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Architektura i Programowanie Procesorów Sygnałowych
Temat: Realizacja wybranych zadań z dziedziny elektroniki
i telekomunikacji przy wykorzystaniu procesora DSP
1. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest rozwój umiejętności studentów w zakresie formułowania
algorytmów i realizacji zadań cyfrowego przetwarzania sygnałów. W ramach zajęć
realizowane są wybrane zadania z dziedziny elektroniki i telekomunikacji przy
wykorzystaniu procesora DSP. Studenci pogłębiają również umiejętność tworzenia,
uruchamiania i testowania oprogramowania procesorów przy wykorzystaniu
zaawansowanych
funkcji
oferowanych
przez
zintegrowane
środowisko
programistycznym. Ćwiczenie prowadzone jest z wykorzystaniem modułu DSK
TMS320C6713 i dostępnych w module przetworników TLV320AIC23 oraz
środowiska programistycznego Code Composer Studio.
Dodatkowym aspektem dydaktycznym ćwiczenia jest rozwój umiejętności w zakresie
opracowania dokumentacji dotyczącej realizowanego zadania inżynierskiego oraz
umiejętności przygotowania tekstu zawierającego omówienie wyników realizacji tego
zadania.

2. Zagadnienie do opracowania przed przystąpieniem do zajęć
Przed przystąpieniem do zajęć należy opracować następujące zagadnienia:
 typowy układ przetwarzania sygnałów ciągłych metodami DSP,
 realizacja struktur cyfrowego przetwarzania sygnałów z wykorzystaniem
procesorów sygnałowych,
 współpraca procesora TMS320C6713 z układem TLV320AIC23 na płycie DSK.

3. Przebieg ćwiczenia
3.1 Filtracja sygnałów z wykorzystaniem filtrów SOI i NOI
a) Napisać i uruchomić program realizujący filtry NOI lub SOI o parametrach
zadanych przez prowadzącego.
b) Zdjąć jego charakterystyki amplitudowe dla zakresu częstotliwości od 0 do fd oraz
zarejestrować odpowiedź impulsową. Porównać otrzymane charakterystyki z
wyznaczonymi teoretycznie.
Badania eksperymentalne należy przeprowadzić w układzie połączonym według
schematu przedstawionego na Rys. 1. Amplituda napięcia podawanego z generatora na
wejście układu A/C nie powinna przekraczać 2V.
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Rys. 1. Schemat połączeń stanowiska laboratoryjnego DSP do badania
procedur przetwarzania sygnałów
Realizacja przykładowego filtru NOI:
Przykładowy filtr czwartego rzędu w formie kaskadowej, można opisać transmitancją:
H ( z) 

b01  b11z 1  b21z 2 b02  b12 z 1  b22 z 2
*
1  a11z 1  a21z 2
1  a12 z 1  a22 z 2

Przykładową transmitancję można zrealizować zgodnie ze strukturą:
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Rys. 2 Filtr NOI czwartego rzędu w formie kaskadowej
Filtr ten jest opisany przez następujące równania:
d1 (n) = x(n) + a11 *d1 (n-1) + a21 *d1 (n-2)
y1 (n) = b01 *d1 (n) + b11 *d1 (n-1) + b21 *d1 (n-2)
d2 (n) = y1 (n) + a12 *d2 (n-1) + a22 *d2 (n-2)
y (n) = b02 *d2 (n) + b12 *d2 (n-1) + b22 *d2 (n-2)
Program należy skonstruować tak, aby obliczał kolejno podane wyżej równania
(konieczne jest zdefiniowanie zmiennych d1(n), d1(n-1), d1(n-2), d2(n), d2(n-1), d2(n-2)
przechowujących w pamięci stany wyjść układów opóźniających).

3.2 Realizacja wybranych zadań z dziedziny elektroniki i telekomunikacji.
a) Napisać i uruchomić program realizujący funkcje zadane przez prowadzącego
(przetwarzanie sygnałów mowy, kodek, filtr adaptacyjny i inne).
b) Zdjąć odpowiednie przebiegi charakteryzujące realizowane funkcje. Porównać
otrzymane charakterystyki z teoretycznymi.

4. Sprawozdanie powinno zawierać:
-

kody źródłowe wraz z opisem,

-

wyniki działania procedur,

-

analizę kodów źródłowych stosowanych procedur,

-

uwagi i wnioski nasuwające się w trakcie wykonywania ćwiczenia.

5. Wymagania BHP
W trakcie realizacji programu ćwiczenia należy przestrzegać zasad
omówionych we wstępie do ćwiczeń, zawartych w: „Regulaminie porządkowym w
laboratorium” oraz w „Instrukcji obsługi urządzeń elektronicznych znajdujących się w
laboratorium z uwzględnieniem przepisów BHP”. Regulamin i instrukcja są dostępne
w pomieszczeniu laboratoryjnym w widocznym miejscu.
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