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  مقدمه.1
 قدرت با. مهندسی برق و کامپیوتر است در رشد حال در سرعت به صنعت ،DSP یا دیجیتال سیگنال پردازش
  براي مناسب کاربردي ھای application، و نیز شمار  )مور قانون به توجه با( ماه 18 هر برابر دو پردازش

DSP هاي صوتی خاص و نیز پیاده سازي الگوریتم   در این مستند، هدف پردازش سیگنال.افزایش یافته است
 TMS320C6713 DSPریزي خاص، مبتنی بر تراشه  هاي ریاضی کد شده بر روي سخت افزار قابل برنامه

  .پیدا خواهیم کرد DSP افزار سخت نویسی شنایی بیشتري با معماري و نیز برنامهابتدا آ در  .خواهد بود

  :آشنا خواهیم شد با

 Code Composer Studio  
 TMS320C6713 DSP chip   معماری وsupporting chip set (DSK)  
 نویسی   برنامهC    

تعدادي از آنها که بیشتر .پردازند می DSPامروزه شرکت هاي بسیاري وجود دارند که به تولید چیپ هاي 
  : شناخته شده هستند عبارتند از 

NEC, SGS-Thompson, Conexant, Texas Instruments 
  

  این تراشه. است TIساخت شرکت  DSPکنیم ،چیپ  آنچه که در اینجا به آن می پردازیم و از آن استفاده می
  .قابل برنامه ریزي هستند TIساخت شرکت    Code Composer Studio (CCS)ها توسط نرم افزار 

  
  :به آن خواهیم پرداخت عبارتند از مباحثی که در فصول آتی 

  آشنایی با معماريC6713 DSP Chip گیری  و مباحث مربوط بھ زمان)Timing ( 

 سازي در سیستم هاي دیجیتال  گیري و باز مباحث مربوط نمونه 

  طراحی فیلترFIR  و پیاده سازي آن بر روي بوردDSK6713  

  طراحی فیلترIIR  و پیاده سازي آن بر روي بوردDSK6713   
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  سخت افزار و نرم افزار .2
  Code Composer Studioنرم افزار   2.1

به بورد مربوط می ) و اسمبلی DSP )Cهاي سطح باالي  محیطی قدرتمند براي انتقال برنامه CCSنرم افزار 
، کامپایل و نیز لینک  DSPهاي  هایی به منظور توسعه برنامه و کتابخانه software toolشامل  CCS.باشد

آن همچنین داراي ابزار تشخیص خطا  .تراشه، می باشد memoryآنها و همچنین به منظور نوشتن در 
diagnostic tools ھای پیاده سازی شده بر روی بورد می باشد بھ منظور آنالیز الگوریتم.  

  

  TMS320 DSP هاي تراشه ٢.٢

تصمیم گرفت  TIهاي مختلف، شرکت  ها توسط شرکت  میالدي همزمان با ساخت اولین پردازنده 70در دهه 
این پردازنده ها که بیشتر با نام .هایی را مخصوص پردازش سیگنال طراحی و روانه بازار نماید پردازنده
در طول  DSPهاي  پردازنده.شروع می شوند TMS320معروف هستند، همگی با نام  DSPهاي  پردازنده
  .هاي مختلفی شده اند سال از حضورشان بسیار تکامل یافته و امروزه وارد حوزه 40حدود 

پس از چند سال حضور سري .به بازار عرضه شد TMS320C10، با نام  DSPهاي  اولین سري پردازنده
TMS320C25  باعث معروف شدنDSP وارد بازار شد می  70زنده که در اواخر دهه این پردا.ها گردید

هاي پنتیوم  ه سال بعد اولین سري پردازند 20را با سرعتی انجام دهد که  (FFT)توانست یک تبدیل فوریه 
  !ساخت شرکت اینتل به آن سرعت رسیدند

 Code Composer Studioافزار یکپارچه به نام  نیز یک نرم TIها، شرکت  به عرصه پردازنده JTAGبا ورود 
را آسان  DSPهاي  به کامپیوتر وصل شده و کار با پردازنده JTAGافزار با کمک  این نرم.به بازار عرضه کرد

  .دسته اصلی تقسیم بندي شده اند 3چهار رقمی شده و در  TIهاي جدید ساخت شرکت  سري .نماید می

  

 ) :5XXX( 5000سري   دسته اول
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 DSPترین پردازنده  مصرفت کم 55XXسري . 55XXو   54XX:باشد اصلی میاین سري شامل دو خانواده 
باشد که در بسیاري از تجهیزاتی که نیاز به قدرت پردازشی باال و جریان مصرفی کم  می TIساخت شرکت 

هاي جدید براي خانواده  در حال حاضر عمال طراحی سري.اند دارند مورد استفاده قرار گرفته) ها مانند موبایل(
54XX 55تري بر اساس سري  مصرف هاي کم روز پردازنده  متوقف شده و هرXX در . گردد به بازار عرضه می

قدرت محاسبات ریاضی  55XXباشد و در سري  مگا هرتز می 300تا  100ها بین  سرعت پردازنده 5000سري 
 .ضرب را در ثانیه انجام دهدمیلیون  600می تواند تا  55XXیعنی سري . دو برابر فرکانس کاري پردازنده است

هاي پر سرعت دارند  هایی که نیاز به پردازش در پردازش صوت و پروسه 5000هاي سري  کاربرد اصلی پردازنده
توان براي پردازش  کیلو بایت است می 128ها که حجم حافظه داخلی آنها بیشتر از  از بعضی سري. باشد می

  .تصویر نیز استفاده نمود

  

  :) 2XXX( 2000 دسته دوم سري

یک خانواده با عملکردي نزدیک  28XXسري . 28XXو  24XX: باشد این سري شامل دو خانواده اصلی می
 Flashوجود حافظه .وجود دارد Flashاین سري تنها سري است که در آن حافظه . باشد ها می به میکروکنترلر

حجم حافظه ها  در این سري. تر نموده است ها آسان دهها را نسبت به دیگر خانوا ریزي این پردازنده مه داخلی، برنا
ها براي پردازش تصویر مناسب  به همین دلیل این سري. باشد کیلو می 32کمتر از  SRAMداخلی از نوع 

نیز  TIباشد در سایت شرکت  کاربرد اصلی این سري بیشتر به عنوان یک میکروکنترلر پر سرعت می .باشند نمی
  .طبقه بندي نشده است DSPهاي  این سري جزو پردازنده

  

  : )6XXX( 6000دسته سوم سري 

ترین  ها پیشرفته این سري. 67XXو  62XX  ،64XX: باشد این سري شامل سه خانواده اصلی می
رتز گیگا ه 1.2مگاهرتز تل  150ها فرکانس کاري پردازنده بین  در این سري. هستند TIهاي شرکت  پردازنده

ها در هر کالك تا  در این پردازنده. باشد برابر کالك کاري آنها می 8ها  اما سرعت واقعی این پردازنده. باشد می
گیگا  10توانند تا حدود  ها می به همین دلیل این پردازنده. دستور به شکل همزمان قابل اجراست 8حداکثر 
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هاي پر سرعت مناسب هستند اما  اي تمامی انواع پردازشاین خانواده بر. دستورالعمل را در ثانیه اجرا نمایند
  .باشد ترین سري براي پردازش تصویر می با قابلیتهاي خاص آن مناسب 64XXسري 

و  2000سري . باشد می 6000افزار، سري  ترین سري از نظر طراحی سخت هاي مختلف، پیچیده در خانواده
  .دارندافزار، پیچیدگی یکسانی  از نظر طراحی سخت 5000

  

2.3  DSP Starter Kit (DSK)  

 ذخیره برايخاص  معماريیک  برنامه، توسعه براي اما .است قدرتمند بسیار DSP، TMS320C6713 تراشه
ي مداریک بورد  آزمایشگاه، محیط در DSP تراشه این از استفاده منظور به. است نیاز مورد ها داده و ها برنامه
 DSP، تراشه CCSدر . است شده ارائه و تولید ،طراحی دیجیتال اسپکترومشرکت  توسط مناسب اجزاي حاوي

  .دهند را تشکیل می DSKیا اصالحا  DSP Starter Kitافزار مورد نظر باهم  و سخت

  

  نویسی زبان برنامه .3
 و) TI TMS320 هاي سري مانند( DSP هاي تراشه براي نویسی برنامه زبان ترین شایع زمانی اسمبلی زبان

 مدیریت بهرا  نویس برنامه اسمبلیبه زبان  نویسی برنامه .بود )68MC11سري  موتوروال مانند( ها ریزپردازنده
نوشتن بخشی از برنامه به . کند و رویدادهاي برنامه در آن وادار می )DSP تراشه در واقع( CPUهاي  رجیستر

  .خودش را داشته باشدهاي خاص  تواند کاربرد ها می صورت اسمبلی، در خیلی از پروژه

ها در بین  کند و چون ساختار دستورالعمل باهم فرق می TIهاي  نویسی اسمبلی در پردازنده جزئیات برنامه
 روش ارجح .رده شکل جداگانه مورد بررسی قرار گیهاي مختلف باهم متفاوت است، بایستی هر خانواده ب خانواده

به کامپایلري نیاز  Cنویسی  در برنامه.است Cنویسی به زبان  ها، برنامه سازي الگوریتم نویسی و پیاده براي برنامه
  .تبدیل نماید DSPنوشته شده را به دستورات اسمبلی قابل فهم براي  Cاست تا کد 
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