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ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس اﻳﺰد ﻣﻨﺎن را ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻄﺎف ﺑﻴﻜﺮان ﺧﻮد اﻳﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ را ﺑﻪ ﻣﺎ ارزاﻧﻲ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در راه
ارﺗﻘﺎي داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻳﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم در زﻣﻴﻨﻪ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ،ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ و
ﺑﻪ وﻳﮋه ﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ ﮔﺎمﻫﺎﻳﻲ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
دارﻳﻢ ،ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻳﻢ.
ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻋﻠﻮم و ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون آن ،ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﻛﻪ ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻت اﺳﺎﺳﻲ
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ .اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮﻳﻦ و راﺣﺖﺗﺮﻳﻦ راه دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ،ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ روﺷﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ،واﺣﺪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮي دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺟﻤﻌﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪ،
ﻣﺆﻟﻔﺎن ،ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺳﻨﻞ ورزﻳﺪه و ﻣﺎﻫﺮ در زﻣﻴﻨﻪ اﻣﻮر ﻧﺸﺮ
درﺻﺪد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻼشﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﭘﺮﺑﺎر ،ﻣﻌﺘﺒﺮ و
ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ در دﺳﺖ دارﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ "ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺮوزاﻧﻲ و ﺣﻨﻴﻒ ﻓﺮوزاﻧﻲ " و ﺗﻼش ﺟﻤﻌﻲ از
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مقدمه مولف
پردازش سیگنالهای ديجیتال که معادل عبارت انگلیسی  Digital Signal Processingمیباشد و به اختصار
به آن  DSPگفته میشود ،يک بخش مهم از علوم مهندسی با کاربردهای گوناگون در شاخههای مختلف میباشد.
تعدد موضوعات و کاربردهای اين شاخه از مهندسی برق تا حدی گسترده شده است که اين روزها خود به عنوان
يک گرايش مجزا و يا حتی به تعبیری يک رشتهی جداگانهی بین رشتهای محسوب میشود.
عمده ی کابردهای اين گرايش اوالً با مباحث مخابرات ديجیتال و ثانیاً با مباحث مهندسی پزشکی در حوزهی
پردازش سیگنالهای حیاتی درامیخته است؛ اما با ترکیب علوم و پديدار شدن شاخههای تازهی علم و پیشرفت
فناوری ،هر روزه بر کاربردهای پردازش سیگنالهای ديجیتال در شاخههای ديگر افزوده میشود .شايد شنیدن
اينکه يکی از کابردهای مهم  DSPدر مهندسی مکانیک برای کنترل و از بین بردن نويز آکوستیکی که به آن
 ANC1گفته می شود ،يا مثالً يکی ديگر از کاربردهای بسیار مهم اين روزهای  DSPدر حوزه مهندسی برق قدرت
چه در شاخهی الکترونیک قدرت و چه در شاخه اندازهگیری پارامترهای شبکهی قدرت میباشد ،کمی تازگی
داشته باشد؛ بنابراين بايد تصور قبلی خود را در نگاه ِ صرف ِرياضیاتی به اين شاخه از علوم مهندسی به کلی تغییر
داد .درست است که حجم رياضی موجود در  DSPدر مقايسه با برخی ديگر از شاخههای مهندسی بیشتر میباشد،
اما اين موضوع نبايد دلیلی برای محدود دانستن آن به چارچوب روابط و اثباتهای رياضی باشد.
با عنايت به مواردی که در ارتباط با اهمیت اين شاخه از علم در صنايع مطرح شد ،در حدود  40سال اخیر شاهد
آن هستیم که شرکتهای فعال در حوزهی الکترونیک باالخص شرکت معظم و پیشروی Texas Instruments
به فکر ساخت پردازنده هايی افتادند که برای محاسبات پردازشی ،بهینه شده باشند .البته اين عبارت از حیث
سختافزاری و معماری پردازندهها ،توضیحات بسیار زيادی الزم دارد و در قالب چند سطر امکان طرح آن نمیباشد؛
اما به بیان ساده قرار بود پردازندهی خاصمنظورهای ساخته شود که در مقايسه با يک پردازندهی همه منظوره در
بازهی زمانی کمتری ،محاسبات تبديل فوريهی گسستهی بیشتری را انجام دهد .تالشهای دههی هشتاد و اوايل
دههی نود میالدی برای دستيابی به چنین پردازندههايی بسیار موفقیتآمیز بود .شرکتهای مثل Analog
 Microchip ،Motorola ،Devicesو سرامد همهی اينها شرکت  TIدر اواخر دههی نود میالدی و اوايل
قرن جديد ،پردازندههايی روانهی بازار کردند که ظرفیت محاسباتی بااليی داشتند .لقب ِسرامد ِصنعت ِپردازندههای
 DSPبه شرکت  TIاختصاص دارد؛ به همین دلیل برای فردی که میخواهد در زمینهی کارهای پردازشی صاحب
تخصص شود ،بهتر است توان خود را روی يادگیری کار با محصوالت  DSPاين شرکت بگذارد .کاربرد ِاصطالح
 DSPدر معنای جديدش که به پردزاندههای سیگنالهای ديجیتال داللت میکند ،با  DSPبه معنی علم پردازش
سیگنالهای ديجیتال تفاوت دارد .وقتی میگويیم سحتافزارهای مبتنی بر  ،DSPمنظورمان از به کارگیری اين
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)ANC=Avtive Noise Control (or Cancellation

اصطالح در واقع  Digital Signal Processorاست ،يعنی پردزاندههای خاص منظوره برای کابردهای پردازشی
و محاسباتی که امکان پیادهسازی الگوريتمهای پردازشی و اعمال انواع فیلترهای ديجیتال را به کاربر خود میدهند.
آن روی ديگر سکهی گسترش علم پردازش سیگنالهای ديجیتال ،دقیقاً همین پیشرفت الکترونیک و کامپیوتر در
نیم قرن اخیر بوده است .وقتی گفته میشود نیاز داريم تبديل فوريهی گسستهی ِزمانْ گسسته بگیريم ،يعنی هم
محور زمانمان و هم مقادير سیگنال مان بايد گسسته باشند؛ مشخصاً اين مسأله به اين دلیل است که تجهیزات
ديجیتال و میکروکامپیوترها امکان محاسب ات پیوسته را ندارند .بنابراين هم پیشرفت تکنولوژی ِ الکترونیک ِ
ديجیتال ،از يک سو نیاز به توسعهی علمی و تقويت بخش تئوری و رياضیاتی ِ محاسبات منطبق بر سختافزارهای
ساخته شده را ايجاب میکند ،هم از سوی ديگر توسعهی علمی و يافتن الگوريتمهای جديد محاسباتی و کاربردی،
نیاز به سخت افزار پیشرفته با توان محاسباتی بیشتر و سرعت باالتر را ضروری میسازد .به بیان ديگر ،اين شاخه از
علم-صنعت ،جذابیتها و شیرينی های متنوع و ترکیبی زيادی دارد که غور در آن ،به مرور شما را به سمت رشد
متوازن در هر دو شاخه میکشاند .وقتی مشاهده میکنید که هیچ میکروکنترلری توان پیادهسازی ِ الگوريتمهای
پردازشی شما را ندارد ،به سمت يادگیری کار با پردازندههای سیگنال ديجیتال يا همان DSPها میرويد و وقتی
مشاهده میکنید بهینه کردن الگوريتمهای پردازشی به کمک کسب دانش ِرياضی ِبیشتر و کمی ابتکار و خالقیت
مضاعف چقدر میتواند در استفاده از سختافزار موجود با محدوديتهايش (که ذات هر سیستم طراحی و ساخته
شده میباشد )،مؤثر باشد؛ آن گاه به سمت کسب دانش رياضی بیشتر و مطالعه مراجع دانشگاهی و مقاالت سوق
میيابید .بنابراين  DSPبه معنای عام کلمه جايی است که شما امکان رشد در هر دو سوی بازهی علم و صنعت را
ممکن میبینید.
حال آنکه در کشور ما دانش  DSPدر سطح بااليی قرار دارد و اساتید و دانشجويان مقاطع تحصیالت تکمیلی از
سواد رياضی و حتی توان برنامهنويسی خوبی در حوزهی  DSPبرخوردارند ،لیکن فقدان ،دقیقاً جايی احساس
میشود که کارهای سختافزاری و پیادهسازیهای عملیاتی نیاز میباشد .درست که شبیهسازی يک
فیلتر ِديجیتال ِپیشرفته در نرمافزار قدرتمندی مثل  MATLABيک توانايی آکادمیک محسوب میشود ،اما اين
دانش و توانايی برای کسب درآمد و حل مشکالت صنعت در حوزهی پردازش سیگنال ،اگرچه الزم و ضروری است،
اما ابداً کافی نمیباشد.
با اين مقدمه ،انگیزهی نگارندگان اين کتاب ،برای مخاطب محترم مشخص میگردد .از آنجا که ضرورت کسب
مهارتهای فنی مرتبط با رشتهی تحصیلی ،بر کسی پوشیده نیست ،ما در اين کتاب با رويکردی کامالً نو و متفاوت
در سطح کشور ،به جای تمرکز بر روی الگوريتمها يا حتی توانايی برنامهنويسی ِ مخصوص محاسبات پردازشی به
کمک يک زبان برنامهنويسی و بر روی کامپیوتر ،دقیقاً مسیر عکس را انتخاب کردهايم و ابتدا سراغ آموزش طراحی
سختافزار مبتنی بر تراشههای  DSPسری  C55xرفتیم .پردازندههايی که با توجه به قابلیت Dual-MAC
بودن تا  600میلیون ضرب و جمع در ثانیه را ممکن میسازند و يکی از بهترين ابزار برای ورود به حوزهی کارهای
عملی-پژوهشی در شاخهی  DSPمیباشند .اگر شما به عنوان يک مهندس طراح سیستمهای پردازشی اعم از

صوت ،تصوير ،سیگنالهای ماهوارهای ،راداری ،سیگنالهای حیاتی ،سیگنالهای آکوستیکی و موارد ديگر ،با
چالشها و محدوديتهای سختافزار چه از حیث ظرفیتهای محاسباتی يک پردازنده (در مقايسه با کامپیوترها
امروزی) و چه از حیث طراحیهای سختافزاری مثل پهنای باند ،فرکانس نمونهبرداری ،رزولوشن نمونهها ،مهار
نويز محیطی ،قیود عملی ارضای شرط نايکوئیست که با فرمولهای رياضیاتی در پیادهسازی متفاوت است و دها
مشکل و چالش ديگر ،مواجه نگرديد ،کار در اين حوزه برايتان با ديد کسب درامد ،سخت میشود .از اين رو اين
کتاب به عنوان اولین بخش از کتابهای پردازش بالدرنگ سیگنالهای ديجتال ،بر روی طراحی سختافزار مبتنی
بر پردزاندههای  DSPتمرکز کرده است .نکات و جزئیات طراحی شماتیک و  PCBدر قالب متن کتاب و چندين
ويدئوی آموزشی که در  DVDکتاب موجود میباشد ،مطرح گرديده است .هر فصل ويدئوهای مخصوص خود را
دارد که آموزشهای عملی اين کتاب را متنوع میسازد .دلیل اين موضوع اين است که گاهی آموزش يک تکنیک
نرمافزاری يا يک طراحی سختافزاری در چند دقیقه ويدئو راحتتر و بهتر از ذکر همان موضوع در قالب  10الی
 20صفحه از کتاب میباشد .البته اين مسأله دو سويه است؛ يعنی اين کتاب به نحوی نگارش شده است که بدون
خواندن متن آن ،استفاده از ويدئوها به تنهايی تأثیرگذار نیست .توصیه میگردد هنگام خواندن اين کتاب ،کامپیوتر
يا لب تاپ خود را روشن کنید و پس از خواندن هر بخش از هر فصل ،در صورت وجود ويدئوی آموزشی مرتبط با
آن بخش در  ،DVDآن را مشاهده کنید و سعی کنید همان آموزشها را خودتان در نرمافزار آلتیوم ديزاينر پیاده
کنید تا فرانید يادگیری کامل گردد .در  DVDکتاب ،به جز ويدئوهای آموزشی ،نرمافزار آلتیوم ديزاينر ،برگههای
اطالعات تراشههای مورد استفاده و نقشهی مدارهای طراحی شده به همراه يک فايل  PDFکه راهنمای استفاده
از محتوای نوشتاری و ويدئويی کتاب است ،موجود میباشد.
در پايان ،از تمام خوانندگان محترم به منظور بهبود سطح کیفیی کتاب ،دعوت میشود پیشنهادات و انتقادات خود
در ارتباط با اين کتاب را از طريق آدرس ايمیل  info@ineee.irبا ما در میان بگذاريد .همچنین به صفحهی
اختصاصی اين کتاب در سايت  www.INeee.irمراجعه فرمايید و سؤاالت و نظرات خود را در ذيل آن مطرح
نمايید تا در اسرع وقت به شما پاسخ داده شود.

