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RESUMO 

 

Este trabalho é um guia de utilização ao controlador digital de sinais, TMS320F28335, 

desenvolvido pela Texas Instruments. O trabalho aborda de forma simples a configuração e uso 

dos periféricos de GPIO, PWM e conversão analógica-digital presentes no F28335. Um breve 

histórico da manipulação de dados atrelado ao desenvolvimento da computação é realizado no 

início do trabalho. Uma síntese do ambiente de desenvolvimento, Code Composer, utilizado para 

a programação do F28335 é apresentado com o intuito de familiarizar o leitor com o mesmo. O 

trabalho apresenta exemplos de programação dos principais periféricos do F28335 para facilitar e 

reduzir o tempo de aprendizado. 

 

Palavras Chave:F28335, controlador digital de sinais, processador digital de sinais, 

modulação por largura de pulso, conversão analógica-digital. 
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1 INTRODUÇÃO 

A computação nasceu com a matemática e a matemática nasceu com o ato de contar 

[1]. Os primeiros registros da utilização da matemática datam de 2000anosantes de Cristo, em 

que os babilônios usavam a representação numérica baseava de números fracionários, para 

contar os dias de cheias dos rios Tigre e Eufrates além de simples cálculos de somar. Os 

gregos herdaram o conhecimento babilônico e tiveram grande avanço no estudo da mesma, 

pois perceberam que apenas os números racionais não seriam adequados para representação 

de certas medidas, por exemplo, as medidas de área [1]. 

Por muitos séculos cálculos complexos de área e de volume foram negligenciados ou 

por muitas vezes aproximados, pois não se via aplicação concreta para tal. Tudo isto mudou 

com Copérnico e Galileu durante o século XVI com o estudo do universo. Tais estudos 

requeriam uma matemática precisa e acurada. Leibniz, Newton, Euller, Fourier, Lagrange e 

muitos outros ao longo dos séculos desenvolveram a matemática necessária para solucionar os 

crescentes problemas advindos do progresso da física e química. 

Apesar de a matemática estar bastante evoluída durante o século 17, todos os cálculos 

necessários para aplicação das fórmulas desenvolvidas eram feitos à mão. Isto consumia uma 

quantidade considerável de tempo. Esta tarefa ingrata era compartilhada por não matemáticos, 

pois o cálculo de juros de empréstimos, contagem de grãos, medição de área de plantações 

eram realizadas de forma braçal. Logo um artifício que facilitasse e acelerasse o trabalho era 

necessário. 

A ideia das calculadoras é antiga e remete à datada china. O suanpan ou ábaco chinês, 

mostrado na Figura 1, era utilizado para facilitar a contagem de rebanhos de gado e ovelhas. 

 

Figura 1: Suan Pan o ábaco chinês[2]. 

John Napier em 1617 com o intuito de facilitar as multiplicações criou a primeira 

calculadora mecânica do mundo ocidental, chamada de Napier Bones mostrada na Figura 2. O 

método consistia em bastões numerados dispostos em colunas, com outros números em 

linhas, formando uma tabela de multiplicação [3]. 
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Figura 2: Bastões de cálculo de Napier [4]. 

Wilhelm Schickard em 1623 aprimorando o feito de Napier criou a primeira 

calculadora capaz de realizar quatro operações: soma, subtração, multiplicação e divisão. 

Uma réplica da original é mostrada na Figura 3. A título de informação a calculadora original 

foi destruída em um incêndio [5]. 

 

Figura 3: Réplica da calculadora de Schikard[5]. 

Com o passar das décadas várias aprimorações foram feitas. Em 1820 as primeiras 

calculadoras foram comercializadas em escala. A padronização da produção permitia produzir 

um número grande de calculadoras para atender a demanda crescente durante a Revolução 

Industrial. Charles Thomas de Colmar criou uma calculadora robusta de quatro operações, 

mostrada na Figura 4marcando o advento das calculadoras produzidas em massa [6]. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=NSrQGClD7p8j7M&tbnid=BSfRHH7cz1hkvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mathomada17.blogspot.com/2013/01/napier.html&ei=Ns1uUZGqM4jw8QSbooDYDQ&bvm=bv.45368065,d.dmQ&psig=AFQjCNG4LKOrhOoEtTC8ZTOduToRvW9Q4w&ust=1366302383067888
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.  

Figura 4: Primeira calculadora comercial[6]. 

Em 1890 o governo norte americano necessitava realizar um censo populacional. 

Entretanto, contar e registrar 63 milhões de pessoas era algo impossível de se fazer com as 

calculadoras da época.  Herman Hollerith sugeriu que os dados de cada habitante deveriam ser 

registrados em um cartão perfurado que seria lido por uma máquina de tabular. A máquina 

sugerida por Hollerith, mostrada na Figura 5, foi capaz de acelerar o trabalho manual cerca de 

dez vezes [7]. 

 

Figura 5:Primeira máquina perfuradora de cartões[7]. 

Após o censo Norte-Americano o sistema de armazenamento de informações em 

cartões perfurados foi largamente utilizado em todo mundo, principalmente em companhias 

de contabilidade, bancos, bibliotecas, setores administrativos entre outros. 

Seguindo a linha de evolução e com o intuito de criar modelos para simular situações 

que ocorrem na vida real os engenheiros criaram os primeiros computadores analógicos. Estas 

máquinas respondiam a um estímulo externo, através de movimento mecânico ou fluxo de 

corrente elétrica para gerar respostas em um curto espaço de tempo. 
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Ao se deparar com equações complexas em circuitos elétricos Vannevar Bush criou 

uma máquina capaz de resolver equações diferenciais de até sexto grau. A máquina consistia 

de uma série de engrenagens conectadas a um eixo central rotativo movido por um motor 

elétrico. A grande desvantagem era que a máquina deveria ser reconfigurada para cada 

problema novo [8].Na Figura 6é mostrada uma foto da máquina à época de sua criação. 

 

Figura 6: Computador analógico[8]. 

Na segunda guerra mundial houve uma demanda sem precedentes de cálculos, em que 

os tradicionais computadores analógicos não eram adequados, pois os mesmos eram 

destinados a tarefas específicas e o mundo necessitava de uma máquina capaz de ser 

multitarefa, pois a mesma deveria calcular e armazenar dados de suprimentos, trajetória de 

projeteis, logística de tropas entre outros. 

Em 1942 o físico John Mauchly propôs uma ideia de uma máquina de calcular 

puramente eletrônica. Como o exército americano precisava de um equipamento capaz de 

calcular complexas tabelas de balística o mesmo financiou o projeto. O resultado foi o ENIAC 

(Electronic Numerical Integrator And Computer) que era composto por dezoito mil tubos a 

vácuo que atuavam como válvulas [9].Na Figura 7 é mostrada uma foto do ENIAC. 
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Figura 7: ENIAC o primeiro computador puramente eletrônico [9]. 

Durante a construção do ENIAC foi constatado que o tempo de programação (que era 

realizado após uma complexa conexão de cabos) era demasiado grande e que se esta 

programação já estivesse inserida no próprio computador seria de grande ajuda. 

Assim em 1948, nasceu o primeiro software Freddy Williams e Tom Kilburn 

conseguiram executar um programa de dezessete instruções rodando dentro do próprio 

computador [10]. 

Em seguida, toda universidade, instituto de pesquisa e laboratório queria um 

computador para auxiliar nos cálculos. No entanto não existia fabricante na época. John Von 

Neumann pressionou a universidade de Princeton para construir sua própria versão do 

ENIAC, a diferença que desta vez o projeto de hardware foi disponibilizado para todo mundo 

e vários locais ao redor do globo seguiram o padrão de Von Neumann em seus futuros 

projetos [11]. 

 Em meados de 1950 fabricantes de computadores começaram a nascer para atender a 

crescente demanda por computadores, por exemplo, UNIVAC,ZUSE,FERRANTI e IBM. 

Apenas a última empresa conseguiu sobreviver e se mantém forte até hoje embora tenha 

transferido a fabricação de computadores pessoais para a LENOVO. A IBM consagrou-se 

pela produção dos Mainframes que eram computadores gigantescos aproximadamente do 

tamanho de uma sala utilizados em grandes indústrias ou institutos de pesquisa. Todas estas 

empresas utilizavam de válvulas semelhantes à mostrada na Figura 8para chaveamento e 

realizações de operações lógicas.  O uso da válvula trazia uma série de desvantagens: tinham 

uma vida útil muito pequena, gastavam muita energia além de serem caras. 
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Figura 8: Válvula a vácuo[12]. 

Em 1947, John Bardeen, Walter Brattain e William Shockley nos laboratórios da Bell 

aplicaram um sinal em dois contatos de ouros separados por uma camada de plástico e um 

fragmento de germânio puro, amplificando o sinal cerca de cem vezes. Isto marcou a 

revolução da computação. Os transistores iriam em duas décadas substituir completamente as 

válvulas, revolucionando a fabricação de computadores[13]. 

Com os transistores, os computadores tiveram seu tamanho drasticamente reduzido, 

aproximadamente ao tamanho de um guarda roupa sendo chamados na década de sessenta de 

minicomputadores. A empresa Hewlett Packard (HP) foi a marca líder de produção de 

minicomputadores e os principais consumidores eram pequenos escritórios, pequenas 

indústrias e bibliotecas. 

Durante o período da Guerra Fria a demanda por equipamentos eletrônicos mais 

complexos, menores e mais eficazes trouxe um desafio para o encapsulamento de transistores. 

A solução obtida foi à fabricação do circuito integrado, que é composto por microcircuitos 

inseridos em uma cápsula de material semicondutor. 

Como resultado do rápido crescimento da capacidade de processamento do hardware 

gerado pelo circuito integrado, em 1965, o presidente da Intel Gordon E.Moore profetizou que 

o número de transistores dos chips teria um aumento de 60% a cada período de 18 meses sem 

acarretar no aumento do seu custo [14].Na Figura 9 é possível constatar que a afirmativa de 

Moore era correta. 
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Figura 9:Evolução do número de transistores em um processador[14]. 

O advento do circuito integrado trouxe consigo uma revolução na produção dos 

processadores, tornando-se cada vez menores e mais rápidos. Como resultado, foram 

denominados de microprocessadores. Ao criar o chip 8086, entre 1976 e 1978, um 

microprocessador de 16 bits, a Intel iniciou o chamado reinado da família x86 que perdurou 

por cerca de 30 anos. Os microprocessadores da família x86 utilizam de um conjunto de 

instruções chamado CISC (ComplexInstruction Set Computing), em que instruções 

individuais podem executar várias operações como, por exemplo, operações matemáticas e 

carregamento de memória [15]. 

Em meados da década de oitenta um novo conjunto de instruções chamado RISC 

(ReducedInstruction Set Computing) foi difundido. Tal estratégia prometia oferecer maior 

desempenho com instruções mais simples, o que resulta em uma execução mais rápida para 

cada operação. De fato, naquela época, o RISC era superior em desempenho ao CISC. No 

entanto, devido ao grande número de máquinas que já operavam com CISC,uma mudança de 

equipamento acarretaria prejuízo econômico para os consumidores e o RISC ficou restrito a 

certos nichos de mercado [15]. 

A arquitetura de microprocessador RISC foi utilizada em um ramo que crescia 

rapidamente, que eram as aplicações embarcadas. As indústrias necessitavam de um 

dispositivo barato que fosse capaz de monitorar, controlar e atuar nas suas máquinas. As 

empresas telefônicas precisavam de um dispositivo pequeno e que fosse capaz de sozinho 

realizar todas as operações demandadas. 

Desta necessidade nasceu o microcontrolador, que se diferencia do microprocessador 

por conter além da unidade de processamento, uma unidade de memória e uma unidade de 

acesso para periféricos. Os microcontroladores são utilizados em aplicações embarcadas, ou 

seja, são unidades que funcionam por conta própria, custo baixo, consomem pouca energia e, 

de uma forma geral possuem baixa capacidade de processamento e pouca capacidade de 

memória. Eles foram utilizados diversos dispositivos como, por exemplo, controle remoto de 

televisão, sensores de temperatura, relés, solenoides [16]. 

O processamento de sinais de televisão e de áudio requer uma quantidade grande de 

operações matemáticas que devem ser realizadas rapidamente e repetitivamente. Tais sinais 

são constantemente convertidos de analógico para digital, manipulados digitalmente e então 

novamente convertidos em sinais analógicos. Embora muitos microprocessadores sejam 

capazes de executar os algoritmos de áudio e vídeo eles não são utilizados em dispositivos 
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móveis como celulares e PDAs devido ao grande consumo de energia e ao espaço físico 

reduzido.[17] 

Com efeito, foi criado um dispositivo denominado de Processador Digital de Sinais 

(DSP, do inglês Digital Signal Processor) que possui como características: 

 Uso de DMA (DirectMemoryAccess) 

 Operações aritméticas especiais tais como as MACs (Multiply Accumulate) 

para realizar a Transformada Rápida de Fourier (FFT, do inglês Fast Fourier 

Transform); 

 Memória de Programa separada da memória de dados (Arquitetura Harvard) 

 Unidades de ponto flutuante, nos dispositivos mais modernos. 

 

Os DSP possuem uma arquitetura especializada para reduzir o número de instruçõese 

operações necessárias de um algoritmo de processamento de sinais. Os DSP se diferenciam 

dos microcontroladores por possuírem suporte as seguintes operações específicas de 

algoritmos de processamento de sinais, tais como [18]: 

 Convolução de Sinais; 

 Correlação de Sinais (medida de similaridade entre dois sinais); 

 Transformada Discreta de Fourier (DFT, do inglês Discrete Time Fourier); 

 Power Spectrum (decompõe o sinalem suas componentes de frequência 

mostrando a distribuição de potência no espectro de frequência); 

 Filtros Digitais- utilizam a alta capacidade de processamento do DSP para 

realizar cálculos numéricos nas amostras com o intuito de filtrar certas 

frequências. 

 

O avanço do estudo das teorias de controle digital aliado à crescente demanda de 

setores industriais que precisavam de microcontroladores (MCU) que possuíssem algumas 

características presentes nos DSP fez surgir um novo dispositivo denominado Controlador 

Digital de Sinais (DSC, do inglês, Digital Signal Controller) [19]. Na figura 10 é mostrada a 

incorporação do MCU e do DSP para formar o DSC. 
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Como pode ser observado na figura acima, os DSC possuem as principais 

características dos microcontroladores associada com importantes qualidades de um DSP.O 

resultado é que os DSC são dispositivos extremamente versáteis e poderosos. 

Devido ao fato dos DSC nascerem da necessidade do controle de alto nível em 

ambientes industriais, os DSC são capazes de executar com um número reduzido de 

instruções os seguintes algoritmos de controle [19] : 

 Controle PID; 

 Redes Neurais; 

 Lógica Nebulosa Fuzzy; 

 Controle Adaptativo; 

 Controle baseado em espaço de estados. 

 

Dada a sua versatilidade os DSC são utilizados em diferentes processos, especialmente 

em [18]: 

 Controle de Motores (controle de velocidade, de conjugado e de posição); 

 Sistemas de conversão de energia e monitoramento(veículos elétricos, UPS, 

conversores CA/CC e CC/CA); 

 Controle de monitoramento (vibração, pressão e conjugado); 

 Automotivo (direção hidráulica, controle do nível de óleo e airbags). 

 

O DSC utilizado neste Trabalho de Conclusão de Curso é o "TMS320F28335", 

mostrado na Figura 11. Ele faz parte de uma família chamada C2000 desenvolvida pela Texas 

Instruments, com o intuito de atender a crescente demanda do mercado para soluções de 

monitoramento e de controle em tempo real. 

 

Figura 10:Fusão das características dos MCU e dos DSP para formar o DSC [18]. 
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Figura 11:TMS320F28335[19]. 

Na Figura 12 é mostrada a evolução da família C2000, em que se pode perceber a 

evolução em dois ramos da família C2000.Um ramo de baixo custo chamado de C280X e um 

ramo de alto desempenho C281X, que são processadores de ponto fixo. O grupo F283XX 

representa os DSC de ponto flutuante. 

 

Figura 12: Evolução da família C2000 [20]. 
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Figura 13:Campo de Aplicação da Família C2000 [20]. 

Na Figura 13pode-se observar que a família C2000 está amplamente difundida em 

setores industriais, para aplicações de condicionamento de energia elétrica, de controle de 

máquinas e equipamentos, de monitoração e de iluminação moderna. 

Na Figura 14é mostrada a placa de desenvolvimento eZdsp starter kit para 

oTMS320C28335, fabricada pela Spectrum Digital. Essa placa na realidade é uma plataforma 

de desenvolvimento completo para aplicações em eletrônica de potência. O eZdsp fornece 

suporte a diferentes canais de comunicação, SPI,SCI e JTAG.Possui16 canais para entrada de 

dados e 512kB de memória flash. O produto vem acompanhado do ambiente de 

desenvolvimento chamado Code Composer [21]. 
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Figura 14: eZdsp starter kit [21]. 

1.1 MOTIVAÇÃO 

Este trabalho teve início no ano de 2012, em que o presente autor iniciou um projeto 

de pesquisa para o desenvolvimento de uma UPS(Uninterruptible Power Supply) em corrente 

contínua, com apoio financeiro da PETROBRAS. O controle da transferência de energia entre 

os acumuladores de energia(banco de baterias e módulos supercapacitores) e a carga seria 

gerenciado pelo DSC. 

No entanto, em virtude do estágio obrigatório na CEMIG, foi interrompido o trabalho 

na fase de aprendizado prático em um DSC de ponto flutuante. Dada a experiência adquirida e 

vislumbrando que seria importante reduzir o tempo de aprendizado desta ferramenta para 

novos iniciantes na plataforma, foi desenvolvida a presente monografia. 

Para o desenvolvimento rápido de aplicações não é necessário um profundo 

conhecimento a respeito de todas as funcionalidades do DSC. A ideia principal deste material 

é servir como um guia para configurar os principais periféricos do DSC para aplicações de 

menor complexidade em conversores estáticos de potência e programar rotinas utilizando 

interrupções do processador. O leitor deve estar consciente que deverá consultar os manuais 

do fabricante do DSC e da placa de desenvolvimento, bem como outras fontes de informação, 

para executar tarefas mais complexas. 

1.2 OBJETIVO 

O presente manual tem como objetivo reduzir o tempo de aprendizado para o 

desenvolvimento de aplicações em Eletrônica de Potência utilizando a placa de 

desenvolvimento do DSC TMS320C28335. Neste material será abordada a configuração dos 

principais periféricos e técnicas de programação para aplicações em tempo real, utilizando 

interrupções.  
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2 ESTRUTURA INTERNA DO TMS320F2833X. 

Neste capítulo busca-se uma introdução das principais características construtivas do 

F28335, em que são apresentadas as diversas partes constituintes do DSC como, por exemplo, 

a unidade central de processamento, a unidade de hardware exclusiva para operação em ponto 

flutuante e o barramento de dados e de memória. 

2.1 ESTRUTURA DO DSC 

A representação da estrutura interna de um DSP geralmente é descrita em um 

diagrama de blocos, pois dessa forma as partes constituintes podem ser facilmente observadas 

e analisadas.Na Figura 15é mostrada a estrutura interna do TMS320F28335. 

 

Figura 15: Estrutura Interna do TMS320F28335 [22]. 

É possível observar que o DSC possui dois barramentos independentes, um de dados e 

outro de programas, que podem comunicar entre si. E ainda, apresenta um barramento DMA, 

que possibilita o acesso direto à memória. Estão disponíveis 20 canais analógicos, A (19-0) e 

32 canais digitais, D (31 - 0). 

 

2.2 BUS SYSTEM 

O TMS320F28335 é capaz de ler e transferir dois operandos da memória para a central 

de processamento em um único ciclo de clock(ou simplesmente relógio, tradução livre). Para 

realizar tal tarefa os engenheiros da Texas criaram dois barramentos independentes, um 

chamado de "Program Bus" (Barramento de Programa) e o outro de "Data Bus" (Barramento 

de Dados).  O F28335 além de ser capaz de ler operandos da memória de dados é apto a ler a 
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memória de programa. Esta característica peculiar do dispositivo pode ser constatada no 

diagrama de blocos na Figura 15, pela seta dupla no canto inferior esquerdo. 

2.3 UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO (CPU) 

O F28335 é capaz de realizar a grande maioria das instruções de registrador para 

registrador e manipulações de bits em apenas um único ciclo de clock, característica essencial 

para sistemas de monitoramento em tempo real.Nesta unidade estão presentes registradores 

auxiliares de 32 bits, registradores para multiplicação em 32 bits que realizam operações de 

multiplicações e de adição em ponto fixo. O F28335 possui uma unidade de hardware 

específica para lidar com operações em ponto flutuante. 

2.3.1 Unidades de Ponto Fixo e de Ponto Flutuante 

Diferentemente da família C281X que apresenta somente unidade de ponto fixo em 

hardware, o F28335 possui uma unidade de ponto flutuante de 32 bits. Ela é interna à CPU e 

denotada por FPU no diagrama de blocos. 

A título de conceituação segue uma breve explicação sobre operações em ponto fixo e 

em ponto flutuante. As duas operações são utilizadas para trabalhar com números 

fracionários, de acordo com [23]. 

“No ponto fixo, uma quantidade fixa de bits é escolhida para representar a parte 

fracionária" [23].Em ponto fixo os números geralmente são representados na forma de 

complemento de 2, onde o bit mais significativo é o bit de sinal. A Figura 16mostra exemplo 

de alguns números representados na forma de complemento de 2 [27]. 

 

Figura 16: Representação em complemento de 2 para operação em ponto fixo [27]. 

As operações em ponto fixo tem as seguintes características, onde n=número de bits e 

f=expoente do bit menos significativo: 

 

 A quantidade total de valores representáveis permanece a mesma , 

independente da posição da vírgula;  

 A faixa de valores representáveis depende da posição da vírgula ; 

 Maior número positivo calculado por: ; 

 Maior número negativo dado por: ; 
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 Os números fracionários não são contínuos, mas estão separados entre si por 

uma diferença igual a ( resolução). 

Os principais desafios relacionados à operação em ponto fixo são a multiplicação e 

soma de dois números, devido à possibilidade de ocorrer um overflow, ou seja, o resultado da 

operação não pode ser representado na quantidade de bits designada [26]. Supondo que um 

registrador disponha de 4 bits para armazenar dados e que se queira multiplicar o número 4 

( ) vezes o número -3 ( ) um overflow ocorrerá porque não se pode armazenar o 

resultado da operação em apenas 4 bits, conforme mostrado na Figura 17. 

 

Figura 17: Overflow causado operação em ponto fixo 

Com o intuito de resolver o problema acima apresentado a Texas Instruments utiliza 

uma biblioteca chamada IQ Math, essa biblioteca utiliza do formato "IQ" (Inteiro Quociente). 

Nesse formato o ponto que separa a parte inteira da parte fracionária pode mudar, aumentando 

o alcance da representação em detrimento da resolução. 

O número no formato IQ é representando segundo a figura. 

 

Figura 18: Formato IQ 

No formato IQ a designação xIQy indica quantos bits serão destinados a cada parte. A 

letra x indica o número de bits para a parte inteira e a letra y o número de bits para a parte 
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fracionária. Por exemplo 2IQ3 significa que dois bits representarão a parte inteira e 3 bits o 

quociente. 

A Figura 19e a Figura 20 ilustram este processo mostrando as diferenças entre os 

formatos de representação. 

 

Figura 19:Número no formato 1IQ3 

.  

Figura 20: Número no formato 3IQ1 

As duas figuras acima ilustram a possibilidade de variar o alcance da representação de 

um número utilizando a mesma quantidade de bits, nesse exemplo em particular 4 bits. 

Utilizando essa técnica os números podem ser corretamente ser representados pelo F28335. 

"No caso do ponto flutuante, existe uma quantidade variável de bits para a casa 

decimal e para a fracionária [23]". O que ocorre é que a representação do número é feita da 

maneira mostrada na Figura 21. 
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Figura 21: Representação em ponto flutuante simples (32bits) 

O número em ponto flutuante é dado por: 

 

Onde: 

S= Bit de sinal 

 M=Mantissa dada por: 

 

onde  

E=Expoente     OFFSET Padrão=127 

 A Figura 22 mostra algumas representações em ponto flutuante. 

 

Figura 22: Exemplos de representação em ponto flutuante 

A grande vantagem da aritmética em ponto flutuante é seu alcance dinâmico, que é 

dado pelo maior expoente positivo (+127 base 2). Logo o maior número representável nesta 

configuração é: 

 

 

Já a resolução (o menor número representável) é: 
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As operações em pontos flutuantes podem apresentar erros em uma soma de números 

de grandezas muito diferentes conforme mostrado na Figura 23. 

 

Figura 23: Erro de arredondamento em ponto flutuante 

A Tabela 1 resume os pontos positivos e negativos de cada método. 

 

Tabela 1:Vantagens/Desvantagens dos Métodos.[23] 

Ponto Fixo Ponto Flutuante 

 Hardware mais barato Mais preciso; 

Menos preciso, porém, com 

precisão mais controlável; 

 Representa muito melhor números inteiros; 

 Facilita a programação (implementações lidam 

mais facilmente com underflow, overflows, etc.). 

2.4 ESTRUTURA DE MEMÓRIA 

O espaço de memória do F28335 é dividido em espaço de programa e espaço de 

dados, mas ambos possuem sempre 16 bits. O chip pode acessar memórias tanto interna 

quanto externa (uma memória flash externa, por exemplo). 

O F28335 usa um protocolo de 32 bits para endereços de dados e de 22 bits para 

endereços de programas. 

2.5 RESPOSTAS A INTERRUPÇÕES 

De acordo [24]: 

"Em Ciência da Computação, uma interrupção é um sinal de um dispositivo que 

tipicamente resulta em uma troca de contexto, isto é, o processador para de fazer o que está 

fazendo para atender o dispositivo que pediu a interrupção". 
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A interrupção pode ser gerada tanto internamente quanto externamente, sendo esta 

última podendo ser do tipo interrupção de hardware que possui a mais alta prioridade. Um 

sistema de monitoramento em tempo real deve atender as interrupções da forma o mais breve 

possível. 

 Caso ocorra uma interrupção o F28335 salva os valores dos registradores críticos, 

possibilitando assim que o processador atenda a interrupção e volte para o ponto onde parou 

sem perda de dados. 

 

2.6 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

Neste capítulo foi apresentada uma visão geral da estrutura interna do DSC e suas 

principais características. E ainda, foi abordado operações em ponto fixo e em ponto 

flutuante. O programador deverá estar consciente das limitações das operações neste formato, 

uma vez que pode acarretar em problemas na implementação prática de filtros e controladores 

digitais.  
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3 CODE COMPOSER 

Para desenvolver aplicações no F28335 é necessária a utilização do software Code 

Composer Studio, que é um ambiente de desenvolvimento criado pela Texas Instruments.O 

presente capítulo fornece os principais procedimentos para a criação, configuração e 

simulação de um projeto utilizando o F28335.  

3.1 INSTALAÇÃO DO CODE COMPOSER 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso utilizou a versão V3.3 do Code 

Composer. De posse do CD, siga os procedimentos presentes na caixa do produto e instale o 

Code Composer e os drivers requeridos. 

Depois de concluída a instalação será criado umícone na área de trabalho designado 

por Code Composer SETUP.Selecione-o e execute o programa. Será aberta uma janela, em 

que no lado direito da aba aparecerá"F28335 XDS100 USB Emulator", conforme mostrado na 

Figura 24. Em seguida, conecte na entrada USB do PC na placa de desenvolvimento do DSC. 

Caso o programa solicite a instalação de novos drivers, proceda conforme orientação do 

assistente do programa. Para finalizar, acesse o botão “Save&Quit”. 

 

Figura 24:Instalação do Code Composer 

Na área de trabalho também foi criado um ícone chamado F28335 V3.3. Ele 

corresponde ao ambiente de desenvolvimento para configurar e programar o DSC. Lembre-se, 

na etapa anterior foi especificado para o computador (registros do Windows) e para o Code 

Composer que a placa de desenvolvimento que será conectada pela porta USB corresponde ao 

dispositivo "F28335 XDS100 USB Emulator". 
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3.2 AMBIENTE DE PROGRAMAÇÃO DO CODE COMPOSER 

3.2.1 Criação de um novo Projeto 

Depois de executar o aplicativo “F28335 V3.3”, selecione a aba Projeto (Project) e 

em seguida clique na opção Novo (New). 

Uma nova janela será exibida, similar ao mostrado na Figura 25. 

 

Figura 25:Criação de um Projeto. [22] 

 Crie um nome para o seu projeto (Project Name); 

 Escolha a pasta onde os arquivos do projeto serão salvos (Location); 

 Selecione o tipo de projeto (Project Type), que no caso será um arquivo executável; 

 Na última opção deve-se selecionar o tipo de DSC que será utilizado, que para a placa 

de desenvolvimento deve ser o TMS320C28XX. 

3.2.2 Criação de um código e configuração da simulação 

 Para criar um novo código em C, acesse o menu FileNew>>Source>>Filee salve o 

arquivo com o nome desejado; 

 Em seguida, adicione seu arquivo em C ao projeto utilizando o menu Project>>Add 

files to project; 

 Compile o projeto para verificar erros de sintaxe, pelo menu Project>>Compile File; 

 O Code Composer pode necessitar de algumas bibliotecas para seu funcionamento. 

Usualmente, é necessário incluir uma biblioteca para que seja necessário compilar o 

programa. Acesse o menu Project>>Add filestoproject e adicione o arquivo 

C:\CCStudio_v3.3\C2000\cgtools\lib\rts2800_ml.lib. A localização do arquivo pode ser 

diferente se o Code Composer não for instalado no diretório raiz C. 
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 Para finalizar, é necessário designar o valor o tamanho da pilha de dados. Acesse o 

menuProject>>BuildOptions. Na aba Linker, preencha o campo StackSizecom o valor 

de 0x400, semelhante ao mostrado na Figura 26. 

 

Figura 26: Configurações do Projeto. [22] 

Para a transferência correta das informações para o hardware é necessária a 

configuração de um arquivo chamado LINKER. A Texas Instruments tem um arquivo pré-

definido para tal função chamado 28335_RAM_lnk.cmd. Para adicioná-lo, acesse o 

menuProject>>Add Files To Project e em seguida, selecione o arquivo 

 C:\tidcs\c28\DSP2833x\v131\DSP2833x_common\cmd\28335_RAM_lnk.cmd 

Para finalizar, acesse o menuProject >>Build . 

3.2.3 Transferência do Código para o Hardware 

Com a placa de desenvolvimento ligada e conectada a porta USB do computador, 

acesse o menuFile>>LoadProgram>>Debug e selecione o arquivo executável criado pelo 

comando Build, que possui a terminação “*.out”. No exemplo, “lab3.out”.  Uma alternativa é 

executar o código automaticamente, que será enviado ao hardware depois de uma correta 

construção (Build) do arquivo executável. Neste caso, acesse o 

menuOption>>Customize>>Program/Project/CIO>>ProgramLoad>>LoadProgramAfter 

Build. 
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3.2.4 Recomendações para proteção do DSC e periférico externo 

Caso o DSC esteja acionando alguma chave eletrônica (transistor, por exemplo) é 

recomendável e importante limpar (reset) a memória da CPU do DSC após o uso com o 

intuito de proteger o DSC contra possíveis curtos. A seguir, estão descritas duas sequências de 

teclas de atalho: 

 “CTRL+R” : é limpa a memória da CPU; 

 “CTRL + SHIFT + F5”: o sistema é reiniciado e todas as portas são levadas a 

um valor lógico zero. 

3.2.5 Janela de visualização de variáveis 

Durante a fase de teste de um programa é importante monitorar o valor das variáveis 

ativas. No Code Composer existe um aplicativo denominado de WATCH WINDOW, que 

pode ser acessado pelo menu View>>WatchWindow, as variáveis declaradas no código 

estarão dispostas da maneira similar à mostrada na Figura27. 

 

Figura27: Watch Window do Code Composer 

3.2.6 Depuração do código fonte 

O Code Composer fornece ao usuário diversas opções para depuração (debugging), 

processo de localizar e reduzir erros, do código fonte e as principais são: halt (para), insert 

breakpoint (inserir um ponto de interrupção) e single step (salto simples). Estas opções podem 

ser acessadas no conjunto de botões do lado esquerdo da janela principal do Code Composer, 

conforme mostrado na Figura 28. 
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Figura 28: Opções de debugging do DSC. [22] 

3.2.7 Visualização gráfica das variáveis 

Uma ferramenta importante do Code Composer para depurar o código é mostrar o 

comportamento da variável de forma gráfica. É extremamente útil para monitorar variáveis de 

entrada de dados analógicos. O Code Composer consegue esboçar os dados no domínio do 

tempo ou até mesmo no domínio da frequência. 

Para habilitar o modo de visualização gráfica, acesse o menu View>>Graph>> 

Time/Frequency. Na Figura 29 é mostrada a janela para a visualização de um seno na posição 

de memória0xFE000. 

 

Figura 29: Seno sendo visualizado no GraphicalView. [22] 
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3.2.8 Sistemas Numéricos no TMS28320X 

O DSC 28335 apresenta características que o diferencia de outros DSC presentes no 

mercado. Quando é escrito um programa para um processador que trabalha em ponto fixo e 

uma variável é declarada como float ou double, algumas bibliotecas precisam ser acessadas 

para o processador "entender" tais funções. Neste processo, muito "poder" computacional é 

perdido. Em aplicações com reduzido tempo para processamento isso pode ser um grande 

problema. No 28335 há uma biblioteca especial chamada "IQ MATH" e uma unidade de 

ponto flutuante adicional que possibilita que os códigos gerados no arquivo executável sejam 

muito otimizados.Para habilitar essa unidade de ponto flutuante adicional e melhorar o 

desempenho do código: 

 Adicione a biblioteca de suporte de ponto flutuante no seu projeto, ou seja, 

acesse o menu Project>>Add Files to Project e adicione o arquivo 

C:\CCStudio_v3.3\C2000\cgtools\lib\rts2800_fpu32.lib; 

 

 Acesse o menu Project>>Build Options>>Compiler>>Advanced>>Floating Point 

Support. Na aba fpu32marque a opção “file specificoptions” de “rts2800_ml.lib” para 

“Exclude file from Build”. 

 

A Texas Instruments fez um teste comparativo de uma multiplicação de dois números 

(em ponto fixo) e mediu o tempo de execução da tarefa e a quantidade demandada de dados. 

A Tabela 2 mostra o resultado de tais comparações. 

 

Tabela 2:Comparativo entre diferentes formas de operações numéricas.[22] 

 

Como podemos observar a unidade de ponto flutuante do F28335 foi tão rápida quanto 

à do ponto fixo (4 ciclos de clock), entretanto o código ficou um pouco maior, em verdade, 

utilizou o dobro do número de words do ponto fixo. Portanto, a utilização de bibliotecas de 

conversão para a mesma tarefa demandaria um tempo muito maior. 

3.3 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

O capítulo apresentou diversos procedimentos : criação de um projeto, configuração 

da simulação, depuração de erros, acompanhamentos de variáveis, recomendação para 

proteção de um dispositivo externo. 

Ao trazer tais procedimentos em um único documento o presente trabalho traz ao 

usuário uma grande economia de tempo, pois tais procedimentos encontram-se dispersos em 

diferentes manuais da Texas Instruments.  



 

26 

 

4 CONFIGURAÇÕES PRINCIPAIS 

Neste capítulo, será abordado como configurar o clock do DSC e o temporizador 

WatchDog, que são essenciais para que o DSC funcione apropriadamente. Um exemplo 

utilizando as unidades de entrada e saída é discutido no intuito de aplicar os conceitos 

abordados. 

4.1 UNIDADES I/O (INPUT/OUTPUT) 

No F28335 os periféricos são acessados via endereço de memória de registradores e 

estão agrupados em camadas. Elas estão presentes apenas na memória de dados e existem 

quatro dessas camadas chamadas de PF0,PF1,PF2,PF3. 

Todas as entradas e saídas digitais estão agrupadas em portas digitais, sendo em um 

total de três:A,B e C. No F28335 existem 88 pinos I/O chamados de GPI0 até GPIO8. Como 

o DSC fornece tantas possibilidades para programação, um pino dedicado a cada função seria 

considerado um desperdício. Deste modo, os pinos são multiplexados e cabe ao usuário 

escolher sua função. Esquematicamente, um pino do DSC pode ser configurado para uma 

determinada função como mostrado na Figura 30. 

 

Figura 30: Configuração de um pino do F28335 mostrado de forma detalhada.[22] 

O agrupamento de GPIO por multiplexador é mostrado na Figura 31: 
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Figura 31: GPIO por Multiplexador.[22] 

Definições dos registradores de operações: 

 

 GPxDIR: Define a direção dos dados. O valor igual a 1defineque o pino GPIO será 

uma saída, enquanto que o valor 0 define o pino será uma entrada; 

 GPxCLEAR:  é uma máscara que força o pino GPIO para o nível lógico 0. Por 

exemplo, a instrução “GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO5 = 1” força o nível 

lógico associado à porta GPIO5 ir para 0; 

 GPxSET: é uma máscara que força o pino GPIO para o nível lógico 1; 

 GPxTOGGLE: é uma máscara que força o pino GPIO a trocar o nível lógico; 

 GPIO Input Qualification: Utilizado para evitar ruídos, disponível apenas nas 

GPIO 0-63 

 

4.2 CONFIGURANDO O CLOCK DO F28335 

Assim como os demais processadores modernos, o F28335 é utiliza um clock de baixa 

frequência internamente para reduzir a interferência eletromagnética. Um circuito PLL gera as 

demais frequências de trabalho necessárias para temporização do DSC. Na Figura 32é 

mostrado um diagrama esquemático da configuração do módulo de clock do DSC. 
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Figura 32: Módulo de Clock do F28335.[22] 

O High-SpeedClockPre-scaler (HISPCP) e LowSpeedClockPre-scaler (LOSPCP) são 

utilizados como divisores de clock configurável. As saídas desses dois pré-escalonadores 

(pre-scalers) são usados como entrada de clock para os dispositivos periféricos. A pinagem 

desses dois pré-escalonadores está mostrada na Figura 33.Cabe destacar que a máxima 

frequência para um oscilador externo da presente placa de desenvolvimento é de 35MHz. 

 

Figura 33: Módulo dos Pré-Scalers [22]. 
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Para utilizar uma unidade periférica primeiramente deve-se habilitar o clock para estas 

unidades, o qual pode ser feito configurando individualmente os bits do registrador 

PCLKCRx, como mostrado na Figura 34. 

 

Figura 34: Módulo para habilitar o clock dos periféricos [22]. 

4.3 TEMPORIZADOR WATCHDOG 

O WatchDog, também conhecido vulgarmente como cão de guarda, é um contador que 

roda em paralelo com o programa e sinaliza se não for zerado periodicamente. Ele é utilizado 

para reconhecer eventos em que o programa sai da sequência normal de execução, ou seja, 

permite identificar se o programa travou (por exemplo, loop infinito indesejável ou desvio 

para um local de memória inadequado). O módulo do WatchDog está mostrado na Figura 35. 
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Figura 35: WatchDog Timer [22] 

Caso o WatchDog não for zerado ele irá reiniciar (RESET)a CPU. Por falta de 

esclarecimento, usualmente muitos programadores inexperientes desabilitam este 

temporizador. O bloqueio do WatchDog pode ser feito utilizando a instrução SET no bit 6 do 

registrador WDCR. No entanto, conforme já descrito, esse procedimento não é indicado, pois 

o WatchDogé uma ferramenta de segurança e um bom projeto não deveria eliminar tal etapa. 

Caso o usuário desejar utilizar o WatchDog ele deverá enviar sempre um código ou, 

como chamado pela Texas Instruments, uma GoodKey para o registrador WDKEY. As 

goodkeys aceitas estão descritas naFigura36. 

 

Figura36: Good Keys do WatchDog Timer. [22] 
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4.4 EXEMPLO 

A tarefa de programar um DSC é árdua e pode ser desmotivadora para iniciantes, 

especialmente para os usuários que pretendem apenas utilizá-lo como ferramenta para testar 

um protótipo em bancada. Para um produto, usualmente emprega-se a experiência de outras 

equipes que podem desde construir uma placa para o DSC até otimizar o código escrito pelo 

usuário. 

Usualmente, aproveita-se parte dos códigos de exemplo fornecidos pela Texas 

Instruments para iniciar a programação do DSC. Nesta subseção, será fornecido um código de 

exemplo que o usuário poderá alterar posteriormente para a sua aplicação. Cabe destacar que 

para realizar este exemplo é necessário um pacote de arquivos que estão disponíveis na pasta 

em que foi instalado o Code Composer ou no site da Texas Instruments. 

4.4.1 Objetivo do exemplo: 

Mostrar os quatro bits menos significativos de um contador variável nos pinos 

LD1(GPIO9), LD2(GPIO11), LD3(GPIO34) e LD4(GPIO49) conforme indicado na Figura 

37. Esses pinos estarão conectados a LEDs que acenderão quando o nível lógico for igual a 

um. 

 

Figura 37: Sequência de acionamento de bits proposta. 

Neste exemplo: 

 O contador deverá incrementar a cada 100 milissegundos utilizando um atraso 

(delay)produzido por software. 

 Supondo um oscilador de 30 MHz, configurar o clock interno (SYSCLK) para 150 

MHz 

 Habilitar o WatchDog Timer 

4.4.2 Primeiro passo: criar o projeto 

Após criar um novo projeto, conforme descrito na seção Erro! Fonte de referência 

não encontrada., adicione as seguintes bibliotecas ao projeto: 

 “DSP2833x_GlobalVariableDefs.c”: define todas as variáveis globais; 

 “DSP2833x_CodeStartBranch.asm”: conjunto de instruções em assembly requerida; 

 “28335_RAM_lnk.cmd”:conecta as saídas programadas em C para a memória física 

do dispositivo; 

 “DSP2833x_Headers_nonBIOS.cmd”:conecta os registradores globais aos 

correspondentes endereços físicos; 
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 “rts2800_fpu32.lib”:biblioteca de suporte a linguagem C e que precisa estar em todo 

projeto. 

 

Em seguida, se devem configurar as opções de construção do projeto. Os próximos 

passos indicam o caminho de busca do compilador C para incluir os arquivos: 

 

 Selecionar a aba "Compiler", na categoria "Preprocessor" e no campo“IncludeSearch 

Path” indique o caminho onde o Code Composer foi instalado no computador. Caso a 

instalação ser no diretório C: o caminho padrão 

é:C:\tidcs\C28\dsp2833x\v131\DSP2833x_headers\include 

 

Habilite o suporte a compilação de ponto flutuante. Na janela“BuildOptions", ver 

seção 3.2.2, selecione a aba "Compiler". Na categoria “Advanced" e em "Floating Point 

Support" insira:fpu32. Ainda na janela “Build Options” selecione a aba "Linker" e em 

“StackSize(-stack)”especifique o tamanho da pilha igual 0x400, conforme mostrado na Figura 

26. 

4.4.3 Segundo passo: criar o programa 

Neste exemplo, é suficiente copiar e colar o programa no Code Composer. Crie um 

novo arquivo e insira-o no projeto, como descrito em Erro! Fonte de referência não 

encontrada.. 

 

// Protótipo das Funções. 

voidGpio_select(void); 

voidInitSystem(void); 
voiddelay_loop(long); 

voidmain(void) 

{ 

 intcounter=0;  // contador utilizado para acender os leds 
 InitSystem();  // Iniciação Básica do Sistema 
 DINT; // Desabilita as interrupções 
 Gpio_select(); // Função que define os pinos GPIO9, GPIO11, GPIO34 e GPIO49 como 

saídas//Lembrar de colocar 4 leds nesses pinos. 

      
 while(1) 

 {     

   counter++; 

//linhas de código que fazemuma máscara, com o intuito de acender os LED 

 

if(counter&1) GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO9 = 1 

    else GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO9 = 1; 

if(counter&2) GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO11 = 1; 

    else GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO11 = 1; 
if(counter&4) GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO34 = 1; 

    else GpioDataRegs.GPBCLEAR.bit.GPIO34 = 1; 

if(counter&8) GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO49 = 1; 

    else GpioDataRegs.GPBCLEAR.bit.GPIO49 = 1; 

   //linhas de código que fazemuma máscara, com o intuito de acender os LED 

conformea definição proposta. 

   delay_loop(1000000);//atraso  para manter os LED acesos 
 } 
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} 

 
voiddelay_loop(longend)//função  que  envia as goodkeys para o WatchDog 

{ 

 longi; 

 for (i = 0; i<end; i++) 
 { 

  asm(" NOP");// instrução em assembly para o processador não realizar nenhuma operação 

  EALLOW; 

  SysCtrlRegs.WDKEY = 0x55;//Utilizada para evitar que o WatchDog não resetar o DSC 

  SysCtrlRegs.WDKEY = 0xAA; 

  EDIS; 

 } 

}  

 

voidGpio_select(void) 

{ 
 EALLOW; 

 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.all = 0; // GPIO15 ... GPIO0 = General Purpose I/O 
 GpioCtrlRegs.GPAMUX2.all = 0; // GPIO31 ... GPIO16 = General Purpose I/O 
 GpioCtrlRegs.GPBMUX1.all = 0; // GPIO47 ... GPIO32 = General Purpose I/O 
 GpioCtrlRegs.GPBMUX2.all = 0; // GPIO63 ... GPIO48 = General Purpose I/O 
 GpioCtrlRegs.GPCMUX1.all = 0; // GPIO79 ... GPIO64 = General Purpose I/O 
 GpioCtrlRegs.GPCMUX2.all = 0; //GPIO87 ... GPIO80 = General Purpose I/O 
 GpioCtrlRegs.GPADIR.all = 0; 

 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO9 = 1;// Configura o pino como saída: LED LD1 no GPIO9 
 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO11 = 1;// Configura o pino como saída: LED LD2 no  GPIO11 
 GpioCtrlRegs.GPBDIR.all = 0;  // GPIO63-32 como entradas 
 GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO34 = 1;       //: Saída=LED LD3 no GPIO34 
 GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO49 = 1;//:Saída= LED LD4 no GPIO49 
 GpioCtrlRegs.GPCDIR.all = 0;  // GPIO87-64 como entradas 
 EDIS; 

} 

voidInitSystem(void) 

{ 
 EALLOW; 

SysCtrlRegs.WDCR = 0x0028;  // Configura o Tempo do Watchdog 
 SysCtrlRegs.SCSR = 0x0000; // Watchdogcausará um reset em caso de falha 

 SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.DIVSEL = 2;//Configura os bis do clock 

 SysCtrlRegs.PLLCR.bit.DIV = 10; // 30MHz * 10 / 2 = 150 MHz SYSCLK 

 SysCtrlRegs.HISPCP.all = 0x0001; // SYSCLK / 2 

 SysCtrlRegs.LOSPCP.all = 0x0002; //SYSCLK / 4 

 SysCtrlRegs.PCLKCR0.all = 0x0000; 

 SysCtrlRegs.PCLKCR1.all = 0x0000; 

 SysCtrlRegs.PCLKCR3.all = 0x0000; 

 SysCtrlRegs.PCLKCR3.bit.GPIOINENCLK = 1; 

EDIS; 
} 

Os registradores de dados GPIO são acessados utilizando um grupo de quatro 

registradores,em que o x significa A ou B ou : 

• GpioDataRegs.GPxDAT - acesso ao registrador de dados; 

• GpioDataRegs.GPxSET - : configura nível lógico 1 para nestas instruções; 

• GpioDataRegs.GPxCLEAR - : configura nível lógico 0 para nestas instruções; 

• GpioDataRegs.GPxTOGGLE – Inverte o nível lógico nestas instruções. 

 

A Macro em C“EALLOW” destrava o acesso para alguns registradores especiais, 

incluindo os registradores do WatchDog.AMacro “EDIS” desabilita esse efeito. 
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4.5 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

O capítulo apresentou os principais registradores envolvidos no processo de 

configuração dos pinos GPIO, configuração do relógio interno do DSC, ou seja, o clock 

principal ( SYSCLKOUT) e do temporizador WatchDog. 

A configuração do clock é uma das principais tarefas, pois as atividades temporizadas 

de todas as unidades periféricas estão vinculadas ao valor do clock do sistema para funcionar 

corretamente. O circuito PLL possibilita uma gama de escolha de clock para o usuário. Esta 

variedade de clock é fundamental, pois cada aplicação exige uma frequência especifica de 

trabalho. 

O temporizador WatchDog exerce uma função muito valiosa para a proteção do DSC. 

Além de indicar um possível erro no código (um loop infinito, por exemplo) o mesmo pode 

ser utilizado para acionar um alarme que indica que o DSC não está operando de maneira 

correta ou reiniciar o DSC de modo transparente para o usuário. 
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5 SISTEMA DE INTERRUPÇÃO NO F28335 

Gerenciamento de interrupções são características fundamentais de bons MCU e DSC 

do mercado. O presente capítulo aborda como as interrupções são tratadas no F28335, dando 

um enfoque para as interrupções de software causadas por temporizadores. 

5.1 LINHAS DE INTERRUPÇÃO DO F28335 

O F28335 possui 16 canais de interrupção, dois deles chamados de não mascaráveis 

(RESET,NMI) e outros quatorze canais são mascaráveis, ou seja, o programador pode 

habilitar ou desabilitar estes canais. Na Figura 38são mostrados os canais de interrupção do 

F28335. 

Uma máscara é uma combinação binária de zeros e uns. O “1” habilita um canal de 

interrupção e um “0” desabilita. Ao carregar a máscara no registrador "IER" pode-se 

selecionar quais canais de interrupção irão atender a um serviço de interrupção. 

Em uma interrupção não mascarável não existe a opção de desabilitar o pedido de 

interrupção, uma vez que se sinal no canal ficar ativo o programa será suspenso e o serviço de 

interrupção irá atuar. Geralmente interrupções não mascaráveis são usadas para eventos de 

alta prioridade. 

 

Figura 38:Canais de interrupção do F28335 [22]. 

Todos os dezesseis canais estão conectados a uma tabela de vetores de interrupção que 

são endereços de memória de 32bits. É de responsabilidade do programador preencher esta 

tabela com o endereço inicial de cada rotina de interrupção utilizada. A Texas endereça estes 

canais na memória ROM do F28335 da seguinte forma: o RESET (RS) aponta para o 

endereço 0x00 0040, o NMI aponta para o endereço  0x00 0042  e assim de forma 
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consecutiva. Todos estes endereços estão na RAM, logo o programador deve preencher uma 

instrução de 32 bits nestes endereços de memória. 

5.2 FONTES DE INTERRUPÇÃO 

O F28335 tem 96 fontes de interrupção e apenas 16 canais para entradas de 

interrupção, ou seja,logo um canal serve como entrada para mais de uma fonte de interrupção. 

A Texas utiliza o chamado PIE(Peripheral Interrupt Expansion) que remapeia a memória 

criando um efeito de multiplexação das fontes de interrupção. 

Para ser corretamente multiplexado o sinal de interrupção deve passar por vários 

"caminhos" antes de ser reconhecido pela CPU do F28335. Estes caminhos estão mostrados 

na Figura 39. 

 

Figura 39: Etapas de reconhecimento de um sinal de interrupção [22]. 

Felizmente a Texas criou uma série de funções que facilitam a complicada tarefa de 

“remapeamento” de memória, conforme poderá ser entendido no exemplo da seção 5.4. 

5.3 TEMPORIZADORES 

No exemplo prático da seção 4.4 foi utilizado um função chamada delay para gerar a 

diferença de tempo entre o acendimento dos LEDs.Neste caso, o chip fica parado (sem 

executar alguma instrução - instrução NOP)  durante o tempo determinado pelo delay. Em 

uma aplicação profissional este tipo de abordagem é impraticável pois o processador perde 

muito da sua capacidade. O F28335 disponibiliza uma série de temporizadores chamados de 

CPU Timers, que funcionam via interrupção. Neste tipo de configuração o programa principal 

fica executando um código em um loop infinito e quando o tempo especificado para o Timer é 

atingidouma interrupção é gerada. No caso do exemplo do LED, este poderia ser comandado 

a cada nova interrupção. 

O F28335 possui três temporizadores independentes de 32 bits 

CPUTimer0,CPUTimer1 e CPUTimer2. Estes temporizadores possuem um bloco lógico 

semelhante ao mostrado na Figura 40. 
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Figura 40: Bloco lógico dos temporizadores do F28335 [22]. 

Uma vez habilitado (TCR-bit 4 = 0),o clock passa  por um pré-escalonador (pre-scaler) 

de 16 bits (PSCH: PSC) para reduzir a frequência de trabalho. Caso ocorra um underflow ele 

faz com que o contador de 32 bits(TIMH: TIM) comece a contar em contagem regressiva. 

Quando este também sofrer um underflow ele irá gerar uma interrupção para a CPU. 

O timer 1 e o timer 2 são geralmente utilizados para operações em tempo real, ao 

passo que o timer 0 é utilizado para uso geral. 

5.4 EXEMPLO 

5.4.1 Objetivo 

Neste exemplo os quatro LEDs do exemplo anterior deverão ser comandados via 

interrupção utilizando o temporizador CpuTimer0 do F28335. 

A interrupção deverá ser acionada a cada 100 milissegundos. 

5.4.2 Primeiro passo: Criar o projeto 

Siga os passos da seção 4.4.2 e adicione os seguintes arquivos 

adicionais:DSP2833x_SysCtrl.c, DSP2833x_ADC_cal.asm e DSP2833x_usDelay.asm. 

5.4.3 Segundo passo: Criar o código 

#include "DSP2833x_Device.h" 

 
// Protótipos de funções externas a este código 

extern void InitSysCtrl(void); 
extern void InitPieCtrl(void); 

extern void InitPieVectTable(void); 

extern void InitCpuTimers(void); 

extern void ConfigCpuTimer(struct CPUTIMER_VARS *, float, float); 

 
// Protótipos de funções dentro deste código  

voidGpio_select(void); 
interrupt void cpu_timer0_isr(void); 
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void main(void) 

 { 

 int counter=0; //Contador 
 
 InitSysCtrl(); // Inicialização Básica do DSP2833x_SysCtrl.c 

 
 EALLOW; 

 SysCtrlRegs.WDCR= 0x00AF; // Rehabilitando o watchdog 
 EDIS;    

 
 DINT;    // Desabilitando todas as interrupções 
  
 Gpio_select();   
      

 

 InitPieCtrl(); // configuração básica da Tabela PIE inserida em DSP2833x_PieCtrl.c 
  
 InitPieVectTable(); // Configurando o serviço de interrupção na tabela PIE 
 EALLOW; 

 PieVectTable.TINT0 = &cpu_timer0_isr; 
 EDIS; 

 

 InitCpuTimers(); //Configuração dos Timers 

 
 ConfigCpuTimer(&CpuTimer0,150,100000);// Configurando a interrupção para 100 milissegundos 

 

 //As linhas abaixo estão comentadas após o código 
 PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1; 

 

 IER |=1; 

 

 EINT; 

 ERTM; 

 

 CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS = 0; // Inicializando o Timer0start timer0 
 
 while(1) 

 {     

   while(CpuTimer0.InterruptCount == 0); 

   CpuTimer0.InterruptCount = 0; 

    

   EALLOW; 

   SysCtrlRegs.WDKEY = 0x55; // GoodKeypara O WatchDog 

   EDIS; 

 
   counter++; 

   if(counter&1) GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO9 = 1; 

    else GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO9 = 1; 

   if(counter&2) GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO11 = 1; 

    else GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO11 = 1; 

   if(counter&4) GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO34 = 1; 

    else GpioDataRegs.GPBCLEAR.bit.GPIO34 = 1; 

   if(counter&8) GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO49 = 1; 

    else GpioDataRegs.GPBCLEAR.bit.GPIO49 = 1; 

 } 

}  
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voidGpio_select(void) 

{ 

 EALLOW; 

 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.all = 0;   

 GpioCtrlRegs.GPAMUX2.all = 0;   

 GpioCtrlRegs.GPBMUX1.all = 0;   

 GpioCtrlRegs.GPBMUX2.all = 0;   

 GpioCtrlRegs.GPCMUX1.all = 0;   

 GpioCtrlRegs.GPCMUX2.all = 0;   

  

 GpioCtrlRegs.GPADIR.all = 0; 
 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO9 = 1;  

 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO11 = 1;  

 

 GpioCtrlRegs.GPBDIR.all = 0;   

 GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO34 = 1;  

 GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO49 = 1;  

 GpioCtrlRegs.GPCDIR.all = 0;   

 EDIS; 

}    

 

interrupt void cpu_timer0_isr(void) 
{ 

 CpuTimer0.InterruptCount++; 

 EALLOW; 

 SysCtrlRegs.WDKEY = 0xAA; // Reset do WatchDog caso o código falhar  
EDIS; 

 PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;//Reconhecimento que esta é a última linha de  

interrupção antes de voltar para o programa principal 
} 

5.4.4 Comentários sobre o código 

A maioria das funções utilizadas neste código são disponibilizadas pela própria Texas 

com o intuito de diminuir o tempo de programação. Para facilitar a compreensão alguns 

trechos do código algumas instruções ou conjunto de instruções são revistos e comentados. 

Observar que foi utilizada a função"InitSysCtrl()" ao invés da função “InitSystem()” 

pois na primeira os registradores de interrupção já estão mapeados. A função 

“InitSystem()”desabilita o WatchDog.Para reabilitá-lo a seguinte modificação foi feita: 

 

EALLOW;  

SysCtrlRegs.WDCR = 0x00AF;  

EDIS; 

 

A função “InitPieCtrl()” limpa todas as interrupções pendentes e desabilita todos os 

canais de interrupção. Já a função“InitPieVectTable()”  leva a memória dos periféricos a um 

valor inicial.Para tal ela utiliza uma tabela de interrupção pré-definida chamada 

“PieVectTableInit()”disponível no arquivo“DSP2833x_PieVect.c.” Esta tabela é copiada para 

a variável global PieVectTable definida no arquivo“DSP2833x_GlobalVariableDefs.c”. 

Entretanto para utilizar a função "InitPieVectTable()" dois arquivos precisam ser 

adicionados: o DSP2833x_PieVect.c e o DSP2833x_DefaultIsr.c. O último passo para o 

correto funcionamento dessa função foi adicionar as próximas três linhas ao código, que 

remapeiam os temporizadores. 
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EALLOW;  

PieVectTable.TINT0 = &cpu_timer0_isr;  

EDIS; 

 

Essas etapas são necessárias para realizar a difícil tarefa do remapeamento de memória 

para as interrupções.  

Para utilizar os temporizadores primeiramente foi chamada a função 

“InitCpuTimers()” definida no arquivo“DSP2833x_CpuTimers.c”. Esta função limpa 

(“reset”) os temporizadores e os leva para um estado conhecido. 

A Texas criou uma função para facilitar a configuração dos timers chamada de 

ConfigCpuTimer. Esta função possui três argumentos. O primeiro define qual timer está sendo 

configurado, ou seja, CpuTimer0CpuTimer1 ou CpuTimer2.O segundo define a velocidade 

interna do DSC (SYSCLKOUT). E, por último, o terceiro define o período para o overflow 

em microssegundos, que neste exemplo é 100000 (100 milissegundos). 

Como explicado na seção 5.2 para a CPU reconhecer uma interrupção vários 

"caminhos" devem ser corretamente habilitados. Para o timer0funcionar corretamente as 

seguintes modificações foram necessárias no código 

PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1; 

IER |= 1; 

EINT// Macro que habilita as interrupções de controle 

ERTM // Macro que habilita as interrupções de debug 

CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS = 0 

 

5.5 CONCLUSÃO 

O exemplo deste capítulo demonstra como usar uma interrupção de software para 

gerar respostas temporizadas. De uma forma geral, quase todas as aplicações que exigem 

respostas que envolvam em tempos periódicos e específicos são implementadas utilizando  

interrupção. A título de exemplo, aplicações que envolvam a utilização de filtros digitais e de 

controladores digitais. 
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6 PWM NO F28335 

A configuração dos canais de PWM do F28335 envolvem uma série de registradores, 

o que pode tornar a tarefa complexa e demandar grande quantidade de tempo. O capitulo 

apresenta os principais registradores necessários para configurar e utilizar sinais PWM no 

DSC. 

6.1 ENHANCED PWM (ePWM) 

Atualmente na descrição de sistemas eletrônicos palavras como "controle digital", 

"conversores de energia digitais" e "fontes de energia digitais" são comuns [22]. Uma 

característica fundamental de todas essas aplicações é a habilidade de gerar uma série de 

pulsos digitais para controlar interruptores estáticos. O principal tipo de pulso digital utilizado 

é denominado de Modulação por Largura de Pulso, ou simplesmente PWM (do inglês, Pulse 

WidthModulation). 

O F28335 possui 6 canais capazes de gerar tais sinais (PWM). Cada unidade de 

ePWM é controlado pelo seu próprio bloco lógico, semelhante ao mostrado na Figura 41. 

Uma habilidade única do ePWM do F28335 é ser capaz de iniciar uma conversão analógica-

digital sem interação de software. 

 

Figura 41:Bloco Lógico do ePWM[25]. 

O bloco central de um ePWM é um contador de 16 bits chamado TBCTR (Time Base 

Counter). O clock base dos ePWM é o mesmo do sistema ou seja o SYSCLKOUT.  Um pre-

scaler de clock( registrador TBCTL , bits 12  a 7) pode ser utilizado para reduzir a frequência 

inicial por um fator adequado entre 1 e 1792. 

 O registrador TBPRD define o tamanho do período do sinal de saída, em múltiplos do 

período do sinal de entrada. 
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6.2 MODOSDE OPERAÇÃO DOS CONTADORES EPWM 

Cada ePWM é capaz de operar em três modos diferentes, selecionados pelos bits 0 e 1 

do registrador TBCTL. Esses modos são: contagem crescente, contagem decrescente e 

contagem crescente-decrescente conforme mostrados naFigura 42. 

 

Figura 42:Modos de contagem do EPWM[25]. 

Para inicializar um ePWM é necessário configurar uma série de registradores. A 

Tabela 3 mostra tais registradores. 

Tabela 3:Registradores do Módulo de PWM do F28335 

Nome Descrição Estrutura 

TBCTL Time-Base Control EPwmEPwmxRegs.allRegs.TBCTL.all= 

TBSTS Time-Base Status EPwmEPwmxRegs.allRegs.TBSTS.all= 

TBPHS Time- Base phase EPwmxRegs.TBPHSRegs.TBPHS= 

TBCTR Time-Base Counter EPwmEPwmxRegs.TBCTRRegs.TBCTR= 

TBPRD Time-Base Period EPwmEPwmxRegs.TBPRDRegs.TBPRD= 

 

Para acessar esses registradores será novamente adicionado ao projeto o arquivo 

"DSP2833x_GlobalVariableDefs.c". Relembrando, ele define todos os registradores de 

hardware mapeados na memória como variáveis globais. Desta forma seis estruturas são 

definidas: "EPwm1Regs" a "EPwm6Regs" que possuem todos os registradores que pertencem 

a estas unidades de hardware. 

Cabe destacar que os registradores relacionados ao tempo como o registrador de 

período podem ser diretamente acessados. Para definir um período de 6000 pulsos, tem -se a 

seguinte instrução: 

 

EPwm1Regs.TBPRD = 6000;  
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Para registradores de controle como o TBCTL, a estrutura foi definida como união( ou 

seja, é possível definir o valor do grupo inteiro de bits de uma vez só). Isto permiteacessar os 

registradores em bloco ou em acesso individual (bits). A título de exemplo, para escrever no 

registrador de uma forma completa: 

 

EPwm1Regs.TBCTL.all = 0x1234; (em hexadecimal) 

 

De outra maneira, é possível especificar um bit apenas do registrador "CLKDVI", de 

acordo com a seguinte instrução de exemplo: 

 

EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = 7; 

6.3 DESCRIÇÃO DOS REGISTRADORES 

Para melhor compreensão dos registradores envolvidos no processo de configuração 

do ePWM é feita um breve explicação sobre os registradores mais importantes. 

6.3.1 Registrador TBCTL 

O registrador TBCTL é um registrador de 16 bits responsável pela configurações de 

controle do ePWM. NaFigura43 e na Figura 44 estão apresentados os parâmetros. 

 

Figura43:Registrador TBCTL bits 15-7 [22]. 

 FREE_SOFT: controla a interação entre o DSC e o Emulator do JTAG. Se a 

sequência de execução encontrar um breakpoint neste grupo de bits, a forma que 

os bits foram especificados irá determinar o que acontecerá com essa unidade de 

ePWM; 

 PHSDIR:Especifica se esta unidade de ePWM começa contando para cima ou para 

baixo depois de um pulso do clock de sincronização de entrada (SYNCIN); 
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 CLKDIV eHSPCLKDIV:Bits de pre-scaler para reduzir a frequência de entrada 

"SYSCLKOUT". Para um sistema de100MHz, cada pulso do clock terá  10 ns, 

enquanto que para 150MHz terá 6,667 ns. 

 

 

Figura 44:Registrador TBCTL bits 6-0 [22]. 

 SWFSYNC: Caso este bit seja especificado com nível lógico alto, o ePWM  

imediatamente irá produzir um pulso de sincronização de saída (SYNCO); 

 SYNCOSEL: Deve-se escolher a fonte do sinal do SYNCO.Se nenhum canal de 

sincronização estiver sendo usado, deve-se desabilitar este bit.Neste guia não é 

contemplado a sincronização do ePWM ( SYNCO e SYNCIN); 

 PRDLD:Não utilizado neste guia; 

 PHSEN:Habilita a leitura do TBPHS em um sinal SYNCIN; 

 CTRMODE:Define o modo de operação do contador. 

6.3.2 Registrador TBSTS 

Este registrador mostra o status do ePWM.Na Figura 45 é mostrado como os bits estão 

distribuídos para este registrador. 
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Figura 45:Registrador TBSTS [22]. 

 CTRDIR:Indica se o ePWM está contando para cima (1) ou para baixo (0); 

 SYNCI:Se um evento SYNCI foi percebido por este ePWM este bit será  1, caso 

contrário 0; 

 CTRMAX:Se ocorrer um overflow no registrador TBCTR esse bit irá a1. 

6.4 EXEMPLO 

6.4.1 Objetivo 

Enviar um sinal de onda quadrada de um 1kHz na unidade de ePWM ePWM1A, além 

de acender os quatro LEDs conforme exemplo da seção 5.4.1.Os registradores envolvidos são: 

 

 TBPRD: Define a frequência do sinal 

 TBCTL: Define o modo de operação  

 AQCTLA: Define o formato do sinal de saída do ePWM1A 

 

Cabe ressaltar que a fórmula para calcular a frequência é dada por: 

 

 

 

Caso contagem não seja do tipo up-down, a frequência será o dobro. 

6.4.2 Passo 1:Criar o projeto 

Repetir os passos feitos na seção 4.4.2 e adicionar os seguintes arquivos localizados na 

pasta padrão C:\tidcs\c28\dsp2833x\v131\DSP2833x_common\source, a saber: 

• DSP2833x_SysCtrl.c  

• DSP2833x_CpuTimers.c  

• DSP2833x_PieCtrl.c  

• DSP2833x_PieVect.c  
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• DSP2833x_DefaultIsr.c  

• DSP2833x_ADC_cal.asm  

• DSP2833x_usDelay.asm  

6.4.3 Passo 2:Opções de construção do Projeto 

Seguir os mesmos passos da seção 4.4.2 

6.4.4 O código 

#include "DSP2833x_Device.h" 

 
// Protótipos de funções externas a este arquivo 

extern void InitSysCtrl(void); 

extern void InitPieCtrl(void); 

extern void InitPieVectTable(void); 
extern void InitCpuTimers(void); 

extern void ConfigCpuTimer(struct CPUTIMER_VARS *, float, float); 

 

 
// Protótipos de funções dentro deste arquivo 

voidGpio_select(void); 

void Setup_ePWM1A(void);//configura o ePWM1A 
interrupt void cpu_timer0_isr(void); 

 
//########################################################################### 

//      Código Principal     

     

//########################################################################### 

void main(void) 

{ 

 int counter=0; // contador 
 
 InitSysCtrl(); // Inicialização Básica para o DSP2833x_SysCtrl.c 

 
 EALLOW; 

 SysCtrlRegs.WDCR= 0x00AF;  

 EDIS;    
 

 DINT;     

  

 Gpio_select();   

 Setup_ePWM1A();   

 

 InitPieCtrl();  

  

 InitPieVectTable();  

 

 EALLOW; 
 PieVectTable.TINT0 = &cpu_timer0_isr; 

 EDIS; 

 

 InitCpuTimers();  

 

 ConfigCpuTimer(&CpuTimer0,150,100000); 

 

 PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1; 
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 IER |=1; 

 

 EINT; 

 ERTM; 

 

 CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS = 0;  

 

 while(1) 

 {     

   while(CpuTimer0.InterruptCount == 0); 
   CpuTimer0.InterruptCount = 0; 

    

   EALLOW; 

   SysCtrlRegs.WDKEY = 0x55;  

   EDIS; 

 

   counter++; 

   if(counter&1) GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO9 = 1; 

    else GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO9 = 1; 

   if(counter&2) GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO11 = 1; 

    else GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO11 = 1; 
   if(counter&4) GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO34 = 1; 

    else GpioDataRegs.GPBCLEAR.bit.GPIO34 = 1; 

   if(counter&8) GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO49 = 1; 

    else GpioDataRegs.GPBCLEAR.bit.GPIO49 = 1; 

   

 } 

}  

 

voidGpio_select(void) 

{ 

 EALLOW; 
 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.all = 0;    

GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO0 = 1; // ePWM1A 
 
 GpioCtrlRegs.GPAMUX2.all = 0;   

 GpioCtrlRegs.GPBMUX1.all = 0;   

 GpioCtrlRegs.GPBMUX2.all = 0;   

 GpioCtrlRegs.GPCMUX1.all = 0;   
 GpioCtrlRegs.GPCMUX2.all = 0;   

  

 GpioCtrlRegs.GPADIR.all = 0; 

 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO9 = 1;  

 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO11 = 1;  

 

 

 GpioCtrlRegs.GPBDIR.all = 0;   

 GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO34 = 1;  

 GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO49 = 1;  

 GpioCtrlRegs.GPCDIR.all = 0;   

 EDIS; 
}   

 

void Setup_ePWM1A(void) 

{ 

 EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV =  0; // CLKDIV = 1   
 EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = 1; // HSPCLKDIV = 2 
 EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 2; // Contagemup - down 
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 EPwm1Regs.AQCTLA.all = 0x0006;  // ZRO = set, PRD = clear 

 
 EPwm1Regs.TBPRD = 37500;   // 1KHz - PWM  
}  

 

interrupt void cpu_timer0_isr(void) 

{ 
 CpuTimer0.InterruptCount++; 

 EALLOW; 

 SysCtrlRegs.WDKEY = 0xAA;  

 EDIS; 

 PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1; 

} 
Todas as configurações referentes à saída PWM estão contidas na função 

Setup_ePWM1A. No entanto o sinal obtido possui um ciclo de trabalho igual a 50% ( 50% do 

tempo On e 50% Off). 

Para gerar um sinal de PWM com ciclo de trabalho variável outros registradores 

deverão ser modificados, conforme será descrito na subseção6.5.  

A título de ilustração, um circuito adicional é proposto com o intuito de facilitar a 

percepção da variação de frequência. Um circuito buzzer é mostrado na Figura 46, em que ao 

variar a frequência do PWM, ou seja, ao modificar o TBRD o beeper irá apitar de forma 

diferente. 

Na Figura 47é mostrada a forma de onda obtida no osciloscópio ao amostrar o sinal 

epwm1A no pino GPIO0, como se pode perceber o sinal é de 1kHz com ciclo de trabalho de 

50% conforme especificado anteriormente. 

 

Figura 46:Circuito Buzzer 
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Figura 47: Forma de onda obtida no osciloscópio 

6.5 VARIAÇÃO DO CICLO DE TRABALHO DO EPWM 

Na seção anterior foi mostrado como obter um sinal PWM com ciclo de trabalho igual 

a 50%. Neste caso,apenas dois pontos da contagem foram utilizados para determinação da 

frequência de trabalho de 1kHz: o ponto zero e o ponto onde TBPRD=37500. 

O F28335 possui uma unidade chamada unidade comparadora, que fornece mais dois 

pontos adicionais para a determinação da frequência de trabalho. Estes pontos são os 

registradores CMPA e CMPB. 

Estas informações são enviadas para outra unidade do ePWM chamada de  

ActionQualifier. Dependendo da configuração feita neste registrador, a saída do ePWM pode 

comportar das seguintes maneiras: 

 Transição de 0 para 1 em uma borda positiva 

 Transição de 1 para 0 em uma borda negativa 

 Mudar o valor lógico da linha  

 Não tomar ação nenhuma 

 

Na Figura 48está resumida a ideia apresentada. 
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Figura 48: Comportamento da saída ePWM a variação dos parâmetros [22]. 

Estas informações possibilitam diferentes configurações da saída ePWM conforme 

mostrado na Figura 49e na  Figura 50. 

 

Figura 49: Saída ePWM para contagem progressiva [22]. 
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Figura 50: Saída ePWM para uma contagem Up-Down [22]. 

Para obter tais formas de onda o ActionQualifier deve ser propriamente modificado. O 

registrador de controle do ActionQualifier tem a configuração mostrada na Figura 51. 

 

Figura 51:Registrador ActionQualifier [22]. 

6.6 EXEMPLO 

6.6.1 Objetivo 

Além de acender quatro LEDs via interrupção, se deve gerar uma forma de onda 

quadrada de 1kHz na saída do ePWM1A. O ciclo de trabalho deve mudar de 100% até 0%a 

cada 100 milissegundos. 
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6.6.2 Definições 

Configurando o DSC para utilizar a contagem Up-Down utilize a unidade 

comparadora para levar a saída a 1 quando a contagem progressiva equivaler a CMPA e para 

levar a saída a zero quando a contagem decrescente equivaler a CMPA. Os registradores 

envolvidos são: 

 

 TBPRD: Define a frequência do sinal 

 TBCTL: Define o modo de operação  

 CMPA:Define a largura do pulso do ePWM1A 

 AQCTLA: Define o formato do sinal de saída do ePWM1A 

6.6.3 Passo 1:Criar o projeto 

Mesmas configurações da seção 4.4.2. 

6.6.4 Passo 2:Opções de construção do projeto 

Mesmas configurações da seção 4.4.3. 

6.6.5 Código 

#include "DSP2833x_Device.h" 
 

//Protótipos de funções externas a este código 

extern void InitSysCtrl(void); 

extern void InitPieCtrl(void); 

extern void InitPieVectTable(void); 

extern void InitCpuTimers(void); 

extern void ConfigCpuTimer(struct CPUTIMER_VARS *, float, float); 

 

 
// Protótipo de Funções dentro deste código 

voidGpio_select(void); 

void Setup_ePWM1A(void); 

interrupt void cpu_timer0_isr(void); 
 

void main(void) 

{ 

 int counter=0;  

 

 InitSysCtrl();  

 

 EALLOW; 

 SysCtrlRegs.WDCR= 0x00AF;  

 EDIS;    

 

 DINT;     
  

 Gpio_select();   

      

 

 Setup_ePWM1A();   

 

 InitPieCtrl();   
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 InitPieVectTable();  

 

 EALLOW; 

 PieVectTable.TINT0 = &cpu_timer0_isr; 

 EDIS; 

 

 InitCpuTimers();  

 

 ConfigCpuTimer(&CpuTimer0,150,100); 

 

 PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1; 
 

 IER |=1; 

 

 EINT; 

 ERTM; 

 

 CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS = 0; // start timer0 

 

 while(1) 

 {     

   while(CpuTimer0.InterruptCount == 0); 
   CpuTimer0.InterruptCount = 0; 

    

   EALLOW; 

   SysCtrlRegs.WDKEY = 0x55;  

   EDIS; 

 

   counter++; 

   if(counter&1) GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO9 = 1; 

    else GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO9 = 1; 

   if(counter&2) GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO11 = 1; 

    else GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO11 = 1; 
   if(counter&4) GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO34 = 1; 

    else GpioDataRegs.GPBCLEAR.bit.GPIO34 = 1; 

   if(counter&8) GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO49 = 1; 

    else GpioDataRegs.GPBCLEAR.bit.GPIO49 = 1; 

 } 

}  

 

voidGpio_select(void) 

{ 

 EALLOW; 

 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.all = 0;   

 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO0 = 1; // ePWM1A active 
 

 GpioCtrlRegs.GPAMUX2.all = 0;   

 GpioCtrlRegs.GPBMUX1.all = 0;   

 GpioCtrlRegs.GPBMUX2.all = 0;   

 GpioCtrlRegs.GPCMUX1.all = 0;   

 GpioCtrlRegs.GPCMUX2.all = 0;   

  

 GpioCtrlRegs.GPADIR.all = 0; 

 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO9 = 1;  

 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO11 = 1;  

 
 

 GpioCtrlRegs.GPBDIR.all = 0;   

 GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO34 = 1;  

 GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO49 = 1;  
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 GpioCtrlRegs.GPCDIR.all = 0;   

 EDIS; 

}   

 

void Setup_ePWM1A(void) 

{ 

 EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV =  0; // CLKDIV = 1   
 EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = 1; // HSPCLKDIV = 2 
 EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 2; // Modoup - down 

 EPwm1Regs.AQCTLA.all = 0x0060;  //Valor em Hexadecimal que leva a saída 

ePWM1A para um na contagem progressiva e a zero na contagem decrescente 
 
 EPwm1Regs.TBPRD = 37500;   // 1KHz - PWM  
 EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA  = 0;  // Setando o DSC para começar com 100% de 

ciclo de trabalho. 
}  

 

interrupt void cpu_timer0_isr(void) 

{ 

 staticintup_down = 1; 

 CpuTimer0.InterruptCount++; 

 EALLOW; 

 SysCtrlRegs.WDKEY = 0xAA;  

 EDIS; 
 if(up_down) 

 { 

  if(EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA < 

EPwm1Regs.TBPRD)EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA++;//Modificando o ponto de comparação para modificar 

o ciclo de trabalho. 

  elseup_down = 0; 

 } 

 else 

 { 

  if(EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA > 0) EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA--; 

  elseup_down = 1; 
 } 

 PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1; 

} 

6.7 CONCLUSÃO 

Os sinais PWM são muito utilizados no acionamento de conversores estáticos. Este 

capítulo apresentou os principais registradores para a configuração de um sinal PWM de ciclo 

de trabalho variável. Foram apresentados dois exemplos, um para gerar sinal PWM com razão 

cíclica de 50% e outro para razão cíclica variável. 
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7 CONVERSOR ANALÓGICO DIGITAL 

Uma das mais importantes unidades periféricas no F28335 é o conversor analógico 

digital (ADC, do inglês, Analogic Digital Converter). Esta unidade fornece uma interface 

entre o DSC e o conversor estático de potência. A grande maioria dos sinais físicos como 

pressão temperatura, humidade e velocidade são sinais analógicos e com o uso de um 

transdutor correto estes sinais podem ser monitorados pelo DSC. 

Uma vez que o propósito de um ADC é converter os sinais analógicos em um 

representação digital, é necessário especificar o número de bits que serão utilizados na 

representação. De uma forma geral a relação entre o número de bits e o número a ser 

representado pode ser dada por: 

 

 

em que: 

 

 VREF+ e VREF- são tensões de referência que são utilizadas para limitar a amplitude 

máxima dos sinais analógicos. Qualquer valor acima deste limite produzirá uma 

saída digital saturada; 

 n é o número de bits utilizados para representar o sinal analógico digitalmente; 

 D é o valor digitalizado da entrada convertido pelo ADC; 

 

Para o F28335 a tensão VREF- é fixa em 0V e o VREF+ é conectada internamente a um 

sinal de 3,0V. Importante: a entrada do conversor ADC pode excursionar somente de 0 a 3 V, 

ou seja, é necessário usar um circuito de condicionamento de sinais analógico para limitar a 

amplitude e, dessa maneira, evitar a queima do canal de entrada do conversor. O conversor do 

F28335 possui 12 bits de resolução, ou seja, n = 12. Desta maneira, a equação pode ser 

simplificada como: 

 

 

Cabe destacar que o valor de Vin corresponde ao valor lido na entrada do conversor 

ADC. Para ter-se a amplitude do valor monitorado, é necessário levar em conta os ganhos dos 

sensores e do circuito de condicionamento de sinais analógico. 

O F28335 é equipado com 16 pinos de entrada ADC dedicadas para medir tensões 

analógicas. Estes 16 canais são multiplexados internamente para serem processados de forma 

sequencial.O F28335 possui também duas unidades SampleAndHold, que são unidades que 

armazenam o sinal a ser convertido por um pequeno período de tempo, a fim de ter-se a 

leitura praticamente simultânea de todos os canais. 
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7.1 MÓDULO ADC DO F28335 

Um início de conversão pode ser iniciado por qualquer uma das três opções descritas a 

seguir: 

 Por software: inserir1 no bit de start específico (bit 2 do registrador ADCTRL 2) 

 Por um sinal externo no pino “GPIO/XINT2_ADCSOC”; 

 Por um evento (período, comparação ou underflow) de algumas das unidadeePWM do 

F28335. 

Após o início da conversão, o ADC pode operar em oito modos distintos. Este modos 

de operação devem ser previamente configurados. Estes modos são combinações dos 

seguintes submodos, que podem cada um ser reconfigurados em mais dois modos: 

 Modo sequencial: em cascata ou sequencia dual; 

 Modo de amostragem: amostragem sequencial individual (um canal por vez) ou 

amostragem simultânea; 

 Modo start: sequência única ou contínuo. 

Neste guia será apenas contemplado o modo em cascata, além de uma breve 

explicação do modo de sequencia dual. 

7.1.1 Modo cascata do ADC 

Na Figura 52é mostrado o conversor analógico digital do F28335 no modo cascata, 

que é uma máquina de estados de 16 estados. 

 

 

Figura 52: Conversor ADC no modo cascata [22]. 

Uma unidade chamada Auto-Sequencer controla o fluxo da conversão. É necessário 

configurar o número de canais (entradas) a serem convertidas ("MAX_CONV1) e qual canal 
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deverá ser convertido em cada estado ("CHSELxx"). Os resultados são armazenados nos 

registradores de resultados ("RESULT0 a RESULT15"), para cada estado. 

Como descrito anteriormente, pode-se iniciar a conversão ao configurar um bit em 

particular via software. Entretanto, essa não é a opção recomendada. Deve-se usar um evento 

ePWM como trigger do início da conversão. Com efeito, os períodos de amostragem dos 

sinais são constantes e precisos, essencial para grande parte das ferramentas de controle 

digital. 

7.1.2 Modo de sequencia dual 

Neste modo a unidade Auto-Sequencer é dividida em duas máquinas de estados de 8 

estados SEQ1 e SEQ2, como mostrado na Figura 53. 

 

Figura 53:ADC trabalhando no modo de sequencia dual [22]. 

Este modo utiliza o sinal ePWM_SOC_A (sigla do inglês para “StartOfConversionA”) 

como trigger para o SEQ1 e o sinal ePWM_SOC_B para o SEQ2.Essa divisão propicia dois 

ADCs independentes, acionados pelas bases de tempo referentes a SEQ1 e SEQ2. 

7.2 TEMPO DE CONVERSÃO DO ADC 

A configuração de tempo de conversão do ADC do F28335 está limitada a alguns 

fatores. Primeiro a fonte de clock do ADC é o clock interno HSPCLK, conforme descrito na 

seção 4.2. Portanto, não é possível utilizar uma velocidade de clock aleatória. A segunda 

limitação é a máxima frequência de conversão,"FCLK", para sinais analógicos. Ao usar o 

valor de 25MHZ (máximo valor possível),um erro de não linearidade aparece. 

Logo em casos em que não são necessárias altas taxas de conversão a Texas 

Instruments recomenda limitar o FCLK a 12,5MHz. Na Figura 54é mostrado o diagrama de 
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clock do ADC do F28335.Pode-se observar que para configurar o FCLK é necessário 

primeiro configurar os bits ADCCLKPS de acordo com a escolha da frequência. 

 

Figura 54: Diagrama de Clock do ADC 

7.3 BLOCO DE REGISTRADORES DO ADC 

O conversor analógico digital do F28335 é composto por uma série de registradores. 

Na Figura 55 é mostrada uma tabela que descreve quais são estes registradores e quais as suas 

funções. 

 

Figura 55:Conjunto de Registradores do módulo ADC do F28335 [22]. 
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A seguir segue uma breve descrição dos principais registradores envolvidos em um 

processo de conversão analógica digital. 

7.3.1 ADC ControlRegister1 

O ADCTRLl é um registrador de 16 bits responsável por configurar uma série de 

parâmetros na conversão analógica digital. Na Figura 56e na Figura 57estão descritas as 

possíveis configurações dos bits 15 a 7 e bits 6 a 0 deste registrador, respectivamente. 

 

 

Figura 56:Registrador ADCTRL1 bits 15 a 7 [22]. 

 

Figura 57: Registrador ADCTRL1 bits 6a 0 [22]. 

O bit 14 ("RESET") é usado para levar o ADC para as configurações iniciais. É 

recomendado limpar a memória (reset)do dispositivo antes de toda inicialização do ADC. 

Os bits 13 e 12("SUSMOD") definem a interação entre o ADC e o comando de 

emulação (não discutido neste guia). 

Os bits 11 a 8 ("ACQ_PS") definem o tamanho da janela de amostragem. 



 

60 

 

O bit 7 ("CPS") é usado para dividir a frequência de entrada por 2 ou por 1. O bit 6 

(“CONT_RUN”) define se o Auto-Sequencer começa a conversão ao final da sequencia (=0)  

ou espera por outro trigger(=1).  

O bit 5(“SEQ_OVRD”) não é utilizado neste guia. 

O bit 4 (“SEQ_CASC”) define se o ADC vai operar como uma máquina de 16 

estados(=1) ou como uma máquina de 8 estados(=0). 

7.3.2 ADC ControlRegister2 

O registrador ADCTRL 2 é um registrador de 16 bits que também está envolvido na 

configuração do ADC do F28335. 

 

Figura 58: Registrador ADCTRL2 bits 15 a 7 [22]. 

O bit 15 (“ePWM_SOCB_SEQ”)  permite a conversão  ser iniciada por um evento do 

causado pelo ePWM SOCB. 

O bit 14 (“RST_SEQ1”),permite limpar a memória (reset)da máquina de estados do 

SEQ1 ao seu valor inicial. 

O bit 13 (“SOC_SEQ1”)ao ser especificado força um início de conversão via software. 

Os bits 11 (“INT_ENA_SEQ1”) e 10 (“INT_MOD_SEQ1”) definem as interrupções 

do SEQ1. 

O bit 8 (“ePWM_SOCA_SEQ1”)  é uma máscara que habilita ou não a conversão via 

ePWM. 
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Figura 59: Registrador ADCTRL2 bits 6 a 0 [22]. 

O bit 7 habilita a conversão do ADC ser iniciada por um sinal no pino GPIO31-0 

GPIO Port A . 

Os bits6 a 0 possuem funções semelhantes aos bits 14 ao 7 só que dessa vez eles 

configuram o SEQ2.Caso o F28335 estiver em modo cascata, não é necessário configurar 

esses bits. 

7.3.3 ADC ControlRegister3 

O registrador ADCTRL 3 configura  a taxa de conversão do ADC, dentre outros 

parâmetros. Na Figura 60 é mostrada o bloco lógico do ADCTRL3. 

:  

Figura 60: Registrador ADCTRL3 [22]. 

O bit 0 possibilita múltiplas conversões em paralelo. ( Não contemplado neste guia). 

Os bits 1 ao 4 determinam a frequência de conversão do ADC ("FCLK"). 

Os bits5 , 6 e 7 determinam a energização do módulo ADC. 
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7.3.4 Registrador MAXCONV 

O registrador MAXCONV define o número de canais a serem convertidos. Cada canal 

é um estado da máquina de estados formada pelo Auto-Sequencer. Após um trigger válido o 

Auto-Sequencer irá converter o número definido de canais automaticamente. O número a se 

colocar no registrador é igual ao número de conversões menos 1. Por exemplo, caso 

MAXCONV = 4, o registrador irá realizar cinco conversões. 

Conforme descrito anteriormente, o Auto-Sequencer é uma máquina de estados, em 

que cada estado pode ser uma entrada (um pino) para conversão de dados.Tomando como 

base o modo em cascata,a máquina de estados possui 16 estados: CONV00 até CONV15.  

Para correlacionar o estado ao canal de entrada (pino) são utilizados os registradores 

de seleção de canais (ADCCHSELSEQX). Na Figura 61é ilustrado como é feita esta 

correlação. 

 

Figura 61:Correlação entre as entradas e a máquina de estados [22]. 

Para correlacionar o estado à entrada, o CONVX deve possuir o valor em binário 

referente a entrada informada, de acordo com o mostrado na Figura 61. Por exemplo, para 

correlacionar o estado 2 ( CONV02) a entrada ADCINA2 é necessário inserir a instrução 

CONV02 = 2. 

7.4 EXEMPLO 

7.4.1 Objetivo 

Neste exemplo será realizada a conversão analógica digital das entradas ADCIN_A0 e 

ADCIN_A1. Nestas entradas estão dois resistores variáveis VR1 e VR2.  

A conversão dos valores de tensão do resistores serão lidos após o evento gerado por 

um ePWM e os valores convertidos serão mostrados nos LEDs (forma binária). 
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7.4.2 Definições 

A unidade de ePWM2 deve gerar uma frequência de amostragem de 50kHz. A 

conversão iniciará automaticamente quando o sinal SOCA do ePWM2 atingir o tempo 

especificado. 

O temporizador por interrupção CPU Timer 0  será utilizado para permitir a 

visualização da mudança do LEDs.  

 

Registradores Envolvidos: 

 ePWM2 Time Base Control:TBCTL 

 ePWM2 Time Base Period: TBPRD 

 ePWM2 Time Base Counter:TBCNT 

 ePWM2 Event Trigger Prescaler: ETPS 

 ePWM2 Event Trigger Select:ETSEL 

 ADC –Control 1:ADCTRL1 

 ADC –Control 2:ADCTRL2 

 ADC –Control 3:ADCTRL3 

 Channel Select Sequencer 1:ADCCHSELSEQ1 

 Max. number of conversions:ADCMAXCONV 

 ADC -Result 0:ADCRESULT0 

 ADC -Result 1:ADCRESULT1 

7.4.3 Passo 1: criar o projeto 

Seguir o mesmo procedimento descrito na seção 4.4.2, e adicionar o seguinte arquivo 

ao projeto: “DSP2833x_Adc.c”. 

7.4.4 Passo 2: definir as opções de construção do projeto 

Seguir o mesmo procedimento descrito na seção 4.4.3. 

7.4.5 Código 

#include "DSP2833x_Device.h" 

 
// Protótipo de funções externas a este código 

extern void InitAdc(void); 

extern void InitSysCtrl(void); 

extern void InitPieCtrl(void); 

extern void InitPieVectTable(void); 

extern void InitCpuTimers(void); 
extern void ConfigCpuTimer(struct CPUTIMER_VARS *, float, float); 

extern void display_ADC(unsigned int); 
 
//Protótipo de funções dentro deste código 

voidGpio_select(void); 

interrupt void cpu_timer0_isr(void); 
interruptvoidadc_isr(void);  // Interrupção gerada ao fim da sequencia de conversão do ADC  

 
//Variavéis Globais 

unsignedint Voltage_VR1; 
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unsignedint Voltage_VR2; 

 
void main(void) 

{ 

 InitSysCtrl(); // Inicialização Básica 
 
 EALLOW; 

 SysCtrlRegs.WDCR= 0x00AF; // Reabilitando o WatchDog 
 EDIS;    

 
 DINT;    //Desabilita todas interrupções 
  
 Gpio_select();  // Função que define os pinos GPIO9, GPIO11, GPIO34 e GPIO49 como 

saídas 

      

 
 InitPieCtrl();   

  

 InitPieVectTable();  

 

 InitAdc();   // Setando o conversor analógico digital 

 
 AdcRegs.ADCTRL1.all = 0;  

 AdcRegs.ADCTRL1.bit.ACQ_PS = 7;  //Definindo a Janela de amostragem  

 AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_CASC =1;  // Escolhendo o modo cascata 

 AdcRegs.ADCTRL1.bit.CPS = 0;  // dividindo por 1 

 AdcRegs.ADCTRL1.bit.CONT_RUN = 0; // modo não contínuo 

 
 AdcRegs.ADCTRL2.all = 0;    

 AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_ENA_SEQ1 = 1;//Habilitando a interrupção do SEQ1 
 AdcRegs.ADCTRL2.bit.EPWM_SOCA_SEQ1 =1; // A conversão começa após o trigger dado pelo 

sinal ePWM_SOCAadvindo do ePWM2  
AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_MOD_SEQ1 = 0; // 0=interrupção após o fim de cada sequência 

 AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCCLKPS = 3; // ADC clock: FCLK = HSPCLK / 2 * ADCCLKPS 

     // HSPCLK = 75MHz 

     // FCLK = 12.5 MHz 

 

 AdcRegs.ADCMAXCONV.all = 0x0001;// Conversão de dois canais 
AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV00 = 0;// ADCINA0 como 1ª conversão 
AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV01 = 1; // ADCINA1 como 2ª conversão 

 
 EPwm2Regs.TBCTL.all = 0xC030; // Setando o ewp2 

 /* 

 bit 15-14     11:     FREE/SOFT, 11 = ignore emulation suspend 
 bit 13        0:      PHSDIR, 0 = count down after sync event 

 bit 12-10     000:   CLKDIV, 000 => TBCLK = HSPCLK/1 

 bit 9-7       000:   HSPCLKDIV, 000 => HSPCLK = SYSCLKOUT/1 

 bit 6         0:      SWFSYNC, 0 = no software sync produced 

 bit 5-4       11:     SYNCOSEL, 11 = sync-out disabled 

 bit 3         0:      PRDLD, 0 = reload PRD on counter=0 

 bit 2         0:      PHSEN, 0 = phase control disabled 

 bit 1-0       00:     CTRMODE, 00 = count up mode 

 */ 

 
 EPwm2Regs.TBPRD = 2999;  

// TPPRD +1  =  TPWM / (HSPCLKDIV * CLKDIV * TSYSCLK) =  20 µs / 6.667 ns 
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 EPwm2Regs.ETPS.all = 0x0100;// Configurando para que a conversão seja iniciada pelo ePWM2 

 /* 

 bit 15-14     00:     EPWMxSOCB, read-only 

 bit 13-12     00:     SOCBPRD, don't care 

 bit 11-10     00:     EPWMxSOCA, read-only 
 bit 9-8      01:     SOCAPRD, 01 = generate SOCA on first event 

 bit 7-4       0000:   reserved 

 bit 3-2       00:     INTCNT, don't care 

 bit 1-0       00:     INTPRD, don'tcare 

 */ 

 
 EPwm2Regs.ETSEL.all = 0x0A00; //Fazendo que o sinal SOCA acione a conversão 

 /* 

 bit 15        0:      SOCBEN, 0 = disable SOCB 

 bit 14-12     000:    SOCBSEL, don't care 

 bit 11        1:      SOCAEN, 1 = enable SOCA 

 bit 10-8      010:    SOCASEL, 010 = SOCA on PRD event 

 bit 7-4       0000:   reserved 

 bit 3         0:      INTEN, 0 = disable interrupt 

 bit 2-0       000:    INTSEL, don't care 

 */ 

 
 EALLOW; 

 PieVectTable.TINT0 = &cpu_timer0_isr; 

 PieVectTable.ADCINT = &adc_isr; 

 EDIS; 

 

 InitCpuTimers(); //Configuração dos CPUTimers 

 
 ConfigCpuTimer(&CpuTimer0,150,100000); 

 

 PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1;  // CPU Timer 0 

 PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx6 = 1;  // ADC 

 

 IER |=1; 

 

 EINT; 

 ERTM; 
 

 CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS = 0; //Inicializando o timer0 

 

 while(1) 

 {     

  while(CpuTimer0.InterruptCount <5) 

  { 

   // delay de 500 ms 

   EALLOW; 

   SysCtrlRegs.WDKEY = 0x55;   

   EDIS; 

  } 
 

  //Mostrar a Voltagem do resistor1 nosLEDs 

  display_ADC(Voltage_VR1);  

   

  while(CpuTimer0.InterruptCount <10) // delay de 1000 ms   

  { 

   EALLOW; 

   SysCtrlRegs.WDKEY = 0x55;   
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   EDIS; 

  } 

  //Mostrar a Voltagem do resistor2 no LEDs 

 display_ADC(Voltage_VR2); 

 

  CpuTimer0.InterruptCount = 0; 

 } 

}  

 

voidGpio_select(void) 

{ 
 EALLOW; 

 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.all = 0;   

 GpioCtrlRegs.GPAMUX2.all = 0;   

 GpioCtrlRegs.GPBMUX1.all = 0;   

 GpioCtrlRegs.GPBMUX2.all = 0;   

 GpioCtrlRegs.GPCMUX1.all = 0;   

 GpioCtrlRegs.GPCMUX2.all = 0;   

  

 GpioCtrlRegs.GPADIR.all = 0; 

 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO9 = 1;  

 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO11 = 1;  
 

 GpioCtrlRegs.GPBDIR.all = 0;   

 GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO34 = 1;  

 GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO49 = 1;  

 

 GpioCtrlRegs.GPCDIR.all = 0;   

 EDIS; 

}    

 

interrupt void cpu_timer0_isr(void) 

{ 
 CpuTimer0.InterruptCount++; 

 EALLOW; 

 SysCtrlRegs.WDKEY = 0xAA; // service WD #2 

 EDIS; 

 PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1; 

} 

 

interrupt void  adc_isr(void) 

{ 

 Voltage_VR1 = AdcMirror.ADCRESULT0; //Armazenamento dos resultados 

 Voltage_VR2 = AdcMirror.ADCRESULT1;//Armazenamento dos resultados 

 // Reinicialização para a próxima sequencia do ADC 
 AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1 = 1;       // Reseta SEQ1 

 AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1_CLR = 1;  //Força um clear INT SEQ1 bit 

 PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1; // Reconhecimento da última linha de código da 

interrupção 

} 
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8 CONCLUSÃO 

O presente Trabalho Final de Curso buscou tratar de forma clara e sucinta as principais 

configurações e técnicas de programação aplicadas ao DSC F28335. Buscou-se fornecer 

exemplos didáticos que permitam que o usuário rapidamente comece a desenvolver sua 

aplicação. 

Este guia reúne em apenas um documento várias notas de aplicação (" application 

notes") da  Texas Instruments. O material também é um dos poucos documentos em 

português, fato também importante para alunos de graduação não fluentes na língua inglesa. 

Cabe destacar que foram abordados os principais conceitos para programar o DSC 

F28335 e que cabe ao usuário aprofundar-se nos manuais da Texas Instruments, listas de 

discussão e livros para aperfeiçoar o conhecimento e aproveitar todo o potencial desta 

ferramenta. 

O autor sugere como trabalho futuro a implementação no DSC algoritmos de controle 

digital, utilização dos protocolos de comunicação do F28335 e um estudo sobre 

condicionamento de sinais. 

  

  



 

68 

 

9 REFERÊNCIAS  

[1]"An overview of the history of mathematics". http://www-history.mcs.st-

and.ac.uk/HistTopics/History_overview.htmlAcesso em 06/04/2013 

[2]"Suanpan" http://en.wikipedia.org/wiki/SuanpanAcesso em 06/04/2013 

[3]”Calculators” http://www.computerhistory.org/revolution/calculators/1/45Acesso em 

06/04/2013 

[4]mathomada17.blogspot.com Acesso em 10/04/2013 

[5]"Schickard’sCalculatorand 

ThePascaline".http://www.computerhistory.org/revolution/calculators/1/47Acesso em 

06/04/2013 

[6]"Mass-ProducedCalculators". 

http://www.computerhistory.org/revolution/calculators/1/52Acessoem 06/04/2013 

[7]"Making Sense of the Census: Hollerith’s Punched Card 

Solution".http://www.computerhistory.org/revolution/punched-cards/2/2Acesso em 

08/04/2013 

[8]"Bush’sAnalog Solution".http://www.computerhistory.org/revolution/analog-

computers/3/143Acesso em 06/04/2013 

[9]"ENIAC".http://www.computerhistory.org/revolution/birth-of-the-computer/4/78Acesso 

em 06/04/2013 

[10]"The Stored Program".http://www.computerhistory.org/revolution/birth-of-the-

computer/4/87Acessoem 06/04/2013 

[11]"The First Generation".http://www.computerhistory.org/revolution/birth-of-the-

computer/4/92Acessoem 06/04/2013 

[12]"IBM Catches Up".http://www.computerhistory.org/revolution/early-computer-

companies/5/111Acesso em 06/04/2013 

[13]"1947 - Invention of the Point-Contact 

Transistor".http://www.computerhistory.org/semiconductor/timeline/1947-

invention.htmlAcesso em 06/04/2013 

[14]http://www.computerhistory.org/semiconductor/welcome.htmlAcesso em 10/04/2013 

http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/HistTopics/History_overview.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/HistTopics/History_overview.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Suanpan
http://www.computerhistory.org/revolution/calculators/1/45
http://www.computerhistory.org/revolution/calculators/1/47
http://www.computerhistory.org/revolution/calculators/1/52
http://www.computerhistory.org/revolution/punched-cards/2/2
http://www.computerhistory.org/revolution/analog-computers/3/143
http://www.computerhistory.org/revolution/analog-computers/3/143
http://www.computerhistory.org/revolution/birth-of-the-computer/4/78
http://www.computerhistory.org/revolution/birth-of-the-computer/4/92
http://www.computerhistory.org/revolution/birth-of-the-computer/4/92
http://www.computerhistory.org/revolution/early-computer-companies/5/111
http://www.computerhistory.org/revolution/early-computer-companies/5/111
http://www.computerhistory.org/semiconductor/timeline/1947-invention.html
http://www.computerhistory.org/semiconductor/timeline/1947-invention.html
http://www.computerhistory.org/semiconductor/welcome.html


 

69 

 

[15]Gary Anthes."Timeline: A brief history of the x86 

microprocessor".http://www.computerworld.com/s/article/9091018/Timeline_A_brief_history

_of_the_x86_microprocessor 

[16]"Microcontroller".http://en.wikipedia.org/wiki/Microcontroller 

[17]"Digital signal processor".http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_signal_processor 

[18]http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/DS-70095K.pdf Acesso em 

25/04/2013 

 [19]http://www.philadelphia.edu.jo/academics/ttutunji/uploads/DSController.pdf Acesso em 

25/04/2013 

[20]BORMANN, Frank. "Introduction to TMS320F28335."Connexions.Acesso em 

12/04/2013.Disponível emhttp://cnx.org/content/m36699/1.2/  

[21]“ TMS320F28335 eZdsp Starter Kit Disponível em: 

http://www.ti.com/tool/TMDSEZ28335Acesso em 25/04/2013 

[22]-BORMANN, Frank e Texas Instruments. “Apostila C2000 TeachingROM”.Material 

Impresso. 

[23]-ViniGodoy. Acesso em 14/04/2013. Disponível em :http://www.guj.com.br/java/261493-

ponto-flutuante-e-ponto-fixo 

[24] “Interrupção de Hardware”. Acesso em 12/04/2013Disponível em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Interrupção_de_hardware. 

[25]”Using Enhanced Pulse Width Modulator (ePWM) Module for 0-100% Duty Cycle 

Control” http://www.ti.com/lit/an/spraai1/spraai1.pdf Acessoem 12/04/2013 

 [26]http://www.cpdee.ufmg.br/~lai/Cursos/DSP/Material/Aula3.pdf 

 

 


