باشند Cي سطح باال مثل نرم افزارها

 سريعتر و آسان تر انجام می شود. بنا براين بخش مهمی از هزينه ها كه مربوط به توسعه و اشکال زدايی است كمتر

   می شود.

 هاي مختلف توانايی انجام دو جعبه ابزار  اشتنبا د MATLABهمچنین نرم افزار هاي سطح بااليی چون 

اما نرم  .يعنی آنالیز و فیلتر كردن سیگنال را در محیطی گرافیکی فراهم می كنند DSPوظیفه ي اصلی سیستمهاي 

و  و تا چند برابر كارآيی سیستم را بهبود دهندمی توانند بهینه طراحی شوند مانند اسمبلی  افزارهاي سطح پايین

 قع از هر دو نوع برنامه نويسی سطح باال و سطح پايین به صورت مختلط استفاده می شود.بعضی موا

 .پرداخته می شود  DSPدر ادامه فصل به معرفی نرم افزارهاي نوشته شده براي كار با سخت افزار هاي 

 

 DSP [20]: مقدمه ای بر ابزارهای توسعه یافته ی( 3-3

 يك مجموعه نرم افزار براي كار با پردازنده هايشان فراهم  معموال DSPهاي سازنده ي پردازنده هاي  شركت

  .می باشند و شبیه ساز پیوند دهنده اسمبلر، ،C حداقل داراي قسمتهاي كامپايلر ،می كنند كه اين مجموعه نرم افزار

از آن كدها به پس  و به كدهاي ماشین تبديل شوند C بايد برنامه هاي اسمبلی و DSPبراي اجراي وظايف سیستم 

 ( به نمايش گذاشته شده است.3-3شوند. كه اين روند در شکل ) پیوند دادههم 
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 [20] (: روند تبديل كد برنامه به فايل قابل ارسال به سخت افزار 3-3شکل )

 

 :C  کامپایلرالف(  -3-3
   DSPري براي كاربردهاي ها براي ارزيابی الگوريتم ها و توسعه ي نرم افزا يکی از محبوبترين زبان  Cزبان

تولید كند كه  algebraicو  mnemonicاين قابلیت را دارد كه كدهاي اسمبلی را به صورت  Cمی باشد. كامپايلر 

 .شناخته می شود پرداخته می شود  ASMكه با  mnemonicدر اين فصل به بررسی كد هاي اسمبلی 

به اسمبلی   Cتبديل كننده ي امه است مثل بهینه كننده ي كد،شامل يك مجموعه برن   Cبسته ي نرم افزاري كامپايلر

داخلی كه باعث می شود عملیات كامپايل و اسمبل كردن و لینك شدن به صورت خودكار انجام شود. وظیفه ي 

ر به عنوان مثال كامپايل بهینه كننده اين است كه زمان اجراي برنامه را كم كند و كارآيی نرم افزار را افزايش دهد.

 C55x  1از استانداردANSI .از كتابخانه  ،در هنگام اجرا پیروي می كندrts55.lib   كه در اين پشتیبانی می كند

 تبديل داده و همچنین توابع مثلثاتی و نمايی وجود دارد.  تخصیص حافظه، ،2كتابخانه توابعی براي عملیات رشته اي

بنابراين براي افزايش كارايی  ،كند را پشتیبانی نمی DSPهايافزار  سختبعضی از خصوصیات  Cمتاسفانه زبان 

فراهم شده است كه موجب می شود كه از كدهاي   Cاين نرم افزار قابلیت نوشتن زبان اسمبلی در بین خطوط زبان

 به وسیله ي عملگرهاي ذاتی زبان اسمبلی  DSPرياضی  عملیاتهمچنین  وبهینه ي اسمبلی نیز استفاده شود كامال 

   م شود.انجا

 

                                                 
1 American National Standard  Institute 
2 String operation 
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 :اسمبلرب(  -3-3
در فرمت باينري  1COFF یئبه فايل شی ،رافرمت اسکی  درفايل مرجع زبان اسمبلی مخصوص پردازنده  ،اسمبلر

 و دستورات باشند.  3هدايت گرهاي كوچك ،2كند. فايل مرجع می تواند شامل هدايت گرهامی تبديل 

ختلف روند اجراي اسمبلی مانند فرمت لیست كردن فايل هدايت گرهاي اسمبلر می توانند براي كنترل جوانب م

 غیره به كار روند. محتويات هر قسمت و  تنظیم داده ها، مرجع اسمبلی،

 كه  می باشد كد و برنامهاز جمله نامیده می شوند(  sectionهاي متعددي )كه  فايل شی باينري شامل بالك

 می تواند در  فضاي حافظه بار گذاري شود. 

 بسیار ضروري است. هانوشتن هدايت گرهاي آن به زبان اسمبلی نوشته می شود  DSPكه الگوريتم هاي  هنگامی

هاي اسمبلی بسته به  بالك متغیرهاي كلی، هدايت گرهاي اسمبلی براي مشخص كردن مکان شروع زبان اسمبلی،

 كد يا داده به كار می روند. ذخیره كردن ،شرايط و فضاي حافظه

 

 : 4د دهندهپیونج(  -3-3
 تبديل   DSPفايلهاي متعدد شی باينري و كتابخانه ها را به يك برنامه ي قابل اجرا  براي سخت افزار  ،پیوند دهنده

 كند.  تصمیم گیري می هاي قابل اجرا و در مورد مراجع بیرونی و جابجايی كد براي قسمت می كند

به خوبی پیکره بندي حافظه   ،متفاوت و كتابخانه هاهاي شیئی  به  نیازهاي مختلف فايل C55Xپیوند دهنده ي 

نیاز به شد  همان طور كه در فصول گذشته اشاره ،پاسخ می دهد. اما براي پیکره بندي  سخت افزارهاي مخصوص

يك  5دستورات اجرايی پیوند دهنده انجام شود. پیوند دهنده ي قابل ديدكمك نگاشت حافظه می باشد كه بايد به 

 . ر مفید براي ديدن نگاشت حافظه به صورت مستقیم استقابلیت بسیا

و همچنین از هدايت گرهاي حافظه و فراهم می كند توضیح وظايف و ارزيابی را  امکان دستورات پیوند دهنده

گرها می توان مدل حافظه براي وسیله ي مورد نظر را معرفی  حمايت می كند كه با استفاده از اين هدايت 6قسمت

  .كرد

 اختصاص دادن يك قسمت به فضاي  هاي فايل شیئی، می توان قسمتین به كمك دستورات پیوند دهنده همچن

 .را مشخص كردحافظه ي مشخص و همچنین مشخص كردن عاليم سراسري در زمان پیوند 

دستورات هدايت  مربوط به اول قسمتِ مشاهده می شود.يك نمونه فايل دستورات پیوند دهنده   (4-3)در شکل 

 .مورد استفاده بر عهده داردسخت افزار  به را هاي مختلف حافظه قسمت نسبت دادنكه وظیفه ي  است ر حافظهگ

 

                                                 
1 Common Object File Format 
2 directives 
3 MACRO DIRECTIVE 
4 linker 
5 Visual linker 
6 section 
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 استفاده می شود  TMS320C55X(: مثالی از فايل دستورات پیوند دهنده كه توسط4-3شکل )

 

 رشته ي آدرس و طول بالك  هاي حافظه قابل دسترسی نرم افزار می باشند. هر بالك حافظه  شامل اسم، اين بالك

 يا بايت بیان می شود .  wordو طول آدرس در  پردازنده ها به صورت می باشد 

و به آدرس شروع می شود  0X100نامیده می شود از آدرس   RAM  به عنوان مثال بالك  حافظه ي داده كه 

0XFEFF 0ختم می شود. بنابراين طولی به اندازه يXFEFF  .دارد 

اصلی به وجود  به برنامهرا  دادن آنها اختصاص وامکان استفاده از انواع كدها وم دستورات هدايت گر در قسمت د

. به عنوان مثال كندهاي مختلف حافظه بايد نوشته شود پشتیبانی میداده هايی كه در قسمت از همچنین و می آورد

 STACKهاي اولیه با استفاده از هدايت گر و همچنین پشته  ROMدر داخل   textتواند در قسمت برنامه میكد 

 بارگذاري شود.  RAMدر 

 

 :بعضی مخفف ها كه مشخص كننده ي محدوديتهاي دسترسی به حافظه است در زير بررسی شده است

 R  فضاي حافظه ي قابل خواندن 

 W فضاي حافظه ي قابل نوشتن 

 X  حافظه كه در آن كدهاي اجرايی نوشته می شود فضاي 

 I    حافظه كه می تواند مقدار دهی اولیه شودفضاي 
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 :بقیه ابزارهای توسعه( 3-4
آرشیو كننده می تواند يك  و ل آرشیو شده تنها استفاده می شودآرشیو كننده براي جمع كردن فايلها در يك فاي

 ايجاد كند. ءبا پاك كردن، جابجا كردن يا اضافه كردن اعضارا كتابخانه 

تبديل  می كند. فايل هگز معموال  ASCIIرا به شیئی به فرمت   COFFشیئی به فرمت تبديل كننده ي هگز تبديل 

فايل لینك شده  1لیست كننده ي مطلق به كار می رود. EEPROM يا  flashبراي نوشتن برنامه در حافظه ي 

كه  رست دار شدهبراي تولید فايل فه  می توانند absاين فايلهاي  دريافت می كند.را  absهاي  فايل  براي ساخت

 .پیوند دهدبه هم  را شامل آدرس مطلق برنامه ي سیستم داخلی باشد

نیز می شود. شبیه ساز می تواند به عنوان  DSKو EVM ، XDSهمچنین ابزار هاي توسعه شامل شبیه سازها،

و داراي است  DSPيسخت افزاري براي ارزيابی مجموعه اجزا  EVM آزمايش به كار رود. بهبود دهنده ي كد و

ها معموال به صورت EVMمی باشد.  Real timeبه صورت  DSPهاي  ورودي/خروجی جهت ارزيابی الگوريتم

كه براي هستند  2معموال به صورت ارزيابی داخل مداري XDS متصل به كامپیوتر میزبان هستند. ،بورد كامپیوتري

به  اتصال يك بورد تنها كه قابلیتبه صورت معموال   XDSو توسعه و رفع عیب از بررسی مرزي استفاده می كنند

كه در مورد آن قبال صحبت شد يك  DSKكامپیوتر را دارد مورد استفاده قرار می گیرد.  ديگر و DSPبورد هاي

 كه تحت محیط ويندوز عمل می كند.است   DSPهاي ن براي ارزيابی و ارتقا الگوريتمبورد ارزا

 DSK 3 افزار ي نرمتحت محیط پیشرفتهcode composer studio ي توان به نمونهكند و میكار می

TMS320VC5510  ساخت شركتSpectrum Digital   كه از طريق اشاره كردUSB وJTAG  با نرم افزار

CCS ارتباط برقرار می كند. 

 

 

 : Code Composer Studioنرم افزار ( 3-5
يك ابزار پیشرفته ي پردازش ديجیتال است كه به  tInstrumen Texasنرم افزار   4محیط پیشرفته ي يکپارچه

  آنالیز و عیب يابی كند. ويرايش، كاربر اجازه می دهد برنامه را ايجاد،

استفاده می كند. براي كارهاي عیب يابی از نقطه   manager projectقابلیت  از  CCS ساختار يك براي ايجاد 

براي ديدن جريان   points probe هده ي حافظه /ثبات/پشته،پنجره ي مشا ،6پنجره ي مشاهده ي متغیر ،5شکست

هاي آن می توان به توانايی پروژه هاي سنگین از طريق محیط  می كند و از قابلیت تحلیل گرافیکی استفاده داده ها،

 .اشاره كرد 7گرافیکی

  

 

                                                 
1 Absolute lister 
2 In-circuit emulation 
3 CCS 
4 IDE 
5 Break point 
6 variable watch windows 
7 GUI 
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  :( به نمايش گذاشته شده است5-3در شکل ) CCSمحیط نرم افزار  

  

 
 

 CCSمحیط نرم افزار   (:5-3شکل )

 
 

سته ي مهم زير تقسیم ابزار اين نرم افزار را به چهار دمیله ( مشاهده می شود می توان 5-3همان طور كه در شکل )

 بندي نمايیم:

 میله ي ابزار استاندارد 

 میله ابزار عیب يابی 

 میله ابزار ويرايش 

 میله ابزار پروژه 

 

 

به  C55Xفوق بر مبناي  هايابزارمیله  موج سینوسی براي آشنا شدن با  نوشتن يك برنامه ي بسیار ساده ي مراحل

  صورت زير است:
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 :   CCSمرحله ی اول ایجاد یک پروژه برای 
در  useCCS. Pjtبراي ساخت پروژه ي جديد انتخاب و با نامرا  New، projectاز منوي 

.\experiments\exp1.3.1_CCSandDSK\src    افزار  نرم .می كنیمذخیرهCCS  از فايل فوق به عنوان

 مبناي افزايش قابلیت استفاده می كند.

 

 :CCS ویرایش کننده ی   به کمک  Cمرحله ی دوم ساخت برنامه ی
نوشته  Cكد  .می كنیم( را تايپ 7-3( و)6-3هاي ) را انتخاب و كد هاي  نوشته شده در شکل  new ،File از 

و همچنین  experiments\exp1.3.1_CCSandDSK\src\.. در  useCCS.c  را با نام (6-3شده در شکل )

  ي در شاخه uCCS.h( را با نام 7-3كد نوشته شده در شکل )

\experiments\exp1.3.1_CCSandDSK\inc   اين برنامه مقدارهاي از پیش تعیین شده ي  .می كنیمذخیره

یمه ي دوم شکل موج مقادير نیمه ي اول را قرينه و و براي محاسبه ي مقادير ن سینوسی را از جدول داده می خواند

 در بافر نگهداري می كند.

 

 مرحله ی سوم ساختن فایل اجرایی پیوند دهنده برای شبیه ساز:

 قسمت  در useCCS.cmd( را تايپ و با نام 4-3انتخاب دستورات شکل ) را new ،Fileاز   

..\experiments\exp1.3.1_CCSandDSK  م. اين فايل براي نگاشت حافظه به كار می رود.ذخیره می كنی 

 

 
 

 C ،CCS.c(: برنامه به زبان 6-3شکل )
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 header، useCCS.h(: فايل 7-3شکل )

   

      مرحله ی چهارم گرد آوری یک پروژه:

سپس انتخاب   add file to project وproject  با انتخاب uCCS.hو  useCCS.cاضافه كردن  

useCCS.c و uCCS.h  ها براي كامپايلر ها و فايلقبل از ساخت برنامه بايد بايد مسیر كتابخانه  .گیردانجام می

C،  اسمبلر و پیوند دهنده  مشخص باشد. برنامه كه به زبانC اجرا نیاز به يکی از كتابخانه شود در زماننوشته می-

 براي شروع به كار سیستم دارد. rts55x.libيا  rts55.lib هاي 

و وارد كردن مسیر  1كه اين كارها می تواند با انتخاب مسیر كامپايلر و پیوند دهنده از طريق جعبه ي محاوره اي

rts55.lib   و فايلheader   هاي اجرايی و نگاشتی خروجی  اي فايلرو همچنین می توانیم فضايی بصورت گیرد

اسمبل كننده و كامپايل  ه جستجوي پیوند دهنده،( نشان می دهد كه چگونه می توان ب8-3در نظر بگیريم . شکل )

 .كننده پرداخت

 
 الف          ب                                                                                                  

                                         هاي شمولی(:  نشان دهنده ي نحوه ي جستجوي پیوند دهنده اسمبل كننده  الف( قرار دادن فايل8-3شکل )

 ب (قرار دادن مسیر كتابخانه ي فايل  زمان اجرا
 

                                                 
1 Dialog box 
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 مرحله ی پنجم ساخت و اجرای برنامه:
فايل  CCS. اگر مشکلی پیش نیايد می كنیمبراي ساخت برنامه استفاده  Rebuild All وProject از دستور  

يا   DSKقبل از اين كه بتوانیم فايل اجرايی را اجرا كنیم بايد آنرا روي  .زدمی سا use CCS.out اجرايی به نام

را از    useCCS.outفايل  Load Programو  Fileشبیه ساز قرار دهیم. براي انجام دادن اين كار از منوي 

با استفاده از  انتخاب می كنیم و expriments\exp1.3.1_CCSandDSK\Debug directory\..مسیر 

Debug  وRun  برنامه اجرا می شود. روند اجرا با دكمه ي پايین سمت چپ CCS  از حالت كار متوقف به

و براي خارج شدن از محیط برنامه كا فی است كه از منوي  قابل تغییر است CPUحالت كار در حال اجرا براي 

File  وExit .را انتخاب كنیم 

  :دستورات اسمبلی

 پشتیبانی  Cاز دستورات اسمبلی به همراه دستورات زبان  CCSیان شد نرم افزار همان طور كه در ابتدا هم ب

تقسیم  می كند. به طور كلی مجموعه دستورات زبان اسمبلی را می توان بر اساس رجیسترهايی كه استفاده می كند

( 9-3کل )به صورت ش به تفکیك رجیستر مورد نیاز C6Xمجموعه دستورات مهم  . به عنوان نمونهبندي كرد

 .می شودتقسیم بندي 

 

 
  

 (:  مجموعه دستورات زبان اسمبلی بر اساس رجیسترهاي مورد استفاده9-3شکل )
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 مراجعه كرد و در شکل  C6000كه براي دستیابی به جزئیات بیشتر می توان به مراجع راهنماي پردازنده هاي 

 ی نشان داده شده است.ها به كمك زبان اسمبل ( طريقه ي نوشتن مجموع حاصلضرب3-10)

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 (: طريقه ي نوشتن مجموع حاصلضرب ها به كمك زبان اسمبلی10-3شکل )

 
 

 :نرم افزار های با محیط گرا فیکی برای نوشتن کد (3-6
 گی برنامه ها براي ساده گرامجاي نوشتن كد از اتصال بالك ديا به  MATLABنرم افزارهايی شبیه 

 هاي دستور را براي سخت افزار هايی كه برايش  تنها فايل MATLABر واقع نرم افزار د كند.فاده میتاس

ي نرم افزارهاي ديگر مثل به وسیله COFFي لینك كردن و ساختن فايلهاي كند و وظیفهتعريف كرديم  ايجاد می

CCS توان به مثالبه عنوان نمونه می شود.انجام می Audio Reverberation DemoC6711 DSK 

 mplementation اشاره كرد كه در آن يك فیلتر ساده از اتصال بالكها ي موجود در قسمت شبیه سازي 

MATLAB نماد بورد  ( مشاهده می شود11-3كه در شکل ) طراحی شده وهمان طورC6711  مشخص شده

 Ctrl+Bز  فشردن و بال كهاي تبديل آنالوگ به ديجیتال و برعکس اين بورد در مدل مشخص است كه پس ااست 

 به كامپیوتر متصل باشد   DSKو بورد بر قرار باشد  CCSو   MATLABاگر ارتباط بین دو نرم افزار يعنی

به باينري تبديل می شود در داخل حافظه ي روي بورد ذخیره می شود و بورد  CCSبرنامه ي فیلتر فوق كه توسط 

 مانند يك فیلتر عمل می كند.
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 C6711 [21]براي اجرا در بورد  MATLAB(: پیاده سازي فیلتر صوتی به كمك 11-3)شکل 

 

 ( شکل مشاهده می شود. 12-3يا به مثال ذخیره سازي تصوير در دوربین هاي امنیتی اشاره كرد كه در شکل )

است  قابل پیاده سازي   MATLABتشخیص حركت توسط الگوريتمی كه در DSPبا استفاده از پردازنده هاي 

بنابراين نیاز به حافظه ي كمتري  تغییر صورت گرفته ذخیره می شوند صورت می گیرد. فقط عکس هايی كه درآنها

 براي ذخیره سازي است.

 
 

 
 [21](: ذخیره سازي تصوير در دوربین هاي امنیتی 12-3شکل )

 

 

Source Frames 
High rate: 30 fps 

 تعداد فريم ذخیره شده
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 فصل چهارم:

 
 

 DSPكاربردهاي پردازنده هاي 
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 مقدمه :
 و مديريت حوزه دو در زيادي هاي قابلیت ابزار اين كه است داده نشان گذشته دهه چهار در كامپیوتر از استفاده

 رياضی محاسبات و آنها مقدار كردن تست يا ها ه داد بازيابی كردن، كپی جابجايی، نگهداري، مانند ها داده كاربري

 در سازي بهینه اما .دهند انجام هم با را كار دو هر توانندمی هم هاريزپردازنده همه .ددار ... و ضرب جمع، مانند

 تعداد ها،دستورالعمل تعداد بین ايمصالحه افزارسخت طراحی در. است بري هزينه و مشکل كار مورد هردو

 ... و محصول عمر و رقابت توسعه، ساخت، هزينه : شامل بازاريابی همه، از تر مهم مواقع بعضی در و ها وقفه 

 .اند ه شد عرضه بازار بهو  طراحی DSPي ها ه پردازند كه است شده موجب عوامل اين  .گیرد می انجام

 20000  ثانیه هر در اگر مثال طور به و باشند می ورودي هاي داده پردازش حال در پیوسته هاي پردازنده اكثر  

 .باشد داشته ثانیه يك در را آنها دستکاري و نمونه تعداد اين نگهداري قابلیت بايد پردازنده گیرد، انجام برداري نمونه

 ( اثر ماندگار خود را كه بعدها به تبديل فوريه معروف شد1830-1768مطمئنا هنگامیکه ژان باتیست ژوزف فوريه )

 خصوص كرد به كاربردهاي وسیع امروزي آن در زمینه هاي علمی مختلف به  منتشر می 1807در سال 

 نمی انديشید. رزمینه هاي نسبتا جديد مهندسی پزشکی و سیستم هاي را دا

 ،سیستم هاي رادار ،تکنیك هاي پردازش سیگنال هاي ديجیتال در ناحیه وسیعی از كاربردها از قبیل: پردازش صوت

 ( و پردازش تصوير در مهندسی پزشکی  به كار گرفته می شود.sonarردياب آوايی) ،پردازش صوت

يا EKG،ويدئو ،موزيك ،پردازش سیگنال هاي ديجیتال عموما در سیگنال هايی از قبیل سیگنال صحبت

ECG سیگنال قلب( و(EEE  .استفاده می شوند )سیگنال مغز(  

 [22]( کاربردهایی از رادار: 4-1

سیستم رادار  ( بلوك دياگرام يك1-4شکل ) يك رادار براي پیدا كردن اشیائ در حال حركت استفاده می شود.

 پیشرفته را نشان می دهد.

نتنا

هدنتسرف

هدنریگ لدبم  

A/D

یاهرتلیف  

یقیبطت

دلوم  

لانگیس

یبایدر
هناتسا  طس 

یریگدر
یدنبنامز و 

لرتنک

 یگتخیر مهرد
,یرادرب هشقن

, یعبت
 تابساحم
 لاپکت  یباینورد

شیامن
اه شزادرپ 

یسم
اهر

ک ی
رتن
یل

  یریگدر رتویپماک
 [23]  (:  بلوك دياگرام يك سیستم رادار پیشرفته1-4شکل)
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 شوند و از میان آن به آنتن انتقال می يابند. وقتی كه اين در يك سمت انتقال دهنده سیگنال ها تولید می

وسیله ه انعکاس  می يابد. اين انعکاس سیگنال ب ،نند يك بخش از سیگنالسیگنال ها به شی مورد نظر اصابت می ك 

در طول اين مسیر كه هدف تعیین  ،شود. در طول مدت انتقال و دريافت سیگنال ها سیستم هاي رادار دريافت می

 موقعیت می شود، می تواند توسط سیستم شناسايی شود.

 اي مهم و اساسی يك سیستم رادار هستند.آنتن، سیستم ردگیري و عمل كننده سیگنال از اجز

 سیستم ردگیر توابع اصلی زير را در بر دارد:

 الف( برنامه ريزي كردن براي اختصاص دادن آنتن و سیگنال هاي انتقال يافته به عنوان يك تابع از زمان

 ب( نگاه داشتن مسیر طی شده از اهداف مهم

 ج( نشان دادن صفحه نمايش

 
 

 ازنده هاي سیگنال عبارتند از:توابع اصلی از پرد

 ( فیلترهاي تطبیقی 1

 سطح آستانه  و رديابی ( از بین بردن اطالعات بی فايده2

 سیستم ردگیري مانند يك كنترل كننده بی نقص سیستم رادار را كنترل می كند.( 3

 
 

 فیلتر دوپلر:
وقتی كه يك موج سینوسی پیوسته با  اهداف در حال حركت با استفاده از اثر دوپلر می توانند شناسايی شوند.

fفركانس 
0

انتقال می يابد و هدف با يك سرعت ثابت در حال حركت است در نتیجه فركانس سیگنال بازگشتی  

ffكه دريافت می شود برابر 
0

 خواهد بود. 

 

 

 

 

fكه 
0

 طول موج است.  سرعت هدف و  vفركانس حامل و  

 

 

 

 

 

 



v

f
c

v
f

2

2
0
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 طراحی سیگنال:
 انتقال پالس باريك يك رنج خوبی را فراهم می كند اما براي محاسبه ئ سرعت ضعیف است. در مقابل يك 

ه مدل رادار نشان داده پالس گسترده تك فركانس يك سرعت خوب را می دهد اما رنج بدي از اطالعات را دارد. ب

 در شکل زير توجه كنید :

 هدننک دیلوت
لاتیجید لانگیس

  ولانآ رتلیف
A/D  ولانآ رتلیف

یقیبطت  رتلیف
لاتیجید

)(
1

nTS
S(t) )(2)(   tfjetS

)(2
)(

 
 S

nTfj
s enTS

یجورخ

 و هدنتسرف تمس هب
نتنآ

         

 
 [23]  (: بلوك دياگرام يك مدل رادار2-4شکل)

 

 در حالیکه سیگنال ديجیتالی تولید می شود و از بین يك فیلتر آنالوگ انتقال می يابد كه سیگنال

نوسی انتقال يافته با سرعت نور منتشر می شود و در سرعت است. در سیستم رادار، سیگنال سی S(t)انتقال يافته  

)cos(نور به آنتن باز می گردد. اگر ما فرض كنیم كه سیگنال انتقال يافته يك پالس سینوسی از شکل  0t  و

است، سیگنال دريافتی يك پالس به شکل زير  t)(مسافت، از آنتن تا شیء 

 بود:خواهد 
4.1)) 

 

)(0سرعت نور است. اگر شیء نسبت به آنتن در حال حركت نباشد  cكه    t  0است كه  برد است. از اين

رو زمان تاخیر بین پالس هاي فرستنده و گیرنده 
c

02  .است 

نیست. سیگنال دريافتی يك زاويه مدوله شده سینوسی و اختالف فاز شامل اطالعات برد  ثابت t)(در هر صورت 

 میزان ناحیه تغییرات زمانی با استفاده از بسط تیلور بدست و رابطه حركت اشیاء در برگشت به آنتن است.

 می آيد: 

 
4.2)) 

قسمتی از برد است 0كه 

0  سرعت است و

0        شتاب است. ما فرض می كنکیم كکه شکیء بکا سکرعت ثابکت

0حركت می كند)


0= خواهیم داشت: (4.1(( و با جايگذاري در رابطه   

)]
)(

2(cos[)( 0
c

t
ttS




...
!2

1
)( 2

000 

ttt 
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]
2

)
2

cos[()( 00
0

0

0

c
t

c
ts

 







(4.3)                                                          

فركانس سیگنال دريافتی با فركانس سیگنال انتقال يافته به اندازه فركانس دوپلر اختالف دارد كه به  ،در اين مورد

 صورت زير تعريف می شود:

(4.4) 

 

)(2)(سیگنال دريافتی    tfjetS  است كه اين سیگنال داراي تاخیر و شیفت فركانسی است. سیگنال

و سپس از يك فیلتر تطبیقی ديجیتال عبور می كند. سیگنال ورودي  A/Dمبدل  ،از میان يك فیلتر آنالوگ دريافتی

2)(به فیلتر تطبیقی 
)(

 
 S

nTfj
s enTS  .است 

 براي نگاه داشتن قدرت رادار به يك سیگنال مداوم طوالنی نیاز داريم. اما براي نگه داشتن درشت نمايی

ريك)كم پهنا( احتیاج است. اين مسئله به وسیله طراحی سیگنال هاي مداوم طوالنی با توابع مسافت، سیگنال هاي با 

خود همبستگی مدت زمان كوتاه می تواند حل شود. وقتی كه سیگنال دريافتی از بین فیلتر تطبیقی مناسب عبور می 

*)(تیز در خروجی فیلتر آماده خواهد بود. از اين رو پاسخ پله اش  كند، يك پالس
snS .در خیلی  خواهد بود

( 4.2) حركت شیئ از حالتی كه ما فرض كرديم بیشتر پیچیده می شود كه به يك مرتبه باالتر از معادله ،از موارد

 پیچیده تري در سیگنال دريافتی تولید می شود. احتیاج است و به آن وسیله يك مدوالسیون زاويه

دن اين متغیر پیچیده از انعکاس فركانس براي استفاده از تبديل فوريه وابسته به زمان از به بیان ديگر براي نشان دا 

دوپلر میان -يك پنجره اي كه به اندازه كافی كوچك است استفاده می شود. بنابراين فرض ثابت بودن فركانس شیفت

كنند،  سیگنال هاي بازگشتی انتقال تمام ناحیه پنجره معتبر است. وقتی كه دو يا تعداد بیشتري از اشیاء حركت می 

   يافته دوپلر تولید می شود كه در گیرنده اضافه می شوند.

 

 ( آماده کردن سیگنال آنالو  برای برقراری ارتباط از طریق یک کانال مخابراتی: 4-2
 ده شده است. ( نشان دا3-4يکی از وسايل ارتباطی موثر كه باعث انتقال سیگنال از میان كانال می شود در شکل )

    

c
d

002
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 [24](: بلوك دياگرام يك سیستم ارتباطی ديجیتال 3-4شکل )

 

 ، سپس با يك فركانس حامل باال مدوله(A/Dسیگنال در مرحله اول از فرم آنالوگ به ديجیتال تبديل می شود)

  يك آنتن دريافت می شود و از يك آنتن فرستاده می شود. همچنین، در يك گیرنده، سیگنال مدوله شده به وسیله 

  .(D/Aسپس دمدوله می شود و سپس از فرم ديجیتال به آنالوگ تبديل می شود) ،می شود

 

 ( تحلیل سیگنال آنالو  برای استفاده از شناسایی صدا در سیستم تلفن:4-3
...  رزروكردن بلیط و ،رويارويی با سیستم هاي تشخیص صدا وقتی كه ما به مکان هاي مختلف از قبیل بانك ها

( FFTسیگنال آنالوگ با استفاده از تبديل فوريه سريع) ،زنگ می زنیم امري رايج و متداول است. در اين سیستم ها

 ( نشان داده شده است. 4-4نمونه برداري و سپس آنالیز می شود كه در شکل )
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 [24](: سیستم شناسايی صوت 4-4شکل )

 

استفاده از يك میکروپروسسور، طیف بعدي با يك طیف سیگنال  اطالعات طیفی فركانس تحلیلی ورودي است. با

ذخیره شده مطابقت داده می شود، اگر نتیجه بین دو طیف سیگنال خوب تشخیص داده شود سپس يك عملگر 

شناسايی سیستم يافتن سیستم از روي رابطه ي بین ورودي و خروجی آن می باشد.  خاص كار خود را آغاز می كند.

می باشد. در   X (t)و  Y(t)از روي  h(t)م هاي خطی دينامیکی اين كار به معنی پیدا كردن در مورد سیست

را كنترل نمايد. اين كار اثر  X(t)شناسايی سیستم معموال آزمايش كننده می تواند مولفه هاي فركانسی موجود در 

   نويز را تا حد زيادي كاهش می دهد. 

 

 های زلزلهه ثبهت شهده در شهبکه ملهی لهرزه نگهاری       پردازش سیگنال  درDSP کاربرد ( 4-4

 [25]ایران:
آنها در ژئوفیزيك و ديگر علوم از اموري تحلیل سازي و  ان و فركانس، پردازش مدلها در حوزه زممعرفی داده

است كه انجام آن باعث پرمحتوا شدن و سهولت هرچه بیشتر در حل مسائل خواهد شد. سیگنال ارائه شده در حوزه 

هايی كه براي نشان دادن طیف سیگنال به كار گرفته  ه صورت طیف در حوزه فركانس معرفی می شود. روشزمان ب

 هاي متفاوت آن بستگی دارد و تفسیرهاي گوناگونی را براي طیف می شود در نهايت به ويژگیهاي سیگنال در قالب

نس به صورت سري فوريه قابل هاي مختلف در پی خواهد داشت. معرفی سیگنال هاي پريوديك در حوزه فركا



82 

 

محاسبه می باشد. براي سیگنال هاي موقت ناپايدار چرخش فوريه به كار گرفته می شود. به منظور مشخص كردن 

هر چه بهتر روابط منطقی بین دامنه و فاز و يا به عبارت ديگر مقادير حقیقی و غیرحقیقی طیف سیگنال هاي زلزله از 

   .می شود تحلیل هیلبرت استفاده

 

( لنز به عنوان یک ابزار قدرتمند برای محاسبه تبدیل فوریه جهت پهردازش سهیگنال ههای    4-5

 [26]دریافتی از محیط اطراف: 
در ابتدا ممکن است به نظر برسد كه تبديل فوريه يك مفهوم رياضی است و در زندگی روزمره معناي فیزيکی كمی 

قعی وجود دارند كه در آنها تبديل فوريه سیگنال ها و يا تصاوير دارد. در صورتیکه مثال هاي زيادي در دنیاي وا

 بدون اينکه هیچ كامپیوتر ديجیتالی به كار برده شود. ،همواره محاسبه می شوند

( نشان داده شده اند در نظر بگیريد. اگر يك ورق شفاف )كه مثال 5-4براي مثال يك جفت لنز ساده در شکل )

صفحه كانونی طرف چپ لنز سمت چپ قرار داده و به آن نور لیزر بتابانیم  روي آن نوشته شده( در Aحرف 

مجموعه اي از نوارهاي نور روي برگ كاغذ سفیدي كه در صفحه كانونی طرف ديگر اين لنز قرار داده شده مشاهده 

فوريه دو ( می گويیم. اين توزيع نور در واقع تبديل diffraction patternمی شود كه آن را الگوي پراكنش )

 بعدي شکل نور عبوري از برگه شفاف است)يا به عبارت ديگر توزيع نور بعد از برگه شفاف(  

 

 

  

ریوصت  

یدورو   

ریوصت  

یجورخ
لیدبت  
هیروف

یسدع
زنل  

یسدع
زنل  

f f f f
 

 

 [26](: لنز به عنوان محاسبه كننده تبديل فوريه 5-4شکل )

هاي فوريه را گرفته و آنها  ( چطور؟ اين لنز به سادگی تمام مولفه هاي نور در حوزه5-4در مورد لنز دوم در شکل )

را مجددا به تصوير اولیه تبديل می كند. به بیان ديگر اگر برگ كاغذ سفید را در صفحه كانونی سمت راست لنز 

 دست راستی قرار دهیم روي آن تصوير اصلی را مشاهده خواهیم كرد.
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انون سمت چپ لنز چپ قرار دهیم در حالت كلی اگر يك شئ دلخواه )برگه شفاف با تصوير دلخواه روي آن( در ك 

دوران  180و به تصوير آن در كانون سمت لنز سمت راست نگاه كنیم نتیجه همان تصوير اولیه خواهد بود كه البته 

طبیعتا يك  ،كرده است. با قرار دادن يك برگه شفاف با تصويري دلخواه روي آن در صفحه كانونی لنز سمت چپی

یچیده تري در صفحه كانونی میانی ايجاد می كنیم. چنین الگويی تمام امواجی را نشان می دهد كه می بايد با الگوي پ

يکديگر جمع شوند تا تصوير اولیه را بسازند. در واقع اين الگو تبديل فوريه دو بعدي تصوير ورودي می باشد. 

نز دوم يك عکس تبديل فوريه عمل می كند. بیان فوق بنابراين لنز اول مانند يك مبدل تبديل فوريه عمل می كند و ل

در مورد عمل لنزها به عنوان مبدل تبديل فوريه به معنی آن نیست كه تنها لنزها می توانند چنین كاري را انجام دهند 

ر دادن يعنی با قرا ،و يا لنزها همیشه براي اين منظور استفاده می شوند. اين خاصیت لنزها تنها به شکلی كه بیان شد

قابل حصول  ،صفحه شفاف حاوي تصوير مورد نظر در فاصله كانونی لنز و تاباندن نور همدوس )نور لیزر( به آن

 است.

 در اين بخش تبديل فوريه را به عنوان روش مناسبی جهت تجزيه سیگنال به امواج مولفه آنها شرح داديم.

 فوريه عنوان شد و مفاهیم آن نیز بیان گرديد. براي انجام تبديل ،لنز ،مثال يك وسیله در دنیاي واقعی 

 
 MRI :[26]و تبدیل فوریه چند بعدی در تصویر برداری  DSP( کاربرد پردازنده های 4-6

هدف از گنجاندن اين بخش نمايش توانايی تبديل فوريه در ساده كردن مسايل و توانايی آن در جمع آوري اطالعات 

 DSPمثالی عملی از نحوه استفاده از پردازنده هاي  MRIش تصوير برداري است. در اينجا با تشريح رو MRIدر 

 و جايگاهشان در علوم مهندسی پزشکی را بررسی خواهیم نمود. 

تبديل فوريه نه تنها يك ابزار قدرتمند رياضی است  كه به طور وسیعی در علوم و مهندسی بکار برده می شود بلکه 

 بسیاري از پديده هاي فیزيکی نیز به شمار می رود. مثال اينيك روش مناسب و طبیعی جهت توصیف 

 پديده ها شامل تجزيه و تحلیل حركت نوسانی اجسام در حال نوسان و همچنین تجزيه نور مرئی است. 

، متغیر فركانس كه متغیر اصلی در حوزه تبديل در اين مثال ها و بسیاري از كاربردهاي ديگر تبديل فوريه يك بعدي

ی باشد معموال وابسته به زمان است چرا كه تغییرات در كمیت اولیه )مثال موقعیت مکانی در حركات فوريه م

نوسانی( تابعی از زمان فرض می شود.اما طبق تعريف، تبديل فوريه چند بعدي با توابعی از متغیرهايی غیر از يا 

   MRIاب شده است؟ به دلیل اينکه در اينجا انتخ   MRIعالوه بر زمان سر و كار دارد. چرا تصوير برداري

 ايده هاي متفاوت در تبديل فوريه از جمله فركانس هاي وابسته به زمان و مکان را به طور طبیعی به هم مرتبط

 می سازد. 
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 [26]در مهندسی پزشکی  DSP(: كاربرد پردازنده هاي 6-4شکل )

 
 

 [4]ز:در تشخیص الگوی گا DSPاستفاده از پردازنده های  (4-7  

 .باشند می الگو تشخیص بخش و سنسور بخش گاز، نوع دهنده تشخیص سیستم يك در اصلی بخش دو

 سنسورهاي

 اين ... ،chemoresistor، SAW الکترودي، سنسورهاي مانند شود می استفاده گاز كردن حس براي مختلفی

 .دهند می نشان خود از بیشتري یتحساس گازها از اي دسته به بلکه باشند نمی خاصی گاز تشخیص براي سنسورها

 قرار با بنابراين . داد تغییر گازها به را سنسورها اين حساسیت میتوان گاز، كننده حس پلیمرهاي انواع دادن قرار با

 می نشان بیشتري حساسیت گاز نوع يك به كدام هر كه مختلف،با پلیمرهاي  SAW سنسورهاي از اي دسته دادن

 سیستم عملکرد طريق اين به و نمود پیدا زا تاول و اعصاب گازهاي تفکیك براي بهتري الگوهاي میتوان دهند،

 اعمال سنسورها از خروجی هاي سیگنال روي اولیه هاي پردازش بايد حال . كرد بهتر را گاز نوع دهنده تشخیص

 . نمود تفکیك بهتر را گازها ها ويژگی اين اساس بر توان می كه كنیم استخراج آنها از را ويژگیهايی و كرده

 يك كردن حس اثر بر آنها در شده ايجاد فركانسی شیفت كه است شده استفاده سنسور سه با SAWاز آرايه سنسور 

 مانند مختلفی هاي ش رو الگو تشخیص بخش در .گیرد می قرار بودن زا تاول يا اعصاب گاز تشخیص مبناي گاز،

قرار  استفادهمی تواند مورد  آماري هاي روش و مختلف آموزش هاي الگوريتم و ساختارها با عصبی هاي شبکه

 .دهد می نشان را گاز دهنده تشخیص سیستم كلی ساختار (7-4) شکل در .گیرد
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 شده حس گازهاي غلظت و سنسور دماي تنظیم جمله از زيادي مشکالت فوق، موارد سازي پیاده براي و عمل در

 نوع صحیح و سريع تشخیص است مهم آنچه اما . گردد حل و شده اظلح افزار سخت در بايد كه آيد می وجود به

 .باشد داشته همراه به جانی ضررهاي تواند می صورت اين غیر در كه باشد می  گاز

 

 

 
 

  [4]گاز دهنده تشخیص سیستم كلی ساختار (: 7-4) شکل

 

 با سازي پیاده مانند رددا وجود گاز نوع دهنده تشخیص سیستم يك سازي پیاده براي مختلفی هاي امکان

  . میکروكنترلر و DSP  صنعتی، كامپیوترهاي

 تقويت در سعی ها DSPو  میکروكنترلرها طراحان رقابت، دلیل به امروزه كه رسد می نظر به ضروري نکته اين ذكر

ر اختیار هاي جديد امکانات مشابه هم دDSP و میکروكنترلرها كه است شده آن نتیجه و دارند خود هاي پردازنده

 مشتري  قرار می دهند.

 

 

 [26]: پردازش تصویردر  DSPکاربرد پردازنده های  (4-8
گر چه تا اينجا بحث روي تبديل فوريه به عنوان ابزاري براي تحلیل سیستم هاي تصوير برداري متمركز شده بود اما 

( smoothingی مانند نرم كردن )اين تبديل يك نقش مهم ديگري در پردازش تصوير دارد. اغلب الزم است عملیات

اين عملیات اغلب می تواند بر اساس كانولوشن بیان گردد بنابراين می توان  يا بهبود لبه ها روي تصوير انجام دهیم.

  آنها را بر اساس تبديل فوريه بیان كرد.

 ( فیلترهای تطبیقی و نقش آنها در پردازش سیگنال های دیجیتال:4-9
اين فیلترها را ساده كاربرد مهمی در پردازش سیگنال دارند. تکامل پردازشگرهاي ديجیتال  فیلترهاي تطبیقی نقش

 كرده و به آنها اين قابلیت را بخشیده است كه بر روي سیگنال هاي داراي طیف فركانسی وسیع نیز عمل كنند. 

صات آن متغیر با زمان كاربرد فیلترهاي تطبیقی حذف نويزي است كه مشخ در مبحث پردازش سیگنال، مهمترين
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 زيرا انجام اين كار توسط ساختارهاي غیر تطبیقی غیر ممکن است. از ديگر كاربردهاي فیلترهاي تطبیقی ،است

 می توان پیش بینی سیگنال و شناسايی سیستم ها را نام برد. 

 
 [26]( توموگرافی: 4-10

 ( CTاي انجام توموگرافی كامپیوتري)در تصوير برداري پزشکی بر DSPيکی از كاربردهاي پردازنده هاي 

 در زواياي زيادي حول بدن، ايجاد  Xبط نگاشت هاي اشعه ضبه كمك  تصويري از مقطع بدن انسان CTمی باشد. 

تئوري فوريه ديد خوبی از نحوه عمل  ،. اگر چه اين كار در اصل نیاز به عملیات محاسباتی پیچیده اي داردمی كند

از نگاشت هاي ضبط شده را ارائه می كند. روش هاي توموگرافی طولی و عرضی در  روش هاي بازسازي تصاوير

طول هفت دهه اول قرن بیستم تولید وتکمیل شدند اما گسترش اساسی آنها با ساخته شدن كامپیوترهاي ديجیتال 

وژيست ها به جامعه راديول Xبزرگترين پیشرفت در اين زمینه از زمان كشف اشعه  1971صورت گرفت. در سال 

انگلستان  EMIاز شركت  Godfrey Hounsfieldتوسط  Xمعرفی شد كه آن معرفی ماشین جاروب مغزي اشعه 

( كلینیکی بود. اين ماشین يك پرتو باريك جاروب كننده CTكه در واقع اولین واحد توموگرافی كامپیوتري) ،بود

ك مغز بیمار را ضبط می كرد. اين جاروب كردن را بکار می برد كه شدت پرتو عبور كرده از يك برش ناز Xاشعه 

از زواياي مختلف بسیاري حول مقطع مورد تصويربرداري انجام و اطالعات حاصله به يك كامپیوتر منتقل می شد 

با استفاده ار الگوريتم هاي رياضی با هم تركیب شده تا تصوير را بازسازي  DSPكه در آنجا توسط پردازنده هاي 

ي اولیه در جمع آوري اطالعات كند بود)چندين دقیقه براي هر برش( و در بازسازي تصاوير حتی كنند. ماشین ها

 Xتمام كمپانی هاي مهم اشعه  ،Xسال پس از ارائه اولین ماشین توموگرافی اشعه  6كندتر )چندين ساعت(. اما طی 

ثانیه ضبط كنند )و آنها را  5تر از ارائه كردند و بسیاري می توانستند اطالعات يك برش را در كم CTماشین هاي 

جاروب كننده هاي استاندارد امروزي می توانند اطالعات يك برش را با استفاده از  ،در ده ها ثانیه بازسازي كنند(

خود در كمتر از يك ثانیه ضبط كنند و آن را تقريبا با همین سرعت بازسازي  DSPهسته هاي قوي پردازنده هاي 

مورد استفاده قرار می گیرد. اگر تنها  CTديگري وجود دارد كه معموال در جاروب كننده هاي  نمايند. روش متفاوت

تصوير ضبط شده را می توان توسط كانولوشن تصوير ايده ال با يك  ،قرار گیرد Xاليه مقطعی مورد تابش اشعه 

PSF به شکل
r

و سپس محاسبه تبديل  ضرب كردن آن در  ،ويرتص FTبیان كرد و نشان دهیم كه با محاسبه  1

   معکوس فوريه می توان تصوير را بازسازي نمود.

    

  

 [27]در سیستم های قدرت و رله های حفاظتی:DSP (کاربرد پردازنده های 4-11

مساله تولید  ،دايش اين صنعتحفاظت الکتريکی يکی از مهمترين مسائل مهم در صنعت برق می باشد. از ابتداي پی

 و انتقال توان الکتريکی همواره با خطا هاي احتمالی و مساله قابلیت اطمینان همراه بوده است.

به اين معنی كه تجهیزات گران قیمتی مانند ژنراتور و ترانسفورماتور يا خطوط انتقال بايد در مقابل انواع خطاهاي  

م اين سرمايه هاي با ارزش از نابودي محفوظ بمانند و هم انرژي الکتريکی با احتمالی مورد حفاظت قرار گیرند تا ه
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قابلیت اطمینان بیشتري به مصرف كننده برسد. اين حفاظت ها می تواند در مورد كمیت هاي مختلف الکتريکی نظیر 

یت ها را دارند و در امپدانس و فركانس انجام شود. رله هاي حفاظتی وظیفه نظارت بر اين كم ،توان ،ولتاژ ،جريان

صورت نیاز باعث قطع واحد مورد حفاظت)تريپ( می شوند. در گذشته رله هاي حفاظتی اغلب از نوع 

الکترومغناطیسی بودند. بیشتر رله هاي حفاظتی موجود در پست هاي برق فعلی از نوع الکترومغناطیسی و از گروه 

مختص يك كمیت الکتريکی هستند. يعنی اگر مثال براي دافعه اي هستند. اشکال اصلی اين رله ها اين است كه 

حفاظت اضافه جريان استفاده می شوند ديگر براي حفاظت ولتاژ يا فركانس قابل استفاده نیستند. كال اين رله ها به 

 ( قابلیت انعطاف ديگري ندارند. 2PSMو تنظیم جريان) TMS)1(جز تنظیم زمان

يان هاي فاز و زمین و همچنین ولتاژ هاي و خط می باشند. پس سیستم از آنجايیکه سیگنال هاي خطا شامل جر

 طراحی شده بايد قابلیت تبديل سیگنال هاي متعدد آنالوگ ورودي به مقادير ديجیتال را داشته باشد.

با توجه به اينکه سیگنال هاي خطا معموال به همراه هارمونی ها و اعوجاج هاي زيادي هستند پس سیستم طراحی 

بايد توانايی پردازش ديجیتالی سیگنال ها براي استخراج هارمونی اصلی را داشته باشد. اين مساله توان پردازش شده 

 سیستم را تعیین می كند.

با توجه به قابلیت اطمینان باالي مورد نیاز براي رله هاي حفاظتی نمی توان از سیستم هاي كامپیوتر شخصی معمولی 

 .( باشد3HMIبايد داراي واحد ارتباط با كاربر ) رله طراحی شدهاستفاده كرد. 

رله هاي حفاظتی عمومی از نوع میکروپروسسوري بوده و در نتیجه می توان با تغییر برنامه ريزي آنها نوع حفاظت 

مورد نیاز را انتخاب كرد. در ايران تعداد شركت هاي سازنده رله حفاظتی بسیار محدود هستند و اكثرا  به ساخت رله 

ي اضافه جريان ديجیتالی و میکروپروسسوري مشغولند. ولی در مورد رله هاي عمومی با قابلیت حفاظت هاي ها

 سابقه اي در ايران موجود نیست.  ،مختلف

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 [27](: طرح اولیه براي سخت افزار سیستم 7-4شکل)

 

                                                 
1 Time Multiplier Setting  
2 Plug Setting Multiplier  
3 Human Machine Interface 

RS232 واحدهاي  میکروپروسسورI/O 

 مبدل

A/D 

 

DSP 
 ورودي 

 آنالوگ
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. واحد میکروپروسسور DSPپروسسور و ديگري در اين طرح دو واحد پردازش وجود دارند يکی به نام میکرو

با  RS232و همچنین ارتباط سريال  LCDنظیر صفحه كلید و نمايشگر  I/Oوظیفه نظارت بر عملکرد واحدهاي 

وظیفه پردازش ديجیتالی سیگنال هاي حاصل از كمیت هاي  DSPكامپیوترهاي ديگر را دارد. در حالیکه واحد 

 قابلیت انجام عملیات رياضی پیچیده در زمان هاي بسیار كم را دارد.  DSPده آنالوگ ورودي را دارد. پردازن

به صورت  DSPكه براي استخراج هارمونیك اصلی بسیار مفید است. البته كار با پردازنده هاي  FFTعملیات نظیر  

 میتوان استفاده كرد.  DSPمستقیم بسیار پیچیده است و معموال از كارت هاي 
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 ضمیمه ي الف:

 

 
 شماتیك بورد

DSP STARTER KIT (DSK) 

TMS320C6711 
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