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Piny v tomto manuálu jsou popsány z hlediska funkčnosti v kostře programu. První pin je vždy označen červenou tečkou. 

 
(Obrázek č.1 – Celkový pohled na vývojový kit s popisem)  
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PWM SYNC 

PIN NÁZEV 

1 GND 

2 PWMSYNCOUT 

3 INV PWMSYNCOUT 

   4 INV PWMSYNCIN 

5 PWMSYNCIN 

    6 GND 

(Tabulka č.1 – zapojení konektoru PWM SYNC) 

SCI B  

PIN NAZEV 

1 SCIB OUT 

2 SCIB OUT inv 

3 SCIB IN inv 

4 GND 

5 SCIB IN inv 

6 GND 

7 GND 

8 GND 

(Tabulka č.2 – konektoru pro SCI B) 
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(Obrázek č.2 – Popis procesorové desky kitu)  
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(Obrázek č.3 – Popis konektoru propojení1 s digitální deskou )       (Obrázek č.4 – Popis konektoru propojení s analogovou deskou )
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(Obrázek č.5 – Popis konektoru propojení2 s digitální deskou )  (Obrázek č.6 – Popis konektoru SCI C ) 

                
(Obrázek č.6 – Připojení JTAG programátoru )                (Tabulka č.3 – nastavení BOOT SW) 
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(Obrázek č.7 – Popis analogové desky kitu ) 

Analogové vstupy:ADCIN (-5 až +5V) 
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(Obrázek č.8 – konektor analogového vstupu ) (Obrázek č.9 – D/Avýstup1 ) (Obrázek č.10 – D/Avýstup2 ) 

 
                                                                                                                                           (Obrázek č.11 – popis digitální desky ) 

Konektory pro měření teploty 

nastaveno pro  

POWEREX CM200DX-24S 

PWM výstupy 
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 (Obrázek č.11 – popis digitální desky )                                                                                                                                    (Tabulka č.4 – popis pinů PWM konektoru) 

 

 
 (Obrázek č.12 – číslování PWM konektoru ) 

PWM výstup  

1                   2          3                     4          5                    6 

Piny 17 a 19 jsou určeny pro konkrétní typ budiče 

17 – určuje zda se budou dva tranzistory ovládat zvlášť 

PWM kanálem A a B a nebo pouze jedním kanálem. 

19 – určuje generování mrtvých dob v externím měniči 
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(Obrázek č.13 – zapojení výstupu PWM kanálu )                (Tabulka č.5 – popis pinů konektoru SCI-C) 

 

Konektory pro měření teploty jsou připojeny k procesoru Atmel Atmega168A, který s TMS komunikuje přes SCI-C. Naprogramování Atmelu je přibaleno 

v elektronické dokumentaci na DVD.
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1.Úvod 
 

V třetí kapitole hlavní části diplomové práce jsou popsány principy funkce jednotlivých 

periferií. V tomto dokumentu se nacházejí kódy pro jejich nastavení, které jsou v hlavní části 

diplomové práce uvedeny. Struktura tohoto dokumentu je obdobná struktuře druhé kapitoly hlavní 

části diplomové práce.  

Samotné příklady jsou zde ve formátu, který je standartním pro editory jazyka c++. To znamená, že 

barva písma kódu je černá a poznámek zelená. Taktéž je zde dodržena syntaxe, což znamená, že je 

kódy možné rovnou vykopírovat do Code Composer Studio (CCS). Vyjímku tvoří česká diakritika 

v poznámkách, avšak CCS s těmito znaky umí pracovat. 

Další kódy pro nastavení TMS jsou k nalezení v příkladech od výrobce ve složce 

..\tidcs\c28\DSP2833x\v131\DSP2833x_examples. V těchto příkladech jsou také uvedena celá 

nastavení periferií pro jednotlivé aplikace, což může uživateli podstatně zjednodušit práci. 
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2.Kódy 
 

/*ČASOVÁNÍ TMS*/ 

 
InitSysCtrl();/*nastaví jako zdroj taktovacího signálu interní oscilátor, 

nastaví frekvenci na 150MHz a zakáže vatchdog*/ 

 
 

/*NASTAVENÍ GPIO*/ 

 
EALLOW; // povolení zápisu do chráněných registrů je nutno provést před 

//začátkem konfigurace GPIO 

 

/*výběr funkce GPIO*/ 

GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO1 = 0;  // nastaví GPIO1 = GPIO 

GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO1 = 1;  // nastaví GPIO1 = PWM1B out 

GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO1 = 2;  // nastaví GPIO1 ECAP6 

GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO1 = 3;  // nastaví GPIO1 = MFSRB (McBSP) 

GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.all = 1;  // nastaví GPIO 1 -16 na 2.f-ci 

/* pro GPIO 0-15 GPAMUX1; GPIO 16-31 GPAMUX2 GPIO 32-47 GPBMUX1; GPIO 48-63 

GPBMUX2; GPIO 64-79 GPCMUX1; GPIO 80-87 GPCMUX2*/ 

 

/*povolení pull-up*/ 

GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO0 = 0;   // povolení pull-up na GPIO 0 

GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.all = 0;   // povolení pull-up na GPIO 0 - 31 

/* pro GPIO 0-31 GPAPUD; GPIO 32-63 GPBPUD; GPIO 64-87 GPCPUD */ 

 

/* nastavení synchronizace v případě, že je pin nastaven jako GPIO in*/ 

GpioCtrlRegs.GPAQSEL1.bit.GPIO7 = 0; // Synchronizace podle SYSCLOUT 

GpioCtrlRegs.GPAQSEL1.bit.GPIO7 = 1; // Synchronizace s prvními 6-ti 

GpioCtrlRegs.GPAQSEL1.bit.GPIO7 = 2; // Synchronizace s prními 3-mi 

GpioCtrlRegs.GPAQSEL1.bit.GPIO7 = 3; // Asynchronní přenos 

/* pro GPIO 0-15 GPAQSEL1; GPIO 16-31 GPAQSEL2 GPIO 32-47 GPBQSEL1; GPIO 

48-63 GPBQSEL2; GPIO 64-79 GPCQSEL1; GPIO 80-87 GPCQSEL2*/ 

 

/*nastavení směru toku dat*/ 

GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO8 = 1;   // GPIO8 nastavení jako výstup 

GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO8 = 0;   // GPIO8 nastavení jako vstup 

GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.all = 1;   // celá skupina jako výstup GPIO 0-31 

/* pro GPIO 0-31 GPADIR; GPIO 32-63 GPBDIR; GPIO 64-87 GPCDIR */ 

 

EDIS; // ukončení zápisu do chráněných registrů je nutno provést po 

//skončení konfigurace GPIO 

 

/*povolení logických proměnný, v případě, že je pin nakonfigurován jako 

GPIO out nastavuje se bez EALLOW a EDIS*/ 

GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO6 = 1;   // Nastavení GPIO6 do log.1 

GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO6 = 1; // Nastavení GPIO6 do log.0 

GpioDataRegs.GPATOGGLE.bit.GPIO6 = 1; // Přepnutí logické proměnné na GPIO6 

GpioDataRegs.GPASET.bit.all = 1;   // Nastavení GPIO 0-31 do log.1 

/* pro GPIO 0-31 GPASET; GPIO 32-63 GPBSET; GPIO 64-87 GPCSET */ 

/* pro GPIO 0-31 GPACLEAR; GPIO 32-63 GPBCLEAR; GPIO 64-87 GPCCLEAR */ 

/* pro GPIO 0-31 GPATOGGLE; GPIO 32-63 GPBTOGGLE; GPIO 64-87 GPCTOGGLE */ 
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/*PŘERUŠENÍ*/ 

 
/* Ještě před hlavním programem je za potřebí deklarovat přerušení, která 

mohou nastat*/  

 

EALLOW; 

interrupt void adc_isr(void); 

EDIS; 

 /*deklaruje přerušení adc_isr (navratova hodnota nazev(vstupni hodnota)) 

před zadáním příkazu je nutno povolit a následně ukončit povolení pro zípis 

do chráněných registrů/* 

 

PieVectTable.ADCINT = &adc_isr; /* vektor přerušení ADCINT se volá jako 

acd_isr. Je možno využít i ADCINT avšak pro navazující strukturu programu, 

na vnější programy, je vhodné si zvolit svůj vlastní název*/ 

 

/*následující příkazy je vhodné zadat na začátku každého programu, kde se 

využívá jakéhokoli přerušení*/ 

DINT; //zakazuje všechna přerušení na procesorové úrovni 

 

InitPieCtrl();//vymaže všechny PIE registry PIEIER a PIEIFR obsahuje i 

funkci DINDT 

 

EINT; //povoluje všechna přerušení na procesorové úrovni 

 

 

IER = 0x0000; //zakáže všechna přerušení IER 

IFR= 0x0000; // smaže všechny příznaky přerušení IFR 

 

InitPieVectTable();//je zapotřebí zadat pro inicializaci tabulky vektorů 

pro PIE blok.  

 

/*tabulku pro určení, která PIE cesta přerušení je sepnutá při určitém 

přerušení se nachází v DSP2833x_PieVect.c*/ 

/*konec příkazů vhodných na začátku programu*/ 

 

 

interrupt void adc_isr(void) 

{ 

/*vepsání programu přerušení*/ 

}  

/*Uvnitř se vypisuje program, který se má provést při daném přerušení. void 

– žádná vstupní ani návratová hodnota*/   

 
 

/*CPU - TIMERS*/ 
interrupt void cpu_timer0_isr(void); // zadefinování přerušení 

interrupt void cpu_timer1_isr(void); // zadefinování přerušení 

interrupt void cpu_timer2_isr(void); // zadefinování přerušení 

 

InitCpuTimers();//tuto nastavení je nutno provést aby fungoval následující 

kód 

 

/* zjednodušené nastavení čítače, nejprve je nutné provést funkci nastavení  

-InitCpuTimers();, jejíž definici nalezneme v DSP2833x_CpuTimers.c;*/ 

 

ConfigCpuTimer(_&CpuTimer0,150,1000000) 

// (nastavovaný čítač, frekvence čítače v Mhz, perioda přerušení) 

 

//předdefinování názvu přerušení 
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EALLOW;    

PieVectTable.TINT0 = &cpu_timer0_isr; 

PieVectTable.XINT13 = &cpu_timer1_isr;      

PieVectTable.TINT2 = &cpu_timer2_isr;  

EDIS;  

 

//generování přerušení 

interrupt void cpu_timer0_isr(void) 

{ 

/*vepsání programu přerušení */ 

 

} 

 

/*PWM MODULY*/ 

 

 
EALLOW; // povolení zápisu do chráněných registrů je nutno provést před 

//začátkem konfigurace GPIO 

 

/*nastaveni časové základny time base*/ 

 

EPwm1Regs.TBPRD = Period;  // nastaví registr TBPRD na hodnotu proměnné 

//Period která je Uint16 

EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = HSDIV;//nastaví registr HSPCLKDIV – 

//proměnná Uint16 HSDIV  

EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = DIV; //hodnota registru CLKDIV proměnná Uint16 

//DIV 

EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; //určení směru čítání 
EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UP; //určení směru čítání 

EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_DOWN; //určení směru čítání 

EPwm1Regs.TBPRD.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;//povoleni stínového registru 

EPwm1Regs.TBPRD.bit.SHDWAMODE = TB_SHADOW;//zakázání stínového registru 

EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO; /*načtení nové hodnoty ze 

stínového registru při hodnotě čítání citace 0; lze nastavit i své vlastní 

hodnoty, je zapotřebí je nadefinovat příkazem #define*/ 

 

 

/*nastaveni synchronizace*/ 

EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE; // zakázání synchronizace 

EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE; //povolení synchronizace 

EPwm1Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_CTR_ZERO; //výstup synchronizace z EPWM1 

je signál CRT=ZERO 

EPwm1Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_CTR_CMPB; //CTR=CMPB 

EPwm1Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_SYNC_IN; //výstup synchronizace = vstupní 

 
 
/*nastaveni counter compare*/ 

EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW; // povolení stínového registru 

CMPCTLA i CMPCTLB v EPWM1A 

EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW; //totéž pro EPWM1B 

 

EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO_PRD; // načtení nové hodnoty 

//ze stínového registru při CTR=Zero pro EPWM1A 

EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO_PRD; //totéž pro EPWM1B 

 
EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = 100; //nastavení CMPA na hodnotu 100*TBCLK 

EPwm1Regs.CMPB = 200; //nastaveni CMPB na hodnotu 200*TBCLK 

 

/*action qualifier*/ 

/*na výstupu se zde nastavují čtyři reakce: AQ_SET, AQ_CLER, AQ_TOGGLE, 
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AQ_NO_ACTION. (nastav 1, nastav0, přepni proměnnou, nedělej nic. 

V následujících příkazech jsou pro ukázku zahrnuty všechny tři.)*/ 

EPwm1Regs.AQCTLA.bit.ZRO = AQ_SET; //akce pro EPWM1 AQCTLA při CTR=ZERO 

EPwm1Regs.AQCTLB.bit.ZRO = AQ_SET; // akce pro EPWM1 AQCTLB při CTR=ZERO 

EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR; // akce pro EPWM1 AQCTLB při čítání 

nahoru CRT=CMPA 

EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_NO_ACTION; //čítání dolů CTR=CMPA 

EPwm1Regs.AQCTLA.bit.PRD = AQ_TOGGLE; // CTR=PRD 

 

/*dead band generator*/ 

EPwm1Regs.DBFED = 50; // FED = 50xTBCLK –sestupná hrana 

EPwm1Regs.DBRED = 50; // RED = 50xTBCLK – náběžná hrana 

/*Trip-Zone*/ 

 

EPwm1Regs.TZCLR.bit.OST = 1; // Vymazání příznaku přerušení OST režimu 

EPwm1Regs.TZCLR.bit.INT = 1; //logická hodnota na kterou má TZ reagovat 

EPwm2Regs.TZCLR.bit.CBC = 1; // Vymazání příznaku přerušení CBC režimu 

 

EALLOW; 

EPwm1Regs.TZSEL.bit.OSHT1 = 1; // Nastavení na OHST režim 

EPwm1Regs.TZSEL.bit.OSHT2 = 1; // Nastavení na OHST režim 

 

EPwm2Regs.TZSEL.bit.CBC1 = 1; //Nastavení o CBC režim 

EPwm2Regs.TZSEL.bit.CBC2 = 1; //Nastavení o CBC režim 

 

EPwm2Regs.TZEINT.bit.CBC = 1; //povolení přerušení TZ 

EDIS; 

 

EPwm1Regs.TZCTL.bit.TZA = TZ_FORCE_HI; // Nastavení reakce výstupu 

EPwm1Regs.TZCTL.bit.TZB = TZ_FORCE_LO; // Nastavení reakce výstupu 

 

 

 

/*EVENT Trigger logika*/ 

EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 1; //povolení ePWM1SOCA 

EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = 2; //vyber CTR=PRD 

EPwm1Regs.ETPS.bit.SOCAPRD = 1; // počet příchozích signálů pro reakci   

EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCBEN = 1; // povolení ePWM1SOCB 

EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCBSEL = 1; // vyber CTR=ZERO 

EPwm1Regs.ETPS.bit.SOCBPRD = 1; // počet příchozích signálů pro reakci 

 

 

/*ADC*/ 
 

AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCCLKPS = 3;//při150MHzHISPCP -> 

//25MHz(HISPCPC/(2*ADCLKPS)) 

AdcRegs.ADCTRL1.bit.CPS = 0;//dělička hodin ADC = ADCCLK/1 

AdcRegs.ADCTRL1.bit.ACQ_PS = 7;//doba převodu = (1/ADCCLK)*(7+1) 

AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_CASC = 1; //kaskádový mód 

 

AdcRegs.ADCMAXCONV.all = 15; //převeď 16 hodnot 

/*převod hodnot připojených k multiplexorům. Vždy se střídá hodnota z 

multiplexoru 1 a 2*/ 

AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV00 = 0; //převod kanálu 0 

AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV01 = 8; //převod kanálu 8 

AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV02 = 1; //převod kanálu 1 

AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV03 = 9; //převod kanálu 9 

AdcRegs.ADCCHSELSEQ2.bit.CONV04 = 2; //převod kanálu 2 

AdcRegs.ADCCHSELSEQ2.bit.CONV05 = 10; //převod kanálu 10 

AdcRegs.ADCCHSELSEQ2.bit.CONV06 = 3; //převod kanálu 3 

AdcRegs.ADCCHSELSEQ2.bit.CONV07 = 11; //převod kanálu 11 
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AdcRegs.ADCCHSELSEQ3.bit.CONV08 = 4; //převod kanálu 4 

AdcRegs.ADCCHSELSEQ3.bit.CONV09 = 12; //převod kanálu 12 

AdcRegs.ADCCHSELSEQ3.bit.CONV10 = 5; //převod kanálu 5 

AdcRegs.ADCCHSELSEQ3.bit.CONV11 = 13; //převod kanálu 13 

AdcRegs.ADCCHSELSEQ4.bit.CONV12 = 6; //převod kanálu 6 

AdcRegs.ADCCHSELSEQ4.bit.CONV13 = 14; //převod kanálu 14 

AdcRegs.ADCCHSELSEQ4.bit.CONV14 = 7; //převod kanálu 7 

AdcRegs.ADCCHSELSEQ4.bit.CONV15 = 15; //převod kanálu 15 

  

AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_ENA_SEQ1 = 1; //povolení od přerušení sekvenceru 1. 

AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1 = 1;//Nastaví příznak přerušení od sekvenceru1 

AdcRegs.ADCTRL2.bit.EPWM_SOCA_SEQ1 = 1; //Start převodu sekvence1 je 

zahájen signálem SOCA 

AdcRegs.ADCTRL2.bit.EPWM_SOCB_SEQ = 1; // Start převodu všech sekvencí je 

zahájen signálem SOCA 

 

 

/*SCI*/ 

 

 
/*Před tímto nastavením je potřeba nadefinovat přerušení a nastavit GPIO 

porty funkci initSciaGpio*/ 

initSciaGpio(); 
/*Nastavení SCIA  DLB, 8-bit word, baud rate 0x000F, default, 1 STOP bit, 

no parity*/ 

 

void scia_echoback_init() 

{ 

    // Note: Clocks were turned on to the SCIA peripheral 

    // in the InitSysCtrl() function 

 

 SciaRegs.SCICCR.all =0x0007;   // 1 stop bit, bez kontroly smyčky 

                           // Bez paritního bitu, přenášené slovo má 8 bitů 

                                   // async mód, idle-line protokol 

SciaRegs.SCICTL1.all =0x0003;  // povolení vysílání, příjmu a hodinSCICLK 

                                   // Zakázání RX ERR, SLEEP, TXWAKE 

SciaRegs.SCICTL2.all =0x0003; // povolení přerušení TXRDY a RXRDY 

SciaRegs.SCICTL2.bit.TXINTENA =1; // povolení přerušení FIFO vysílání 

SciaRegs.SCICTL2.bit.RXBKINTENA =1; // povolení přerušení FIFO příjem 

 #if (CPU_FRQ_150MHZ) 

       SciaRegs.SCIHBAUD    =0x0001;  // 9600 baud @LSPCLK = 37.5MHz. 

       SciaRegs.SCILBAUD    =0x00E7; 

 #endif 

 #if (CPU_FRQ_100MHZ) 

      SciaRegs.SCIHBAUD    =0x0001;  // 9600 baud @LSPCLK = 20MHz. 

      SciaRegs.SCILBAUD    =0x0044; 

 #endif 

 SciaRegs.SCICTL1.all =0x0023; // Při výskytu chyb se aktivuje 

//přerušení 

} 

 

// Realizace vysílání 

void scia_xmit(int a) 

{ 

    while (SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFFST != 0) {} 

    SciaRegs.SCITXBUF=a; 

 

} 

 

void scia_msg(char * msg) 
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{ 

    int i; 

    i = 0; 

    while(msg[i] != '\0') 

    { 

        scia_xmit(msg[i]); 

        i++; 

    } 

} 

 

// Initalizace SCI FIFO 

void scia_fifo_init() 

{ 

    SciaRegs.SCIFFTX.all=0xE040; // Nastavení zpoždění mezi přenosem slov 

    SciaRegs.SCIFFRX.all=0x204f; // Nastavení zpoždění mezi přenosem slov 

    SciaRegs.SCIFFCT.all=0x0; // Nastavení zpoždění mezi přenosem slov 

 

} 
 

/*SPI*/ 
 

InitSpiaGpio(); 

 

 SpiaRegs.SPICCR.bit.SPISWRESET = 0; //zastavení SPI 

 SpiaRegs.SPICCR.bit.CLKPOLARITY = 0;//polarita vzestupná hrana 

 SpiaRegs.SPICCR.bit.SPILBK = 0;  //loopback vypnuty 

 SpiaRegs.SPICCR.bit.SPICHAR = 0xF; //16bitu délka 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 mód 

 SpiaRegs.SPICTL.bit.TALK = 1;//povoleni vysílání 

 SpiaRegs.SPICTL.bit.SPIINTENA = 1;//přerušení zapnuta 

 

 SpiaRegs.SPIBRR = 1;//bitrate při LOSPCP -> 0x0002 -> 37.5MHz -> 

9.375MHz 

 

 SpiaRegs.SPIPRI.bit.FREE = 1;//běží i při zastavení debuggerem 

  

 SpiaRegs.SPICCR.bit.SPISWRESET = 1;//povoleni SPI 

 

 Send_DA(0x800E);//Nastaveni 2.048V referece CTRL0 registr 

 Send_DA(0x900F);//Nastaveni FAST modu 
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Úvod: 

Společnost Texas Instruments vyvinula svůj vlastní software pro sestavování programu pro 

aplikace s jejich mikrokontroléry. Jmenuje  se Code Composer Studio.  Pro práci s TMS320F28335 se 

na katedře elektroniky využívá verze 4.2. (CCS4).  

 

Instalace CCS4: 
před instalací tohoto software je zapotřebí deaktivovat antivirový program!!! Následně je instalace 

tohoto software snadná a ničím výjimečná. V instalačním balíčku ponecháme všechny předvolby jak 

jsou nastaveny. 
 

1.Příprava a nastavení pracovního prostředí CCS4: 

K překladu programu pro TMS320f28335 se na katedře elektroniky používá programátor  

C2000, který připojíme do PC přes rozhraní USB. Co se ovladačů pro OS Windows týče, tak pro starší 

systém XP je potřeba nahrát ovladače ručně. Novější systém win7 již ovladače k tomuto překladači 

obsahují. Ovladače k tomuto zařízení jsou uloženy také na DVD. 

Po instalaci ovladačů, se přestoupí k samotnému softwaru vývojového prostředí C++: Texas 

instrumens - Code Composer studio v.4.2(CCS4).  

Po spuštění se zobrazí nabídka pro výběr uložení projektu. Je doporučeno, aby si každý vybral svou 

složku pro ukládání projektů vytvořených v CCS. Je důležité, aby se v cestě k workspace nenacházely 

v názvech složek žádné znaky s diakritikou!!! Toto následně platí i pro názvy vytvořených souborů!!!  

 

(Obrázek č. 1.1 – Výběr umístění work space.) 
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Po zvolení prostoru pro workspace (pracovní prostředí) se zakládá nový projekt, v jehož rámci se 

realizuje konkrétní program.  

 

(Obrázek č. 1.2 – Založení nového projektu.) 

 

Dále je zapotřebí vybrat název projektu. 

 

(Obrázek č. 1.3 – Výběr názvu projektu.) 
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Výběr typu programátoru: 

 

(Obrázek č. 1.4 – Výběr typu programátoru.) 

Dostupné indexování se ponechává na volbě full: 

 
(Obrázek č. 1.5 – Výběr indexování.) 
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Poslední nastavení se také ponechává na výchozích hodnotách. 

 

(Obrázek č. 1.6 – Poslední nastavení projektu při jeho zakládání.) 
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Již založen nový projekt a celou strukturu si je možno prohlédnou v záložce C/C++ Projects. Je zde 

zobrazeno kompletní větvení dostupných knihoven a zdrojových souborů. Defaultně se do projektu 

vloží základní knihovny od CCS4. Uživatel pak musí zvlášť vložit (naincludovat) zdrojové soubory pro 

daný typ procesoru (viz níže). 

 
(Obrázek č. 1.7 – Struktura projektu.) 

Nyní je zapotřebí vytvořit zdrojový soubor hlavního programu, který se vytvoří pomocí stisku pravého 

tlačítka myši na složku projektu na kartě C/C++ Projects. V tomto souboru je realizován hlavní 

algoritmus programu. 

 

(Obrázek č. 1.8 – Přidání zdrojového soubor hlavního programu.) 
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Jako v každý hlavní program psaný v C/C++ musí být i tento uložen do souboru main.c. 

 

(Obrázek č. 1.9 – Pojmenování zdrojového souboru hlavního programu.) 

 

Nyní je již připraveno téměř vše k realizaci programu. Zbývá poslední krok, a tím je vložení 

potřebných zdrojových souborů, které se budou v programu využívat,  do složky projektu. Tyto 

zdrojové soubory jsou umístěny ve  složce .. tidcs\c28\DSP2833x\v131. V případě neučinění tohoto 

kroku, by CCS při kompilaci vyhodil chybu, jelikož nebude znát určitou část kódu, či jiná nastavení 

procesoru. Zdrojový soubor se vloží opět stiskem pravého tlačítka myši na složku projektu a z nabídky 

se vybírá možnost Add Files to Projet. V průzkumníku se pak daný objekt označí a vloží do projektu. 

 
(Obrázek č. 1.10 – Přidání dalších zdrojových souborů se základním nastavením funkcí TMS) 
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Základní soubory potřebné pro vložení do projektu: 

..tidcs\c28\DSP2833x\v131\DSP2833x_common\source\DSP2833x_ADC_cal.asm 

..tidcs\c28\DSP2833x\v131\DSP2833x_common \source\ DSP2833x_usDelay.asm 

..tidcs\c28\DSP2833x\v131\DSP2833x_common \source\ DSP2833x_DisInt.asm 

..tidcs\c28\DSP2833x\v131\DSP2833x_common \cmd\28335_RAM_Ink.cmd        * 

..tidcs\c28\DSP2833x\v131\DSP2833x_headers\cmd\ DSP2833x_Headers_nonBIOS.cmd    ** 

.. tidcs\c28\DSP2833x\v131\DSP2833x_headers\source\DSP2833x_GlobalVariableDefs.c 

 

*28335_RAM_Ink.cmd v tomto souboru je zadefinován paměťový prostor RAM (SARAM), tzn.  

program se nahrává do operační paměti. Je možno také vybrat …\F28335.cmd, kdy se program bude 

nahrávat do paměti flash, ale pro testovací aplikace je lepší využívat paměti RAM a tím prodloužit 

životnost flash pamětí. 

** pokud využíváme pro naši aplikaci BIOS, vybereme soubor  ..\ DSP2833x_Headers_BIOS.cmd 

 

Následně se pak vybírají zdrojové soubory, které jsou zapotřebí k příkazům pro uživatelský program. 

Ve většině případů se nacházejí ve složce: ..\ tidcs\c28\DSP2833x\v131\DSP2833x_common\source\ 

 

 

Posledním krokem je vybrat cestu ke knihovnám. To se provede kliknutím pravým tlačítkem myši na 

složku projektu a výběrem volby „Build Properties“ 

 

 
 

(Obrázek č. 1.11 – Vybrání cesty ke knihovnám1.) 
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(Obrázek č. 1.12 – Vybrání cesty ke knihovnám2.) 

V kartě Tool Settings  položka Include Options se přidají tyto dvě složky: 

..\ tidcs\c28\DSP2833x\v131\DSP2833x_headers\include 

..\tidcs\c28\DSP2833x\v131\DSP2833x_common\include 

 

(Obrázek č. 1.13 – Vybrání cesty ke knihovnám3.) 
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2.Kompilace hotového programu a nastavení po kompilaci: 

Pro následující nastavení je zapotřebí napsat nějaký program. Na konci tohoto dokumentu je 

jednoduchý program pro blikání LED, který bude fungovat pokud je vše nastaveno správně v bodu č1.  

Do projektu  bude třeba ještě vložit soubor DSP2833x_SysCtrl.c  

..\ tidcs\c28\DSP2833x\v131\DSP2833x_common\source\ DSP2833x_SysCtrl.c 

Po první stisku tlačítka pro kompilaci  vyskočí následující okno, kde je potřeba zvolit 

položku YES.                            (Obrázek č. 2.1 – Tlačítko kompilace.) 

 

(Obrázek č. 2.2 – Odsouhlašení nového konfiguračního souboru.) 

Následně se vybírá soubor pro celkovou konfiguraci projektu, kdy se název může ponechat na výchozí 

hodnotě. 

 
(Obrázek č. 2.3 – Pojmenování konfiguračního souboru.)  
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Nyní je třeba zvolit typ zařízení do kterého se má program nahrávat a způsob jeho připojení. 

V nabídce Conection se vybere volba: Spectrum Digital C2000 XDS510LC Emulator 

a následně v nabídce Device:  TMS320F28335 se uloží stiskem tlačítka Save. 

 

 

(Obrázek č. 2.4 – Zvolení typu procesoru.) 

 

Po té se opět stiskne tlačítko pro kompilaci a program by se měl zkompilovat. 

Pokud již tak nebylo učiněno dříve, je uživatel vyzván k uložení projektu, aby se do procesoru nahrál 

aktuálně napsaný program. V případě, že se tak neučíní, nahraje se do procesoru neaktuální program. 

 

(Obrázek č. 2.5 – Uložení změn souboru s programem.) 
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Pokud by po tomto kroku vyskočilo následující okno, znamená to, že je v programu nějaká chyba, 

případně není  vložen nějaký zdrojový soubor, ve kterém je definovaná funkce využívaná uživatelem 

v jeho programu. 

 

(Obrázek č. 2.6 – Chybové hlášení.) 

 

Po nahrání programu do procesoru, je zapotřebí program spustit!!! 

 

 
 

(Obrázek č. 2.7 – Spuštění programu.) 
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3.Testovací program – blikání LED. 
 
Tento program slouží pouze k vyzkoušení funkčnosti. Není vhodné takovouto strukturu 
využívat v jiných programech, jelikož smyčka for trvá poměrně dlouho, kdy procesor nemůže 
dělat nic jiného. 
 
Program: 
 
#include "DSP2833x_Device.h" 

int32 a; 

void main(void) 

{ 

InitSysCtrl(); 

EALLOW; 

GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO58=0; 

GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO58=1; 

EDIS; 

while(1) 

{ 

for (a=0;a<1000000;a++) 

{ 

} 

GpioDataRegs.GPBTOGGLE.bit.GPIO58=1; 

} 

} 
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Část Code composer studio 

 

1.1 Otevření – importování programu  

 

Z pásu nabídek vybereme záložku project  a zvolíme třetí položku pro import projektu. 

 

 
(Obrázek č. 1.1 Záložka importování projektu.) 

!!!Jeden projekt nemůže být otevřen ve dvou workspace na jednom PC!!! 

 

(Obrázek č. 1.2 Otevření projektu.) 
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(Obrázek č. 1.3 Výběr projektu.) 

Tímto postupem se otevře projekt a je možno v něm pracovat. 

 

V samotném souboru main.c  jsou v poznámkách popsány funkce, či různé tipy a rady.  

1.2 Popis zdrojových souborů 

Ve zdrojových souborech jsou nadefinována nastavení periferií pro určitou funkci, která mohou být 
volána z hlavního programu. 
 
Atan_f32.asm – nadefinována f-ce arctg  
Atan2_f32.asm – nadefinována f-ce mínus arctg  
cos_f32.asm – generování f-ce cosinus 
Div_f32.asm – nadefinováno dělení dvou float čísel 
DSP2833x_ADC_cal.asm  - nastavuje offset a rozsah A/D převodníku 
DSP2833x_ADC.c – soubor funkcí sekvenčního převodu ADC 
DSP2833x_CodeStartBranch.asm - Určení bootování, pokud není k dispozici bootROM 
DSP2833x_CpuTimers.c – Funkce pro nastavení cpu časovačů 
DSP2833x_DefaultIsr.c – obsahuje obslužné rutiny 
DSP2833x_EPwm.c – nastavení PWM a GPIO portů pro pwm výstup 
DSP2833x_EQep.c – nastavení jednotky pro připojení inkrementálních čidel 
DSP2833x_PieCtl.c – vynulování všech PIE příznaků přerušení a jejich povolení 
DSP2833x_PieVect.c – nadefinování PIE tabulky vektorů 
DSP2833x_Sci.c – nastavení SCI pro komunikaci 
DSP2833x_Spi.c – nastavení SPI pro komunikaci 
DSP2833x_SysCtrl.c – Nastavení systémových hodin 
DSP2833x_usDelay.asm – Jednoduchá funkce zpoždění 
ENET_ExRAM.c – externí přístup do paměti 
ENET_Gpio.c -  nastavení gpio pro kostru 
ENET_podpurne_rutiny.c – sestava podprogramu pro komunikaci 
ENET_SpiB.c – inicializace rozhraní McBSP-A jako SpiB  
ENET_SpiC.c - inicializace rozhraní McBSP-B jako SpiC 
FPUmathTables.asm – tabulka hodnot pro funkce sinus a cosinus 
Isqrt_f32.asm – nadefinování funkce mocniny 
sin_f32.asm – generování f-ce sinus 
sincos_f32.asm – generování f-ce sinus a cosinus 
sqrt_f32.asm – nadefinování funkce odmocniny 
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1.3 Struktura programu 

Krok 0. Definování  

-konstanty pro nastavení PWM 

-proměnné pro komunikace 

-nadefinování přerušení 

-proměnné programu 

-přiřazení počátečních hodnot 

 

Hlavní program: 

Nastavení procesoru pro vývojový kit a kostru 

Krok 1. Ininializace systému 

-SYSCLK 

-PLL 

- Watchdog 

- CLK periferií 

Krok 2. GPIO 

-nastaveni RELE 

-PWM synchronizace 

Krok 3.Vynulování všech přerušení 

- vymazání všech příznaků PIEIER, PIEIFR 

- vymazání všech příznaků IER, IFR 

-inicializace tabulky vektorů 

-pojmenování přerušení 

Krok 4. Inicializace periferií 

-gpio 

-SPI 

-SCI 

-ADC 

-externí přístup do paměti 

-PWM 

Krok 5. Povolování přerušení 
-povolení jednotlivých přerušení 
 
Krok 6. Komunikace  SCI 
Nekonečná smyčka: 

-čtení dat labview 

-odesílání dat labview 

- povolování, zakazování pulsů  

-komunikace s ATMEL 
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Krok 7. Místo pro vlastní program (Nekonečnou smyčku) 
 

Konec hlavního programu. 

 
Krok 8. Místo pro kód při vyvolání přerušení 

-přerušení x 
-přerušení y 
-přerušení z 
. 
. 
. 
. 
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2. Práce v Labview 

Nejprve je zapotřebí nainstalovat balíček „visa501full!.exe“ - bez tohoto balíčku nebude fungovat 

soubor kostra.vi. 

Po prvním spuštění Kostra.vi, bude labview vyžadovat cestu k souborům se subVI, které jsou 

umístěny v  ...\Kostra Programu\ENET_Podpurne_VI.  

Hlavní panel je na obrázku rozdělen do 11cti oddílů. V následujících kapitolách budou tyto oddíly 

popsány. 

(Obrázek č. 2.1 Hlavní panel VI.) 

 

Puštění programu VI: 

 
(Obrázek č. 2.2 Spuštění VI.) 

 

1 2 
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2.1 Spojení s TMS 

Nejprve musí být spuštěn program v debugeru CCS4 a pak je možno navázat konektivitu s labview. 

Pro komunikaci je zapotřebí zvolit port COM3 a přenosovou rychlost ponechat na 56000. 

 
(Obrázek č. 2.1.1 komunikace v procesorem.) 

2.2 Indikátory 
Tyto indikátory slouží k indikaci chybových stavů výstupu PWM. V případě, kdy budou všechny 

zhasnuty, PWM běží v pořádku. Chybové stavy se resetují vypínači v bodu 2.3. 

2.3 Zapínání PWM 

Pro spuštění pulsů na výstup je potřeba nejprve zapnout a vypnout vypínač disable a následně to 

samé provést s vypínačem alllow. Pak je možno zapnout pulsy tlačítkem pulzy.  

 

2.4 Vypínače 

Tyto vypínače slouží k zapínání Relé, která jsou umístěna na vývojovém kitu. Jedno relé se nachází na 

digitální a druhé na analogové desce. Vypínače LED1 a 2 zapínají LED diody, které jsou připojeny ke 

GPIO58 a 59. 

 

2.5 PWM Data 

V kostře programu je nastavená střída PWM 1:1 (PWMA k PWMB). Těmito ovládacími prvky je možné 

regulovat tuto střídu v rozsahu <-1,1>. 

 

2.6 Analogové výstupy 

Zde se nastavuje volba připojení dat na analogové výstupy (GPIO20 - 23), které jsou umístěny na 

analogové desce vývojového kitu. 

 

2.7 Meření průtoku 
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Na digitální desce kitu je osazen procesor ATMEL, který  má za úkol měřit průtok chladicí kapaliny 

měniče. Zde jsou na hlavní panel  vyvedeny ukazatele.    

2.8 Měření průtoku 

Jedná se o stejnou situaci jako v bodě 2.7 s tím, že je zde zobrazována teplota tranzistorového 

modulu. Pro konkrétní typy tranzistorů je potřeba v ATMELU změnit nastavení konstant. 

2.9 Zobrazení analogových vstupů 
V tomto grafu se vykreslují hodnoty analogových vstupů v reálném čase.  

2.10 Výběr zobrazení vstupů 

V tomto ovládacím prvku je možno vypínat a zapínat zobrazení jednotlivých kanálů analogových 

vstupů. Toto se provede kliknutím levým tlačítkem myši na daný kanál a výběrem položky Plot 

Visible. 

 

(Obrázek č. 2.10 Zobrazení kanálu A/D.) 

 

2.11 Error 
V tomto sektoru se zobrazují případné chyby v přenosu dat mezi procesorem a labview.  
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Tento návod ukazuje, jakým způsobem lze přidávat ovládací a zobrazovací prvky ve VI souboru kostry 

programu. Ukázka je provedena na jednoduchém programu pro blikání LED s možnostmi měnit střídu 

a velikost periody, následně pak možnost zapnutí pauzy blikání.  

 

Program: 

 

//přidání proměnných: 

Uint32 pauza = 0; 

float32 perioda = 500000; 

float32 strida = 0.5;  

Uint32 a; 

 

if (pauza==0)   //podmínka pro zastavení čítání - pauza 

 { 

        if(a<(perioda*(1-strida))) //regulace střídy – délka zapnuti 

          { 

          GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO59=1;     

          } 

a++; 

if(a>(perioda*(1-strida))) //regulace střídy – délka vypnuti 

         { 

         GpioDataRegs.GPBCLEAR.bit.GPIO59=1; 

         } 

if(a>perioda)  //regulace střídy – vynulování periody na 0 

         { 

         a=0; 

          } 

   } 

 

Princip přidávání: 

Pokud je to možné, je doporučeno regulátory, tlačítka a jejich funkce kopírovat od již vytvořených, 

které mají z principu podobnou, či stejnou funkci a uživatelem naklonovaný objekt upravit. U 

veškerých názvů funkcí nesmí být použity mezery!!!! Místo nich se může použít podtržítko. 

 

Klonování ovládacích prvků má tři kroky: 

- kopírování ovladače 

- kopírování vhodné funkce 

- úpravy 

 

Klonování zobrazovacích prvků má dva kroky: 

- klonování funkce – zobrazovatel se naklonuje spolu s funkcí 

- úprava funkce 
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Tento rozdíl v postupech je dán umístěním prvků ve struktuře programu v Labview (vi), kdy ovládací 

prvek je vždy umístěn v první části hlavní sekvenční struktury a zobrazovací prvek je umístěn přímo v 

dané části funkce. 

1.Vypínač  pauzy blikání: 

1.1Kopírování ovladače 

Zde je nakopírováno tlačítko LED2 a přejmenováno na Perioda. Je možné si vytvořit i svůj vlastní 

spínač výběrem některého z palety Boolean v Labview.  TMS320F28335 neumožňuje pracovat přímo 

s datovým typem boolean, proto se do samotného řídícího programu musí definovat proměnná jiná 

(např: Uint16), kdy se v této proměnné budou využívat pouze hodnoty 1 a 0. 

 
(obrázek č.1 -  boolean ovládací prvky) 

1.2 Kopírování funkce 

Nyní nastává fáze přiřazení funkce tomuto ovladači. Je třeba nalézt nejpodobnější funkci jiného 

ovladače a zkopírovat ji. S touto funkcí se nejvíce ztotožňuje funkce „Pulsy“, která má rovněž funkci 

vypínače a ke spínání využívá proměnnou obsaženou v regulačním programu (main.c). Kopírování 

funkce se provádí kliknutím pravým tlačítkem myši na strukturu case a následně výběrem funkce 

duplikovat. Při duplikaci se přiřazuje novému bloku ovládací prvek, což je v tomto případě spínač 

Pauza.  

 

(obrázek č.2 -  Duplikace funkce) 
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(obrázek č.3 - Výběr akčního tlačítka pro duplikovanou funkci.) 

 

1.3 Úprava kopírované funkce 

Nyní následuje úprava kopírované funkce. V duplikovaném bloku CASE se konfigurace provede 

následovně: Vypínač „Pauza“ mění hodnotu proměnné „pauza“ v hlavním programu na hodnoty 0 

nebo 1.  

 
 

(obrázek č.4 - Úprava kopírované funkce.) 

 

 

A – název proměnné, jak je nazvána v kostře programu (.c) 

B – true=1, false=0 (tlačítko zap. vyp.) 

C –blok, který načte adresu funkce z pole adres vytvořeného při kompilaci programu  v Code 

Composer Studio uloženého do souboru „..Kostra Programu\Debug\Project.map“  

A 

B D 

C 
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(obrázek č.5 -  subVI čtení adresy) 

D – odeslání hodnoty na příslušnou adresu. 

 

 

 
(obrázek č.6 -  subVI posílání dat) 

Tímto je nastavení vypínače hotovo. 
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2. Nastavení kruhového ovladače pro změnu střídy (0-1). 

 

2.1Kopírování ovladače 

Z palety Numeric je zde pro příklad zvolen ovladač Dial a následně vhodně umístěn na hlavní panel. 

Jeho rozsah byl změněn z výchozích hodnot na rozsah 0 – 1.  

 

        
 

(obrázek č.7 -  Výběr ovládacího prvku dial.)      (obrázek č.8 -  Ovládací prvek dial.) 
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Následně se musí v blokovém diagramu přesunout ovladač do první části hlavní sekvenční struktury. 

 
(obrázek č.9 -  Přemístění ovladače ve struktuře k ostatním ovládacím prvkům.) 

 

2.2 Kopírování a úprava funkce 

 

Nyní opět nastává čas pro hledání funkce s nejpodobnější strukturou. V tomto případě je zvolena 

funkce „ PWM_data“, jelikož také vysílá přímo zadávaná data. Postup kopírování bloku funkce CASE 

je totožný jako spínače pauzy. Po kopírování funkce je potřeba převést tok dat do pole. Z palety Array 

se vybírá funkce Build Array. Druhou změnou je opět správně nazvat funkci (název funkce musí být 

stejný jako v souboru s programem). Tímto je úloha dokončena. 

  

(obrázek č.10 -  kopírovaní funkce před úpravou.) 
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(obrázek č.11 -  kopírovaní funkce po úpravě.) 

 

 

 

3. Numerický ovládací prvek 

 

Jako poslední ukázka přidání ovládacího prvku je numerické zadávání hodnoty. Tímto způsobem se  

bude měnit frekvence blikání. Funkční princip je zde úplně stejný jako u předchozího případu, tudíž 

klidně můžeme duplikovat funkci strida. Je zde také demonstrováno, že je možné proměnnou na 

hlavním panelu v labview nazvat jinak, než se nazývá v samotném programu.  

V programu je regulovaná proměnná nazvána jako perioda, ale v labview se nazývá jako frekvence: 

nová hodnota se vyčítá z ovladače jménem frekvence a do procesoru se posílá pod názvem 

proměnné perioda. 

 

 

(obrázek č.12 -  Numerický ovládaví prvek.) 

   

(obrázek č.13 -  Výsledná úprava.) 

 

 

 



- 8 - 
 

4. Zobrazovací prvek 

Pro demonstraci je zde vybrán ukazatel střídy blikání. Nejvýhodnější je opět zkopírovat podobný 

prvek. Kopírování provádíme v blokovém diagramu. Kopírování se provádí na obdobném místě jako 

ovládací prvky. 

 

(obrázek č.14 -  Kopírování funkce zobrazovacího prvku.) 

Tímto se zkopírovala i funkce a na hlavním panelu přibyl ukazatel . 

 

(obrázek č.15 -  Přidaný ukazatel na hlavním panelu.) 
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Vhodně jej umístíme a zvolíme hodnoty. 

 

(obrázek č.15 -  Rozsah ukazatele.) 

 

Nakonec se musí změnit hodnota (název) zobrazované veličiny: 

 
(obrázek č.15 -  Změna hodnoty ukazatele.) 

 

 

 


