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 הקדמה .1

אחרונות לתשומת לב מירבית ( זכו בשנים Digital Signal Processor) DSP-מעבדי ה

הן  ,כתוצאה מהתפתחות המואצת של יישומים שונים ומגוונים בתחום עיבוד האותות

AUDIO  והןVIDEO אשר דרשו מהמעבדים השונים ביצועים גבוהים במיוחד בעלות ,

 DSP-ת הנמוכה. יישומי עיבוד אות דורשים ביצועים מהמעבד המבדילים בין ארכיטקטור

רות המוכרות לנו מהמעבדים ליישומים כלליים. לא רק מהירות הביצוע לבין ארכיטקטו

תכונות רבות נוספות המנוצלות על ידי האלגוריתמים השונים של עיבוד אות, גם חשובה אלא 

 DSPהניסוי יעסוק בהכרת ארכיטקטורת משפחת מעבדי  במהלך הניסוי נכיר תכונות אלה.

ADSP-21000 ה בעזרת הסימולטור של המעבד באופן כללי כאשר התרגול יעשADSP-

21160. 

 

  ות הניסוימטר .2

 ;ADSP – 22260 –ה  מעבדהכרת ארכיטקטורת  .2.2

 הכרה ושימוש בתכונות המעבד המקנים לו יתרון ביישומי עיבוד אות; .2.2

 סט הפקודות של המעבד.ו ++VisualDSPשל סביבת העבודה הכרה ותרגול  .2.2

 

 מומלצת ספרות .3

 .http://www.ee.bgu.ac.il/~admiclab/dsplab מתקדמת -אתר של מעבדה מיקרו

 

 הציוד הדרוש .4

 ומעלה. IBM 186מחשב  .1.2

 .Windowsסביבת עבודה של  .1.2

 .ADSP-21160של המעבד  רסימולאטו .1.2

 

 שאלות הכנה .5

mailto:alexr@ee.bgu.ac.il
http://www.ee.bgu.ac.il/~admiclab/dsplab
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 יש לענות לשאלות ההכנה הבאות:

לבין  DSP (Digital Signal Processor) –מעבד ה הסבר באופן כללי מה הבדל בין  .5.2

. מנה את היתרונות והחסרונות של מעבד זה ביחס ובקרים מעבדים לישומיים כלליים

זיכרון, סוגי וסוגי מבנה  – שהנך מכיר )באופן כלליובקרים למעבדים ליישומים כלליים 

 מדע זה בטבלה. תרכז (., מכיר וכן הלאהֶרזֹולּוְצָיה של יחידות חישוב, ממשקים

הסבר תפקיד של יחידת  (? תאר את השימוש בו.Circular Bufferמהו חוצץ מעגלי ) .5.2

DAG ה במעבד-ADSP-21160. 

 

 מהלך הניסוי .6

 . VisualDSP++ Environmentנקראת הבמחשבי המעבדה נמצאת סביבת העבודה 

 

 :VisualDSP++ documentation-סביבה זו מומלץ להשתמש ב תדימלשם ל

 

אפשר למצוא ששה תרגילים המאפשרים  VisualDSP++ getting started guideתיקיה ב

 רכוש ידע בנוסף למה שנלמד בכיתה. ל
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מבנה ) MATLAB סביבתע''י  5-7מסדר  BPF IIR Butterworthתממש ותסמלץ מסנן  .6.2

כאשר תדרי , (MATLAB-ב filter הנקראת פונקציהל help-ניתן ללמוד ב IIRשל מסננן 

ברך נבחרים בצורה הבאה: תדר ברך נמוך נלקח משלושת ספרות אחרונות של ת.ז. של 

לפי אחד מהסטודנטים ותדר ברך עליון מתוך ארבע מספרים אחרונים של שני 

. bbbbbyyyyות.ז. של סטודנט ב'  aaaaaazzzכם. לדוגמה ת.ז. של סטודנט א' בחירת

 בעזרתלחשב . מקדמי המסנן ניתן yyyyוגבוה  zzzמסנן יהיה  לכן תדר ברך נמוך של

עזר יפרמטרים אפשר להה. לצורך הבנת חישוב ()butter הנקראת MATLAB יתפונקצי

: MATLABאו בדפי עזר של  EE-83 דפי עזרב

http://www.mathworks.com/help/signal/ref/butter.html?searchHighlight=butt

er.  

 , כאשר במקרה שלנו זהליצר אות כניסהיש התנהגות של מסנן  על מנת לסמלץ

 .של מסנן bendpassאחד נמוך, אחד גבוהה ואחד בתוך  – סכום של שלושה סינוסים

-יש לסמלץ תהליך סינון ב .44.1kHz לסימולציה זאת  תדר דגימה של אות כניסה

MATLAB על יד שימוש בפונקציהfilter . פונקצית של  ההפעל תלצורך הבנfilter() 

: MATLABאו בדפי עזר של  EE-83 דפי עזרעזר ביאפשר לה

http://www.mathworks.com/help/matlab/ref/filter.html ,

data.html-http://www.mathworks.com/help/matlab/data_analysis/filtering 

  . http://www.mathworks.com/help/fixedpoint/ref/filter.htmlאו

http://www.analog.com/UploadedFiles/Application_Notes/427795015ee_83.pdf
http://www.mathworks.com/help/signal/ref/butter.html?searchHighlight=butter
http://www.mathworks.com/help/signal/ref/butter.html?searchHighlight=butter
http://www.analog.com/UploadedFiles/Application_Notes/427795015ee_83.pdf
http://www.mathworks.com/help/matlab/ref/filter.html
http://www.mathworks.com/help/matlab/ref/filter.html
http://www.mathworks.com/help/matlab/data_analysis/filtering-data.html
http://www.mathworks.com/help/matlab/data_analysis/filtering-data.html
http://www.mathworks.com/help/fixedpoint/ref/filter.html
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כדאי . EE-83שמור מקדמי מסנן ואות כניסה בדומה למה שהוסבר בדפי עזר 

 אלמנטים.  2000-גדולים מ dat.* ש בקבציומישלהימנע מ

שר יש להמיר מקדמי מסניף קודם, כא BPF IIR Butterworthתממש ותסמלץ מסנן  .6.2

. דוגמא להמרה tf2sosאו  MATLAB  zp2sosזרת פונקציה עב IIR SOSמסנן למסנן 

: MATLABהדרכה או בדפי עזר של ממפגש בשקפי  ניתן למצואזאת 

2sos.htmlhttp://www.mathworks.com/help/signal/ref/zp.  

שמור  קודמות.סימולציה מסנן חדש ולהשוות עם תוצאות עבודה של יש לסמלץ 

 .EE-83מקדמי מסנן ואות כניסה בדומה למה שהוסבר בדפי עזר 

( ותפעיל 2)יש לממש פונקציה מסנן מסדר   Cנות בספת תח FilterFloatממש פונקציה  .6.2

 MATLABתשלב פונקציה זאת בקוד . MEXכקובץ  MATLABאותה בסביבת 

הפונקציה צריכה לקבל אות כניסה ומקדמי מסנן בפורמט . SOSכקסקדה בסיסית של 

  .MATLAB-מסונן להנקודה צפה ולהחזיר אות 

מסנן ואות יציאה בפורמט ניקודה עם אות כניסה, מקדמי  FilterFixפונקציה ממש 

תהליך התאמה של אות כניסה ומקדמים יש לבצע  (.integer, fixed point) הקבוע

כקסקדה   MATLABתשלב פונקציה זאת בקוד ה. אבדומה למה שהוסבר בהרצ

. הפונקציה צריכה לקבל אות כניסה ומקדמי מסנן בפורמט נקודה SOSבסיסית של 

 .MATLAB-ל ולהחזיר אות המסונן קבוע

בסביבת  .ADSP21160של מעבד  רבסימולאטובמסגרת המעבדה אנו משתמשים רק  .6.1

VisualDSP++, נית ככתוב תוC  קבצי ממקדמי מסנן ואות כניסה הקולטת*.dat   או

*.h אופן עבודה עם מקבצי  למערך. ושומרת תוצאות סינון*.dat   או*.h  הוסבר בדפי

משימוש בפונקציות  יש להימנעלצורך קריאה/כתיבה מ/למערכים  .EE-83עזר 

<stdio.h>  :לדוגמא(printf, scanf .) 

 :הבאות שלוש פונקציותמפעילה תוכנית זאת 

 IIR SOSמסנן ע''י  BPFת ישממיה Cפת שבשכתובה  IIR פונקצית .6.1.2

Butterworth  לממש מסנן כפונקציהיש  .5-7מסדר “Filter1”  בשפתC.  

ללא שימוש בלולאה מובנת, חוצץ  Assemblyפת ש" בFilter2"נוספת פונקציה  .6.1.2

 .פקודות בולקוממעגלי 

בלולאות מובנות, חוצץ מעגלי ומקבול ע''י שימוש  "Filter3"פונקציה שפר  .6.1.2

 .פקודות

 עילה שתי פונקציות:ממש תוכנית שמפ 6.1בדומה לסעיף  .6.5

 IIR SOSמסנן ע''י  BPFת מיישמה Cשכתובה בשפת  IIRפונקצית  .6.5.2

Butterworth  יש לממש מסנן כפונקציה  .בפורמת נקודה צפה 5-7מסדר“Filter1” 

  .Cבשפת 

http://www.analog.com/UploadedFiles/Application_Notes/427795015ee_83.pdf
http://www.mathworks.com/help/signal/ref/zp2sos.html
http://www.mathworks.com/help/signal/ref/zp2sos.html
http://www.analog.com/UploadedFiles/Application_Notes/427795015ee_83.pdf
http://www.analog.com/UploadedFiles/Application_Notes/427795015ee_83.pdf
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 IIR SOSמסנן ע''י  BPFת מיישמה Cשכתובה בשפת  IIRפונקצית  .6.5.2

Butterworth  ממש מסנן כפונקציה יש ל .בפורמת נקודה קבוע 5-7 מסדר

“Filter4”  בשפתC.  

אות כניסה ותוצאות של סינון   ++VisualDSP-המובנים ב Plotנא להציג בעזרת חלונות  .6.6

 ASM)וגם פונקציות  ASMעם פונקציות  Cת ומקרים. יש להשוות פונקציה ארבעתב

ן בעזרת שימוש בחלו Filter4נא להסביר מימוש של פונקציה  .Profilerבנם( בעזרת 

Disassembler  . 

ושל  MATLABשל  plot , להציג חלונותיש לענות לשאלות ההכנהם כבדו''ח מס .6.6

VisualDSP++  ותוצאות הפעלתProfiler ו-Disassemler .עם הסבר 

 הציון .6

 להלן האופן בו יורכב הציון על ניסוי זה:

 5% שאלות הכנה

במלואן )לפי הוראות  6.2ביצוע המטלה  מהלך הניסוי

 (הניסוי

25% 

במלואן )לפי הוראות  6.2ביצוע המטלה 

 הניסוי(

20% 

במלואן )לפי הוראות  6.2ביצוע המטלה 

 הניסוי(

0%1 

במלואן )לפי הוראות  6.1ביצוע המטלה 

 הניסוי(

25% 

במלואן )לפי  6.5ביצוע המטלוה 

 הוראות הניסוי(

 25% 

 20% יצירתיו והגנה. ,דו''ח מסכם, מקוריות, עיצוב

 20% ההגנ

 200% סה"כ

 

 בהצלחה !!!


