
Radioelektronik Audio-HiFi-Video 2/2005

Dag Stranneby
Cyfrowe przetwarzanie sygna³ów 
T³umaczenie: dr in¿. Micha³ Nadachowski
Wydawnictwo BTC,  Warszawa 2004, str. 256

Ksi¹¿ka, wed³ug s³ów autora, nie jest podrêcz-
nikiem cyfrowego przetwarzania sygna³ów (DSP
_ Digital Signal Processing). Autor przyj¹³ za³o-
¿enie, ¿e Czytelnik posiad³ ju¿ elementarne wia-
domo�ci na temat próbkowania, równañ ró¿ni-
cowych, przekszta³cenia Z, filtrów o skoñczonej
i nieskoñczonej odpowiedzi impulsowej i szyb-
kiego przekszta³cenie Fouriera (FFT).
Podtytu³ ksi¹¿ki _ Metody * Algorytmy * Zasto-
sowania _ okre�la bli¿ej tematykê ksi¹¿ki. My-
�l¹ przewodni¹ ksi¹¿ki jest po³¹czenie teore-
tycznych problemów przetwarzania sygna³ów
(metody i algorytmy) z zastosowaniem algoryt-
mów DSP w praktyce (zastosowania). W ksi¹¿-
ce ujêto szerok¹ tematykê systemów cyfrowe-
go przetwarzania sygna³ów _ od przetworni-
ków a/c i c/a po algorytmy DSP.
We wstêpnym rozdziale ksi¹¿ki zawarto podsta-
wowe informacje o cyfrowym przetwarzaniu sy-
gna³ów (próbkowanie, kwantyzacja, modele prze-
twarzania, rodzaje filtrów). Nastêpnie omówiono
ró¿ne rodzaje przetworników a/c i c/a oraz adap-
tacyjne systemy cyfrowe. Obszerny rozdzia³ po-
�wiêcono nieliniowym zastosowaniom DSP,
a zw³aszcza filtrom medianowym, sieciom neuro-
nowym i logice rozmytej.
Rozwa¿aj¹c analizê widmow¹ omówiono dys-
kretne i szybkie przekszta³cenie Fouriera (DFT

Przegl¹d wydawnictw
i FFT), a tak¿e analizê
falkow¹. Dalsze roz-
dzia³y obejmuj¹ zaga-
dnienia filtrów Kalma-
na oraz kompresji da-
nych, ze szczególnym
uwzglêdnieniem kom-
presji  mowy i obra-
zu. Omówiono te¿ ko-
dy korekcji b³êdów _
cykliczne i splotowe. 
W koñcowej czê�ci
ksi¹¿ki opisano sprzê-
towe realizacje cyfro-
wych procesorów sygna³owych oraz programo-
wanie DSP z przyk³adami realizacji filtrów NOI
i SOI.
Ksi¹¿ka jest adresowana do osób maj¹cych ele-
mentarn¹ wiedzê o DSP i metodach przetwa-
rzania, elektroników, absolwentów wy¿szych
szkó³ technicznych, a tak¿e do wszystkich in-
nych elektroników zainteresowanych pog³êbia-
niem wspó³czesnej wiedzy elektronicznej na po-
ziomie wy¿szym.
Uzupe³nienie ksi¹¿ki stanowi obszerny wykaz
skrótów angielskich zwi¹zanych z tematyk¹ oraz
ich polskie obja�nienia, a tak¿e skorowidz nazw
i pojêæ.  
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