
Typické usporiadanie systému „Digital Signal Processor“

Číslicový signálový procesor

Prevodníky

(voliteľná súčasť)



Operácie násobenia (Multiply) a sčítania (Add)

posuň dvakrát

doľava

Najviac používaná operácia v DSP

násob a výsledok pričítaj k predošlému

výsledku (operand A)

v bežnom mikroradiči trvá výpočet násobenia

až 70 strojových cyklov

My ale potrebujeme násobiť a pripočítavať v

JEDNOM strojovom cykle



Procesory - dve architektúry:

Architektúra typu  „von Neumann“:

Architektúra typu  „Harvard“:

štyri zbernice -

dve dátové a dve adresné

Inštrukcie

Adresa

inštrukcií

Dáta

Adresa

dát

Adresa inštrukcií, dát

inštrukcie, dáta



Prečo číslicové spracovanie?

Stojí to zato? Zaslúži si to?

Je číslicové spracovanie

výhodnejšie?

Niekedy áno niekedy nie, závisí na

aplikácii

Programovateľnosť, zmena programu - zmena funkcieLepšia časová a teplotná

stabilita

dva rovnaké DSP

systémy vykazujú viac

rovnaké parametre
niektoré aplikácie je možné realizovať len  digitálne



Jedna schéma zapojenia - rôzne funkcie, závislé od programu

Pridanie funkcií a

prispôsobivosť znamená:

Číslicové sprac. - modifikovať program (do určitého stupňa nie je potrebné

modifikovať zapojenie)

Analóg ové sprac. - modifikovať zapojenie



Na vlastnosti analógových obvodov  vplýva

teplota a starnutie súčiastok

Rozptyl hodnôt súčiastok môže spôsobiť, že dve rovnaké zapojenia s rovnakými súčiastkami nemusia

vykazovať rovnaké vlastnosti



Niektoré druhy spracovania signálov je možné realizovať iba číslicovo

Bezstratová a stratová kompresia zvukového a

obrazového signálu - MPEG, ATRAC...

f [Hz]

A(f) [1] Spektrálna analýza - FFT
Filtre s lineárnou fázovo -

frekvenčnou charakteristikou



Signály v časovej a frekvenčnej oblasti



Reálne, všeobecné signály

Reálne, všeobecné signály sú zložené z mnohých

harmonických signálov s rôznymi frekvenciami -

frekvenčné zložky signálu

nemusia byť zložené z harm. signálov všetkých

frekvencií ale len z frekvencií z intervalu  <0;fm>

spektrum = zastúpenie jednotlivých

frekvenčných zložiek



vzorkovanie

urob fotky spojito sa meniacich hodnôt

čas medzi dvoma „foteniami“ sa nazýva

vzorkovacia perióda, má konštantnú hodnotu

u týmto sa informácia stáva zmysluplnou (?)

hodnota mojich podielov dosiahla

minimum vo štvrtom týždni

Hodnoty

podielov

(bankových)

hodnota mojich podielov dosiahla

maximum v deviatom týždni

čas, ktorý je potrebný na „odfotenie“ hodnoty



strácanie informácie

nepravidelné „fotenie“

môže dôjsť ku strate hodnoty

krátky pokles v hodnote medzi okamihmi T3 a T4  sa nezaznamenal

Informácia nemôže byť správne pochopená

pravidelné „fotenie“

Informácia môže byť lepšie pochopená

stále ale môže dôjsť ku strate informácie

skutočný vývoj hodnoty

vývoj hodnoty signálu, jeho rekonštrukcia, ak poznáme jeho hodnoty iba v

okamihoch T1 až T4



ako správne vzorkovať

1/fs

1/fs

1/fs

rovnaký rozdiel frekvencií
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filtrovanie

aliasing –

prekrývanie spektier

frekvencie vyššie ako fs/2 spôsobujú aliasing

ako sa ich zbaviť - odfiltrovať ich

a uistiť sa, že fs je minimálne dvojnásobná ako

je najvyššia frekvenčná zložka signálu




































