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 مقدمه: )1
هاي دیجیتال تقسیم  هاي زمان گسسته و سیگنال(آنالوگ)، سیگنال هاي زمان پیوستهسیگنال يها به سه دستهسیگنال

هاي آنالوگ متغییرهاي پیوسته . سیگنالهستندهاي آنالوگ  شویم، سیگنال ایی که روزانه با آن ها روبرو میهلشوند. سیگنا می
تغییرات بی نهایت در دامنه هستند و براي پردازش آن ها می توان از الکترونیک  ي ها داراي گستره. این سیگنالباشندمی

هرکدام از حواس پنجگانه ما  است، استفاده نمود.د مقاومت، خازن و سلف ماننآنالوگ که شامل قطعات مداري اکتیو و پسیو 
وقتی  هاي ما به نور و ... حساس هستند.  هاي ما به صدا، چشم مختلفی حساس است. براي مثال گوش هاي آنالوگبه سیگنال

و به کامپیوتر آنالوگ ما،  یل کردهسیگنال الکتریکی تبد هاي حسی ما آن را به یک کنیم،  اندام که ما یک سیگنال دریافت می
همتا است.  هاي دیجیتال بییعنی مغز می فرستند.  مغز ما یک کامپیوتر بسیار قدرتمند است که عملکرد آن نسبت به کامپیوتر

 کند.  گیري نیز می ز این داده ها تصمیمکند بلکه با استفاده ا مغر ما نه تنها اطالعات رسیده را تحلیل می

توانند ها میهاي زمانی مشخصی تعریف شده هستند. بنابراین آني زمان گسسته فقط در یک سري از فاصلههاسیگنال
  توسط یک رشته از اعداد که داراي مقدارهاي پیوسته هستند، بیان شوند.

توسط  توانند ها میهاي دیجیتال داراي مقدارهاي گسسته هم در زمان و هم در دامنه هستند. بنابراین آنسیگنال 
  کامپیوترها و میکروپروسسورها پردازش شوند. 

  سیستم هاي آنالوگ عبارتند از:مزیت 
  : مانند قیمت ارزان و سادگی در بعضی از کاربردها •

o هاها و تقویت کنندهتضعیف کننده 

o فیلترهاي ساده 

 )GHz( پهناي باند وسیع •

 میزان سیگنال کم •

 نرخ نمونه برداري موثر بی نهایت •

o در فرکانس دقت بی نهایت 

o عدم وجود مشکالت مربوط به اختالط فرکانسی و بازسازي آن 
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 دقت بی نهایت در دامنه •

o نبود نویز کوانتیزایسیون 

 :) عبارتند ازDSPمزیت پردازش سیگنال هاي دیجیتال (

  تکرارپذیري •
o هاحساسیت کم به خطاي مولفه 

o حساسیت کم به تغیرات دما 

o حساسیت کم به عوامل زمانی 

 هایباً یکسان در همه دستگاهعملکرد تقر §

 مدارهاي تطبیق یافته با قیمت کمتر §

 مصونیت از اختالل باال •

 ، عملکرد بهتر و قیمت ارزان تر را فراهم می کند. براي مثال: DSPدر بسیاري از کاربردها  •

o  پخش کننده هايCD در برابر صفحه هاي گرامافون 

کامل، تحلیل و به طور   MATLABو     ++C/Cباال از قبیل   می توانند توسط زبان هاي سطح  DSPالگوریتم هاي 
از نظر  DSPتوانند توسط یک کامپیوتر شخصی بررسی شوند. بنابراین یک سیستم ها میسازي شوند. عملکرد الگوریتمشبیه

 طراحی، تکامل، تحلیل، شبیه سازي، آزمایش و نگه داري نسبتاً آسان است.

  صه عبارتند از:صورت خال به DSPمحدودیت هاي 
  به خاطر نرخ نمونه برداري و وسایل سخت افزاري جانبی محدود است.  DSPپهناي باند یک سیستم  •
توسط تعداد ثابتی، بیت  DSPداراي خطاي کوانتازیسیون و محاسباتی است چون الگوریتم هاي  DSPیک سیستم  •

 محدود پیاده سازي می شوند.ء با دقت و گستره

  آورده شده است. هاي دیجیتالي موجود براي پردازش سیگنالهاگزینهدر ادامه 
  شوند عبارتند از: استفاده می DSPهاي ) سخت افزاري که به طور گسترده براي سیستمplatformپالتفرم( 5
  ASIC1تراشه هاي تک منظوره از قبیل  )1
2( FPGA2 

 )μP/μCمیکروپروسسورها و میکروکنترولرهاي همه منظوره( )3

 )DSP processorsال هاي دیجیتال همه منظوره(پردازشگرهاي سیگن )4

 3با شتاب دهنده هاي سخت افزاري کابرد مشخص DSPپردازشگرهاي  )5

 پردازیم:هاي هر یک میدر ادامه به بررسی ویژگی

• ASIC:  

_________________________ 
1 application-specific integrated circuits  
2 field-programmable gate arrays  
3 application-specific hardware (HW) accelerators  
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و یا محصوالتی که از الگوریتم هاي  DSLبراي وظایف مشخصی از قبیل مودم هاي  معموالً ASICهاي دستگاه
شان قادرند اند. این وسایل با بهره گیري از معماري اختصاصی خوداستفاده می کنند، طراحی شده FFTاي مانند هتوسعه یافت

  تر از پردازشگرهاي همه منظوره انجام دهند. خیلی سریع که وظایف محدودشان را
  مزیت ها: •

o سرعت مناسب 

o مصرف توان کم 

o قیمت مناسب به ازاي عملکردي که دارد 

o  طرحانعطاف پذیري 

 عیب ها: •

o قیمت زیاد براي توسعه دادن 

o مدت زمان زیادي براي توسعه دادن آن ها طول می کشد 

o عدم انعطاف پذیري براي برنامه نویسى مجدد 

• FPGA 
FPGAکنند.  ها با استفاده از معماري موازي عالیشان قدرت محاسباتی چشمگیري را براي کارایی خیلی باال فراهم می
دهد که براي پیاده سازي  به طراحان سیستم، این اجازه را میباشد، بنابراین یکربندي مجدد میقابل پ FPGA سخت افزار

  هایی که نیازمند عملکرد باال و  قیمت تولید کم هستند، معماري سخت افزاري را بهینه سازي کنند.الگوریتم
  مزیت ها: •

o  انعطاف پذیري بیشتر نسبت بهASIC 

o هاعملکرد باال در بعضی از کاربرد 

o قابلیت استفاده از سخت افزار یکسان براي کاربردهاي مختلف 

 عیب ها: •

o مدت زمان زیادي براي توسعه دادن آن ها طول می کشد 

o  نسبت بهDSPها گران تر هستند 

o  نسبت بهDSPها توان بیشتري مصرف می کنند 

o  نسبت بهDSPآن ها به بازار کندتر است ءها زمان عرضه 
 
 
 

 )General-purpose μP/μCکنترولرهاي همه منظوره(میکروپروسسورها و میکرو •

توانند براي بعضی از کاربردهاي شوند و میتر میمیکروپروسسورها و میکروکنترولرهاي همه منظوره روز به روز سریع
 ند از اینشوروند. تعداد زیادي از محصوالت الکترونیکی که هم اکنون تولید می هاي دیجیتال به کارپردازش سیگنال

ز و محور تعلیق هاي خودکار از میکروکنترولرها براي کنترل موتور، ترمکنند. براي مثال، کنترل کننده پردازشگرها استفاده می
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هایی شوند به طور کلی از آن استفاده می  μP/μCهاي نرم افزاري دستگاه ي کنند. ابزارهایی که براي توسعه خودرو استفاده می
تر و قدرتمندتر هستند. بنابراین براي تعدادي از کاربردها که کمتر ر دسترس هستند، پیشرفتهد DSPهاي که براي سیستم

هاي گزینهخالصه مقایسه  1در جدول کنند.  تر مینیازمند کارایی و مصرف توان پردازنده هستند، مراحل توسعه را ساده
  با هم نشان داده شده است. هاي دیجیتال موجود براي پردازش سیگنال

 
  هاي دیجیتالهاي موجود براي پردازش سیگنالگزینهمقایسه  1جدول 

2( DSP چیست؟  
  باشد.می Digital Signal Processorیا  Digital Signal Processingمخفف  DSPواژه 

یتالی براي تحلیل کردن، هاي دیجها و استفاده از سیستمشامل نمایش دیجیتالی سیگنال 1پردازش سیگنال هاي دیجیتال
  باشد.  هاي دیجیتالی میتغییر دادن، ذخیره سازي یا استخراج اطالعات از سیگنال

DSP  )digital signal processor مدار مجتمعی است که براي پردازش دیتا با سرعت باال طراحی شده است و (
  در صدا، تصویر، مخابرات و ... کاربرد دارد. 

هایی از قبیل سادگی توسعه هستند و داراي قابلیت داراي برتري DSPهاي ، پردازندهFPGAو  ASICدر مقایسه با 
 FPGAو  ASICها از نظر اقتصادي از DSPباشند.  ، میعیببرنامه ریزي مجدد در مدار براي بروز رسانی و برطرف کردن 

 تر،سریع  DSPهاي منظوره، پردازنده همه μP/μcتر هستند. در مقایسه با به خصوص در کاربردهاي کم حجم با صرفه
  تر هستند. داراي بازده بیشتر و ارزان

کامپیوتر می تواند این سیگنال دیجیتالی را پردازش کند. پس از این که عمل پردازش اطالعات به پایان رسید،  سیگنال 
ده می کنیم. براي استفا DAC 2ظور از یک براي این من ل شود تا براي ما قابل درك باشد.خروجی باید دوباره به آنالوگ تبدی

نحوه پردازش  1در شکل  کند را به صدا تبدیل کند. دریافت می DACتواند سیگنال آنالوگی را که از یک  مثال بلندگو می
  نشان داده شده است. تالیجیآنالوگ توسط پردازنده د گنالیس

  هاي دیجیتالی:عملکرد پردازش سیگنال ينحوه )3
بنابراین   هاي دیجیتال همه کاره نیستند.گ است و متأسفانه کامپیوترهاي آنالوگ الکتریکی همچون کامپیوترجهان ما آنالو

  گذارد، استفاده کنیم باید:براي این که بتوانیم از قدرت زیاد پردازشی که تکنولوژي دیجیتال در اختیار ما می

_________________________ 
1 Digital signal processing 
2 digital-to-analog convertor 
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  تفاده کنیم. مانند: میکروفن.اسدیجیتال از یک مبدل جهت تبدیل سیکنال آنالوگ به سیگنال  •
 استفاده می کنیم. ADC  1مبدل آنالوگ به دیجیتال این سیگنال را دیجیتالى کنیم. براي این کار از یک •

 
  : نحوه پردازش سیگنال آنالوگ توسط پردازنده دیجیتال1شکل 

تبدیل کنیم. تا زمانی که فردي بتواند کامپیوتر آنالوگی، که  بار بنابراین براي پردازش دیجیتالی سیگنال، باید آن را دو
  همچون کامپیوترهاي دیجیتال همه کاره باشد، طراحی کند این کار ارزشش را دارد.

  : Digital Signal Processorsدلیل استفاده از  )4
انجام یک عمل ضرب، ها براي آن یات ضرب و تقسیم خیلی کند هستند.میکروپروسسورهاي همه کاره در انجام عمل

کنند. بنابراین عمل ضرب به سیکل هاي زیادي نیاز دارد. یک سري عملیات شیفت، جمع و تفریق را به طور متوالی اجرا می
در یک سیکل عمل ضرب را انجام می دهد. مداربندي آن   عملیات شیفت و جمع به طور موازي، ءبا انجام همه DSPاما 

ار قابل توجهی ترانزیستور نیاز دارد. اما مزیت آن ضرب کردن خیلی سریع است که براي پردازش نسبتاً پیچیده است و به مقد
  باشد.ضروري میهاي دیجیتال سیگنال

می باشد. شاید  A=B×C+Dهاي دیجیتالی به طور طبیعی نیازمند تعداد زیادي محاسبات به صورت پردازش سیگنال
نیازمندیم، اختصاص دادن یک سخت افزار براي اجراي این عمل  زیادبه سرعت این عمل ساده به نظر برسد، اما وقتی که 

  خیلی مفید خواهد بود.
کردن نتیجه را در اي دارند که به آن ها اجازه می دهد که عملیات ضرب، جمع و ذخیرهها دستورعمل ویژه DSPبیشتر 

  ) نامیده می شود.MAC )Multiply,Accumulateیک سیکل انجام دهند. این دستورعمل معموالً 

_________________________ 
1 analog-to-digital covertor  
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  تاریخچه ضرب کننده: )5
 600مدار مجتمع، یک ضرب کننده طراحی کردند که فقط در  10000آزمایشگاهاي لینکلن با استفاده از  1971در سال 

نانو ثانیه به یک کار معمولی تبدیل شد. با  200، ضرب کردن در 70ء نانو ثانیه عمل ضرب را انجام می دادند. در اواسط دهه
قابل قبول، امکان پذیر شد. طرح هاي اولیه خیلی گران و حجیم بودند اما  digitaln signal processorsاین کار طراحی 

  نشان داده شده است. هاي مختلفنمودار کاهش عملیات ضرب در طول سال 2در شکل  ضرب کردن سریع امکان پذیر شد.

 
  هاي مختلفات ضرب در طول سال: نمودار کاهش عملی2شکل 

  DSPتاریخچه  )6
با عملکرد مناسب به وجود آمدند. از آن زمان به بعد، زمان ضرب کردن به  DSP، تراشه هاي 1980در اوایل سال هاي 

 AT&T Bellتوسط  1980که از نظر تجاري موفق بود، در سال  DSP، اولین تراشه  "DSP1"طور پیوسته کاهش یافت. 

Laboratories هاي داخلی استفاده شد. بازار شد و بیشتر در طراحی ءروانهTI اولین ،DSP  1982موفق تجاري را در سال 
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 DSPیک  میالدي، 90در اواخر دهه  ) کار می کرد.MHz5 )ns200بود و در فرکانس  TMS320C10تولید کرد. نام این تراشه 

 ه عمل ضرب را  انجام دهد. نانو ثانی 5در ست توانمیمعمولی   1بیتی با ممیزثابت 16

  DSPانواع پردازنده هاي  )7
به صورت تجاري در دسترس هستند. در جدول زیر تعدادي از پردارنده  DSPامروزه انواع مختلفی از پردازنده هاي 

  اند. شدهنشان داده خالصه به طور رایج  DSPهاي 

 
  رایج DSPهاي : انواع پردازنده2جدول 

 Analog Devicesاز شرکت ، TMS320C2000 (C24x and C28x)خانواده  TIدر گروه ساده و ارزان قیمت، از شرکت 
هاي شامل ضرب کننده DSPهاي این پردازندهقرار دارند.  DSP568xxخانواده  Freescaleو از شرکت  ADSP-218xخانواده 

هاي ها از دستورعملکنند. همچنین آنستورعمل را اجرا میو در هر سیکل یک د باشندمیسخت افزاري و  شیفت دادن 
ها کنند. آنمی پشتیبانیکنند، گر اجرا میآدرس اشاره به روز رسانیاي که چندین عملیات را از قبیل ضرب، جمع و پیچیده

ه طور گسترده در وسایل کنند. بنابراین بنسبتاً کم فراهم می کارایی خوب را  همراه با مصرف برق و حافظه مورد استفاده
هاي الکترونیکی، درایورهاي هارد دیسک و مودم ها به کار می روند. براي مثال خانواده هاي موتوري، مصرف کننده

TMS320C2000  وDSP568xx  براي کاربردهاي موتوري از قبیل کنترل موتور و کنترل اتومبیل با جمع کردن خیلی از
  اه هاي جانبی داخل یک تراشه، بهینه هستند. هاي میکروکنترلرها و دستگویژگی

و  TI ،ADSP219xشرکت ساخت  TMS320C5000 (C54x and C55x)متوسط شامل  با قدرت گروه پردازشگرهاي 
ADSP-BF5xx  ساخت شرکتAnalog Devices  وDSP563xx  ساخت شرکتFreescale هاي می باشد. این پردازنده
تر قادرند به عملکرد باالیی دست یابند. این هاي خیلی پیشرفتهفزایش نرخ کالك و معماريگیري از ترکیب اپیشرفته با بهره

هاي پیچیده، باس داده چندگانه(براي این که در هر ، دستورعمل)  Piplineتر( عمیق ها معموالً شامل خط لولهDSPدسته از 

_________________________ 
1  16-bit fixed-point 
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باشند. براي مثال یم ،ی  و  واحدهاي اجراي موازيهاي سخت افزاري اضافسیکل به چندین داده دست یابند)، شتاب دهنده

TMS320C55x شامل دو واحد ضرب و جمع)MACباشد. این دسته از  ) میDSP ،ها  با بهره گیري از مصرف توان کمتر
هاي سیم، دوربینکنند، بنابراین بیشتر در کاربردهاي قابل حمل از قبیل موبایل، دستگاه هاي بیعملکرد بهتري را فراهم می

 گیرند.  یی دیجیتالی مورد استفاده قرار میهاي صوتی و تصویري و دستگاه هاي کمک شنوا/دیجیتالی، پخش کننده

 از قبیل فیلترکردن داراي ویژگی هاي زیر هستند: DSPهاي رایج پیشرفته براي الگوریتم DSPهاي این پردازنده

از قبیل  DSPهاي بیشتر دستورعمل عملیات ضرب و جمع در – ) سریعMACواحدهاي ضرب و جمع ( •
،  ضرب کننده و جمع کننده را در یک مسیر داده DSPهاي  روند. پردازنده و کرولیشن به کار می  FFTفیلترینگ، 
  را در یک سیکل دستورعمل کامل کنند. MACکنند تا عملیات ترکیب می

کنند تا به استفاده می ،وارد اصالح شدهاز معماري هار DSPهاي بیشتر پردازنده – دسترسی چندگانه يحافظه •
) کنند. پردازنده fetch( داده بتوانند دستورعمل و داده را همزمان  فچ يبرنامه و حافظه يدلیل جدا بودن حافظه

هاي هاي داخل تراشه چندگانه، بانکبراي پشتیبانی از  دسترسی هم زمان به چندین داده، از باس DSPهاي 
 کنند.  داده با قابلیت دسترسی دوگانه استفاده می يافظهمستقل و ح يحافظه

هاي داده را به موازات اجراي اغلب براي این که آدرس DSPهاي پردازنده – دهی مخصوص مودهاي آدرس •
کنند. این واحدها معموالً ها تولید کنند، واحدهاي اختصاصی تولید آدرس داده را با یکدیگر ترکیب میدستورعمل
 کنند.هاي مشخص استفاده میاي و آدرس دهی بیت معکوس براي بعضی از الگوریتمدهی دایرهاز آدرس 

)  که zero-overhead loopingاز حلقه هاي بدون  پردازش (  DSPهاي  بیشتر  پردازنده  –برنامه ویژهکنترل  •
اضافی براي جدید کردن و  به برنامه نویس این اجازه را می دهد تا یک حلقه را بدون استفاده از سیکل ساعت

 کنند.حلقه یا پرش به ابتداي حلقه پیاده سازي کند، استفاده می يتست شمارنده

دستورعمل اجرا شوند، از سخت  براي این که به عملیات بیشتري اجازه دهند که در هر چرخه DSPاین پردازنده هاي 
 افزار به خصوص و دستورعمل هاي پیچیده استفاده می کنند. 

با هدف رسیدن به کارایی باال  TMS320C6000  (C62x, C64x, C67x)از قبیل  DSPعدادي از پردارنده هاي ت
اي پشتیبانی می کنند. این هاي خیلی سادهکنند، از دستورعملکارآمدي پشتیبانی می Cاي که از کامپایلر و ساخت معماري

موازات یکدیگر در نرخ کالك باالتر، به حد باالیی از دستورات ها با صدور و اجراي چندین دستورعمل ساده به پردازنده
استفاده می کند  (VLIW)از معماري دستورعمل هاي خیلی طوالنی  TMS320C6000یابند. براي مثال موازي دست می

ن که هشت واحد اجراي برنامه را فراهم می کند تا اجراي چهار تا هشت دستورعمل در هر سیکل ساعت میسر شود. ای
گذارند بنابراین بهره وري کامپایلر هاي اندکی را روي استفاده از رجیسترها و مودهاي آدرس دهی میها محدودیتدستورعمل

C  را  افزایش می دهند. اما اشکال استفاده از دستورعمل هاي ساده این است که پردازنده هايVLIW هاي به دستورعمل
هاي د، بنابراین به حافظه برنامه و مصرف توان نسبتاً بیشتري نیاز دارند. این پردازندهبیشتري براي انجام یک وظیفه نیاز دارن

DSP  با عملکرد باالیی که دارند معموالً در سیستم هاي راداري و تصویري پیشرفته، زیرساخت هاي مخابرات، ایستگاه هاي
  می روند. اصلی بی سیم و سیستم هاي کدینگ تصویر بالدرنگ با کیفیت زیاد به کار
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می باشد. این پردازنده   )TMS320C6678( مثال  C66در دهه دوم قرن جدید، سري  DSPنسخه جدید پردازنده 

دستور العمل می باشد. با سرعت  32هسته موازي می باشد که هر هسته داراي ساختار موازي براي اجراي همزمان  8شامل 
  گیگا دستور العمل در ثانیه را دارد.  300ردازنده قابلیت پردازش بیشتر از گیگا هرتز به ازاي هر هسته، این پ 2/1بیشتر از 

  :Stored Program Machines)( ماشین با برنامه ذخیره شده )8
)  نیاز دارند.  در هر سیکل ساعت باید به آن ها گفته شود که instructionکامپیوترها براي کار کردن،  به دستور عمل (

)  و اجرا  کنند.  fetchها  را  واکشی (اگر دستورات  ذخیره  شده  باشند،  کامپیوترها فقط  باید آن  چه کاري را انجام دهند.
نامیده می شوند. به عنوان  نمونه  کامپیوتر  ما   ابتدا  یک  دستور عمل  و    Stored Program Machinesچنین  کامپیوترهایی 

- می  دهد و نتیجه عملیات را براي ذخیره شدن برمی انجام مورد نظر رات سپس داده  را  واکشی می کند، روي داده عملیا

 von Neumanهاي  از دو  نوع  معماري کامپیوتر  شناخته شده  و  پر کاربرد   به نام Stored Program Machines گرداند.  
  ساختار این دو معماري را نشان می دهد. ،کنند. تصویر زیراستفاده می Harvardو 

 
  واردرمعماري ون نیومن و ها 3شکل 

  :von Neumanمعماري  )8-1
برنامه و داده را  در یک حافظه ذخیره می کنند و یک دستور عمل شامل فرمان عمل  von Neumanماشین هاي 

)operation commandها دو واحد ینباشد. در داخل این ماش شود، می ) و آدرس داده که عملیات روي آن انجام می
عملیات اصلی را از  ALU) و واحد ورودي/خروجی وجود دارند. ALUهاي  واحد محاسبه و منطق ( یات اساسی به ناملعم

  قبیل ضرب، جمع، تفریق و ... را انجام می دهد.  واحد ورودي/خروجی، وظیفه کنترل جریان داده خروجی را بر عهده دارد.

  :Harvardمعماري  )8-2
برنامه و داده  ي، حافظهHarvardاین است که در معماري  von Neumanو معماري  Harvardمعماري  تفاوت عمده بین

اي هستند. این ماشین را قادر می سازد تا دستور عمل ها و داده را به طور همزمان ارسال کند. مسیرهاي ارسال جداگانه
  .ورزد بنابراین این ساختار کارایی ماشین را خیلی زیاد بهبود می
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  :Harvardو  von Neumanتاریخچه معماري  )9

 ءبوسیله در دانشگاه هاروارد به وجود آمد و 1930در اواخر سال هاي  Howard Aikenتوسط  Harvardمعماري 
Harvard Mark  قابل استفاده شد.  دانشگاه  1944در سالPennsylvania  با گسترش  1946در سالElectronic Numerical 

Integrator and Calculator (ENIAC) .این معماري را دنبال کرد  
John von Neuman تر را پیشنهاد داد که از یک حافظه تر و ارزاندان مجارستانی بود، یک معماري سادهکه یک ریاضی

لعات  مؤسسسه مطا 1951کرد. این راه حل ساده از آن زمان به بعد استاندارد شد. در سال  براي برنامه و داده استفاده می
  را ساخت. von Neumanاولین  ماشین    Princetonپیشرفته در  

  مناسب تر است؟ DSPکدام معماري براي  )10
استفاده می کنند، در حالی که  von Neumanکامپیوتر هاي شخصی رایج همه منظوره، از پردازش گرهایی  با معماري 

)  و  کاربرد هاي real-timeبراي  پردازش  هم زمان  (  بیشتر در میکروپروسسورها  با  کاربرد  خاص، Harvardمعماري 
  )  استفاده  می شود. embedded applicationsجاسازي شده (

DSP  ها معموالً از معماريHarvard کنند. اشکال استفاده ار معماري  استفاده میHarvard  این است که چون این
کند، به دو برابر پین آدرس و داده روي چیپ و دو برابر حافظه خارجی استفاده می گانهمعماري  از حافظه برنامه و داده جدا

سفانه با افزایش تعداد پین ها یا  چیپ ها، قیمت نیز افزایش پیدا می کند. طراحان الکترونیکی که با این مشکل متانیاز دارد. 
برنامه و  گانهباس جدا چندو از دو یا  خارجییک باس داده و آدرس از روبرو بودند، یک راه حل هوشمندانه ابداع کردند : 

ي داده روي همان شود و در سیکل بعد داده داخلی استفاده شود. در یک سیکل ساعت اطالعات برنامه روي پین ها جاري می
شوند. چنین ماشین هایی یابد. سپس اطالعات برنامه وداده به باس داخلی جدا برنامه و داده روانه می پین ها جریان می

است.  von Neumanشوند. چون معماري داخلی آن هارواد و معماري خارجی آن  اري هاروارد اصالح شده نامیده میمعم
  عملکرد معماري هاروارد اصالح شده به خوبی عملکرد معماري هاروارد می باشد. 

  رایج:  DSPاجزاي یک سیستم  )11
) ، یک مبدل ADCمبدل آنالوگ به دیجیتال  (احتماالً یک   ، حافظه،DSPرایج  شامل  تراشه    DSPسیستم هاي 
  )  و کانال هاي ارتباطی می باشد. DAC(  دیجیتال به آنالوگ

  :  DSPتراشه  )11-1
  عبارتند از : ها مشترك هستند  DSPتعدادي از اجزاي سخت افزاري که در بیشتر 

  : Central Arithmetic Unit)( واحد محاسبه مرکزي •

   DSPت اصلی از قبیل ضرب و جمع را بر عهده دارد. این همان قسمتی است که وظیفه محاسبا   DSPاین قسمت از 
  سازد. تر میرا نسبت به پردازشگرهاي سنتی سریع

  ):Auxiliary Arithmetic Unit(کمکی  اتواحد محاسب •
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 DSP به  گر، محاسبات ریاضی یا عملیات منطقی رااغلب  یک  واحد  محاسبه  کمکی دارند که محاسبه اشارهها

  دهد.موازات واحد محاسبه مرکزي انجام می
  ):Serial Ports(درگاه سري •

DSP  ها معموالً براي ارتباط سریع با دیگرDSP  ها  و مبدل هاي داده داراي پورت هاي سري داخلی می باشند. این
نه ها،  مسقیماً به پورت هاي سري براي افزایش عملکرد، کاهش مشکالت مربوط به دیکد کردن آدرس خارجی و کاهش هزی

  باس هاي داخلی وصل می شوند. 
  حافظه:  •

باشد.  می DSPدارد  و  یک قسمت ضروري براي هر سیستم  ها  نگه می DSPداده  و دستور عمل ها  را   براي  حافظه،
حافظه ها،  یک ها گفته شود که چه کاري را انجام دهند.  هاي هوشمندي هستند، هنوز هم باید به آنها  ماشین DSPگر چه  

  دارند.  گویند چه عملی را روي داده انجام دهد، در خود نگه می می DSPسري از دستور عمل ها را که به 
 :  D/Aو  A/Dمبدل هاي  •

داده دیجیتالی عمل کند،   فقط می تواند روي   DSPها بر عهده دارند.  چون  DSPها عمل ترجمه را براي مبدل
یک خروجی را فراهم می کند،  ممکن است  DSPبه  سیگنال هاي دیجیتال تبدیل شوند. وقتی که  هاي  آنا لوگ  باید سیگنال

  که الزم شود، آن خروجی براي درك توسط جهان بیرونی به سیگنال آنالوگ تبدیل شود.
  درگاه ها : •

و سپس آن  شوند ضروري هستند. اطالعات اولیه دریافت و پردازش می DSPپورت هاي ارتباطی براي یک سیستم 
ترین پورت ها، پورت هاي سریال و موازي هستند. یک  شوند. رایج پورت ها به جهان بیرونی منتقل میاطالعات توسط این 

کند. هنگامی که  آن را به فرمت پروسسور تبدیل می کند و پورت سریال یک جریان پشت سر هم از اطالعات را دریافت می
پروسسور را دریافت و به یک جریان سریال ء خروجی بفرستد، پورت سریال داده پروسسور می خواهد داده سریال را به

کند(مانند ارتباط مودم در کامپیوتر هاي شخصی).  یک پورت موازي نیز همان کار را انجام می دهد، با این تفاوت  تبدیل می
  که ورودي و خروجی به فرمت موازي (هم زمان) هستند (مانند پورت پرینتر).
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  DSPاي پایه یک پردازنده زاج 4شکل 

  

  :DSPکاربردهاي عملی سیستم هاي  )12
اند. از آن ها در سیتم هاي اي پیدا کردههاي متنوع و گستردهکاربرد هااین پردازنده ها به بازار، DSPاز زمان معرفی 

HI-FI هاي واقعیت مجازي پیشرفته(روزمره و همچنین کاربردhigh-end virtual-reality استفاده می شوند. به طور (
  یک تکنولوژي گران نیست.  DSPکلی، 

  عملی عبارتند از:   DSPتعدادي از سیستم هاي 
  Hi-Fiتجهیزات  •
 اسباب بازي ها •

 تلفن هاي تصویري •

 مودم ها •

 سیستم هاي صوتی •

 سیستم هاي گرافیکی سه بعدي •

 سیستم هاي پردازش تصویر •

 اي موسیقی):(دستگاه ه Hi-Fiتجهیزات  •

DSP صداي سه بعدي تولید کنند یا صداي یک اتاق را  همچون یک  توانندها هم اکنون در پردازشگرهاي صدا، که می
  تاالر بهبود بخشند؛ استفاده می شوند. در نتیجه کیفیت صداي سینما، در یک سیستم موسیقی خانگی وجود دارد. 

  اسباب بازي ها: •
هاي سخنگو وسایلی معمولی هستند. ها گنجانده شده است. اسباب بازيدر اسباب بازي بچه DSPامروزه تکنولوژي 

  براي مثال، با فشردن عکس یک سگ، بچه ها می توانند صداي پارس آن را بشنوند. 
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  :تلفن تصویري  •

یابد. با گذشت ها به سرعت بهبود می هاي زندگی مردم تأثیر خواهد گذاشت. کیفیت آنتلفن تصویري روي همه جنبه
ها براي فشرده سازي و از حالت فشرده  DSPها کاهش می یابد و از آن ها به طور گسترده استفاده می شود. از زمان قیمت

در آوردن تصویر در تلفن هاي تصویري استفاده می شود. چندین استاندارد بین المللی براي فشرده سازي تصویر متحرك 
مه نویسی، راه حل کاملی براي توسعه ي این استاندارد ها هستند چون ممکن است که  فقط هاي قابل برنا DSPوجود دارد. 

 به، بروز رسانی نرم افزاري نیازمند باشند.

 مودم ها: •

یابد. براي این که مودم ها بتوانند دهد، استفاده از مودم ها نیز افزایش می همان طور که اینترنت به رشد کردن ادامه می
ها وظایف اساسی از قبیل مودوله کردن  DSPتر و کاراتر شوند.  باطات را مدیریت کنند، باید سریعفزایش ارتظرفیت رو به ا

رشته بیت دیجیتالی، به سیگنالی سازگار با خط تلفن، حذف کردن انعکاس صداي خط و فشرده کردن و از حالت فشرده در 
 آوردن داده را در مودم ها انجام می دهند. 

 
  
  تلفنی:سیستم هاي  •

،  "بگو 1براي خرید کردن "امروزه، زنگ زدن به یک شرکت و صحبت کردن با یک ماشین که انتخاب هایی از قبیل 
ها براي  DSPو ... را در اختیار شما قرار می دهد کامالً عادي است. این سیستم هاي تلفنی از  "بگو 2براي پشتیبانی فنی "

توانید از  هاي اضافی اي که شما می ها معموالً در صنعت مخابرات براي ویژگی DSPکنند. همچنین  تشخیص صدا استفاده می
  شوند.  مخابرات بگیرید، از قبیل شماره تماس گیرنده، پیغام صوتی و تماس دوباره استفاده می

  سیستم هاي گرافیکی سه بعدي:  •
-3D realر متحرك بالدرنگ سه بعدي(تر باشند از تصاوی از، براي این که به واقعیت نزدیکبیشتر شبیه سازهاي پرو

time graphicsآن در ثانیه، به پردازشگرهاي بار تکرار  30ضروري در سه بعد و جزئیات  ءکنند. براي محاسبه ) استفاده می
) به صورت گسترده virtual-realityها در کاربرد هاي واقعیت مجازي (DSPبسیار کارآمد و قدرتمند تیازمندند. هم اکنون 

  شوند.  اده میاستف
  سیستم هاي پردارش تصویر: •

ها براي تبدیل ولتاژ آنالوگ تراشه DSPهاي دیجیتال کوچک افزایش یافته است.  همچنین اکنون استفاده از دوربین
CCD)charge-coupled deviceتواند روي حافظه دائمی  )(ویدئو) به داده فشرده که میEEPROM  ،ذخیره شود

را  CCDدهد، زمان نور دهی را کنترل می کند، زمان بندي گیت  ها را تشخیص می مچنین دگمهه DSPشوند.  استفاده می
  تنظیم می کند و تصویر را در کامپیوتر بارگذاري می کند. 

DSP  ها همچنین به طور گسترده در پردازش تصویر از قبیل بینایی روبات، بینایی ماشین، فشرده سازي تصویر و
 ) است.PCBشوند. یک مثال ساده از کاربرد پردازش تصویر، نظارت بر بردهاي مدار چاپی( ده میتشخیص اثر انگشت استفا

بط تصویر یک برد سالم و مقایسه آن با بردي که به تازگی درست شده و در حال عبور از زیر یک دوربین این سیستم با ض
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CCD هاي ضرب و جمع کارامد  از سیکل است، کار می کند. این سیستم ها همچنین براي فیلتر کردن دو بعديDSP ،ها

  استفاده می کنند. 

  دلیل تبدیل آنالوگ به دیجیتال: )13
ها براي پردازش دیجیتالی باید  طراحی آنالوگ نیاز دارند. سیگنالبعضی از کاربردها به طراحی دیجیتال و بعضی دیگر به 
د دوباره از فرم آنالوگ به دیجیتال تبدیل شوند. با در نظر ها، بای از آنالوگ به دیجیتال تبدیل شوند. بعد از پردازش سیگنال

  گرفتن موارد باال، پردازش دیجیتالی باید برتري هاي مشخصی داشته باشد شامل موارد زیر می شود:
  قابلیت برنامه پذیري •
 پایداري •

 تکرار پذیري •

 کاربرد هاي خاص •

 قابلیت برنامه پذیري: •

کارهاي مختلفی را انجام دهد. براي مثال یک کامپیوتر شخصی، با نصب نرم تواند  دیجیتالی می DSPیک سخت افزار 
افزارهاي مناسب، می تواند موسیقی پخش کند و یا به عنوان یک ویرایشگر متن استفاده شود. توانایی استفاده از سخت افزار 

می توانید هر عمل تازه اي را که به یکسان براي انجام کاربرد هاي مختلف، انعطاف پذیرى بسیاري را فراهم می آورد. شما 
  رسد، به شرط این که بتوانید برنامه اي براي آن بنویسید، پیاده سازي کنید. فکرتان می

  قابلیت به روز رسانی:  •
زمانی که شما سیستمی را طراحی و پیاده سازي گردید ممکن است که بخواهید آن را بهبود بخشید و یا وظایف 

نید. شاید شما بخواهید سیستم خود را با محیط جدید سازگار سازید. یعنی در یک سیستم دیجیتالی، جدیدي را به آن اضافه ک
شما باید کد هاي خود را اصالح کنید.  اما در یک سیستم آنالوگ شما باید وسایل جدیدي خریداري و لحیم کرده و یا حتی 

  آن را دوباره طراحی کنید. 
  قابلیت انعطاف پذیري:  •

، کارهاي مختلفی انجام داد. براي مثال می توان DSPی توان با ریختن برنامه هاي جدید در داخل یک برد به سادگی م
) به عنوان مولد تون موسیقی و یا به عنوان یک فیلتر پایین گذر استفاده کرد. این DSK )DSP Starter Kitاز یک برد 

در مدارهاي آنالوگ، براي انجام هر عمل جدید باید یک مدار انعطاف پذیري زمان طراحی و پیچیدگی را کاهش می دهد. اما 
  جدید طراحی شود. 

  پایداري: •
پایداري مدارهاي آنالوگ به عوامل مختلفی بستگی دارد. دما و گذشت زمان روي مدارهاي آنالوگ تأثیر می گذارند. 

  عملکرد متفاوت باشند. همچنین مدارهاي آنالوگی که داراي طراحی و اجزاي یکسانی هستند، ممکن است در 
  دما:  •
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امپ تأثیر می گذارند. یک مدار - دما، رطوبت و گذشت زمان روي عناصر آنالوگ از قبیل مقاومت، خازن، دیود و آپ

آنالوگ حساس به دما شاید عملکرد کامالً متفاوتی در انگلیس نسبت به مصر، که دمایشان متفاوت هستند، داشته باشد. این 
  شرکت که محصوالتش را در سراسر دنیا به فروش می رساند، مشکل آفرین باشد. می تواند براي یک 

خصوصیات مدارهاي دیجیتالی با زمان، دما و رطوبت به تدریج تغییر نمی کنند. آن ها یا کار می کنند و یا نمی کنند. به 
شرایط مورد انتظار طراحی شده  ءهبیان دیگر، مدارهاي دیجیتالی به شرط این که با دقت کافی براي کار کردن در محدود

  باشند، تکرار پذیرند.
  تلرانس: •

قطعاتی از قبیل مقاومت و خازن داراي تلرانس هستند. اگر تلرانس قطعه اي ده درصد باشد، دو مدار آنالوگ ظاهراً 
ی از مدارهاي مشابه ممکن است آن قدر متفاوت باشند که باعث مشکالت عملی شوند. در نتیجه طراحی، تولید و پشتیبان

  آنالوگ گران تمام می شود. 
  تکرار پذیري دیجیتال: •

یکسانی تولید می کند و در تمام نمونه ها یکسان  ءیک مدار دیجیتال که به درستی طراحی شده باشد، همیشه نتیجه
خطاي قطعات، کامپیوتر اجرا شود، نتیجه در همه ي آن ها یکسان خواهد بود.  500است. براي مثال اگر، عمل ضربی روي 

  گذشت زمان و دما روي مدارهاي دیجیتالی تأثیر چندانی نمی گذارد. 
یک مدار دیجیتالی که به درستی طراحی شده باشد، نتیجه یکسانی را در انگلیس و مصر، حتی زمانی که دما متفاوت 

  می کنند.  مدار آنالوگ یک محدوده از نتایج را تولید 500باشد، تولید خواهد کرد. به بیان دیگر، 
ء صفر و یک منطقی است باید به اندازهء براي این که یک مدار دیجیتالی تکرارپذیر باشد، ولتاژ آنالوگی که بیان کننده

کافی از از ولتاژ آستانه بزرگ تر و یا کوچک تر باشد تا تغییرات مداري و نویز روي آن تأثیر نگذارد. تنها چیزي که اهمیت 
 ت زمانبندي و حداکثر قدرت توان وسیله نباید فراتر رود. دارد این است که محدودی

تعداد بیت هایی که استفاده می شوند، تعیین می گردد. در مدارهاي آنالوگ تعداد بیت ها به  ءدقت دیجیتالی به وسیله
  کرد شوند. ثر بینهایت می باشند؛ اما اثر نویز، خطاي قطعات و خطی بودن می توانند به سرعت باعث کاهش عملءطور مو

، می تواند همان موسیقی دیجیتالی با کیفیت را به طور مرتب پخش کند و اصوالً تنها توسط CDیک دستگاه پخش 
، لیزر، پیکاب DACشامل  CDقطعات آنالوگی که هنوز نیازمندند، محدود می شود. قطعات آنالوگ در یک دستگاه پخش 

  لیزر، محرك هد خوان، موتور و گوشی می شوند. 
  ارایی:ک •

  بعضی از وظایف خاص به فرم دیجیتال بهتر قابل پیاده سازي هستند. مانند:
  فشرده سازي بدون اتالف •
 فیلتر هاي تطبیقی •
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 فیلتر ها با فاز خطی  •

 
  فشرده سازي: •

ه و در وسایل ذخیره سازي از قبیل هارد دیسک و پیوندهاي مخابره ماهواره اي براي تلفن و ویدئو، منابع از نظر انداز
پهناي باند در دسترس محدود هستند. نصب سخت افزار اضافی بهتر خواهد بود اما گران تمام می شود. فشرده سازي داده 

اي معقول فراهم می کند. براي مثال یک  یک ابزار ارزشمند است که با استفاده از منابع در دسترس، عملکردي مناسب با هزینه
ابراتی را در نظر بگیرید. اگر یک مگابایت داده به نیم مگا بایت فشرده و سپس مخابره پیوند ماهواره اي و یا یک کانال مخ

) در طرف دیگر می توان داده اصلی را بازسازي کرد. در نتیجه با decompressorشود، با استفاده از یک دیکمپرسور (
  استفاده از فشرده سازي، پهناي باند موثر دو برابر می شود. 

د با استفاده از برنامه هاي نرم افزاري مناسب داده ها و سیگنال هاي باینري را فشرده سازي کند. می توان DSPیک 
برنامه هاي فشرده سازي بدون تلفات براي انتقال داده هاي باینري به طور صحیح مناسب هستند. به بیان دیگر، برنامه هایی 

تري فشرده سازي را فراهم می کنند اما کیفیت سیگنال که براي فشرده سازي صدا و تصویر طراحی شده اند نسبت بیش
مقداري کاهش می باشد. همچنین مدارهاي آنالوگ می توانند براي فشرده سازي بدون تلفات به شکل هاي خیلی ساده 

  استفاده شوند اما انعطاف پذیري خیلی کمی دارند.
  فیلتر هاي تطبیقی: •

مقداري از نویزهاي داخل کابین اتومبیل ها، هلیکوپتر ها  و هواپیماها را توسعه یافته اند و می توانند  DSPسیستم هاي 
حذف کنند. نویزهایی که توسط لرزش موتور تولید می شوند، حذف می شوند. سیستم حذف نویز از سرعت موتور به عنوان 

ذف کند. فیدبک ناشی از میکروفن مرجع استفاده می کند و یک سیگنال آنتی نویز از بلندگو تولید می کند تا نویز کابین را ح
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براي تطبیق کردن مشخصات آنتی نویز استفاده می شود تا نویز بیشترین کاهش را داشته باشد. سپس سیستم به طور متناوب 

  عمل تطبیق را انجام می دهد تا تغییرات نویز داخل کابین را دنبال کند.
متغییرهاي محیطی تطبیق شود. یک الگوریتم تطبیقی پارامتر می تواند به آسانی با اندکی تغییرات در  DSPیک سیستم 

اصلی ذخیره می کند و جاي مقدارهاي قبلی قرار  ءهاي الزم جدید را به آسانی محاسبه می کند و سپس آن ها را در حافظه
از مشخصه هاي پیچیده  ءمی دهد. در مدارهاي آنالوگ یک انطباق خیلی ساده امکان پذیر است اما تغییرات کامل یک دسته

  فیلتر از محدوده عملی پردازش سیگنال هاي آنالوگ خارج است.
 notchیک نمونه از فیلترهایی که ممکن است براي پیاده سازي سیستم هاي حذف نویز استفاده شوند،  فیلتر دندانه اي(

filter با شیب تند در فرکانس قطع می باشد. در این مورد (DSP براي حذف نویز لرزشی،  می تواند فرکانس شکاف را
وقتی که سرعت چرخش موتور تغییر می کند، دوباره محاسبه کند. تولید تعداد زیادي فیلترهاي قابل تنظیم فقط با استفاده از 

  تکنیک هاي آنالوگ، عمالً غیر ممکن است. 
  فیلتر هاي با فاز خطی: •

ه از شیوه هاي آنالوگ دشوار و یا غیر ممکن می تعدادي روش ارزشمند براي پردازش سیگنال وجود دارد که با استفاد
بارز آن فیلترهاي با فاز خطی است طراحی آن ها به صورت آنالوگ دشوار می باشند. با استفاده از فیلترهاي  ءباشد. یک نمونه

ه از یک فیلتر با دیجیتالی می توان تغییرات فاز هر جزء فرکانسی را همسان با دیگر فرکانس ها نگه داشت. این کار با استفاد
  ) امکان پذیر می باشد. FIRکران دار( ءپاسخ ضربه

  پردازنده هاي ممیز ثابت و ممیز شناور: )14
ساختار محاسباتی آن ها است: ممیز ثابت یا ممیز شناور. براي طراحان  DSPیک تفاوت اساسی بین پردازنده هاي 

براي یک کاربرد مشخص  DSP ءکه آیا یک پردازندهسیستم، این مهمترین عاملی است که به کمک آن تشخیص می دهند 
بیتی باشند، در حالی که پردازنده هاي ممیز  24بیتی یا  16ممیز ثابت ممکن است  DSPمناسب است یا نه. پردازنده هاي 

یا  اعداد را به فرمت صحیح، TMS320C55xبیتی ممیز ثابت رایج مانند  16 ءبیتی هستند. یک پردازنده 32شناور معموالً 
بیتی ذخیره می شوند،  16ثابت ذخیره می کنند. اگرچه ضرایب و سیگنال ها با دقت  ء بیتی در یک محدوده 16اعشاري 

بیتی ذخیره  accumulator  ،40بیتی  در  32مقادیر میانی براي کاهش خطاهاي رند کردن تجمعی، ممکن است با دقت 
شناور ارزان تر و سریع تر هستند چون آن ها از سیلیکون کمتري هاي ممیز DSPهاي ممیز ثابت معموالً از DSPشوند. 

کنند، مصرف توان کمتري دارند و به پین هاي خارجی کمتري نیاز دارند. موارد استفاده پردازنده هاي ممیز ثابت  استفاده می
  ی و دوربین هاي دیجیتالی.هاي صوت کننده عبارتند از: کنترل دستگاه هاي برقی، موبایل، درایو هارد دیسک، مودم ها پخش

بیتی رایج  32ممیز شناور  DSPدهد. یک پردازنده  امیکی اعداد را به شدت افزایش میحساب ممیز شناور محدوده دین
بیت نما نمایش می دهد. مانتیس یک عدد اعشاري را در  8بیت مانتیس و  24اعداد را به صورت ، TMS320C67xمانند 

هد در حالی که نما یک عدد صحیح است که تعداد مکانهایی که ممیز باینري باید به چپ یا + نمایش می د1و  -1محدوده  
بیتی، محدوده  دینامیکی  32راست منتقل شود تا یک مقدار حقیقی بدست آید، را نمایش می دهد. یک فرمت ممیز شناور 

وجود دارند، ممکن است در یک طراحی با  هایی که روي حدود دینامیکی دادهوسیعی را نمایش می دهد. بنابراین محدودیت
ممیز شناور نادیده گرفته شوند. این در نقطه  مقابل طراحی با استفاده از ممیز ثابت قرار دارد.  DSPهاي استفاده از پردازنده
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ز محاسبات در طراحی با استفاده از ممیز ثابت طراح باید ضرایب مقیاس بندي و تکنیک هاي دیگري را اعمال کند تا از سرری

ممیز شناور از  DSPجلوگیري کند، که یک فرایند خیلی مشکل و وقت گیر می باشد. از این رو، به طور کلی پردازنده هاي 
  نظر برنامه نویسی و استفاده آسان هستند، اما معموالً گران تر هستند و توان بیشتري مصرف می کنند.

 زیر خالصه شده است.  شکلبیتی رایج در  16ت ممیز ثاب DSPدقت و حدود دینامیکی پردازنده هاي 

 
    یتیب 16ثابت  زیمم  DSP  يپردازنده ها یکینامیدقت و حدود د: 5شکل 

بیت مانتیس می باشند. همچنین حدود  24است. چون داراي  بیتی،  32ممیز شناور  DSPدقت پردازنده هاي 
  باشد.می  x ≤ 3.4 × 1038 ≥ 38−10× 1.18دینامیکی آن ها    

هاي ممیز شناور ممکن  پردازنده ز را براي کاربردشان تعیین کنند.طراحان سیستم باید حدود دینامیکی و دقت مورد نیا
ند است در کاربردهایی که ضرایب متغییر با زمان هستند، سیگنال ها و ضرایب به حدود دینامیکی وسیع و دقت باالیی نیاز دار

ممیز شناور  DSPوسیعی الزم باشد، مانند پردازش تصویر، نیاز شوند. همچنین پردازنده هاي  ءو یا جایی که ساختار حافظه
توسعه سریع تر پردازنده  زماندهند. توسعه و نگه داري را کاهش می کنند، بنابراین هزینهمی Cموثري از کامپایلرهاي  استفاده

  قیمت اضافی آن ها مهم تر باشد. هاي ممیز شناور ممکن است از
بیتی استفاده  32بیتی ممیز ثابت، با دفت انجام محاسبات  16در مقابل روشهایی وجود دارد که بتوان از پردازنده هاي 

نمود و در نتیجه به دقتی در حدود پردازنده هاي ممیز شناور و حتی بهتر دست پیدا کرد. در مجموع تعداد پردازنده هاي ممیز 
  باشد.  از انواع ممیز شناور می بسیار بیشتر طراحی شده  تثاب

  :  DSPطراحی یک سیستم  )15
توانند کار کنند. برنامه یک  یک قطعه سخت افزاري است که بدون هوش یک برنامه نمی DSPتراشه  – برنامه •

  دهد. سري دستور عمل است که وظایف مشخصی را انجام می
شود که دیگر نیازي به یاد آوردن  اسمبلر باعث می ماشین را تولید می کند. اسمبلر از دستورات متنی کد – اسمبلر •

 دستورعمل هاي باینري نداشته باشیم.

-هاي اسمبلی هستند، اما خیلی دوستانهنویسی سطح باال مانند زبان هاي برنامه زبان – زبان برنامه نویسی سطح باال •

هاي برنامه مقایسه هستند. زبان ابتدایی از قبیل ضرب، جمع و هاي خیلیهاي اسمبلی داراي دستورعملتراند. زبان
نویسی سطح باال داراي دستورات سطح باالتري از قبیل چاپ و تکرار تا زمان رسیدن به صفر هستند. بنابراین 

ریع تر هایی را که س توانند برنامه نوشتن برنامه در زبان هاي سطح باال ساده تر می باشد. اما زبان هاي اسمبلی می



 خاورمیانه پیشرو ارتباطات  DSP                                                                                            22 با پردازنده  ییمقدمه: آشنا

 
شوند. گاهی اوقات الزم است که  ها استفاده میDSPشوند، تولید کنند. به همین دلیل از هر دوي آن ها در  اجرا می

 قسمت هاي زمان بر یک برنامه به اسمبلی نوشته شوند. 

یما شوند که شما احساس کنید مثل این که در کابین خلبان یک هواپ شبیه سازهاي پرواز باعث می – شبیه سازها •
، DSPیک هواپیماي واقعی، سوخت و ریسک تصادف آن  را بپردازید. یک شبیه ساز  ههستید بدون این که هزین

می باشد. یک شبیه ساز روي یک کامپیوتر راه اندازي می شود و  DSP هیک پیاده سازي نرم افزاري از یک تراش
براي تحلیل امکان پذیر بودن طرح ها قبل از را شبیه سازي می کند. آن ها  DSPتقریباً تمام وظایف اساسی یک 

این که به سخت افزار تبدیل شوند،استفاده می شوند. آن ها همچنین براي تشخیص این که یک طرح به خصوص 
 کار خواهد کرد یا نه، نیز خیلی مفید هستند.

Emulators –  یکemulator عمل ها را روي به ما این اجازه را می دهد که مستقیماً نتیجه اجراي دستورDSP  کنترل و
یرات داخلی در دستگاه را در هر مرحله ببینیم. توسعه یها تمام تغ emulatorاشکال زدایی کنیم. ما می توانیم با استفاده از 

توانند در هر زمان یک دستورعمل را اجرا کنند، براي اطمینان از عمل صحیح سطح ولتاژ را کنترل کنند و هر دهندگان می
 ش بررسی کنند.درا در زمان خونتیجه 

اده یک برنامه اشکال زدا براي نمایش اطالعات اجراي برنامه به فرمتی قابل استف  –)Debuggerاشکال زدا ( هبرنام
شوند در واقع فرمی از داده هاي موجود  رود. داده هایی که در برنامه اشکال زدا نمایش داده می براي برنامه نویس، به کار می

افزار مناسب  یا یک رابط ارتباطی به وسیله نرمو  emulatorهستند. این حافظه به آسانی با استفاده از یک  DSP در حافظه
، با فرمت عدد صحیح 16تواند داده را در مبناي  می debuggerبارگذاري می شود. براي مثال پنجره حافظه در   PC داخل یک

ها شامل یک رابط کاربر در کامپیوتر میزبان  Debuggerبه فرم باینري است.  DSPیا اعشاري نمایش دهد، با این حال داده در 
، ثبات ها و اسمبلی RAMتوانند محتویات و مسیر اجراي تراشه را کنترل و اصالح کنند. رابط کاربر محتویات  هستند، که می

ها بت به شبیه سازها این است که آنسها نdebugger ءدهند. مزیت عمده را نمایش می DSPبارگذاري شده در داخل  ءبرنامه
 که در محیط واقعی به عملکرد سیستم دسترسی پیدا کند.  دهند کنند در نتیجه به طراح اجازه میدر زمان واقعی کار می

تواند آغاز  سازي تأیید شد، طراحی برنامه می بعد از آن که امکان پذیري طرح با استفاده از شبیه –سیکل توسعه  •
کد را مشخص می کند. هر  مختلف هايها و بخشاحی می شود. این مرحله ریزه کارينرم افزار طرشود. ابتدا 

شود. اگر همه  بخش از برنامه به صورت جداگانه نوشته و تست می شود و سپس تمام سیستم بسته و آزمایش  می
گر برخالف انتظار ما بود، این محصول وارد بازار می شود. ا 1,0چیز آن طور که مورد انتظار است کار کند، ورژن 

 فرایند دوباره تکرار می شود. 

16( DSP هاي شرکتTexas Instruments ءخانواده TMS320:  
DSP هايTI شامل سه دستهء ،C2000 ،C5000  وC6000 .می شوند  

• C2000   
o  مزیت 

 .ارزان قیمت هستند §

 اند. براي فضاهاي با نویز باال طراحی شده §
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o کاربرد 

 ز قبیل کنترل موتور سیستم هاي کنترلی ا §

 ذخیره سازي  §

 کنترل دیجیتالی §

• C5000 
o  مزیت 

 باال ءبازده §

 ) در هر وات/هزینه/اندازهMIPS )Million Instructions Per Secondبیشترین  §

o کاربرد 

 تلفن هاي بی سیم §

 پخش کننده هاي صوتی §

 دوربین هاي دیجیتال §

 مودم ها §
§ VoIP 

• C6000 
o مزیت 

 عملکرد باال §

 آسان ءاستفاده §

o ردکارب 

 زیرساخت هاي مخابراتی §

 ایستگاه هاي بی سیم §
§ DSL 
 تصویر و ویدئو §

 سرورهاي چند رسانه اي §

  
 

  :TMS320VC5509Aممیز ثابت نمونه  DSPیک  )17
باشد. معماري  می TMS320C55xهاي  بر پایه نسل پردازنده TMS320VC5509Aپردازنده سیگنال دیجیتال ممیز ثابت 

DSP  سريC55x  و کاهش تلفات توان، به عملکرد باال و مصرف توان کم، دست یافته است. این با افزایش موازي کردن
CPU از یک ساختار باس داخلی تشکیل شده از: یک باس برنامه، سه باس براي خواندن داده، دو باس براي نوشتن داده و 
کند. این باس ها توانایی  یماص داده شده است، پشتیبانی اختص DMAهاي اضافی که به دستگاه هاي اضافی و فعالیت  باس
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تواند جدا  می DMAکنند. کنترل کننده  فراهم می CPUانجام حداکثر خواندن سه داده و نوشتن دو داده در یک سیکل را براي 

 در هر سیکل، دو داده را انتقال دهد. CPUاز فعالیت 

CPU  سريC55x )داراي دو واحد ضرب و جمعMAC 17بیتی در 17سیکل ضرب ) است که هر کدام قادرند در یک 
شود.  بیتی اضافی پشتیبانی می ALU 16بیتی توسط یک  40) مرکزي ALUبیتی را انجام دهند. یک واحد محاسبه و منطق (

 ها است و توانایی بهینه سازي فعالیت موازي و مصرف توان را فراهم ها زیر نظر کنترل مجموعه دستورعملALUاستفاده از 
  شوند.  مدیریت می DU (CPU) و واحد داده(AUها در واحد آدرس( یآورند. این توانای می

CPU  سريC55x )براي بهبود چگالی کدcode densityها با طول بایت متغییر پشتیبانی  العمل) از مجموعه دستور
عمل ها را لابیتی را انجام می دهد و دستور 32برنامه  FETCH)، از حافظه داخلی یا خارجی IUعمل(الکند. واحد دستور می

و   AUعمل ها را دیکد می کند و وظایف را به سمت الرودهد. واحد برنامه، دست ) به ترتیب قرار میPUبراي واحد برنامه(
DU  هدایت می کند و خط لوله را مدیریت می کند. توانایی پیش بینی دستورات پرش، از خالی شدن خطه لوله در هنگام

عمل است تا دسترسی به حافظه الشامل یک کش دستور 5509ري می کند. همچنین عمل هاي شرطی، جلوگیالاجراي دستور
  خارجی را کاهش دهد، انتقال داده را بهبود بخشد و از توان سیستم محافظت کند.  

و  EPROM) که دسترسی به حافظه اسنکرون مانند EMIFمجموعه دستگاه هاي جانبی شامل یک رابط حافظه خارجی(
SRAM ظه پرسرعت سنکرون به عالوه حافDRAM  وSRAM  را فراهم می آورد. سهMcBSP )multichannel buffered 

serial port کانال) را فراهم می آورد. رابط  128) ارتباط دوطرفه با وسایل سریال استاندارد متنوعی و ارتباط چند کاناله(تا
دهد که به حافظه داخلی  دازنده میزبان این اجازه را میبیتی است که به پر 16)، یک رابط موازي HPIپورت میزبان پیشرفته (

فراهم می کند.  CPUکانال مستقل را بدون دخالت  6، جابجایی داده براي DMAدسترسی داشته باشد. کنترل کننده  5509
) digital phase-locked loop( DPLL) و تولید کالك GPIOهمه منظوره( I/Oهمچنین شامل تایمر همه منظوره، هشت پین 

  می شود.
  

  منابع
[1] S. M. Kuo, B. H. Lee, and W. Tian, Real-time digital signal processing: implementations         

and applications: Wiley, 2006. 
[2]  http://students.washington.edu/hyrum/class/ect52/ 
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  :1آزمایش 
 CCS با نرم افزار  ییآشنا

      
 

        
  
 
  
  
  

 DSPآزمایشگاه دستور کار       

 
  اهو نحوه اجراي کد بر روي کیف آزمایشگ CCSآشنایی با نرم افزار هدف:      
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  ارتباطات پیشرو خاورمیانه     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  مقدمه ) 1

شد. در این آزمایش بـا  با افزار میو امکانات دیباگ نرم Code Composer Studioافزار هدف از این آزمایش، آموزش نرم
  گیرید. را یاد می DSPد و طریقه ریختن برنامه و اجراي آن روي یشوامکانات مختلف این نرم افزار آشنا می

  اندازي برد به صورت زیر عمل کنید:براي راه
 تغذیه برد را وصل کنید. •

 به کامپیوتر متصل کنید. را به برد و USBکابل  •

  اجرا کنید. desktopدر  را با دو بار کلیک روي آیکون  5نسخه برنامه کد کامپوزر  •
یرا کـه  آدرسـ  Workspaceشود. در قسـمت  باشد، باز میصورت زیر میبه که  Workspace Launcherي ابتدا پنجره •

 را وارد کنید.ید هاي خود را در آن شاخه ایجاد نمائ می خواهید در ادامه پروژه

با باال شکل کلی نرم افزار عوض شده  4، از نسخه  CCSدر نرم افزار 
و به جاي اینکه براي هر پروژه یک شاخه جدا تعریف شود، براي کلیه 

هاي که  تمام پروژه.شود تعریف می workspaceها یک شاخه به نام  پروژه
نشان داده  CCSافزار ند به شکل همزمان در نرمدر این پوشه قرار دار

شوند. همچنین اگر یک پروژه جدیددر نرم افزار ایجاد شود، آدرس محل  می

  نکته
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باشد. هر پروژه در یک شاخه می workspace نرم افزار درایجاد آن در
  ها جدا باشد.  دیگر پروژه قرار می گیرد تا از workspaceجدید در درون 

  کلیک کنید. OKي ن آدرس، روي گزینهبعد از وارد کرد
  

 
  CCS5.3افزار نرم workspace: 1شکل

  اکنون پنجره اصلی نرم افزار باز می شود.
که در پشت کیف قرار دارد  USBاز طریق یک کابل  DSPکیف آزمایشگاه : PCبا   DSPنحوه ارتباط کیف آزمایشگاه
وجود دارد ولی براي اتصال به کامپیوتر از  USBت کنید که در روي برد نیز محل زدن کابل به کامپیوتر متصل می گردد. دق

 را به پشت دستگاه متصل نمود. USB( که در درون کیف قرار دارد) حتما باید کابل  JTAGطریق 
  روشن کنید.قرار دارد پشت بردکه در با زدن کلید روشن/خاموش اکنون کیف آزمایشگاه را  •

  یک پروژه جدیدایجاد ) 2
  کلیک کنید. CCS Project، روي  Newگزینه و با زدن ، ي جدید، به منوي فایل رفتهجاد پروژهبراي ای
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 : ایجاد پروژه جدید2شکل 

  ي باز شده را مطابق شکل تنظیم کنید:پنجره

  
  : تنظیمات پروژه3شکل 

 Useل ذخیره سازي پروژه ، را می توان به دلخواه انتخاب نمود ولی بهتر است تیک مربوط به در این پنجره آدرس مح

Default Location  درون  دررا زده تا پروژهworkspace کیف آزمایشگاه  درردد. ایجاد گDSP  از یک پردازنده با نام
TMS320C5509A  55از سريxx  ) شرکت تگزاس اینسترومنتwww.ti.com  .همچنین براي  ) استفاده شده است

 XDS100ver2مربوط به سري  JTAGاز یک  DSPبه برد ، در کیف آزمایشگاه  CCSاتصال کامپیوتر و نرم افزار 
  استفاده شده است که باید در این صفحه به درستی وارد شود. 

  .می گرددي جدید ایجاد در این مرحله یک پروژه

http://www.ti.com
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  فایل برد: gelاضافه کردن ) 3

باشـد  کنید، نیاز به این کار نمیاستفاده می 1CCSناسب به برد اضافه شود. اگر از شبیه ساز فایل م gelدر این مرحله باید 
-فایل براي تنظیم سرعت باس و افزایش سرعت پردازنده صـورت مـی   gelافزار مناسب است. اضافه کردن و پیش فرض نرم

فایـل مـی باشـد. در نـرم افـزار بـراي هـر         gelن یک در اکثر موارد نیاز به اضافه کرد DSPدر هنگام استفاده از بردهاي  گیرد.
  gelفایل استاندارد با  gelفایل پیش فرض وجود دارد اما هنگام استفاده از بردهاي آماده، بعضا نیاز است که  gelپردازنده یک 

) بایـد   EVM یـا  DSKفایل ارائه شده توسط شرکت سازنده برد تعویض گردد. در اکثر بردهاي آماده خـارجی ( نظیـر انـواع    
  اینکار انجام پذیرد.

شود که حاوي اطالعـات مـورد نیـاز نـرم       همراه هر پروژه ایجاد می ccxmlبه باال یک فایل با پسوند  4نسخه  CCSدر 
 gelباشـد. محـل انتخـاب     و نام پردازنده نیز مـی  JTAGافزار براي ارتباط بین برد و کامپیوتر است. این فایل حاوي نام ومدل 

دوبار کلیک کنید تا گسترش یابـد.   targetConfigsروي  Project Explorerبراي این منظور در ز در این فایل می باشد. فایل نی
  دو بار کلیک کنید تا باز شود. TMS320C5509A.ccxmlفایل روي

 
  JTAG: تنظیمات 4شکل 

____________________________________________________________________ 
ها را بدون نیاز به برد واقعی تست نمود.  DSPاز عملکردهاي قرار دارد که با کمک آنها می توان بعضی  Simulatorتعدادي  CCSدر نرم افزار  - 1

Simulator ها بسیار قوي طراحی شده اند به طوریکه اگر یک برنامه درSimulator  به درستی کار نماید به احتمال بسیار باال بر روي برد  واقعی نیز به
ها نظیر  Peripheral+ برد )، در بخش مربوط به  JTAG  +CCSاقعی ( و یک برد و Simulatorهمان شکل عمل خواهد نمود. در عمل تفاوت بین 

  اند. ها این بخشها پیاده سازي نشدهSimulatorو ... می باشد که در اکثر  USB  ،Serialپورتهاي مختلف پردازنده نظیر 

قرار داده شده است که باید هنگام سـاختن   XDS100ver2از نوع  JTAGیک  DSPدر کیف آزمایشگاه 
  وارد کنیم. NEW CCS PROJECTدر پنجره  CONNECTIONدر قسمت هر پروژه جدید نام ان را

  

  توجه
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  شود:زیر باز می پنجره

 
  تنظیمات پردازنده :5شکل 

) و نام پردازنده که قبال در هنگـام ایجـاد پـروژه جدیـد وارد      XDS100v2( مثال  JTAGدر این پنجره تنظیمات مربوط به نوع
و درنهایـت   کرده کلیک C55xxکلیک کنید. روي در پایین پنجره Advancedروي زبانه نموده اید قابل مشاهده و تغییر است. 

Browse…را بزنید.  

 
  فایل مناسب gel: انتخاب 6شکل 

  کلیک کنید . openرا انتخاب کنید و روي  DSPro5509DSK.gelفایل  c:\DSPLab\gel Filesاز پوشه 

 
  مناسب لیفا ژل انتخاب: 7شکل 

  کلیک کنید. saveروي  ،ccxmlاکنون در فایل با پسوند 
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  مناسب لیفا gel تنظیمات: 8شکل 

  
  :CCSدر  C) نوشتن اولین برنامه 3

  دو بار کلیک کنید تا باز شود. main.cروي فایل  Project Explorerدر اکنون 

 
  Cبراي نوشتن اولین برنامه  main.c: باز کردن فایل  9شکل 

  را به صورت زیر تغیر دهید: main.cفایل  

 
  جدید براي چاپ یک متن : برنامه10کل ش
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جهت مدیریت حافظه مورد استفاده قرار می گیرد.  cmd.فایل . :  cmdنقش فایل توضیح مختصر در مورد 
  معرفی کند. ccsبا کمک این فایل کاربر می تواند بخشهاي قابل استفاده حافظه پردازنده را براي نرم افزار 

  COMMANDدن فایل اضافه کر) 5
 ي پروژه کپی کنید.قرار دارد را داخل پوشه c:\DSPlab\AZ1را که در مسیر  DSP_PRO_5509A.cmdفایل 

  :  محتویات این فایل به شکل زیر است
 

MEMORY 
{ 
PAGE     0: 
 
  DRAM1  : origin =00100h , length=10000h 
}           
SECTIONS 
{ 
             .text: {}  >  DRAM1     PAGE    0 
} 

تایپ کنید.دقت شود که تمام فاصله ها و * .cmdدر یک فایل با پسوند  CCSبه جاي کپی می توانید این فایل را در درون 
  حروف کوچک و بزرگ رعایت شوند.

شود پس  انتخاب شود.در پنجرهاي که باز می sourceسپس گزینه  newگزینه  fileبراي ایجاد یک فایل جدید از منوي 
  )تایپ نمایید.cmd.*انتخاب کنید.سپس فایل قبل را ( noneرا templateنام فایل نوع از وارد کردن 

در کتاب  commandفایل و نحوه عملکرد آن بیشتر بدانید می توانید به فصول مرتبط با فایلاگر می خواهید در مورد این 
  مراجعه کنید. DSPمرجع کامل پردازنده هاي"

  

6 (Build  وRun: 
را انتخاب کنید. مطمئن شوید که هیچ خطایی تولید نشده باشد. اگـر خطـایی در    شدن پروژه آیکون Build1براي 

نـرم افـزار نشـان داده مـی      ، سمت راستدر پنجره پایین CCS خطا ها در نرم افزار  برنامه وجود داشت آن را بر طرف کنید.
  شوند.

  

____________________________________________________________________ 
1 - Build  به معنی کامپایل و سپس لینک برنامهC می باشد.  
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  جره خطاها: پن11شکل 

 بـراي یک راه آسـان   آیکون شوید.  debugوارد محیط  اگر برنامه خطائی نداشت می توانید با زدن آیکون 
) و رفـع   Editفضاي مربوط بـه تایـپ برنامـه (     5نسخه  CCSدر  .می باشد کامپایل، لینک و اجراي برنامه انجام کلیه مراحل

کلید به شکل زیر وجود دارد که بـا   راست دو) از هم جدا شده است. در باالي نرم افزار گوشه سمت  debugاشکال برنامه ( 
رفت. دقت شود که منوهاي نرم افزار در هر یک از این دو محیط بـا هـم    Debugبه فضاي  Editکمک انها می توان از فضاي 

  متفاوت بوده و حتی ظاهر نرم افزار نیز عوض می شود.

 
  و برعکس Editبه  debug: تغییر وضعیت نرم افزار از محیط 12شکل 

تغییـر یافتـه و    Debugبه  Editدر صورتیکه با زدن آیکون سوسک همه چیز با موفقیت انجام پذیرد محیط نرم افزار از فضاي 
شـود و نتیجـه در   برنامـه اجـرا مـی    با انتخـاب  آیکونهاي شکل بعد به صورت فعال در باالي نرم افزار ظاهر می گردند. 

  شود.که در پایین صفحه است، نمایش داده می Consoleي پنجره

 
  : اجراي برنامه13شکل 

  ) بعضی از امکانات نرم افزاري براي دیباگ7
7- 1 (Break Point  

  برنامه را به شکل زیر عوض کنید.
#include <stdio.h> 
inti= 10; 
int  Array[100]; 
main() 
{ 
 printf("Hello .... " ); 
 for( i = 0 ; i< 100 ; i++ ) 
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  { 
    Array[i] = i; 
   } 
} 

  کنید.  Loadبردکرده و اگر خطایی نداشت آنرا بر روي  Buildپروژه را دوباره  
اي است فقط  کمی طوالنی  هبرنامه می توانید بر روي آیکون سوسک کلیک کنید. این راه حل ساد Loadو  Buildبراي 

شد در  Buildو سپس وقتی برنامه  )  CTRL+B( را بزنید Build Allگزینه  Projectاز منوي ،است .بهتر است به جاي آن
 این کار را انجام دهد. همیشهکند بخواهید که  Loadرا مجدد  out.*خواهید فایل  پرسد آیا می جواب سئوال نرم افزار که می

  باشید. Debugلیه این کارها باید در محیط براي انجام ک
(  را بزنید Toggle Break Pointگزینه ، Runاز منوي رفته و  ;  Array[i] = iبر روي خط  main.cدر درون فایل 

CTRL+SHIFT+B (. در صورتیکه منويRUN  در نرم افزاروجود نداشت محیط نرم افزار را از حالتEDIT  بهdebug 
 ،یکی از امکانات Break Pointگردد.  در این خط از برنامه می Break Pointباعث ایجاد یک کار این  تغییر دهید.

 Breakگردد.  باعث توقف اجرا در خط مربوطه می Break Pointباشد.  ها می نویسی براي رفع عیب برنامه افزارهاي برنامه نرم

Point افزار  ها در نرمCCS  گردند.  شوند مشخص می ط مربوطه ظاهر می) که در خ(آبیبا دایره  5نسخه  

 

 
  افزاردر نرم Break Point: ایجاد 14شکل 

 F8اکنون با زدن کلید حتما نرم افزار در محیط دیباگ باشد(کلید سوسک قبل فشرده شده باشد). F8قبل از فشردن کلید 
  گردد. متوقف می Break Pointحل م برنامه را اجرا کنید. خواهید دید که اجراي برنامه در

را در پایین صفحه را ببینید ، هیچ متنی  stdoutبار پنجره  اگر این
قبال اجرا شده است  ()printfدر آن ظاهر نشده است. اگرچه که تابع 

در خروجی ظاهر نشده است. این از   ()printfولی هنوز نتیجه اجراي
است. دلیل این مسئله این است که همیشه  CCSافزار  ي نرممحدودیتها

  نکته
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ساز مانده و براي نمایش،  افزار یا شبیه در درون سخت  ()printfآخرین 
گردد. براي حل این مشکل یا باید برنامه را  منتقل نمی CCS افزار  به نرم

ز ، اprintfمتن درون هر تا به آخر اجرا کنید تا برنامه تمام شود و یا در 
\n  .استفاده نمود\n باشد  در کد نویسی استاندارد به معنی خط بعد می

شود متن پس از آن در خط بعد نمایش داده شود. اما در  و باعث می
CCS شود متن قبل از  باعث می ،عالوه بر خط بعد\n ، بالفاصله جهت

  نمایش به نرم افزار فرستاده شود.
  

  گرداند. جمع می نماید و نتیجه را بر  2را با   xجود در متغییر مویک تابع بنویسید که عدد : 1تمرین 
  بررسی کنید. CCSدر  printfدر نحوه اجراي دستور  n\تاثیر : 2تمرین 
فلشی که در شکل بعد نشان داده شده است را بررسی و بیان نمائید. این فلشها براي  5ملکرد هر یک از ع: 3تمرین

 ر می گیرند.اجراي برنامه مورد استفاده قرا
 

  
 

  بنویسید که متن زیر را چاپ کند: Cیک برنامه : 2 تمرین
  

Salam 
Inja Az DSP ast…  

 
  دهد. شود باید بتواند متن را بالفاصله در صفحه نمایش این برنامه در حالیکه خط به خط اجرا می

  Watchي ) پنجره7-2
،  Arrayفظه هاي مختلف را مشاهده نمود. مثال براي مشاهده آریه این امکان وجود دارد که بتوان مقدار متغییرها و حا ccsدر 

  در نرم افزار ظاهر می شود.  Watch را انتخاب کنید. با اینکار پنجره Expressionsرفته و گزینه  Viewبه منوي 
 قرار دارد. ;Array[i]=iمطابق شکل در خط  Break Pointمطمئن شوید که 

  



 خاورمیانه پیشرو ارتباطات  CCS                                                                                              38 با نرم افزار  ییآشنا: 1آزمایش 

 

 

 
 افزاردر نرم Break Point:گذاشتن15شکل 

 

 
 watch: اضافه کردن پنجره 16شکل 

باشد که بایـد دقیقـا    می Cاسم یکی از متغییرهاي برنامه  Arrayرا وارد کنید. Arrayکلیک کنید و  Add new expressionروي 
  تعریف شده است تایپ گردد. Cمعادل همان متغییري که در 
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 watch  پنجره: 17 شکل

Array .را گسترش دهید تا بتوانید مطابق شکل مقادیر را مشاهده کنید  
  

 
  watch  پنجره: 18شکل 

 ي حافظه) مشاهده7-3
  را انتخاب کنید: Memory Browserي ، گزینهView، از منوي DSPي ي حافظهبراي مشاهده
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  : اضافه کردن پنجره مشاهده حافظه19شکل 

 Arrayمحل آدرس ، آدرس متغییر  قسمت باال در شود. در گردد براي مشاهده محتویات حافظه استفاده می اي که باز می پنجره
قبل باز نمودید  که در قسمت  Watch. اگر به پنجره )  Array&( تایپ کنیدرا بزنید Enterدر حافظه را تایپ کرده و کلید 

است را  0x2714آدرس آنرا که  Array&توانید به جاي  می در مقابل آن نوشته شده است. Arrayنگاه کنید آدرس متغییر 
  نیز در این محل تایپ کنید. آیا نتیجه یکسان است؟
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  DSP: مشاده حافظه 20شکل 
 

ضرب کند. با استفاده از امکانات دیباگ که در ایـن بخـش    Bرا در ماتریس  Aاتریس بنویسید که م cاي به زبان : برنامهتمرین
 باشد.اید مطمئن شوید که نتیجه درست مییاد گرفته

  
1 20 3
40 5 60
7 80 9

A
 
 =  
    
1 1 1
2 2 2
3 3 3

B
 
 =  
    

  
  



 
  
  
  
  

  :2آزمايش 
 آشنايي با  كيف آزمايشگاه

  
  
  
  
  

    DSP  شگاهيدستور كار آزما
 

  كيف آزمايشگاه مختلف هايقسمت اندازيهدف:آشنايي و راه
 

  ارتباطات پيشرو خاورميانه
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  مقدمه )1
هـا كـار   LEDنه با كليدها و كه چگو مگيري. ياد ميمشويآشنا مي كيف آزمايشگاه هاي مختلفآزمايش با قسمتدر اين 

 .مكـه روي كيـف قـرار دارد مشـاهده كنـي      LCDدرو  مو در يك متغيير ذخيـره كنـي   م. از مبدل آنالوگ به ديجيتال بخوانيمكني
تا روي اسيلوسكوپ  مفرستيو توسط مبدل ديجيتال به آنالوگ آن را به خروجي برد مي مكنيهمچنين يك شكل موج توليد مي

  .ممشاهده نمايي

  و كليدها LEDكار با  )2
  مراجعه كنيد) 1ي ي جديد ايجاد كنيد. (براي يادآوري به ضميمهيك پروژه

  تايپ كنيد: main.cي زير را در فايل برنامه
  .خود برد اضافه شود gel fileحتما 

  
#include<stdio.h> 
int *LED; 
int *KEY; 
main() 
{ 
 LED=(int *)0x600000; 
 KEY= (int *)0x600800; 
 for(;;){ 
  *LED= *KEY; 
 } 
} 

تواننـد بـه صـورت ورودي و خروجـي     باشند كه ميكه داراي پورت مي AVRبرخالف ميكروكنترلرهاي معمولي مانند 
كنيم مانند، متصل مي DSPاي كه به تعدادي خطوط آدرس و داده وجود دارد. به هر قطعه DSPهاي تعريق شوند، در پردازنده

، حافظـه و ... يـك فضـاي آدرس اختصـاص     (DAC)، مبدل ديجيتال به آنالوگ (ADC)لوگ به ديجيتال ، مبدل آناLEDكليد، 
شود و عمليات خوانـدن يـا نوشـتن روي آن    دهيم كه با خواندن يا نوشتن در اين فضاي آدرس قطعه مورد نظر انتخاب ميمي

  شود.اعمال مي
LED در اين برنامه آدرس  باشند.كليدهاي روي برد داراي آدرس مشخصي مي:ها وLEDگر ها در اشارهLED  و آدرس

  شود: ريخته مي KEYگر كليدها در اشاره
                                               ريخته شود LEDها را در متغيير  LEDآدرس  )1

LED=(int*)0x600000;   
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                                                 ريخته شود KEYها را در متغيير كليدآدرس  )2

KEY=(int*)0x600800;  
  .ظر ريخته شودمتنا LEDدر  هر سيگنالي از كليدها خوانده شود )3

  كنيد. Runو  Buildبرنامه را  
  روشن شوند. Digital Outputهاي متناظر در قسمت LEDبا فشار دادن هر كليد بايد 

  ها را به صورت يك در ميان روشن كند.LED: برنامه باال را طوري تغيير دهيد تا 1تمرين 
در نظر بگيريد.  Bو چهار كليد سمت چپ برد را به عنوان عدد  A: چهار كليد سمت چپ برد را به عنوان عدد 2تمرين 

ي نهايي را بـه صـورت   را به صورت باينري از كليد دريافت كند و در هم ضرب كند. نتيجه Bو  Aاي بنويسيد كه عدد برنامه
  نشان دهد.  LEDي در باينر

ها بايـد بـه صـورت زيـر     LEDشود و ) مي6( 0110) ضرب كنيم، حاصل 3( 0011) را در 2( 0010براي مثال اگر عدد 
  باشند:

  "خاموش" "خاموش""خاموش" "خاموش" "خاموش" "روشن" "روشن" "خاموش"

  ADCاندازي راه )3
  وارد كنيد: main.cي زير را در فايل راجعه كنيد) و برنامهم 1ي ي جديد ايجاد كنيد (براي يادآوري به ضميمهيك پروژه

#include<stdio.h> 
int *Ad; 
int *FIFO_ad; 
inti,x[256]; 
intfifo_status; 
main() 
{ 
 Ad= (int* )0x400001; 
 FIFO_ad= (int* )0x400036; 
 for(;;){ 
  fifo_status=*FIFO_ad; 
  if((fifo_status&(0x80)) != 0) 
   for(i=0;i<255;i++) 
    x[i]= *Ad; 
 } 
} 

  سپس برنامه را اجرا كنيد. . )يدكن يكسوسك كل يكونآ ي(رو يدشو يباگتا وارد صفحه د يدكن  Run و   Build پروژه را 
توليد كنيد زمين سيگنال ژنراتور به زمين كيف  KHz 1يك سيگنال سينوسي با فركانس  ژنراتوربا استفاده از سيگنال 

قرار  A/Dكيف آزمايشگاه كه در قسمت  INقرار دارد متصل كنيد سيم سيگنال ژنراتور را به  A/Dاه كه در قسمت ازمايشگ
  دارد وصل كنيد.

  ي نمايش برد را به صورت زير تنظيم كنيد:صفحه
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 5هاي  با دگمه ي فركانس را انتخاب كنيد.گزينه 4و  3هاي قرار دهيد. با دگمه A/D، برد را در حالت 2و  1هاي با دكمه

به قسمت فرمت برويد و فرمت  تايي را انتخاب كنيد. 256را انتخاب كنيد. به قسمت فيفو برويد و فيفو   KHz  1فركانس  6و 
دوباره به حالت اسيلوسكوپ برگرديد. سيگنال سينوسـي ورودي بايـد در اسيلوسـكوپ نشـان داده      را عالمتدار انتخاب كنيد.

  شود.

  CCSافزار  رسم نمودار در نرم  ) 3-1
را  Graphي برويد، گزينـه  Tools، به منوي CCD Debugي موج سينوسي ورودي در نرم افزار، در صفحه براي مشاهده

  باشد) RUN(توجه شود كه برنامه نبايد در حالت كليك كنيد. Single Timeانتخاب كنيد. سپس روي گزينه 

 
  نرسم نمودار در حوزه زما:1شكل 

Graph Properties :را با توجه به شكل تنظيم كنيد  
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  : تنظيمات رسم نمودار2شكل 

  كنيد. RUNقرار دهيد برنامه را  Break Pointيك  ;x[i]= *Adخط  كناربراي رسم نمودار 
  اجرا مي شود و سپس متوقف مي شود. x[i]=*Adبرنامه تا خط 
رساني مي شود در صورت اجراي  نمودار بروز برسد) Break point(به  رنامه توقف كندفقط هنگامي كه ب توجه كنيد

  شود.برنامه نمودار بروز رساني نمي
  ضرب شود. 2ي موج سينوسي ورودي را در : برنامه را طوري تغيير دهيد تا با فشار دادن كليد روي برد دامنهتمرين

  D/Aاندازي راه )4
  زير تنظيم كنيد: ي نمايش برد را به صورتصفحه

  D/Aمد: 
  كيلوهرتز 8.474فركانس:

  تايي 256فيفو: فيفو 
  دارفرمت: عالمت

  قرار دهيد. D/Aدوباره به حالت اسيلسكوپ برگرديد و ورودي را در حالت 
  وارد نماييد: main.cيك پروژه جديد ايجاد كنيد و فايل زير را در برنامه 

int *D2A; 
int *FIFO_d2a; 
int fifo_status; 
int i, x[256]; 
main() 
{ 
 D2A= (int* )0x400002; 
 FIFO_d2a= (int*) 0x400026; 
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 for(;;){ 
  fifo_status=*FIFO_d2a; 
  if((fifo_status&(0x20)) != 0) 
   for(i=0;i<256;i++) 
    *D2A=i*4; 
 } 
} 

  مقدار نوشته مي شود. 256ل آن خالي شد ، داخ D2Aمربوط به  FIFOتوضيح سه خط آخر برنامه : وقتي حافظه ي 
برنامـه را اجـرا كنيـد. بايـد      .  )يدكن يكسوسك كل يكونآ ي(رو يدشو يباگتا وارد صفحه د يدكن  Run و   Build پروژه را 

  شود.ي نمايش نشان داده ميشكل موج زير در صفحه

 
  

وصـل كنيـد. اسيلسـكوپ را در     D/Aرا به پـورت خروجـي    A/Dدر برد با استفاده از يك سيم پورت ورودي تمرين: 
فرستاده شود. اين مـوج را در   D/Aاي بنويسيد يك موج مربعي توليد كند و به خروجي قرار دهيد. برنامه A/Dحالت ورودي 

  اسيلوسكوپ مشاهده كنيد.
-ريخته مـي  A/Dباشد. بايد توجه كرد مقاديري كه در بيتي مي 12مبدل آنالوگ و ديجيتالي كه روي برد قرار دارد  :نكته

رود و به درستي در صفحه نمـايش  تر نشود. در غير اين صورت شكل موج نشان داده شده به اشباع ميشود از حد مجاز بيش
  شود.نشان  داده نمي

  توليد موج سينوسي )5
: هـا عبارتنـد از  وجود دارد كه برخي از ايـن روش  DSPي هاي مختلفي براي توليد موج سينوسي در يك پردازندهروش

ها و استفاده از مدوالسيون پهناي پالس. زمـاني كـه نيـاز بـه پـردازش      اييابي، چند جمله، درونlookup tableاستفاده از يك 
  آوريم.است، روي مي IIRاندكي براي توليد موج سينوسي داريم، به روش ديگري كه استفاده از يك فيلتر 
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شـود كـه بـه    ي دوم طوري طراحـي مـي  مرتبه IIR، يك فيلتر در اين روش همان طور كه در شكل نشان داده شده است

باشد. براي اين كه اين فيلتر بـه صـورت مـرزي    صورت مرزي پايدار باشد. اين كار براي فيلتر كردن يك سيگنال نامناسب مي
يداري مـرزي انتخـاب   شوند. بعد از اين كه ضرايب فيلتر براي پاي واحد قرار داده مي هاي فيلتر روي دايرهپايدار باشد، قطب
شـود. فيلتـر شـروع بـه      شود. سپس ورودي قطع مياعمال ميt=0ي واحد به فيلتر به عنوان ورودي در زمان شدند، يك ضربه

  كند.نوسان با يك فركانس ثابت مي

 
  مرتبه دوم IIR: يك فيلتر 3شكل 

  ي دوممرتبه IIRفيلتر   ) 5-1
  :باشدي دوم در شكل باال به صورت زير ميهي تفاضلي فيلتر مرتبمعادله

  
  ي مطلـوب مـوج سيسنوسـي مـا     دامنـه  Aفركانس نوسان مطلوب و  0fفركانس نمونه برداري،  sfي باال، در معادله

  باشد.مي
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0س خواهيم يك موج سينوسي با فركانمي 1000f Hz=  10000وsf Hz=    توليد كنيم. براي اين منظور بـا توجـه

  به معادالت باال داريم:

0
2 180 36

10
w ×

= =
  

1 2 cos(36 ) 1.618a = − = −o

  
1A =  

0 sin(36 ) 0.588b = =o

  
 sourceرا انتخاب كنيد در قسمت  source fileبرويد  newدر قسمت  fileنوي د كنيد. به مي جديد ايجايك پروژه

file  وsinGen  حال در فايل ايجاد شده ( وارد كنيدراsinGen.c.برنامه زير را وارد كنيد ( 

 
  

/********************************************* 
 * The coefficient A and the three initial values 
 * generate a 1KHz tone (sine wave) when running 
 * at a sample rate of 10KHz. 
 * 
 * Even though the calculations are done in floating 
 * point, this function returns a short value since 
 * this is what's needed by a 12-bit codec (DAC). 
 ***********************************************/ 
float y[3] = {0,0.588,0}; 
float A = 1.618; 
 
shortsineGen(void) { 
 y[0] = y[1] * A - y[2];   
 y[2] = y[1]; 
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 y[1] = y[0]; 
 
 return((short)(600*y[0])); 
} 

  :كنيد وارد main.cبرنامه زير را در فايل كنيد سپس  saveپس از نوشتن برنامه برنامه را 
int *D2A; 
int *FIFO_d2a; 
intfifo_status; 
int x[256]; 
unsignedinti; 
unsignedint j=0; 
shortsineGen(void); 
voidmain(void) 
{ 
 D2A= (int* )0x400002; 
 FIFO_d2a= (int*) 0x400026; 
 for(;;) 
 { 
  fifo_status=*FIFO_d2a; 
  if((fifo_status&(0x20)) != 0) 
   for (i=0;i<256;i++) 
   { 
    x[i]=sineGen(); 
    *D2A=x[i]; 
   } 
 } 
} 

LCD  برد را در مدD/A :قرار دهيد و به صورت زير تنظيم كنيد  
  كيلوهرتز 474/8فركانس: 

  تايي 256فيفو: فيفو 
  دارفرمت: عالمت

LCD   يدكن يمتنظ يرو به صورت ز يدقرار ده  اسيلسكوپ برد را در مد:   
  usec 500زمان: 
 v 1دامنه: 

  D/Aورودي: 
  v 0تريگر: 

برنامـه را اجـرا كنيـد. بايـد      .  )يدكن يكسوسك كل يكونآ ي(رو يدشو يباگتا وارد صفحه د يدكن  Run و   Build پروژه را 
  شود.ي نمايش نشان داده ميشكل موج سينوسي در صفحه

وجود داشته   break pointداده شود در برنامه نبايد توجه: براي اينكه شكل موج در صفحه نمايش برد آزمايشگاه نشان 
  باشد. 
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را محاسـبه كنيـد و در برنامـه     0bو  1aفركانس نمونه برداري را به صورت زير تغيير دهيد و هر بار ضـرايب   تمرين:

sinGen.c .به روز رساني كنيد  
:500,1000,2000,20000,40000sf  

  
براي مشاهده   يفركانس نمونه بردارمشاهده كنيد. كدام  LCDشكل موج سينوسي را هم در برنامه كد كامپوزر و هم در 

  باشد؟ تر ميبرد مناسب LCDبراي مشاهده در   يفركانس نمونه بردارباشد؟ كدام تر ميافزار مناسبدر نرم

  ي تصويرمشاهده )6
 

ي زير را ي جديد ايجاد كنيد، برنامهرا در حالت گرافيك قرار دهيد.يك پروژه ي نمايشصفحه 2و  1با كليدهاي 
  كنيد: Runو  Buildبنويسيد، 

  
#include<stdio.h> 
Int i=10; 
int * RGB_RAM; 
int Image[96][96]; 
voidmain(void) { 
 inti,j,k=0; 
 RGB_RAM = (int* )0x40D000; 
 for(i=0;i<96;i++) 
  for(j=0;j<96;j++) 
  { 
   Image[i][j]=i+j; 
   *(RGB_RAM+k)=i+j; 
   k=k+1; 
  } 
} 

  كند.تصوير روي برد تغيير ميپس از اجراي برنامه 

  افزار:مشاهده تصوير در نرم  ) 6-1
  را انتخاب كنيد. Image Analyzerگزينه Toolsاز منوي 
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  : اضافه كردن مشاهده گر تصوير به نمودار4شكل 

  را انتخاب كنيد: Propertiesدر پنجره باز شده كليك راست كنيد و 
  

 
  : تنظيمات مشاهده گر تصوير5شكل 

  را به صورت زير تنظيم كنيد: Propertiesپنجره 
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  ريماتمشاهدهگرتصويتنظ: 6شكل 

  شود:تصوير زير در نرم افزار نمايش داده مي
  

 
  افزار: تصوير مشاهده شده در نرم7كل ش

 
 
 
 

: برنامه قبل را طوري تغيير دهيد كه يك تصوير طوري نمايش داده شود كه از سياه (سمت چپ تصوير) به سفيد تمرين
  (سمت راست تصوير)  به آرامي تغيير كند.

پيكسل نمايش داده شود. معادله دايره به  30كز برد به شعاع برنامه را طوري تغيير دهيد تا يك دايره سياه در مر تمرين:
  باشد:صورت زير مي
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2 2(i-48) +(j-48) 30r = < 



  

 
 
 

  :3آزمایش 
کتابخانه  استفاده از آموزش نحوه

      گنالیپردازش س

 
 
   

  
 
 
  

 DSPدستور کار آزمایشگاه       

  کتابخانه پردازش سیگنالهدف:آشنایی با         
  

ارتباطات پیشرو خاورمیانه             
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  :یمقدمه: استفاده از توابع اسمبلی بهینه شده براي کارهاي ریاض )1
ها در بدو ورود به   DSP باشد.  ، پیاده سازي الگوریتمهاي ریاضی با آنها می DSP هاي  یکی از کاربردهاي مهم پردازنده

افزارهاي محاسباتی زیادي در بازار وجود دارند که  نرم هاي محاسباتی که داشتند مشهور شدند. امروزه بازار به دلیل قابلیت
به دلیل سهولت استفاده و قابلیتهاي باالي آن در دانشگاهها به عنوان یک   MATLAB باشد.  می  MATLAB مشهور ترین آنها 

آماده وجود دارد که      DSP گردد. امروزه تعدادي بردهاي  کمکی براي پیاده سازي الگوریتمهاي ریاضی استفاده می ابزار 
به این صورت است که در ابتدا با کمک  روش کار     درست کرد.  C هاي  براي آنها برنامه  MATLAB توان با کمک  می

 MATLAB   الگوریتم ریاضی مورد نظر در محیط ، SIMULINK     پیاده سازي شده و سپس با چند کلیک ساده در درون نرم ،
شکل  گردیده و پس از آن به  تولید   MATLAB معادل براي الگوریتم توسط   C به شکل اتوماتیک کد  ،   MATLABافزار

گردد. این  به پروژه اضافه می  MATLAB تولید شده توسط   C به وجود آمده و تمام فایلهاي   CCS خودکار یک پروژه براي 
مهمترین حسن این روش سادگی و زمان کوتاه انتقال الگوریتمها از  محاسن و معایبی دارد.   MATLAB روش استفاده از 

ا این روش تنها در دانشگاه و براي شبیه سازي کاربرد دارد. در عمل چون است. ام  CCS به محیط   MATLAB محیط 
 MATLAB    براي هر بلوك از یک کد C   آماده ( که معموال براي DSP  کند کد تولید شده در  استفاده می باشد)  ها بهینه نمی

میلیون  400مگا هرتزي با قابلیت  200براي یک پردازنده   MATLAB باشد. معموال کد تولید شده توسط  عمل کاربردي نمی
میلیون محاسبه ریاضی در ثانیه). از  2تنها براي کاربردهاي پردازش صحبت مناسب است ( مثال  محاسبه ریاضی در ثانیه ، 

این کد مشکل است. این باعث  دستکاري و بهینه سازي   MATLAB تولید شده توسط   C هاي زیاد کد  طرفی به دلیل پیچیدگی 
  .اي از یک روش دیگر استفاده کنند طراحان حرفه   ده کهش

این توابع، توابعی بسیار سریع  هاي ساخت خود تعدادي تابع اسمبلی نوشته است.  براي هر سري از پردازنده  TI شرکت 
ند در عمل بهتر شده است.چون این توابع بسیار سریع هست هستند که از قابلیتهاي خاص هر پردازنده در نوشتن آنها استفاده 

   .1 استفاده کرد است از آنها به جاي توابع مشابه 
، فیلترینگ، فیلترهاي FFTتوابعی که در کتابخانه پردازش سیگنال وجود دارند عبارتند از: محاسبه   به عنوان نمونه 

  ... . ها و توابع ریاضی مختلف مانند ضرب دو بردار،محاسبه توان سیگنال وتطبیقی، همبستگی، ماتریس

را نصب نمایید براي این منظور به ضمیمه  (dsblib): قبل از انجام این ازمایش باید کتابخانه پردازش سیگنال  نکته
  شود :ایجاد می dsplibالف مراجعه کنید. بعد از نصب کتابخانه پردازش سیگنال در مسیر زیر پوشه 

C:\ti\dsblib_2.40.00  
  رخ داد دلیل آن نصب نبودن کتابخانه پردازش سیگنال است. Fileدا نکردن اگر هنگام کامپایل برنامه خطاي پی

____________________________________________________________________ 
  گرفته شده است. DSPهاي کتاب مرجع کامل پردازنده 10این مقدمه از فصل   1
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شود.  در این آزمایش با استفاده از تابع بهینه جمع دو بردار، نحوه استفاده از کتابخانه پردازش سیگنال آموزش داده می

  جعه کنید). مراحل زیر را دنبال کنید:مرا 1ي ي جدید ایجاد کنید (براي یادآوري به ضمیمهبراي این منظور ابتدا یک پروژه
  به پروژه (lib.*)اي ي اول: اضافه کردن فایل کتابخانهمرحله

هایی هم نام همان خانواده قرار دارند. براي  هاي مخصوص هر خانواده در شاخه، فایل CCSافزار در محل نصب نرم
روي فایل پروژه کلیک راست ژه اضافه کنید. براي این منظور استفاده از کتابخانه پردازش سیگنال باید فایل مربوطه را به پرو

  را انتخاب کنید: properties وکرده 

 
 تنظیمات پروژهباز کردن قسمت : 1شکل 

 
  

  را انتخاب کنید. File Search Pathکلیک کنید و  C5500 Linkerرا انتخاب کنید، روي  Buildدر پنجره باز شده 
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  به پروژه کتابخانه پردازش سیگنال : اضافه کردن2شکل 

 
کلیک کنید. و مطابق شکل مسیر زیر را   ADD، روي Include library file or command file as inputدر قسمت 

 وارد کنید:
C:\ti\dsplib_2.40.00\55xdspx.lib 

 

 
 

  به پروژه گنالیکردن کتابخانه پردازش ساضافه  :3شکل 

-به مسیر جست و جوي فایل اضافه می  55xdspx.lib شود، کتابخانه کلیک کنید. همان طور که مشاهده می OKروي 

  شود.
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  به پروژه گنالیاضافه کردن کتابخانه پردازش س: 4شکل 
  
 اسبهاي منکردن فایل Includeي دوم: مرحله

Build  را انتخاب کنید، رويC5500 Compiler   کلیک کنید وInclude Options .را انتخاب کنید  
 

 

 
 

 به پروژه هاي مناسبکردن فایل Include: 5شکل 
 

  کلیک کنید و مسیر زیر را وارد کنید:  ADD، ، روي Add dir to #include search pathدر قسمت 
C:\ti\dsplib_2.40.00\include  
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   .یدکن یککل  OK  يرو

 
  هاي مناسب به پروژهکردن فایل Include: 6شکل 

  :کندرا با هم جمع می yو  x. این برنامه دو بردار تایپ کنید main.cبرنامه زیر را در فایل 
#include <math.h> 
#include <tms320.h> 
#include <dsplib.h> 
 
#define  NX 16 
#define  ADD_SCALE 0 
 
DATA  x[NX] ={1,2,3,4,5}; 
DATA  y[NX] ={6,7,8,9,10}; 
DATA  r[NX]; 
 
// generic variables 
short i; 
ushort scale; 
 
void  main() 
{ 
 scale = ADD_SCALE; 
    // clear 
    for (i=0;i<NX;i++)  r[i] =0; // clear  output  buffer 

(optional) 
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    // compute 
    add(x,y,r,NX, scale); 
 
} 

  کنید. سپس برنامه را اجرا کنید. Runو  Buildبرنامه را 
 

 rقرار دارند و خروجی در متغییر  yو  xها در متغییرهاي کند. وروديدو بردار را با هم جمع می addدر این برنامه تابع 
  را تایپ کنید. خروجی را مشاهده کنید. r&مطابق شکل  Memory Browserشود. در  پنجره ریخته می

  

 
 گر حافظهدر پنجره مشاهده  r: مشاهده متغییر 7شکل 

بنویسید تا همین  Cاجرا شود را حساب کنید. تابعی به زبان    addکشد تا تابع هایی را که طول میکالك تعداد: 1 تمرین
  هاي برنامه نوشته شده را محاسبه کنید. نتیجه را با قسمت قبل مقایسه کنید. د. تعداد کالكکار را انجام ده

 
 

ي تغییر دهید. خروجی را مشاهده کنید. چه تفاوتی با مرحله 1به  0را در برنامه از   ADD_SCALEپارامتر  :2 تمرین
  قبل دارد. دلیل این کار چیست؟

 
 

  باشد دو بردار زیر را در هم ضرب کنید:پردازش سیگنال می که از توابع mul32: با استفاده از تابع 3 تمرین
A=[100000,-200000,300000,400000] 
B=[50000,-60000,-70000,-80000] 

 
  مراجعه کنید. الفبه پیوست  spru422i.pdfبراي دانلود فایل آموزشی مربوط به پردازش سیگنال 

  
  : 1توضیحات مربوط به تمرین 

زي نمود. برنامه را فعال سا clockباید  اجرا شود،  یا تابع یک برنامهکه طول میکشد  ییهاکالكتعداد سبه براي مجا
- را انتخاب کرده، سپس گزینه clockي هنگزی Runاز منوي   Debugدر محیط مطابق شکل زیر،   clockبراي فعال سازي

  کنید.را فعال   Showو  Enableهاي
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که طول می کشد تا برنامه اجرا شود هاي   clockتعداد  ،کرده  Runبرنامه را خط به خط   clockبعد از فعال سازي
  شود.شکل ساعت نمایش داده می کناردر پایین پنجره 



  

 
 

 :4آزمایش 
  آشنایی با کتابخانه پردازش تصویر

  
 

      
 
  
  
  
  

    DSP  شگاهیدستور کار آزما      
  ریتصوکتابخانه پردازش هدف:آشنایی با        

  

  ارتباطات پیشرو خاورمیانه           
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  مقدمه  )1

باشد. با پیشرفت تکنولوژي  ازش سیگنال و تصویر میدر حوزه پرد DSP هايیکی از مهمترین کاربردهاي پردازنده 
اند اما تعداد محدودي از توابع در بین بسیاري از آنها مشترك است.  الگوریتمهاي پردازش تصویر تنوع بسیار زیادي پیدا کرده

این توابع اکثرا با قرار داده است.   CCSافزار  در نرم imagelib.hتعدادي از پرکاربردترین توابع را تحت عنوان  TIشرکت 
اند. نوشتن اسمبلی این توابع باعث شده که آنها  به صورت جداگانه نوشته شده ها زبان اسمبلی براي هر خانواده از پردازنده

در حداقل زمان ممکن، پردازش مورد نظر را  DSPافزاري هر پردازنده  کامال بهینه بوده و با استفاده از حداکثر قابلیتهاي سخت
اند، استفاده از آنها در کاربردهاي  سازي شده اي پیاده ها توسط طراحان حرفهم رسانند. با توجه به اینکه این الگوریتمبه انجا

نیاز است  پرداخته  CCSمختلف بسیار عاقالنه است. در ادامه این فصل به نکاتی که براي شروع کار پردازش تصویر با 
  .1 خواهد شد

  تصویر به پروژه اضافه کردن کتابخانه پردازش )2
مربوطه را به پروژه  ابتدا یک پروژه جدید ایجاد کنید. براي این که بتوانید از این کتابخانه استفاده کنید، باید کتابخانه

کنید. براي این منظور مانند آزمایش قبل کتابخانه پردازش تصویر را که در  includeهاي مناسب را خود اضافه کنید و فایل
  آدرس

C:\ti\c5500\imglib\55ximagex.lib  
  پروژه در قسمت Propertiesباشد را در موجود می

Build > C5500 Linker > File Search Path  
  .وارد کنید

____________________________________________________________________ 
  گرفته شده است. DSPهاي کتاب مرجع کامل پردازنده 11مه از فصل این مقد 1
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  : اضافه کردن کتابخانه پردازش تصویر به پروژه1شکل 

  همچنین آدرس 
C:\ti\c5500\imglib\include  

  را در مسیر
Build > C5500 Compiler > Include Options 

  وارد نمایید.

 
  مناسب به پروژه includeهاي : اضافه کردن فایل2شکل 

  انجام آزمایش )3
  تایپ کنید: main.cبرنامه زیر را در فایل 

#include <stdio.h> 
#include <imagelib.h>    
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#define WIDTH  96 
#define HEIGHT 96 
short img[96][96]; 
 
int * RGB_RAM; 
 
void main( ) 
{ 
 int i,j,k=0; 
 RGB_RAM = (int * ) 0x40D000; 
 short  rows, cols;   
 short  threshold_value; 
 for(i=0;i<96;i++) 
  for(j=0;j<96;j++) 
  { 
   img[i][j]=i*2; 
  } 
 threshold_value = 96; 
 cols = WIDTH; 
 rows = HEIGHT; 
 k=0; 
 for(i=0;i<96;i++) 
  for(j=0;j<96;j++) 
  { 
   RGB_RAM[k]= img[i][j]>>3; 
   k=k+1; 
  } 
      IMG_threshold(&img[0][0],&img[0][0],cols,rows,threshold_value 
); 
    k=0; 
 for(i=0;i<96;i++) 
  for(j=0;j<96;j++) 
  { 
   RGB_RAM[k]= img[i][j]>>3; 
   k=k+1; 
  } 
}                             

نحوه کار باشد استفاده شده است. که مربوط به کتابخانه پردازش تصویر می  IMG_thresholdدر این برنامه از تابع 
)  threshold_value = 96از پیش تعیین شده (تر از یک مقدار هاي تصویر کوچکباشد که اگر پیکسلبه این صورت می تابع

  کند.صفر میباشند را 
  کنید. Runو  Buildبرنامه را 
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برنامه کنار دستور  33صفحه نمایش برد را در حالت گرافیک قرار دهید. در خط  2یا  1هاي با استفاده از کلیک
IMG_threshold، Break Point :قرار دهید  

 
  در برنامه Break Point: گذاشتن 3شکل 

اجرا کنید. تصویر را در صفحه نمایش برد مشاهده کنید. دوباره برنامه را اجرا کنید. به صفحه برد  33برنامه را تا خط 
  نگاه کنید.

تر باشند را هاي تصویر را اگر از یک مقدار مشخصی کم، پیکسلIMG_thresholdتابع کنید، همان طور که مشاهده می
  کند.صفر می

  تمرین: برنامه فیلتر تصویر
باشد.  می DSPگیر در فیلتر میانگین کهایجاد نمایید. هدف از این پروژه پیاده سازي  imgfilter.cدید به نام یک پروژه ج

  ایجاد کنید و برنامه زیر را در آن وارد نمایید: imfilter.cیک فایل جدید به نام 
void imfilter(int x[96][96],int y[96][96],int mask[3][3],int 
WIDTH,int HEIGHT) 
{ 
 int i,j,n,m; 
 for(i=0;i<WIDTH;i++) 
  for(j=0;j<HEIGHT;j++) 
   y[i][j]=0; 
 
 for(i=1;i<HEIGHT-1;i++) 
  for(j=1;j<WIDTH-1;j++) 
   for(m=-1;m<=+1;m++) 
    for(n=-1;n<=+1;n++) 
     y[i-1][j-1] += x[i+m][j+n]*mask[1+m][1+n]; 
 
} 

را ی کند و تصویر نهایدر واقع به صورت یک فیلتر پایین گذر عمل می کند.تصویر اعمال میرا به  3×3این برنامه یک ماسک 
  برنامه زیر را تایپ کنید: main.cفایل  در. کندمینسبت به تصویر اولیه تار 

extern void imfilter(int [96][96],int [96][96],int 
[3][3],int,int); 
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int mask[3][3]={1,1,1,1,1,1,1,1,1}; //3x3 mask 
 
#include "imagesample.h" 
int WIDTH = 96; 
int HEIGHT = 96; 
#pragma DATA_SECTION( x, ".imgin") 
int x[96][96]; 
#pragma DATA_SECTION( y, ".imgout") 
int y[96][96]; 
int * RGB_RAM; 
void main(void) { 
 unsigned int i,j,k; 
 RGB_RAM = (int * ) 0x40D000; 
 //for(i=0;i<96;i++) 
 // for(j=0;j<96;j++) 
 //  x[i][j]=10; 
 for(i=0;i<96;i++) 
  for(j=0;j<96;j++) 
   x[i][j]=(unsigned char)goldhill[i][j]/9; 
 k=0; 
 for(i=0;i<96;i++) 
  for(j=0;j<96;j++) 
  { 
   //output[i][j]=output[i][j]>>8; 
   RGB_RAM[k]= x[i][j]; 
   k=k+1; 
  } 
 while(1) 
 { 
 imfilter(x,y,mask,96,96); 
 k=0; 
 for(i=0;i<96;i++) 
  for(j=0;j<96;j++) 
  { 
   //output[i][j]=output[i][j]>>8; 
   RGB_RAM[k]= y[i][j]>>3; 
   k=k+1; 
  } 
 
 for(i=0;i<96;i++) 
  for(j=0;j<96;j++) 
  { 
   x[i][j]=y[i][j]/9; 
  } 
 } 
} 
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  ایجاد کنید و برنامه زیر را در آن تایپ نمایید: DSP_PRO_5509A.cmdایل جدید به نام یک ف
MEMORY 
{ 
    PAGE 0: 
 
  DRAM1  : origin = 00100h   ,length=0FF00h 
  SRAM1  : origin = 10000h   ,length=10000h 
  SRAM2  : origin = 20000h   ,length=10000h 
  SRAM3  : origin = 30000h   ,length=10000h 
} 
 
 
SECTIONS 
{ 
  .text   :{}> DRAM1  PAGE 0 
  .imgin  :{} > SRAM2 PAGE 0 
  .imgout :{} > SRAM3 PAGE 0 
  lily    : {} > SRAM1 PAGE 0 
} 

رنامه را قرار دارد را در پوشه پروژه کپی کنید. ب C:\ti\c5500\imglib\include را که در پوشه imagesample.hفایل 
Build  وRun  .کنیدLCD  برنامه کنار تابع  32برد را در حالت گرافیک قرار دهید. در خطimfilter  یکBreak Point 

  قرار دهید.

 
  برنامه در  Break Point  گذاشتن: 4شکل 
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کنید تصویر  را اجرا کنید. هر بار که برنامه را اجرا میبرنامه را اجرا کنید تصویر اصلی را در برد مشاهده کنید. دوباره برنامه  
  شود.روي برد تارتر می

  تمرین: ماسک را به صورت زیر تغییر دهید
int mask[3][3]={1,-1,1, -1,1,-1,1,-1,1}; //3x3 mask 

  کند.مانند قسمت قبل عمل کنید. تصویر چه تفاوتی می  .یدکن  Run و   Build را برنامه 



 

 

 
 
  

 
 :5آزمایش 

  FIRفیلتر 
      
 

      
  
  
 
 
 
  
   DSP  شگاهیدستور کار آزما   
  DSPروي پردازنده  FIR سازي فیلتر هدف: پیاده   

  

 ارتباطات پیشرو خاورمیانه        
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  مقدمه )1
 

باشد. در این می DSPي پردازنده هدف از انجام این آزمایش آشنایی با نحوه پیاده سازي یک فیلتر پایین گذر رو
باشد از فایل ورودي خوانده هاي مختلف میآزمایش سیگنال ورودي که شامل مجموع سه شکل موج سینوسی با فرکانس

هاي سینوسی به خروجی و در نهایت یکی از شکل موجشود. پایین گذر روي آن اعمال میشود و سپس یک فیلتر می
  شود.فرستاده می

  ایشانجام آزم )2
 

کنید  includeهاي مناسب را  ه اضافه کنید و فایلژي پردازش سیگنال را به پروي جدید ایجاد کنید و کتابخانهیک پروژه
  ي پردازش سیگنال مراجعه کنید).(به آزمایش آشنایی به کتابخانه

  بنویسید: main.cي زیر را در برنامه
#include <math.h> 
#include <tms320.h> 
#include <dsplib.h> 
 
#define NX    128       /* Input sample size */ 
#define NH     48       /* Number of FIR filter coefficients */ 
 
/* Input data */ 
#include "input.dat" 
 
/* Low-pass FIR filter coefficients */ 
DATA LP_h[NH]={ 
-6,28,46,27,-35,-100,-93,26,191,240,52,-291,-497,-278, 
337,888,773,-210,-1486,-1895,-442,2870,6793,9445, 
9445,6793,2870,-442,-1895,-1486,-210,773,888,337, 
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-278,-497,-291,52,240,191,26,-93,-100,-35,27,46,28,-6}; 
 
 
DATA x[NX]; 
DATA  r[NX]; 
DATA  db[NH+2]; 
DATA  *dbptr = &db[0]; 
 
int *D2A; 
int *FIFO_d2a; 
int fifo_status; 
void main() 
{ 
 unsigned int i,j; 
 D2A= (int * ) 0x400002; 
 FIFO_d2a= (int*) 0x40000A; 
    // clear 
    for (i=0; i<NX; i++) r[i] = 0;  // clear output buffer (optional) 
    for (i=0; i<NH+2; i++) db[i] = 0;  // clear delay buffer (a must) 
    for (;;) 
    { 
     fifo_status=*FIFO_d2a; 
     if((fifo_status &(0x20)) != 0) 
  { 
      for (i=0; i<NX; i++) 
      { 
       x[i]=input[j++]; /* Get a buffer of samples */ 
       *D2A=x[i]; 
   if (j == 160) 
    j=0; 
      } 
  } 
  // compute 
  fir(x, LP_h, r, dbptr, NX, NH); 
 
  fifo_status=*FIFO_d2a; 
  if((fifo_status &(0x20)) != 0) 
   for (i=0; i<NX; i++) 
    *D2A=r[i]; 
 
  } 
} 
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آورده  ادامهکه در  signal.gen.cگرفته میشود این فایل توسط برنامه  input.datفایل از inputدر این برنامه ورودي 
ساخته  Hz 3300و  Hz 800 ،Hz 1800هاي جمع سه موج سینوسی با فرکانس  inputولید میشود .ورودي شده است ت

ژه که در پوشه   موجود می باشد را در پرو input.فایل در نظر گرفته شده است Hz 8000شده است. فرکانس نمونه برداري 
  :ژه اضافه شودپروکپی کنید تا به 

/* 
    signal_gen.c - Generate sine waves as test data 
    
    prototype:  void signal_gen(int *, int) 
                arg0: - data buffer pointer for output 
                arg1: - number of samples    
*/   
#include <math.h> 
 
#define T 0.000125              /* 8000 Hz sampling frequency */ 
#define f1 800                  /* 800 Hz frequency */ 
#define f2 1800                 /* 1800 Hz frequency */ 
#define f3 3300                 /* 3300 Hz frequency */ 
#define PI 3.1415926 
#define two_pi_f1_T (2*PI*f1*T) /* 2*pi*f1/Fs */ 
#define two_pi_f2_T (2*PI*f2*T) /* 2*pi*f2/Fs */ 
#define two_pi_f3_T (2*PI*f3*T) /* 2*pi*f3/Fs */ 
#define a1 0.333                /* Magnitude for wave 1 */ 
#define a2 0.333                /* Magnitude for wave 2 */ 
#define a3 0.333                /* Magnitude for wave 3 */ 
 
static unsigned int n=0; 
 
void signal_gen(int *x, int N) 
{                              
    float temp; 
    int   i; 
  
    for (i=0; i<N; i++) 
    { 
        temp = a1*cos((double)two_pi_f1_T*n); 
        temp += a2*cos((double)two_pi_f2_T*n); 
        temp += a3*cos((double)two_pi_f3_T*n);  
        n++; 
        x[i] = (int)((0x7fff*temp)+0.5);   
    }   
} 
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  باشند.قرار دارند مربوط به یک فیلتر پایین گذر می  LP_h[NH]ضرایب فیلتر که در متغییر 
  شوید.  ccs debugکنید تا وارد صفحه  Buildپروژه را 

  
  خروجی و نال وروديمشاهده سیگ )3

  جدید ایجاد کنید و به صورت زیر تنظیم کنید: Single Timeیک نمودار  2با توجه به آزمایش
  

  
  : تنظیمات مربوط به رسم نمودار در حوزه زمان1شکل 

شود. براي دیدن شکل موج خروجی، همین کار را یک بار دیگر انجام با این تنظیمات شکل موج ورودي نشان داده می
  را وارد کنید.  x ،&r&دهید. این بار به جاي 

  مشاهده تبدیل فوریه سیگنال ورودي و خروجی )4
را  FFT Magnitudeلیک کنید و ک Graphروي  Toolsاکنون براي این که فرکانس موج ورودي را ببینید، از منوي 

  انتخاب کنید.
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  : رسم سیگنال در حوزه فرکانس2شکل 

  را به صورت زیر تنظیم کنید: Graph propertiesي پنجره

 
  : تنظیمات مربوط به رسم نمودار در حوزه فرکانس3شکل 

 
برنامه پایین دستور  51را وارد کنید. در خط  x ،&r&وجی را ببینید این بار به جاي اکنون براي این که فرکانس موج خر

fir(x, LP_h, r, dbptr, NX, NH);  یکBreak Point .وارد کنید  
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  در برنامه Break Pointاشتن ذ: گ4شکل 

  هاي زیر برسید.برنامه را آن قدر اجرا کنید که به شکل موج
  

  
  
 
 
  

  :  توضیح
X  فرکانس می باشد. 3: سیگنال ورودي و شامل  
r .سیگنال خروجی و شامل یک فرکانس می باشد :  
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سیگنال ورودي را نگه می دارد و بقیه فرکانس  HZ 800و فقط فرکانس یک فیلتر پیین گذر می باشد  FIRتابع فیلتر 
د براي همین یک موج سینوسی در صفحه نمایش داده سیگنال خروجی فقط شامل یک فرکانس می باش ،ها را حذف می کند

    شود.می
  

با متلب طوري طراحی کنید که  FIRوصل کنید. یک فیلتر  A/Dبه ورودي  KHz 1: یک موج مربعی با فرکانس تمرین
  هرتز را حذف کند. 500از  تربیشهاي فرکانس
  

با متلب طوري طراحی کنید که  FIRیک فیلتر  وصل کنید. A/Dبه ورودي  KHz 1: یک موج مربعی با فرکانس تمرین
  هرتز را حذف کند. 500از  ترکمهاي فرکانس
  
 



  
 

 
 : 6 شیآزما

       FFT  عیسر هیفور لیتبد

 
 

       
  
  
  
  

   DSP  شگاهیدستور کار آزما      
  DSPسازي تبدیل فوریه سریع روي پردازنده هدف: پیاده        

 

 ارتباطات پیشرو خاورمیانه         
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  مقدمه )1
با استفاده از کتابخانه پردازش سیگنال  DSPروي پردازنده  FFT 1 یعتبدیل فوریه سر هدف از این آزمایش پیاده سازي

  باشد.می
 مراجعه کنید. 3براي نحوه استفاده از کتابخانه پردازش سیگنال و اضافه کردن فایل هاي مربوطه به آزمایش 

  آشنایی با تبدیل فوریه سریع )2
اي که . رابطهسی سیگنال حوزه زمان می باشدطیف فرکان به دست آوردنروشی موثر براي  DFTتبدیل فوریه گسسته 

  باشد.شود به صورت زیر مییک سیگنال استفاده می DFTبراي محاسبه 
 )1       (                                                                 

                
ضرب مختلط   تقریبآ   k=0,1,…,n-1  که x(k)نمونه از  nي محاسبه کردن برامشکل موجود در این روش اینست که 

-n  .جمع مختلط نیاز هستند  
جمع حقیقی است بنابراین تعداد  2ضرب حقیقی و  4محاسبه یک ضرب مختلط در سخت افزارهاي دیجیتالی مستلزم 

شود. خیلی بزرگ خیلی زیاد می Nمی باشد که این براي یک  4×با برابر DFTعملیات مورد نیاز براي محاسبه کردن یک 
  ها مستلزم عملیات سنگینی است .  محاسبه و ذخیره کردن Nبراي مقادیر بزرگی از 

براي  .ن دفعه محاسبه می شوندچندی مقادیر یکسانی از  DFTیک تابع متناوب است در هنگام محاسبه  چون 
  دارند یکسانی ریمقاد  از یمختلف يهاتواننشان داده شده است  N=8براي  1مثال چنانکه در شکل

____________________________________________________________________ 
1 Fast Fourier Transform 
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 DFT , N=8ها براي   : 1شکل 

د . براي کاهش این تکرارهاي هستن 0یا  1ها بخشهاي حقیقی و موهومی دارند که مساوي با  w iعالوه بر این بعضی 
 وجود دارد.  FFTاضافی یک الگوریتم موثر به نام 

   .عملیات محاسبه کند  عملیات بجاي  n را با DFTتواند یک می  FFTباشد  2توانی از  Nاگر 

  استفاده کنیم DFTدر حالی که اگر از  باشدمی عملیات  حدودنیازمند  FFTباشد  n=1024براي مثال اگر 
  .اید روي سیگنال انجام شود عملیات ب

اختالفی یک سیگنال وجود دارد که هر کدام مزیت ها و معایب خود را دارند .  FFTتعداد زیادي الگوریتم براي محاسبه 
 حافظه و محاسبات ریاضی می باشند .که در بین این الگوریتم ها وجود دارد در پیچیدگی کدها و استفاده از 

N LOGمعرفی شده که تقریبآ به  TUKY  و COOLYتوسط که اولین بار  FFTهايالگوریتم  Nضرب نیاز دارد که    
  است نیز کار برد دارد .  2توانی از یک عدد صحیح بغیر از  N در مواردي که  FFTاست همچنین  2توانی از 

 زماني در حوزه FFT. در ادامه به توضیح الگوریتم وجود دارد : در حوزه زمان و در حوزه فرکانس FFTالگوریتم  نوع مختلف از دو
  پردازیم.می

  الگوریتم در حوزه زمان : )2-1

در هر بخش بطور جداگانه محاسبه  DFTبه چند بخش تقسیم می شود . سپس  در حوزه زمان در این الکوریتم سیگنال ورودي
ید چون در این الگوریتم با شکستن سیگنال ی با عملیات ریاضی کمتر بدست می آسیگنال اصل DFTها  DFTرکیب این می شود با ت

در حوزه  FFTدر الگوریتم  ر حوزه زمان گفته می شود . بطور مشابهد DFTمی پردازیم به این حالت  DFTدر حوزه زمان به محاسبه 
  ه بازه هاي کوچکتر تقسیم می شود  .مقادیر سیگنال در حوزه ي فرکانس ب فرکانس

تقسیم می  N/2رشته با طول  2به  {X(n),n=0,1,……,N-1}  از سیگنال ورودي نمونه  Nدر الگوریتم هاي حوزه زمانی 
  شوند : 

  رشته اعداد زوج :  
  
)2(                                                                           
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  رشته اعداد فرد:

  
)3(                                                               

  
  بدین صورت است : DFTطور که می دانیم معادله همان

  
)4                  (                                                           

  
 

                             به صورت زیر تقسیم کرد. N/2دیگر با طول  DFTاین رابطه را می توان به دو 

)5(                                                      
  : داریم چون

  

  )6               (                                                                       
  

  با جایگذاري این رابطه در معادله به معادله زیر می رسیم :

)7    (                                                       
  کند عالوه بر این معادله می تواند بصورت زیر نوشته شود : کاهش پیدا می DFTنقطه اي  N/2که هر مجموعه به 

  

)8       (                                               
 
  شده است.اي استفاده نقطه  DFT   N/2از  باشند کهمی ]DFT=(k)   [(m)و   ]DFT=(k)   [(m)که

  این پروسه در شکل زیر نشان داده شده است : N=8براي 
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  اينقطه DFT، N/2 2اي به نقطه DFT،   Nتجزیه یک : 2شکل 

  نقطه بشکنیم. N/4 هاي DFTمانند شکل زیر به توانیم اي را مینقطه N/2هاي DFTکه هر کدام از 

  
  نقطه اي DFT  , N/4 2نقطه اي به  DFT ,  N/2تجزیه یک  :3 شکل

نقطه  DFT، N/4نقطه اي می رسیم . براي مثال در شکل قبل  DFT 2به  است 2از  یتوان  Nچون  نهایت در  این روندبا تکرار 
اي فقط نقطه ود DFT،می باشند   1=هاي طبقه اول     در نقطه اي DFT چون در تبدیل می شودنقطه اي  DFT ، 2دواي به 

  اي نشان داده شده است :نقطه دو  DFTدر شکل زیر یک  .تقسیم نیاز دارد 1جمع و  1به 
  

  
  نقطه اي DFT 2: 4شکل 
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  یک سیگنال را محاسبه کنیم. DFTتوانیم و جمع مختلط می کنید بدون نیاز به ضربهمان طور که مشاهده می

  انجام آزمایش )3
یک پروژه جدید ایجاد کنید و با توجه به آزمایش آشنایی با کتابخانه پردازش سیگنال کتابخانه پردازش سیگنال و فایل 

include .مناسب را به پروژه اضافه کنید  
  وارد نمایید: main.cبرنامه زیر را در فایل 

#include <math.h> 
#include <tms320.h> 
#include <dsplib.h> 
#include <math.h> 
#define pi 3.1415926535897f 
#define NX 256 
DATA x[NX]; 
int *D2A; 
int *FIFO_d2a; 
int fifo_status; 
int MAGx[NX/2]; 
void main() 
{ 
 int i; 
 
 D2A= (int * ) 0x400002; 
 FIFO_d2a= (int*) 0x40000A; 
 
  for (i=0;i<NX;i++) 
  { 
   x[i]=sin(2*pi*2000.0f/8000*i)*256; 
 
  // if(j==1664) 
  //  j=0; 
  } 
 
  rfft(x,NX,SCALE); 
 
  for (i=0;i<NX/2-1;i++) 
   MAGx[i]= sqrt(x[2*i]*x[2*i]+x[2*i+1]*x[2*i+1]); 
  while(1) 
  { 
   fifo_status=*FIFO_d2a; 
    if((fifo_status &(0x20))!=0) 
     for(i=0;i<256;i++) 
      *D2A=x[i]; 
  } 
} 



 ارتباطات پیشرو خاورمیانه  85                                                                                استاد ي: راهنما DSP  شگاهیدستور کار آزما

 
است و به  floatقرار داده شده است اول حرف  define pi 3.1415926535897f#که جلوي دستور  fحرف  :توجه

گذاشته  fد، اگر را به صورت اعشاري در نظر بگیرد تا به صورت اعشاري در اعداد دیگر ضرب شو piگوید که می cکامپایلر 
  شود.در نظر گرفته می 3یعنی  pi ،intنشود عدد 

  ایجاد کنید و برنامه زیر را در آن تایپ نمایید: DSP_PRO_5509A.cmdیک فایل جدید به نام 
MEMORY 
{ 
    PAGE 0: 
       DARAM0:origin = 0000100h,length=0003F00h 
       DARAM1:origin = 0004000h,length=0004000h 
       DARAM2:origin = 0008000h,length=0004000h 
       DARAM3:origin = 000c000h,length=0004000h 
       SARAM0 : origin=0010000h,length= 0004000h 
       SARAM1 : origin=0014000h,length= 0004000h 
       SARAM2 : origin=0018000h,length= 0004000h 
       SARAM3 : origin=001c000h,length= 0004000h 
}  
 
SECTIONS 
 
{ 
       .text   : {} > SARAM1 PAGE 0 
       .twiddle: {} > SARAM3 PAGE 0, align(2048) 
       .input  : {} > DARAM3 PAGE 0, align(4)   
/* this is due to long-word data memory access */ 
} 

 D/Aبرد را در حالت  LCD.  ید تا وارد صفحه دیباگ شوید (روي آیکون سوسک کلیک کنید)کن  Run و   Build پروژه را 
  قرار دهید و به صورت زیر تنظیم کنید:

  D/Aمد: 
  کیلوهرتز 474/8فرکانس: 

  تایی 256فیفو: فیفو 
  دارفرمت: عالمت

LCD د:برد را در مد اسیلوسکوپ قرار دهید و به صورت زیر تنظیم کنی  
  msec 10زمان: 
  v 2/0دامنه: 

  D/Aورودي: 
  v 0تریگر: 

  کنید.مشاهده می LCDي سیگنال در حوزه زمان روي برنامه را اجرا کنید. دامنه 
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وصل کنید. برنامه قبل را طوري تغییر دهید تا ورودي  KHz 1برد یک موج سینوسی با فرکانس  A/D: به ورودي تمرین

 آن را روي برد نشان دهید. FFTبرد بخواند و  A/Dرا از 



  

 
 

                    ضميمه الف: ايجاد پروژه
 CCSافزار  در نرم

  
 

  
  
  
  
  

  گزارش كار آزمايشگاه:  DSP  شگاهيدستور كار آزما
 CCSافزار آشنايي با نرمهدف: 
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پروژجاديالف: امهي

آ بار كليك روي
شود.د، باز مي
  وارد كنيد.

pace: 1شكل

O .كليك كنيد

 فايل رفته، و با

2شكل 

  يد:

يضم

  ار

را با دو ب 5سخه
باشدرت زير مي

ايجاد نمائيد را

Kي روي گزينه

   جديد
جديد، به منوي

 شكل تنظيم كني

 خاورميانه شرو

افزاردن نرم

 كد كامپوزر نسخ
Laun كه به صور

را در آن شاخه ا

 كردن آدرس، ر

 يك پروژه
ي جپروژهايجاد 

ز شده را مطابق

پيش ارتباطات

 
باز كر) 1
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ncher

خود ر

بعد از وارد

) ايجاد2
براي ا

ي بازپنجره
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 Useط به 

زنده با نام 
راي اتصال 
شده است 

باشـد   نمي
-رت مـي  

بـراي هـر       
  gelرد با 

EV   بايـد (

________

 تست نمود. 
 واقعي نيز به 

Per  ها نظير

                           

ت تيك مربوط
D از يك پرداز

ت.  همچنين بر
XDS1 استفاده ش

نياز به اين كار
ت پردازنده صـو
در نـرم افـزار ب

ge فايل استاندا
   DSK   يـاVM

___________

ن نياز به برد واقعي
ر باال بر روي برد 

ripheralربوط به 

                      

 

د ولي بهتر است
DSPزمايشگاه

ستفاده شده است
100ver2 سري 

  ي گردد.

كنيد، ستفاده مي
 افزايش سرعت
ل مـي باشـد. د

el نياز است كه 

ي ( نظيـر انـواع

____________

ها را بدون DSPي 
مال بسيارمايد به احت

 برد )، در بخش مر
  اند.  سازي نشده

                      

  روژه

واه انتخاب نمو
ردد. در كيف آ

www.ti.c اس (
JTA مربوط به

جديد ايجاد مي

اس 1CCSه ساز
 سرعت باس و

فايل gelدن يك 
هاي آماده، بعضا
ي آماده خارجي

____________

ضي از عملكردهاي
S به درستي كار نما

JTAG  +CCS +
پيادهها اين بخشها 
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: تنظيمات پر3

ي توان به دلخو
work ايجاد گر
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DSP  از يكAG

يه يك پروژه
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يل براي تنظيم س
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____________
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هSimulatorاكثر

Pوركار آزمايشگاه

شكل

 پروژه ، را مي
kspaceدرون

ت تگزاس اينستر
Pف آزمايشگاه
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 به برد اضافه ش
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___________
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Simulator و يك
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________ 
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 شرو خاورميانه
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Ad در پايين پنج

فايل gelنتخاب

پروژجاديالف: امهي
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: ان6شكل 

يضم

يل با باال يك فا
 و كامپيوتر است
اشد. براي اين م
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فايل نيز در
mlروي فايل

زير ب پنجره
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سان بـراي  
E   و رفـع (

دارد كه بـا  
ط بـا هـم   

ـر يافتـه و   
-پنجره در

                           

 

يك راه آس 
Edit برنامـه (    

كل زير وجود د
 از اين دو محيط

تغييـر Debugبه 
شود و نتيجه دي
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ربوط بـه تايـپ
 دو كليد به شك
فزار در هر يك

E و برعكس  

به Editز فضاي
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   خطا

ش debugمحيط
فضاي مر 5خه

شه سمت راست
ه منوهاي نرم اف

 
debug  بهEdit

حيط نرم افزار از
 با انتخاب 
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: پنجره نمايش11

وارد مح 
نسخ CCSد. در
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ت. دقت شود كه
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Pوركار آزمايشگاه
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 لينك و اجراي
ز هم جدا شده
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ارتباطات پيش
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در صورتيك
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  مقدمه) 1

در اين قسمت طريقه بار گذاري و نصب كتابخانه پردازش سيگنال و پـردازش تصـوير آمـوزش داده شـده اسـت. ايـن       
  ها كاربردهاي زيادي در كاربردهاي پردازش سيگنال و پردازش تصوير دارند.كتابخانه

  هلي پردازش سيگنال و تصوير) بارگذاري كتابخانه2
  را فشار دهيد. Enterرا تايپ كنيد و  TMS320VC5509Aبرويد. در قسمت جست و جو عبارت  ti.comابتدا به سايت 

  

 
  سايت تگزاس اينسترومنت: 1شكل 

  كليك كنيد. TMS320VC5509Aشود. روي صفحه زير باز مي
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  نسترومنتيا تگزاس تيسا: 2شكل 

  را پيدا كنيد: Softwareشويد. به پايين صفحه برويد و مي 5509Aي ي پردازندهوارد صفحه

 
 TMSvc5509A: صفحه پردازنده 3شكل 

ي بـاز   كليك كنيد. در صفحه TMS320C55x DSP Libraryيگنال در شكل قبل روي پردازش س ينصب كتابخانهبراي 
  را در محل مناسب ذخيره كنيد. sprc100.zipكليك كنيد. فايل  Downloadشده روي 

  

 
  : دانلود كتابخانه پردازش سيگنال4شكل 
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 TMS320C55x DSPل آموزشي كتابخانه پردازش سيگنال به پـايين صـفحه برويـد و روي كينـك     براي دانلود فاي

Library Programmer's Reference (Rev. J) .كليك كنيد  

 
  خانه پردازش سيگنال: دانلود فايل آموزشي مربوط به كتاب5شكل 

  براي نصب كتابخانه، فايل فشرده را از حالت فشرده خارج كنيد.
  

  
  باشد، كپي كنيد.مي C:\tiفرض كه به طور پيش CCSرا در محل نصب نرم افزار  dsplib_2.40.00فايل 

كليـك كنيـد.    TMS320C55x Image Libraryي پردازش تصوير در شـكل (*) روي لينـك   براي دانلود كتابخانه
 نـام ي پـردازش تصـوير، را در پـايين همـين صـفحه بـه       باشد. فايل آموزشي مربـوط بـه كتابخانـه   ي مراحل مانند قبل ميبقيه

spru037c.pdf .دانلود كنيد  
د از حالت فشرده خارج كنيـد. روي آيكـون   ايرا كه دانلود كرده sprc101.zipبراي نصب كتابخانه پردازش تصوير فايل  

  كليك كنيد. Nextآمدگويي روي ي خوشدوبار كليك كنيد. در صفحه 
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  : نصب كتابخانه پردازش تصوير6شكل 

  را فشار دهيد. Nextو سپس  … I acceptروي  License Agreement در صفحه

 
  ريب كتابخانه پردازش تصونص: 7شكل 

 
را كـه بـه طـور     CCSمحل نصب نـرم افـزار    Save files in folderو در قسمت  Location to Save Filesي در صفحه

  است را وارد كنيد.  C:\ti فرضپيش
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  رينصب كتابخانه پردازش تصو: 8شكل 

  

 
  رينه پردازش تصونصب كتابخا: 9شكل 

  كليك كنيد. Finishبعد از اين كه نصب كتابخانه به پايان رسيد روي 
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  ريتصو پردازش كتابخانه نصب: 10شكل 
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  مقدمه) 1

زش آمو DSPافزار متلب و استفاده از آن در پردازنده با استفاده از نرم سمت نحوه طراحي يك فيلتر ديجيتالدر اين ق
 داده شده است.

را فشار  Enterرا تايپ كنيد و  fdatool، (command window)ي دستورات ي متلب را باز كنيد. در پنجرهبرنامه
  دهيد:

  

 
  افزار متلب: پنجره فرمان نرم1شكل 

  شود:باشد، باز ميي جديدي كه به شكل زير ميپنجره

 
  افزار متلب: پنجره طراحي فيلتر در نرم2شكل 

  پارامترهاي فيلتر را به صورت زير تغيير دهيد:
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  افزار متلب: پاسخ فركانسي فيلتر طراحي شده در نرم3شكل 

بـه    Cي برنامـه كه در پايين صفحه قرار دارد كليك كنيد. براي استفاده از ضـرايب فيلتـر در    Design Filterسپس روي 
  صورت زير عمل كنيد:

  را انتخاب كنيد … Generate C headerي ، گزينهTargetاز منوي 

 
   DSP: ايجاد ضرايب براي استفاده در برنامه 4شكل 

  ي باز شده را به صورت زير تغيير دهيد:هاي پنجرهشود. پارامترباز مي Generate C Headerي پنجره

 
  : ذخيره ضرايب فيلتر به صورت مناسب5شكل 
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-باشـد در مـي  افزار متلب مناسب ميسازي در نرمبيتي كه براي پياده 16افزار متلب ضرايب را به فرمت عدد صحيح نرم

ذخيره  ي پروژهل را در پوشهفايسپس را انتخاب كنيد.  Generateي گزينهبراي توليد و ذخيره سازي اين ضرايب اكنون آورد. 
  نماييد:

  

 
  لتريف بيضرا رهيذخ: 6شكل 

  كليك كنيد. Saveي روي گزينه
باز كنيد. در انتهـاي فايـل،    Notepadرا با  (low_pass_coef.h)ي پروژه رفته و فايلي كه هم اكنون ايجاد كرديد به پوشه

 باشند:ضرايب فيلتر به صورت زير موجود مي
const int16_T LP_h[41] = { 
        4, 16, 31,  21,  -61,  -243  -490  -668, -598, 
     -189,421, 858, 711, -137, -1266 -1815,-943, 1574, 
     5034,8042,9232,8042,5034, 1574, -943, -1815,-1266, 
     -137,711, 858, 421, -189, -598, -668, -490, -243, 
     -61, 21,  31,  16,  4 
}; 

  اسم اين ضرايب را به صورت زير تغيير دهيد:
 const LP_h [41] = { 
     4,   16,  31,  21,  -61, -243, -490, -668, -598, 
     -189,421, 858, 711, -137,-1266,-1815,-943, 1574, 
     5034,8042,9232,8042,5034,1574, -943, -1815,-1266, 
     -137,711, 858, 421, -189,-598, -668, -490, -243, 
     -61, 21,  31,  16,  4 
}; 

  ي خود از آن استفاده كنيد.كپي كنيد و در پروژه main.cتوانيد اين قسمت را در فايل اكنون مي
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  ) مقدمه1
- توانيم وضعيت مبدلبا استفاده از اين رجيسترها مي توضيح داده شده است. DACو  ADCدر اين قسمت رجيسترهاي 

ها و تغييرات مجاز را روي اين مبدل گنال را كنترل نماييم (خالي يا پر بودن)، فركانس نمونه برداري را تغيير دهيمهاي سي
باشند و تعدادي نيز در برنامه قابل كنترل تعدادي از اين رجيسترها از طريق صفحه نمايش برد قابل تنظيم مي اعمال كنيم.

  باشند. مي

 ADCاط با ) رجيسترهاي مربوط به ارتب2
يا وضعيت بخشهاي  ADCبراي خواندن از  آمده است.  DSProبه برد  ADCدر شكل بعد بلوك دياگرام كلي اتصال 

خوانده شود. همچنين براي  ،DSP) كافي است از يك سري آدرسهاي مشخص در فضاي آدرس STATUSمختلف (رجيستر 
يا  CONTROLيد تنظيمات مورد نظر را در جيستر باز هم با روش آدرس دهي، با ADCاعمال تنظيمات مختلف به 

ALMOST FULL  ياN  )ADC_Sampling_Frequency در شكل باال مشخص شده است. رجيستر) نوشت. آدرس هر  
(از طريق رجيستر  داده شود DSPذخيره شود و هم مستقيما به  FIFO، هم مي تواند در  ADCدر اين برنامه خروجي 

A2D_dataور از ).  در صورت عبFIFO  يك ،FIFO  بايت در مسير قرار مي گيرد. اين  256با قابليت ذخيره سازيFIFO 
  بخواند. ADC، يكبار از  ADCخروجي  SAMPLEمجبور نباشد كه به ازاي هر  DSPكمك مي كند كه 

رجيستر همچنين براي راحتي، حالتهاي مختلف توليد اينتراپت در برنامه در نظر گرفته شده است كه از طريق 
ADC_Control_reg0  : قابل تنظيم است. اين حالتها عبارتند ازFIFO  Full ،FIFO  Almost Full  آمدن هر نمونه، و عدم ،
  پردازنده استفاده كرده است. INT2از اينتراپت شماره  ADCتوليد اينتراپت. بلوك 
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در   Nرجيستر (  ADC_Sampling_Frequency، يك رجيستر به نام اب فركانسهاي مختلف نمونه برداريبراي انتخ
شكل قبل)  طراحي گرديده است كه با كمك آن مي توان فركانس نمونه برداري را به دلخواه عوض نمود. چون براي توليد 

  فركانس نمونه برداري از يك تقسيم كننده استفاده شده است، تنها اعداد مشخصي از طريق اين برنامه قابل استفاده است.

 
  DSP به   ADC اتصال  نحوه يكل اگرامي: بلوك د 1شكل  

  و آدرس هر يك آمده است. ADCدر جدول بعد ليست رجيسترهاي مربوط به 
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 ADC: رجيستر هاي مربوط به ارتباط با  1جدول 

 ) Byteآدرس(  ) Wordآدرس(  اسم رجيستر  رديف

براي استفاده در فايل 
Command 

1 A2D_data 0x400001 0x800002 

2 ADC_Control_reg0 0x400005  0x80000A  
3 ADC_Sampling_Frequency 0x400006  0x80000C  
4 A2D_FIFO_status 0x400009  0x800012  
5 A2D_Data_Count_For_Almost_Full 0x400038 0x800070 

  
 
  A2D_data) رجيستر 2-1

و هم به  ADCستر خوانده شود. اين رجيستر هم مي تواند به خروجي كافي است از اين رجي ADCبراي خواندن از 
در رجيستر   SC_FIFO1_DIRECT0متصل  باشد. براي انتخاب هر يك از اين دو حالت بايد از بيت  FIFOخروجي 

ADC_Control_reg0 .استفاده گردد 

  
  ADC_Control_reg0) رجيستر كنترلي 2-2

 ل شده است كه هر بخش يك عملكرد مستقل دارد.اين رجيستر از بخشهاي مختلفي تشكي

 ADC_Control_reg0:رجيستر كنترلي 2جدول             
Bit 0 Bit  1 Bit 2 Bit  3 Bit  4-7 Bit  8-9 Bit  10-15 
Reset_Fifo Reserved Sng1_USng0SC_FIFO1_DIRECT0Reserved selector Reserved 

  
  بعد نحوه عملكرد هربيت آمده است. در جدول 
 

 قابل خواندن) ( رجيستر ADC_Control_reg0: توضيحات رجيستر  3جدول         

شماره   اسم
 بيت

  توضيحات

Reset_Fifo 0 ،با يك شدن  اين بيتFIFO  مربوط به بلوكADC   ريست مي
بعد از ريست  گردد و كليه محتويات آن پاك مي شود. هميشه

را از ريست  FIFO، با صفر كردن اين بيت، مجدد FIFOكردن 
  خارج كنيد تا بتواند عملكرد عادي خود را داشته باشد.

اين بيت در كيف كاربردي ندارد و فقط در درون كارت 
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adc .كار مي كند  
Reserved 1.اين بيت هيچ عملكرد مشخصي ندارد  

Sng1_USng02 ديتاي خروجي ازADC  هميشه از طريق رجيستر ،
A2D_data  قابل دسترسي است. با يك شدن اين بيت فرمت

 - 128، به صورت با عالمت (اعداد بين  ADCديتاي خروجي از 
+ )  و با صفر شدن اين بيت ديتاي خروجي به صورت  128و 

  + ) خواهد بود.255بدون عالمت ( اعداد بين صفر و 
SC_FIFO1_DIRECT03خواندن از رجيستر  با هر بارA2D_data  يك عدد از ،

FIFO  خارج مي شود. اگر اين بيت يك شود ديتاي خارج شده
  قابل دسترسي است. A2D_dataاز طريق   FIFOاز 

از طريق  ADCاگر اين بيت صفر باشد، ديتا باس 
A2D_data  قابل خواندن است و خروجيFIFO   دور ريخته

  مي شود.
، هميشه منجر به A2D_data نكته: خواندن از رجيستر

(بدون توجه به  خواهد شد FIFOخوانده شدن يك عدد از 
  )SC_FIFO1_DIRECT0وضعيت بيت  

Reserved 4-7.اين بيتها هيچ عملكرد مشخصي ندارد  
selector8-9 اين دو بيت نحوه ايجاد اينتراپت با آمدن نمونه يا نمونه

د. در صورتيكه را شخص مي كنن FPGAبه  ADCهاي جديد از 
 2اين دو بيت اجازه توليد اينتراپت را بدهند، اينتراپت شماره 

  )  تحت تاثير قرار مي گيرد. INT2پردازنده ( 
Bit

8
Bit

9
  توضيحات

  شود.هيچ اينتراپتي توليد نمي 0 0
زده DSPبا آمدن هر نمونه جديد يك اينتراپت به 10
  ) Almost Full شود ( يپر م بايتقر  FIFO  يوقت01

   256به كار رفته    FIFO شود. يزده م نتراپتيا 
   نيدرون ا اتيدارد. هرگاه محتو  تيظرف تيبا
 FIFO   ستريرج به عدد  A2D_Data_Count_For_Almost_Full

شود يم ديتول نتراپتيا  كيگردد،  شتريب  ايبرابر و 
   (FULL)به طور كامل پر شود  FIFOهر گاه   11

   اينتراپت توليد مي شود.
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Reserved10-15.اين بيتها هيچ عملكرد مشخصي ندارد  

  
  .ديعوض كن Cرا با برنامه  ستريرج نيدرون ا ريمقاد ديتوان ياست و شما نم يفقط خواندن ستريرج نيانكته : 

   
  ADC_Sampling_Frequency) رجيستر 2-3

، ساخته  DSProمگا هرتز موجود در برد  12اين برنامه از روي كريستال ( كالك نمونه برداري ) در  ADCكالك   
، از داده مي شود. عدد مورد استفاده در  تقسيم كننده ADCمگا هرتز، پس از عبور از يك تقسيم كننده ، به  12مي شود. كالك 

و در صورت انتخاب عدد  است 2آيد. حداقل مقدار براي اين رجيستر عدد مي   ADC_Sampling_Frequency رجيستر
  در نظر گرفته خواهد شد. 2، عدد  2كوچكتر از 

 
 ADC   خروجيفركانس          =    _________12 MHz              . 

                                                        ADC_Sampling_Frequency 
  

 .ديعوض كن Cرا با برنامه  ستريرج نيدرون ا ريمقاد ديانتو ياست و شما نم يفقط خواندن ستريرج نيانكته : 
  A2D_FIFO_statusرجيستر ) 2-4

 را مشخص مي كند. در شكل بعد اين رجيستر نشان داده شده است. FIFOاين رجيستر وضعيت بخشهاي مختل مانند 

 A2D_FIFO_status: بيتهاي رجيستر  4جدول 
Bit 0 Bit 1-4 Bit 5 Bit 6 Bit 7-14 Bit  15 
A2D_WR 0 FIFO_Empt

y 
FIFO_Almost_Full FIFO_Used_Word FIFO_Full 

 
را در اختيار قرار مي دهد. توضيح مربوط به هر بخش اين رجيستر در  FIFOاين رجيستر اطالعات مهمي از عملكرد  

  ادامه آمده است.
   

 A2D_FIFO_statusويات رجيستر : محت 5جدول         

 شماره  اسم
  بيت

  توضيحات

A2D_WR 0   با تنظيم فركانس نمونه برداري اين بين با فركانس نمونه برداري
صفر و يك مي شود و هر بار صفر و يك شدن اين بيت نشان 

  مي باشد. ADCدهنده خوانده شدن يك نمونه جديد از 
FIFO_Empty 5  با خالي شدنFIFO ن كامل اطالعات درون (خواندFIFO اين (

  بيت يك مي شود.
FIFO_Almost_Full 6   هرگاه مقدارFIFO_Used_Word ) تعداد عناصر ذخيره شده در

FIFO از عدد  درون رجيستر (A2D_Data_Count_For_Almost_Full  
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بيشتر گردد، آنگاه اين بيت يك مي گردد و گرنه مقدار آن صفر 
  است.

FIFO_Used_Word 7-14  تعداد بايتهايي كه تا كنون ازFIFO  خوانده نشده اند توسط اين
  بيت مشخص مي شود. 8

مي شود ( يعني  FULLبه طور كامل  FIFOدقت كنيد كه هرگاه 
بيت مقدار صفر را نشان  8بايت در آن قرار مي گيرد ) اين  256

يك مي شود. بنابر اين  FIFO_Full مي دهد و در عوض بيت
تا  7هميشه بيت  FIFOصحيح تعداد بيتهاي درون  براي مشاهده

  ) را با هم مشاهده كنيد. FIFO_Full( شامل بيت  15
نشده است، ممكن  latchنكته مهم : چون اين بيتها در برنامه ها 

، مقدار آن در  DSPاست دقيقا در لحظه خوانده شدن توسط 
 DSPحال عوض شدن باشد، و در نتيجه عددي كه توسط 

مي شود مقدار نا درستي باشد. اگر در برنامه ها به طور خوانده 
پشت سرهم از اين بيتها بخوانيد ممكن است مثال انتظار داشته 

را در اين بيت ها ببينيد اما در  11، عدد  10باشيد بعد از عدد 
عمل براي تنها يكي از خواندنها( دقيقا در هنگام تغيير عدد از 

  قرائت شود. DSP) يك عدد ديگر توسط  11به  10
FIFO_Full 15  هنگامFull  شدنFIFO    .اين بيت يك مي شود  

  
  
 .ديعوض كن Cرا با برنامه  ستريرج نيدرون ا ريمقاد ديتوان ياست و شما نم يفقط خواندن ستريرج نيانكته : 

 A2D_Data_Count_For_Almost_Full) رجيستر  2-5

را در برنامه ها تنظيم نمود. اين فلگ هم در قسمت توليد  Almost Fullبا كمك اين رجيستر مي توان وضعيت فلگ 
در رجيستر  FIFO_Used_Wordتاثير گذار است. هرگاه مقدار   A2D_FIFO_statusاينتراپت و هم در رجيستر 

A2D_FIFO_status ) از مقدار وارد شده در اين رجيسترA2D_Data_Count_For_Almost_Full  بيشتر باشد  فلگ (
Almost Full .در برنامه ها يك مي شود 

 .ديعوض كن Cرا با برنامه  ستريرج نيدرون ا ريمقاد ديتوان ياست و شما نم يفقط خواندن ستريرج نيانكته : 

  DACمربوط به ارتباط با  رجيسترهاي) 3
  آمده است.  DSProبه برد  DACدر شكل بعد بلوك دياگرام كلي برنامه اتصال 
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 DSPبه  DACاتصال  نحوهاگرام كلي : بلوك دي 2شكل  

DAC   مانند يك بلوك داخلي درونDSP   مانند)Peripheral  ها) طراحي گردد. برايDAC   چند رجيستر كمكي
شده است. يعني  در نظر گرفته DSPشده است و براي هر رجيستر يك آدرس مجزا در فضاي آدرس دهي پردازنده  قرار داده

) كافي است از يك سري آدرسهاي STATUSهاي مختلف (رجيستر يا خواندن وضعيت بخش  DACمثال براي نوشتن در 
باز هم با روش آدرس دهي،  DAC، استفاده شود. همچنين براي اعمال تنظيمات مختلف به DSPمشخص در فضاي آدرس 

هر رجيستر در ) نوشت. آدرس N  )ADC_Sampling_Frequencyيا  CONTROLبايد تنظيمات مورد نظر را در جيستر 
  شكل باال مشخص شده است.

منتقل گردد(از طريق رجيستر  DSPخوانده شود و هم مستقيما از  FIFO، هم مي تواند از  DACديتاي 
D2A_data.(  در صورت عبور ازFIFO يك ،FIFO  بايت در مسير قرار مي گيرد. اين  256با قابليت ذخيره سازيFIFO 

  ، يكبار اينتراپت بخورد.DACمورد نياز  SAMPLEكه به ازاي هر  مجبور نباشد DSPكمك مي كند كه 
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ر نظر گرفته شده است كه از طريق رجيستر دهمچنين براي راحتي، حالتهاي مختلف توليد اينتراپت 
DAC_Control_reg0  : قابل تنظيم است. اين حالتها عبارتند ازFIFO  Empty  ،FIFO  Almost Empty   ،   آمدن هر

  پردازنده استفاده كرده است. INT1از اينتراپت شماره  DACعدم توليد اينتراپت. بلوك  كالك، و
  DAC_Sampling_Frequencyهاي مختلف نمونه برداري، يك رجيستر به نام براي انتخاب فركانس

در شكل قبل)  طراحي گرديده است كه با كمك آن مي توان فركانس نمونه برداري را به   N(رجيستر 
اه عوض نمود. چون براي توليد فركانس نمونه برداري از يك تقسيم كننده استفاده شده است، تنها دلخو

  اعداد مشخصي از طريق اين برنامه قابل استفاده است.
  و آدرس هر يك آمده است. DACدر جدول بعد ليست رجيسترهاي مربوط به 

  ADCاط با : رجيستر هاي مربوط به ارتب 6جدول 
  ) Byteآدرس( ) Wordآدرس( اسم رجيستر رديف

 Commandبراي استفاده در فايل 

1D2A_data0x400002 0x800004 
2DAC_Control_reg00x400007 0x80000E 
3DAC_Sampling_Frequency 0x400008 0x800010 
4D2A_FIFO_status0x40000A 0x800014 

 D2A_data) رجيستر 3-1

متصل گردد  DACكافي است در اين رجيستر نوشتته شود. اين رجيستر هم مي تواند مستقيما به  DACوشتن در براي ن
در   SC_FIFO1_DIRECT0متصل  باشد. براي انتخاب هر يك از اين دو حالت بايد از بيت  FIFOو هم به ورودي 

  استفاده گردد. DAC_Control_reg0رجيستر 

  DAC_Control_reg0) رجيستر كنترلي 3-2
  اين رجيستر از بخشهاي مختلفي تشكيل شده است كه هر بخش يك عملكرد مستقل دارد.

 
  DAC_Control_reg0:رجيستر كنترلي 7جدول 

Bit 0 Bit  1 Bit 2Bit  3Bit  4-7 Bit  8-9 Bit  10-15 
Reset_Fifo ReservedSng1_USng0SC_FIFO1_DIRECT0 Reserved selector Reserved 
 
  در جدول بعد نحوه عملكرد هربيت آمده است. 
 

  ( رجيستر قابل نوشتن و قابل خواندن) DAC_Control_reg0: توضيحات رجيستر  8جدول 
شماره  اسم 

 بيت

 توضيحات

Reset_Fifo 0 ،با يك شدن  اين بيتFIFO  مربوط به بلوكDAC  د و كليه محتويات ريست مي گرد
، با صفر كردن اين بيت، مجدد  FIFOآن پاك مي شود. هميشه بعد از ريست كردن 

FIFO .را از  ريست خارج كنيد تا بتواند عملكرد عادي خود را داشته باشد  



 ارتباطات پيشرو خاورميانه       DSP                                                                                  115شگاهيدستور كار آزما    

 
، اين بيت را يكبار يك و صفر  Cتوصيه مي شود هميشه در ابتداي شروع برنامه هاي 

  كنيد.
 كار مي كند. adcردي ندارد و فقط در درون كارت اين بيت در كيف كارب

 
Reserved 1.اين بيت هيچ عملكرد مشخصي ندارد 

Sng1_USng0 2 ديتاي خروجي ازDAC  هميشه از طريق رجيستر ،D2A_data  قابل دسترسي است. با
، به صورت با عالمت ( اعداد بين  DACيك شدن اين بيت فرمت ديتاي خروجي به 

+ )  و با صفر شدن اين بيت ديتاي خروجي به صورت بدون عالمت (  2048و  - 2048
 + ) خواهد بود.4096اعداد بين صفر و 

SC_FIFO1_DIRECT0 3 با هر بار خواندن از رجيسترD2A_data  يك عدد در ،FIFO  نوشته مي شود. اگر اين
وشته مي ن  FIFO) در   D2A_dataبيت يك شود ديتاي ارسال شده از سمت كامپيوتر(

  شود.
متصل شده و  D2A_dataمستقيما به   DACاگر اين بيت صفر باشد، ديتا باس ورودي 

  دور ريخته مي شود.  FIFOخروجي 
 FIFO، هميشه منجر به  نوشته شدن يك عدد در  D2A_dataنكته: نوشتن در رجيستر 

 ) SC_FIFO1_DIRECT0خواهد شد( بدون توجه به وضعيت بيت  
Reserved 4-7.اين بيتها هيچ عملكرد مشخصي ندارد 
selector 8-9 اين دو بيت نحوه ايجاد اينتراپت با ارسال نمونه يا نمونه هاي جديد ازDAC  بهFPGA 

را شخص مي كنند. در صورتيكه اين دو بيت اجازه توليد اينتراپت را بدهند، اينتراپت 
  )  تحت تاثير قرار مي گيرد. INT1پردازنده (  1شماره 
Bit 
8

Bit 
9

 توضيحات

 هيچ اينتراپتي توليد نمي شود.00
زده مي شود( معادل  DSPبا آمدن هر نمونه جديد يك اينتراپت به 10

 فركانس نمونه برداري)
  Almostتقريبا خالي مي شود (  FIFOوقتي 01

 
 
 
 
 

Empty  .اينتراپت زده مي شود (FIFO  بايت  256به كار رفته
( نصف  128كمتر از   FIFOرگاه محتويات درون اين ظرفيت دارد. ه

 ) گردد، يك اينتراپت توليد مي شود. FIFOطول 
اينتراپت توليد  (EMPTY)به طور كامل خالي شود  FIFOهر گاه  11

 مي شود.
Reserved 10-15.اين بيتها هيچ عملكرد مشخصي ندارد 
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  ..ديعوض كن Cرا با برنامه  ستريرج نيدرون ا ريمقاد ديتوان يا نماست و شم يفقط خواندن ستريرج نيانكته : نكته 

  
  DAC_Sampling_Frequency) رجيستر 3-3 

،  DSProمگا هرتز موجود در برد  12) در اين برنامه از روي كريستال  DAC( كالك ارسال نمونه به  DACكالك 
داده مي شود. عدد مورد استفاده در  تقسيم  DACده ، به مگا هرتز، پس از عبور از يك تقسيم كنن 12ساخته مي شود. كالك 

است و در صورت  6مي آيد. حداقل مقدار براي اين رجيستر عدد    DAC_Sampling_Frequencyكننده ، از رجيستر  
   در نظر گرفته خواهد شد. 6، عدد  6انتخاب عدد كوچكتر از 

 
           DAC خروجي فركانس          =        12 MHz                                   . 

                                   DAC_Sampling_Frequency 
 

 .ديعوض كن Cرا با برنامه  ستريرج نيدرون ا ريمقاد ديتوان ياست و شما نم يفقط خواندن ستريرج نيانكته : 

  D2A_FIFO_status) رجيستر 3-3-4
  ) را مشخص مي كند. در شكل بعد اين رجيستر نشان داده شده است. FIFO( مانند اين رجيستر وضعيت بخشهاي مختلف

 
  D2A_FIFO_status: بيتهاي رجيستر  9جدول 
Bit 0 Bit 

1-4 
Bit 5Bit 6Bit 7-14 Bit  15 

D2A_WR 0FIFO_EmptyFIFO_Almost_EmptyFIFO_Used_Word FIFO_Full 

 
را در اختيار قرار مي دهد. توضيح مربوط به هر بخش اين رجيستر در  FIFOاطالعات مهمي از عملكرد اين رجيستر  

 ادامه آمده است.

 .ديعوض كن Cرا با برنامه  ستريرج نيدرون ا ريمقاد ديتوان ياست و شما نم يفقط خواندن ستريرج نيانكته : 
  

  D2A_FIFO_status: محتويات رجيستر  10جدول                     
  شماره اسم

 بيت

 توضيحات

D2A_WR0  با تنظيم فركانس نمونه برداري اين بين با فركانس نمونه برداري
صفر و يك مي شود و هر بار صفر و يك شدن اين بيت نشان 

 مي باشد. DACدهنده خوانده شدن يك نمونه جديد از 
FIFO_Empty5 با خالي شدنFIFO  خواندن كامل اطالعات درون )FIFO  اين (

 بيت يك مي شود.
FIFO_Almost_Full6   هرگاه مقدارFIFO_Used_Word  تعداد عناصر ذخيره شده )

كمترگردد، آنگاه اين بيت يك مي گردد  128) از عدد  FIFOدر 
 و گرنه مقدار آن صفر است.
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FIFO_Used_Word7-14تعداد بايتهايي كه تا كنون از FIFO  8خوانده نشده اند توسط اين 

  بيت مشخص مي شود.
مي شود ( يعني  FULLبه طور كامل  FIFOدقت كنيد كه هرگاه 

بيت مقدار صفر را نشان  8بايت در آن قرار مي گيرد ) اين  256
يك مي شود. بنابر اين  FIFO_Full مي دهد و در عوض بيت

تا  7شه بيت همي FIFOبراي مشاهده صحيح تعداد بيتهاي درون 
  ) را  با هم مشاهده كنيد. FIFO_Full( شامل بيت  15

نشده است، ممكن  latchنكته مهم : چون اين بيتها در برنامه ها 
، مقدار آن در حال  DSPاست دقيقا در لحظه خوانده شدن توسط 

خوانده مي  DSPعوض شدن باشد، و در نتيجه عددي كه توسط 
در برنامه ها به طور پشت سرهم از  شود مقدار نا درستي باشد. اگر

اين بيتها بخوانيد ممكن است مثال انتظار داشته باشيد بعد از عدد 
را در اين بيت ها ببينيد اما در عمل براي تنها يكي از  9، عدد  10

) يك عدد ديگر  9به  10خواندنها( دقيقا در هنگام تغيير عدد از 
 قرائت شود. DSPتوسط 

FIFO_Full 15م هنگاFull  شدنFIFO    .اين بيت يك مي شود 

 
 
  



  

 
 : ه مهيضم

كيف معرفي رجيسترهاي 
  DSPآزمايشگاه 

  سريال ) FIFO(رجيسترهاي 
 

  1نسخه 
  1392خرداد 

  
  استاد ي: راهنما DSP  شگاهيدستور كار آزما

 ارتباطات پيشرو خاورميانه
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  ) مقدمه1
فاده از اين با است توضيح داده شده است. مرتبط با پورت سريال در اين قسمت رجيسترهاي 

پورت سريال را مشاهده نمود و از وجود و يا عدم وجود اطالعات توانيم وضعيت رجيسترها مي
  هاي اختصاصي مجزا در مسير هاي ارسال و دريافت اطالع پيدا كرد.  FIFOدر 

 پورت سريال ) رجيسترهاي مربوط به ارتباط با 2
در اين  آمده است.  DSProبرد  به پورت سريال در شكل بعد بلوك دياگرام كلي اتصال 
موجود در مسير ارسال  FIFOمجزا قرار دارد .  fifoشكل در هر دو مسير ارسال و دريافت دو عدد 

بتواند به راحتي اعداد زيادي را پشت  DSP)، باعث مي شود  تا پردازنده  TXبه سمت كامپيوتر ( 
عات به تدريج و با سرعت پايين عدد ) و سپس اطال 256بريزد ( حداكثر  FIFOسر هم در اين 

خارج شود و به سمت كامپيوتر ارسال گردد. در مسير  FIFO(بسته به سرعت  پورت سريال)  از 
ريخته شده و پردازنده مي تواند  FIFOعكس نيز اطالعات پس از دريافت از پورت سريال در يك 

اطالع پيدا  FIFOن از عدم خالي بود RXمسير  FIFOمربوط به  EMPTYبا سركشي به بيت 
  بخواند.    RXمسير   FIFOنمايد. سپس اطالعات را از 
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  : بلوك دياگرام پورت سريال 1شكل 

  
عدد رجيستر دخيل مي باشد. اين رجيسترها به همراه آدرسشان  3در طراحي پورت سريال 

  اند. در جدول بعد آمده
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  پورت سريال: رجيستر هاي مربوط به ارتباط با  1جدول 

 ) Wordآدرس( اسم رجيستر رديف
براي استفاده در 

 Cبرنامه 

  ) Byteآدرس(
براي استفاده در فايل 

Command 

1 SERIAL_RX 0x400012  0x800024 
2 SERIAL_STATUS 0x400014  0x400028  
3 SERIAL_TX 0x400011  0x800022  

 
ارتباط را مشخص  BAUD RATEمتصل به برد  LCDف آزمايشگاه ابتدا بايد از درون در كي

اطالعات را از كيف به  SERIAL_TXبا نوشتن در رجيستر  DSPنمود. سپس در درون برنامه 
اطالعات قابل دريافت  SERIAL_RXبيرون ارسال نمود. در مسير برعكس با خواندن از رجيستر 

  خواهد بود.
  را مشخص مي نمايد.BAUD RATEو  FIFOوضعيت  SERIAL_STATUSرجيستر 

  
 SERIAL_RX) رجيستر2-1

براي خواندن اطالعات ارسالي از خارج كيف مورد استفاده قرار مي گيرد. فرمت  اين رجيستر 
باشد.. سرعتهايي كه كيف  STOP BITبيتي و با يك  8ديتاي ارسالي بايد ، بدون بيت پريتي ، 

  ) قابل تنظيم است. LCD(با كمك  115200تا  2400باني مي نمايد از پشتي DSPآزمايشگاه 
  
 SERIAL_TX) رجيستر2-2

گيرد.  مورد استفاده قرار مي از كيف آزمايشگاه به خارجاطالعات ارسال براي  اين رجيستر 
باشد..  مي STOP BITبيتي و با يك  8بدون بيت پريتي ،  به صورت فرمت ديتاي ارسالي 

)  LCD(با كمك  115200تا  2400نمايد از  پشتيباني مي DSPكيف آزمايشگاه  سرعتهايي كه
  قابل تنظيم است.
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  SERIAL_STATUS) رجيستر2-3

از بخشهاي مختلفي تشكيل شده است كه هر بخش يك  فقط خواندني بوده و اين رجيستر
 عملكرد مستقل دارد.

 SERIAL_STATUS:رجيستر كنترلي 2جدول 
Bit 0-3 Bit  4 Bit 5 Bit  6 Bit  14-7 Bit  15 
Baud 
Rate 

Tx_fifo 
Empty 

Tx_fifo 
Full

Rx_fifo 
Empty

Rx_Fifo used 
word 

Rx_fifo 
Full 

  
  در جدول بعد نحوه عملكرد هربيت آمده است. 

 ( رجيستر قابل نوشتن و قابل خواندن) ADC_Control_reg0: توضيحات رجيستر  3جدول 

شماره   اسم
 بيت

  توضيحات

Buad Rate 0 با تنظيم نرخ ارسال با كمك   3تاLCD  كيف آزمايشگاهDSP  ،
شود. كاربر  بيت به شكل اتوماتيك عوض مي 4مقدار اين 

تواند  بيت مي 4هنگام استفاده از پورت سريال با خواندن اين 
ي نرخ ارسال و دريافت تنظيم برا LCDاز عددي كه توسط 

  شده است بر اساس جدول زير اطالع يابد.
BIT 0 to 3معادلBaud Rate  

  (مقدار پيش فرض) 0115200
157600 
238400 
319200 
49600 
54800 
6 2400  

Tx_Fifo
Empty  

( ارسال از كيف به سمت كامپيوتر)  txمسير   fifoهرگاه 4
  ت يك مي شود وگرنه صفر است.خالي باشد، اين بي



 ارتباطات پيشرو خاورميانه  123                                          استادي: راهنماDSPشگاهيدستور كار آزما

 
Tx_Fifo

Full 
( ارسال از كيف به سمت كامپيوتر)  txمسير   fifoهرگاه 5

كامال  پر باشد، اين بيت يك مي شود وگرنه صفر است.اين 
بيت يك گزينه خوب است تا هنگام ارسال اطالعات از كيف 

به اندازه كافي براي ارسال  fifoبه خارج ، مطمئن شويم كه 
عات فضا دارد و هيچ وقت كامال پر نمي شود. و هر گاه اطال

پر شد از نوشتن اطالعات بيشتر خود داري شود تا در نتيجه 
  اطالعات گم نشود.

Rx_Fifo
Empty 

( ارسال از  سمت كامپيوتر به  Rxمسير   fifoهرگاه 6
كيف ) خالي باشد، اين بيت يك مي شود وگرنه صفر است. 

با چك نمودن اين بيت به صورت هنگام برنامه نويسي 
توان مطمئن شد كه آيا اطالعات جديدي توسط  اي  مي دوره

پورت سريال دريافت شده است يا نه. در صورت دريافت 
اطالعات جديد تا صفر شدن دوباره اين بيت دائما از رجيستر 

SERIAL_RX  خوانده شود. استفاده از رجيسترRx_Fifo 

Used Word  توصيه نمي شود. براي اين منظور  
Rx_Fifo

Used Word  
خوانده نشده اند توسط  FIFOتعداد بايتهايي كه تا كنون از 14-7

  بيت مشخص مي شود. 8اين 
مي شود (  FULLبه طور كامل  FIFOدقت كنيد كه هرگاه 

بيت مقدار صفر  8بايت در آن قرار مي گيرد ) اين  256يعني 
يك مي شود.  FIFO_Full را نشان مي دهد و در عوض بيت

 FIFOبنابر اين براي مشاهده صحيح تعداد بيتهاي درون 
) را با هم  FIFO_Full( شامل بيت  15تا  7هميشه بيت 
  مشاهده كنيد.

نشده  latchنكته مهم : چون اين بيتها در برنامه ها 
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،  DSPاست، ممكن است دقيقا در لحظه خوانده شدن توسط 

و در نتيجه عددي كه  مقدار آن در حال عوض شدن باشد،
خوانده مي شود مقدار نا درستي باشد. اگر در  DSPتوسط 

برنامه ها به طور پشت سرهم از اين بيتها بخوانيد ممكن است 
را در اين  11، عدد  10مثال انتظار داشته باشيد بعد از عدد 

بيت ها ببينيد اما در عمل براي تنها يكي از خواندنها( دقيقا در 
 DSP) يك عدد ديگر توسط  11به  10عدد از  هنگام تغيير
  قرائت شود.

Rx_Fifo
Full

  اين بيت يك مي شود.   Rxمسير   FIFOشدن  Fullهنگام 15
( و نه  15تا  7هميشه بيتهاي  FIFOدرون  Used_WORDبراي خواندن تعداد واقعي 

عدد  256ل پر مي شود ( به شكل كام   FIFO) را در برنامه بخوانيد. زيرا وقتي 14تا  7بيتهاي 
برابر با صفر شده و در  FIFO_Used_Wordاطالعات در آن قرار مي گيرد )  مقدار پارامتر  

 يك مي شود.  FIFO_Fullعوض بيت 
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