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Άδειες Χρήσης 

 

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.  

• Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας 

χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.  

 

 

 

Χρηματοδότηση 

 

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού 

έργου του διδάσκοντα. 

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη 

αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.  

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 
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1. Σκοποί ενότητας 
 

Σκοπός της εισαγωγικής αυτής ενότητας είναι η γνωριμία των φοιτητών με τα 

χαρακτηριστικά της κάρτας TMS320C5505 eZdsp™ την οποία και θα 

χρησιμοποιήσουν για τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος. 

2. Περιεχόμενα ενότητας 
 

Στην ενότητα αυτή θα γίνει μια περιγραφή της κάρτας TMS320C5505 eZdsp™ και 

μια παρουσίαση των χαρακτηριστικών της και του τρόπου σύνδεσης της με τον Η/Υ 

καθώς και με διατάξεις εισόδου / εξόδου ακουστικού σήματος. 

 

3. Θεωρία 
 

3.1 Περιγραφή 

 
Το σύστημα TMDX5505-eZDSP είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο μικρών διαστάσεων 

και ιδιαίτερα χαμηλού κόστους, συνδεόμενο και τροφοδοτούμενο μέσω της θύρας 

USB του υπολογιστή,  το οποίο περιλαμβάνει όλο το απαραίτητο υλικό και λογισμικό 

για την αξιοποίηση των επεξεργαστών TMS320C5504 και TMS320C5505. Πρόκειται 

για τους δύο Ψηφιακούς Επεξεργαστές Σήματος (Digital Signal Processors – DSPs) 

των 16 bits με τη χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος. Η θύρα USB παρέχει 

αρκετή ισχύ για να λειτουργήσει ο εξαιρετικά «οικονομικός» TMS320C5505 ώστε να 

μην απαιτείται άλλη, εξωτερική τροφοδοσία. 

Αν και εξαιρετικά χαμηλού κόστους τόσο ως προς την απόκτηση όσο και ως προς 

την λειτουργία, το εργαλείο αυτό επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση των προηγμένων 

δυνατοτήτων των δύο επεξεργαστών που υποδέχεται και υποστηρίζει (C5504 και 

C5505). Φέρει ενσωματωμένο τον εξομοιωτή XDS510 ο οποίος προσφέρει πλήρη 

λειτουργία debugging σε επίπεδο πηγαίου κώδικα (source level). Επιπλέον 

υποστηρίζει το Ολοκληρωμένο Αναπτυξιακό Περιβάλλον Code Composer Studio 

(CCS) version 4.0 καθώς και το λογισμικό  eXpressDSP™ το οποίο περιλαμβάνει τον 

πυρήνα (λειτουργικό σύστημα) DSP/BIOS™.  
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3.2 Χαρακτηριστικά 
 

Όπως προαναφέρθηκε, οι δύο DSPs των 16 bits TMS320C5504 και TMS320C5505 

είναι από τους επεξεργαστές με την χαμηλότερη κατανάλωση ισχύος της σημερινής 

βιομηχανίας, γεγονός που αυξάνει το χρόνο ενεργειακής αυτονομίας και ζωής της 

μπαταρίας του κεντρικού (φέροντος) υπολογιστικού συστήματος. Mε επεξεργαστική 

ισχύ 200 MIPS (εκατομμύρια εκτελούμενων εντολών ανά δευτερόλεπτο), με μνήμη 

320KB πάνω στο ολοκληρωμένο κύκλωμα, με υψηλότερο βαθμό ολοκλήρωσης από 

άλλους αντίστοιχους επεξεργαστές συγκρίσιμης τιμής και με hardware επιταχυντή για 

τον υπολογισμό του Ταχέως Μετασχηματισμού Fourier (Fast Fourier Transform – 

FFT), oι δύο αυτοί επεξεργαστές αποτελούν το θεμέλιο για την υλοποίηση μεγάλου 

εύρους από εφαρμογές επεξεργασίας σημάτων, όπως είναι η καταγραφή της φωνής, 

τα μουσικά όργανα, οι φορητές ιατρικές συσκευές και άλλες ηλεκτρονικές διατάξεις 

που αφορούν το καταναλωτικό κοινό, τις βιομηχανικές εφαρμογές και τις εφαρμογές 

ασφαλείας.  

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του TMDX5505-eZdsp είναι:  

 Αναπτυξιακό εργαλείο DSP σε μικρές διαστάσεις για τον επεξεργαστή C5505  

 Ο ίδιος ο επεξεργαστής TMS320C5505, αριθμητικής σταθερής υποδιαστολής 

και χαμηλής ισχύος 

 Ενσωματωμένος εξομοιωτής XDS100  

 Μνήμη I2C EEPROM 

 Προγραμματιζόμενος στερεοφωνικός κωδικοποιητής – αποκωδικοποιητής 

(codec) TLV320AIC3204 στα 32-bit και με χαμηλή κατανάλωση ισχύος 

 Συνδέσεις Line In, Headphone Out  

 Σύνδεση επέκτασης  

 Αφαιρούμενη συσκευασία USB stick 

 Περιέχεται το Ολοκληρωμένο Αναπτυξιακό Περιβάλλον Code Composer 

Studio 4.0 

 Πλήρης τεκμηρίωση στο συνοδευτικό CD-ROM 

 Από πλευράς εργαλείων λογισμικού, ο σχεδιαστής μιας εφαρμογή μπορεί 

μέσω του εργαλείου αυτού να «μιλήσει» απευθείας στον επεξεργαστή 

TMS320C5504 ή 05 χάρις στην ανθεκτική και πλήρη πλατφόρμα ανάπτυξης 

CCS v.4.0, η οποία περιλαμβάνει 

o Ένα πλήρες αναπτυξιακό περιβάλλον, έναν αποδοτικό μεταφραστή 

C/C++ με βελτιστοποίηση κώδικα, ένα linker για σύνδεση ρουτινών, 

ένα debugger για έλεγχο και αποσφαλμάτωση, το ολοκληρωμένο 

εργαλείο συγγραφής κώδικα CodeWright με την τεχνολογία 

CodeSense για ταχύτερη παραγωγή κώδικα, δυνατότητα 

οπτικοποίησης των δεδομένων, έναν profiler και έναν ευέλικτο 

διαχειριστή projects.  

o Τον πυρήνα  DSP/BIOS™  που αποτελεί λειτουργικό σύστημα 

πραγματικού χρόνου. 

o Την βιβλιοθήκη έτοιμων «ρουτινών» Chip Support Library – CSL.  
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3.3 Σχηματικό φυσικής διάταξης των μονάδων πάνω στην 

κάρτα 
 

 

 

3.4 Σύνδεση της κάρτας με τον Η/Υ και τις διατάξεις εισόδου / 

εξόδου ακουστικού σήματος 
 

 


