
Příloha č. 1: Rozšiřující deska ze strany plošných spojů 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2: Rozšiřující deska ze strany součástek 

 

 

 

 



Příloha č. 3: Seznam součástek 

Kondenzátory keramické: 

C1, C2, 1uF  

C3  330nF 

C4, C5, C6 , C10, C11, C12, C13, 100nF 

Kondenzátory elektrolytické:  

C7, C8, C9, 10uF/25V 

Diody: 

D1, D2, D3, D4  1N4007 

D5, D6, D7, D8, D9, D10,D11,D12 BAT42 

D13 BZX85V 

Integrované obvody: 

IC1 74LS07D 

IC2 LM324N 

IO1 LM317T 

U1 DAC7715 

VR1, VR2   TL431CLP 

Trimr: 

P1 TRIMR64Y 

Odpory: 

R1, R4 330R 

R2, R5, 3k6 

R3, R6 1k2 

R7  240R 

R8, R10, R12, R14, R16, R18, R20, R22 15k 

R9, R11, R13, R15, R17, R19, R21, R23  100k 

R24 1k2      

R25, R26, R27, R28 1k  

R29 10k 

Svorky: 

X1 F09HP, CANON vidlice samec 9 pinů  

X2 M15HP, CANON vidlice samec 15 pinů 

J1 137-05-H-BODY, konektor se zámkem  



Příloha č. 4: Obvodové schéma upravující signál pro A/D převodník 

 

 

 

 



Příloha č. 5: Obvodové schéma D/A převodníku 

 

 



Příloha č. 6: Obvodové schéma napájecí části 

 

 

 



Příloha č. 7: Knihovna IIR16.asm 

; File Name : iir16.asm 
; Originator: Advanced Embeeded Control (AEC) 
; Texas Instruments Inc. 
; Description   : This file contain source code for 16 bit IIR implementation 
; Date          : 25/12/2001 
;============================================================ 
; Routine Name  : Generic Function       
; Routine Type  : C Callable 
; Description   : 
; void IIR5BIQ16_calc(IIR5BIQ16_handle)  
; This routine implements the IIR filter using cacade biquad structure 
;============================================================ 
;typedef struct {  
;   void (*init)(void *);   /* Ptr to Init funtion  */ 
;   void (*calc)(void *);    /* Ptr to calc fn  */ 
;   int *coeff_ptr;         /* Pointer to Filter coefficient  */ 
;   int *dbuffer_ptr;       /* Delay buffer ptr   */ 
;   int nbiq;                /* No of biquad   */ 
;   int input;              /* Latest Input sample  */ 
;   int isf;                  /* Input Scale Factor   */ 
;   int qfmat;              /* Coefficients Q Forma  */ 
;   int output;             /* Filter Output    */ 
;   }IIR5BIQ16;      
;============================================================ 
 
; Module definition for external referance 
                .def    _IIR5BIQ16_calc 
                .def    _IIR5BIQ16_init  
 
_IIR5BIQ16_init: 
            ADDB     XAR4,#6 ; XAR4->dbuffer_ptr 
            MOVL     XAR6,*+XAR4[0]   ; XAR6=dbuffer_ptr 
            MOV      ACC,*+XAR4[2]<<1 ; ACC=2*nbiq 
            SUB      ACC,#1 ; ACC=(2*nbiq)-1 
            MOVZ     AR0,AL  ; AR0=(2*nbiq)-1 
            ADDL     ACC,*XAR4 ; ACC=dbuffer_ptr + (2*nbiq) - 1 
            MOVL     *XAR4,ACC ; XAR4->dbuffer_ptr,  
  ; dbuffer_ptr=dbuffer_ptr + (2*nbiq) - 1 
            MOV      *+XAR4[3],#0 ; input=0 
            MOVB     ACC,#16 
            SUB      ACC,*+XAR4[5] 
            MOV      *+XAR4[5],AL ; qfmat=16-qfmat 
            MOV      *+XAR4[6],#0 ; output=0 
            RPT      AR0 
            || MOV   *XAR6++,#0 
            LRETR



_IIR5BIQ16_calc:  
            SETC     SXM,OVM  
            ZAPA  ; Zero the ACC, P registers and OVC counter 
            ADDB     XAR4,#4 ; XAR4->coeff_ptr 
            MOVL     XAR7,*XAR4++ ; XAR4->dbuffer_ptr, XAR7=coeff_ptr->a21 
            MOVL     XAR6,*XAR4++ ; XAR4->order, XAR6=dbuffer_ptr->d1(n-2)   
            MOVZ     AR0,*XAR4++ ; XAR4->input, AR0=nbiq 
            MOV      T,*XAR4++ ; XAR4->isf, T=input 
            MPY      ACC,T,*XAR4++ ; XAR4->qfmat, ACC=input*isf 
            ADDB     XAR6,#1  
            SUBB     XAR0,#1 ; AR0=nbiq-1 
 
; kth Biquad Computation, where k=1:nbiq 
biqd:        
            MOV      T,*--XAR6 ; T=dk(n-2) 
            MPY      P,T,*XAR7++ ; P= dk(n-2)*a2k 
            MOV      T,*--XAR6 ; T=dk(n-1) 
            MPYA     P,T,*XAR7++ ; ACC=input*isf + dk(n-2)*a2k 
  ; P=dk(n-1)*a1k 
            MOV      T,*+XAR6[1] ; T=dk(n-2) 
            MPYA     P,T,*XAR7++ ; ACC=input*isf + dk(n-2)*a2k + dk(n-1)*a1k 
  ; P=dk(n-2)*b2k 
            MOV      T,*XAR4 ; T=qfmat 
            LSLL     ACC,T ; ACC=input*isf + dk(n-2)*a2k + dk(n-1)*a1k (Q15) 
            MOVZ     AR5,AH           ; AR5=dk(n)=input*isf + dk(n-2)*a2k + dk(n-1)*a1k (Q15) 
            MOV      ACC,#0           ; ACC=0  
            MOVAD   T,*XAR6          ; T=dk(n-1), dk(n-2)=dk(n-1), ACC=dk(n-2)*b2k 
            MPY      P,T,*XAR7++      ; P=dk(n-1)*b1k,  
            MOV      T,AR5            ; T=dk(n) 
            MPYA     P,T,*XAR7++      ; ACC=dk(n-1)*b1k + dk(n-2)*b2k, P=dk(n)*b0k 
            ADDL     ACC,P 
            MOV      *XAR6,T          ; dk(n-1)=dk(n) 
            BANZ     biqd,AR0-- 
            MOV      T,*XAR4++        ; T=qfmat, XAR4->output 
            LSLL     ACC,T 
            ROR      ACC 
            MOV      *XAR4,AH         ; output=Filtered Output in Q14 format  
            CLRC     OVM 
            LRETR   ; !!!Do not shift it left to store in Q15 format 
  ; If you do so, and if the output is >1, then it will 
  ; become negative..instead of the most desirable Saturation 
 



Příloha č. 8: Knihovna FIR16.asm 

; File Name     : fir16.asm 
; Originator    : Advanced Embeeded Control (AEC) 
; Texas Instruments Inc. 
; Description   : This file contain source code for 16-bit FIR Filter 
; Date          : 12/05/2002 (DD/MM/YYYY) 
;====================================================================== 
; Routine Name  : Generic Function       
; Routine Type  : C Callable 
; Description   : 
; void FIR16_calc(FIR16_handle)  
; This routine implements the non-recursive difference equation of an  
; all-zero filter(FIR), of order N. All the coefficients of all-zero  
; filter are assumed to be less than 1 in magnitude. 
;====================================================================== 
; Difference Equation : 
;       y(n)=H(0)*x(n)+H(1)*x(n-1)+H(2)*x(n-2)+....+H(N)*x(n-N) 
;    where 
;              y(n)=output sample of the filter at index n  
;              x(n)=input sample of the filter at index n 
;========================================================================  
;  Function Input: This function accepts the handle of the below structure 
;  typedef struct {  
;      int *coeff_ptr; /* Pointer to Filter co-efficient array  */ 
;      int *dbuffer_ptr; /* Delay buffer pointer */ 
;   int cbindex; /* Circular Buffer Index */ 
;      int order; /* Order of the filter */ 
;      int input; /* Input data */ 
;      int output;  /* Output data */  
;      void (*init)(void *)   /* Pointer to init fun */ 
;      void (*calc)(void *); /* Pointer to the calculation function   */ 
;     }FIR16_handle;  
 
; Module definition for external referance 
                .def    _FIR16_init  
                .def    _FIR16_calc 
_FIR16_init:  
 MOV *+XAR4[6],#0     ; XAR4->ouput, input=0 
 MOV *+XAR4[7],#0     ; output=0 
 MOVL  XAR6,*+XAR4[2]   ; XAR6=dbuffer_ptr             
 MOV  AL,*+XAR4[5] ; AL=order 
 MOV AH,AL ; AH=order 
 TBIT  AL,#0  
 ADDB  AL,#1 ; AL=order+1 
 MOV  AL,AH,TC ; AL=order, if odd 
 MOV AH,AL 
 SUBB AH,#1



 MOV *+XAR4[4],AH ; cbindex=order, even 
   ;  =order-1, odd 
 RPT      AL 
 || MOV *XAR6++,#0 
 LRETR 
 
ConstTable:  
PosSatVal:    .long    0x00FFFFFF    ; Corresponds to >> 6  
NegSatVal:    .long    0xFF000000    ; Corresponds to >> 6  
 
_FIR16_calc:  
 PUSH XAR ; Context Save 
 SETC SXM,OVM  ; AR4=FIR16_handle->coeff_ptr  
 SPM -6 ; Create guard band of >> 6 
 MOVL XAR7,*XAR4     ; XAR4->coeff_ptr, XAR7=coeff_ptr 
 MOVZ AR1,*+XAR4[4] ; XAR4->coeff_ptr, AR1=cbindex 
 MOVL XAR6,*+XAR4[2]  ; XAR4->coeff_ptr, XAR6=dbuffer_ptr   
 MOVL   ACC,*XAR6  ; ACC = -:X  
 MOV    AH,@AL ; ACC = X:X  
 MOV    AL,*+XAR4[6] ; ACC = X:Input   
 MOVL   *XAR6%++,ACC ; Store in data array and inc circ address  
 MOVL   *+XAR4[2],XAR6 ; XAR4->coeff_ptr, update the dbuffer pointer 
 MOV ACC,*+XAR4[5]<<15   ; AR0=cbindex 
 MOVZ AR0,AH ; AR0=order/2 
 ZAPA   ; Zero the ACC, P registers and OVC counter 
 RPT AR0 
 || DMAC ACC:P,*XAR6%++,*XAR7++ 
 ADDL   ACC,P        ; Add the two sums with shift  
 MOVW DP,#PosSatVal 
 MINL   ACC,@PosSatVal  ; Saturate result  
 MOVW  DP,#NegSatVal 
 MAXL   ACC,@NegSatVal  
 MOVH   *+XAR4[7],ACC<<7 ; Store saturated result (Q15)  
 SPM 0 
 POP      XAR1  
 CLRC     OVM 
 LRETR      
 



Příloha č. 9: Knihovna DAC7715 

// Tento soubor obsahuje funkce pro nastaveni a obsluhu DA převodníku DAC7715 // 
// převodník je umístěn na rozšiřující desce pro vyúku předmětu signálové     // 
// procesory. Převodník je čtyřkanálový 12ti bitový s bipolárním  // 
// výstupem -10V až 10V, přižemž 0x000>>-10V a 0xFFF>>+10V  // 
// Soubor obsahuje 3 funkce:    // 
// init_SPI() => inicializace SPI rozhrni pro převodník DAC7715  // 
// delay_SPI() => generátor zpoždění pro prodloužení zapisovacích pulzů  // 
// send_DA(a,b,c,d) => odešle data do DA převodníku   // 
//****************************************************************************// 
#include "DSP281x_Device.h" 
//inicializace SPI 
void init_SPI(void) 
{ 
 EALLOW;//povoleni zapisu do chranenych registru 
 GpioMuxRegs.GPFMUX.bit.SPICLKA_GPIOF2 = 1;//Nastaveni pinu na vystup hodin 
 GpioMuxRegs.GPFMUX.bit.SPISIMOA_GPIOF0 = 1;//Nastavneni pinu na vystup dat 
 GpioMuxRegs.GPFDIR.bit.GPIOF1 = 1;//Nastaveni pinu na GPIO pro signal LoadDAC 
 GpioMuxRegs.GPFDIR.bit.GPIOF3 = 1;//Nastaveni pinu na GPIO pro signal LoadReg 
 EDIS;//konec zapisu do chraněnych registru 
 GpioDataRegs.GPFSET.bit.GPIOF1 = 1;//LoadDACs = 1 ->vychozi stav 
 GpioDataRegs.GPFCLEAR.bit.GPIOF3 = 1;//LoadReg = 0 ->vychozi stav 
 //Inicializace spi 
 SpiaRegs.SPICCR.bit.SPISWRESET = 0;//zastaveni SPI 
 SpiaRegs.SPICCR.bit.CLKPOLARITY = 1;//polarita sestupna hrana 
 SpiaRegs.SPICCR.bit.SPILBK = 0; //loopback vypnuty 
 SpiaRegs.SPICCR.bit.SPICHAR = 0xF; //16bitu delka slova 
 SpiaRegs.SPICTL.bit.OVERRUNINTENA = 0;//přerušení od přetečení vypnuto 
 SpiaRegs.SPICTL.bit.CLK_PHASE = 0;//bez zpoždění hodin 
 SpiaRegs.SPICTL.bit.MASTER_SLAVE = 1;//master mod 
 SpiaRegs.SPICTL.bit.TALK = 1;//povoleni vysilani 
 SpiaRegs.SPICTL.bit.SPIINTENA = 0;//přerušení vypnuta 
 SpiaRegs.SPIBRR = 1;//bitrate při LOSPCP -> 0x0002 -> 37.5MHz -> 9.375MHz 
 SpiaRegs.SPIPRI.bit.FREE = 1;//bezi i pri zastaveni debuggerem 
  SpiaRegs.SPICCR.bit.SPISWRESET = 1;//povoleni SPI 
} 
//zpožední 
void delay_SPI(void) 
{ 
 Uint32 i = 0; 
 while(i < 2) 
 { 
  i++; 
 } 
} 
//odeslání na DAC7715 
void send_DA_all(int16 a, int16 b, int16 c, int16 d)



{ 
 Uint16 rdata; 
 //povoleni zapisu do registru prevodniku 
 GpioDataRegs.GPFSET.bit.GPIOF3 = 1;//LoadReg = 1 
 SpiaRegs.SPITXBUF =0x0000 | (0x0FFF & d+2048);//zapis do SPI 
 while(SpiaRegs.SPISTS.bit.INT_FLAG != 1){}//cekani na dokonceni prenosu 
 rdata = SpiaRegs.SPIRXBUF;//prazdne cteni na vymazani flagu 
 GpioDataRegs.GPFCLEAR.bit.GPIOF3 = 1;//LoadReg = 0 
 delay_SPI();//cekani 
 //prenos dalsi kanal 
 GpioDataRegs.GPFSET.bit.GPIOF3 = 1;//LoadReg = 1 
 rdata = SpiaRegs.SPIRXBUF; 
 SpiaRegs.SPITXBUF =0x4000 | (0x0FFF & c+2048); 
 while(SpiaRegs.SPISTS.bit.INT_FLAG != 1){} 
 rdata = SpiaRegs.SPIRXBUF; 
 GpioDataRegs.GPFCLEAR.bit.GPIOF3 = 1;//LoadReg = 0 
 delay_SPI(); 
 GpioDataRegs.GPFSET.bit.GPIOF3 = 1;//LoadReg = 1 
 rdata = SpiaRegs.SPIRXBUF; 
 SpiaRegs.SPITXBUF =0x8000 | (0x0FFF & b+2048); 
 while(SpiaRegs.SPISTS.bit.INT_FLAG != 1){} 
 rdata = SpiaRegs.SPIRXBUF; 
 GpioDataRegs.GPFCLEAR.bit.GPIOF3 = 1;//LoadReg = 0 
 delay_SPI(); 
 GpioDataRegs.GPFSET.bit.GPIOF3 = 1;//LoadReg = 1 
 rdata = SpiaRegs.SPIRXBUF; 
 SpiaRegs.SPITXBUF =0xC000 | (0x0FFF & a+2048); 
 while(SpiaRegs.SPISTS.bit.INT_FLAG != 1){} 
 rdata = SpiaRegs.SPIRXBUF; 
 GpioDataRegs.GPFCLEAR.bit.GPIOF3 = 1;//LoadReg = 0 
 delay_SPI(); 
 //Zapis na vystup prevodniku 
 GpioDataRegs.GPFCLEAR.bit.GPIOF1 = 1;//LoadDAC = 0; 
 delay_SPI(); 
 GpioDataRegs.GPFSET.bit.GPIOF1 = 1;//LoadDAC = 1 
 rdata = rdata;//aby to nehlasilo chybu 
} 
//odeslání na DAC7715 
void send_DA_a(Uint16 a) 
{ 
 Uint16 rdata; 
 //povoleni zapisu do registru prevodniku 
 GpioDataRegs.GPFSET.bit.GPIOF3 = 1;//LoadReg = 1 
 SpiaRegs.SPITXBUF =0xC000 | (0x0FFF & a+2048);//zapis do SPI 
 while(SpiaRegs.SPISTS.bit.INT_FLAG != 1){}//cekani na dokonceni prenosu 
 rdata = SpiaRegs.SPIRXBUF;//prazdne cteni na vymazani flagu 
 GpioDataRegs.GPFCLEAR.bit.GPIOF3 = 1;//LoadReg = 0 
 delay_SPI();//cekani



 //Zapis na výstup prevodniku 
 GpioDataRegs.GPFCLEAR.bit.GPIOF1 = 1;//LoadDAC = 0; 
 delay_SPI(); 
 GpioDataRegs.GPFSET.bit.GPIOF1 = 1;//LoadDAC = 1 
 rdata = rdata;//aby to nehlasilo chybu 
} 
 
//odeslání na DAC7715 
void send_DA_b(Uint16 a) 
{ 
 Uint16 rdata; 
 //povoleni zapisu do registru prevodniku 
 GpioDataRegs.GPFSET.bit.GPIOF3 = 1;//LoadReg = 1 
 SpiaRegs.SPITXBUF =0x8000 | (0x0FFF & a+2048);//zapis do SPI 
 while(SpiaRegs.SPISTS.bit.INT_FLAG != 1){}//cekani na dokonceni prenosu 
 rdata = SpiaRegs.SPIRXBUF;//prazdne cteni na vymazani flagu 
 GpioDataRegs.GPFCLEAR.bit.GPIOF3 = 1;//LoadReg = 0 
 delay_SPI();//cekani 
 //Zapis na vystup prevodniku 
 GpioDataRegs.GPFCLEAR.bit.GPIOF1 = 1;//LoadDAC = 0; 
 delay_SPI(); 
 GpioDataRegs.GPFSET.bit.GPIOF1 = 1;//LoadDAC = 1 
 rdata = rdata;//aby to nehlasilo chybu 
} 
 
void send_DA_ab(Uint16 a, Uint16 b) 
{ 
 Uint16 rdata; 
 //povoleni zapisu do registru prevodniku 
 GpioDataRegs.GPFSET.bit.GPIOF3 = 1;//LoadReg = 1 
 SpiaRegs.SPITXBUF =0x8000 | (0x0FFF & b+2048); 
 while(SpiaRegs.SPISTS.bit.INT_FLAG != 1){} 
 rdata = SpiaRegs.SPIRXBUF; 
 GpioDataRegs.GPFCLEAR.bit.GPIOF3 = 1;//LoadReg = 0 
 delay_SPI(); 
 GpioDataRegs.GPFSET.bit.GPIOF3 = 1;//LoadReg = 1 
 rdata = SpiaRegs.SPIRXBUF; 
 SpiaRegs.SPITXBUF =0xC000 | (0x0FFF & a+2048); 
 while(SpiaRegs.SPISTS.bit.INT_FLAG != 1){} 
 rdata = SpiaRegs.SPIRXBUF; 
 GpioDataRegs.GPFCLEAR.bit.GPIOF3 = 1;//LoadReg = 0 
 delay_SPI(); 
 //Zapis na vystup prevodniku 
 GpioDataRegs.GPFCLEAR.bit.GPIOF1 = 1;//LoadDAC = 0; 
 delay_SPI(); 
 GpioDataRegs.GPFSET.bit.GPIOF1 = 1;//LoadDAC = 1 
 rdata = rdata;//aby to nehlasilo chybu



Příloha č. 10: Program pro filtr IIR  

#include "DSP281x_Device.h" 
#include "DSP281x_Examples.h" 
#include "filter.h" 
 
interrupt void cpu_timer0_int(void); 
interrupt void adc_isr(void); 
//IIR 
#define IIR16_COEFF {\ 
   -6297,14343,8,15,8,\ 
   -7350,15386,10658,21316,10658} 
 
#define IIR16_ISF 146 
#define IIR16_NBIQ 2 
#define IIR16_QFMAT  13  
 
#pragma DATA_SECTION(iir, "iirfilt"); 
IIR5BIQ16  iir= IIR5BIQ16_DEFAULTS; 
#pragma DATA_SECTION(dbuffer,"iirfilt"); 
int dbuffer[2*IIR16_NBIQ]; 
const int coeff[5*IIR16_NBIQ]= IIR16_COEFF; 
 
Uint32 pocitadlo = 0; 
int16 signal_in, signal_out; 
void main(void) 
{ 
 //Inicializace systémových hodin 
 InitSysCtrl(); 
 SysCtrlRegs.HISPCP.all = 0x0000;//150MHz 
 //Iniciazace GPIO 
 EALLOW; 
 GpioMuxRegs.GPFDIR.bit.GPIOF14 = 1; 
 EDIS; 
 GpioDataRegs.GPFCLEAR.bit.GPIOF14 = 1; 
 //inicilazace přerušení 
 DINT; //vypnutí přerušení CPU 
 InitPieCtrl(); //iniciaizace PIE 
 IER = 0x0000; 
 IFR = 0x0000;//vynulování všech přerušení CPU 
 InitPieVectTable(); 
 EALLOW; 
 PieVectTable.TINT0 = &cpu_timer0_int; 
 PieVectTable.ADCINT = &adc_isr; 
 EDIS; 
 //inicializace periferii 
 InitAdc(); 
 //iniciaizace timer0 



 InitCpuTimers(); 
 //&CpuTimer0 = který časovač, 150 = frkevence procesoru v MHz  , 1000000 počet us 
 ConfigCpuTimer(&CpuTimer0, 150, 20); 
 //Inicializace SPI 
 init_SPI(); 
 //povolení přerušení 
 IER |= M_INT1; 
 PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1;//cputimer 
  PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx6 = 1;//adc_int 
 EINT;//povolení přeušení CPU 
 ERTM;//povolení realtime debuger; 
 
 AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCCLKPS = 3; //při150MHzHISPCP -> 25MHz 
(HISPCPC/(2*ADCLKPS)) 
 AdcRegs.ADCTRL1.bit.CPS = 0;//delicka hodin ADC = ADCCLK/1 
 AdcRegs.ADCTRL1.bit.ACQ_PS = 7;//doba prevodu = (1/ADCCLK)*(7+1) 
 AdcRegs.ADCMAXCONV.all = 0;//1 prevody 
 AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV00 = 0;//konverze prvni kanal A0 
 AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV01 = 1;//konverze prvni kanal B0 
 AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV02 = 2;//konverze prvni kanal A1 
 AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV03 = 3;//konverze prvni kanal B1 
 AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_ENA_SEQ1 = 1; 
 AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1 = 1; 
   
  iir.dbuffer_ptr=dbuffer; 
  iir.coeff_ptr=(int*)coeff; 
  iir.qfmat = IIR16_QFMAT; 
  iir.nbiq = IIR16_NBIQ; 
  iir.isf= IIR16_ISF; 
  iir.init(&iir); 
 
 StartCpuTimer0();                                                
 while(1) 
 { 
 } 
} 
interrupt void cpu_timer0_int(void) 
{ 
 pocitadlo++;//inkrementace počtu přerušení 
 if(pocitadlo == 50000) 
 { 
  pocitadlo = 0; 
 // GpioDataRegs.GPFTOGGLE.bit.GPIOF14 = 1;//přepínaní stavu pinu 
 } 
 AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1 = 1; 
 AdcRegs.ADCTRL2.bit.SOC_SEQ1 = 1; 
 PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;//potvrzení přerušení 
 return;



} 
interrupt void adc_isr(void) 
{ 
 GpioDataRegs.GPFSET.bit.GPIOF14 = 1;//led on 
 signal_in = 32767-AdcRegs.ADCRESULT0;//Q15 32767 
 
    iir.input=signal_in;//Q15            
    iir.calc(&iir); 
    signal_out=iir.output>>3;//Q12 
 
 send_DA_ab(signal_in>>4, signal_out); 
 AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1_CLR = 1; 
 GpioDataRegs.GPFCLEAR.bit.GPIOF14 = 1;// led off 
 PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1; 
 return; 
} 
/*end of file*/ 



Příloha č. 11: Program pro filtr FIR  

#include "DSP281x_Device.h" 
#include "DSP281x_Examples.h" 
#include "filter.h" 
 
interrupt void cpu_timer0_int(void); 
interrupt void adc_isr(void); 
 
#define FIR_ORDER 41 
#define FIR16_COEFF {2621,-32503262,-35911216,-37287604,\ 
                    -36370278,-32897088,-26802489,-17955400,\ 
                    -6617956,7144317,22872677,40173917,58523757,\ 
                    77397915,96009966,113770087,130088458,144375253,\ 
                    156040647,164691420,170065424} 
 
#pragma DATA_SECTION(fir, "firfilt"); 
FIR16  fir= FIR16_DEFAULTS; 
#pragma DATA_SECTION(dbuffer,"firldb"); 
 
long dbuffer[(FIR_ORDER+2)/2]; 
long const coeff[(FIR_ORDER+2)/2]= FIR16_COEFF; 
 
Uint32 pocitadlo = 0; 
int16 signal_in, signal_out; 
 
void main(void) 
{ 
 //Inicializace systémových hodin 
 InitSysCtrl(); 
 SysCtrlRegs.HISPCP.all = 0x0000;//150MHz 
 //Iniciazace GPIO 
 EALLOW; 
 GpioMuxRegs.GPFDIR.bit.GPIOF14 = 1; 
 EDIS; 
 GpioDataRegs.GPFCLEAR.bit.GPIOF14 = 1; 
 //inicilazace přerušení 
 DINT; //vypnutí přerušení CPU 
 InitPieCtrl(); //iniciaizace PIE 
 IER = 0x0000; 
 IFR = 0x0000; //vynulování všech přerušení CPU 
 InitPieVectTable(); 
 EALLOW; 
 PieVectTable.TINT0 = &cpu_timer0_int; 
 PieVectTable.ADCINT = &adc_isr; 
 EDIS; 
 //inicializace ADC 
 InitAdc();



 
 //iniciaizace timer0 
 InitCpuTimers(); 
 //&CpuTimer0 = použitý časovač, 150 = frkevence procesoru v MHz  , 1000000 počet us 
 ConfigCpuTimer(&CpuTimer0, 150, 20); 
 //Inicializace SPI 
 init_SPI(); 
 //povolení přerušení 
 IER |= M_INT1; 
 PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1; //cputimer 
  PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx6 = 1; //adc_int 
 
 EINT; //povolení přeušení CPU 
 ERTM; //povolení realtime debuger; 
 
 AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCCLKPS = 3; //při150MHzHISPCP -> 25MHz 
(HISPCPC/(2*ADCLKPS)) 
 AdcRegs.ADCTRL1.bit.CPS = 0; //delicka hodin ADC = ADCCLK/1 
 AdcRegs.ADCTRL1.bit.ACQ_PS = 7; //doba prevodu = (1/ADCCLK)*(7+1) 
 AdcRegs.ADCMAXCONV.all = 0;    //1 prevody 
 AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV00 = 0; //konverze prvni kanal A0 
 AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV01 = 1; //konverze prvni kanal B0 
 AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV02 = 2; //konverze prvni kanal A1 
 AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV03 = 3; //konverze prvni kanal B1 
 AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_ENA_SEQ1 = 1; //povolení přerušení 
 AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1 = 1; // sekvence se resetují na CONV00 jinak zustane 
na CONV03 
 
  /* inicializace FIR filtru  */  
       fir.order=FIR_ORDER;  
       fir.dbuffer_ptr=dbuffer; 
       fir.coeff_ptr=(long *)coeff;  
       fir.init(&fir); 
 
 StartCpuTimer0();                                                
 while(1) 
 { 
 } 
} 
interrupt void cpu_timer0_int(void) 
{ 
 pocitadlo++; //inkrementace počtu přerušení 
 if(pocitadlo == 50000) 
 { 
  pocitadlo = 0; 
 } 
 AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1 = 1;  // sekvence se resetují na CONV00 jinak zustane 
na CONV03 



 AdcRegs.ADCTRL2.bit.SOC_SEQ1 = 1;  //povolení spuštění sowtvěrově 
 PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1; //potvrzení přerušení 
 return; 
} 
interrupt void adc_isr(void) 
{ 
 GpioDataRegs.GPFSET.bit.GPIOF14 = 1; 
 signal_in = -((AdcRegs.ADCRESULT0 >>4)-2048); 
 
    fir.input=signal_in;            
    fir.calc(&fir); 
    signal_out=fir.output; 
  
 send_DA_ab(signal_in, signal_out); // pošle promené na vystup D/A 
 AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1_CLR = 1; 
 PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;  //potvrzení přerušení 
 return; 
} 
/*end of file*/ 
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Příloha č. 13: Zadání protokolů  

ZADÁNÍ LABORATORNÍ ÚLOHY č. 1 

Časování v signálovém procesoru a systém přerušení 

Zadání 
1. Popište základní možnosti generování časových úseků v TMS320F2812, popište 

systém distribuce časovacích signálů HS. 

2. Popište přerušovací systém TMS320F2812. 

3. Ověřte možnosti generování časových úseků s TMS320F2812, CpuTimer, EV Timer, 

využijte přerušení. 

Teorie 
První možnost, jak generovat časové úseky na TMS320F2812, je pomocí univerzálního 

časovače TIMER 0, jenž má vlastní zdroj přerušení přes PIE jednotku na CPU. TIMER 0 

vyvolá vektor přerušení, který se následně provede. S tímto časovačem lze vytvořit delší 

časové úseky, neboť je 32bitový. Blokové schéma zapojení časovače je na obrázku X. Toto 

zapojení je stejné i pro další časovače jen s jinou délkou bitů. 

Druhou možností je využití Event Manager, v němž použijeme časovač GP Timer 1, 

který se v jednom strojovém cyklu inkrementuje až do přetečení a po jeho přetečení se znova 

od nuly inkrementuje. Hodnota časovače je posílána do Timer 1 Compare. Zde se nastavuje 

komparační hodnota. Pokud časovač touto hodnotu projde, vyvolá se opět vektor přerušení. 

Tento časovač je už jen 16-ti bitový, který se rovněž dá použít k vytvoření PWM modulace.  

Časovače Timer 0/1/2 

Na mikroprocesoru se nacházejí tři 32-bitové univerzální časovače. Timer 0, který je 

připojený na jádro přes jednotku přerušení PIE. Dále Timer 1, jenž je přímo spojený s jádrem 

a Timer 2, který je připojený k jádru přes blok MUX. Časovače Timer 1 a Timer 2 jsou 

rezervovány pro BIOS. Z toho důvodu se nedají použít pro uživatelské aplikace. Pouze Timer 

0 může být použitý při programování algoritmů. Obrázek 1.4 znázorňuje blokovou strukturu 

všech tří časovačů, které bývají stejné i pro jiné mikroprocesory firmy Texas instrument. 



 
Obr.1.4: Bloková struktura časovačů [9] 

Na výše uvedeném obrázku lze vidět, že systémový hodinový signál, v obrázku 

označený jako SYSCLKOUT, přichází nejprve do děličky s 16-ti bitovým čítačem 

s nastavovacím bitem PSC. Tento 16-ti bitový čítač obsahuje nastavovací registr TDDR. Při 

průchodu nulou je vygenerován hodinový signál pro 32-bitový čítač, který se nastavuje 

registrem PRD. Z tohoto čítače je pak generován signál pro přerušení TINT. Časovače 

znázorněné na obrázku jen inkrementují a při dosažení výsledné hodnoty skočí opět na nulu. 

Přerušovací systém 

Signálový procesor TMS320F2812 má určitý počet zdrojů přerušení, které mohou být 

povolená nebo zakázaná pomocí registru PIE Vector Table. Níže uvedené blokové schéma 

(obrázek 1.5) znázorňuje strukturu zdrojů přerušení.  

Periferní přerušovací blok (PIE) podporuje 96 individuálních přerušení seskupených do 

12-ti bloků po osmi přerušeních. Těchto 12 bloků se posílá do CPU jako 12 přerušení 

pod označením INT1 až INT12. Další přerušení posílaná do CPU jsou od časovače Timer 1 

(INT13) a Timer 2 (INT14).  



 

Obr.1.5: Zdroje přerušení [9] 

K tomu, aby mikroprocesor mohl provést požadované přerušení, je třeba povolit celou 

cestu od periférie až k CPU. Celá cesta přerušení je naznačena na obrázku 1.6, na němž je 

také uvedeno, které registry se musí nastavit, aby přerušení bylo provedeno. 

 
Obr. 1.6: Přerušovací cesta[9] 

K nastavení přerušení se vychází z tabulky 1.1. Tabulka znázorňuje, na jakém vstupu je 

dané zařízení a jaké cesty se musí povolit, aby bylo možné přerušení vykonat.  



Pro snadnější pochopení, jak nastavit např. přerušení od časovače Timer 0, je uveden 

následující postup. Nejprve je třeba zjistit, kde se časovač Timer 0 nachází. Z tabulky lze 

vyčíst, že je to na řádku označeném INT 1 a ve sloupci INTx.7. INT 1 a INTx.7 představují 

bity, jejichž povolením se nastaví cesta přerušení. Nakonec se povolí globální přerušení 

INTM. 

 
Tab. 1.1: Tabulka vektorů přerušení  

Po provedeném přerušení je nutné vymazat tzv. příznak přerušení, neboť mikroprocesor 

TMS320F2812 tento příznak nemaže sám po vykonání přerušení. 

Event Manager 

Mikroprocesor TMS320F2812 obsahuje dva bloky nazývané Event Manager A a Event 

Manager B, zkráceně EVA a EVB. Oba bloky jsou naprosto stejné, liší se jen v indexech 

vnitřních bloků. Bloky Event Manager jsou určeny především k PWM modulacím. Celý blok 

lze vidět na obrázku 1.7, kde jsou také naznačeny jednotlivé registry pro nastavení funkčních 

bloků. 



 
Obr.1.7:Blokové schéma Event Manageru A  

Z obrázku lze vyvodit, že jednotka Event Mamager obsahuje dva GP Timery, které se 

mohou použít jak pro přerušovací systém, tak ke generování PWM signálů. GP Timery jsou 

pouze 16-ti bitové. Nelze proto dosáhnout tak velkých časových úseků jako je tomu u Timetu 

0.  

Výstupy GP Timeru směřují nejen na vnitřní sběrnici, ale také do Compare jednotky, ve 

které se porovnává velikost čítače s nastavenou velikostí. Při komparaci se změní hodnota na 

výstupu. 



GP TIMER 1 

GP Timer 1 je 16-ti bitový časovač se stejnou strukturou jakou mají univerzální 

časovače Timer 0/1/2. Rozdíl je pouze v jeho větší škále nastavení. Časovače v Event 

Manager se dají nastavit ve čtyřech čítacích GP modech: 

Stop/Holh   Zadržený mód,  

Up conting   Nahoru čítací mód, 

Up/Down   Řízený nahoru/dolů čítací mód, 

Up/Down   Nahoru/dolů průběžný mód.  

Existuje možnost nastavení hodnoty, do které bude časovač čítat. Hodnota se nastavuje 

pomocí bitového registru T1PR , jehož velikost je 16 bitů. Pro spuštění časovače je nutné 

povolit čítání, a to bitem TENABLE v registru T1CON. Jestliže se povolí přerušení časovače, 

pak lze spustit přerušení až po vykonání jedné periody. Děje se tak proto, že v registru 

PIEIERx na bitu INTx5 se změní hodnota a vyvolá se daný vektor přerušení. Přerušovací 

cesta však musí být nastavena až do jádra procesoru. Po vykonání příslušné instrukce musí 

být vynulovány příznakové bity jak v PIE jednotce, tak v EV Manager jednotce. 

Zadržený mód (Stop/Holh) 

Zadržený mód zastaví čítání po jedné periodě. 

Nahoru čítací mód (Up conting) 

Nahoru čítací mód čítá do hodnoty nastavené v registru TxPR. Poté opět čítá od nuly. 

 
Obr. 1.8:Nahoru čítací mód [9] 

Nahoru dolů čítací mód řízený (Up/Down) 

Tento mód je řízený registrem TDIRA/B, který určuje, jestli bude časovač čítat nahoru 

nebo dolů. 



 
Obr. 1.9:Nahoru/dolů čítací mód [9] 

Průběžný mód (Up /Down) 

Průběžný mód čítá do hodnoty nastavené v registru T1PR a následně čítá směrem dolů, 

až do nuly, kde opět začne čítat směrem nahoru. 

 
Obr. 1.10: Průběžný mód [9] 

TIMER 1 COMPARE 

Timer 1 Compace je komparační jednotka porovnávající velikost vstupního signálu 

z GP Timeru 1 s nastavenou hodnotou v registru T1CMPR, který je rovněž 16-ti bitový. 

Při komparaci dojde buď k vykonání přerušení, pokud je nastaveno, a nebo ke změně hodnoty 

na výstupu 1PWM_T1CMP. Ke změně hodnoty na výstupu dochází také tehdy, když časovač 

projde nulou. Takto je možné změnou hodnoty komparace řídit spínací úhel u PWM řízení. 

Ostatní komparační jednotky v EV Manager fungují stejně, jen se nastavují v jiných 

registrech. 

 

 
Obr. č.1: Vnitřní struktura univerzálního časovače TIMER 0 



Zapojení laboratorního stanoviště 

Na vývojovém kitu je výstup (XF_XPLLDISn) spojený přímo s LED diodou. Tudíž pro 

kontrolu lze hned zjistit, jestli daný algoritmus funguje čí nikoli. 

Návod k úloze 

Při programování algoritmu je nutné nejprve načíst soubory, ze kterých se použijí jednotlivé 

funkce. Tyto soubory budou načteny v záhlaví hlavního programu pomocí direktivy #include. Jejich 

umístění se oznamuje cvičícím. Pro práci s procesorem budou zapotřebí materiály od výrobce, v nichž 

je detailně popsáno, jak kterou periferii nastavit. 

 
Časovač TIMER 0 
Inicializace časovače TIMER0 

 InitCpuTimers(); 

Níže uvedený příkaz nastavuje časovače, kde &CpuTimer0 určuje, který časovač bude 

nastavován, 150 je frekvence procesoru a 500000 je doba periody v mikrosekundách. 

 ConfigCpuTimer (&CpuTimer0, 150, 500000 );  

Spuštění časovače  

StartCpuTimer0(); 

Zastavení časovače  

StopCpuTimer0(); 

Jednotka přerušení PIE 
Inicializace tabulky vektorů přerušení 

InitPieCtrl(); 

Nahrání tabulky vektorů přerušení 

InitPieVectTable(); 

Nastavení jednotky přerušení pro časovač TIMER0 podle tabulky 

PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1; 

Nastavení jednotky přerušení pro jednotku EVA podle tabulky 

PieCtrlRegs.PIEIER2.bit.INTx4;  

Povolení přerušení. 

IER=x; 

 IFR=x; 

Globální povolení přerušení pro PC 



  DINT; – vypnutí INTM 

  EINT; –povolení INTM 

Nastavení Event Manager 

Inicializace jednotky EVA. Pro inicializaci jednotky EVB by se změnilo jen GPTCONA 

na GPTCONB 

 EvaRegs.GPTCONA.all=0x0000; 

 EvaRegs.EXTCONA.bit.INDCOE = 1; 

Nastavení čítacího módu pro časovač, kde  0 Stop/Hold 

      1 Up/Down 

      2 Up 

      3 řízený Up/Down mód  

EvaRegs.T1CON.bit.TMODE = 2; // 2dec =10hex 

Nastavení dělícího poměru hodinového signálu z oscilátoru do časovače GP TIMER 1 
      0  x/1 

1  x/2 

2  x/4 

3  x/8 

4  x/16 

5  x/32 

6  x/64 

7  x/128 (x = frekvence oscilátoru) 
 EvaRegs.T1CON.bit.TPS =0; 

Povolení jednotky timer 1 Compare 

EvaRegs.T1CON.bit.TECMPR = 0; 

Nastavení, do jaké velikosti bude časovač GP Timer 1 čítat. Za x se dosadí 16-ti bitové 

číslo.  

 EvaRegs.T1PR = x; 

Nastavení 16-ti bitové komparační hodnoty v komparátoru.  

EvaRegs.T1CNT = x; 

Povolení přerušení pro EVA/B  

EvaRegs.EVAIMRA.bit.T1PINT = 1;  

Smazaní příznaky přerušení.  

EvaRegs.EVAIFRA.all = BIT8; 



Nastavení GPIO výstupů 
Nastavení výstupního pin GPIOF14 na logickou jedničku. 

GpioDataRegs.GPFSET.bit.GPIOF14 = 1; 

Smazání nastavené logické hodnoty na pinu GPIOF14  

GpioDataRegs.GPFCLEAR.bit.GPIOF14 = 1; 
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ZADÁNÍ LABORATORNÍ ÚLOHY č. 2 
Generování signálů PWM pomocí TMS320F2812 

Zadání 

1. Popište základní možnosti generování PWM signálů v TMS320F2812. 

2. Popište tvorbu PWM modulace pomocí EVM jednotky. 

3. Ověřte možnosti generování PWM v TMS320F2812 pomocí Compare registru a 

pomocí PWM registru, nastavte mrtvé doby, zdůvodněte jejich použití. 

4. Modulujte jas vestavěné LED diody pomocí PWM. Použijte různý průběh modulace.  

Teorie 

Generování signálů PWM pomocí TMS320F2812 
Procesor TMS320F2812 obsahuje dvě Event Manager jednotky EV. Každá EV jednotka je 

schopná generovat šest pulzů PWM s nastavitelnou ochrannou dobou Dead-Time, dále jeden PWM 

signál vystupující z Timer1 Compare jednotky označený jako T1PWM_T1CMP a jeden PWM signál 

z  Timer2 Compare jednotky označený jako T2PWM_T2CMP. Všechny tyto signály jsou nastavovány 

a tvořeny v Event Manageru A. 

Popis tvorby PWM modulace pomocí EV jednotky 
Nejprve je nutné spustit a nastavit časovač GP Timer 1. Výstupní hodnota časovače je posílána 

na tři Full Compare jednotky nastavující se registrem COMCONA. Z všech tří Full Compare jednotek 

se vytvoří spínací signály. Tyto spínací signály jsou dále posílány do SVPWM jednoty. V této 

jednotce se nastavuje např. vektorová modulace. Po zpracování signálů v SVPWM jednotce se signály 

posílají do Dead-Band jednotky, kde se nastavují ochranné doby tzv. Dead-Time. Také se zde vytvoří 

ze tří signálů šest, přičemž tři se stejnou fází jako vstupní signály a tři inverzní. V Output jednotce jsou 

následně tyto signály upravovány a posílány na jednotlivé periférie. Na obrázku 1 je zobrazeno 

blokové schéma včetně registrů pro nastavení.  



 
Obr. 1: Bloková struktura PWM v Event Manager A [] 

Druhá možnost vytvoření PWM signálu je taková, že se opět nejprve nastaví a spustí 

GP Timer 1 a povolí se Timer 1 Compare jednotka. Z Timer 1 Compare jednotky vychází jeden PWM 

signál do Output jednotky, kde se nastaví, jaká bude logická hodnota při komparaci. Struktura je 

zobrazena na obr. 2.  

 
Obr. 2: Bloková struktura PWM v Event Manager A 

Návod k úloze 

V této úloze se má měnit svit LED diody při použití PWM modulace. Nejjednodušší je k tomu 

použít přerušení od GP Timer 1 a Timer 1 Compare jednotky, kdy v GP Timer 1 bude nastaveno 

přerušení, které se vykoná při průchodu amplitudy nulou a v Timer 1 Compare se nastaví komparační 

hodnota. Při shodě se opět vykoná přerušení.  

Jelikož je LED dioda připojena na pinu, jenž je označovaný jako GPIOF14-XF-PXPLLDISn, je 

nutné při každém přerušení změnit logickou hodnotu tohoto pinu na hodnotu opačnou. Všechny 

potřebné nastavovací funkce již byly popsány v prvním zadání. 



Příloha č. 13: Zadání protokolů  

ZADÁNÍ LABORATORNÍ ÚLOHY č. 3 

Práce s AD a DA převodníkem 

Zadání 

1. Seznamte se s AD převodníkem TMS320F2812 a popište jej. 

2. Uveďte možnosti analogového výstupu u procesoru TMS320F2812. 

3. Popište D/A převodník umístěný na SPI rozhraní a jeho nastavení a ovládání pomocí 

procesoru. 

Teorie 

Práce s A/D a D/A převodníkem 

Procesor TMS320F2812 obsahuje jeden 12-ti bitový A/D převodník se 16-ti kanály. Jelikož 

tento procesor neobsahuje D/A převodník, je třeba jej připojit externě. D/A převodník je proto 

umístěný na rozšiřující desce a spojený přes SPI rozhraní. 

A/D převodník 

Základní struktura A/D převodníku procesoru TMS320F2812 je zobrazena na obrázku 1. Tento 

A/D převodník obsahuje 16 kanálů rozdělených na dvě části, část A a část B, po osmi kanálech. Poté 

je každá část na jeho vstupu přivedena do multiplexu a následně posílána do jednotky S/H. Z toho 

důvodu je možné ve stejném čase zachytit hodnotu vstupu jen u jednoho kanálu z části A a u jednoho 

kanálu z části B. Tyto zachycené signály dále putují do jednoho 12-ti bitového A/D převodníku, kde se 

postupně za sebou převedou na digitální hodnotu. Převedené hodnoty se poté ukládají do registru.  

Základní parametry A/D převodníku: 

12-bit s funkcí S/H, 

analogový vstup 0-3V, 

16 kanálů , 

doba převodu. 

200 ns při postupném převodu, 

60 ns   při využití Pipelined převodu,



signály pro začátek převodu 

  Event Manager A  

Event Manager B 

softwarový vstup 

externí vstup z GPIOE1/XINT2_ADCSOC 

 

 
Obr. 1: Struktura A/D převodníku 

Sériové periferní rozhraní (SPI) 

SPI je sériové periferní rozhraní určené ke komunikaci mezi samotným procesorem a externími 

perifériemi, jako je např. komunikace mezi dvěma DSP nebo v tomto případě D/A převodníkem. 

Komunikace probíhá po čtyřech vodičích, a to SPISIMO, SPISOMI, SPICLK a SPISTE. Nejprve se 

zařízení domluví, které bude master (tedy řídící) a druhé slave. Poté začne master vysílat hodinový 

signál určující rychlost komunikace. V tu chvíli je umožněna komunikace mezi zařízeními a to tak, že 

master vysílá data po vodiči SPISIMO a přijímá data z vodiče SPISOMI. Mimo jiné lze také nastavit 

délku přenášeného slova od dvou do 16-ti bitů. Přijímací a vysílací data jsou ukládaná do 16-ti 

úrovňové vyrovnávací FIFO paměti. 



 
Obr. 2: Bloková struktura zapojení DAC7715  

D/A převodník DAC 7715 

Jelikož samotný procesor neobsahuje žádný D/A převodník, je nutné zapojit externí D/A 

převodník přes SPI výstup. V tomto případě byl použitý D/A převodník typu DAC 7715. Tento 

převodník je 12-ti bitový se čtyřmi výstupními kanály. Je napájený +15V, -15V. Analogové výstupy 

mají rozpětí napětí od +10V do -10V a dodají maximální proud ±5mA. Data jsou přijímána přes 

sériovou linku z procesoru.  

Parametry DAC 7715: 

12-ti bitový, 

Unipolární nebo Bipolární převod, 

velikost výstupního napětí +10V až -10V, 

délka převodu 10μs. 

 
Obr. 3: Bloková struktura zapojení DAC7715 



Rozšiřující deska 

Pro potřeby předmětu Signálové procesory samotný vývojový kit nestačí. Proto je tento kit 

doplněn o rozšiřující desku, která má samostatné napájení a rozšiřuje možnosti některých periférií.  

Parametry rozšiřující desky: 

 4 vstupní kanály pro A/D převodník s napěťovým rozsahem +10V až -10V, 

 4 výstupní kanály pro D/A převodník s napěťovým rozsahem +10V až -10V, 

 Napájení stejnosměrného napětí +15V, -15V a +9V. 

A/D vstup 

Jedna z nejdůležitějších funkcí na rozšiřující desce je úprava signálů pro A/D převodník 

nacházející se na procesoru TMS320F2812. A/D převodník má malý napěťový rozsah, a to jen od 0V 

do 3V. K tomu, aby bylo možné měřit signály o velikosti od +10 do -10V, bylo nutné pro úpravu 

signálu použít invertující zesilovač se zesílením A=0,15 a napěťovým posunem +1,5V. Na výstupu 

zesilovače byly použity lavinové diody pro ochranu proti přepětí. Při zpracování signálů je nutné mít 

na paměti, že na vstupu je invertující zesilovač a proto výstup bude mít opačnou fázi než vstup. 

V programu je pak možné tuto fázi obrátit a posunout signál. Přestože procesor obsahuje 16 kanálů 

A/D převodníku, jsou v tomto případě na rozšiřující desce upraveny jen čtyři kanály (ADCINA0 až 

ADCINA3). 

 
Obr. 4: Zapojení vstupního kanálu A/D 

D/A převodník 

Pokud bude zpracován signál, který bude potřeba dále využít například pro použití filtru, je 

nutné jej převést z číslicového diskrétního signálu do signálu analogového. Samotný procesor a ani 

vývojový kit neobsahuje D/A převodník a proto ho bylo nutné na rozšiřující desku umístit. K tomuto 

účelu byl použitý 4-kanálový integrovaný obvod DAC7715 komunikující přes SPI rozhraní. 



 
Obr. 5: Zapojení D/A převodníku 

Konektory 

Propojení rozšiřující desky a vývojového kitu je realizované pomocí plochých trnů napájených 

na spodní stranu kitu. Trny se zasouvají do lámací svorkovnice umístěné na rozšiřující desce. 

Po obvodu rozšiřující desky jsou situovány tři konektory. Význam zapojení těchto konektorů je 

naznačen v tabulce X. 

 

Napájecí konektor 

[1] -15V 

[2] GND 

[3] +15V 

[5] GND 

[6] +9V 

Analogový vstup pro A/D 

převodník 

[5] ADCINA0 

[6] ADCINA1 

[7] ADCINA2 

[8] ADCINA3 

[10-14] GND 

 

Analogový výstup pro D/A 

převodník 

[1] OUTD 

[2] OUTC 

[3] OUTB 

[5] OUTA 

[6-9] GND 

Tab. 1: Zapojení připojovacích konektorů 
 



Návod k úloze 

V této úloze bude vyzkoušeno, jak pracuje A/D a D/A převodník. Na obrázku lze vidět zapojení 

zadané úlohy. Jelikož A/D převodník má na procesoru rozsah 0-3V, je na rozšiřující desce provedena 

úprava signálu tak, aby se daly snímat hodnoty od +10V do -10V. Proto je vstupní signál zeslaben na 

A=0.15 a posunut o +1,5V s cílem dosáhnout rozsahu 0-3V. Při zpracování signálu je nutné myslet na 

to, že v případě 12-ti bitového převodníku je signál posunutý o 2048. Tento signál bude sejmut a 

poslán na D/A převodník. Rozdíl vstupního a výstupního signálu se pak porovná na osciloskopu. 

 
Obr. 4: Zapojení laboratorní úlohy 

Funkce potřebné k nastavení procesorů 

Nastavení A/D převodníku 

inicializace A/D 

InitAdc(); 

inicializace SPI 

init_SPI();  

Tímto příkazem se vyvolá funkce v DAC7716, která pošle hodnoty na D/A převodník: 

send_DA_all(a,b,c,d);// pošle hodnoty na D/A 

takto vložíme hodnotu z A/D převodníku do proměnné a 

a = -((AdcRegs.ADCRESULT0 >> 4)-2048); 

Jak dlouho bude okno otevřeno pro S/H. 7= počet taktů. 

AdcRegs.ADCTRL1.bit.ACQ_PS = 7;  

kolik kanálů bude převáděno  

AdcRegs.ADCMAXCONV.all = 3; // 4 vzorky 

povolení přerušení 

AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_ENA_SEQ1 = 1; // 

po vykonání přerušení, se nesmí zapomenout smazat flag bity 



AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1_CLR = 1; 

PieCtrlRegs.PIEACK.all =  PIEACK_GROUP1; 

určit pořadí převáděních kanálů 

AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV00 = 0 

AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV01 = 1; 

Po postupném převodu kanálu je nutné sekvenci resetovat, jinak program přestane provádět 

převod po posledním převodu. 

AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1 = 1;  
 



Příloha č. 13: Zadání protokolů  

ZADÁNÍ LABORATORNÍ ÚLOHY č. 4 

Číslicový filtr 

Zadání 
1. Seznamte se základními číslicovými filtry. 

2. Proveďte návrh číslicového filtru FIR. 

3. Implementujte daný filtr do systému s TMS320F2812 a ověřte jeho funkčnost 

(frekvenční charakteristiku). 

Teorie 

Základní číslicové filtry 
V číslicových soustavách se používají dva typy filtrů, a to filtry s konečnou délkou impulsní 

odezvy označované jako FIR filtry a filtry s nekonečnou impulsní odezvou označované IIR. Každý typ 

filtrů má své přednosti i zápory, které jsou uvedené v tabulce 1. 

Číslicový filtr FIR Číslicový filtr IIR 

Výhody Nevýhody Výhody Nevýhody 

Jsou vždy stabilní. Velký řád přenosové 
funkce. 

Malý řád přenosové 
funkce. 

Nastávají problémy se 
stabilitou. 

Mají menší citlivost na 
kvantování koeficientů 
a stavových 
proměnných. 

Velké zpoždění při 
zpracování vstupního 
vzorku. 

Malé zpoždění při 
zpracování vstupního 
vzorku. 

Nemohou mít lineární 
fázovou kmitočtovou 
charakteristiku v celém 
rozsahu. 

Existuje menší riziko 
saturace aritmetiky 
procesoru. 

Optimální iterační 
metody jsou výpočtově 
náročné. 

Malé nároky na paměť 
při výpočtu koeficientů 
stavových 
proměnných. 

Vlivem zpětných vazeb 
větší náchylnost k 
saturaci aritmetiky 
procesoru. 

Mohou mít lineární 
fázovou kmitočtovou 
charakteristiku neboli 
konstantní skupinové 
zpoždění. 

Neexistuje 
plnohodnotný 
analogový ekvivalent. 

K číslicovému filtru lze 
najít analogový 
ekvivalent. 

Velká citlivost na 
kvantování zvláště pro 
selektivní kmitočtové 
filtry. 

Tab. 1: Srovnání vlastností číslicových filtrů 



FIR filtry 
Číslicové filtry s konečnou délkou impulsní odezvy označované jako FIR (Finite Impulse 

Response) neobsahují zpětnou vazbu. Lze je popsat diferenciální rovnicí, kde x(n) označuje vstup a 

y(n) výstup.  
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kde b0 až bN-1 jsou reálné koeficienty filtru s délkou N, řádem N-1 a k=0,1,2…N-1. Pokud bude za bk 

dosazeno označení impulzové odezvy h(k) a provedena Z-transformace, bude dosaženo přenosové 

funkce FIR filtru: 
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Jestliže bude třeba získat frekvenční charakteristiku, stačí dosadit za z=ejωT . Vznikne přenosová 

funkce ve tvaru 
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kde ωT je frekvence v radiánech. 

Pro filtr typu FIR neexistuje analogový ekvivalent. Tyto filtry jsou tedy vytvořené jen pro 

číslicové zpracování. Blokově je tento filtr zobrazen na Obrázku 1 a vychází z rovnice 1. 

 
Obr. 1: Blokové schéma filtru FIR 

Pro návrh FIR filtru lze použít více základních metod. Jako je např. metoda frekvenčního 

vzorkování, metoda rovnoměrně zvlněných aproximací a metoda Fourierových řad, která je použita 

k výpočtu koeficientů u této laboratorní úlohy. 



Metoda Fourierových řad 

Tato metoda je v různých literaturách označována jako metoda váhové posloupnosti. Vychází 

z předpokladu, že frekvenční charakteristika číslicového filtru je periodická s periodou 2 . Frekvenční 

charakteristiku je možné zobrazit jako Fourierovou řadu. Koeficienty Fourierovy řady jsou zároveň 

koeficienty impulsové charakteristiky: 
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Po úpravě  rovnic (4) bude dosaženo 

 ,sincos
2
1 dmjmjHnh dd

 (5) 

kde m=n-(N-1)/2. 

Úpravou rovnice bude získána rovnice pro výpočet koeficientů filtru. Za meze integrálu bude 

dosazeno propustné pásmo převedené do kmitočtové charakteristiky. Například, pro dolní propust 

budou meze od 0 do ωd a pro horní propust od ωh do 0.  

Pro upřesnění je ještě třeba uvést, co zde znamená úhlová rychlost. Úhlovou rychlostí ω je 

myšlen poměr mezní frekvence k frekvenci vzorkování vynásobené 2 : 
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kde fd spodní frekvence, fh horní frekvence a fv vzorkovací frekvence. 

Pokud bude zvolena symetrická impulsní charakteristika s lichým počtem koeficientů, je sinus 

rovnice (5) nulová. Pro výpočet tak bude dosažena rovnice 

 .cos
2
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Dále je ukázáno, jak se po integrování vypočtou dané koeficienty a také jak se vypočte 

koeficient, pokud je m=0. Pro m=0 se po integraci používá l´Hospitalova pravidla, které derivuje 

čitatele i jmenovatele podle m. 

 



Dolní propust 

 
Obr. 2: Kmitočtová charakteristika dolní propusti 
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Horní propust 

 
Obr. 3: Kmitočtová charakteristika horní propusti 
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Pásmová zádrž 

 
Obr. 4: Kmitočtová charakteristika pásmové propusti 
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Pásmová propust 

 
Obr. 4: Kmitočtová charakteristika pásmové zádrže 
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Při navrhování číslicových filtrů FIR se vychází z ideální frekvenční charakteristiky Hd(ejωT), 

kde přenosová funkce je definovaná v intervalu (- , ) a je periodická s periodou 2 . Za předpokladu, 

že je třeba nalézt impulzní odezvu zadaného filtru pomocí Fourierovy transformace diskrétního 

signálu, lze zjistit, že impulzní odezva je nekonečná a nekauzální. Z tohoto důvodu je daný filtr 

nerealizovatelný. K použití impulzové odezvy daného filtru, je nutné užít tzv. okna. Okna jsou 

konečně definované funkce o délce N, které se násobí s impulzovou odezvou. Takto bude dosaženo 

nejen impulzové odezvy s konečným počtem prvků N, ale i konečný počet koeficientu pro dány filtr.  

Pokud z nekonečného systému bude získán konečný, zhoršuje se frekvenční charakteristika 

vlivem konvoluce spektra okna a požadované frekvenční charakteristiky. Aby se tento jev tolik 

neprojevoval, vynásobíme impulzovou charakteristiku tzv. okny, podle vztahu 

 .nwnhnh dw  (12) 
Používá se několik typů oken, které jsou popsány níže. Cílem těchto oken je omezit zvlnění 

amplitudové charakteristiky H(ω), tzv. Gibbsův jev. 
Pro realizovatelnost filtru je ještě nutné posunout impulsní charakteristiky o M=(N-1)/2 vzorků. 

Posunutí impulzové charakteristiky poskytuje lineární fáze. 

Obdélníkové okno 
Obdélníkové okno je nejjednodušší typ okna a proto má také nejhorší vlastnosti. Je to jen 

vyseknutý úsek impulzové odezvy bez úpravy hodnot. Obdélníkové okno je definované vztahem (13). 
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Bartletovo okno 

Bartletovo okno má pozvolné přechody mezi úrovněmi. Gibbsův jev je zde menší než u 

obdélníkového okna. U tohoto typu je okno trojúhelníkové. 
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Hannovo okno 

Hannovo okno může být také označováno jako Hanning. Je to typ okna cosinové. 
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 ostatní pro                                      0 

1Nn0 pro          
1-N
n2cos-10,5  (15) 

Hammingovo okno 

Hammingovo okno je rovněž typu cosinus, ale obsahuje malé nespojitosti na okrajích v časové 

funkci. Toto okno lze popsat následovně 
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 ostatní pro                                           0 

1Nn0 pro          
1-N
n2cos0,46-0,54  (16) 

Blackmanovo okno 

Blackmanovo okno je také typu cosinus. Liší se od předchozích oken tím, že obsahuje člen s 

druhou harmonickou složkou. Rovnice popisující toto okno se vyjadřuje tímto vztahem: 

 

n
nw

 ostatní pro                                                                      0 

1Nn0 pro        
1-N
n4cos0,08  

1-N
n2cos0,5-0,42  (17) 

Z obrázku je patrné, jakou funkcí se násobí ideální frekvenční charakteristika. 



 
Obr. 5:Obálka nejčastěji používaných typů oken 

Implementace FIR filtru 

Číslicové filtry se dají poskládat ze tří základních bloků. Sčítačka, násobení konstantou a 

jednotkové zpoždění.  

 
Obr. 6: A) sčítačka, B) násobení konstantou , C) jednotkové zpoždění  

Výše uvedené operace se matematicky vyjadřují v diskrétní soustavě takto: 

součet dvou signálů x1[n] a x2[n]: 

1,2,...,0n  , 21 nxnxny , (18) 

součin signálu x[n] s konstantou A: 

1,2,..,0n  , nxAny , (19) 

zpoždění signálů x[n] o vzorkovací krok k: 

M.1,2,...,k 1,2...,,0n  , knxny  (20) 



Pokud bude třeba naprogramovat funkci FIR filtru, musí se vycházet z rovnice 

 11....110 NnXNbnXbnXbny  (21) 

Pro lepší představu je tato rovnice znázorněna i graficky na obrázku (1). 

Na obrázku 1 je vidět, jak probíhá výpočet FIR filtru. V horní části obrázku jsou zobrazeny 

vstupní vzorky x[n], které se postupně obnovují s každým novým vzorkem. To znamená, že aktuální 

vstupní vzorek x[n] je násobený koeficientem b(0). Jestliže přijde nový vstupní vzorek, bude stávající 

vzorek posunutý o jedno zpoždění doprava. Nový vzorek bude násobený koeficientem b(0) a vzorek, 

který byl dříve posunutý o zpoždění, bude násobený koeficientem b(1). Veškeré načtené vzorky jsou 

násobeny koeficienty. Vynásobené vzorky se sečtou do jedné hodnoty, která je výstupem filtru. 

Výstup filtru je označen jako y[n]. Po provedení násobení a sečtení jednotlivých vzorků jsou vstupní 

vzorky posunuty vždy o jedno zpoždění. 

Před aplikováním filtru je nutné vymezit jak paměťové místo v programové paměti pro 

koeficienty impulsové odezvy o hodnotě M, tak paměťové místo pro uložení n-M vstupních vzorků 

v datové paměti. 

Aplikuje-li se tedy FIR filtr, je nutné mít v datové paměti vymezené registry pro ukládání 

vstupních vzorků od A/D jednotky. Takové paměťové místo se nazývá buffer a jeho délka je stejná 

jako řád filtru. Při zpracování algoritmu jsou všeobecně používány dva typy bufferu: 

Lineární buffer, 

Cirkulární buffer. 

Lineární buffer 

V datové paměti je vymezená část, do které se ukládají vzorky od A/D převodníku. Nové 

vstupní vzorky jsou ukládány vždy na nejnižší paměťovou adresu a předchozí vzorky jsou posouvány 

vždy o jedno adresní místo nahoru. Jakmile vstupní vzorek dosáhne nejvyšší nastavené adresy, dojde 

k jeho smazání. 

Cirkulární buffer 

U cirkulárního bufferu, také nazývaném jako kruhový buffer, je nejstarší vzorek v paměti 

přepsaný novým vstupním vzorkem Takto nevzniká posun vzorku, ale mění se jen adresa pro ukládání 

od nejnižší adresy po nejvyšší. 



Implementace FIR filtru v jazyce Assembler 

Stále velmi oblíbeným programovacím jazykem pro mikropočítače a mikroprocesory je 

Assembler. Obliba jazyku Assembler je dána především jeho dobrou a přehlednou strukturu, která 

přímo určuje, jak se daný program bude chovat.  

Pro vysvětlení algoritmu FIR filtru postačí jednoduchý příklad v jazyce Assembler. Nejprve je 

nutné vytvořit a definovat pole proměnných pro vstupní vzorky. Dále se pokračuje definicí řádu 

daného filtru a na závěr bude definováno pole koeficientů.  

 TAPS .set 4  ; FIR – řad filtru +1 
 xn .usect “D_LINE”,TAPS  ; pole vzorků v  I1Q15 
 .data   ; FIR – koeficienty v I1Q15 

Nyní je potřeba vložit do datového pole koeficienty, což se provede tak, že z vypočtených 

koeficientů se udělá formát čísla Q15. 

tbl .word 32768*707/1000  ; 0.707 
 .word 32768*123/1000  ; 0.123 
 .word 32768*(-175)/1000  ; -0.175 
 .word 32768*345/1000  ; 0.345 

Následuje samotný výpočtový algoritmus. Lze vidět, že na adrese XAR7 jsou uložené 

koeficienty a na adrese XAR6 je cyklický buffer s uloženými vzorky. Pro výpočet filtru se může 

použít instrukce MAC nebo v tomto případě DMAC.  

 DMAC ACC:P,*XAR6%++,*XAR7++ 

Tento příkaz násobí dva koeficienty v XAR7 se dvěma vzorky XAR6 za jeden strojový cyklus 

a ukládá je do proměnné P. Příkazem  

 ADDL  ACC:P 

provádíme jejich součet, který je posílán na výstup D/A převodníku. Celý program je možné vidět 

na následujících řádcích 

TAPS .set 4   ; FIR – řád filtru +1 
 xn .usect “D_LINE”,TAPS  ; pole vzorků v I1Q15 
 .data   ; FIR – koeficienty v I1Q15 
tbl  .word 32768*707/1000  ; 0.707 
 .word 32768*123/1000  ; 0.123 
 .word 32768*(-175)/1000  ; -0.175 
 .word 32768*345/1000  ; 0.345 

.text 



 FIR:  SETC SXM   
 CLRC  OVM   
 SPM  1   
 MOVL  XAR7,#tbl  ; ukazatel na adresu koeficientů 
 MOVL XAR6,#xn  ; ukazuje, kde je cirkulární buffer  
 MOV  AR1,#TAPS-1  ; buffer offset 
 MOV  *XAR6%++,*(0:adc)  ; definuje místo uložení nového vzorku (x(n)) 
 ZAP A ; maže ACC,P,OVC 
 RPT  #(TAPS/2)-1  ; RPT další instr.(#+1) 
 ||DMAC ACC:P,*XAR6%++,*XAR7++ ; výpočet koeficientů se vzorky 
 ADDL  ACC:P  ; sečte jednotlivé násobky 
 MOV *(0:dac),AH ; odesílá výslednou hodnotu ( y(n) ) 
 RET 

Pro výpočet filtru poskytuje firma Texas Instrument pro procesor přímo knihovnu 

v Assembleru. Knihovna, jejíž název je FIR 16, je velmi optimalizována a její použití je velmi 

jednoduché. Lze ji také kombinovat s programovacím jazykem C. Nejdůležitější vlastností knihovny 

je to, že maximální možný řád filtru je 512 koeficientů. Jelikož jsou koeficienty uloženy v 16-ti 

bitovém čísle a registry a ALU jednotka je 32-bitová, jsou vždy dvě čísla spojená dohromady. Prvních 

16 bitů značí jedno uložené číslo a druhá polovina bitů druhé číslo. Díky tomu je potřeba o polovinu 

menší paměť, a to jak pro koeficienty, tak pro vzorky. Navíc se při jednom cyklu vypočtou dva vzorky 

s dvěmi koeficienty, tudíž je množství operací při výpočtu také o polovinu méně a proto procesor 

vypočte daný filtr rychleji. Fungování knihovny již bylo znázorněno.  

Nyní budou funkce definovány v hlavním programu. Ze všeho nejdřív je ale nutné vytvořit 

paměťový prostor pro cyklický buffer a vymezit sekci pro koeficienty. To se provede pomocí definice 

 firldb align(0x100) > DRAMH0  PAGE = 1  // buffer (256*2) 

 firfilt :>DRAMH0  PAGE = 1  // paměťový prostor koeficientů  

v knihovně s příponou cmd. Paměťový prostor koeficientů se musí zarovnat na 256 buněk. Pak se 

v hlavním programu definuje délka filtru. Zde je pro N=50  

 #define FIR_ORDER 50. 

Následně bude nadefinováno a vloženo jednorozměrné pole s koeficienty 

 #define FIR16_COEFF {k0, k1,-20, k2,-19, k mN, -(N-1)/2-(mN-1)} 

Tyto16-ti bitové koeficienty jsou párovány do 32-bitového čísla. Dále budou pojmenovány jednotlivé 

paměťové místa s koeficienty a vzorky v záhlaví programu. 

 #pragma DATA_SECTION(lpf, "firfilt"); 

 FIR16 lpf = FIR16_DEFAULTS; 

 #pragma DATA_SECTION(dbuffer,"firldb"); 



 long dbuffer[(FIR_ORDER+2)/2];  

Zároveň je nutné do hlavního programu zadat příkazy k nastavení procesoru. 

main() 

{ 

 lpf.dbuffer_ptr=dbuffer; 

 lpf.coeff_ptr=(long *)coeff; 

 lpf.order=FIR_ORDER; 

 lpf.init(&lpf); // volá funkci init z knihovny FIR16 

} 

a nakonec v přerušovacím programu bude vyvolána funkce pro výpočet 

void interrupt fir  // přerušovací rutina 

{ 

 lpf.input=xn;   //načtení vstupní hodnoty x[n] 

 lpf.calc(&lpf);  // výpočet filtru. volá funkci calc z knihovny FIR16 

 yn=lpf.output;   //vložení výstupní hodnoty na proměnou y[n] 

} 

kde se nejprve načte vstupní vzorek x[n] a pak se zavolá funkce .calc nacházející se v knihovně 

FIR16. Ta provede výpočet. Na závěr se vypíše výstupní hodnota yn. 

Výpočet koeficientů pro FIR filtr 

Použije-li se FIR filtr, je jeho délka pro větší strmost amplitudové charakteristiky o velikosti 

několika desítek řádů. Proto je pro výpočet koeficientů vhodné využít některý výpočetní program. 

Z internetových stránek firmy Texas instrument je možné si stáhnout výpočet koeficientů v prostředí 

Matlab. Tento výpočetní algoritmus je přímo určen k výpočtu koeficientů pro daný procesor. 

Jednoduchým ovládáním lze nastavit požadovaný druh filtru, zlomové frekvence, délku filtru či jakým 

oknem bude násoben. 

Pro výpočty koeficientu FIR filtru se používají funkce z Matlabu. Získaná čísla jsou následně 

převedená do datového typu Q15 a sloučená na 32 bitové číslo. Nakonec jsou koeficienty uloženy do 

textového souboru, kde stačí tyto koeficienty jen zkopírovat a vložit do hlavního programu. 

Program pro výpočet koeficientů pro FIR filtr 

S cílem zjednodušit výpočet koeficientu filtru byl v prostředí LabVIEW vytvořen jednoduchý 

program, který umí převést koeficienty FIR filtru na koeficienty používané knihovnou FIR16. Podobu 

tohoto programu znázorňuje obrázek X 



 
Obr. X: Program pro výpočet koeficientů FIR 

V levé části programu jsou nastavovací prvky a v pravé části jsou pod sebou umístěny dva 

grafy. Vrchní graf ukazuje přenosové pásmo a spodní graf zobrazuje vypočtenou impulzní odezvu. 



Popis hlavního panelu programu 

Vzorkovací frekvence 

Zde se nastaví vzorkovací frekvence A/D převodníku. 

V teoretické části je tato frekvence označovaná jako fV. 

Rozlišení 

Rozlišení udává kolik bodů bude vykresleno v horním grafu 

Délka filtru 

Řád filtru je možné nastavit od 1 až po 511 s tím, že program 

vždy při vložení sudého řádu přičte jedničku, aby byl řád lichý. 

Zlomová frekvence 

Je zde určena zlomová frekvence filtru a jde nastavit až na 

polovinu vzorkovací frekvence v Hz. 

Šířka pásma 

Šířka pásma se nastavuje tehdy, když používáme typ filtru 

pásmovou zadrž nebo propust. Nejprve se zadá zlomová frekvence, 

která bude střed pásma a následně se určí šířka pásma vše v Hz. 

Typ filtru 

Jsou nabízeny čtyři možnosti výběru: 

dolní propust, 

horní propust, 

pásmová zadrž, 

pásmová propust. 

Typ okna 

Typ okna umožňuje nastavit, jakým oknem budou výsledné vzorky násobeny.  

Obdélníkové okno, 

Bartletovo okno, 

Hannovo okno, 

Hammingovo okno, 

Blackmanovo okno. 

K uložení koeficientů se používá tlačítko Ok pod nadpisem Uložení koeficientu. Vyskočí na 

okno, kde se určí místo a název uložení vypočtených koeficientů. Takovýto soubor se ukládá ve 

formátu txt. Nachází se zde také tlačítko pro uložení hodnot z vrchního grafu ukládající data v txt 

formátu. Pro opuštění programu pak stačí stisknout křížek v pravém horním rohu aplikace. 



Zobrazovací část 

 

Tento graf zobrazuje frekvenční charakteristiku, kde na ose x je vyznačená frekvence f v [Hz] a 

na ose y zesílení A. Křivky v grafu mají bílou, červenou a zelenou barvu, z nichž každá barva značí 

něco jiného:  

Bílá barva představuje ideální frekvenční charakteristiku dolní propusti. 

Červená barva označuje skutečnou frekvenční charakteristiku daného filtru. 

Zelená barva je fázová kmitočtová charakteristika  

 

Výše uvedený graf znázorňuje symetrickou lichou impulzovou odezvu pro daný filtr. Na ose x 

je vyznačeno pořadí koeficientů a na ose y jsou pak uvedeny hodnoty koeficientů. 



Příloha č. 14: Vzorový protokol k úloze č. 1 
 

 

Signálové procesory 
Vypracoval: 

Jan Šmajstrla 
Osobní číslo: 

SMA041 
Spolupracovali: 

Měřeno: 
2.5.2011 

Odevzdáno: 
5.5.2011 

1. Časování v signálovém procesoru, systém 
přerušení 

Zadání

1. Popište základní možnosti generování časových úseků v TMS320F2812, popište systém 
distribuce časovacích signálů HS. 

2. Popište přerušovací systém TMS320F2812. 
3. Ověřte možnosti generování časových úseků s TMS320F2812, CpuTimer, EV Timer, využijte 

přerušení. 

Popis možností 

První možnost jak generovat časové úseky na TMS320F2812 je pomocí univerzálního časovače 

TIMER 0, který má vlastní zdroj přerušení přes PIE jednotku na CPU. TIMER 0 vyvolá vektor 

přerušení, který se následně provede. S tímto časovačem jsme schopni vytvořit delší časové úseky, 

neboť je 32-bitový 

Jako druhá možnost můžeme použít Event Manager, kde použijeme časovač GP Timer1ktery se 

v jednom strojovém cyklu inkrementuje až do přetečeni a po jeho přetečení se znova od nuly 

inkrementuje. Hodnota tohoto časovače je posílaná do Timer 1 Compare, kde je nastavena komparační 

hodnota. Pokud časovač projde touto hodnotu vyvolá se opět vektor přerušení.  

 
Obr. 1: Vnitřní struktura univerzálního časovače TIMER 0 



 

 
 

Obr. 2: Bloková struktura Event Manager A 



Přerušovací systém 

Signálový procesor TMS320F2812 má určitý počet zdrojů přerušení, které mohou být povolené 

nebo zakázané pomocí registru PIE Vector Table. Obrázek č. 3 ukazuje strukturu zdrojů přerušení.  

Periferní přerušovací blok (PIE) může podporovat 96 individuální přerušení, které jsou 

seskupené po osmi. Tyto bloky, po osmi přerušeních, jsou posílány jako 12 přerušení do CPU pod 

označením INT1 až INT12 . Dále zde máme přerušení od časovače Timer 2 (INT14), Timer 1 

(INT13), které jsou určeny pro bios procesoru. 

 
Obr. č.3: Zdroje přerušení 



Kód programu při používání přerušení Timer 0 

#include "DSP281x_Device.h" 
#include "DSP281x_Examples.h" 

 
interrupt void cpu_timer0_int ();  //nadefinovaní názvu obsluhy přerušení 

 
void main(void) 
{ 

//inicializace systému 
InitSysCtrl (); 
//inicializace GPIO 
EALLOW;   // EALLOW/EDIS používá se pří inicializaci zařízení   
GpioMuxRegs.GPFDIR.bit.GPIOF14=1; 
EDIS; 
 
//inicializace přerušení 
DINT;      //disable global interrupts pro INTM (pro nastavení, vypnout pak příkazem EINT 
zapnout) 
  
InitPieCtrl();  //inicializace tabulky přerušeni; 
IER = 0x000; 
IFR = 0x000; 
InitPieVectTable(); //nahraní tabulky 
 
EALLOW; 
PieVectTable.TINT0 = &cpu_timer0_int; 
EDIS; 
 
// inicializace timer0 
InitCpuTimers();   
ConfigCpuTimer (&CpuTimer0, 150, 500000 );  

 //&CpuTimer0 = který časovač, 150=frekvence procesoru v MHz, počet mikrosekund 
   
IER |=M_INT1; // bitová operace registrem (OR) 
IER |=M_INT2; 
PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1;  // časovač cpu0 
PieCtrlRegs.PIEIER2.bit.INTx4;  // inicializace časovače  
EINT;  //povolení přerušení cpu (enable global interrupts) 
ERTM;  //povolení realtime debuger 
 
StartCpuTimer0(); 
 
while (1)   
{ 

} 
}  
 
interrupt void cpu_timer0_int (void) //přerušovací program 
{ 

GpioDataRegs.GPFTOGGLE.bit.GPIOF14 = 1; 
PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1; // potvrzení přeruší (1hex=000000000001bin) 
} 

//end of file 



Kód programu při používaní přerušení GP Timer 1 

#include "DSP281x_Device.h" 
#include "DSP281x_Examples.h" 
 
//interrupt void eva_T1PINT (); //obsluha přerušení 
interrupt void eva_T1CINT (); //obsluha přerušení 
void main(void) 
{ 
 //inicializace systému 
 InitSysCtrl (); 
 //inicializace GPIO 
 EALLOW; // EALLOW/EDIS používá se pří inicializaci zařízení   
 GpioMuxRegs.GPFDIR.bit.GPIOF14=1; 
 GpioMuxRegs.GPADIR.bit.GPIOA6=1; /* povoleni výstupu z pwm*/ 
 EDIS; 
 
 //inicializace přerušení 
 DINT;      //disable global interrupts pro INTM (pro nasavení vypnout pak přikazem EINT 
zapnout) 
 InitPieCtrl(); //inicializace tabulky preruseni; 
 IER = 0x0000; 
 IFR = 0x0000; 
  
 InitPieVectTable(); //nahraní tabulky přerušení 
  
 EALLOW; 
// PieVectTable.T1PINT =&eva_T1PINT; 
 PieVectTable.T1CINT =&eva_T1CINT; 
 EDIS; 
 
 IER |=M_INT1;// bitová operace s timto registrem (OR) 
 IER |=M_INT2;// 
  
// PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1; // časovač cpu0 
// PieCtrlRegs.PIEIER2.bit.INTx4 = 1; // inicializace časovače z pdf spru078 st.86 
 PieCtrlRegs.PIEIER2.bit.INTx5 = 1; // pro přerušení od jednotky compare T1CIMT 
 EDIS; 
// nasatvení EVA 
 EvaRegs.EXTCONA.bit.INDCOE = 1;/* Independent compare output enable mode. This bit, 
when set to one, allows compare outputs to be enabled and disabled independently.*/ 



 EvaRegs.T1CON.bit.TMODE = 2; /*v pdf spru065 st.80 10hex= 2dec(T1CON [12-11]) 
00 Stop/Hold 
 01 Continuous-Up/-Down Count Mode 
10 Continuous-Up Count Mode 
11 Directional-Up/-Down Count Mode    */ 

  
 EvaRegs.T1CON.bit.TPS = 0; // dělička hodin (T1CON [10-8]) 
 EvaRegs.T1CON.bit.TECMPR = 1;  //(T1CON [1]) 
 EvaRegs.T1CON.bit.TCLD10 = 1; /*Timer compare register reload condition(T1CON[3-2]) 

00 When counter is 0 
01 When counter value is 0 or equals period register 

value 
10 Immediately 
11 Reserved   */ 

 
 EvaRegs.T1CON.bit.TCLKS10 = 0; /*TCLKS Clock source (T1CON[5-4]) 

00 Internal (i.e., HSPCLK) 
01 External (i.e., TCLKIN) 
10 Reserved 
11 QEP circuit */ 

 EvaRegs.T1PR = 25000;       // hodnota čítače max: 65536 
  EvaRegs.T1CMPR = 5000;     // komparační hodnota 

EvaRegs.GPTCONA.all=0x0004;  //GPTCONA otput logic 
 EvaRegs.GPTCONA.bit.T1CMPOE=1; // povolení komparace na pinu  

    EvaRegs.GPTCONA.bit.T1PIN = 1; /*polarita na GP timer 1 compare jednotce 
(GPTCONA[1-0]) 

00 Forced low 
01 Active low 
10 Active high 
11 Forced high*/ 

  EvaRegs.T1CNT = 0; // hodnota udává kdy se má spustit požadavek na přerušení  
  // EvaRegs.EVAIMRA.bit.T1PINT = 1; //povolení přerušení pro T1PINT  

/*  0 Disable 
     1 Enable   */ 

 EvaRegs.EVAIMRA.bit.T1CINT = 1; /* povolení přerušení pro T1CINT(asi)   
0 Disable 
1 Enable   */ 

// EvaRegs.EVAIFRA.bit.T1PINT = 1;// pokus nemusí tam být 
// EvaRegs.EVAIFRA.bit.T1CINT = 1;// pokus nemusí tam být 
 EvaRegs.COMCONA.bit.CENABLE =0; /* Compare enable Full compareCOMCONA[15]) 

0 Disables compare operation.  



1 Enables compare operation */ 
 EvaRegs.COMCONA.bit.FCOMPOE = 1; /*Compare enable Full compare COMCONA[9]) 

0 Disables compare operation.  
1 Enables compare operation   */ 

 EvaRegs.COMCONA.bit.FCMP1OE = 1;  // Full Compare 1 Output Enable 
   EvaRegs.ACTRA.bit.CMP1ACT = 1; 
    
//povolení INTM   
 EINT; //povolení přerušení cpu (enable global interrupt)s 
 ERTM; //povolení realtime debuger; 
 
//T1CON 
  EvaRegs.T1CON.bit.TENABLE = 1; // povoluje spuštění časovače T1CON[6] 
 
 while (1)   
 { 
  } 
}  
//přerušení   
 /* interrupt void eva_T1PINT (void) //přerušovací program pro Timer GP1Compare 
  { 
 GpioDataRegs.GPFTOGGLE.bit.GPIOF14 = 1; //vystup na led diodu 
 EvaRegs.EVAIFRA.all = BIT7; // maže příznak přerušení 
 PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP2; // potvrzení přerušení (000000000010bin)
  
  }*/ 
  interrupt void eva_T1CINT (void) //přerušovací program GP1Timer  
  { 
 GpioDataRegs.GPFTOGGLE.bit.GPIOF14 = 1; //vystup na led diodu 
 EvaRegs.EVAIFRA.all = BIT8; // maže příznak přerušení 
 PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP2; // potvrzení přerušení (000000000010bin) 
  } 
  //end of file 
 



 
Obr. 4: Průběh napětí na LED diodě 

Závěr 
První možností, jak generovat časové úseky, je s pomocí Timer 0. Po uběhnutí jedné periody je 

vyvolán vektor přerušení. Tento vektor přerušení následně skočí do přerušovacího programu a změní 

hodnotu na pinu GPIOF-14, ke kterému je připojena led dioda.  

Druhá možnost je vyzkoušet nastavení v jednotce Event Manager, kde se spustí a nastaví 

GP Timer1 a opět po jedné periodě lze vyvolat vektor přerušení. Poslední, třetí, možností je využití 

Timer 1 Compare jednotky. Zde se nastaví komparační hodnota a při komparaci lze opět vyvolat 

příslušný vektor přerušení. 

Pro delší časové úseky je lepší využít časovače Timer 0. Důvodem je jeho 32-bitový čítač a je 

tedy dvojnásobné délky než mají časovače obsažené v Event manageru. 



Příloha č. 15: Vzorový protokol k úloze č.2 
 

 

Signálové procesory 
Vypracoval: 

Jan Šmajstrla 
Osobní číslo: 

SMA041 
Spolupracovali: 

Měřeno: 
2.5.2011 

Odevzdáno: 
5.5.2011 

2. Generování signálů PWM pomocí 
TMS320F2812 

Zadání: 

1. Popište základní možnosti generování PWM signálů v TMS320F2812. 

2. Popište tvorbu PWM modulace pomocí EVM jednotky. 

3. Ověřte možnosti generování PWM v TMS320F2812 pomocí Compare registru a pomocí 

PWM registru, nastavte mrtvé doby, zdůvodněte jejich použití. 

4. Modulujte jas vestavěné LED diody pomocí PWM. Použijte různý průběh modulace. 

Modulace jasu LED diody 

V tomto protokolu jsou uvedené dva způsoby modulace, přičemž se vždy využívá jednotka 

GP Timer 1 s komparační jednotkou Timer 1 Compare. Každá jednotka dokáže vyvolat přerušení. 

U GP Timer 1 jednotky se vyvolá přerušení tehdy, když časovač projde nulou a u komparační 

jednotky když nastavená hodnota bitu T1CMPR je stejná jako hodnota časovače. 



Kód programu 

#include "DSP281x_Device.h" 
#include "DSP281x_Examples.h" 
 
Uint16 PwmCom = 750; 
interrupt void cpu_timer0_int (void); //obsluha přerušení 
interrupt void eva_T1PINT (void);   //obsluha přerušení eva_T1PINT= název fce 
interrupt void eva_T1CINT(void); //obsluha přerušení od komparace 
void main(void) 
{ 
//inicializace systemu 
 InitSysCtrl (); 
//inicializace GPIO 
 EALLOW; 
 GpioMuxRegs.GPFDIR.bit.GPIOF14=1; 
 EDIS; 
 
//inicializace přerušení 
 DINT; 
 InitPieCtrl(); //inicializace tabulky přerušení 
 IER = 0x000; 
 IFR = 0x000; 
 InitPieVectTable(); //nahraní tabulky 
 EALLOW; 
 PieVectTable.TINT0 = &cpu_timer0_int; 
 PieVectTable.T1PINT = &eva_T1PINT; 
 PieVectTable.T1CINT = &eva_T1CINT; 
 EDIS; 
// inicializace timer0 
 InitCpuTimers(); 
//&CpuTimer0 = který časovač, 150=frekvence procesoru v MHz, počet mikrosekund 
 ConfigCpuTimer (&CpuTimer0, 150, 500000 ); 
 GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIOA14 = 1; // nastavení ledky 
 EDIS; 
//inicializace eva 
 EvaRegs.GPTCONA.all=0x0000; 
 EvaRegs.EXTCONA.bit.INDCOE = 1; 
 EvaRegs.T1CON.bit.TMODE = 2; //v pdf spru065 st.80 10hex= 2dec 
 EvaRegs.T1CON.bit.TPS =0; 
 EvaRegs.T1CON.bit.TECMPR = 1; 
 EvaRegs.T1PR = 7500; 
 EvaRegs.T1CNT = 0; 
 EvaRegs.T1CMPR = PwmCom; 
 EvaRegs.EVAIMRA.bit.T1PINT = 1; 
 EvaRegs.EVAIMRA.bit.T1CINT = 1; 
//povolení přerušení 



 IER |=M_INT1; // bitová operace s tímto registrem (OR) 
 IER |=M_INT2; 
 PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1; // časovač cpu0 
 PieCtrlRegs.PIEIER2.bit.INTx4 = 1; /* časovač T1 inicializace časovače z pdf 
spru078 st.86*/ 
 PieCtrlRegs.PIEIER2.bit.INTx5 = 1; // časovač T1 
 EINT; //povolení přerušení cpu 
 ERTM; //povolení realtime debuger; 
 EvaRegs.T1CON.bit.TENABLE = 1; 
   
 while (1) 
 { 
 } 
}  
 interrupt void cpu_timer0_int (void) 
  { 
  GpioDataRegs.GPFTOGGLE.bit.GPIOF14 = 1; 
  PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1; // potvrzení přerušení 
  } 
 
interrupt void eva_T1PINT (void) 
 { 
 PwmCom--; 
 if(PwmCom < 1) 
   { 
   PwmCom = 7499; 
   } 
 EvaRegs.T1CMPR = PwmCom; 
 GpioDataRegs.GPFSET.bit.GPIOF14 = 1; 
 EvaRegs.EVAIFRA.all = BIT7; 
 PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP2; 
 } 
interrupt void eva_T1CINT(void) 
 { 
 GpioDataRegs.GPFCLEAR.bit.GPIOF14 = 1; 
 EvaRegs.EVAIFRA.all = BIT8; 
 PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP2; 
 } 
//end of file 



Kód programu s použitím funkce sinus 

#include "DSP281x_Device.h" 
#include "DSP281x_Examples.h" 
Uint16 PwmCom = 750; 
Uint16 i = 0; 
Uint16 sintab[] ={ 
3750,3985,4219,4452,4682,4908,5130,5346,5556,5759,5954,6140,6317,6483,6639,6783,6916, 
 7036,7143,7236,7316,7382,7433,7470,7492,7500,7492,7470,7433,7382,7316,7236,7143, 
 7036,6916,6783,6639,6483,6317,6140,5954,5759,5556,5346,5130,4908,4682,4452,4219, 
 3985,3750,3514,3280,3047,2817,2591,2369,2153,1943,1740,1545,1359,1182,1016,860, 
 716,583,463,356,263,183,117,66,29,7,0,7,29,66,117,183,263,356,463,583,716,860, 
 1016,1182,1359,1545,1740,1943,2153,2369,2591,2817,3047,3280,3514}; 
/* vygenerované pole z Excelu. Protože procesor nestíhal, bylo nutné přepsat maximální hodnotu 7500 
na 7495 a min. 0 na 1 */ 
  
interrupt void cpu_timer0_int (void); //obsluha přerušení 
interrupt void eva_T1PINT (void); //obsluha přerušení eva_T1PINT= název fce 
interrupt void eva_T1CINT(void); //obsluha přerušení od komparace 
void main(void) 
{ 
//inicializace systému 
 InitSysCtrl (); 
//inicializace GPIO 
 EALLOW; 
 GpioMuxRegs.GPFDIR.bit.GPIOF14 = 1; 
 GpioMuxRegs.GPAMUX.bit.PWM1_GPIOA0 = 1; // povolení výstupu z pwm 
 EDIS; 
//inicializace přerušení 
  DINT; 
 InitPieCtrl();//inicializace tabulky přerušení 
 IER = 0x000; 
 IFR = 0x000; 
 InitPieVectTable(); //nahrání tabulky 
 EALLOW; 
 PieVectTable.TINT0 = &cpu_timer0_int; 
 PieVectTable.T1PINT = &eva_T1PINT; 
 PieVectTable.T1CINT = &eva_T1CINT; 
 EDIS; 
// inicializace timer0 
 InitCpuTimers(); 
//&CpuTimer0 = který časovač, 150=frekvence procesoru v MHz, počet mikrosekund 
 ConfigCpuTimer (&CpuTimer0, 150, 500000 ); 
 GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIOA14 = 1; // nastavení ledky 
 EDIS; 
//inicializace eva 
 EvaRegs.GPTCONA.all=0x0000; 
 EvaRegs.EXTCONA.bit.INDCOE = 1; 



 EvaRegs.T1CON.bit.TMODE = 2; //v pdf spru065 st.80 10hex= 2dec 
 EvaRegs.T1CON.bit.TPS =0; 
 EvaRegs.T1CON.bit.TECMPR = 1; 
 EvaRegs.T1PR = 7500; 
 EvaRegs.T1CNT = 0; 
 EvaRegs.T1CMPR = PwmCom; 
 EvaRegs.EVAIMRA.bit.T1PINT = 1; 
 EvaRegs.EVAIMRA.bit.T1CINT = 1; 
 EvaRegs.COMCONA.bit.CENABLE = 1; 
 EvaRegs.COMCONA.bit.FCOMPOE = 1; 
 EvaRegs.COMCONA.bit.FCMP1OE = 1; 
 EvaRegs.ACTRA.bit.CMP1ACT = 1; 
 EvaRegs.CMPR1 = sintab[0]; 
//povolení přerušení 
 IER |=M_INT1;// bitová operace s tímto registrem (OR) 
 IER |=M_INT2;// 
 PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1; // časovač cpu0 
 PieCtrlRegs.PIEIER2.bit.INTx4 = 1; // časovač T1 (inicializace časovače z pdf spru078 
st.86) 
 PieCtrlRegs.PIEIER2.bit.INTx5 = 1; // časovač T1 
 EINT; //povolení přerušení cpu 
 ERTM; //povolení realtime debuger; 
 EvaRegs.T1CON.bit.TENABLE = 1; 
    
 while (1) 
 { 
 } 
}  
interrupt void eva_T1PINT (void) 
{ 
 i++; 
 if(i>99) 
 { 
 i=0; 
 EvaRegs.T1CMPR = sintab [i]; /* posílá proměnnou i na komparátor, kde se nachází pila 
a kde zároveň generujeme přerušení */ 
 EvaRegs.CMPR1 = sintab [i]; 
 GpioDataRegs.GPFSET.bit.GPIOF14 = 1; 
 EvaRegs.EVAIFRA.all = BIT7; 
 PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP2; 
} 
interrupt void eva_T1CINT(void) 
{ 
 GpioDataRegs.GPFCLEAR.bit.GPIOF14 = 1; 
 EvaRegs.EVAIFRA.all = BIT8; 
 PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP2; 
} 
//end of file 



Závěr 

První modulace LED diody byla provedena pomocí proměnné PwmCom. Při průchodu 

časovače GP Timer 1 nulou se vyvolá přerušení eva_T1PINT (void), která výchozí hodnotu PwmCom 

dekrementuje o jedničku. Dále je jako nová hodnota poslána pro komparační hodnotu komparátoru 1 a 

zároveň se vypne LED diodu. Přerušení eva_T1CINT (void) je vyvoláno, jakmile dojde ke komparaci 

proměnné PwmCom s hodnotou časovače. Podprogram eva_T1CINT (void) zajišťuje zapnutí LED 

diody pomocí příkazu GpioDataRegs.GPFCLEAR.bit.GPIOF14 = 1.  

Druhý způsob ukazuje možnost, jak využít funkci sinus. Na začátku programu byla 

nadefinována tabulka hodnot funkce sinus. Při průchodu časovače GP Timer 1 nulou je opět vyvoláno 

přerušení eva_T1PINT (void), kde se postupně s každým přerušením mění hodnota prvků v tabulce, 

která bude poslána na komparační hodnotu a LED dioda se vypne. Při komparaci je poté znova 

vyvoláno přerušení eva_T1CINT (void), a to opět zapne LED diodu. 
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 Signálové procesory 

Vypracoval: 
Jan Šmajstrla 

Osobní číslo: 
SMA041 

Spolupracovali: 

Měřeno: 
2.5.2011 

Odevzdáno: 
5.5.2011 

3. Práce s AD a DA převodníkem. 

Zadání 

1. Seznamte se s A/D převodníkem TMS320F2812 a popište jej. 

2. Uveďte možnosti analogového výstupu u procesoru TMS320F2812. 

3. Popište D/A převodník umístěný na SPI rozhraní a jeho nastavení a ovládání pomocí 

procesoru. 

 
Obr. 1: Zapojení laboratorní úlohy 

 

Popis A/D převodníku 

Základní strukturu A/D převodníku procesoru TMS320F2812 je zobrazena na obrázku 1. Tato 

jednotka obsahuje 16 kanálů rozdělených na dvě části, část A a část B, po osmi kanálech. Každá část 

na jeho vstupu je přivedena do multiplexu a následně posílána do jednotky S/H. Z toho důvodu lze ve 

stejném čase vybrat a převést vždy jen hodnotu z jednoho kanálu dané části. 

Jako signál pro začátek převodu můžeme použít 

Event Manager A, 

Event manager B, 

softwarový vstup, 

externí vstup z GPIOE1/XINT2_ADCSOC. 

 



Základní parametry A/D převodníku 

12-bit s funkci S/H, 

analogový vstup 0-3V, 

16 kanálů, 

doba převodu 60ns. 

 
Obr. 2: Struktura A/D převodníku 

Popis D/A převodníku 

Jelikož samotný procesor neobsahuje žádný D/A převodník, je nutné zapojit externí D/A 

převodník přes SPI výstup. V tomto případě byl použitý D/A převodník typu DAC 7715. Tento 

převodník je 12-ti bitový se čtyřmi výstupními kanály. Je napájený +15V, -15V. Analogové výstupy 

mají rozpětí napětí od +10V do -10V a dodají maximální proud ±5mA. Data jsou přijímána přes 

sériovou linku z procesoru.  

Parametry DAC 7715: 

12-ti bitový, 

Unipolární nebo Bipolární převod, 

velikost výstupního napětí +10V až -10V, 

délka převodu 10μs. 

 
Obr. 2: Blokové zapojení DAC7715 



Kód programu 

#include "DSP281x_Device.h" 
#include "DSP281x_Examples.h" 
 
Uint16 i = 0; 
Uint16 a,b,c,d; 
 
interrupt void eva_T1PINT (void); //obsluha přerušení eva_T1PINT= název funkce 
interrupt void eva_T1CINT(void); //obsluha přerušení od komparace 
interrupt void adc_int (void); // ad převodník 
 
void main(void) 
{ 
  //inicializace systému 
  InitSysCtrl (); 
  //inicializace GPIO 
  EALLOW; 
  GpioMuxRegs.GPFDIR.bit.GPIOF14 = 1; 
  GpioMuxRegs.GPAMUX.bit.PWM1_GPIOA0 = 1; // povolení výstupu z pwm 
  EDIS; 
  //inicializace přerušení 
  DINT; 
  InitPieCtrl(); //inicializace tabulky přerušení 
 IER = 0x000; 
 IFR = 0x000; 
 InitPieVectTable(); //nahrání tabulky přerušení  
 EALLOW; 
  
  PieVectTable.T1PINT = &eva_T1PINT; 
  PieVectTable.T1CINT = &eva_T1CINT; 
  PieVectTable.ADCINT= &adc_int; 
 EDIS; 
  
 GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIOA14 = 1; // nastavení ledky 
 EDIS; 
  
 InitAdc(); // inicializace A/D 
 init_SPI(); // inicializace SPI 
//inicializace eva 
 EvaRegs.GPTCONA.all=0x0000; 
 EvaRegs.EXTCONA.bit.INDCOE = 1; 
 EvaRegs.T1CON.bit.TMODE = 2; //v pdf spru065 st.80 10hex= 2dec 
 EvaRegs.T1CON.bit.TPS =0; 
 EvaRegs.T1CON.bit.TECMPR = 1; 
 EvaRegs.T1PR = 7500; 
 EvaRegs.T1CNT = 0; 
 EvaRegs.EVAIMRA.bit.T1PINT = 1; 



 EvaRegs.EVAIMRA.bit.T1CINT = 1; 
 EvaRegs.COMCONA.bit.CENABLE = 1; 
 EvaRegs.COMCONA.bit.FCOMPOE = 1; 
 EvaRegs.COMCONA.bit.FCMP1OE = 1; 
 EvaRegs.ACTRA.bit.CMP1ACT = 1; 
  
 //povolení přerušení 
 IER |=M_INT1; // bitová operace s registrem (OR) 
 IER |=M_INT2; 
 PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1; // časovač cpu0 
 PieCtrlRegs.PIEIER2.bit.INTx4 = 1; // inicializace časovače z pdf spru078 st.86 
 PieCtrlRegs.PIEIER2.bit.INTx5 = 1; // časovač T1 bit T1CINT 
 PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx6 = 1; // ADCINT 
 
 // nastavení adc pdf spru060 
 AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCCLKPS = 2; // dělička hodin 
 AdcRegs.ADCTRL1.bit.CPS = 0; 
 AdcRegs.ADCTRL1.bit.ACQ_PS = 7;// jak dlouho je otevřené okno pro S/H, 7= počet taktů  
 AdcRegs.ADCMAXCONV.all = 3; // kolik vzorků se bude převádět, 4 vzorky 
 AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV00 = 0; // určuje se pořadí kanálů 
 AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV01 = 1; 
 AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV02 = 2; 
 AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV03 = 3; 
 AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_ENA_SEQ1 = 1; //povolení přerušení 
 AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1 = 1; /* sekvence se resetují na CONV00, jinak zůstane na 
CONV03*/ 
 
 EINT; //povolení přerušení cpu 
 ERTM; //povolení realtime debuger; 
 
 EvaRegs.T1CON.bit.TENABLE = 1; // povoluje spuštění T1CON[6] 
   
 while (1) 
 {   
 } 
}  
//přerušení 
interrupt void eva_T1PINT (void) 
{ 
// AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1 = 1; // sekvence se resetují na CONV00 
 AdcRegs.ADCTRL2.bit.SOC_SEQ1 = 1; //povolení spuštění   
 EvaRegs.EVAIFRA.all = BIT7; 
 
 PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP2; // maže flag bit 
} 
interrupt void eva_T1CINT(void) 
{ 
 GpioDataRegs.GPFCLEAR.bit.GPIOF14 = 1; 



 
 EvaRegs.EVAIFRA.all = BIT8; // maže flag bit 
 PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP2; // maže flag bit 
} 
interrupt void adc_int (void) // A/D převodník 
{ 
 a = -((AdcRegs.ADCRESULT0 >> 4)-2048); 
 b = -((AdcRegs.ADCRESULT1 >> 4)-2048); 
 c = -((AdcRegs.ADCRESULT2 >> 4)-2048); 
 d = -((AdcRegs.ADCRESULT3 >> 4)-2048); 
 
 send_DA_all(a,b,c,d); // pošle hodnoty na D/A 
 
 AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1 = 1; // sekvence se resetují na CONV00 
 AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1_CLR = 1; // maže flag bit 
 PieCtrlRegs.PIEACK.all =  PIEACK_GROUP1; // maže flag bit  
} 
 
//end of file 

Změřené průběhy 

K ověření funkčnosti byl na kanále CH1 měřen vstupní signál a na kanálu CH2 výstupní signál 

z D/A převodníku. 

 
Obr. č.3: Průběhy napětí na A/D a D/A převodnících 

 



Závěr 
V této úloze bylo vyzkoušeno jak pracuje A/D a D/A převodník. Procesor má 16 kanálů A/D 

převodníku. Neobsahuje však D/A převodník a proto jsou data posílána na externí D/A převodník. 

K vyzkoušení funkce byl z generátoru signálu pouštěn sinusový průběh na A/D převodník (CH1). 

Z výstupu D/A převodníku byl následně tento signál porovnáván se signálem z generátoru (CH2). 

Jak můžeme vidět na obrázku č. 3, výstupní signál z D/A převodníku je zkreslený díky chybě 

převodu A/D převodníku. 
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 Signálové procesory 

Vypracoval: 
Jan Šmajstrla 

Osobní číslo: 
SMA041 

Spolupracovali: 

Měřeno: 
2. 5. 2011 

Odevzdáno: 
5. 5. 2011 

4. Číslicový filtr 

Zadání 
1. Seznamte se se základními číslicovými filtry. 

2. Proveďte návrh číslicového filtru FIR. 

3. Implementujte daný filtr do systému s TMS320F2812 a ověřte jeho funkčnost 

(frekvenční charakteristiku). 

Pro vypočet koeficientů je určen pro tento protokol program vytvořený v prostředí 

LabView  s názvem Koeficienty FIR. Jak jednotlivé koeficienty program počítá je ukázáno 

na přikladu. 

Příklad výpočtu koeficientů FIR filtru 

K výpočtu koeficientů bude použita dolní propust s parametry vzorkovací frekvence fv= 50kHz, 

zlomová frekvence fd=2kHz a řád filtru N=41. Koeficienty budou vypočteny pomocí metody 

Fourierových řad a vynásobeny okny. 

Výpočet úhlového kmitočtu diskrétního signálu: 
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Převod čísla na formát Q15: 

,17353276805295,0214 15
14 whh  

.410327680125,0235 15
35 whh  

Převod na hexadecimální číslo: 
,761735 161014 Ch  

,19410 161035 Ah  

.651919410 161035 FEAFFFFAh  

Složení dvou čísel pro paralelní zpracování: 

.113770087113700856576  101016351415 FEChhk  

  k    k 
0  2621 11  40173917
1  -32503262 12  58523757
2  -35911216 13  77397915
3  -37287604 14  96009966
4  -36370278 15  113770087
5  -32897088 16  130088458
6  -26802489 17  144375253
7  -17955400 18  156040647
8  -6617956 19  164691420
9  7144317 20  170065424
10  22872677      

Tab. 2: Vypočtené koeficienty pro obdélníkové okno 

 



Kód programu při používání FIR filtru 
#include "DSP281x_Device.h" 
#include "DSP281x_Examples.h" 
#include "filter.h" 
 
//deklarace obsluhy přerušení timer0 
interrupt void cpu_timer0_int(void); 
interrupt void adc_isr(void); 
 
#define FIR_ORDER 41 //řád filtru 
#define FIR16_COEFF {2621,-32503262,-35911216,-37287604,\ 

-36370278,-32897088,-26802489,-17955400,\ 
-6617956,7144317,22872677,40173917,58523757,\ 
77397915,96009966,113770087,130088458,144375253,\ 
156040647,164691420,170065424} // koeficienty 

 
#pragma DATA_SECTION(fir, "firfilt"); // nadefinování umístění koeficientů 
FIR16  fir= FIR16_DEFAULTS; 
#pragma DATA_SECTION(dbuffer,"firldb"); // nadefinování umístění bufferu 
 
long dbuffer[(FIR_ORDER+2)/2]; //určuje jak velký bude buffer 
long const coeff[(FIR_ORDER+2)/2]= FIR16_COEFF; // naplní programovou paměť koeficienty 
 
Uint32 pocitadlo = 0; 
int16 signal_in, signal_out; 
 
void main(void) 
{ 
 //Inicializace systémových hodin 
 InitSysCtrl(); 
 SysCtrlRegs.HISPCP.all = 0x0000; //nastavují hodiny na 150MHz 
 //Iniciazace GPIO 
 EALLOW; 
 GpioMuxRegs.GPFDIR.bit.GPIOF14 = 1; 
 EDIS; 
 GpioDataRegs.GPFCLEAR.bit.GPIOF14 = 1; 
 //inicilazace přerušení 
 DINT; //vypnutí přerušení CPU 
 InitPieCtrl(); //inicializace PIE 
 IER = 0x0000; 
 IFR = 0x0000; //vynulování všech přerušení CPU 
 InitPieVectTable(); 
 EALLOW; 
 PieVectTable.TINT0 = &cpu_timer0_int; 
 PieVectTable.ADCINT = &adc_isr; 
 EDIS; 
 //inicializace ADC 
 InitAdc(); 
 //iniciaizace timer0 
 InitCpuTimers(); 
 //&CpuTimer0 = použitý časovač, 150 = frekvence procesoru v MHz  , 1000000 počet us 
 ConfigCpuTimer(&CpuTimer0, 150, 20); 
 //Inicializace SPI 
 init_SPI(); 



 //povolení přerušení 
 IER |= M_INT1; 
 PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1; //povolení přerušení cpu timer0 
  PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx6 = 1; //povolení přerušení od A/D 
 
 EINT; //povolení přerušení CPU 
 ERTM; //povolení realtime debuger 
 

//při 150MHz HISPCP -> 25MHz (HISPCPC/(2*ADCLKPS)) 
 AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCCLKPS = 3;  
 AdcRegs.ADCTRL1.bit.CPS = 0; //dělička hodin ADC = ADCCLK/1 
 AdcRegs.ADCTRL1.bit.ACQ_PS = 7; //doba převodu = (1/ADCCLK)*(7+1) 
 AdcRegs.ADCMAXCONV.all = 0;    //1 převody 
 AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV00 = 0; //konverze kanál A0 
 AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV01 = 1; //konverze kanál B0 
 AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV02 = 2; //konverze kanál A1 
 AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV03 = 3; //konverze kanál B1 
 AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_ENA_SEQ1 = 1; //povolení přerušení 
 AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1 = 1; /* sekvence se resetují na CONV00, jinak zůstane 
na CONV03*/ 
 
/* inicializace FIR filtru */  

fir.order=FIR_ORDER; 
fir.dbuffer_ptr=dbuffer; 
fir.coeff_ptr=(long *)coeff; 
fir.init(&fir); 

 
 StartCpuTimer0(); //spuštění Timeru0  
 while(1) 
 { 
 } 
} 
interrupt void cpu_timer0_int(void) // přerušovací rutina 
{ 
 pocitadlo++; //inkrementace počtu přerušení 
 if(pocitadlo == 50000) // frekvence vzorkování 
 { 
  pocitadlo = 0; 
 } 
 AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1 = 1;  /* sekvence se resetují na CONV00 jinak zůstane na 
CONV03*/ 
 AdcRegs.ADCTRL2.bit.SOC_SEQ1 = 1;  //povolení spuštění software 
 PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1; //potvrzení přerušení 
 return; 
} 
 
interrupt void adc_isr(void) // přerušovací rutina 
{ 
 GpioDataRegs.GPFSET.bit.GPIOF14 = 1; 
 signal_in = -((AdcRegs.ADCRESULT0 >>4)-2048); /* načte převedené hodnoty z A/D 
do proměnné signál_in*/ 
 
 fir.input=signal_in; //načtení vstupní hodnoty x[n]  
 fir.calc(&fir); // výpočet filtru 
 signal_out=fir.output; //vložení výstupní hodnoty na proměnou y[n] 



 
 send_DA_ab(signal_in, signal_out); // pošle proměně na vystup D/A (kanál A, kanál B) 
 AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1_CLR = 1; 
 PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1; //potvrzení přerušení 
 return; 
} 
/*konec programu*/ 

Změřené průběhy 

f[Hz]  Ux [V] 
obdélníkové okno  Bartletovo okno  Hammingovo okno 

Uy [V]  A  Uy [V]  A  Uy [V]  A 

100  3,44  3,44 1,00 3,33 0,97 3,40  0,99 
500  3,44  3,30 0,96 3,20 0,93 3,33  0,97 
800  3,44  3,60 1,05 3,00 0,87 3,20  0,93 

1000  3,44  3,91 1,14 2,90 0,84 3,18  0,92 
1100  3,44  3,87 1,13 2,82 0,82 3,09  0,90 
1200  3,44  3,80 1,10 2,72 0,79 2,99  0,87 
1300  3,44  3,70 1,08 2,61 0,76 2,85  0,83 
1400  3,44  3,55 1,03 2,50 0,73 2,73  0,79 
1500  3,44  3,36 0,98 2,39 0,69 2,60  0,76 
1600  3,44  3,11 0,90 2,28 0,66 2,45  0,71 
1700  3,44  2,83 0,82 2,15 0,63 2,30  0,67 
1800  3,44  2,54 0,74 2,00 0,58 2,13  0,62 
1900  3,44  2,20 0,64 1,85 0,54 1,99  0,58 
2000  3,44  1,80 0,52 1,70 0,49 1,76  0,51 
2100  3,44  1,50 0,44 1,55 0,45 1,64  0,48 
2200  3,44  1,19 0,35 1,43 0,42 1,50  0,44 
2300  3,44  0,92 0,27 1,28 0,37 1,33  0,39 
2400  3,44  0,58 0,17 1,20 0,35 1,14  0,33 
2500  3,44  0,33 0,10 0,98 0,28 1,00  0,29 
2600  3,44  0,09 0,03 0,86 0,25 0,88  0,26 
2700  3,44  0,03 0,01 0,71 0,21 0,74  0,22 
2800  3,44  0,19 0,06 0,72 0,21 0,59  0,17 
2900  3,44  0,30 0,09 0,62 0,18 0,48  0,14 
3000  3,44  0,35 0,10 0,53 0,15 0,38  0,11 
3100  3,44  0,40 0,12 0,44 0,13 0,30  0,09 
3200  3,44  0,40 0,12 0,37 0,11 0,19  0,06 
3300  3,44  0,40 0,12 0,32 0,09 0,13  0,04 
3400  3,44  0,35 0,10 0,25 0,07 0,05  0,01 
3500  3,44  0,27 0,08 0,22 0,06 0,03  0,01 
3600  3,44  0,18 0,05 0,18 0,05 0,01  0,00 
3700  3,44  0,11 0,03 0,15 0,04 0,01  0,00 

3800  3,44  0,08 0,02 0,13 0,04 0,01  0,00 

Tab. 3: Naměřené hodnoty 
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Obr. 1: Frekvenční charakteristika FIR filtru při použit obdelníkového okna 

 
Obr. 2: Frekvenční charakteristika FIR filtru při použit Bartletova okna 



 

Obr. 3: Frekvenční charakteristika FIR filtru při použití Hammingova okna 

Závěr 
Koeficienty pro FIR filtr jsou získané z předem připraveného programu, kde se zadají 

požadované parametry daného filtru. Tento program vypíše koeficienty, které budou následně vloženy 

do vytvořeného programu. 

Pro ověření funkce filtru byl zvolen filtr dolní propust s mezní frekvencí 2kHz, s délkou filtru N 

= 41. Na obrázcích 1, 2 a 3 lze porovnat použití různých oken. Pokud se zvýší řád filtru, bude i 

amplitudová charakteristika přechodového pásma užší. 


