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 ه مولف مقدم

باشد و به اختصار می Digital Signal Processingهای ديجیتال که معادل عبارت انگلیسی پردازش سیگنال

باشد. های مختلف میشود، يک بخش مهم از علوم مهندسی با کاربردهای گوناگون در شاخهگفته می DSPبه آن 

ه عنوان بسترده شده است که اين روزها خود تعدد موضوعات و کاربردهای اين شاخه از مهندسی برق تا حدی گ

 شود. ای محسوب میی بین رشتهی جداگانهيک گرايش مجزا و يا حتی به تعبیری يک رشته

ی ی کابردهای اين گرايش اوالً با مباحث مخابرات ديجیتال و ثانیاً با مباحث مهندسی پزشکی در حوزهعمده

ی علم و پیشرفت های تازهاما با ترکیب علوم و پديدار شدن شاخه های حیاتی درامیخته است؛پردازش سیگنال

شود. شايد شنیدن های ديگر افزوده میهای ديجیتال در شاخهفناوری، هر روزه بر کاربردهای پردازش سیگنال

در مهندسی مکانیک برای کنترل و از بین بردن نويز آکوستیکی که به آن  DSPکه يکی از کابردهای مهم اين
1ANC شود، يا مثالً يکی ديگر از کاربردهای بسیار مهم اين روزهای گفته میDSP  در حوزه مهندسی برق قدرت

باشد، کمی تازگی ی قدرت میگیری پارامترهای شبکهترونیک قدرت و چه در شاخه اندازهکی الچه در شاخه

تی به اين شاخه از علوم مهندسی به کلی تغییر داشته باشد؛ بنابراين بايد تصور قبلی خود را در نگاه ِ صرف ِرياضیا

باشد، های مهندسی بیشتر میدر مقايسه با برخی ديگر از شاخه DSPداد. درست است که حجم رياضی موجود در 

 های رياضی باشد.اما اين موضوع نبايد دلیلی برای محدود دانستن آن به چارچوب روابط و اثبات

سال اخیر شاهد  40اط با اهمیت اين شاخه از علم در صنايع مطرح شد، در حدود با عنايت به مواردی که در ارتب

 Texas Instrumentsی الکترونیک باالخص شرکت معظم و پیشروی های فعال در حوزهآن هستیم که شرکت

حیث هايی افتادند که برای محاسبات پردازشی، بهینه شده باشند. البته اين عبارت از به فکر ساخت پردازنده

باشد؛ ها، توضیحات بسیار زيادی الزم دارد و در قالب چند سطر امکان طرح آن نمیافزاری و معماری پردازندهسخت

ی همه منظوره در ای ساخته شود که در مقايسه با يک پردازندهمنظورهی خاصاما به بیان ساده قرار بود پردازنده

ی هشتاد و اوايل های دههی بیشتری را انجام دهد. تالشسستهی گی زمانی کمتری، محاسبات تبديل فوريهبازه

 Analogهای مثل بود. شرکت زآمیهايی بسیار موفقیتيابی به چنین پردازندهی نود میالدی برای دستدهه

Devices ،Motorola ،Microchip ها شرکت ی اينو سرامد همهTI ی نود میالدی و اوايل در اواخر دهه

های ی بازار کردند که ظرفیت محاسباتی بااليی داشتند. لقب ِسرامد ِصنعت ِپردازندههايی روانهردازندهقرن جديد، پ

DSP  به شرکتTI ی کارهای پردازشی صاحب خواهد در زمینهاختصاص دارد؛ به همین دلیل برای فردی که می

شرکت بگذارد. کاربرد ِاصطالح  اين DSPتخصص شود، بهتر است توان خود را روی يادگیری کار با محصوالت 

DSP کند، با های ديجیتال داللت میهای سیگنالدر معنای جديدش که به پردزاندهDSP  به معنی علم پردازش

، منظورمان از به کارگیری اين DSPافزارهای مبتنی بر گويیم سحتهای ديجیتال تفاوت دارد. وقتی میسیگنال

                                                 
1 ANC=Avtive Noise Control (or Cancellation) 



 

برای کابردهای پردازشی  های خاص منظورهاست، يعنی پردزانده Digital Signal Processorاصطالح در واقع 

 دهند. های پردازشی و اعمال انواع فیلترهای ديجیتال را به کاربر خود میسازی الگوريتمو محاسباتی که امکان پیاده

یک و کامپیوتر در های ديجیتال، دقیقاً همین پیشرفت الکترونی گسترش علم پردازش سیگنالآن روی ديگر سکه

بگیريم، يعنی هم  ی ِزمانْ گسستهی گسستهشود نیاز داريم تبديل فوريهنیم قرن اخیر بوده است. وقتی گفته می

مان بايد گسسته باشند؛ مشخصاً اين مسأله به اين دلیل است که تجهیزات مان و هم مقادير سیگنالمحور زمان

ات پیوسته را ندارند. بنابراين هم پیشرفت تکنولوژی ِ الکترونیک ِ ديجیتال و میکروکامپیوترها امکان محاسب

افزارهای تئوری و رياضیاتی ِ محاسبات منطبق بر سخت ی علمی و تقويت بخشديجیتال، از يک سو نیاز به توسعه

کاربردی، های جديد محاسباتی و ی علمی و يافتن الگوريتمکند، هم از سوی ديگر توسعهساخته شده را ايجاب می

سازد. به بیان ديگر، اين شاخه از افزار پیشرفته با توان محاسباتی بیشتر و سرعت باالتر را ضروری مینیاز به سخت

های متنوع و ترکیبی زيادی دارد که غور در آن، به مرور شما را به سمت رشد ها و شیرينیصنعت، جذابیت-علم

های سازی ِ الگوريتمکنید که هیچ میکروکنترلری توان پیادهه میکشاند. وقتی مشاهدمتوازن در هر دو شاخه می

رويد و وقتی ها میDSPهای سیگنال ديجیتال يا همان پردازشی شما را ندارد، به سمت يادگیری کار با پردازنده

القیت های پردازشی به کمک کسب دانش ِرياضی ِبیشتر و کمی ابتکار و خکنید بهینه کردن الگوريتممی مشاهده

هايش )که ذات هر سیستم طراحی و ساخته افزار موجود با محدوديتتواند در استفاده از سختمضاعف چقدر می

گاه به سمت کسب دانش رياضی بیشتر و مطالعه مراجع دانشگاهی و مقاالت سوق باشد،( مؤثر باشد؛ آنشده می

ی علم و صنعت را امکان رشد در هر دو سوی بازه به معنای عام کلمه جايی است که شما DSPيابید. بنابراين می

 بینید.ممکن می

در سطح بااليی قرار دارد و اساتید و دانشجويان مقاطع تحصیالت تکمیلی از  DSPکه در کشور ما دانش حال آن

برخوردارند، لیکن فقدان، دقیقاً جايی احساس  DSPی نويسی خوبی در حوزهسواد رياضی و حتی توان برنامه

سازی يک باشد. درست که شبیههای عملیاتی نیاز میسازیافزاری و پیادهشود که کارهای سختیم

شود، اما اين يک توانايی آکادمیک محسوب می MATLABافزار قدرتمندی مثل فیلتر ِديجیتال ِپیشرفته در نرم

اگرچه الزم و ضروری است،  ی پردازش سیگنال،دانش و توانايی برای کسب درآمد و حل مشکالت صنعت در حوزه

 باشد. اما ابداً کافی نمی

جا که ضرورت کسب گردد. از آنی نگارندگان اين کتاب، برای مخاطب محترم مشخص میبا اين مقدمه، انگیزه

ی تحصیلی، بر کسی پوشیده نیست، ما در اين کتاب با رويکردی کامالً نو و متفاوت های فنی مرتبط با رشتهمهارت

نويسی ِ مخصوص محاسبات پردازشی به برنامه ها يا حتی توانايیکشور، به جای تمرکز بر روی الگوريتم در سطح

ايم و ابتدا سراغ آموزش طراحی نويسی و بر روی کامپیوتر، دقیقاً مسیر عکس را انتخاب کردهکمک يک زبان برنامه

 Dual-MACهايی که با توجه به قابلیت هرفتیم. پردازند C55xسری   DSPهای افزار مبتنی بر تراشهسخت

ی کارهای سازند و يکی از بهترين ابزار برای ورود به حوزهمیلیون ضرب و جمع در ثانیه را ممکن می 600بودن تا 

های پردازشی اعم از باشند. اگر شما به عنوان يک مهندس طراح سیستممی DSPی پژوهشی در شاخه-عملی



های آکوستیکی و موارد ديگر، با های حیاتی، سیگنالای، راداری، سیگنالماهوارههای صوت، تصوير، سیگنال

های محاسباتی يک پردازنده )در مقايسه با کامپیوترها افزار چه از حیث ظرفیتهای سختها و محدوديتچالش

ها، مهار شن نمونهبرداری، رزولوافزاری مثل پهنای باند، فرکانس نمونههای سختامروزی( و چه از حیث طراحی

سازی متفاوت است و دها های رياضیاتی در پیادهنويز محیطی، قیود عملی ارضای شرط نايکوئیست که با فرمول

شود. از اين رو اين مشکل و چالش ديگر، مواجه نگرديد،  کار در اين حوزه برايتان با ديد کسب درامد، سخت می

افزار مبتنی های ديجتال، بر روی طراحی سختازش بالدرنگ سیگنالهای پردکتاب به عنوان اولین بخش از کتاب

در قالب متن کتاب و چندين  PCBتمرکز کرده است. نکات و جزئیات طراحی شماتیک و  DSPهای بر پردزانده

مطرح گرديده است. هر فصل ويدئوهای مخصوص خود را باشد، کتاب موجود می DVDويدئوی آموزشی که در 

سازد. دلیل اين موضوع اين است که گاهی آموزش يک تکنیک می های عملی اين کتاب را متنوعشدارد که آموز

الی  10تر و بهتر از ذکر همان موضوع در قالب ويدئو راحت افزاری در چند دقیقهافزاری يا يک طراحی سختمنر

به نحوی نگارش شده است که بدون باشد. البته اين مسأله دو سويه است؛ يعنی اين کتاب صفحه از کتاب می 20

گردد هنگام خواندن اين کتاب،  کامپیوتر خواندن متن آن، استفاده از ويدئوها به تنهايی تأثیرگذار نیست. توصیه می

تاپ خود را روشن کنید و پس از خواندن هر بخش از هر فصل، در صورت وجود ويدئوی آموزشی مرتبط با يا لب

افزار آلتیوم ديزاينر پیاده ها را خودتان در نرماهده کنید و سعی کنید همان آموزش، آن را مشDVDآن بخش در 

های نر، برگهيافزار آلتیوم ديزاموزشی، نرمآکتاب، به جز ويدئوهای  DVDکنید تا فرانید يادگیری کامل گردد. در 

که راهنمای استفاده  PDFيل ی مدارهای طراحی شده به همراه يک فاهای مورد استفاده و نقشهاطالعات تراشه

 باشد.از محتوای نوشتاری و ويدئويی کتاب است، موجود می

شود پیشنهادات و انتقادات خود در پايان، از تمام خوانندگان محترم به منظور بهبود سطح کیفیی کتاب، دعوت می

ی همچنین به صفحه. اريدبا ما در میان بگذ info@ineee.irرا از طريق آدرس ايمیل در ارتباط با اين کتاب 

مراجعه فرمايید و سؤاالت و نظرات خود را در ذيل آن مطرح  www.INeee.irاختصاصی اين کتاب در سايت 

 نمايید تا در اسرع وقت به شما پاسخ داده شود.
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