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Алгоритми ШПФ Кулі-Тьюки зі змішаною підставою з базовими АВ мають 

приблизно таку ж величину помилки, що і АГВ, тому що відрізняються від останніх лише 

наявністю множення на множники повороту, що має незначний вплив на результуючу 

помилку. 

Найнижчу точність обчислень забезпечує АВ, що зв’язано зі специфічною, 

«гніздовою» структурою алгоритму. Так, для отримання помилки, яку можна порівняти з 

помилкою ШПФ з основою 2, АВ для подання проміжних результатів вимагає на 1 ... 2 

розряду більше. 

Аналіз обчислювальних помилок при поданні чисел в додатковому коді відомий 

тільки для алгоритмів Кулі-Тьюки з постійною основою (2,4) [8]. Тому з точки зору 

практичного використання алгоритмів ШПФ в спеціалізованих пристроях великий інтерес 

має завдання дослідження обчислювальних помилок інших ефективних алгоритмів ШПФ.  
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИСТРОЇВ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ 

 

Анотація. Розглянуто особливості апаратної та програмної реалізації пристроїв 

цифрової обробки сигналів. 

 

Особливостями апаратної реалізації  пристроїв цифрової обробки сигналів є: 

1) автономність ; 

2) доцільність при великій кількості виробів; 

3) продуктивність потенційно вище, ніж при програмної реалізації; 

4) проблеми з кінцевою розрядністю операційних пристроїв. 
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Перші три пункти представляють особливий інтерес Також виділимо особливості 

програмної реалізації на базі універсальних комп'ютерів і цифрових сигнальних процесорів: 

1) гнучкість систем; 

2) завдання цифрової обробки сигналів вирішуються комплексно: обробка, зберігання 

результатов, графічний аналіз; 

3) великі накладні витрати, якщо завдання просте, а пристрій є масовим; 

4) немає проблем з розрядністю операційних пристроїв. 

Ці особливості також становлять особливий інтерес. У той же час пристрої цифрової 

обробки сигналів мають наступні недоліки: 

- обмежений частотний діапазон оброблюваних сигналів; 

- обмежений динамічний діапазон; 

- наявність шумів квантування. 

Зараз розвиток пристроїв цифрової обробки сигналів триває за двома напрямками: 

- розвиток ефективних алгоритмів обробки з метою зменшення часу виконання 

операцій цифрової обробки сигналів, підвищення точності результатів, поліпшення якісних 

характеристик підсистем, удосконалення методов представлення результатів і процедур 

прийняття рішень; 

- вдосконалення елементної бази пристроїв цифрової обробки сигналів з метою 

збільшення швидкодії, розрядності операційних пристроїв, підвищення гнучкості при 

апаратній реалізації методів цифрової обробки сигналів. 

Май же всі теоретичні положення, що стосуються проектування методів і апаратури 

цифрової обробки сигналів, виявляються марними, якщо немає ясного поніманія проблем, 

що виникають внаслідок обмеженої точності обчисленій при практичній реалізації цих 

систем у вигляді спеціалізованих пристроїв. Проблеми реалізації методів цифрової обробки 

сигналів в першу чергу пов'язані з питаннями квантування в дискретних системах, причому в 

залежності від того, як будується система, на основі універсального комп’ютера або у 

вигляді спеціалізованого пристрою, важливо представляти переваги і недоліки кожного з цих 

варіантів.  
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