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Wstęp 

Dokument opisuje najważniejsze operacje wykonywane w programie Code Composer Studio (dalej 

nazywany CCS) firmy Texas Instruments, potrzebne do wykonania zadań projektowych z przedmiotu 

Zastosowania procesorów sygnałowych. 

Oprogramowanie w wersji 12.2 jest zainstalowane na komputerach w laboratorium. Plik instalacyjny 

do własnych potrzeb można pobrać ze strony: 

https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/ 

Osoby instalujące oprogramowanie do projektu ZPS powinny dodatkowo zainstalować kompilator dla 

procesorów C5535. Po zainstalowaniu CCS, należy go otworzyć i wybrać z menu Help pozycję CCS App 

Center. Na liście należy zaznaczyć pozycję C5500 Compiler, następnie kliknąć Install Software u góry 

okna. 

Obszar roboczy (Workspace) 

Obszar roboczy (workspace) w CCS to katalog na dysku komputera zawierający jeden lub więcej 

projektów. Wszystkie projekty w ramach obszaru roboczego są widoczne w „drzewku” w lewej części 

okna CCS (Project Explorer). Nazwa aktywnego projektu jest wyróżniona pogrubioną czcionką. 

Kliknięcie na nazwie projektu aktywuje dany projekt. 

W ramach projektu ZPS, studenci tworzą katalog na dysku, np. D:\ProjektZPS_T1_10. Ten katalog 

stanowi obszar roboczy. Wykonując kopię, należy zawsze skopiować cały katalog obszaru roboczego. 

Podczas uruchamiania CCS, program prosi o podanie katalogu roboczego (Select Workspace) – tu 

należy podać lokalizację swojego obszaru roboczego. 

Przełączenie się na inny obszar roboczy gdy CCS jest już uruchomiony można wykonać z menu: File > 

Switch Workspace. 

Projekt (Project) 

Projekt to zbiór plików kodu źródłowego, który jest potrzebny do stworzenia jednego pliku 

wykonywalnego dla DSP. W ramach obszaru roboczego może istnieć kilka projektów, ale tylko jeden 

jest aktywny. 

Każde zadanie realizowane w ramach zajęć projektowych powinno być zrealizowane jako osobny 

projekt w tym samym obszarze roboczym. 
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Importowanie projektu 

Projekt można dołączyć do obszaru roboczego w następujący sposób. 

• W katalogu obszaru roboczego należy utworzyć podkatalog oznaczony nazwą projektu. 

• W utworzonym katalogu należy umieścić pliki projektu. 

• Po uruchomieniu CCS, z menu File wybrać Import…, z listy wybrać Code Composer Project > CCS 

Projects. Kliknąć Next. 

• Kliknąć Browse i wskazać katalog obszaru roboczego (nie katalog projektu!). 

• Znalezione projekty zostaną wyświetlone na liście. Jeżeli nie widać skopiowanego projektu, 

należy sprawdzić czy struktura katalogów na dysku jest prawidłowa. 

• Zaznaczyć pole obok nazwy projektu i kliknąć Finish. 

• Projekt powinien zostać wyświetlony w „drzewku” Project Explorer. 

Tworzenie obszaru roboczego do zajęć projektowych 

Poniższe czynności zostaną wykonane w laboratorium podczas zajęć wprowadzających. 

• Utworzyć katalog na dysku dla obszaru roboczego. 

• Pobrać ze strony kursu lub Katedry plik szablonu projektu. 

• Zawartość archiwum – katalogi include, lib, ProjektZPS – umieścić w katalogu obszaru 

roboczego. 

• Otworzyć CCS i zaimportować ProjektZPS do obszaru roboczego, jak opisano wcześniej. 

Tworzenie kopii projektu 

Nie należy modyfikować szablonu ProjektZPS, oprócz wpisania w nagłówku nazwisk osób 

wykonujących projekt. Do każdego zadania projektowego należy utworzyć osobną kopię szablonu. 

• Kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwie projektu do skopiowania, z menu podręcznego 

wybrać Copy lub wcisnąć Ctrl+C. 

• Ponownie kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwie projektu do skopiowania, z menu 

podręcznego wybrać Paste lub wcisnąć Ctrl+V. Tak, nie jest to intuicyjne, ale nie nadpisze to 

oryginalnego projektu. 

• W polu Project Name wpisać nazwę nowego projektu i zatwierdzić przyciskiem Copy. 

Budowanie (kompilacja) programu 

Po każdej modyfikacji kodu źródłowego należy ponownie zbudować program. Budowanie programu 

jest uruchamiane za pomocą ikony  na pasku narzędziowym (Build ‘Debug’ for Project). Można też 



kliknąć prawym klawiszem myszy na nazwie projektu i wybrać Build Project (albo menu Project > Build 

Project). 

Budowanie programu powinno zakończyć się komunikatem Finished building target: projekt.out, 

wyświetlonym w oknie Console w dolnej części okna programu. Jeżeli w kodzie są błędy, budowanie 

nie powiedzie się, a komunikaty o błędach (Error) pojawią się w oknie Console i na liście Problems 

(oznaczone czerwonym kolorem). Bez rozwiązania wymienionych problemów nie otrzymamy 

działającego programu.  

W oknie Problems mogą pojawić się też ostrzeżenia (Warning), oznaczone żółtym tłem. Chociaż nie 

blokują one pomyślnego zbudowania projektu, nie należy ich lekceważyć, ponieważ mogą one 

wskazywać na problemy skutkujące później niepoprawnym działaniem programu. 

Można również zbudować projekt „na czysto” wybierając opcję Rebuild Project z menu. 

Uruchamianie programu 

Pomyślnie zbudowany program można uruchomić za pomocą przycisku  na pasku narzędziowym 

(Debug Project). Aby uruchomić program, układ DSP musi być podłączony do portu USB w komputerze. 

Program zostanie przesłany do procesora i tam uruchomiony. Uruchomienie programu spowoduje 

przełączenie CCS z perspektywy CCS Edit do CCS Debug. Wybór perspektywy jest też możliwy za 

pomocą przycisków z prawej strony głównego paska narzędziowego. 

Program uruchamia się w trybie krokowym, potocznie nazywanym trybem debugowania (Debug 

Mode). Po uruchomieniu, program zatrzymuje się na punkcie startowym, którym jest początek funkcji 

main. Jest to sygnalizowane podświetleniem linii programu na zielono i za pomocą strzałki na 

marginesie. 

 

W górnej części okna pojawia się nowy pasek ikon: 

 

 (Resume, klawisz F8): Start, wznawia działanie programu. 

 (Suspend, Alt+F8): Pauza, wstrzymuje działanie programu. 

 (Terminate, CTRL+F2): Stop, zatrzymuje program i powraca do perspektywy Edit. 



Zatrzymywanie programu (breakpoint) 

Działanie programu można zatrzymać na danej linii kodu poprzez postawienie punktu przerwania 

(breakpoint) na tej linii. W tym celu trzeba dwukrotnie kliknąć na marginesie na lewo od wybranej linii. 

Tak samo można usunąć punkt przerwania. Ustawienie punktu jest sygnalizowane niebieskim kółkiem 

na marginesie. Ważne: punkt przerwania znajduje się przed wykonaniem linii – komenda z tej linii nie 

została jeszcze wykonana. 

 

Śledzenie działania programu 

W przypadku nieprawidłowego działania naszego programu, potrzebujemy sprawdzić co konkretnie 

program robi. Służy do tego tryb krokowego uruchamiania programu (debugowania) – wykonujemy 

program krok po kroku. Wykorzystamy kolejne ikony z paska narzędziowego. 

 (Step Into, F5): przejście do kolejnej instrukcji. Jeżeli instrukcją jest wywołanie funkcji, wchodzimy 

do wnętrza tej funkcji. 

 (Step Over, F6): przejście do kolejnej instrukcji. Jeżeli instrukcją jest wywołanie funkcji, 

„przeskakujemy” tę funkcję (wykona się ona w całości). 

 (Step Return, F7): jeżeli weszliśmy do wnętrza funkcji komendą Step Into, ta komenda wykonuje 

całą funkcję i powraca „poziom wyżej”. 

 (Restart): uruchamia program od początku. 

Podgląd zawartości zmiennych 

Aby sprawdzić co robi nasz program, musimy zajrzeć do wnętrza zmiennych, które program 

wykorzystuje. Po zatrzymaniu programu możemy najechać kursorem myszy na nazwę zmiennej, co 

pozwoli nam zobaczyć jej zawartość. Na rysunku pokazano podgląd zmiennej lokalnej typu int. 



 

Zmienne lokalne (zadeklarowane w bieżącej funkcji) można również obejrzeć w oknie Variables. 

Zmienne, których zawartość została zmodyfikowana przez ostatnio wykonaną instrukcję, są 

podświetlane na żółto. 

 

W przypadku tablic możliwe jest rozwinięcie zawartości i podejrzenie komórek tabeli. 

 

W podanym przykładzie, tablica samples jest zmienną globalną, dlatego nie jest ona wyświetlana na 

liście w oknie Variables. Można jednak dodać ją w zakładce Expressions. Klikamy na + Add new 

expression i wpisujemy nazwę zmiennej. Może to być również wyrażenie, jak w prezentowanym 

przykładzie. 



 

Wykreślanie zawartości tablicy 

Zawartość tablicy można pokazać na wykresie. W tym celu należy uruchomić program i zatrzymać go 

w wybranym miejscu za pomocą punktu przerwania, a następnie wybrać z menu: Tools > Graph > Single 

Time. W oknie należy podać następujące dane. 

Acquisition buffer size – liczba elementów w tablicy. 

Dsp data type – dla liczb Q15: 16-bit signed integer; dla innych typów – odpowiedni typ z listy. 

Start Address – tu trzeba wpisać nazwę tablicy. 

Display data size – ile elementów ma być pokazanych na wykresie. 

Można również podać Q_Value (15) i Sampling Rate (48000) – te wartości mają wpływ tylko na opisy 

osi wykresu. 

 

Wykres zostanie wyświetlony w dolnej części okna. W prezentowanym przykładzie są to pseudolosowe 

wartości. 



 

Wykreślanie widma (FFT) zawartości tablicy 

Można wykreślić widmo amplitudowe zawartości tablicy. Służy do tego funkcja Tools > Graph > FFT 

Magnitude. Istotne ustawienia są następujące. 

Acquisition buffer size – liczba elementów w tablicy. 

Dsp data type – dla liczb Q15: 16-bit signed integer; dla innych typów – odpowiedni typ z listy. 

Sampling Rate Hz – częstotliwość próbkowania w Hz, 48000. 

Start Address – tu trzeba wpisać nazwę tablicy. 

FFT Order – rozmiar FFT jako potęga liczby 2. Np. 2048 = 211, więc wpisujemy 11. Dla 1024 wpisujemy 

10. W polu FFT Frame Size pojawia się rzeczywisty rozmiar FFT. 

FFT Window Function – funkcja okienkowania, np. Hamming. 

 

Wykres jest wyświetlany w dolnej części okna. Prezentowany przykład nie jest zbyt ciekawy, ponieważ 

tablica zawiera wartości pseudolosowe. 



 

Dodatek – zapisywanie zawartości tablicy do pliku 

Ta funkcja nie jest niezbędna, ale może być przydatna przy realizacji projektu. Dowolną zmienną 

(właściwie dowolny blok pamięci) można zapisać do pliku binarnego. Należy wywołać funkcję: Tools > 

Save Memory. Klikamy Browse, wybieramy lokalizację zapisywanego pliku i z listy Zapisz jako typ 

wybieramy Raw Data Format. Klikamy Zapisz i Next. Następnie w polu Start Address wpisujemy albo 

nazwę tablicy, albo adres w pamięci. Z listy Type-size wybieramy typ danych (16 bits dla Q15). W polu 

Specify the numer of memory words to read podajemy liczbę wartości (np. długość tablicy). Klikamy 

Finish. 

 

Zapisany plik można wczytać np. do programu Audacity (jako surowy plik, jeżeli zawiera próbki 

dźwięku). Za pomocą języka Python i modułu NumPy można wczytać plik następująco (przykład): 

import numpy as np 

samples = np.fromfile(‘samples.bin’, dtype=’int16’) 

  


