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Anotace 
 

Bakalářská práce se zaměřuje na rozbor technologie Real-Time Data Exchange. 

Jsou zmíněny možnosti využití vývojového kitu TMS320C6416 DSK společnosti Texas 

Instruments, jakožto prostředku pro zpracování signálu za pomocí vybraných 

softwarových aplikací. Na základě toho je vytvořen model v Simulinku a následně 

spuštěn celkový systém běžící na kitu pro načítání, zpracování a čtení výsledků 

z rozhraní RTDX. 

 
Abstract 
 
 Bachelor ‘s thesis target the analysis of the Real-Time Data eXchange 

technology. There are mentioned some preferences for using kit development                

of TMS320C6416 DSK invented by Texas Instruments Inc., in the way of signal 

porcessing with help of some software applications. On these basis, there is built           

a model in Simulink. Sequentially, we activate whole systém, which is running            

on developer‘s kit for methods of counting, processing and reading data from interface  

RTDX. 
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ÚVOD 
 

V dnešní době moderních technologií všeobecná tendence názorů tíhne směrem 

k pojmům minimalizace, urychlování, modernizace, specializace, jednoduchost atd. 

V oblasti zpracovávání signálů tomu není jinak. Do nedávné doby byli tvůrci nových 

technologií a vědci při své práci nuceni zastavit svůj vyvíjený program na určitém 

místě, aby mohli něco pozměnit nebo opravit, či také vyměnit data mezi počítačem        

a vyvíjenou aplikací. Této metodě se říká, převzato z angličtiny,,Stop-mode debugging“ 

(ladění zastavením běhu programu). Na vylepšení tohoto stavu začala pracovat koncem 

20. století firma Texas Instruments (TI), která vynalezla technologii Real-Time Data 

Exchange (dále jen RTDX). Od té chvíle byl umožněn vývojářům trvalý dohled            

na aplikace bez jejího přerušení. Pro výzkum v oblastech technologie zpracování 

signálu využitím hardwaru a softwaru je tedy objevena možnost výměny dat mezi 

cílovým procesorem a uživatelským PC, aniž by se musel program zastavit. V tomto 

oboru se RTDX využívá jako jedna ze schopností a vlastností emulačních vývojových 

kitů společnosti TI, na kterých lze simulovat všechny možné signálové aplikace           

ve spojení s podporovaným softwarem stavěném na bázi komunikace pro výměnu dat  

a také vykonávání výpočetních úkolů.  

 V bakalářské práci se zaměříme na využití programu Matlab, zvláště pak 

zásuvného bloku Matlab – Simulink a jeho možnost tvorby blokových modelů,           

pro praktickou ukázku využití technologie RTDX. Vytvoříme vlastní kompatibilní blok 

pro tuto technologii v návaznosti na dřívější pokusy vytvořit dostatečnou podporu 

v Simulinku a demonstrujeme datovou výměnu pomocí vývojového kitu TMS320c6416 

a propojovacího softwaru Code Composer Studio, obojí od společnosti Texas 

Instruments, Inc.  

V první části práce se charakterizuje technologie výměny dat v reálném čase, 

rozebere se vývojový kit TMS320C6416 DSK z pohledu technických parametrů, 

vybavení a charakteristik. V druhé fázi se věnujeme, zatím jen zběžně softwarovému 

vybavení, které je potřebné pro správné fungování celého projektu v rámci 

kompatibility všech využitých prvků. V třetím a  důležitém kroku se blíže zaměříme    

na veškeré použité aplikace, hlavně rozhraní Simulink a zvláště na jednu z hlavních 

prvků výpočetních pomůcek pro úkol v, tzv. S – funkci. Bude popsán vytvořený model, 

skripty v jazyce Matlabu i jazyce C. Taktéž se popíše průběh komunikace všech 

periferií pro správný chod systému pro odeslání, přenos, zpracování a navrácení dat 

mezi počítačem a rozhraním RTDX Seznámíme se s tvorbou modelu v Simulink 

prostředí pro zpracování audio signálu s cílem demonstrovat funkčnost technologie Real 

– Time Data eXchange jako součásti kitu společnosti TI. 
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1  SEZNÁMENÍ S TECHNOLOGIÍ RTDX   

    APLIKOVANÉ NA VÝVOJOVÉM KITU ŘADY  

    TMS320C6XXX 
 

1.1 Real-Time Data Exchange 

 
Technologie dává do rukou vývojářům první průmyslově vyráběný DSP 

digitální systém poskytující časově aktuální nepřerušovanou kontrolu a sledování 

cílových aplikací. TI zabezpečuje malou programovou knihovnu fungující cíleně         

na DSP (dále jen Digitální Signálový Procesor). Aplikace vytvořené návrháři 

komunikují pomocí volání programů v C-jazyce a dokáží tak přenášet informace a data 

z RTDX knihoven. Ty využijí technologii XDS (eXtended Development System) 

rozšířených vývojových modulů disponující emulátory k výměně dat k uživatelské 

platformě a zpět. Vše probíhá za běhu DSP procesu v reálném čase.  

Například výrobci komunikačních technologií mohou zachytit signál z výstupu 

kodéru řeči k tomu, aby mohli zkontrolovat implementaci řečového signálu na vstupu. 

Nebo také návrháři pevných disků mají možnost vyzkoušet nové postupy a zprovoznit 

aplikace bez nebezpečí poškození disku. Inženýři ve výrobě motorů mohou virtuálně 

simulovat tepelné změny a změny stavu prostředí za běhu motoru. Každému uživateli je 

jednoduše umožněn nastavit si vzhled a parametry rozhraní tak, aby byly                       

co nejefektivnější pro jeho projekt [1]. 

Tato technika je standardní součástí TI DSP ( digitální signálový procesor firmy 

Texas Instruments – níže TI). K tomu přísluší software CODE COMPOSER STUDIO 

výše zmíněné společnosti. Celý tento soubor obsahuje protokoly pro komunikaci mezi 

hostitelským PC a DSP zařízením představovaným vývojovým kitem série TMS 320c6x 

(viz Obr. 1.1).  

Výměna dat v reálném čase opravňuje vývojáře, ale i běžné uživatele vysílat       

a  přijímat datové toky mezi PC a cílovým DSP, aniž by museli přerušovat jakoukoli 

svoji práci nebo ukončovat ostatní aplikace. To s pomocí JTAG kanálu (viz níže). 

                

       
 

Obr. 1.1      Schéma datového toku v RTDX přes rozhranní JTAG mezi PC a DSP 
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Cesta dat z PC do DSP 

 

Při ladění se kontroluje tok dat mezi procesorem a PC. Data prochází z DSP      

do rozhraní knihovny  a komunikačního rozhraní k ladícímu programu na hostiteli. 

Podobně lze říci, že samotná CPU jednotka při DSP volá rutinní sled příkazů z ULI       

( uživatelská knihovna), pomocí níž se načítají data a prostupují dále do komunikačního 

rozhraní. Ten střídavě posílá data ke zpracování ladícího programu (debugger)          

přes JTAG kanál. 

 

Cesta dat z DSP do PC 

 

Datový tok je směřován z OLE rozhranní (probíhá zde spojování objektů a jejich 

rozšiřování) do rozhranní odlaďování programu TI debugger. Ten načte data na PC 

uživatele. Jednotka ladění programu čeká na příjem odpovědi od cílové aplikace,        

aby mohla ihned poslat data dále do komunikačního rozhraní přes JTAG konektor. 

Potom přes knihovnu se data dostanou až k výchozí aplikaci. 

 

1.1.1 Rozhraní JTAG ( norma IEEE 1149 ) 
 

Zaměřuje se spíše na definování rozhraní integrovaného obvodu a způsob 

komunikace na tomto rozhraní. Norma IEEE 1149.1 [2] tedy definuje testovací logické 

prvky, které mohou být zařazeny do integrovaných obvodů za účelem testování 

propojení mezí jednotlivými komponentami na již osazených deskách, testování 

integrovaného obvodu samotného a sledování chování integrovaného obvodu při jeho 

normální činnosti.Testovací logika se skládá s boundary-scan registru (metoda           

pro kontrolu chyb ve výrobě bloků logických obvodů ) a dalších vestavěných částí.    

Pro přístup k testovací logice a jejímu řízeni slouží tzv. Test Access Port (TAP). 

Obvody vyhovující normě JTAGu dovolují, aby do jejich komponent byly načteny 

testovací instrukce a data, po provedení testovacích instrukcí pak provést výstup 

výsledků testování. Komunikace s JTAGem (přenos instrukcí, testovacích dat                 

a výsledku testů) probíhá sériově. 

Samotný JTAG je dnes primárně určen pro zpřístupnění bloků integrovaných 

obvodů. Užitečný je také jako zařízení pro ladění a odstraňování chyb vestavěných 

systémů, protože slouží k zachování případného předchozího nastavení před kompilací 

systému. Při používání ladících nástrojů, obvodový emulátor kontrolující krok             

za krokem, používající k tomu právě JTAG jako transportní mechanismus; umožní 

programátorovi přístup přímo k fyzickému ladícímu modulu  integrovaného na CPU 

procesoru. Pomocí něj může ladit vestavěný softwarový systém. Další schopností JTAG  

je dovolení potencionálnímu programátorovi pracovat se stálou interní pamětí zařízení   

a přenášet do ní data a obsazovat ji. [2] 
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1.2 Texas Instruments TMS320C6416 DSK   
 

Zmíněný DSK (vývojový kit zpracovávající signál) je samostatně vyvinutá 

platforma, umožňující uživateli vyhodnocovat a vytvářet aplikace [5].  

  

1.2.1 Využití DSP kitu 
 

Procesor pro zpracování číslicových signálů, jako je například ten z řady  

TMS320C6xxx , je vlastně účelový mikroprocesor disponující zvláštní architekturou     

a sadou instrukcí přiměřené signálovým požadavkům. Označení ,,c6xxx“ je použito 

k ustanovení jako součást TMS320C6000 rodiny digitálních procesorů Texas 

Instruments Inc. Hlavní smysl tohoto vývoje je masivní uplatnění v komunikačních 

technologiích. Vestavěné procesory pro zpracování signálu se objevují v mnoha 

spotřebitelských výrobcích běžného využití. Nacházejí se v telefonech, modemech, 

rádiu, MP3 přehrávačích, televizích HDTV, příslušenství pro poslech hudby atd. Jsou 

schopny vykonávat složité úkoly pro jednu aplikaci, aby během chvíle mohli být 

přeprogramovány  pro zcela odlišnou funkci. 

 DSP čipy se spojují primárně s real-time zpracováním signálu. Běh celého 

systému potřebuje udržet krok s rychlostí externích bodů. Kdežto aplikace nefungující 

v reálném čase nejsou časově závislé a jsou propojeny s vnějšími body analogovými 

vstupy. Tím pádem jsou náchylné více k změnám prostředí a vnějším vlivům více,     

než technologie užívající mikroprocesorů DSP.  

  

REAL-TIME zpracování tedy znamená dokončení zpracování pouze 

s vyhraněným  přípustným  časovým zpožděním mezi jednotlivými vzorky signálu. 

Délka využitelného zpoždění se liší u každé aplikace. Počet instrukcí algoritmu,        

aby splňoval podmínky zpracování v reálném čase musí být menší, než počet instrukcí 

které lze maximálně vykonat mezi dvěma po sobě jdoucími vzorky. Uvedeme příklad, 

zpracování audio souborů pracuje na vzorkovací frekvenci 44.1 kHz. Tedy interval 

odběru vzorků asi 22,6 µs. Za předpokladu, že cyklus instrukce trvá 5 ns, tak celkový 

počet instrukcí musí být menší než 4500 [4]. 

Dva nejdůležitější aspekty zpracování signálu v reálném čase je vzorkovací 

kmitočet a systémové zpoždění.  

V Tab. 1.1 jsou zpřehledněny aspekty různých typů signálu, tedy jejich kmitočet 

a zpoždění. 
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Tab. 1.1: Vzorkovací frekvence a zpoždění pro vybrané formáty 

 

Použitý formát Vzorkovací kmitočet  Zpoždění systému 

Užití nástroje 1 Hz Různé 

Řízení > 0,1 kHz Různé 

Hlas 8 kHz < 50 ms 

Audio 44,1 kHz < 50 ms 

Video 1 až 14 MHz < 50 ms 

   

1.2.2 Centrální řídící jednotka CPU 
 

 V řídící jednotce u kitů řady TMS320c6000 se vyskytuje několik základních 

prvků a registrů pro řízení, mezi které patří: 

 

- jednotka pro načítání programů 

- jednotka vykonávání instrukcí 

- dekódovací jednotka 

- dvousměrná datová cesta obsahující funkční jednotky 

- 32 případně 64 32-bitové registry 

- kontrolní jednotka logiky 

- logika pro emulaci a systém přerušení  

 

CPU je schopno načíst dlouhé ,,slovo“ instrukcí (až 256 bitů dlouhé) k zaplňování 

osmi 32-bitových registrů obsažených v každém z osmi vykonávacích jednotek každý 

při každém časovém (hodinovém) kroku. Speciální technologie s architekturou VelociTi 

VLIWTM  [13] pro kontrolu periferií zajišťuje, aby jednotky nebyly zaplňovány         a 

zatěžovány v případě, že nejsou schopny konat. První bit z každé32-bitové instrukce 

rozhoduje zda nadcházející instrukce patří ke stejnému paketu jako předchozí instrukce, 

nebo jestli má být příkaz vykonán až v nadcházejícím hodinovém kroku, jako součást 

dalšího paketu. Načítací pakety obsahují 256 bitů vždy, ale vykonávací pakety mají 

délku variabilní. To je jedna z charakterů, které zajišťují zbytečné zatěžování paměti      

a šetří její prostor. To je pro CPU kitu c64x jedinečné.  

Z pohledu žádoucího vytěžování řídící jednotky na hranici maximálního výkonu je 

tedy složitější dosáhnout nějaké známky zaseknutí nebo zahlcení, i z důvodu zahrnutých 

speciálních instrukcí, které minimalizují velikost  a náročnost kódu a zvětšení flexibility 

registrů paměti.  

Centrální řídící jednotka obsahuje sestavu dvou funkčních jednotek; každá zahrnuje 

4 podjednotky a jeden blok registrů. Jak bylo výše zmíněno, je zde celkově 64 

víceúčelových  registrů. Ty pro řadu c64x podporují 64-bitové datové typy. Každá 
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funkční jednotka může volně sdílet až 32 registrů patřící druhé. Obě části jsou 

propojeny sběrnicemi, aby bylo umožněno data z těchto registrů sdílet. Pomocí 

technologie křížení cest může být registr zatížen více jednotkami v tom samém 

vykonávacím paketu a během jednoho hodinového kroku.  

Ještě jedna důležitá komponenta CPU je architektura ,,load/store“ (volně přeloženo 

načíst a uskladnit). Všechny instrukce zde operují pouze z registry, na rozdíl                

od zpracovávání dat v operační paměti. Dvě sady jednotek adresace pro data (dále .D ) 

odpovídají za výměnu dat mezi složkami registrů a pamětí. Adresování řízeno 

jednotkami .D dovolující použít vygenerovanou adresu dat z bloku registrů pro načtení 

a sdílení zapisováním a čtením z registru. Oproti ostatním kitům, zde je možné sdílet    

až 64-bitové slova z jedné instrukce. Používá se kruhového a lineárního adresování.  

 

Proces toku dat 

 

 Zpracovávání datového toku začíná, jakmile 256 – bitová instrukce načte paket 

z operační paměti. Následná instrukce o délce 32 bitů patřící individuálně každé funkční 

jednotce se propojí s nejnižším platným bitem (LSB) pozice dané instrukce. Propojené 

instrukce v počtu osm, propojené každá s každým, vytvoří exekuční paket. Pro c64x 

DSP zařízení se stalo standardem umožnit exekučnímu paketu překročit hranice oblasti 

pro výskyt načítacích paketů, protože kompilátor umožní, že počet načítacích                  

a vykonávacích paketů není nutně stejný. Paket exekuce je odbaven směrem ke své 

funkční jednotce rychlostí jednoho časového cyklu a další načítací paket není vytvořen, 

dokud všechny exekuční pakety z aktuálního paketu nejsou odbaveny. Po dekódování 

jsou všechny aktivní jednotky řízeny maximální vykonávací rychlostí 8 instrukcí          

za časový cyklus. Během plnění 32-bitového registru, mohou být výsledky postupně 

dále posílány do paměti ve velikosti bajtů, slov, Stejně tak i instrukce mohou být 

sdíleny a adresovány ve stejných datových typech jako zpracovávaná data. 

 Komunikace řídicí jednotky s rozhraním RTDX probíhá na zmíněném principu. 

 

1.2.3 Další technické vybavení 
 

Kit DSK disponuje širokou škálou ON-Board ( pevně spojené na vývojovém 

kitu) zařízeními, které oplývají velkými aplikačními možnostmi. Většina z nich 

obsahuje příslušné periferní prostředky k propojení vstupu  a výstupu (I/O) 

se sousedním zařízením. Samozřejmě musíme hledět na kompatibilitu. Nejdůležitějšími 

součástmi jsou  následující: 

 

-  TI DSP Signálový procesor taktován na 225MHz 

-  kodek řady AIC23 

-  DRAM 8MB dynamická paměť 
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-  512Kb stabilní FLASH paměti , v základní konfiguraci 256Kb užitečných 

-  uživatelsky přístupné LED diody a DIP přípojky (elektrické přípojky seskupené    

     v dvojřadě) 

-  softwarová konfigurace desky obsažená v registrech CPLD  (komplexní   

    programovatelná logická jednotka) 

-  rozšiřující konektor pro užívaní ve smyslu pobočního dceřinného zařízení 

-  emulace JTAG (Spojování testovaných okruhů) umožněna pomocí emulátoru   

    využívající USB přípojku, pracuje zde technologie RTDX 

-  zdroj napětí 5V 

 

Přehled funkčního využití součástí DSK  

 

DSProcesor na desce tvoří rozhraní k periferiím skrze 32bit EMIF paměť 

(externí paměť rozhranní). SDRAM a FLASH paměť včetně CPLD jednotky jsou přímo 

připojeny ke sběrnici. Signály paměti EMIF připojena přes rozšířené konektory 

dceřinné karty. 

DSP využívá zabudovaný AIC23 kodek a 3,5 mm zástrčku (použitelná            

pro vstup mikrofonu, kabelový vstup výstup a výstup pro sluchátka) k rozeznání 

analogového zvukového signálu. Kodek může vybrat vstup mikrofonu nebo vstupní 

vedení jako hlavní vstup. Analogový výstup je směrován na klasický výstup i konektor 

výstupu sluchátek.  

McBSP port (plně duplexní vícekanálové sériové porty s vyrovnávací pamětí) 

kterým disponuje DSP ve dvou kusech, kdy McBSP0 umožňuje posílat příkazy            

do řídícího rozhranní kodeku a McBsp1 přijímá digitální zvuková data. Oba mohou být 

rozšířeny softwarově.  

Programovatelná logická jednotka CPLD je užívaná pro implementaci určité 

„slepovací“ logiky pojící k sobě všechny komponenty desky. Uživatelské rozhranní 

CPLD je založeno na formě registru umožňující konfiguraci celého procesoru čtením    

a zápisem do něj. K napájení slouží 5-ti voltový zdroj [5].   

Blokový diagram kitu je zobrazen na obr. 1.2 (anglická verze schématu). 

 

Procesory DSP z rodiny C64xx disponují BYTE-ově rozsáhlým adresovatelným 

paměťovým prostorem. Kód programu a data mohou být umístěny kdekoli v jednotném 

paměťovém místě. 

V základním nastavení, interní paměť je umístěna na začátku paměťového místa. 

Podíly této paměti mohou být využity i na vyrovnávací paměť. Celkový paměťový 

prostor je rozdělen na interní paměť, záložní paměť (periferní registry), a čtyři 

adresovatelné oblasti CE0 – CE3. Jde o čipově aktivační prostory. Využívají je 

SDRAM paměť, FLASH a CPLD paměti a zbylé místo určeno pro dceřinnou kartu. 
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                     Obr. 1.2: Blokový diagram vývojového kitu TMS320C6416 

 

1.2.4 Vstup, zpracování signálu procesorem a jeho výstup  

 
Typické aplikace využívající DSP technologii pracují na základě určitého vzoru 

nebo systému (viz obr. 1.3) zahrnující  vstup a na konci výstup analogového signálu. 

Za analogovým vstupem se nachází anti-aliasingový filtr schopný eliminovat 

frekvence dle Nyquistovy frekvence (hodnota Nyquistovy frekvence činí polovinu 

vzorkovací frekvence určeného signálu) a tím se vyhnout aliasingu (zkreslení signálu). 

Shannon – Kotelnikovo pravidlo nám říká, aby vzorkovací frekvence fvz  byla nejméně 

dvakrát větší než nejvyšší úroveň vzorkovaného signálu fm. Popsáno ve vzorci [6] : 

 

                               mvz ff 2≥  ,                                                              (1.1) 

 

Vzorkovací perioda by měla být menší než polovina periody vzorkovaného 

signálu. U vývojového kitu TMS320c6416 použitém pro tuto práci je toto vše 

zabezpečeno díky zabudování on-board Stereo kodeku TLV320AIC23 společnosti 

Texas Instruments. 

Soustava AD převodníku v kodeku převádí vstupní signál z analogového           

na digitální, aby mohl být zpracován DSP procesorem. Maximální úroveň signálu je 

samozřejmě dána možnostmi AD konvertoru, který umožňuje rozsah 6V špička-špička. 

Po zpracování signálu je třeba ho opět převést zpět na analogový, aby bylo možné ho 

poslat ven..K tomu slouží DA převodník Ten vlastně rekonstruuje signál na výstup.  

Samotný kodek AIC23 funguje na principu sigma – delta modulace. Delta-Sigma (∆Σ) 

nebo Sigma-Delta (Σ∆) [7] modulace je metoda pro kódování signálu pro dosažení 

vysokého rozlišení , ale při nižších vzorkovacích hodnotách použitých signálů.   
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Obr. 1.3: Vzor systému využívající zpracování signálu DSP technologií 

 

Vzorkovací frekvence v práci s kitem je možné užít  v rozsahu od 8 do 32 kHz   

a taky dále v hodnotě 44.1 kHz a 96 kHz [4]. Filtr generuje vzorkovací signál. 

Kvantizační šum je závislý na vzorkovacím kmitočtu. Modulátor v převodníku je kvůli 

tomu,       aby ořezal nechtěné hodnoty šumu. U D/A převodníku je užita k rekonstrukci 

dolní propust. Díky sigma-delta modulaci je u obou převodníků dosaženo minimální 

zašumění. 
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2  SOFTWAROVÉ VYBAVENÍ  
 

Pro práci s vývojovými kity řady TMS320c6xxx je vyvíjeno firmou Texas 

Instruments několik softwarových aplikací pro umožnění komunikace mezi PC              

a připojeným kitem. Základním programem je Code Composer Studio (dále CCS) plnící 

funkci kompilačního rozhraní mezi uživatelem a procesorem. Zkráceně řečeno, spojuje 

se v něm zdrojový kód v jazyce C, soubory knihoven, soubory možných ovládacích 

příkazů do jednoho uceleného projektu. Po následném odladění a vytvoření 

spustitelného programu komunikuje CCS s externím kitem a zpracovává výsledky.  

Jako ne bezpodmínečně nutný, ale pro tuhle práci vhodný byl použit ještě 

výpočetní programové prostředí MATLAB vyvinuté a dále vylepšované společností 

Mathworks Inc. Jako jeho hlavní komponent se využije ještě zásuvný blok Simulink   

pro vizuálně lepší zobrazení výpočetních postupů ve formě modelu a knihoven 

obsahující spousty různě fungujících bloků. S oběma aplikacemi se blíže seznámíme 

v dalších podkapitolách. 

 

2.1 Matlab R2007b 
 

Značka ,,matrix laboratory“, Matlab [8] vznikla v roce 1970 zásluhou člověka 

jménem Cleve Moler, vůdčího představitele katedry výpočetní techniky Univerzity 

v Novém Mexiku. Vytvořil ji za účelem přístupu svých studentů k výpočtům lineární 

algebry bez nutnosti znalosti dnes již staršího programovacího jazyku Fortran. Brzy se 

aplikace rozšířila do dalších škol a dočkala se velkých ocenění z širokého kruhu 

matematických inženýrů. Protože tento produkt měl velký komerční potenciál, připojili 

se k autorovi ještě další dva lidé Steve Bangert a Jack Little. A dohromady přepsali 

program v jazyce C a založili společnost Mathworks za účelem zdokonalování. 

Rozšiřovalo se využití do různých vědeckých oblastí, jak při hledání nových 

technologií, tak pro vzdělávání v oblasti číslicové analýzy a lineární algebry. V průběhu 

let se tento projekt dostal na přední místo využívání ve světě. 

MATLAB je počítačové výpočetní prostředí a zároveň programovací jazyk. 

Umožňuje manipulaci s maticemi, zobrazení funkcí v grafech, implementování 

algoritmů, vytváření vlastních uživatelských rozhraní, komunikaci s programy naspané 

případně v jiných jazycích. K hlavnímu programu dnes existuje několik zásuvných 

modulů pro rozšíření funkcí a schopností výpočtu. Možnosti aplikovat další nejrůznější 

programovací rozhraní na vlastní projekt je široce využito ve všech směrech moderního 

výzkumu. 
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Klíčové rysy  

- Vysoce propracovaný jazyk pro technické výpočty 

- Vývojové prostředí pro správu zdrojového kódu, souborů a dat 

- Interaktivní nástroje pro výzkum a řešení problémů  

- Matematické funkce z oblasti lineární algebry, statistiky, filtrování, 

Fourierovy analýzy, integrace a optimalizace nastavení 

- Zobrazování 2D a 3D grafických funkcí, uživatelské rozhraní 

- Možnost integrace algoritmů v Matlabu s externími aplikacemi a jinými 

jazyky, jako je Java, C, C++, Microsoft Excel a další. 

Zásuvný modul – Simulink 

Široce využitelný modul umožní uživateli namodelovat systém, simulovat jeho 

chování, a vylepšit a upravit ještě před konečnou implementací do projektu. Lze tedy 

vytvořit stupňovitě rozvrstvený blokový diagram, jednak pro získání celkového 

konceptu produktu a jednak pro podrobnější analýzu za účelem upřesnění detailů. 

Sestavování simulací od začátku až do konce je uzpůsobeno k další integraci 

komponentů z řad analogových signálů, číslicově zpracovávaných signálů, digitální 

komunikace a kontrolní logiky. Možnost provádět systémové úpravy, vyladit parametry 

je samozřejmostí.  

Podrobný popis zásuvného modulu SIMULINK a využití pro úlohu                    

a podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 3. 

 

Modul - Signal Processing Toolbox 

Jde o další použitelný rozšiřující soubor funkcí a rozhraní vhodný                      

ke zpracovávání signálu. Jde vlastně o sbírku standardizovaných algoritmů                  

pro zpracování číslicových signálů (DSP). Nabízí grafické rozhraní pro interaktivní 

design a analýzu příkazových funkcí pro pokročilejší zdrojové kódy, obsáhlá sbírka 

signálových modelů, nástroj pro návrh a implementaci digitálních a analogových filtrů, 

přístup k nejpoužívanějším typům transformací (např. Fourierova transformace), 

nástroje pro spektrální analýzu. Též funkce pro parametrizaci časových řad, generace 

periodických signálů a to vše v přizpůsobeném a přehledném rozhraní. 

Real-Time Workshop 
 

RTW je rozšiřující balík k možnostem využití Matlabu a Simulinku. Automaticky 

generuje a kompiluje zdrojový kód modelů k tomu, aby bylo možné vytvořit aplikace   

na bázi real-time systému, neboli systému pracujícím v reálném čase. RTW poskytuje : 
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-   generace kódu ušitého na míru širokému spektru platforem 

-   přímý přechod od návrhu k implementaci projektu 

-   uživatelské rozhraní plně kompatibilní s modulem Simulink 

-   rozšiřitelná architektura systému v rámci vlastního projektu 

 

Generace samotného kódu probíhá na bázi komunikace Simulink – RTW – Code 

Composer Studio. 

2.2 Code Composer Studio v3.1  

Komunikační prostředí Code Composer Studio [5]  (níže CCStudio / CCS) řadící 

se mezi skupinu Integrovaného Vývojářského Vybavení (z angličtiny IDE – Integrated 

Development Environment). Jedná se o klíčový prvek skupiny DSP software vybavení 

pro řešení zpracování signálů od firmy Texas Instruments. Program přináší celou škálu 

nástrojů a podporu běhu softwarových rozhraní na kitech TMS320 DSP založených     

na časově závislých aplikacích.  

 Užívání CCStudia umožňuje vývojářům i s těmi nejmenšími zkušenostmi 

proplouvat spolehlivě a rychle každou fází vývoje aplikace zahrnující v sobě design, 

zdrojový kód, postavení programu, analýzu a ladění. Příbuzné nástroje dovolují 

uživateli se co nejlépe zorientovat v problematice a ihned vyřešit případné potíže. 

 

IDE vybavení zahrnuje DSP/BIOS podporu – jde o stupňovatelný real-time [9]  

víceúlohové jádro ,,kernel“ vytvořené pro užití na vývojových kitech TI. V kapitole 4 

bude pojednáno blíže..  

 

Důležité schopnosti CCS – uživatelská část 
 

- Generátory kódů pro jazyk C včetně ladění a kompilace 

- Uživatelsky přátelský správce projektů a práce až s tisícem projektů souběžně 

- Simulátory optimálního nastavení CPU procesorů a operační paměti 

- Zabudované dešifrování psaného textu 

- Ladění zdrojových kódů obsahující použití přerušovacích kroků a využití 

paralelního kompilačního manažeru pro podporu víceúkolových skriptů 

- Přizpůsobivý spoj uživatel – kit 

- Výměna dat v reálném čase přes JTAG konektor využitím technologie RTDX 

- Převodník pro automatické nastavení a podporu nových verzí produktů TI 

- Stručné demo programy pro pochopení jednotlivých funkcí 

- Průvodce programováním a hardwarovými parametry  
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Důležité schopnosti CCS –  pro vývojový kit 

 

- DSP/BIOS jádro aplikace pro kity DSP  

- Manipulace s přerušováním běhu programu 

- Podpora knihoven pro čipy desky 

- Optimalizované knihovny pro správnou funkčnost celého komplexu 

 

Prvky a vybrané schopnosti využité ve spojení s tvorbou projektu budou pospány 

v kapitole 3. 

 

2.3 Propojení funkčního a technického vybavení 
 

 Na uživatelském PC pracuje program Matlab firmy Mathworks a aplikace Code 

Composer Studio společnosti Texas Instruments. Počítač je propojen kabelem USB 

s vývojovým kitem TMS320C6416 napájeným ze sítě (viz obr. 2.1).  

                 
 

Obr. 2.1: Ucelený pohled na tok dat při spuštění programu 

 

 Vestavěný IDE link v CCstudio [4], a objekty pro RTDX urychlí a  vylepší 

možnosti vyvíjení  systémů Digitálního Zpracování Signálů (DSP) u vývojových kitů 

TI. A užitím multifunkčního MATLAB programu společně s uvedenými aplikacemi, je 

maximálně  vylepšena analýza  algoritmů přímo v pracovním prostředí softwaru .V něm 

se spustí soubor se zdrojovým kódem, ve kterém se spustí CCStudio a inicializuje 
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připojený vývojový kit. Matlab odkáže na vybraný projekt, který se zkompiluje a spustí. 

Tím se zahájí komunikace s kitem přes rozhranní JTAG podporující technologie Real-

Time Data Exchange. Užíváním spojení na RTDX kanál v reálném čase umožňuje 

pracovat a předělávat programy za běhu na procesoru – posílat a přijímat data 

z pracovní paměti procesoru, změna pracovního nastavení programu, atd. Je umožněno 

sledování provádění algoritmu za běhu, postupné získávání výsledků a kontrola práce 

procesoru.   

 

Použití CCStudio s podporovanými kity řady TI C6000 pro Matlab 

 

TI umožňuje koupi bezpočet softwarového vybavení k vývoji aplikací              

pro vývojové kity C6000. K vykonání kódu generovaným v CCStudiu RTDX blokem    

a přivedeným na vybraný cíl v reálném čase, je třeba, aby zmíněný kód byl na míru 

vytvořen pro zvolenou základní desku. Musí obsahovat vstupně-výstupní řídící 

ovladače, ovladače pro ISR (obslužný program přerušení). Samozřejmě musí 

proběhnout ještě kontrola kompatibility s hardwarem. K vykonání a sestavení 

spustitelného skriptu , užívají procesorové desky řady c6000 propojení k zabudovanému 

IDE rozhranní pro CCS, aby vyvolal kompilační proces. Po stažení kódu na kit se vše 

vykoná. Pro přístup k běhu programu slouží pouze nástroje CCStudia s aktivním RTDX 

kanálem a Matlab – Simulink. 
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3   TVORBA MODELU A JEHO VYUŽITÍ        

 PRO TECHNOLOGII VÝMĚNY DAT RTDX  

 A ZPRACOVÁVÁNÍ SIGNÁLU  

 

 Cílem v prvé řadě je navázat na pokusy vývojářů o vytvoření demo modelů 

rozhraní Real-Time Data eXchange v dřívějších verzí výpočetního programu Matlab - 

Simulink, a pokusit se vytvořit vlastní bloky , kde bude probíhat výměna dat ve formě 

zápisu a čtení z rozhraní RTDX kitu TMS320c6416 [13] k zobrazení v Simulinku. 

Bloky se použijí do modelu za jednoznačným účelem demonstrativně poslat data na kit 

a v zápětí je pouze načíst zpět bez jakéhokoli dílčího zpracovávání. 

 Druhá fáze se zakládá na vytvoření zvláštního modelu pro definování 

zpracování signálu v kitu, kdy se data ještě pohybují v rámci RTDX komunikace. 

V tomto případě je nutné pomocí Real-Time Workshop kompilovat a generovat  

aplikaci, vycházející s tohoto modelu, která poběží zásadně jen na vývojovém kitu.    

Pak prvně zmíněný a částečně upravený model pak použijeme pro načítání dat z běžící 

aplikace Real-Time Data eXchange rozhraní. 

 

3.1 Tvorba bloků v Matlab – Simulink 
 

3.1.1 Simulink a jeho schopnosti 
 

Simulink [13], jako součást MATLABu, je softwarové rozhraní  k modelování, 

simulaci, a analýzu výpočetních systémů. Podporovány jsou lineární, nelineární 

soustavy modelované pro reálný nebo diskrétní čas. Opravňuje uživatele navrhnout 

libovolný systém, nasimulovat ho a zjistit výsledky. Lze vytvořit modely ,vytvořené     

na základě problémů ve výzkumu a vývoji ve všech odvětvích průmyslu a inovací. 

Ostatně jde o nejrozšířenější výpočetní blokově orientovaný program používaný 

celosvětově.   

  K ulehčení simulací, program nabízí grafické uživatelské rozhraní, 

složené s navzájem spojovaných bloků založeném na principu použití myši ,,klikni        

a táhni“. Tudíž lze říci, že můžeme navrhovat systémy stejně jednoduše, jako bychom 

používali tužku a papír. Je velká výhoda pro toto grafické rozhraní, že není ve většině 

případů třeba užití programovacích jazyků pro zadání podmínek výpočtů a parametrů 

bloků. 

 Proto musí systém disponovat všestrannou blokovou knihovnou se zdroji, 

signálovými komponenty a konektory, včetně možnosti definovat vlastní.                     

Do jednotlivých bloků je možné pronikat a tvořit hierarchické subsystémy. Vše je 

přehledné a organizované do úrovní.  
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 Nakonec se přejde k samotné simulaci, před kterou je určitě přínosem volba 

různých metod kompilace, jak nastavením Simulinku, tak díky příkazům pracovního 

prostředí Matlab. Při správné kompilaci je schopen systém provést i více simulací 

dohromady. Použitím výstupních bloků s grafy a displeji je možné sledovat výsledky.   

A dynamicky měnit zadané údaje k pozorování změn v systému. Propojení s pracovním 

prostředím Matlabu pro zpětnou vazbu a kompatibilitu je důležité. 

  

 Real-Time Workshop a jeho propriety byly popsány v kapitole 2. Pro generování 

kódu modelů ze Simulinku pro CCStudio zajišťuje právě tento modul. 

 

,,Link for CCS“ modul pro Simulink 
 

Podpůrný zásuvný modul a sbírka knihoven dovolí používat MATLAB funkcí 

pro komunikaci s vývojovým prostředím CCS a k informacím sdílených v paměti          

a registru na cílovém kitu. Prostřednictvím propojení je možná výměna informací           

o CCS oběma směry, a díky vestavěným objektovým propojením se lze dostat stejně 

jednoduše k datům na procesoru i k funkcím ve vyvíjeném projektu výpočetního 

prostředí MATLAB [12]. 

Tady se zajistí vytvořit, prozkoušet, a zkontrolovat generovaný zdrojový kód 

vzájemně utvořen spolupracujícími komponenty: Simulink, Real-time workshop            

a komponent CCS. Hlavně komunikace libovolného blokového modelu v Simulinku 

s komplexním prostředím CCS je značně usnadněna. DSP procesory společnosti TI 

pracují na principu této vzájemné komunikace.  

Prioritně se používá toto prostředí k interaktivní analýze a kompilaci specifického kódu 

a následném spuštění na stejně specifickém vývojovém kitu. K prospěchu věci je 

prokazatelný fakt, že porovnávání rozdílů mezi modelovou simulací situace a simulací 

zdrojového kódu pro praxi je značně zjednodušeno. 

 

Předpoklady pro tvorbu nového bloku 

 

 Abychom mohli vytvořit vlastní systém, je třeba uvědomit si základní 

předpoklady o fungování bloků, které jsou již v základní knihovně nainstalované 

společně s programem. Po přidání bloku do svého modelu obsahuje možnost variabilně 

volit parametry definované druhem a funkcí bloku. Od možnosti volit kmitočty zdrojů 

signálů až po nastavení os u bloku grafu v konečné fázi práce. Tyto parametry je možné 

definovat díky tomu, že každý blok je na nejnižší úrovni založen na sledu příkazů 

definované v řídícím skriptu každého bloku. Přesný název takového sledu v souboru se 

nazývá S – Funkce [14]. Skripty psané pro S – funkci mají pevný řád. V následující fázi 

si zmíněné stručně popíšeme. 
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3.1.2 Princip S – funkce 
 

Jde popis bloku v Simulinku pomocí počítačového jazyka. Může být psána 

v jazyce Matlabu, C, C++. Speciálním typem jsou skripty MEX-file [14].  Jde                

o dynamické spojení ze samotným matlabovským programem. S-funkce používají 

speciální. Forma S-funkce je hodně všeobecná a může se na ni nabalovat další příkazy, 

s cílem zaměřit se na diskrétní, spojité i smíšené systémy.  

 Je tedy umožněno přidat a vytvořit vlastní blok do knihovny Simulinku. Díky 

sledu jednoduchých příkazů, může uživatel sám implementovat svůj algoritmus.          

Po vytvoření skriptu a umístění odkazu na funkci pomocí již vytvořeného bloku           

S-funkce, je nakonec možné upravit vzhled pomocí atributy ,,maskování“. Zajištěna je   

i spolupráce a kompatibilita s Real-Time Workshop modulem ( popsaném níže) pomocí 

zvláštního způsobu kompilace cílového zařízení TLC (Target Language Compiler).     

To pomáhá generovat specifický kód pro každou jedinečnou platformu ( kit ). 

 

 Do bloku obsahující odkaz na S-funkci je možné zadat dodatečné parametry, 

které se zapracují do S-funkce. Je třeba nejdříve znát které z parametrů funkce 

vyžaduje, a hlavně jejich sled. Parametry mohou mít všechny možné rozměry 

definované v pracovním prostředí modelu. Do bloku tedy kromě standardních tří 

parametrů t, y, x (časová jednotka, výstup, vstup) je možné zadat doplňující libovolný 

počet dalších parametrů.  

Nejběžnější využití S-funkce k vytvoření bloku jsou pro aplikace: 

 

- přidání nového bloku 

- přidání bloku za účelem reprezentace hardware zařízení 

- popsání systému jako sled matematických příkazů 

- použití grafických animací 

 

S každou úlohou je možné měnit vstupní parametry a dokázat tak aplikovat model 

na různé aplikace. Na obrázku je vidět jak samotné schéma S-funkce pracuje: 

Exekuce modelu v Simulinku je rozdělena do fází. Nejdříve fáze inicializace.  Je 

zmapována knihovna příkazů, zahrnuty datové typy, vzorkovací čas, vstupní parametry 

a určí se exekuční postup a zajištěno místo v  operační paměti.  Simulink nastaví tzv. 

,,simulační smyčku“, kde každá část její je interpretována jako ,,simulační krok“. 

V každém kroku se provedou příkazy stanovené v inicializační části. A v jednotlivých 

blocích se nechají vyvolat stavy , deriváty a výstupy pro vzorkovací čas. Smyčka trvá 

dokud není simulace kompletní. 

 
Novější verze S-funkce , kterou podporují poslední verze Matlab Simulink, 

reprezentující ji jako blok v knihovně, který je možný přidat do vybraného modelu         
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a určit cestu k řídícímu skriptu. Taky možňuje použít M – jazyku v prostředí Matlab 

k vytvoření variabilního bloku majícího volitelný počet vstupů a výstupů. Blok je 

schopný pracovat s veškerými signály produkované modelem jakéhokoli datového typu. 

Pracovní rozhraní tvořené příkazy jazyku C se dají přetransformovat i na S – funkce 

v matlabovském jazyku M.  

Tato skupina S-funkcí je sama o sobě vlastně m – souborem definujícím chovaní 

instance odpovídajícího bloku vztaženého k té či oné funkci reprezentované v modelu 

Simulinku. M – soubor obsahuje sadu metod zpětných vazeb a volání funkcí 

vyvolávající určitou reakci při simulaci modelu. Ovlivní tím tedy výpočet výstupů.        

V každé zpětné vazbě je zakomponován ,,run – time“ objekt. Ten slouží jako zástupce 

bloku s-funkce zplnomocňující onu zpětnou vazbu k přístupu a nastavení vlastností 

bloku v průběhu obnovy jeho stavu v simulačním procesu.  

 

 

 
 

Obr. 3.1:  Blok S-funkce s výběrem řídícího souboru a příkladem zadání parametrů  

 

Zpětnovazební metody 
 

Příkazové rozhraní definuje skupinu zpětných vazeb, které musí být 

implementovány v příkazovém skriptu s-funkce pro její správný chod a dále dodatečné 

zpětnovazební příkazy, které se použijí až na základě konkrétních požadavků. Názvy 

metod jmenovitě odpovídají i příkazům v řídícím souboru MEX-file. V následující 

tabulce [14] jsou charakterizovány zmíněné hlavní metody. Všechny uvedené metody 

by měly být použity v každém skriptu řídící S-funkce, aby se zajistila co nejmenší 

chybovost a přesněji určili parametry vstupního a výstupního signálu z řízeného bloku.  

Každá metoda má svůj jasně definovaný význam a funkci a jejich názvy jsou 

kompatibilní napříč Matlab verzemi. 
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                       Tab. 3.1:  Jednotlivé metody zpětné vazby s popisem 
 

Metody s-funkce 2. stupně Stručný popis 
CheckParameters Ověřuje správnost parametrů s-

funkce 
Derivatives Zajistí výpočet derivátů  

(sekundárních parametrů) 
Disable Ukončí otevřený systém v bloku 
Enable Spustí otevřený systém bloku 
InitializeCondition Definuje stavový vektor 
Outputs Výpočet signálu směřující k výstupu  
PostPropagationSetup Určí rozměry vektorů a vytvoří run-

time parametry  
ProcessParameters Zavedení parametrů do funkčního 

bloku 
Projection Vyvolává výpočet stavových vektorů 

pro použití k časově invariantním 
operacím 

SetInput(output)PortComplexSignal Nastavení numerických typů pro 
vstup/výstup 

SetInput(output)PortDataType Nastavení datových typů pro 
vstup/výstup 

SetInput(output)PortDimensions Stanovení rozměrů signálu pro 
vstup/výstup (rozměry matic, 
vektorů…) 

SetInput(output)PortSampleTime Vzorkovací kmitočet pro 
vstupní/výstupní porty  

SetInput(output)PortSamplingMode Volba portu vstupu/výstupu rámce 
SimsStatusChange Zajištění odezvy na přerušení 

simulace a zastavení procesu  
Start Inicializace všech vektorů s-funkce 
Terminate Provádí operace spojené 

s přerušením 
Update Aktualizace stavů bloku po všech 

krocích 
WriteRTW Tvorba generačního kódu 
 

 

3.2 Bloky rozhraní RTDX  
 

 Na základě pravidel o vytváření a používání S – funkce v Matlabu a znalosti 

základního principu propojení technologie RTDX mezi kitem a PC, bylo možné 

vytvořit vlastní komunikační bloky. V Simulinku je možné vytvořit vlastní knihovnu, 

do ní vložit svoje bloky a vložit do seznamu knihoven. Důležitou využitou schopností 

Simulinku, je maskování subsystémů nebo samotných bloků ke zpřehlednění modelu    

a hlavně se tím nabídne přístup k variabilní skupině požadovaného nastavení pro vzhled 

bloku a pro jeho interní funkci.  
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3.2.1 Maskování bloků a tvorba knihovny 

 

 Díky této možnosti, je uživatel schopný zakrýt položky subsystému                     

a jednotlivého bloku. Uživateli poté vidí jen vlastní definovanou ikonu a při kliknutí   

pro otevření subsystému i možnost volení definovaných parametrů.  Zakrytím vnitřního 

zapojení bloku a znemožnění přístupu k vnitřním instrukcím pro ostatní uživatele          

a možnost vložit blok do knihovny a ,,zamknout“ ho v ní, je ideálním prostředkem 

k vytváření vlastních systémů.  

 

 V konkrétním případě vytváření rozhraní RTDX do bloku Simulinku, i díky 

inspiraci z dřívějších verzí programu, byly vytvořeny 2 komunikační bloky. Jeden      

pro načítání dat do rozhraní nazvaný ,,Zápis do RTDX“ a druhý pro načítání zpět 

s názvem ,,Čtení z RTDX“. První blok má jeden vstup a žádný výstup. Druhý blok má 

pochopitelně jeden výstup a žádný vstup. Komunikace se tudíž děje mimo Simulink a to 

na kitu komunikujícím s PC díky prostředí Code Composer Studio. Třetí blok přidaný 

do knihovny je kombinací zápisu i čtení a je zde jen pro demonstraci variability S-

funkce, kde řídící skript je složen z příkazů pro oba kanály. 

 Bloky jsou tedy zamaskovány, je standardně definován název kanálů pro oba 

směry komunikace. V jednotlivých blocích jsou zapsány parametry, které je možné 

měnit pro různé způsoby požadovaných simulací. Ve zmíněných blocích jsem zahrnul  

možnost definování vzorkovacího kmitočtu, datový typ výstupních hodnot, název 

kanálu, formát zobrazování (matice, vektor).    

 Bloky se vloží do prázdného modelu a uloží se jako knihovna s názvem 

,,knihovna_RTDX“ do adresáře v Matlabu (viz. Obr. 3.3). 

 

            
 

                             Obr. 3.3: Vytvoření knihovny RTDX bloků 
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 V této chvíli jsou bloky pevně zahrnuty v systému knihoven a lze je z ní přidávat 

do vytvářených modelů. O řídících S – funkcích  těchto funkčních bloků  se zmíníme 

v kapitole 3.2.2. 

 

Atributy propojení modelu s knihovnou 

  

 Nyní je třeba ještě popsat důvod vytvoření knihovny a možnost tvorby volání 

funkce, se kterou je knihovna spojena. V menu ,,Block properities“ po kliknutí pravým 

tlačítkem myši na blok v knihovně je možné přiřazovat odezvy na jednotlivé stavy 

bloku ( při kopírování do modelu, při inicializaci, při skončení simulace atd.).   

 V našem případě je přiřazena odezva na překopírování bloku do modelu, kdy  se 

vloží do konfiguračních parametrů systému ( v horním menu Simulinku, záložka 

Simulation ) položka ,,RTDX communications“ [13], kde se mimo jiné nastavuje, který 

projekt a kterou aplikaci chceme otevřít a spustit v Code Composer Studio IDE (dále 

jen CCStudio)  pro řízení výměny dat s kitem. Tvoří se ,,handle“, který zastupuje 

spuštěný proces při vytváření kanálů RTDX k propojení Simulink – CCStudio – 

TMS320c6416 vývojový kit ( blíže v kapitole 3.2.3 ). 

 

3.2.2 Řídící S - funkce bloků zápisu a čtení  
 

 Řízení spočívá v odkazování na sled příkazů ve skriptu rozdělené na skupiny 

metod, jak bylo psáno v obecném popisu S-funkce výše. Podle skriptu se vykonávají 

jednotlivé příkazy. Hlavní stať příkazů bloku pro zápis je v následujícím výtahu 

z řídícího souboru na následujícím obrázku. 

 
… 

function Outputs(block)  % metoda OUTPUTS S –funkci,cyklické opakování 
  
CCS_Obj = ccsdsp('boardnum', get_param(bdroot, 'CcsBoard'), 'procnum', 
get_param(bdroot, 'CcsProc')); 
ccObj = CCS_Obj; 
open(CCS_Obj.rtdx, block.DialogPrm(1).Data, 'w'); 
 
channame = block.DialogPrm(1).Data; 
indata = block.InputPort(1).Data; 
enable(CCS_Obj.rtdx); 
 
if isrunning(CCS_Obj) 
    writemsg(CCS_Obj.rtdx, channame, indata); 
else 
    error(['Simualce bude zastavena z duvodu postradani ,,handle“.']); 
end 

… 

             

               Obr. 3.4: Část řídícího skriptu pro zápis do RTDX kanálu 
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 Nejdříve se aktivuje příkazem ,,ccsdsp“ přiřazení parametru kitu na v této chvíli 

už spuštěné aplikaci běžící v CCStudio. Prostřednictvím příkazu ,,open“ otevřeme kanál 

pro zápis a po dotazu, zda opravdu je spuštěný projekt s parametrem ,,CCS_Obj“ , jsou 

načtena data přicházející na vstup bloku příkazem ,,writemsg“. Ten posílá data            

do paměti kitu. Skripty jsou kompletně zahrnuty v příloze B tohoto dokumentu. 

 Sled příkazů pro blok načítání z kanálu RTDX má obdobnou stavbu, hlavní 

rozdíl je v příkazu pro čtení (viz Obr. 3.5 ). Parametry otvíraných kanál jsou 

nadefinovány v úvodní části obou skriptů pro řízení.  

 

…  
if isrunning(CCS_Obj)      % obsaženo v metodě OUTPUTS 
    block.OutputPort(1).Data = readmsg(CCS_Obj.rtdx, channame, 
outdatatype, dim, nummsg); 
else 
    error(['Postradani parametru ,,handle“ , zastaveni simulace.']); 
end 

… 

                   Obr. 3.5: Sled příkazů pro blok čtení z RTDX 

 

3.2.3 Projekt v Code Composer Studio pro komunikaci s kitem 
 

 Zmínili jsme se již o aplikaci běžící v programu CCStudio, které 

zprostředkovává komunikaci Simulinku a vývojového kitu. Díky odezvě na přidání 

bloků RTDX do modelu, se objeví možnost výběru projektu v konfiguračních 

parametrech. V případě zde řešeném, se přidá odkaz na projekt ,, rtdxsumdiff_sim.pjt“, 

původně obsažen v adresáři Matlabu, v podadresáři CCSlink [9], v němž je skupina 

demo programů a skriptů pro spojení s CCStudiem. Proběhlo přepracování pro naši 

potřebu a načtení odlišných souborů knihoven. Uživatelské rozhraní s otevřeným 

projektem je na dalším obrázku (Obr. 3.6). 

V levé části můžeme vidět rozbalené menu se všemi soubory přidružené 

k projektu k tomu, aby celý systém správně fungoval. V podadresáři Include je vidět 

několik ovládacích souborů s knihovnami s příponou *.h. Tyto soubory sou připojeny 

díky volání zdrojových souborů automaticky po provedení skenování spojení 

s knihovnami CCStudia. Např. rtdx.h musí být součástí každého projektu pracujícím    

na RTDX, nebo jsou zde zadány vyhrazené paměťové místa v kitu pro využití této 

technologie. 
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          Obr. 3.6:  Program CCStudio s projektem volaným pro vytvořené bloky RTDX 

 

V obrázku vpravo je aktivní soubor, který obsahuje základní příkazy      pro 

otevírání a zavírání i zapisování do kanálů otevřených do kitu. Vstupní kanál pro zápis 

se jmenuje ,,iChan1“ , pro čtení je to výstupní kanál ,,oChan1“ [1]. 
 

RTDX_CreateInputChannel (ichan1); 

RTDX_CreateOutputChannel (ochan1); 

… 
RTDX_enableInput  (&ichan1); 

RTDX_enableOutput (&ochan1); 

… 
RTDX_read (…) 

… 
RTDX_write (…) 

 

         Obr. 3.7: Důležité příkazy pro řízení kanálů v projektu CCStudia  
 

Příkazy ve své podstatě můžeme srovnat s funkčností příkazů uvedených 

v předchozí části zabývající se příkazovým skriptem S-funkcí bloků RTDX 

v Simulinku.  Vytvoření obou kanálů, jejich otevření a v případě čekajících dat i jejich 

zápis nebo čtení, dle procedury, která se právě vykonává. Ke kanálům se v první části 

příkazového souboru v projektu definuje i dvojice bufferů, které rezervují místo 

v operační paměti. Ke výměně dat může tedy docházet pouze po zkompilování celého 

projektu a spuštění souboru s příponou *.out, která zastupuje spustitelnou aplikaci, 

utvořenou na základě kompilace.  
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K demonstraci komunikace bloků vytvořených pro rozhraní RTDX v Simulinku, 

byl vytvořen následující model pojmenovaný ,,RTDX_aplikace“, jež si popíšeme nyní . 

V kapitole 3.4 je na model neparně upraven a slouží pro stažení dat do Simulinku        

po zpracování využitím kitu TMS320C6416 společnosti TI a jeho rozhraní . 

 

3.3 Demonstrační model výměny dat  
 

3.3.1 Popis bloků a průběh simulace 
 

Do prázdného okna nového modelu byly jednotlivé bloky s centrální knihovny 

Simulinku. Blok s ikonou ve tvaru karty c6713 DSK umožní nastavit základní výběr       

a nastavení kitu z řady TMSC6000 [13] včetně nastavení druhu využívané paměti 

SDRAM, RAM, nebo také název parametru, do kterého se přiřadí ,,handle“ spuštěné 

komunikace. 

Blok Inicializace pouze aktivizuje CCStudio a upozorní na běh aplikace 

v příkazovém řádku Matlabu. V maskované položce generator je obsažen blok           

pro generaci náhodných čísel; v tom to případě náhodné kombinace sledu jedniček        

a nul. 

Hlavní částí schématu je část Via RTDX obsahující dva jednostranné bloky      

pro zápis a čtení přes rozhraní Real-Time Data eXchange, vytvořené v samostatné 

knihovně, popsané v kapitolách výše. Zde se data odesílají přes CCStudio do registrů 

kitu a pak na požádání zpět druhým kanálem až na výstup ,,z kitu do Simulinku“.  

 
   Obr. 3.8: Schéma modelu pro ukázku toku dat mezi kitem a Simulinkem 

 

 V pravé části obrázku už můžeme vidět proces vyhodnocování přijatých dat       

a demonstraci možných směrů využití, samozřejmě po převedení dat z matice              

do vektoru, ať už postupným vyčítáním, nebo pomocí bloku Unbuffer. Tím je tedy 

myšleno zobrazování do grafů (zobrazení průběhu simulace i s grafy viz. Obr. 3.9), 

ukládání do proměnné typu pole (anglicky array), případně ukládání do souboru          

pro další zpracování. 
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          Obr. 3.9: Demonstrační model ve fázi aktivní simulace 

 
3.4 Modelace zpracování signálu na rozhraní RTDX kitu      

a zobrazení výsledků v Simulinku 
 

 V následující části je popsána tvorba modelu, který definuje operace běžící       

na vývojovém kitu v rozhraní real – time výměny dat (RTDX). V modulu Simulink jest 

vytvořen systém bloků definující různé ovlivňování signálu. Tento systém je 

zapouzdřen do bloku ,,funkce volání“, který je volitelně řízen tzv. DSP/BIOS operačním 

systémem integrovaným v kitu, který má zastoupení v knihovně bloků rozšiřujícího 

modulu Target to TI C6000 v Simulinku. 

 

3.4.1 DSP/BIOS, Target to TI C6000 
 

Možností modulu Tic6000 je použít při generaci kódu v Real Time Workshop 

schopnosti  a funkce DSP/BIOS [12] využitím jeho bloku v Simulinku.  

Použití je volitelné. Při akceptování, je nutné počítat s tím, že dojde v  generovaném 

projektu CCStudio k změnám a k přidáním odlišných souborů a knihoven. Jde o několik 

následujících typů souborů: 
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- soubor.s62 – obsahuje objekty pro DSP/BIOS a vektorovou tabulku     

pro mapování periferií použitého hardwaru 

- soubor.h62 – hlavičkový soubor předchozího 

- soubor.h –soubory tohoto typu obsahují konfigurační příkazy modelu     

a případně zahrnuje knihovny 

- soubor_c.c – zdrojový kód vlastního modelu 

- soubor.cmd – příkazy pro kompilátor projektu, včetně zařizování přidání 

BIOS knihovny 

 

Projekt se zkompiluje, vytvoří se spouštěcí soubor s příponou *.out, spustí se následná 

exekuce programu na DSP kitu.  

Celkově, pomocí DSP/BIOS je možné řídit a kontrolovat všechny dílčí zařízení 

na kitu. Pro každou periferii obsahuje BIOS jedinečný modul podle určitého standardu, 

vylepšující dobu vykonávání příkazů a snaží se minimalizovat využití paměti                

ku prospěchu rychlosti. 

 Můžeme tedy opravdu říci, že jde vlastně o dílčí operační systém, který při práci 

na vytváření a propojování DSP projektů zároveň volá širokou škálu komponentů 

CCStudio, které jako takové mohou být použity i samostatně. 

 

DSP/BIOS jádro pro TMS320c6x 

 

Pomocí bloku v Simulinku a generací kódu RTW aktivujeme jádro DSP/BIOS 

[13] včetně všech jeho spojení s DSP procesorem a okolními periferiemi platformy 

TMSc6000. Jde vlastně o rozhraní pro programování aplikací API ( sbírka procedur      

a knihoven pro použití programátorem ).  

 Real-time operační systém DSP/BIOS zpřístupní aplikaci používat a otevírat 

systémové objekty v jakémkoli čase exekuce programu. Je zde zahrnuta vhodné 

rozhraní pro nastavování parametrů, a tudíž je ušetřena velká část paměti, protože sám 

OS je schopen použít je ty části objektů a knihoven, které jsou opravdu zapotřebí,         

o nepotřebné se nezajímá. Snižování náročnosti běhu programu je dnes naprosto 

žádoucí. DSP/BIOS podporuje více úkolové (multi-tasking) procesy výměny dat 

v reálném čase.  

 

3.4.2 Tvorba aplikace pro exekuci na kitu 
 

 Pojednáme zde o praktickém sestavení, generaci kódu, kompilaci s využitím 

užitečných zásuvných modulů a spuštěním projektu (Obr. 3.10) běžícím v rámci RTDX. 
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Task1

DSP/BIOS

TSK

Function -Call
Subsystem1

function ()

C6713 DSK

 
          Obr. 3.10: Model aplikace zpracování dat přes RTDX 

 

 Nyní si popíšeme bloky vyskytující se v předchozím obrázku, jež zobrazuje 

řízení exekuce subsystému pomocí DSP/BIOS. V řízené části se vyskytují bloky         

pro zpracování signálu na rozhraní RTDX (viz. Obr. 3.11). 
 

Task

DSP/BIOS

TSK

 

 
DSP/BIOS Task - vytváří a spouští úlohu běžící nezávisle na okolí. Je možné 

pomocí něj řídit přidružený blok ( řízená funkce apod.) V modelu je možné jich použít 

více, ale je to složitější na výpočet a synchronizaci. Každému DSP procesu musí být 

v uživatelském nastavení přiřazena priorita, velikost paměti, typ paměti atd. 

 
 

Function -Call
Subsystem

function ()

 

 
Function–Call Subsystém - jde o řízený subsystém, vyvolaný a spuštění pomocí 

jiného řídícího bloku ( i pro DSP/BIOS ). 

 

C6713 DSK
 

C6713 DSK – obstará po přidání do modelu nastavení směrování komunikace 

pro konkrétní kit.   
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To RTDX

To RTDX

ochan 1

Integer Delay 1

z
-2400

Gain 2

0.8

Gain

5

From RTDX

From RTDX

ichan 1

function

f()

 
                         Obr. 3.11: Function -  Call Subsystem1 

 

Výčet bloků 
 

From RTDX

From RTDX
ichan 1

 
From RTDX - patří pod správu generování kódu modulem RTWorkshop. 

Vytváří v generovaném kódu příkazy pro otevření kanálu RTDX a vytváří vstupní kanál 

pro komunikaci s  kitem.. Přidáním příkazů do projektu RTWorkshop se zajistí běh 

modelu na rozhraní RTDX.  

 

To RTDX

To RTDX
ochan 1

 
To RTDX – též patří pod zprávu generování kódu modulem RTWorkshop. 

Vytváří výstupní kanál pro komunikaci s kitem. Zabezpečí běh modelu přes RTDX      

po spuštění aplikace. 

 

Integer Delay

z
-2400

 
Integer Delay - určitý diskrétní signál zpozdí o daný počet vzorků případně 

rámců. Lze ještě zvolit inicializační podmínky procházejícího signálu. 

 

Gain

5

 
 Blok Gain – vynásobí vstupní data zadanou hodnotu 

 

Po sestavení všech bloků [12] je nutné spustit kompilaci. Real-Time Workshop 

zahájí komunikaci s CCStudio. zde se začne vytvářet projekt do kterého RTWorkshop 

postupně přidává řídící soubory, knihovny a důležité ovládací příkazy. Každý blok 

v kompilovaném modelu přidává různé příkazy do řídícího souboru *.cmd i sady 
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knihoven do vytvářeného projektu. Vše probíhá automaticky a za předpokladu úspěšné 

kompilace je projekt kompletní a vygeneruje se spustitelná aplikace. Pak se začne 

exekuce na DSP kitu. Příklad vygenerovaného a zkompilovaného projektu připravený 

ke spuštění je zobrazen na následujícím obrázku. 

 

      
 

Obr. 3.12: Projekt v CCStudio generovaný pomocí RTWorkshop 

 

Je třeba ještě vytvořit model pracující využitím Simulinku a CCStudia              

pro posílání dat do kitu a následné čtení a zobrazování po průchodu výše zmíněným 

systémem.  

 

Model pro zápis a čtení dat z aplikace běžící na rozhraní RTDX kitu TMS320c6416 

 

 Tento systém vychází z demonstračního projektu uvedeném v kapitole 3.4.  

V levé části (Obr. 3.12) se nachází proces začínající zdrojem signálu (např. generace 

sinus, generace náhodného signálu atd. Po převedení datového typu se počítá rychlá 

Fourierova transformace vstupního signálu [12]. Tento daný signál je směřován           

do bloku pro posílání dat do rozhraní RTDX zápisem do otevřeného kanálu.  

 Zpracování dat proběhne mimo model, pomocí spuštěné aplikace řízené 

procesorem ve vývojovém kitu (viz. kapitola 3.4.2).  
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 Jakmile budou k dispozici data na výstupu RTDX, stáhne si je blok Čtení 

z RTDX přes otevřený kanál do modelu a po převedení na správný formát rámce 

zobrazí v grafu.  

 

Window

Function

hamming

Unbuffer

Time

Scope

Sine Wave

DSP

S-funkce 2. stupne

WRITE RTDX

Zapis do RTDX
ichan 1

S- funkce 2. stupne

READ RTDX

Cteni z RTDX 
ochan 1

RTDX OUTPUT

Time

Magnitude

FFT 1
|FFT|

Data Type 
Conversion 2

int 16

Data Type 
Conversion 1

double

 
                Obr. 3.13: Modelová situace zapisování a čtení z RTDX 

 

Výčet bloků 

Data Type 
Conversion 1

double

 

DT Conversion – jednoduše převádí různé datové typy na jiné definované uživatelem. 

Volitelný vzorkovací čas, dimenze výstupu.  

 

Unbuffer
 

Unbuffer - Vstupní data v rámcích převede na výstupní skalární sekvenci dat  

 

Window
Function

hamming

 
Hamming Window Function – vypočítává a aplikuje Hammingovo okno           

na vstupující data. To slouží k potlačení vzorků na krajích segmentu časové oblasti. 
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Vector
Scope

Time

Vector Scope – plní formu digitálního osciloskopu zobrazující časovou, 
případně frekvenční oblast signálu na vstupu. 
 
3.5 Výsledky 
 

Na základě získaných teoretických poznatků v první části práce, jsme mohli 

v druhé části přistoupit k praktickému využití znalostí. Při kompilaci demonstračního 

modelu ( Obr. 3.9 ) s vytvořenými bloky pro zápis  a čtení z kanálů a jeho spuštěním 

jsme se nesetkali s většími problémy. Data byla v pořádku přenášena. 

Další kroky vedly k  vytváření modelu pro generaci aplikace určené k exekuci  

na kitu , vyvíjené na základě vytvořeného projektu v CCSstudiu. Automatická generace 

kódu na základě blokového schématu pro zpracovávání signálu na RTDX přispěla 

k správnému vytvoření exekuce-schopné  aplikace ( Obr. 3.9 ). Došlo k úspěšnému 

spuštění a zaneprázdnění procesoru DSP při komunikaci se svým rozhraním použité 

technologie. Problémy nastali při modifikaci modelu pro zadávání a čtení dat z rozhraní, 

na kterém běží spuštěná aplikace. Naše vytvořené bloky ( Obr. 3.13 ) neměli snahu plnit 

svoji funkci otevření kanálů a načítání z kitu i do kitu pro následné zpracování. 

Chybové hlášky různého znění se objevovaly při pokusech o kompilaci. Větší chyby 

byly odstraněny přepsáním některých částí řídících funkcí obou bloků a použitím 

příkazového prostředí pro Matlab.  
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ZÁVĚR     

 
 V bakalářské práci šlo o přiblížení technologie Real-Time Data Exchange           

a jejího praktické využití pro zpracování signálů, konkrétně řešeného ve výpočetním 

modulu Matlab – Simulink firmy Mathworks. 

 V první fázi jsme se seznámili s teoretickými schopnostmi technologie RTDX, 

jejími vlastnostmi a  principy. Popsali jsme její integraci na vývojovém kitu a použití 

pro technologický vývoj. Bylo také třeba popsat základní technické parametry 

vývojového kitu TMS320C6416 společnosti TI, včetně centrální řídící jednotky CPU     

a operační paměti. 

 Následující část  se zabývala softwarovým vybavením potřebným pro vytvoření 

provozuschopné demonstrační aplikace. Popsali jsme schopnosti Simulinku 

komunikovat s programem Code Composer Studio IDE, který vytváří spustitelné 

projekty na základě generovaného kódu pomocí Real-Time Workshop, jež je 

integrovanou součástí Matlabu. CCStudio IDE je následně schopné spuštěním projektu 

předat informace vývojovému kitu připojeném k počítači, čímž umožní běh uživatelské 

aplikace na cílovém kitu. 

 Ve finále byly definovány principy vytváření bloků v Simulinku a popsán 

princip generace kódů. Vytvořili jsme prvně model pro demonstraci spojení kitu             

a počítače použitím námi vytvořenými bloky čtení a zápisu v rámci RTDX. Dále jsme 

vytvořili a zkompilovali speciální systém pro spuštění aplikace s definovanými procesy 

zpracování dat běžící na kitu prostřednictvím rozhraní technologie Real-Time Data 

eXchange. Použitím upraveného demonstračního modelu jsme zajistili zápis hodnot 

FFT transformace signálu do uvedeného rozhraní ze Simulinku do kitu a po provedení 

kroků zpracování díky běžící aplikaci, jsme si výsledné hodnoty stáhli a zobrazili zpět 

v Simulinku. 

 V projektu bakalářské práce jsme demonstrovali využití jedné z moderních 

technologií zpracování signálu, jakožto součásti vývojových kitů společnosti Texas 

Instruments. Zmíněné platformy jsou pravidelně doplňovány o nové funkce. Nyní jest 

vylepšována rychlost, aplikovatelnost na více druhů zpracování signálů, proto je 

zajištěna podpora pro nové využití ve výzkumech napříč spektrem vědních oborů.  
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Použité zkratky 
 

BIOS – Basic Input-Output System 

CCS – Code Composer Studio 

CPU – Central Processing Unit 

DSK – DSP Starter Kit 

DSP – Digital Signal Processor 

IDE – Integrated Development Environment ( integrované vývojové prostředí ) 

ISR – Interrupt Service Routine ( obsluha přerušení procesoru ) 

JTAG – Joint Test Action Group 

RTDX – Real-Time Data eXchange 

RTW – Real-Time Workshop 

TI – Texas Instruments 

ULI – User LIbrary 

XDS – eXtended Development System 
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Příloha A                                                         

 

Obsah CD 

 
- elektronická verze bakalářské práce Technologie Real-Time Data 

eXchange a její využití,    

tj. soubor Technologie_RTDX_a_jeji_vyuziti.pdf 

 

- složka PROJEKT se simulačními modely v Simulinku a generovanými 

kódy s knihovnami 

    

 

Soupis užitých software a hardware 

 
MS Windows XP OS  

verze 2002 sp2 

 

Code composer Studio 

verze 3.3.38.2 

code generation tools v6.0.8 

 

MATLAB R2007b 

verze 7.5.0.324 [r2007b]  

 

Kit "TMS 320c6713 / 6416 TI co." 

ovladače pro TI C6000 verze 3.3   
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Příloha B   

 

Schéma funkčních bloků TMS320C6416 [13] 

 
 

 

 


