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  مقدمه ناشر
  


	��� ا�رات  ����� ا�� � ��ا
	  � �� ���ب ����� ������ ��� د
	���ان ���ان�� 

ن ���� د��. ��ا���� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !

منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

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 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران انتشارات  " مهندس  رضا خير اللهي"كتابي كه در دست داريد با همت 

  ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش بر محتوا: كارشناسي و نظارت

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

bookmarket@mft.info 
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  مقدمه مولف
  به نام خدا

  
هـاي صـنعتی دنیـاي امـروز بـر کسـی پوشـیده نیسـت. در ایـن میـان،           دیجیتـال در پیشـرفت   سهم الکترونیک

هاي پردازشی اطالعـات دیجیتـال، نقشـی پایـه و اساسـی در      یکروکنترلرها و میکروپروسسورها به عنوان هستهم
    سـازي  هـا، امکـان طراحـی و پیـاده    توسعه تکنولوژي به عهده دارند. بـا افـزایش تـوان پردازشـی در ایـن تراشـه      

شـده در  ا تکیـه بـر ابزارهـاي قدرتمنـد ارائـه     هاي اخیر، بگردد. طی دههتر فراهم میهاي کنترلی پیچیدهالگوریتم
ند و تا حدود ادنبال شکل واقعیت بخشیدن به رویاهاي خود بودههاي سیگنال دیجیتال، مهندسین طراح بهپردازنده

   ر دنیاي صنعتی امروز مشاهده کرد.توان آثار آن را دزیادي می
ـ  وابه DSPهاي هاي دیجیتال، تراشهکنندهدر میان کنترل اد و حضـور واحـدهاي جـانبی    سطه توان پردازشـی زی

پـذیر  اند. فراهم کردن بسـتري انعطـاف  هاي دانشگاهی و صنعتی بوده، مورد توجه مهندسین برق در حوزهپیشرفته
هـاي  ها است. در این بین، تراشـه هاي بارز این نوع از پردازندهي ویژگیهاي کنترلی از جملهبراي توسعه الگوریتم
DSP TMS320  از شرکتTexas Instrumentهـاي  ي ارائـه سـطح بسـیار بـاالیی از قابلیـت     ، بواسطه

اند نقش خود را در طراحی بسیاري از تجهیزات صنعتی به خوبی معرفی کننـد.  پردازش سیگنال دیجیتال، توانسته
ازشی به بـازار عرضـه   هاي پردو در تنوع مطلوبی از سري 2شناور-و نقطه 1ثابت-ها در دو معماري نقطهاین تراشه

  اشاره کرد. C6000، و C2000 ،C5000هاي توان به سري خانواده، میاز این بیناند. شده
هـاي کنترلـی   سـازي الگـوریتم  ضمن ارائه معماري بهینه بـراي پیـاده   C2000بیتی سري  32میکروکنترلرهاي 

را بـه خـوبی    3واقعی-هاي کنترلی زمانپیچیده، شامل واحدهاي جانبی متعددي هستند که امکان توسعه الگوریتم
هـاي  هاي دیجیتال، یکـی از زمینـه  کنندهکنند. به عنوان نمونه، پردازش توان الکتریکی مبتنی بر کنترلفراهم می

 C2000و C2000 Piccoloهـاي خـانواده   واقعـی اسـت. تراشـه   -هاي کنترلـی زمـان  سازي الگوریتمپیاده
Delfino بیتی از سري  32اي دو زیرمجموعه میکروکنترلرهC2000 روند.   به شمار می  

 C2000 Delfinoاز خـانواده   TMS320F28335افـزاري تراشـه   سـازي نـرم  در کتاب حاضر، نکات پیاده
ها اشاره هاي متمایزي است که در ادامه به چند نمونه از آني ویژگیدهندهتوضیح داده شده است. این تراشه ارائه

 شود:می
 150MIPS4و پردازشی قابل توجه توان محاسباتی  )1
 هاي کنترلی شامل محاسبات اعشاريشناور براي اجراي بهینه الگوریتم -معماري نقطه )2
3( 512KB  حافظهon-chip Flash 
 کانال ورودي 16بیتی با  12مبدل آنالوگ به دیجیتال  )4
  I2C، و CAN ،UART ،SPI ،MCBSPهاي سریال داراي پروتکل )5
 تقایافتهار PWMداراي واحد جانبی  )6

                                                             
1 Fixed Point Architecture 
2 Floating Point Architecture 
3 Real-time  
4 Millions of Instructions Per Second 
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در فصـل اول و   Code Composer Studio (CCS)افـزار  در این کتاب، پس از ارائه نکاتی پیرامون نـرم 
هـاي بعـدي بـه    جانبی این تراشـه در فصـل  در فصل دوم، غالب واحدهاي Cمروري کوتاه بر زبان برنامه نویسی 
 معرفـی  CCSتفـاوت از  چنین، در طول دوره آموزش این کتـاب، دو نسـخه م  صورت مفصل ارائه شده است. هم

شده است تا ضمن فراگرفتن مفاهیم پایه در نسخه قدیمی، خواننده عزیز بتواند از مزایاي ابزارهاي پیشـرفته ارائـه   
هـاي  کتابخانـه  هـا، به همـراه راهنمـاي نصـب آن    ي مورد نیازمند گردد. نرم افزارهاشده در نسخه جدید نیز بهره

ي شـماتیکی جهـت   هـا نقشـه  ،F28335 اندازي واحدهاي جانبی تراشـه مربوط به راه هاي متنوعمثال ،سودمند
همـراه   DVDدر قالب یـک   چنین مراجع متعدد مرتبط با این تراشهآن، و هم افزاريسازي سختپیاده راهنماي

   ها مرتفع گردد.هم کردن این فایلکتاب ارائه شده است تا نیاز به فرا
  ارائه مطالب این کتاب با دو رویکرد کلی همراه بوده است: 
اسـت.   توضـیح داده شـده  هاي متعدد هاي مختلف پردازنده به صورت کامال عملی و با ذکر مثالبخشغالب  )1

سـازي صـنعتی نیـز آشـنا     اند تا عالوه بر توضیح فنی کامل، خواننده را با نکات پیـاده اي ارائه شدهها به گونهمثال
چنین، در انتهاي هر فصل موضوعاتی به عنوان تمرین به خواننده واگذار شده است تـا سـبب افـزایش    ند. همگردا

 افزاري گردد.افزاري و نرمهاي سختهرچه بیشتر مهارت
اي انجام شده است تـا خواننـده   ها به گونهچنین ترتیب ارائه آنروال توضیح هر یک از واحدهاي جانبی و هم )2

 نیز آشنا شود. C2000هاي سري ش عملی در مطالعه سایر تراشهعزیز با یک رو
. سعی بر آن شـد  است DSPهاي کتاب ارائه شده حاصل چند سال تحقیق، پژوهش، و تدریس در حوزه پردازنده

هاي دانشـگاهی و صـنعتی   هاي آموزشی و انجام پروژهدوره که نگارش کتاب با بهره گرفتن از تجارب تدریس در
شـده و  تمام تالش خود را جهت اطمینان یافتن از صحت مطالب ارائه این کتابهمراه باشد. هرچندکه در نگارش 

کامـل شـدن ایـن کتـاب نیازمنـد      . اشـتباه نیسـت   ام، اما خالی از خطـا و کار گرفتهبه هم چنین انتقال صحیح آن
منتظـر دریافـت    rkheirollahi@gmail.comپیشنهادات و انتقادات شما عزیـزان اسـت. از طریـق ایمیـل     

  بهاي شما هستم.نظرات گران
ت امور فنی، چـاپ و نشـر ایـن    از تمامی عزیزانی که در انتشارات موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران مسئولی

  ها را خواستارم. کنم و از خداوند بزرگ موفقیت روزافزون آنعهده داشتند، صمیمانه تشکر میکتاب را به
  شان باشد. اي از دریاي محبتکنم و امیدوارم جبران قطرهبه پدر و مادر عزیزم تقدیم میصمیمانه این کتاب را 

  
  رضا خیراللهی

   1398بهار                                                                                                                        
  
  
  
 


