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TMS320C6711 on Texas Instrumentsin digitaalinen signaaliprosessori, joka sopii 

erityisesti äänen käsittelyyn. Työssä käsitellään signaalinkäsittelyä yleisesti, mutta 

pääosin keskitytään tähän prosessoriin. 

 

Code Composer Studio on koodinkehitysympäristö TMS320C6711-sovelluksille. 

Code Composer Studio on ohjelmisto, joka sisältää työkaluja ohjelmistokehityksen 

eri vaiheisiin suunnittelusta testaamiseen. Tässä työssä käydään läpi ohjelman 

perustoimintoja, kuten projektien luomista, ohjelman kääntämistä ja debuggausta. 

Lisäksi käsitellään DSP/BIOS:ia ja RTDX:ia. DSP/BIOS on Code Composer 

Studioon integroitu IDE. RTDX on reaaliaikainen tiedonsiirtoväylä isäntäkoneen ja 

sovellusta ajavan CPU:n välillä. 

 

Lisäksi työssä esitellään yksinkertainen esimerkkiohjelma, lähinnä Code Composer 

Studion käytön näkökulmasta. 
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TMS320C6711 is a digital signal processor made by Texas Instruments. The 

processor is specially suitable for sound processing. This thesis has some points on 

digital signal processing theory, but mostly it concentrates on TMS320C6711. 

 

Code Composer Studio is a program which is used to program TMS320C6711-

applications. Code Composer Studio has tools which can be used thoughout the 

development process. This thesis concentrates on basic functions of the program, like 

creation of a project, compiling and building of an aplication and debugging. There is 

own chapter for DSP/BIOS and RTDX. DSP/BIOS is a real-time multitasking kernel 

which is integrated in Code Composer Studio. RTDX is realtime data transfer 

between host and target. 

 

Last chapter of thesis consists a sample program, which is examined from the 

viewpoint of using the Code Composer Studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU INSINÖÖRITYÖ iv 
TMS320C6711-signaaliprosessori, elektroniikka 
Sarvijärvi Ville 

 

ALKUSANAT 

 

 

Tämä tutkintotyö on tehty Tampereen ammattikorkeakoululle. 

 

Suuret kiitokset tutkintotyön valvojalle ja ohjaajalle Mauri 
Inhalle. 

 

 

 

Tampereella 6. toukokuuta 2008 

 
 

Sarvijärvi Ville 

 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU INSINÖÖRITYÖ v 
TMS320C6711-signaaliprosessori, elektroniikka 
Sarvijärvi Ville 
 

SISÄLLYSLUETTELO 

 

TIIVISTELMÄ .................................................................................................... ii 
ABSTRACT........................................................................................................ iii 
ALKUSANAT..................................................................................................... iv 
SISÄLLYSLUETTELO....................................................................................... v 
KÄYTETYT MERKINNÄT JA TERMIT ......................................................... vi 
1 JOHDANTO ..................................................................................................... 1 
2 DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY.................................................. 1 
2.1 Yleistä digitaalisesta signaalinkäsittelystä .................................................. 1 
2.2 Digitaalisen signaaliprosessorin erot muihin prosessoreihin...................... 1 
2.3 Digitaalisen käsittelyn edut analogiseen verrattuna.................................... 2 

3 TMS320C6711-PROSESSORI......................................................................... 2 
3.1 Prosessorin ominaisuudet............................................................................ 2 
3.2 Liukulukuprosessori ja kiintolukuprosessori .............................................. 3 
3.3 Piirikortin lohkokaavio ............................................................................... 4 

4 CODE COMPOSER STUDIO –OHJELMISTO.............................................. 6 
4.1 Yleistä Code Composer Studiosta............................................................... 6 
4.2 Projektin luominen ja kääntäminen ............................................................ 7 
4.3 Ohjelman lataaminen prosessorikortille ..................................................... 8 
4.4 Debug-toiminnot ......................................................................................... 8 
4.4.1 Break ja Probe Point ............................................................................. 8 
4.4.2 Watch Window...................................................................................... 9 
4.4.3 File I/O .................................................................................................. 9 

4.5 Visualisointi .............................................................................................. 10 
4.5.1 Aika/amplitudi-kuvaaja....................................................................... 10 
4.5.2 Silmädiagrammi.................................................................................. 12 
4.5.3 Konstellaatiokuvaaja........................................................................... 13 

4.6 Koodinrakennus ........................................................................................ 14 
5 REAALIAIKAINEN YDIN ........................................................................... 15 
5.1 DSP/BIOS ................................................................................................. 15 
5.1.1 DSP/BIOSin osat ................................................................................ 16 
5.1.2 DSP/BIOSin käyttö ............................................................................. 16 

5.2 RTDX........................................................................................................ 17 
6 ESIMERKKIPROJEKTI ................................................................................ 18 
6.1 Projektin avaaminen.................................................................................. 18 
6.2 Koodin tarkastelu ...................................................................................... 18 
6.3 Datan visualisointi .................................................................................... 20 

7 YHTEENVETO .............................................................................................. 22 
LÄHDELUETTELO 
LIITELUETTELO 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU INSINÖÖRITYÖ vi 
TMS320C6711-signaaliprosessori, elektroniikka 
Sarvijärvi Ville 

KÄYTETYT MERKINNÄT JA TERMIT 

 

ALU Arithmetic logical unit. Aritmeettislooginen yksikkö. 

API Application Programming Interface, rajapinta 

A/D muunnin  Analogia-/digitaalimuunnin. Muuntaa analogisen signaalin 
digitaaliseen muotoon. 

CCStudio Code Composer Studio. Texas instrumentsin 
ohjelmistonkehitysympäristö 

CMOS Complementart Metal Oxide Semiconductor. 
Piirinvalmistustekniikka, joka pienentää laitteen 
tehonkulutusta. 

DCT Discrete Cosine Transfer, diskreetti kosinimuunnos. 

DMA Direct Memory Access, oikosiirto. Tietokoneen sisäinen 
tiedonsiirtotapa, jossa esimerkiksi muistista kirjoitetaan 
suoraan oheislaitteelle ilman, että siirrettävä data kulkee 
prosessorin kautta. 

DRAM Dynamic Random Access Memory. Luku- ja 
kirjoitusmuistin tyyppi, jossa tallennetut bitit häviävät, jos 
niitä ei virkistetä jatkuvasti. 

DSP Digital Signal Processing, digitaalinen signaalin käsittely / 
Digital Signal Processor, digitaalinen signaaliprosessori 

DSP/BIOS  Code Composer Studioon integroitu reaaliaikainen 
käyttöjärjestelmä. 

D/A muunnin Digitaali-/analogiamuunnin, joka muuntaa digitaalisen 
signaalin analogiseen muotoon. 

E1 Tiedonsiirtostandardi. Pohjois Amerikassa ja Japanissa on 
käytössä standardi T1. 

EDMA Enhanced Direct Memory Access, parannettu oikosiirto 

EMIF External Memory InterFace, mikroprosessorin ja ulkoisen 
muistin välinen väyläprotokolla 

FFT Fast Fourier Transfer, nopea Fourier’n muunnos 

FIFO First In, First Out. Datan järjestelytapa, jossa ensin tullut 
data käsitellään ensimmäisenä ja viimeiseksi tullut 
viimeisenä. 

HPI Host Processor Interface, rajapinta  

IIR Infinite Impulse Response, jatkuva impulssivaste 

Isäntä/Isäntäkone Tietokone, joka on rinnakkaisväylän kautta yhteydessä 
prosessorikorttiin. 
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JTAG Joint Test Action Group. IEEE 1149.1 standardin mukainen 

rajapinta, jota käytetään yleisesti sulautettujen järjestelmien 
testaamiseen. 

McBSP Multichanneled buffered serial port, monikanavainen 
puskuroitu sarjaportti. 

MVIP Multi-Vendor Integration Protocol. Laitteistoväylä, joka on 
suunniteltu siirtämään pulssikoodimoduloitua dataa PC:n 
lisäkorttien välillä. 

OLE Object Linking and Embedding. Microsoftin levittämä 
tekniikka, joka mahdollistaa tiedonsiirron eri ohjelmien 
välillä. 

PCI Peripheral Component Interconnect, PC-koneiden 
lisälaiteväylä 

RAM Random Access Memory, käyttömuisti 

ROM Read Only Memory, pysyväismuisti 

RTDX Real Time Data Exhange. CCStudioon kuuluva 
reaaliaikaiseen sovelluksen seurantaan käytettävä rajapinta 

SBSRAM Synchronous Burst Random Access Memory, SRAM- 
tyyppi, jossa muistiin kirjoittamista on nopeutettu 
synkronisen purskeen avulla. 

SCSA Signal Computing System Architecture. Arkkitehtuuri, jota 
käytetään tietokoneen ja puhelimen toimintojen 
yhdistämisessä. 

SDRAM Synchronous Dynamic Random Access Memory. RAM- 
muisti, joka on tahdistettu kellosignaalilla. 

SRAM Static Random Access Memory. Käyttömuisti, joka, toisin 
kuin DRAM, säilyttää tilansa, kunnes sitä muutetaan. 

T1  Pohjois-Amerikassa ja Japanissa käytetty 
tiedonsiirtostandardi. Muissa maissa on käytössä standardi 
E1.  

TI Texas Instruments 

VLIW Very long instruction word. Suoritinarkkitehtuuri, jossa 
useita käskyjä niputetaan ryhmäksi ennen kääntämistä. 
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1 JOHDANTO 

 

Tämä työ käsittelee Texas Instrumentsin TMS320C6711-
signaaliprosessoria. Osa työstä selvittää yleisiä digitaaliseen 
signaalinkäsittelyyn liittyviä asioita, kuten liukulukuprosessorin ja 
kiintolukuprosessorin eroja ja erilaisia käyttötarkoituksia 
signaalinkäsittelyssä. 

TMS320C6711-prosessorin ohjelmoiminen tapahtuu Code Composer 
Studio- ohjelmistolla (CCSstudio). Työssä käydään läpi ohjelmiston 
peruskäyttöä, kuten projektin luominen ja ohjelman testaus, sekä 
selvitetään pintapuolisesti Visual Linkerin käyttö koodin rakentamisessa. 

CCStudioon on sisäänrakennettuna pieni reaaliaikainen käyttöjärjestelmä, 
DSP/BIOS, joka mahdollistaa ohjelman testaamisen reaaliaikaisesti. 
Lisäksi CCStudioon sisältyy RTDX-kirjasto, joka mahdollistaa 
reaaliaikaisen tiedonsiirron isäntäkoneen ja CPU:n välille. Työssä käydään 
läpi DSP/BIOSin ja RTDX:n toimintaperiaatteet. 

Code Composer Studion käyttöä havainnollistetaan pienellä 
esimerkkiprojektilla, volume.c, joka tulee ohjelmiston mukana. 

2 DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY 

 

2.1 Yleistä digitaalisesta signaalinkäsittelystä 

 

Digitaalinen signaalinkäsittely (Digital Signal Processing, DSP) tarkoittaa 
analogisen signaalin muuttamista digitaaliseen muotoon ja tämän 
digitaalisen signaalin käsittelyä jollakin tavalla digitaalisesti, joko 
tietokoneella tai digitaalisella signaaliprosessorilla. DSP jakautuu kolmeen 
pääryhmään: digitaalisen kuvan ja -äänen ja sekä puheen käsittelyyn [4]. 

Normaalisti DSP käsittelee alun perin analogisia signaaleja, jotka täytyy 
muuttaa digitaaliseen muotoon analogia-digitaalimuuntimella (A/D-
muunnin). Usein digitaalisesti käsitelty signaali pitää myös muuntaa 
takaisin analogiseksi digitaali-analogiamuuntimella (D/A-muunnin) [4]. 

 

2.2 Digitaalisen signaaliprosessorin erot muihin prosessoreihin 

 

Digitaalinen signaaliprosessori (DSP) on prosessori, joka on erikoistunut 
reaaliaikaiseen digitaalisen signaalin käsittelyyn. Yleisesti ottaen DSP:t 
käyttävät Harvard-arkkitehtuuria, joka tarkoittaa sitä, että prosessorilla on 
täysin erilliset käsky- ja datamuistit. 
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Signaaliprosessorilta vaaditaan nopeaa laskentatehoa. Dataliikenteen pitää 
tapahtua ilman, että reaaliaikainen laskenta häiriintyy. Lisäksi vaaditaan 
monikanavaista muistia [4].  

 

2.3 Digitaalisen käsittelyn edut analogiseen verrattuna 

 

Digitaalisella signaalinkäsittelyllä on monia etuja analogiseen verrattuna. 
Kvantisaatio ja näytteistys vähentävät kohinaa, vaikkakin tuovat mukanaan 
myös omia ongelmia. Lisäksi digitalisointi takaa informaation 
tasalaatuisuuden ja toistettavuuden [4]. 

Digitaalisen käsittelyn joustavuus on suuri etu. Signaalinkäsittelyyn 
erikoistuneet DSP:t ovat tietenkin suorituskyvyltään parhaita, mutta 
periaatteessa signaalinkäsittelyä voi suorittaa vaikka tavallisella pc:lla. 
Lisäksi prosessoreiden suorituskyky kehittyy koko ajan erittäin nopeasti. 

Toisaalta A/D- ja D/A-muunnokset aiheuttavat omat rajoituksensa, joista 
analogisessa signaalinkäsittelyssä ei tarvitse huolehtia. DSP on 
periaatteiltaan monimutkaisempaa ja vaatii enemmän elektronisia 
komponentteja, eritoten ns. aktiivisia komponentteja, jotka kuluttavat 
energiaa [4]. 

DSP on nykyaikaa ja analoginen signaalinkäsittely on menettänyt 
asemaansa merkittävästi. DSP on ja tulee olemaan yksi nopeimmin 
kehittyvistä tutkimus- ja kehityskohteista maailmassa.  

 

3 TMS320C6711-PROSESSORI 

 

 

3.1 Prosessorin ominaisuudet 

 

TMS320C6711 on signaaliprosessori, joka kuuluu TMS320C67x-
liukulukuprosessorisarjaan. Prosessoria voidaan käyttää 200 tai 250 MHz 
kellotaajuudella, jolloin sen suorituskyky on 1200 tai 1500 MFLOP. 
Prosessori perustuu Texas Instrumentsin VLIW (Very long instrucion 
word) -arkkitehtuuriin, joka tekee prosessorista erinomaisen vaihtoehdon 
monikanavasovellusten toteuttamiseen. Prosessorin sanaleveys on 32 bittiä 
[1]. 

Prosessoriin sisältyy kahdeksan toiminnallista lohkoa, joista neljä on 
liukuluku- ja kaksi kokonaisluku ALU:ä (Arithmetic Logical Unit, 
aritmeettislooginen yksikkö). Kaksi muuta lohkoa ovat liukulukukertojia 
[1]. 
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3.2 Liukulukuprosessori ja kiintolukuprosessori 

 

On olemassa sekä kiintoluku-, että liukulukuprosesoreita. Nämä 
prosessorityypit eroavat toisistaan siinä, miten ne käsittelevät numeerista 
dataa. Kiintolukuprosessorit käsittelevät vain kokonaislukuja, kun 
liukulukuprosessori voi laskea sekä kokonais- että liukulukuaritmetiikkaa. 
Liukuluvut esitetään kymmenpotenssimuodossa.  

TMS320C67x -prosessorit ovat liukuprosessoreita. Niiden 32-bittinen 
dataväylä jaetaan kahteen osaan: 24 bittiseen mantissaan, jota voidaan 
käyttää kokonaislukuesitykseen tai liukulukuvun kantalukuna, ja 8 
bittiseen eksponenttiosaan. Tämä esitysmuoto mahdollistaa paremman 
dynaamisen alueen. 

Liukulukuprosessori mahdollistaa siis paremman laskentatehon, mutta on 
myös monimutkaisempi kuin kiintolukuprosessori. Liukulukufunktiot 
vaativat enemmän sisäistä mikropiiristöä ja dataväylät ovat yleensä 
leveämpiä kuin kiintolukuprosessoreilla. Nämä seikat nostavat 
prosessoreiden hintaa. Toisaalta liukulukuarkkitehtuuri mahdollistaa 
suoran reaalilukulaskennan, mikä helpottaa suunnittelua ja ohjelmointia. 

Kiintolukuprosessorit sopivat siis suuria määriä tuotettaviin sovelluksiin, 
joissa tuotteen yksilöhinta ratkaisee, kun taas liukulukuprosessorit sopivat 
pienempiä määriä tuotettaviin sovelluksiin, joissa ratkaisevaa on 
suunnitteluvaiheen kustannusten minimoiminen. Tämä ero on tosin 
pienentynyt sitten 90-luvun, kun kiintolukuprosessoreiden ohjelmointi on 
helpottunut ja liukulukuprosessoreiden piirien integrointi on tehostunut. 
Ratkaisevia kysymyksiä nykyään ovatkin, tarvitaanko sovelluksessa 
liukulukulaskennan tuomaa tarkkuutta ja kuinka ennustettavaa on 
käsiteltävän datan käyttäytyminen. 

Liukulukutekniikan tarkkuus perustuu kolmeen seikkaan. Ensinnäkin 
esimerkiksi TI:n C67x-prosessoreissa mantissaosan leveys on 32 bittiä, 
kun taas TI:n kiintolukuprosessoriperheen C62x:n 16 bittiä. Toiseksi 
eksponentin käyttäminen lisää huomattavasti datan dynaamista aluetta. Sen 
koko on ratkaisevaa, kun käsitettään isoja tietomääriä, tai informaatiota, 
jonka käyttäytymistä ei voida ennustaa hyvin. Kolmanneksi datan sisäinen 
esitysmuoto on liukulukuprosessoreissa tarkempi, kuin 
kiintolukuprosessoreissa. 

Videosignaali vaatii korkeaa näytteenottotaajuutta. Nykyajan 
sovellutuksissa näytteenottotaajuus on korkea ja tiedonsiirtonopeus 
videosignaalin käsittelyssä nousee yli 100 Mb/s. Yksi pikseli määritetään 
kolmella 8 - 14 bitin sanalla, jotka määräävät pikselissä olevat osuudet 
RGB-väreistä. Esimerkiksi MPEG videopakkauksessa tärkeitä algoritmeja 
ovat diskreetti kosinimuunnos (DCT) ja kvantisointi, jotka molemmat ovat 
helposti käsiteltävissä kokonaisluvuilla. Nämä kaikki ominaisuudet tekevät 
kiintolukuprosessoreista ideaalisen ratkaisun videokuvan käsittelyyn. 

Äänidata vaatii signaalinkäsittelyltä toisaalta täysin erilaisia 
ominaisuuksia. Näytteenottotaajuudeksi riittää huomattavasti pienempi 
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kuin videosignaalin kanssa. Normaalisti 48 ksps:n näytteenottotaajuus 
riittää, ja nykyaikaisempi 196 ksps on sekin huomattavasti alhaisempi kuin 
videosignaalin käsittelyssä. Äänen käsittelyssä tärkeitä operaatioita ovat 
IIR ja erilaiset suodatustavat. Toisaalta videosignaalin käsittelyn ei tarvitse 
olla yhtä tarkkaa kuin äänisignaalin. Silmää on helpompi huijata kuin 
korvaa, ja pienetkin virheet ovat havaittavissa korvakuulolla. Lisäksi 
äänenkäsittelyssä käytettävältä järjestelmältä vaaditaan hyvää 
dynamiikkaa.  

C67x prosessoreissä käytettävä 24 bitin sananpituus mahdollistaa 144 dB 
dynaamisen alueen, joka on enemmän kuin riittävä hyvätasoisen äänen 
luomiseen. Tarkkaa reaalilukulaskentaa vaaditaan äänen käsittelyssä 
kahdesta syystä. Siinä käytetään tyypillisesti kaskadiin kytkettyjä IIR-
suotimia, jotta saavutettaisiin mahdollisimman hyvä tarkkuus 
mahdollisimman pienellä viiveellä. Tämä tarkoittaa toisaalta myös sitä, 
että virheet leviävät suodatusasteesta toiseen. Tämä haitta on sitä 
pienempi, mitä parempi tarkkuus on käytössä. 

Toisaalta, ihmiskorva on herkistynyt hiljaisille äänille, joten tarkkuuden on 
säilyttävä, vaikka signaali lähestyisikin nollaa. Liukulukulaskenta soveltuu 
tähän erinomaisesti [3]. 

 

3.3 Piirikortin lohkokaavio 

 

 

Kuva 1. TMS320C671x-prosessorikortin lohkokaavio [1] 

 

Seuraavaksi esitellään kuvan 1 tärkeimpien lohkojen toiminnan 
peruspiirteet. 
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EDMA Controller: EDMA (Enhanced DMA) -kontrolleri siirtää dataa 
muistialueiden välillä. Dataliikenne ei kulje CPU:n kautta. 
TMS320C621x/C671x-prosessorien EDMA:ssa on 16 ohjelmoitavaa 
kanavaa. Lisäksi EDMA:ssa on RAM (random access memory) -muistia, 
johon voidaan tallentaa erilaisia konfiguraatioita. 

HPI: Rinnakkaisportti, jonka kautta isäntäkone voi suoraan käsitellä 
CPU:n muistiavaruutta. Isäntä ja CPU voivat vaihtaa tietoa joko sisäisen 
tai ulkoisen muistin kautta. Lisäksi isäntäkoneella on suora yhteys 
muistiavaruudessa sijaitseviin lisälaitteisiin. 

Expansion Bus: Lisäväylä on EMIF:n laajennusosa, ja se toimii HPI:n 
korvaajana. Lisäväylä voi toimia kahdella eri tavalla samanaikaisesti, joko 
isäntäporttina tai I/O-porttina. Lisäväylän isäntäportti voi toimia joko 
asynkronisesti, kuten HPI, tai synkronisesti master/slave-moodissa. Tämä 
mahdollistaa sen, että lisäväylä on yhteensopiva monien 
isäntäväyläprotokollien kanssa. 

PCI: PCI-moduuli tukee laitteen yhdistämistä PCI-hostiin integroidun PCI 
master/slave väylän avulla. 

EMIF: Ulkoiseen muistiväylään voidaan liittää muun muassa SBSRAM-, 
SDRAM-, SRAM-, ROM- ja FIFO-tyyppisiä muisteja. Lisäksi väylä 
voidaan liittää ulkoiseen jaettuun muistilaitteeseen. 

Boot Configuration: TMS320C6000 laitteet sisältävät useita erilaisia 
latauskonfiguraatioita, jotka määrittelevät mitkä toimenpiteet suoritetaan 
resetoinnin jälkeen. Resetoinnin jälkeinen toiminto voi olla esimerkiksi 
koodin lataus ulkoisesta ROM -paikasta EMIF:ään ja koodin lataaminen 
ulkoisesta hostista HPI- tai lisäväylän kautta. 

McBSP:McBSP (monikanavainen puskuroitu sarjaportti, multichannel 
buffered serial port) perustuu standardiin sarjaportin rajapintaan. Lisäksi 
portti osaa puskuroida automaattisesti muistissa olevia sarjanäytteitä 
DMA/EDMA:n avulla. McBSP tukee lisäksi monikanavaisuutta, joka on 
yhteensopiva verkkostandardien T1, E1, SCSA ja MVIP kanssa. 

Timer: Ajastin. C6000-laitteissa on 32 bittisen yleiskäyttöisen ajastimen 
jota voidaan käyttää suorittamaan seuraavia toimintoja: 

- tapahtumien ajoitus 

- tapahtumien laskeminen 

- pulssien luominen 

- CPU:n keskeytys 

- ajoitettujen tapahtuminen lähettäminen EDMA-kontrollerille 

Interrupt Selector: Keskeytysvalitsin mahdollistaa valitsemaan mitkä 
keskeytykset ovat järjestelmässä käytössä. Lisäksi keskeytysvalitsimen 
avulla voidaan vaihtaa ulkoisten keskeytysten polariteettiä. 
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Power-down: Laitteessa on käytössä power-down-logiikka, joka 
mahdollistaa alikellotuksen. Suurin osa CMOS-logiikan tehonkulutuksesta 
tapahtuu piirin vaihtaessa loogista tilaansa. Estämällä osan näistä 
tilanvaihdoista voidaan säästää merkittävästi tehonkulutuksessa. 

 

4 CODE COMPOSER STUDIO –OHJELMISTO 

 

4.1 Yleistä Code Composer Studiosta 

 

Code Composer Studion (CCSTUDIO) käyttämisen perusasiat on helpoin 
oppia luomalla esimerkkiprojektin. Jos tarvitsee tutustua tarkemmin 
johonkin ohjelman ominaisuuteen, valitsemalla ylävalikosta Help - User 
Manual saa avattua Code Composer Studion manuaalin. 

Käyttöliittymä on intuitiivinen kaikille Windowsin ohjelmia käyttäneille. 
Esimerkiksi Microsoftin Visual Studio on hyvin samantapainen. Ruutu on 
jaettu kolmeen osaan. Kuva 2 esittää CCSTUDIO:n käyttöliittymää. 
Alueella 1 on projektinäkymä, jossa näkyvät projektit ja niihin liittyvät 
tiedostot. Alueella 2 ovat valikot, joista pääsee käyttämään ohjelman 
toimintoja ja muuttamaan asetuksia. Lisäksi ikkunan ylälaidasta löytyy 
pikavalintapainikkeita monenlaisiin toimintoihin. Suurin osa ohjelman 
toiminnoista on käytettävissä ylävalikoista. Koodin tutkiminen ja 
editoiminen tapahtuu alueella 3. Perusnäkymä on helposti muokattavissa 
halutun laiseksi. 

 

Kuva 2. Code Composer Studion perusnäkymä. 
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4.2 Projektin luominen ja kääntäminen 

 

Projekti luodaan valitsemalla ylävalikosta kohta Project - New. 
Seuraavassa valikossa voidaan valita projektin sijainti, kohdeprosessori ja 
se, tehdäänkö OUT- vai LIB-tyypinen projekti. Tiedostojen lisääminen 
projektiin tapahtuu Project-valikosta kohdasta ”Add Files to Project...”. 

Tiedostojen kääntäminen tapahtuu valitsemalla Project-valikosta Compile 
tai Rebuild All. Compile kääntää vain aktiivisen lähdekooditiedoston, 
mutta Rebuild All kääntää koko projektin. Oletuksena käännetyt ohjelmat 
luodaan projektikansion alla sijaitsevaan Debug-kansioon. Kääntämisen 
asetuksia voidaan muokata Project-valikon Build Options-kohdasta. Build 
Optionsissa voidaan esimerkiksi vaihtaa kohdekansiota, sulkea tiedostoja 
kääntämisen ulkopuolelle tai lisätä koodinkäännösprosessiin tekstiä. 

Kuvassa 3 on ruudunkaappaus CCStudiosta, jossa on avattuna projektit 
s1l4 ja s1l5, joista sl14 on valittu aktiiviseksi. Projektit ja niihin liittyvät 
tiedostot näkyvät käyttöliittymän vasemmassa laidassa. 

 

Kuva 3. Projektinäkymä. 
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4.3 Ohjelman lataaminen prosessorikortille 

 

Ennen ohjelman lataamista prosessorikortille, kannattaa kortti resetoida. 
Tämä tapahtuu valitsemalla Debug-valikosta kohta Reset CPU. 
Resetoinnin yhteydessä user_ledit 1 - 3 vilkkuvat kortilla. Tämä varmistaa, 
että kortin ohjelmamuisti on tyhjä. 

Ohjelma ladataan valitsemalla File-valikosta Load Program. 
Perusasetuksilla ladattava OUT-tiedosto löytyy projektin Debug-kansiosta. 
Kun ohjelma on ladattu kortille CCSTUDIO automaattisesti avaa ikkunan 
alalaitaan stdout-välilehden, josta voi seurata mitä ohjelma lataa stdoutiin. 
Lisäksi ruudulle avautuu disassembly-ikkuna. 

Ohjelman kulkua voi hallita Debug-valikosta. Go Main varmistaa, että 
ohjelman ajo käynnistyy pääohjelman alusta. Run aloittaa ja Halt pysäyttää 
ohjelman kulun. Ohjelman kulkuun liittyvät tärkeimmät toiminnot löytyvät 
myös ikkunan vasemmasta laidasta. 

 

4.4 Debug-toiminnot 

 

4.4.1 Break ja Probe Point 

 

Break point asetetaan liikuttamalla kursori halutulle riville ohjelman 
koodissa ja painamalla F9 tai hiiren oikealla napilla ja valitsemalla Toggle 
Break Point. Break Pointin merkiksi valitun rivin kohdalle ilmestyy 
punainen ympyrä. 

Ohjelmallisten break pointien lisäksi on mahdollista käyttää 
laitteistokeskeytyksiä. Laitteistokeskeytys asetetaan valikosta Debug-
Break Points, josta keskeytyksen tyypiksi valitaan H/W Break. 
Keskeytyksen osoitteeksi voidaan valita suora muistipaikka tai koodista 
riippuvainen paikka. Osoite kirjoitetaan kenttään Location. Count-kenttään 
voidaan määritellä, kuinka monta kertaa valittu muistipaikka pitää ohittaa 
ennen keskeytystä. Break Points valikosta voidaan asettaa myös tavallisia 
ohjelmallisia break pointeja ja ehdollisia break pointeja. 

Probe point lisätään Debug-valikosta valitsemalla Toggle Probe Point. 
Merkiksi probe pointista, valitun rivin kohdalle ilmestyy sininen 
salmiakkikuvio. Toisin kuin break pointissa, jossa ohjelman kulku 
pysähtyy määräämättömäksi ajaksi, probe point pysäyttää ohjelman vain 
hetkeksi suorittaakseen jonkin toimenpiteen ja jatkaa kulkua tämän 
jälkeen. Probe pointin avulla voidaan esimerkiksi syöttää dataa 
sisäänmenopuskuriin input-tiedostosta, tallentaa output-tiedostoon dataa 
ulostulopuskurista tai päivittää graafia. 

Kuvassa 4 on Break/Probe Points -ikkuna avattuna. Lisäksi taustalla 
olevan koodin vasemmalla puolella näkyvät Break Point ympyränä, Probe 
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Point salmiakkiruutuna ja kohta johon ohjelman ajo on pysähtynyt, näkyy 
nuolena. 

 

Kuva 4. Break ja probe pointit ja debug-ikkuna. 

 

4.4.2 Watch Window 

 

Watch Window on ikkuna, jonka avulla voi seurata ja muokata muuttujien 
arvoja. Watch Window avautuu ylävalikosta View-Watch Window.  

 

4.4.3 File I/O 

 

File valikosta kohdasta File I/O avautuu ikkuna, josta voidaan hallita I/O-
toimintoja. I/O-ikkunassa vastaavilta välilehdiltä valitaan käytettävät 
input- ja output-tiedostot. Tiedoston avaamisen yhteydessä pitää valita 
tiedostossa käytettävä datatyyppi. Input-tiedostojen datan syöttöä hallitaan 
kontrolli-ikkunalla, joka ilmestyy ruudulle tiedoston avauksen yhteydessä. 
Itse hallinta tapahtuu samanlaisilla kontrolleilla kuin kasettinauhurissa. 
Osoite johon data syötetään tai josta se luetaan, kirjoitetaan kenttään 
Address. Suoran muistiosoitteen sijaan kenttään voidaan kirjoittaa myös 
muuttujan nimi. Kentässä Length määritetään, kuinka monta arvoa yhdellä 
kerralla luetaan tai kirjoitetaan. Input-välilehdeltä löytyvän Wrap Around 
checkboxin ollessa valittuna tiedoston lukeminen jatkuu lopusta alkuun. 

Tiedoston, osoitteen ja koon valitsemisen jälkeen klikataan Add Probe 
Point, josta Avautuu Break/Probe Points -ikkuna. Ikkunan alalaidassa on 
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alue, jossa on listattuna kaikki koodiin asetetut probe pointit. Tästä 
kentästä valitaan hiirellä, mitä probe pointia hallitaan. Probe pointin 
valitsemisen jälkeen kentästä "Connect to:", valitaan mihin I/O-tiedostoon 
probe point yhdistetään. Tämän jälkeen painetaan nappia replace. 

Kuvassa 5 on näkyvissä File I/O- ja Break/Probe Points -ikkunat sekä 
radionauhurin käyttöliittymä, jolla input-tiedostoja käsitellään. 

 

Kuva 5. File I/O -valikko. Input -tiedostoksi on valittu sine.dat, joka 
syöttää siniaaltoa. 

 

4.5 Visualisointi 

 

Yksi tehokkaimmista debug-menetelmistä on seurata muuttujia 
visuaalisesti. CCStudiossa vaihtoehtoina ovat aika/taajuus-, silmä-, 
konstellaatio- ja Fast Fourier -muunnos (FFT) -kuvaajat. Kuvaajan 
päivittyminen tapahtuu probepointissa samaan tapaan kuin I/O-datan 
käsittely. Kuvaajat luodaan valitsemalla View-valikosta kohta Graph, ja 
haluttu kuvaajatyyppi. 

 

4.5.1 Aika/amplitudi-kuvaaja 

 

Aika/amplitudi-kuvaaja luodaan ylävalikosta View-Graph-
>Time/Frequency. Tästä avautuu Graph Property Dialog -ikkuna, josta 
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graafin ominaisuuksia voidaan muuttaa. Kuvassa 6 on CCStudiolla luotu 
aika-amplitudi -kuvaaja. 

 

Kuva 6. CCStudion luoma Aika-amplitudi -kuvaaja [6]. 

Kuvan 6 tärkeimmät kentät ovat seuraavat: 

Display Typestä valitaan haluttu kuvaajatyyppi. Tässä tapauksessa siis 
Time/Frequency. 

Graph Titleen kirjoitetaan kuvajan nimi. 

Start Addressiin kirjoitetaan muistipaikka, josta kuvaajaan syötetään data. 

Acquisition Buffer Size määrää, kuinka monesta näytteestä kuvaaja 
piirretään. 

Index Increment määrittelee, kuinka monta pistettä kuvaajassa on. Arvo 1 
tässä kentässä tarkoittaa, että jokainen Acquisition Bufferin näyte 
piirretään kuvaajaan. 

Display Data Size määrittelee näyttöpuskurin koon. Kuvaajaan piirrettävä 
data tulee näyttöpuskurista. 

DSP Data Typeen valitaan DSP:n käyttämä datatyyppi, kuten 32 bittinen 
etumerkillinen kiintoluku tai liukuluku. 

Sampling Raten avulla määritellään aika-akselin skaala. Sampling rate 
voidaan asettaa välille 0 - Display Data Size*1/Sampling Rate. 
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Kuva 7. Aika/amplitudi-kuvaajan Graph Property Dialog -ikkuna. 

 

4.5.2 Silmädiagrammi 

 

Silmädiagrammi on kuvaaja, jolla voidaan selvittää, kuinka tarkasti ja 
täsmällisesti tutkittava signaali käyttäytyy. Silmäkuvio muodostuu, kun 
jaksottaisen signaalin nollanylityskohdat piirretään päällekkäin ja tutkitaan 
nollakohdan ympäristöä tarvittavalla tarkkuudella. Kuva 8 esittää 
tyypillistä silmäkuviota. 

Tutkimalla silmäkuviota voidaan selvittää useita asioita signaalista. 
Silmäkuvion leveys määrittelee aikavälin, jolla signaalia pitää näytteistää 
ilman virheitä. Mitä pienempi kohina on, sitä leveämpi silmäkuvio on. 
Järjestelmän herkkyys ajoitusvirheille voidaan selvittää vaihtelemalla 
näytteistysaikaa ja tutkimalla sen vaikutusta silmän 
"sulkeutumisasteeseen". Silmäkuvion korkeus kertoo signaalin 
marginaalin kohinan yli. 
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Kuva 8. CCStudion luoma Silmädiagrammi. 

Silmädiagrammi luodaan Graph Property -ikkunasta valitsemalla Display 
Type:ksi Eye Diagram.  

 

4.5.3 Konstellaatiokuvaaja 

 

Konstellaatiokuvaajaa käytetään signaalin kohinan havainnoimiseen. Sitä 
käytetään tähän tarkoitukseen yleisesti DSP:tä hyödyntävissä 
telekommunikaatiosovelluksissa. Sisään menevä signaali hajotetaan 
kahteen komponenttiin ja saatu data esitetään Cartesian koordinaatistossa. 
Kuvaajassa konstellaatiopisteiden pitäisi muodostaa yhtenäinen joukko, 
mutta kohinan vaikutuksesta pisteiden järjestyksessä ilmenee 
epäsäännöllisyyttä. Vertaamalla konstellaatiopisteiden teoreettista paikkaa 
pisteiden todelliseen paikkaan voidaan todeta kohinan vaikutus. Kuvassa 9 
on CCStudiolla tuotettu ideaalinen konstellaatiokuvaaja. 

 

Kuva 9. CCStudion luoma konstellaatiokuvaaja. 

Konstellaatiokuvaaja luodaan View-ylävalikosta Graph-constellation. 
Interleaved Data Sources -parametrin ollessa päällä voidaan toteuttaa 
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signaalin hajottaminen kahteen komponenttiin. Jos halutaan esittää signaali 
Cartesian koordinaatistossa täytyy tämän asetuksen olla päällä.  

 

4.6 Koodinrakennus 

 

Code Composer Studion koodinrakennustyökalut sisältävät C/C++ 
kääntäjän, assemblerin, linkkerin ja kokoelman muita ohjelmia. Kuvassa 
10 on vuokaavio, joka kuvaa koodin rakennuksessa käytettäviä ohjelmia ja 
koodin rakennuksen vaiheita. 

 

 

Kuva 10. Koodin kääntäminen [6]. 

Code Composer Studiossa projekti sisältää kaiken tarvittavan tiedon 
ohjelman rakentamiseksi. Tämä sisältää koodin ja objektikirjastot 
sisältävien tiedostojen nimet; C/C++- ja assembly-kääntäjän- ja 
linkitysohjelman asetukset ja projektiin sisällytettyjen tiedostojen 
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riippuvuussuhteet. Kun projekti rakennetaan, ohjelma kutsuu tarvittavat 
työkalut projektin kääntämiseen ja linkitykseen. 

CCSstudion koodinrakennusasetuksia voidaan rajata koskettamaan koko 
projektia, tai vain yhtä tiedostoa. Asetukset koko projektille määritellään 
valikosta Project-Build Options. Build Options -ikkunassa valitaan haluttu 
välilehti ja määritellään halutut asetukset. Lopuksi hyväksytään muutokset 
painamalla OK. 

Tarkempia rakennusasetuksia varten pitää yksittäisille tiedostoille antaa 
omat asetuksensa. Tämä tapahtuu klikkaamalla projektinäkymässä haluttua 
tiedosta hiiren oikealla painikkeella. Tästä avautuva Build Options -ikkuna 
koskee vain valittua tiedostoa. 

C- ja C++-kääntäjät kääntävät C- tai C++-kielisen ohjelmakoodin 
assembly-kieliseksi. Assembly-kielinen lähdetiedosto on 
normaaliasetuksilla .a96 -tyyppinen. Assemblykääntäjä kääntää assembly-
kieliset lähdetiedostot konekielisiksi .obj -tiedostoiksi. Linkitysohjelma 
yhdistää projektin obj-tiedostot ja varaa tarvittavat muistialueet, sekä 
sijoittaa objektit muistiosoitteisiin ja määrittelee syöttötiedostojen ulkoiset 
viittaukset. 

Linkitysohjelman komentokielellä voidaan kontrolloida muistiasetuksia, 
ulostuloalueiden määrityksiä ja sitoa muistiosoitteita. Toinen tapa näiden 
asetusten määrittelemiseen on käyttää Visual Linker -ohjelmaa, jolla on 
mahdollista tehdä nämä määritykset graafisesti. Objektitiedostot voidaan 
Visual Linkerissä sijoittaa muistikartalle yksinkertaisella ”Drag and drop” 
–käyttöliittymällä [6]. 

 

5 REAALIAIKAINEN YDIN 

 

5.1 DSP/BIOS 

 

DSP/BIOS on skaalattava reaaliaikainen ydin, joka on integroitu Code 
Composer Studioon. DSP/BIOS on suunniteltu vähentämään varsinaisen 
DSP:n kuormitusta ja siirtämään osa laskentatehoa vievistä toimista 
isäntäkoneelle. Se on suunniteltu sovelluksille jotka vaativat reaaliaikaista 
synkronointia ja ajoitusta. Käytännössä DSP/BIOS on joukko moduuleita, 
jotka voidaan linkittää sovellukseen. Sovellus sisältää vain ne DSP/BIOS-
moduulit, joihin siinä viitataan. DSP/BIOS configuration toolin avulla 
voidaan optimoida koodia siten, että käyttämättömät DSP/BIOSin osat 
poistetaan käytöstä.  

Yhteys isäntäkoneen ja CPU:n välillä tapahtuu taka-alalla pyörivän 
ohjelmistosilmukan avulla. Ohjelmistosilmukka ei voi missään tilanteessa 
haitata itse ohjelman toimintaa. Jos kuormitus käy liian raskaaksi 
kohdeprosessorille DSP/BIOS analysis tool lakkaa ottamasta vastaan 
dataa, kunnes tarvittava prosessoriaika on taas käytössä. 
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5.1.1 DSP/BIOSin osat 

 

DSP/BIOS koostuu kolmesta komponentista: DSP/BIOS Configuration 
Toolista, DSP/BIOS Real-time Analysis Toolsista ja DSP/BIOS APIsta 
(Application Programming Interface). 

DSP/BIOS Configuration Tool:n avulla voidaan luoda ja konfiguroida 
ohjelmassa käytettäviö DSP/BIOS objekteja. 

DSP/BIOS Real-time Analysis Toolsin voidaan seurata ohjelman 
toimintaa reaaliaikaisesti. 

DSP/BIOSin rajapintaa kuuluu n. 150 funktiota, joilla C- ja assembly-
kieliset ohjelmat voivat kutsua toimintoja [2].  

 

5.1.2 DSP/BIOSin käyttö 

 

DSP/BIOS käyttää samoja resursseja kuin RTDX. Yleisimmissä tilanteissa 
molempia ei voida käyttää samanaikaisesti. Jotta DSP/BIOSin varaamat 
resurssit saataisiin vapautettua RTDX:n käyttöä varten pitää Profiler 
ylävalikosta ottaa Enable Clock pois käytöstä ja sulkea avoimena oleva 
Profiler-ikkuna. 

DSP/BIOS rajapinnan käyttöönottoa varten pitää pääohjelman sisällyttää 
otsikkotiedosto std.h sekä kaikkien käytettävien moduulien 
otsikkotiedostot. Std.h pitää sisällyttää ennen moduulispesifisiä 
otsikkotiedostoja.  

Ennen DSP/BIOS-rajapinnan käyttöä, pitää luoda DSP/BIOS-
konfiguraatiotiedosto, joka määrittelee objektit ja objektien ominaisuudet. 
Konfiguraatiotiedosto luodaan valitsemalla ylävalikosta File-New-
DSP/BIOS Config. Avautuvasta ikkunasta valitaan käytetty DSP-tyyppi.  

Konfiguraatiotiedosto tallennetaan samaan kansioon kuin muukin ohjelma. 
Tallennettaessa kansioon muodostuu useita tiedostoja. 
Tiedoston_nimi.cdb-tiedosto sisältää konfiguraatioasetukset. 
Tiedoston_nimicfg.cmd-tiedosto on linkerin komentotiedosto. 
Tiedoston_nimicfg.h-tiedosto sisältää DSP/BIOS-moduulien 
otsikkotiedostot ja määrittelee konfiguraatiotiedostossa määriteltyjen 
objektien muuttujat. Tiedoston_nimicfg.s62-tiedosto sisältää DSP/BIOS 
asetusten assembly-kielisen lähdekoodin ja Tiedoston_nimicfg.h62-
tiedosto on .s62-tiedoston otsikko. Tiedoston_nimicfg_c.c sisältää Chip 
Support Library:n (CSL).  

Konfiguraatiotiedostojen luonnin jälkeen ne pitää liittää projektiin. 
Valikosta Project valitaan Add new file ja aikaisemmin luotu .cdb -
tyyppinen tiedosto. Cdb-tiedoston pitää olla samanniminen kuin vastaava 
output tiedosto. Samoin lisätään linkerin komentotiedosto. Yhdessä 
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projektissa voi olla vain yksi linkerin komentotiedosto, joten uusi 
syrjäyttää vanhemman, jos sellainen on olemassa. 

 

5.2 RTDX 

 

Real Time Data Exhange (Reaaliaikainen datasiirto, RTDX) mahdollistaa 
reaaliaikaisen DSP-sovellusten seurannan. RTDX pluginit mahdollistavat 
tietokoneen ja DSP-laitteen välisen tietoliikenteen, joka ei vaikuta DSP-
laitteen tai sovelluksen toimintaan mitenkään. Sovellukselta kerättyä dataa 
voidaan analysoida OLE()-palvelun avulla.  

CPU:ssa on pieni RTDX-kirjasto, jonka API:iin sovellus tekee 
funktiokutsuja. Tiedonsiirto tapahtuu JTAG-rajapinnan kautta 
reaaliaikaisesti. CCSTUDIO:n lisänä toimii RTDX host -kirjasto. Datan 
käsittelemiseen tarvitaan sopiva ohjelma, kuten esimerkiksi Excell tai 
LabVIEW. On tietenkin myös mahdollista ohjelmoida oma ohjelma datan 
käsittelyä varten. Kuvassa 11 on esitetty kaavio RTDX-tiedonsiirron 
periaatteesta. 

Datan kerääminen CPU:n puolella tapahtuu siten, että valitaan output-
kanava, johon kirjoitetaan dataa RTDX-käyttöliittymän määrittelemillä 
rutiineilla. Tämä data tallentuu välittömästi RTDX target libraryssä 
määriteltyyn RTDX target bufferiin. Bufferiin tallennettu tieto lähetetään 
hostille JTAG rajapinnan kautta. RTDX host library tallentaa saadun 
datan. Data voidaan tallentaa joko muistipuskuriin tai RTDX log 
tiedostoon. Datan talletustapa määritetään valitsemalla RTDX host 
recording mode. Tämä tallennettu data muutetaan luettavaan muotoon 
OLE automation clientillä. 

Tiedonsiirto tapahtuu myös toiseen suuntaan. OLE automation client voi 
lähtettää dataa CPU:lle OLE-rajapinnan kautta. Lähetettävä data 
kirjoitetaan RTDX host libraryssa sijaitsevaan muistipuskuriin. Kun 
RTDX host library vastaanottaa lukupyynnön CPU:lta, host-puskurissa 
sijaitseva data lähetetään JTAG rajapinnan kautta. Data kirjoitetaan 
haluttuun kohteeseen CPU:n puolella reaaliaikaisesti.  

Turvallisin tapa tiedonsiirtoon CPU:n ja RTDX host libraryn välillä on 
käyttää RTDX target library user interfacea. User interfacessa määritellyt 
funktiot ja datatyypit huolehtivat tiedonsiirrosta sovellukselta RTDX host 
librarylle, host librarylle lähetettävistä lukupyynnöistä, tiedon 
puskuroinnista, keskeytyksistä ja kommunikointimekanismin oikeasta 
käyttötavasta. 

RTDX host OLE interface määrittelee metodit joiden avulla OLE 
automation client voi kommunikoida RTDX host libraryn kanssa. OLE 
rajapinnassa määritellyt funktiot mahdollistavat OLE automation clientin 
päästä käsiksi RTDX log fileen tai RTDX host libraryn puskuriin 
tallennettuun dataan ja mahdollistavat tiedonsiirron OLE automation 
clientiltä targettiin RTDX host libraryn kautta. 
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RTDX host libraryssa valitaan käytettävä RTDX-moodi. RTDX-moodi 
määrittelee tavan jolla CPU:lta tulevaa tietoa käsitellään. RTDX-moodiksi 
valitaan joko non-continuous tai continuous. 

Non-continous-moodi tallentaa saadun tiedon log fileen. Non-continous-
moodia tulisi käyttää, kun halutaan tutkia määrätyn pituista datavirtaa, tai 
kun halutaan tallentaa saatu tieto log fileen. 

Continuous-moodissa saatu data tallennetaan vain väliaikaiseen puskuriin, 
eikä sitä tallenneta pysyvästi mihinkään. Continuous-moodia tulisi käyttää, 
kun halutaan tutkia määräämättömän pituista datavirtaa, tai kun ei ole 
tarvetta tallentaa tietoa pysyvästi. 

 

Kuva 11. Kaavio RTDX-tiedonsiirrosta [2]. 

 

6 ESIMERKKIPROJEKTI 

 

Esimerkkiprojektina käytetään CCStudiossa mukana tulevaa volume.pjt:tä. 
Volume.c on ohjelma, joka vahvistaa sisääntulevaa signaalia ja syöttää 
vahvistetun signaalin ulosmenoon.  

6.1 Projektin avaaminen 

Projekti avataan Project-valikosta, kohdasta "Open...", ja valitaan sijainti 
mihin projekti on tallennettu. Kun projekti on avattu siihen liittyviä 
tiedostoja voidaan tarkastella vasemmassa laidassa olevassa 
projektinäkymässä. Volume-projektiin kuuluvat tiedostot volume.h, 
rts6700.lib, load.asm, vectors.asm ja volume.c. Viimeksi mainittu sisältää 
koodin jota tarkastellaan.  

6.2 Koodin tarkastelu 

Volume.c on pieni ohjelma, joka vahvistaa sisääntulevan signaalin ja 
syöttää sen ulostuloon. 

Volume.c:n -koodin alussa määritellään globaaleilla muuttujilla 
sisäänmeno- ja ulostulopuskurien koot, sekä vahvistuskertoimen suuruus. 

int inp_buffer[BUFSIZE];     
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int out_buffer[BUFSIZE]; 

 

int gain = MAXGAIN;                  

unsigned int processingLoad = BASELOAD 

Funktioiksi alustetaan processing sekä assemblykielinen load. Processing-
funktiossa tapahtuu signaalin käsittely. Ohjelmassa on mukana dataIO-
funktio, joka ei kuitenkaan tee mitään, mutta sitä käytetään loogisena 
paikkana probe pointille, jossa sisään tuleva data syötetään 
sisääntulopuskuriin ja jossa ulos tuleva data syötetään kuvaajaan. 

extern void load(unsigned int loadValue); 

 

static int processing(int *input, int *output); 

static void dataIO(void); 

Pääohjelmassa alustetaan input- ja output-osoittimiin puskurivektorien 
alkuosoitteet ja tulostetaan käyttäjälle "volume example started" -teksti. 
Tämän jälkeen siirrytään päättymättömään silmukkaan, jossa kutsutaan 
funktioita dataIO ja Processing.  

void main() 

{ 

    int *input = &inp_buffer[0]; 

    int *output = &out_buffer[0]; 

 

    puts("volume example started\n"); 

 

    /* loop forever */ 

    while(TRUE) 

    {        

        /*  

         *  Read input data using a probe-point 
connected to a host file.  

         *  Write output data to a graph connected 
through a probe-point. 

         */ 

        dataIO(); 

         

        puts("begin processing"); 

                

        /* apply gain */ 

        processing(input, output); 

    } 

} 
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Processing-funktiossa tapahtuu signaalin vahvistaminen. Funktioon 
lähetetään parametreina sisäänmeno- ja ulostulopuskureiden 
aloitusosoitteet. While-silmukassa tapahtuu syötettävän datan kertominen 
vahvistuksen suuruudella. 

static int processing(int *input, int *output) 

{ 

    int size = BUFSIZE; 

 

    while(size--){ 

        *output++ = *input++ * gain; 

    } 

         

    /* additional processing load */ 

    load(processingLoad); 

     

    return(TRUE); 

} 

6.3 Datan visualisointi 

Ennen debuggausta pitää ohjelmalle määrittää sisääntulotiedosto. Avataan 
volume.c ja ja asetetaan probe point riville, jossa lukee DataIO();. ”File 
I/O”- ikkunassa asetetaan input-tiedostoksi esimerkiksi sine.dat, joka tulee 
esimerkkiprojektin mukana. Sine.dat sisältää siniaallon arvot 
hexadesimaalimuodossa. Address-kenttään kirjoitetaan inp_buffer. 
Inp_buffer on määritetty volume.c:ssä integer taulukoksi, jonka koko on 
määritetty volume.h:sta löytyvällä vakiolla BUFFSIZE. Kenttään length  
kirjoitetaan ”100”. Length määrittelee sen kuinka monta arvoa input–
tiedostosta kirjoitetaan kun probe point ohitetaan. Lisäksi valitaan Wrap 
Around asetus päälle, jolloin sisääntulotiedoston lukeminen jatkuu lopusta 
alkuun. Add Probe Point–valikosta liitetään vielä sisääntulotiedosto 
aikaisemmin luotuun probe pointiin. 

Watch Window:n avulla voidaan analysoida ohjelman toimintaa 
tarkastelemalla yksittäisiä muuttujia ja niiden arvoja, mutta CCStudiosta 
löytyvien visualisointityökalujen luomat graafit antavat paremman 
yleiskuvan ohjelman toiminnasta. Avataan Graph Property Window ja 
asetetaan asetukset kuvan 12 mukaisiksi. Näin luotu kuvaaja seuraa siis 
sisään tulevaa dataa. Luodaan samanlainen kuvaaja ulos tulevalle datalle 
vaihtamalla Graph Property Dialogista aloitusosoitteeksi out_buffer. 

Jotta kuvaajat päivittyisivät, tarvitsee pääsilmukkaan lisätä vielä break 
point ja käynnistetään ohjelman ajo Animate-komennolla. Animate vastaa 
Run-komentoa, mutta ohjelma ei pysähdy kuin hetkeksi break pointin 
kohdalla. Sen sijaan kuvaajat päivittyvät ja ohjelma jatkaa kulkuaan. 
Kuvassa 13 on esitetty sisään tuleva- ja ulos menevä signaali, kun 
muuttujan gain arvoksi on asetettu vakio MAXGAIN. 
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Kuva 12. Esimerkkiohjelman visualisoinnissa käytettävät asetukset 

Tällä tavalla voidaan testata vain ohjelman algoritmien oikeellisuus. 
Reaaliaikavaatimusten testaamin ei onnistu, sillä ohjelman kulku pysähtyy 
aina hetkeksi Probe Pointin kohdalla. Reaaliaikavaatimusten testaaminen 
tapahtuu RTDX:n ja DSP/BIOSin avulla. 

 

Kuva 13. Esimerkkiohjelman sisäänmeno- ja ulostulosignaali 
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7 YHTEENVETO 

Työssä lähdettiin liikkeelle siitä lähtökohdasta, että lopputuloksena olisivat 
ohjeet tms320c6711 suunnittelukortin ja ohjelmiston käyttöön. Ohjeet on 
tarkoitettu lukijalle, joka ensimmäistä kertaa tutustuu laitteeseen ja 
ohjelmistoon. Tämän vuoksi ohjeissa on keskitytty Code Composer 
Studion peruskäyttöliittymään, mutta mukana on myös osia, jotka 
käsittelevät syvällisempiä aiheita, kuten RTDX tai DSP/BIOS. 

Mukana on myös hiukan signaalinkäsittelyn ja tietotekniikan perusteita, 
joiden avulla selvitetään missä käyttötarkoituksessa digitaaliset 
signaalinkäsittelyprosessorit ovat parhaimmillaan. Lisäksi pohditaan 
asioita, joita pitää ottaa huomioon prosessorityyppiä valittaessa. Vaikka 
digitaalisuus on nykyaikana signaalinkäsittelyssä lähes itsestään selvä asia, 
pohditaan myös digitaalisen ja analogisen signaalinkäsittelyn 
eroavaisuuksia. 

Työn viimeisessä osiossa tutustutaan erittäin yksinkertaiseen 
esimerkkiohjelmaan. Esimerkkiohjelman esittelyssä keskitytään koodin 
periaatteen selvittämiseen ja CCStudion ominaisuuksien hyödyntämiseen 
koodinkehitystyössä. 
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                                                                  Liite 1 volume.c lähdekoodi 1(2) 

/* 
 *  Copyright 2001 by Texas Instruments Incorporated. 
 *  All rights reserved. Property of Texas Instruments Incorporated. 
 *  Restricted rights to use, duplicate or disclose this code are 
 *  granted through contract. 
 *   
 */ 
/* "@(#) DSP/BIOS 4.60.22 12-07-01 (barracuda-j15)" */ 
/**************************************************************************/ 
/*                                                                        */ 
/*     V O L U M E .C                                                     */ 
/*                                                                        */ 
/*    Audio gain processing in a main loop                                */ 
/*                                                                        */ 
/**************************************************************************/ 
 
#include <stdio.h> 
 
#include "volume.h" 
 
/* Global declarations */ 
int inp_buffer[BUFSIZE];       /* processing data buffers */ 
int out_buffer[BUFSIZE]; 
 
int gain = MAXGAIN;                      /* volume control variable */ 
unsigned int processingLoad = BASELOAD;  /* processing routine load value */ 
 
struct PARMS str = 
{ 
    2934, 
    9432, 
    213, 
    9432, 
    &str 
}; 
 
/* Functions */ 
extern void load(unsigned int loadValue); 
 
static int processing(int *input, int *output); 
static void dataIO(void); 

 
 

/* 
 * ======== main ======== 
 */ 
void main() 
{ 
    int *input = &inp_buffer[0]; 
    int *output = &out_buffer[0]; 
 
    puts("volume example started\n"); 
 
    /* loop forever */ 
    while(TRUE) 
    {        
        /*  
         *  Read input data using a probe-point connected to a host file.  
         *  Write output data to a graph connected through a probe-point. 
         */ 
        dataIO(); 
 
        #ifdef FILEIO 
        puts("begin processing"); 
        #endif 
         
        /* apply gain */ 
        processing(input, output); 
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    } 
} 
 
/* 
 *  ======== processing ======== 
 * 
 * FUNCTION: apply signal processing transform to input signal. 
 * 
 * PARAMETERS: address of input and output buffers. 
 * 
 * RETURN VALUE: TRUE. 
 */ 
static int processing(int *input, int *output) 
{ 
    int size = BUFSIZE; 

 
    while(size--){ 
        *output++ = *input++ * gain; 
    } 
         
    /* additional processing load */ 
    load(processingLoad); 
     
    return(TRUE); 
} 
 
/* 
 *  ======== dataIO ======== 
 * 
 * FUNCTION: read input signal and write processed output signal. 
 * 
 * PARAMETERS: none. 
 * 
 * RETURN VALUE: none. 
 */ 
static void dataIO() 
{ 
    /* do data I/O */ 
 
    return; 
} 



                                                                                    Liite 2 volume.h 1(1)  

/* 
 *  Copyright 2001 by Texas Instruments Incorporated. 
 *  All rights reserved. Property of Texas Instruments Incorporated. 
 *  Restricted rights to use, duplicate or disclose this code are 
 *  granted through contract. 
 *   
 */ 
/* "@(#) DSP/BIOS 4.60.22 12-07-01 (barracuda-j15)" */ 
/* 
 *  ======== volume.h ======== 
 * 
 */ 
 
#ifndef __VOLUME_H 
#define __VOLUME_H 
 
#ifndef TRUE 
#define TRUE 1 
#endif 
 
#define BUFSIZE 0x64 
 
#define FRAMESPERBUFFER 10 
 
#define MINGAIN 1 
#define MAXGAIN 10 
 
#define MINCONTROL 0 
#define MAXCONTROL 19 
 
#define BASELOAD 1 
 
struct PARMS { 
 int Beta; 
 int EchoPower; 
 int ErrorPower; 
 int Ratio; 
 struct PARMS *Link; 
}; 
#endif /* __VOLUME_H */ 

 


