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Zestaw ewaluacyjny C2000 Piccolo LanuchPad 

Praca w środowisku programowym Code Composer Studio v5 

 

Code Composer Studio (CCS, CCStudio) jest zintegrowanym środowiskiem projektowym – IDE (Integrated 

Development Environment) dostarczanym przez firmę Texas Instruments. Obecna wersja CCSv5 jest 

utworzona z użyciem najnowszej wersji środowiska Eclipse i może pracować pod systemem Windows i 

Linux. Do tworzenia w środowisku CCSv5 programów przeznaczonych dla procesorów rodziny Piccolo 

TMS320F2802x firmy Texas Instruments potrzebny jest również pakiet programowy controlSUITE tej 

firmy. Zawiera on oprogramowanie „firmware”, biblioteki, opisy zestawów sprzętowych oraz projekty 

przykładowe dla wszystkich serii procesorów rodziny C2000. 

Tekst zawiera opis następujących działań: 

 Aktualizacja środowiska CCSv5 

 Wybór opcji licencji środowiska CCSv5 

 Importowanie projektu do CCSv5 

 Budowanie projektu 

 Definiowanie konfiguracji sprzętowego systemu docelowego 

 Uruchamianie sesji debugowej dla projektu 

 Ćwiczenie praktyczne z projektem przykładowym uruchamianym na zestawie ewaluacyjnym C2000 

Piccolo LaunchPad dla układu procesorowego serii Piccolo F2802x. 

 

Konfiguracja sprzętowa i programowa 

Do wykonania ćwiczenia potrzebny jest komputer z zainstalowanym (darmowym) oprogramowaniem: 

 Środowisko Code Composer Studio v5.5.0.00077 (Sep 9, 2013) firmy Texas Instruments [2, 3, 4]. 

Umożliwia tworzenie w środowisku CCSv5 programów przeznaczonych dla procesorów serii Piccolo 

TMS320F2802x. 

 Pakiet programowy controlSUITE v3.2.3 (07-Nov-2013) firmy Texas Instruments [6, 7, 15]. Zawiera 

oprogramowanie „firmware”, biblioteki, opisy zestawów sprzętowych oraz projekty przykładowe dla 

wszystkich serii procesorów rodziny C2000. 

Platforma sprzętowa wymaga tylko jednego elementu: 

 Zestaw ewaluacyjny C2000 Piccolo LaunchPad firmy Texas Instruments z układem procesorowym 

Piccolo TMS320F28027 firmy Texas Instruments (zawiera kabel USB-A USB-mini) [1] 

W folderze H:\home_dir komputera zostanie utworzony nowy folder work_CCS. Wymagane są prawa 

dostępu (zapisu i modyfikacji) dla tej ścieżki dyskowej. Możliwe jest umieszczenie foldera home_dir na 

innym wolumenie dyskowym z prawami dostępu. 

 

Cel ćwiczenia 

Celem ćwiczenia jest poznanie środowiska programowego CCSv5. Realizowane jest to przy zastosowaniu 

biblioteki driverlib pakietu programowego controlSUITEv3. Zastosowano przykładowy projekt 

Example_F2802xLEDBlink z tego pakietu co umożliwia poznanie sposobów programowania układów 

procesorowych Piccolo F2802x. Ćwiczenie jest zorganizowane tak, że działania są wykonywane w 

kolejnych punktach i krokach uzupełnionych o opisy. 

 

Opisy  

Dane techniczne i parametry elektryczne układu procesorowego serii Piccolo F2802x są zamieszczone w 

dokumencie Texas Instruments: 

 TMS320F28027, TMS320F28026, TMS320F28023, TMS320F28022, TMS320-F28021, 

TMS320F280200, Piccolo Microcontrollers, Data Sheet [8] 

Istotne informacje na temat błędnego działania układu procesorowego serii Piccolo F2802x zawiera errata: 

 TMS320F28027, TMS320F28026, TMS320F28023, TMS320F28022, TMS320-F28021, 

TMS320F280200, Piccolo MCU, Silicon Errata, [9]  

Opis modułu CPU Timer układu procesorowego Piccolo serii F2802x jest zamieszczony w dokumencie: 

 TMS320x2802x/TMS320F2802xx Piccolo System Control and Interrupts Reference Guide [10]  

Opis zestawu ewaluacyjnego C2000 Piccolo LaunchPad jest zamieszczony w dokumencie: 

 LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo LaunchPad Experimenter Kit, User’s Guide [13]  

Opis oprogramowania „firmware” pakietu programowego controlSUITEv3 jest zamieszczony w 

dokumencie: 
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 F2802x Firmware Development Package USER’S GUIDE v. 210 [11] 

Opis biblioteki driverlib pakietu programowego controlSUITEv3 jest zamieszczony w dokumencie: 

 F2802x Peripheral Driver Library USER’S GUIDE v. 210 [12]  

Dokładne omówienie budowy układu procesorowego serii Piccolo F2802x jest zamieszczone w książce:  

 Henryk A. Kowalski, „Procesory DSP dla praktyków”, BTC, Warszawa, 2011 [14]  

Dokładne omówienie przykładowego projektu Example_F2802xLEDBlink jest zamieszczone w książce: 

 Henryk A. Kowalski, „Procesory DSP w przykładach”, BTC, Warszawa, 2012 [15] 

Dokładne omówienie zestawu ewaluacyjnego C2000 Piccolo LaunchPad jest zamieszczone w artykule: 

 Henryk A. Kowalski, „Zestaw ewaluacyjny C2000 Piccolo LaunchPad” Elektronika Praktyczna 01/13 

[1] 

 

Wersje CCSv5  

Na stronie produktu http://www.ti.com/ccs są zamieszczone informacje o aktualnych wersjach środowiska 

CCS [2]. Dostępne są różne opcje darmowych licencji na środowisko CCSv5. Są one aktywowane po 

zainstalowaniu (i uruchomieniu) pakietu:  

 EVALUATE: Darmowa licencja pełna o ograniczonym czasie użytkowania do 30 dni. Z możliwością 

przedłużenia (extension) o kolejne 90 dni. Daje to darmowe użytkowanie próbne przez 120 dni. 

 FREE LICENCE: Darmowa licencja do używania z emulatorem sprzętowym klasy XDS100 oraz razem 

z zakupionym sprzętowym zestawem uruchomieniowym lub EVM produkcji firmy Texas Instruments. 

 CODE SIZE LIMITED (MSP430) - Darmowa licencja pełna o ograniczonym rozmiarze kodu do 16kB 

dla procesorów rodziny MSP430. 

 

Pobieranie pliku instalacyjnego pakietu controlSUITEv3.x 

Na stronie http://www.ti.com/tool/controlsuite dostępna jest aktualna wersja pakietu [6]. Obecnie (02.2013) 

najnowsza jest wersja controlSUITEv3.1.2. Do pobrania pliku instalacyjnego jest potrzebna wcześniejsza 

rejestracja na stronie myTI [5]. Po kliknięciu na link pobierania przeprowadzane jest logowanie poprzez 

system myTI i udostępniany jest plik do pobrania. Jest on dosyć duży (obecnie ponad 700MB) i jest 

przesyłany raczej powoli. 

 

Pierwsze podłączenie (skonfigurowanie) zestawu C2000 Piccolo LaunchPad  

Po zainstalowaniu środowiska CCSv5 [4] można pierwszy raz dołączyć zestaw ewaluacyjny C2000 Piccolo 

LaunchPad [1] kablem USB do wolnego portu USB komputera. System Windows automatycznie rozpoznaje 

układ. Zostaną zainstalowane sterowniki systemu Windows dla emulatora XDS100v2 [15]. Należy poczekać 

aż system potwierdzi, że sprzęt jest gotowy do pracy.  

Do poprawnej pracy programu przykładowego wymagana jest podstawowa (standardowa) konfiguracja 

przełączników płytki drukowanej zestawu [1]: 

 Założone zwory JP1 („3V3”), JP3 („5V”) i JP2 („GND”). Oznacza to zasilanie układu procesorowego z 

gniazdka USB. 

 Przełącznik S1 („Boot”) skonfigurowany następująco: S1.1 - do góry (ON), S1.2 - do góry, S1.3 - do 

góry. W praktyce oznacza to bootowanie z pamięci Flash.  

 Przełącznik S4 („Serial”) skonfigurowany na obu pozycjach do góry (ON). Oznacza to dołączenie portu 

UART układu procesorowego do układu emulatora, a tym samym do wirtualnego portu COM na 

komputerze PC. 

Zestaw ewaluacyjny jest dostarczany z wpisanym do pamięci Flash układu procesorowego programem 

przykładowym Example_F2802xLaunchPadDemo. Program automatycznie zaczyna pracować po 

dołączeniu zestawu do portu USB [1]. 

 

Pierwsze uruchamianie środowiska CCSv5 

Po uruchomienia środowiska CCSv5 pokazywane jest okno edycyjne Workspace Launcher ustawiania 

lokalizacji foldera roboczego. 

http://www.ti.com/ccs
http://www.ti.com/tool/controlsuite
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Rys.1 Okno dialogowe definiowania foldera roboczego CCSv5 

 

W oknie Workspace należy wpisać ścieżkę dla lokalizacji foldera (workspace) roboczego projektu (rys.1).. 

Można ją też wskazać przy użyciu standardowego przycisku Browse systemu Windows. Odznaczenie 

(wyłączenie) opcji Use this as the default and do not ask again oznacza pracę z osobnym folderem 

roboczym. Folder z projektem można umieścić w folderze roboczym. Ale nie odwrotnie. Przy ponownym 

uruchomieniu środowiska CCSv5 pokazywana jest w oknie Workspace Launcher ścieżka lokalizacji folderu 

roboczego używana przy ostatnim zamknięciu CCSv5.  

1. W oknie Workspace wpisz ścieżkę i nazwę foldera roboczego. Powinna być ona krótka i musi być 

zlokalizowana na dysku w miejscu, dla którego są uprawnienia dostępu (zapisu). Dla indywidualnej 

pracy proponowana jest ścieżka <C:/home_dir>. Dla tego ćwiczenia proponowana jest nazwa foldera 

/work_CCS. Można umieścić folder home_dir na innym wolumenie dyskowym z prawami dostępu. 

Po kliknięciu na przycisk OK okna Workspace Launcher otwierane jest okno startowe środowiska CCSv5 (i 

ładowane są poszczególne elementy środowiska). Można to obserwować na pasku postępu.  

 

 
 

Przy uruchamianiu sprawdzana jest w sieci dostępność aktualizacji środowiska. Środowisko CCSv5 przy 

pierwszym uruchamianiu może pobierać sporo aktualizacji. Może to trwać dosyć długo i należy koniecznie 

poczekać przed rozpoczęciem dalszej pracy na zakończenie inicjalizacji środowiska i pokazanie okna 

Welcome lub Home. Należy też poczekać z wyborem opcji licencji.  

 

 

Wybór opcji licencji środowiska CCSv5 

Po pierwszym uruchomieniu środowiska CCSv5 wyświetlane jest okno License Setup Wizard (rys.2).  

 

 
Rys.2 Okno dialogowe wyboru opcji licencji CCSv5 

 

Zestaw ewaluacyjny C2000 Piccolo LaunchPad jest wyposażony w emulator XDS100v2 [1, 15]. Dla pracy 

środowiska CCSv5 z zestawem najlepsza wydaje się opcja darmowej licencji o nazwie FREE LICENCE.  

2. W oknie edycyjnym License Setup Wizard zaznacz opcję FREE LICENCE i kliknij Finish. Na pasku 

stanu (na dole ekranu) pojawi się napis Licensed.  
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Aktualizacja środowiska CCSv5 

Aktualizacja środowiska CCSv5 jest typowo przeprowadzana automatycznie. Przy uruchamianiu 

sprawdzana jest w sieci dostępność aktualizacji środowiska.  

Wydaje się, że przy pracy CCSv5 po systemem operacyjnym Windows7 64-bit aktualizacja automatyczna 

nie działa. Wtedy trzeba samemu rozpocząć aktualizację z menu Help → Check for updates. 

Jeśli zostały wykryte i pobrane z sieci nowe lub aktualniejsze komponenty to wyświetlane jest okno wyboru 

komponentów do aktualizacji (rys.3).  

 

 
Rys.3 Okno wyboru komponentów aktualizacji środowiska CCSv5 

 

Po kliknięciu przycisku Finish wyświetlane jest okno informacyjne (rys.4) . 

 

 
Rys.4 Okno informacyjne instalowania komponentów aktualizacji środowiska CCSv5 

 

Zainstalowanie nowych komponentów wymaga zamknięcia i ponownego uruchomienia środowiska CCSv5. 

 

Projekty przykładowe pakietu controlSUITE 

W oknie TI Resource Explorer perspektywy CCS Edit pokazywana jest strona Welcome (w html). Zawiera 

ona graficznie menu główne (rys.5).  

 

 
Rys.5 Strona powitalna środowiska CCSv5 

 

Istotne informacje są zgrupowane na stronie Home. Można ją otworzyć po kliknięciu w oknie TI Resource 

Explorer na ikonkę Home .  
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Po kliknięciu na odnośnik Examples pokazywane jest po lewej stronie okna drzewo dokumentacji i 

dostępnych projektów przykładowych. Jeśli pokazywana jest tylko jedna linia controlSUITE z gałęzią 

English to udostępnia ona tylko dokumentację pakietu.  

 

Aby dodać dostęp do przykładowych projektów należy na dole strony Home kliknąć na odnośnik Configure 

Resource Explorer.  

 
 

W oknie dialogowym Package Configuration trzeba kliknąć na Add (rys.6). 

 
Rys.6 Okno dialogowe dodawania dostępu do przykładów dla środowiska CCSv5 

 

Następnie trzeba wskazać folder C:\ti\controlSUITE i kliknąć OK (rys.7).  

 
Rys.7 Okno dialogowe wskazywania ścieżki dostępu do przykładowych projektów dla środowiska CCSv5 

 

Nazwa controlSUITE pojawi się w oknie wyboru. Należy kliknąć OK (rys.8).  

 
Rys.8 Okno dialogowe dodawania dostępu do przykładowych projektów z dodanym pakietem controlSUITE 
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Po dłuższej chwili pojawi się w drzewie okna TI Resource Explorer druga linia controlSUITE zawierająca 

pozycje: development kits, device_support oraz libs (rys.9). 

 

 
Rys.9 Drzewo z dostępem do dokumentacji i przykładowych projektów pakietu controlSUITEv3  

 

Zastosowanie projektu Example_F2802xLEDBlink  

3. Dla pracy z rodziną układów procesorowych Piccolo F2802x rozwiń w oknie TI Resource Explorer 

drugą pozycję controlSUITE. Następnie rozwiń drzewo controlSUITE → device_support → f2802x → 

v210 → f2802x_examples. Potem kliknij na nazwę wybranego projektu Example_F2802xLEDBlink.  

W prawym oknie zostanie wyświetlona instrukcja jak krok po kroku zbudować i uruchomić projekt (rys.10). 

 

 
Rys.10 Drzewo z wybranym projektem przykładowym Example_F2802xLEDBlink pakietu controlSUITE i instrukcją jego 
krokowego budowania i uruchamiania 
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Krok1: Importowanie projektu Example_F2802xLEDBlink do CCSv5  
Krok1 umożliwia zaimportowanie wybranego projektu do CCSv5. 

4. W oknie TI Resource Explorer kliknij na odnośnik kroku 1. 

Po poprawnym wykonaniu importowania w oknie Project Explorer pojawia się drzewo projektu i oknie TI 

Resource Explorer pokazywany jest zielony znaczek  na prawo od linii nazwy kroku (rys.11). 

Projekt Example_F2802xLEDBlink został zaimportowany z kopiowaniem projektu i pliku 

Example_2802xLEDBlink.c do foldera roboczego projektu.  

 
Rys.11 Stan po wykonaniu kroku 1 

 

Krok2: Budowanie projektu Example_F2802xLEDBlink  
Krok2 umożliwia wykonanie budowania wybranego projektu.  

5. W oknie TI Resource Explorer kliknij na odnośnik kroku 2. 

W oknie Console pokazywane są bieżące informacje o postępie budowania. W oknie Problems pokazywane 

są opisy błędów, ostrzeżeń i informacji. Po poprawnym wykonaniu budowania pokazywany jest w oknie TI 

Resource Explorer zielony znaczek  na prawo od linii nazwy kroku (rys.12). 

 
Rys.12 Stan po wykonaniu kroku 2 
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Kliknięcie na odnośnik kroku 2 powoduje automatyczne budowanie projektu – podobnie jak po 

przyciśnięciu przycisku Build . Powinno to spowodować zapisanie wszystkich plików ze zmianami przed 

rozpoczęciem budowania projektu. Tak się typowo dzieje w przypadku użycia przycisku Build. Czasami 

występują jednak kłopoty z plikami nagłówkowymi. Jednak wydaje się, że w przypadku wykonywania 

kroku 2 zapisywanie nie jest wykonywane. 

 

6. W oknie Project Explorer rozwiń drzewo projektu i kliknij na jego nazwę (rys.13). Został zbudowany 

projekt w konfiguracji budowania o nazwie RAM. 

 

 
Rys.13 Okno Project Explorer po wykonaniu budowania projektu  

 

Budowanie projektu Example_F2802xLEDBlink zostało zakończone poprawnie. Został utworzony 

wynikowy plik binarny Example_F2802xLEDBlink.out. Zostały jednak zgłoszone cztery ostrzeżenia. Na 

razie są one nieistotne.  

 

Krok3: Definiowanie konfiguracji sprzętowego systemu docelowego 
Krok3 umożliwia zdefiniowanie konfiguracji sprzętowej systemu docelowego dla projektu. Pole Connection 

pokazuje typ „none”.  

7. W oknie TI Resource Explorer kliknij na odnośnik kroku 3. 

W oknie dialogowym Debugger Configuration rozwiń listę (rys.14). 

 

 
Rys.14 Lista wyboru rodzaju emulatora sprzętowego  

 

8. Wybierz pozycję Texas Instruments XDS100v2 USB Emulator. Kliknij OK.  

Pole Connection pokazuje teraz typ Texas Instruments XDS100v2 USB Emulator. Zielony znaczek  

pokazywany jest na prawo od linii nazwy kroku (rys.15).  
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Rys.15 Stan po wykonaniu kroku 3 

 

Utworzony plik konfiguracji sprzętowej TMS320F28027.ccxml jest teraz pokazany w gałęzi targetConfigs 

drzewa projektu w oknie Project Explorer. Jest on ustawiony jako Active/Default (aktywny i domyślny).  

 

Krok4: Uruchamianie sesji debugowej dla projektu Example_F2802xLEDBlink 
Krok4 umożliwia uruchomienie sesji debugowej dla projektu. Dotychczas praca środowiska CCSv5 nie 

wymagała fizycznej obecności sprzętu docelowego. Wykonanie kroku 4 wymaga wcześniejszego dołączenia 

zestawu ewaluacyjnego C2000 Piccolo LaunchPad do komputera z zainstalowanym środowiskiem CCSv5. 

9. W oknie TI Resource Explorer kliknij na odnośnik kroku 4. 

Kliknięcie na odnośnik kroku 4 powoduje automatyczne rozpoczęcie sesji debuggowej – podobnie jak po 

przyciśnięciu przycisku Debug  (rys.16).  

 

 
Rys.16 Perspektywa CCS Debug po wystartowaniu sesji debugowej w kroku 4 

 

Okno Debug 

Okno Debug jest dostępne w perspektywie CCS Debug środowiska CCSv5. W oknie pokazywany jest stan 

stosu dla aktualnie debugowanego układu procesorowego. Na pasku narzędzi okna są dostępne podstawowe 

przyciski wykonywania programu. Są one omówione w tab.1. 

Po zatrzymaniu działania programu pokazywana jest w perspektywie CCS Debug zawartość okien dla ramki 

umieszczonej na szczycie stosu. Można także oglądać stan dla innych ramek stosu.  

 
Tab.1 Ikony paska narzędziowego okna Debug 

Ikonka  Nazwa Opis 

 
Restart Typowo powoduje ono uruchomienie układu procesorowego, wykonanie kodu inicjacji środowiska języka 

C, czyli od adresu c_int00 i zatrzymanie wykonania na początku funkcji main(). Zatrzymanie jest 

realizowane jako pułapka. 
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 Resume Wznawia wykonywanie na układzie procesorowym wątku aktualnie wybranego. 

 Suspend Zawiesza wykonywanie na układzie procesorowym wątku aktualnie wybranego. 

 Terminate  Zamyka sesję debugową.  

 Step Into  Praca krokowa poziomu kodu źródłowego C/C++ z wchodzeniem do zaznaczonej instrukcji (funkcji) i 

zatrzymaniem wykonania.  

 Step Over  Praca krokowa poziomu kodu źródłowego C/C++ z wykonaniem zaznaczonej instrukcji (funkcji) i 

zatrzymaniem wykonania na pierwszej instrukcji po powrocie na ten sam poziom  

 Step 

Return  
Wykonuje kod bieżącej funkcji do końca i powraca do funkcji która ją wywołała. 

 

Wgląd w projekt Example_F2802xLEDBlink 

10. Zauważ, że praca programu została zatrzymana na pierwszej linii kodu funkcji main() (rys.16). 

11. Otwórz okno Disassembly z menu View → Disassembly. W tym oknie można dokładnie zobaczyć jak 

naprawdę pracuje układ procesorowy (rys.17). 

 
Rys.17 Perspektywa CCS Debug po wyświetleniu okna Disassembly 

 

12. Zapoznaj się z komentarzem na początku pliku Example_2802xLEDBlink.c. 

Krótki opis projektu przykładowego oraz ustawienia i wymagania sprzętowe są zamieszczone na 

początku głównego pliku każdego projektu przykładowego z pakietu programowego controlSUITE 

(rys.18). 

 
Rys.18 Opis projektu przykładowego Example_F2802xLEDBlink 
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13. Dodaj zmienną interruptCount do okna Expressions. Kliknij na zakładke Expressions. W oknie 

edycyjnym z plikiem Example_2802xLEDBlink.c zaznacz zmienną (dwukliknij na nią). Kliknij na nią 

prawym klawiszem myszy i wybierz Add Watch Expression (rys.19).  

 
Rys.19 Podręczne menu z wyborem dodawania zmiennej do okna Expressions 

 

14. Kliknij OK (rys.20).  

 
Rys.20 Okno potwierdzania wyboru dodawania zmiennej do okna Expressions 

 

Stan zmiennej zostanie wyświetlony w oknie Expressions (rys.21). 

 
Rys.21 Okno Expressions po dodaniu zmiennej 

 

Można też zaznaczoną zmienną przeciągnąć z okna edycyjnego do okna Expressions. 

15. W oknie Registers rozwiń strukturę CPUTIMER. Zauważ losową zawartość rejestrów modułu CPU 

Timer0: TIM, PRD, TCR oraz TPR (rys.22).  

 

 
Rys.22 Okno Registers z rozwiniętą strukturą rejestrów modułu CPU Timer0 
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16. W oknie Registers zaznacz (z klawiszem Shift) wszystkie rejestry modułu CPU Timer0.  

17. Kliknij na nie prawym klawiszem myszy i zmień Number Format na Decimal (rys.23). 

 
Rys.23 Okno Registers w trakcie zmiany formatu prezentacji wartości rejestrów modułu CPU Timer0 

 

Zostanie zmieniona postać prezentacji ich wartości na bardziej czytelną (rys.24). 

 
Rys.24 Okno Registers po zmianie formatu prezentacji wartości rejestrów modułu CPU Timer0 

 

18. W pliku Example_2802xLEDBlink.c kliknij (zaznacz) na linię 102 kodu TIMER_stop(myTimer);.  

 

 
Rys.25 Menu podręczne z wybranym poleceniem uruchamiania programu do zaznaczonej linii kodu 

 

19. Kliknij prawym klawiszem na zaznaczoną linię (poza tekstem kodu) i wybierz pozycję Run to Line 

(rys.25). 
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Program zostanie uruchomiony i zatrzymany na zaznaczonej linii kodu. Wartości zmienione od 

poprzedniego pokazania są zaznaczone na żółto (rys.26). 

 
Rys.26 Perspektywa CCS Debug po zatrzymaniu wykonania programu na wskazanej linii kodu 

 

20. Kliknij na przycisk pracy krokowej Step Over  na pasku narzędziowym okna Debug.  

21. Przejdź w pracy krokowej cały kod inicjalizacji modułu CPU Timer0. Zauważ, że wywoływane funkcje 

są częścią biblioteki driverlib dołączonej do projektu.  

22. W oknie Registers obserwuj zmianę zawartości rejestrów modułu (rys.27). Wartości zmienione od 

poprzedniego pokazania są zaznaczone na żółto. 

 
Rys.27 Okno Registers ze zmienioną zawartością rejestrów modułu CPU Timer0 

 

Opis modelu programowania procesora jest zamieszczony w dokumentach [11, 12] dostępnych w pakiecie 

controlSUITE w ścieżce \f2802x\v210\doc\. Opis modułu CPU Timer0 jest zamieszczony w dokumentach 

[8, 9, 10, 14]. 

23. Zapoznaj się z resztą kodu w pliku Example_2802xLEDBlink.c. 

 

Uruchamianie projektu Example_F2802xLEDBlink  

24. W pliku Example_2802xLEDBlink.c przejdź (na końcu pliku) do kodu funkcji cpu_timer0_isr(void) i 

ustaw pułapkę w linii 147 z kodem interruptCount++; (rys.7). Dwukliknij na linię po lewej stronie od 

numeru linii kodu (rys.28). 

 
Rys.28 Okno edycyjne po założeniu pułapki w linii 147 dla kodu funkcji obsługi przerwania Timer0 
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25. Kliknij na przycisk Resume  na pasku narzędziowym okna Debug. Program zostanie uruchomiony i 

zatrzymany na pułapce (rys.29).  

Na pokazywaną w oknie edycyjnym na ikonkę pułapki jest nałożona strzałka. Sygnalizuje ona 

zadziałanie pułapki i zatrzymanie na niej wykonania programu. 

 

 
Rys.29 Perspektywa CCS Debug po zatrzymaniu wykonania programu na pułapce w linii 147  

 

26. Sprawdź aktualną zawartość rejestrów modułu CPU Timer0 w oknie Registers. 

27. Z menu Run -> Clock -> Enable włącz opcję zliczania okresów zegara systemowego „Counting Cycles”. 

Zegar zostanie pokazany na pasku stanu perspektywy CCS Debug (rys.30). 

 

 
Rys.30 Perspektywa CCS Debug po włączeniu opcji zliczania okresów zegara systemowego 
 

28. Kliknij na przycisk Resume . Obserwuj wartość zmiennej interruptCount w oknie Expression oraz 

stan licznika cykli (rys.31). 

29. Kliknij kilka razy na przycisk Resume  i obserwuj te wartości.  

Podpowiedź: Dwukliknięcie na ikonę zegara powoduje wyzerowanie licznika cykli. 
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Rys.31 Perspektywa CCS Debug po uruchomieniu i ponownym zatrzymaniu programu na pułapce 
 

30. Usuń pułapkę. Dwukliknij na linię po lewej stronie od numeru linii kodu. 

31. Kliknij na przycisk Resume . Zaobserwuj błyskanie diod LED zestawu ewaluacyjnego.  

 

Zaprezentowane w tekście postępowanie pozwala na zapoznanie się z środowiskiem programowym CCSv5. 

Uruchamianie przykładowych programów pakietu programowego controlSUITEv3 umożliwia poznanie 

sposobów programowania układów procesorowych Piccolo F2802x. 

Przedstawione postępowanie pokazuje typowy sposób działania projektu dla większości instalacji 

środowiska programowego. Jednak występują różnice zachowania środowiska dla instalacji na różnych 

komputerach. 
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