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2 Budowa procesorów serii TMS320F280xx 
Procesory stałoprzecinkowych serii F280xx rodziny TMS320C2000 firmy Texas Instruments 

tworzą jakby trzy grupy.  

 Jedną tworzą procesory F2809 F2808 F2806 F2802 F2801 C2802 C2801 z zegarem 

100MHz.  

 Drugą tworzą procesory F2802-60 F2801-60 F28016 F28015 z zegarem 60MHz.  

 Osobno można rozpatrywać procesor F28044 z zegarem 100MHz. 

Należy zwrócić uwagę, że procesor F2802 nie należy do rodziny F2802x Piccolo. Ta nazwa 

może być myląca, lecz występuje różnica długości nazwy.  

 

Budowa procesorów serii F280xx rodziny jest omówiona w dokumencie TMS320F2809, 

TMS320F2808, TMS320F2806, TMS320F2802, TMS320F2801, TMS320C2802, 

TMS320C2801, and TMS320F2801x DSPs, Data Manual, SPRS230J, October 2003–Revised 

September 2007 [SRS230J]. Zamieszczone tam są również dane techniczne i parametry 

elektryczne.  

Błędy w działaniu konkretnej wersji układu scalonego (silicon chip) procesora serii F280xx są 

opisane w dokumencie TMS320F280x, TMS320C280x, and TMS320F2801x DSC, Silicon 

Errata, SPRZ171H, December 2004–Revised November 2007. Wersje układów (silicon 

revision) startują od zerowej. Potem są oznaczenia literowe: A, B, C itd. Wersja układu jest 

podana w oznaczeniu na górnej powierzchni obudowy procesora (patrz SRS230J, 

SPRZ171H).  

Układ TMS320F28044 także należy do serii F280xx a jednak jest omówiony w osobnym 

dokumencie TMS320F28044 Digital Signal Processor Data Manual, SPRS357B, August 

2006–Revised May 2007. Błędy w działaniu tego układu SA opisane w dokumencie 

TMS320F28044 DSP Silicon Errata, SPRZ255C, May 2007–Revised March 2009. 

Układ posiada też własną wersję pakietu programowego F2804x C/C++ Header Files and 

Peripheral Examples [SPRC324]. 

 

Dokładne opisy poszczególnych modułów procesorów serii F280xx są zamieszczone w 

dokumentach typu User’s Guide (tab.1.x). Zestawienie i opis dokumentacji układów 

peryferyjnych procesorów różnych serii rodziny TMS320C2000 jest zamieszczony w 

dokumencie TMS320x28xx, 28xxx DSP Peripheral Reference Guide, SPRU566H, June 2003–

Revised March 2009. 

 
Tab1.x Dokumenty opisu procesorów serii TMS320F280xx [SPRU566H tab3] 

Dokument Numer 

dokumentu 

Typ modułu 

peryferyjnego 

TMS320x280x, 2801x, 2804x System Control and Interrupts SPRU712 - 

TMS320x280x, 2801x, 2804x Boot ROM  SPRU722 - 

TMS320x281x to TMS320x280x/2801x/2804x Migration Overview SPRAA58A 
05 Oct 2006 

- 

TMS320x280x, 2801x DSP Enhanced Controller Area Network (eCAN)  SPRUEU0 0 

TMS320x280x, 2801x, 2804x Analog-to-Digital Converter (ADC)  SPRU716 1 

TMS320x280x, 2801x, 2804x Serial Communications Interface (SCI)  SPRUFK7 0 

TMS320x280x, 2801x, 2804x Serial Peripheral Interface (SPI)  SPRUG72 0 

TMS320x280x, 2801x, 2804x Enhanced Quadrature Encoder Pulse (eQEP) SPRU790 0 

TMS320x280x, 2801x, 2804x Enhanced Pulse Width Modulator Module 

(ePWM) 

SPRU791 0 

TMS320x280x, 2801x, 2804x Enhanced Capture (eCAP) Module  SPRU807 0 

TMS320x280x, 2801x, 2804x Inter-Integrated Circuit (I2C)  SPRU721 0 

TMS320x280x, 2801x, 2804x High-Resolution Pulse-Width Modulator  SPRU924 0 
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2.1 Organizacja procesorów serii F280xx 

Procesory stałoprzecinkowe serii F280xx należą do drugiej generacji procesorów rodziny 

TMS320C2000. Mają one ten sam rdzeń co procesory pierwszej generacji serii F281x. Jednak 

taktowane są wolniejszym zegarem (100MHz i 60MHz) i mają mniejszą obudowę (100BGA, 

100LQFP). Za to zostały znacznie zmienione i unowocześnione moduły peryferyjne. 

 

 
Rys. 1.3 Ogólna organizacja procesorów serii TMS320F280xx [SPRB166c]  

 

 
Rys. 1.4 Schemat funkcjonalny procesorów serii TMS320F280xx [SPRS230J fig.3-1]  
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Tab1.2 Procesory procesorów serii TMS320F280x z zegarem 100MHz [SPRS230J tab2.1] 

 
 
Tab1.3 Procesory procesorów serii TMS320F280x z zegarem 60MHz [SPRS230J tab2.2] 
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2.2 Przestrzenie adresowe procesorów serii F280x 

Procesor rodziny F280x posiada dwie przestrzenie adresowe zorganizowane w postaci 

architektury nazywanej jako modyfikowana architektura Harvard. Szczegółowa organizacja 

przestrzeni adresowych procesora TMS320F2808 jest pokazana na rys.2.13. Wszystkie 

moduły pamięci procesora są równocześnie wmapowane w przestrzeń danych i programu. 

Oznacza to iż są one dostępne zarówno poprzez magistrale danych jaki i programu. 

Wyjątkiem są obszary PF0, PF1, PF2 oraz PIE które są dostępne wyłącznie w przestrzeni 

danych. Należy zauważyć, że nie cała przestrzeń adresowa danych jest dostępna.  

 

  
Rys. 2.13 Organizacja przestrzeni adresowych procesora TMS320F2808   [SPRS230J fig.3-3] 

 
Tab.2.5 Liczba cykli oczekiwania dla różnych pamięci procesora TMS320F2808 [SPRC230J tab.3-6] 

Obszar  Opis 

M0 and M1 SARAMs 0-cykli Opóźnienie stałe 

Peripheral Frame 0  Opóźnienie stałe 

Peripheral Frame 1 0- cykli (zapis) 

2-cykle (odczyt) 

Opóźnienie stałe 

Moduł eCAN może opóźnić cykle w razie potrzeby. Dla 

kolejne wpisy powodują wstawienie pomiędzy nie 1-wait. 

Peripheral Frame 2 0- cykli (zapis) 

2- cykle (odczyt) 

Opóźnienie stałe 

L0 & L1 SARAMs 0- cykli  

OTP Minimum 1 cykl 

(programowane) 

Programowane poprzez rejestry Flash. Możliwa praca z 

opóźnieniem 1-wait dla obniżonej częstotliwości zegara 

systemowego. 

Flash Minimum 0 cykli 

(programowane) 

Programowane poprzez rejestry Flash. Możliwa praca z 

opóźnieniem 0-wait dla obniżonej częstotliwości zegara 

systemowego. 

Dostęp do obszaru hasła CSM jest sprzętowo ustawiony na 

16 cykli. 

H0 SARAM 0- cykli  

Boot-ROM 1- cykl  
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Dokładne omówienie poszczególnych rodzajów pamięci procesora TMS320F2808 

zamieszczone jest w tab2.5. 

 

2.2.1 Obszary „Peripheral frame” procesorów serii F280xx 

Procesory serii F280xx mają trzy obszary „peripheral frame” – PF0, PF1, PF2. Rejestry 

układów peryferyjnych procesora rodziny F280x są wmapowane do trzech obszarów:  

 Obszar Peripheral Frame 0 (PF0), 32-bitowa szyna danych CPU, operacje 16 bitowe i 32 

bitowe. 

Moduły peryferyjne przypisane do tej ramki są dołączone do szyny pamięci procesora. 

Szyna ta obsługuje dostępy 16-bitowe oraz 32-bitowe. Na przykład liczniki CPU Timer 0, 

Timer 1, Timer 2 są dołączone do szyny pamięci procesora 

 Obszar Peripheral Frame 1 (PF1), szyna 32-bitowa, operacje 16 bitowe i 32 bitowe,  

Moduły peryferyjne przypisane do tej ramki są dołączone do szyny, która obsługuje 

dostępy 16-bitowe oraz 32-bitowe. Na przykład moduły ePWM oraz eCAN są przypisane 

do ramki Peripheral Frame 1. 

 Obszar Peripheral Frame 2 (PF2), szyna 16 bitowa. 

Moduły peryferyjne przypisane do tej ramki są dołączone do szyny, która obsługuje tylko 

dostępy 16-bitowe.  

 

 
Tab.2.4 Rejestry obszaru Peripheral Frame 0 pamięci procesorów serii TMS320F280xx. [SPRU712F tab.5-1] 

Nazwa Adres Rozmiar 

(x16) 

Typ dostępu
(1)(2)

 

Rejestry emulacyjne 0x0880 - 0x09FF 384 Ochrona EALLOW 

Rejestry pamięci Flash 0x0A80 - 0x0ADF 96 Ochrona EALLOW, ochrona CSM 

Rejestry modułu CSM 0x0AE0 - 0x0AEF 16 Ochrona EALLOW 

Rejestry licznika TIMER0/1/2 0x0C00 - 0x0C3F 64 Bez ochrony EALLOW 

Rejestry PIE 0x0CE0 - 0x0CFF 32 Bez ochrony EALLOW 

Tablica wektorów PIE 0x0D00 - 0x0DFF 256 Ochrona EALLOW 

Rejestry obszaru Peripheral Frame 0 pamięci są dołączone bezpośrednio do magistrali CPU i umożliwiają 

operacje (dostępy) 16 bitowe i 32 bitowe. 
(1)Ochrona EALLOW. 
(2)Ochrona CSM. 

 
Tab.2.2 Rejestry obszaru Peripheral Frame 2 pamięci procesorów serii TMS320F280xx. [SPRU712F tab.5-3] 

Nazwa Adres Rozmiar 

(x16) 

Typ dostępu
(1)

 

Systemowe Rejestry sterujące 0x7010-0x702F 32 Ochrona EALLOW 

Rejestry modułu SPI-A 0x7040 – 0x704F 16 Bez ochrony EALLOW 

Rejestry modułu SCI-A 0x7050 – 0x705F 16 Bez ochrony EALLOW 

Rejestry modułu ADC 0x7100 – 0x711F 32 Niektóre rejestry ePWM mają 

ochronę EALLOW 

Rejestry modułu SPI-B 0x7740 – 0x774F 16 Bez ochrony EALLOW 

Rejestry modułu SCI-B 0x7750 – 0x775F 16 Bez ochrony EALLOW 

Rejestry modułu SPI-C 0x7760 – 0x776F 16 Bez ochrony EALLOW 

Rejestry modułu SPI-D 0x7780 – 0x778F 16 Bez ochrony EALLOW 

Rejestry modułu I2C 0x7900 – 0x793F 64 Niektóre rejestry ePWM mają 

ochronę EALLOW 

Rejestry obszaru Peripheral Frame 2 pamięci są dołączone do magistrali 16-bitowej i umożliwiają operacje 

(dostępy) 16 bitowe . Dostępy 32-bitowe są ignorowane co może spowodować wpis/odczyt błędnych danych. 
(1)Ochrona EALLOW. 
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Tab.2.3 Rejestry obszaru Peripheral Frame 1 pamięci procesorów serii TMS320F280xx. [SPRU712F tab.5-2] 

Nazwa Adres Rozmiar 

(x16) 

Typ dostępu
(1)

 

Rejestry modułu eCANA 0x6000-0x60FF 256 Niektóre rejestry sterujące i niektóre 

bity innych rejestrów modułu eCAN 

mają ochronę EALLOW 

eCANA Mailbox RAM 0x6100 - 0x61FF 256 Ochrona EALLOW 

eCANB Mailbox RAM 0x6300 - 0x63FF 256 Niektóre rejestry sterujące i niektóre 

bity innych rejestrów modułu eCAN 

mają ochronę EALLOW 

Rejestry modułu ePWM1 0x6800 - 0x683F 64 Niektóre rejestry modułu ePWM 

mają ochronę EALLOW 

Rejestry modułu ePWM2 0x6840 - 0x687F 64 Niektóre rejestry modułu ePWM 

mają ochronę EALLOW 

Rejestry modułu ePWM3 0x6880 - 0x68BF 64 Niektóre rejestry modułu ePWM 

mają ochronę EALLOW 

Rejestry modułu ePWM4 0x68C0 - 0x68FF 64 Niektóre rejestry modułu ePWM 

mają ochronę EALLOW 

Rejestry modułu ePWM5 0x6900 - 0x693F 64 Niektóre rejestry modułu ePWM 

mają ochronę EALLOW 

Rejestry modułu ePWM6 0x6940 - 0x697F 64 Niektóre rejestry modułu ePWM 
mają ochronę EALLOW 

Rejestry modułu ePWM7 (2) 0x6980 - 0x69BF 64 Niektóre rejestry modułu ePWM 

mają ochronę EALLOW 

Rejestry modułu ePWM8 (2) 0x69C0 - 0x69FF 64 Niektóre rejestry modułu ePWM 

mają ochronę EALLOW 

Rejestry modułu ePWM9 (2) 0x6600 - 0x663F 64 Niektóre rejestry modułu ePWM 

mają ochronę EALLOW 

Rejestry modułu ePWM10 (2) 0x6640 - 0x667F 64 Niektóre rejestry modułu ePWM 

mają ochronę EALLOW 

Rejestry modułu ePWM11 (2) 0x6680 - 0x66BF 64 Niektóre rejestry modułu ePWM 

mają ochronę EALLOW 

Rejestry modułu ePWM12 (2) 0x66C0 - 0x66FF 64 Niektóre rejestry modułu ePWM 

mają ochronę EALLOW 

Rejestry modułu ePWM13 (2) 0x6700 - 0x673F 64 Niektóre rejestry modułu ePWM 

mają ochronę EALLOW 

Rejestry modułu ePWM14 (2) 0x6740 - 0x677F 64 Niektóre rejestry modułu ePWM 

mają ochronę EALLOW 

Rejestry modułu ePWM15 (2) 0x6780 - 0x67BF 64 Niektóre rejestry modułu ePWM 

mają ochronę EALLOW 

Rejestry modułu ePWM16 (2) 0x67C0 - 0x67FF 64 Niektóre rejestry modułu ePWM 
mają ochronę EALLOW 

Rejestry modułu eCAP1 0x6A00 - 0x6A1F 32 Bez ochrony EALLOW 

Rejestry modułu eCAP2 0x6A20 - 0x6A3F 32 Bez ochrony EALLOW 

Rejestry modułu eCAP3 0x6A40 - 0x6A5F 32 Bez ochrony EALLOW 

Rejestry modułu eCAP4 0x6A60 - 0x6A7F 32 Bez ochrony EALLOW 

    

Rejestry modułu eQEP1 0x6B00 - 0x6B3F 64 Bez ochrony EALLOW 

Rejestry modułu eQEP2 0x6B40 - 0x6B7F 64 Bez ochrony EALLOW 

 0x6B40 - 0x6B7F 64 Bez ochrony EALLOW 

Rejestry obszaru Peripheral Frame 1 pamięci są dołączone do magistrali 32-bitowej i umożliwiają operacje 

(dostępy) 16 bitowe i 32 bitowe 
(1) Ochrona EALLOW. 
(2) Tylko dla procesora TMS320F28044. 
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2.2.2 Pamięć „Boot ROM” procesorów serii F280x 

Pamięć Boot ROM jest opisana w dokumencie TMS320x280x, 2801x, 2804x DSP Boot ROM 

Reference Guide [SPRU722C]. Pamięć nazywana jako Boot ROM jest blokiem pamięci ROM 

o długości 4kW umieszczonym po adresem 0x3F F000-0x3F FFFF (rys.2.25). Bootowanie 

procesora jest dokładnie opisane w pkt.2.6. 

 

 
Rys. 2.25 Mapa pamięci Boot ROM procesorów serii TMS320F280x [SPRU722c fig.1-1] 

 

Pamięć Boot ROM zawiera: 

 Tablice matematyczne dla biblioteki IQMath  

 Program do bootowania procesora 

 Numer wersji data xxx i suma kontrolna 

 Wektor przerwania RRESET 

 Wektor przerwań CPU.  

 

Tablice matematyczne dla biblioteki IQMath.  

Tablice matematyczne zajmują 3kW pamięci BOOT ROM. Tablice są zamieszczone w celu 

ułatwienia zwiększenia wydajności obliczeń i zmniejszenia rozmiaru zajmowanego w pamięci 

RAM. Tablice są używane przez bibliotekę IQMath udostępnianą darmowo na swojej stronie 

internetowej przez firmę Texas Instruments (SPRC087). Biblioteka IQMath jest zbiorem 

bardzo zoptymalizowanych funkcji matematycznych dla języka C/C++ w celu udostępnienia 

arytmetyki zmiennoprzecinkowej o wysokiej precyzji wykonywanej na procesorze 

stałoprzecinkowym.  

 

W pamięci BOOT ROM są wpisane następujące tablice: 

 Tablica Sine/Cosine (rozmiar 1282 W, format Q30) Zawiera 32-bitowe próbki dla 1.25 

okresu funkcji matematycznej sinus. Jest używana do precyzyjnego generowania 

przebiegu sinusoidalnego oraz obliczania transformacji FFT. Może być również 

stosowana dla arytmetyki 16-bitowej, wystarczy pobierać co drugą próbkę. 

 Tablica normalizowanych odwrotności (rozmiar 528 W, format Q29) Zawiera 32-

bitowe normalizowane odwrotności próbek oraz limity nasycenia. Tablica jest używana w 

algorytmie Newtona-Raphsona jako początkowa estymata. Poprzez użycie dokładniejszej 

estymaty zbieżność jest szybsza więc cykl czasowy jest szybszy. 
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 Tablica normalizowanych pierwiastków kwadratowych (rozmiar 274 W, format Q30 

Zawiera 32 - bitowe normalizowane próbki pierwiastków kwadratowych oraz nasycenie. 

Tablica jest używana w algorytmie Newtona-Raphsona jako początkowa estymata. 

Poprzez użycie dokładniejszej estymaty zbieżność jest szybsza więc cykl czasowy jest 

szybszy. 

 Tablica normalizowanych wartości funkcji matematycznej arcus tangens (rozmiar 

452 W, format Q30 Zawiera 32 – bitowe wartości współczynników drugiego rzędu do 

najlepszego dopasowania linii oraz normalizowaną tablicę.  

 Tablica zaokrąglania i nasycania (rozmiar 360 W, format Q30) Zawiera 32-bitowe 

limity zaokrąglania nasycenia dla różnych wartości Q (xxx dokładności). 

 

Tablica wektorów przerwań 

Tablica wektorów przerwań jest umieszczona w pamięci BOOT ROM po adresem 

0x3F FFC0-0x3F FFFF. Ta tablica jest aktywna (wybrana) kiedy są następujące ustawienia 

bitów VMAP(ST1[3])=1, ENPIE(PIECTRL[11])=0 (wyłączona tablica PIE). Jest to 

domyślny stan po wykonaniu operacji RESET.  

 

Normalnie jedyny wektor przerwań, który jest obsługiwany z pamięci BOOT ROM to wektor 

przerwania RESET umieszczony pod adresem 0x3F FFC0. Wektor przerwania RESET 

zawiera adres funkcji InitBoot znajdującej się również w pamięci ROM pod adresem 

0x3F FB50 (Bootloader V3.0).  

Dokładny opis procedury bootowania procesora rodziny F280x jest zamieszczony w pkt.2.6. 

Pozostałe wektory przerwań umieszczone w pamięci BOOT ROM nie są używane podczas 

normalnego działania procesora. Po zakończeniu procedury bootowania program 

użytkownika może wypełnić tablicę wektorów PIE i włączyć blok PIE. Od tego momentu, 

wszystkie wektory z wyjątkiem wektora przerwania RESET będą pobierane z modułu PIE. 

Wersja struktury (maski) procesora jest w rejestrze REVIT po adresem 0x883. Słowo 

kompatybilności wersja struktury (maski) procesora i programu Flash API jest umieszczona 

w pamięci BOOT ROM po adresem 0x3F FFB9. Jest to 16-bitowe słowo odczytywane przez 

niektóre wersje programu Flash API. Numer wersji kodu zawartości pamięci BOOT ROM 

jest umieszczona w pamięci BOOT ROM po adresem 0x3F FFBA. Jest to 16-bitowe słowo  

Miesiąc i rok publikacji wersji kodu zawartości pamięci BOOT ROM jest umieszczona w 

pamięci BOOT ROM po adresem 0x3F FFBB, jako wartości dziesiętne w formacie MM/YY.  

Suma kontrolna zwartości pamięci BOOT ROM jest umieszczona w kolejnych czterech 

słowach od adresu 0x3F FFBC do 0x3F FFBF.  

 

2.2.3 Rejestry emulacyjne procesorów serii F280x 

Rejestry emulacyjne są używane do ustawiania trybu ochronnego pracy CPU procesorów 

rodziny F280x. Pozwalają na monitorowanie niektórych krytycznych sygnałów procesora.  

 
Tab.2.24 Rejestry emulacyjne [SPRU712F tab.5-13] 

Nazwa Adres Rozmiar (x16) Opis 

DEVICECNF 0x0880 

0x0881 

2 Rejestr konfiguracji procesora 

PARTID 0x0882  Rejestr numeru identyfikacyjnego 

REVID 0x0883  Rejestr numeru wersji 

PROTSTART 0x0884 1 Adres początku bloku pamięci z ochroną WFR 

PROTRANGE 0x0885 1 Zakres bloku pamięci z ochroną WFR 
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Rys. 2.28 Rejestr DEVICECNF konfiguracji procesora [SPRU712F fig.5-1] 

 
Tab. 2.25 Opis pól bitowych rejestru DEVICECNF. [SPRU712F tab.5-14] 

Bity  Nazwa Wartość Opis 

31-20 Zarezerwowane   

19 ENPROT  

 

0 

1 

Bit zezwolenia na włączenie trybu ochrony WRF 

Zablokuj trybu ochrony WRF 

Włącz trybu ochrony WRF 

18-6 Zarezerwowane   

5 XRS  Stan sygnału RESET. Jest bezpośrednio dołączony do nóżki /XRS. 

4 Zarezerwowane   

3 VMAPS  Stan bituVMAP. 

2-0 Zarezerwowane   

 

 

 
Rys. 2.29 Rejestr PARTID numeru identyfikacyjnego [SPRU712F fig.5-2] 

 
Tab. 2.26 Opis pól bitowych rejestru PARTID. [SPRU712F tab.5-15] 

Bity  Nazwa Wartość Opis 

15-8 PARTTYPE  

0xFE 

0x2C 

0x34 

0x3C 

0x14 

0x1C 

0x2C 

0x24 

Te 8 bitów określa typ układu 

2809 

2801/9501 

2906 

2808 

F28016 

F28015 

C2801 

C2802 

Inne wartości są zarezerwowane dla innych typów. 

7-0 PARTNO  
0x00 

0FF 

Te 8 bitów określa czy układ zawiera pamięć Flash czy ROM. 
Układ zawiera pamięć Flash. 

Układ zawiera pamięć ROM. 

 

 

 
Rys. 2.30 Rejestr REVID numeru wersji [SPRU712F fig.5-3] 

 
Tab. 2.27 Opis pól bitowych rejestru REVID. [SPRU712F tab.5-15] 

Bity  Nazwa Wartość Opis 

15-0 REVID  

 

 

0x0000 

0x0001 

0x0002 

Te 16 bitów określa numer identyfikacyjny wersji maski (silikonu). 

Zawsze startuje od zera dla pierwszej wersji i jest zwiększany dla wersji 

kolejnych. 

Wersja 0 

Wersja A 

Wersja B (i podobnie następne). 
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2.3 Przerwania procesorów serii F280x 

Przerwania są sygnałami zgłaszanymi przez sprzęt i oprogramowanie powodującymi 

zawieszenie przez procesor wykonywania bieżącego programu i rozpoczęcie wykonywania 

procedura (subroutine) obsługi przerwania. Typowo przerwania są generowane przez moduły 

peryferyjne, wejścia procesora lub moduły sprzętowe które dostarczają dane lub pobierają 

dane z procesora, np. przetworniki c/a oraz a/c. Przerwania mogą również sygnalizować 

wystąpienie specyficznego zdarzenia, np. licznik zakończył zliczanie. Przerwania mogą być 

również generowane przez oprogramowanie, np. instrukcje INTR, OR IFR lub TRAP.  

 

2.3.1 Moduł PIE (Peripheral Interrupt Expansion) procesorów serii F280x 

OPis modułu PIE jest zamieszczony w dokumencie TMS320x280x, 2801x, 2804x System 

Control and Interrupts Reference Guide [SPRU712F]. 

 
Tab. 2.39 Multipleksowane wektory przerwań modułu PIE procesora TMS320F2808 serii TMS320F280x 

[SPRS230 tab.3-12] 
 

Przerwania 

CPU 

Przerwania PIE 

INTx.y 

INTx.8 INTx.7 INTx.6 INTx.5 INTx.4 INTx.3 INTx.2 INTx.1 

INT1 WAKEINT 

(LPM/WD) 

0xD4E 

TINT0 

(TIMER 0) 

0xD4C 

ADCINT 

(ADC) 

0xD4A 

XINT2 

 

0xD48 

XINT1 

 

0xD46 

zarezerwowany 

 

0xD44 

SEQ2INT 

(ADC) 

0xD42 

SEQ1INT 

(ADC) 

0xD40 

INT2 zarezerwowany  

0xD5E 

zarezerwowany  

0xD5C 

EPWM6_TZINT 

(ePWM6)  

0xD5A 

EPWM5_TZINT 

(ePW51)  

0xD58 

EPWM4_TZINT 

(ePWM4)  

0xD56 

EPWM3_TZINT 

(ePWM3)  

0xD54 

EPWM2_TZINT 

(ePWM2)  

0xD52 

EPWM1_TZINT 

(ePWM1) 

0xD50 

INT3 zarezerwowany  

0xD6E 

zarezerwowany  

0xD6C 

EPWM6_INT 

(ePWM6)  

0xD6A 

EPWM5_INT 

(ePWM5)  

0xD68 

EPWM4_INT 

(ePWM4)  

0xD66 

EPWM3_INT 

(ePWM3)  

0xD4 

EPWM2_INT 

(ePWM2)  

0xD62 

EPWM1_INT 

(ePWM1)  

0xD60 

INT4 zarezerwowany  

0xD7E 

zarezerwowany  

0xD7C 

zarezerwowany  

0xD7A 

zarezerwowany  

0xD78 

ECAP4_INT 

(eCAP4)  

0xD76 

ECAP3_INT 

(eCAP3)  

0xD74 

ECAP2_INT 

(eCAP2)  

0xD72 

ECAP1_INT 

(eCAP1)  

0xD70 

INT5 zarezerwowany  

0xD8E 

zarezerwowany  

0xD8C 

zarezerwowany  

0xD8A 

zarezerwowany  

0xD88 

zarezerwowany  

0xD86 

zarezerwowany  

0xD84 

EQEP2_INT 

(eQEP2)  

0xD82 

EQEP1_INT 

(eQEP1)  

0xD80 

INT6 SPITXINTD 

(SPI-D)  

0xD9E 

SPIRXINTD 

(SPI-D)  

0xD9C 

SPITXINTC 

(SPI-C)  

0xD9A 

SPIRXINTC 

(SPI-C)  

0xD98 

SPITXINTB 

(SPI-B)  

0xD96 

SPITRXINTB 

(SPI-B)  

0xD94 

SPITXINTA 

(SPI-A)  

0xD92 

SPIRXINTA 

(SPI-A)  

0xD90 

INT7 zarezerwowany 

0xDAE 

zarezerwowany 

0xDAC 

zarezerwowany 

0xDAA 

zarezerwowany 

0xDA8 

zarezerwowany 

0xDA6 

zarezerwowany 

0xDA4 

zarezerwowany 

0xDA2 

zarezerwowany 

0xDA0 

INT8 zarezerwowany  

0xDBE 

zarezerwowany  

0xDBC 

zarezerwowany  

0xDBA 

zarezerwowany  

0xDB8 

zarezerwowany  

0xDB6 

zarezerwowany  

0xDB4 

I2CINT2A 

(I2C-A)  

0xDB2 

I2CINT1A 

(I2C-A)  

0xDB0 

INT9 ECAN1_INTB 

(CAN-B)  

0xDCE 

ECAN0_INTB 

(CAN-B)  

0xDCC 

ECAN1_INTA 

(CAN-A)  

0xDCA 

ECAN0_INTA 

(CAN-A)  

0xDC8 

SCITXINTB 

(SCI-B)  

0xDC6 

SCIRXINTB 

(SCI-B)  

0xDC4 

SCITXINTA 

(SCI-A)  

0xDC2 

SCIRXINTA 

(SCI-A)  

0xDC0 

INT10 zarezerwowany 

0xDDE 

zarezerwowany 

0xDDC 

zarezerwowany 

0xDDA 

zarezerwowany 

0xDD8 

zarezerwowany 

0xDD6 

zarezerwowany 

0xDD4 

zarezerwowany 

0xDD2 

zarezerwowany 

0xDD0 

INT11 zarezerwowany 

0xDEE 

zarezerwowany 

0xDEC 

zarezerwowany 

0xDEA 

zarezerwowany 

0xDE8 

zarezerwowany 

0xDE6 

zarezerwowany 

0xDE4 

zarezerwowany 

0xDE2 

zarezerwowany 

0xDE0 

INT12 zarezerwowany.  

0xDFE 

zarezerwowany 

0xDFC 

zarezerwowany 

0xDFA 

zarezerwowany 

0xDF8 

zarezerwowany 

0xDF6 

zarezerwowany 

0xDF4 

zarezerwowany 

0xDF2 

zarezerwowany 

0xDF0 

 

Multipleksowane wektory przerwań PIE procesora TMS320F2808 rodziny F280x zostały 

pokazane 2.39. Każdy wektora zajmuje dwa słowa 16-bitowe. Po wykonaniu operacji RESET 

zawartość tablicy wektorów przerwań PIE jest nieokreślona. Spośród 96 przerwań używane 

są 43 przerwania. Pozostałe są zarezerwowane dla przyszłych wersji procesora. Mogą one być 

użyte jako przerwania programowe po uprzednim włączeniu w rejestrze PIEIFRx. Jednak w 

praktyce dotyczy to tylko grupy PIE numer 7, 10, 11 oraz 12. 

Pełna tablica wektorów przerwań PIE procesora TMS320F2808 rodziny F280x jest 

zamieszczona w dokumencie [SPRU712E]. 
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2.4 Układ generacji sygnałów zegarowych procesorów serii F280x 

Układ generacji sygnałów zegarowych jest omówiony w dokumencie TMS320x280x, 2801x, 

2804x System Control and Interrupts Reference Guide [SPRU712F]. 

Procesory rodziny F280x mają układ oscylatora, układ PLL, układ generowania sygnałów 

zegarowych oraz układ sterowania trybu niskiego poboru prądu. Ogólny schemat sygnałów 

zegarowych dla procesorów rodziny F280x jest pokazany na rys.2.51. Sygnał SCLKIN jest 

sygnałem wejściowym do CPU. Sygnał SYSCLKOUT jest sygnałem wyjściowym z CPU. 

Częstotliwość sygnału SYSCLKOUT jest taki sam jak sygnału SCLKIN. 

 

 
Rys. 2.51 Ogólny schemat sygnałów zegarowych dla procesorów serii TMS320F280x [SPRU712F fig.3-1]. 

 

Do sterowania wszystkimi układami jest przeznaczone są liczne rejestry. Zestawienie 

rejestrów układu oscylatora, układu PLL, układu generowania sygnałów zegarowych oraz 

układu sterowania trybu niskiego poboru prądu jest zamieszczone w dokumencie [SPRU712F 

tab.3-1]. 

 

2.4.1 Oscylator i moduł PLL procesorów serii F280x 

Procesory rodziny F280x posiadają moduł PLL. Moduł dostarcza sygnałów zegarowych dla 

procesora oraz sterowanie dla modułu MLP (obniżonej mocy).  

Moduł PLL jest sterowany przez pola bitowe rejestrów PLLSTS oraz PLLCR. Ogólny 

schemat oscylatora i modułu PLL dla procesorów rodziny F280x jest pokazany na rys.2.52.  
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Rys. 2.52 Ogólny schemat oscylatora i modułu PLL dla procesorów serii TMS320F280x. [SPRU712F fig.3-8] 

 

Są trzy sposoby generacji sygnału zegarowego OSCCLK dla procesorów rodziny F280x 

1. Praca z zewnętrznym oscylatorem kwarcowym.  

Układ oscylatora procesorów rodziny F280x umożliwia generację sygnału zegarowego 

OSCCLK z zastosowaniem zewnętrznego rezonatora kwarcowego. Jest on dołączany 

do nóżek X1 oraz X2 procesora a na nóżce XCLKIN jest ustawiany poziom niski. 

Typowa wartość częstotliwości rezonatora kwarcowego wynosi 20 MHz dla procesora 

TMS320F2808. Dodatkowo pomiędzy nóżki X1 oraz X2 procesora a masę dołączane 

są kondensatory 24 pF. Dokładniejsze informacje należy szukać w danych 

technicznych dla konkretnego procesora [SPRS230].  

2. Zewnętrzny sygnał zegarowy dołączony do nóżki XCLKIN. Jeśli nie jest używany 

wewnętrzny oscylator procesora to może on zostać pominięty. Sygnał zegarowy dołączony do 

nóżki XCLKIN musi mieć standard MOS 3.3V a na nóżce X1 jest ustawiany poziom niski. 

Nóżka X2 musi pozostać niepodłączona.  

3: Zewnętrzny sygnał zegarowy dołączony do nóżki X1. Jeśli nie jest używany wewnętrzny 

oscylator procesora to może on zostać pominięty. Sygnał zegarowy dołączony do nóżki X1 

musi mieć standard MOS 1.8V a na nóżce XCLKIN jest ustawiany poziom niski. Nóżka X2 

musi pozostać niepodłączona.  

 

Trzy możliwe sposoby generacji sygnału zegarowego do procesorów rodziny F280x są 

pokazane na rys.2.x do 2.x. Wymagania na zewnętrzne sygnały dołączane do nóżek X1 oraz 

XCLKIN są opisane w danych technicznych dla konkretnego procesora (SPRS230).tab.6-8, 

6-11 

 

 
Rys. 2.53 Zewnętrzny sygnał zegarowy MOS 3.3 V dołączony do nóżki XCLKIN procesorów serii 

TMS320F280x [SPRS230 fig3-11]. 

 

 
Rys. 2.54 Zewnętrzny sygnał zegarowy MOS 1.8 V dołączony do nóżki X1 procesorów serii TMS320F280x 
[SPRS230 fig3-12]. 
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Rys. 2.55 Zewnętrzny oscylator kwarcowy dołączony do nóżek X1 i X2 procesorów serii TMS320F280x 
[SPRS230 fig 3.13]. 

 

Moduł PLL generuje sygnał zegarowy VCOCLK z sygnału wejściowego OSCCLK. Moduł 

PLL może pracować w jednym z trybów konfiguracyjnych pokazanych w tab.2.x.  

 
Tab.2.45 Tryby konfiguracyjne modułu PLL procesorów serii TMS320F280x. [SPRS230 tab 3.16] 

Tryb PLL Sterowanie Opis CLKINDIV 

PLLSTS[1] 
(1)

 

CLKIN 

PLL Off 

(wyłączony) 

PLLOFF = 1 

PLLSTS[2] 

Konfiguracja PL Off jest włączana po 

ustawieniu bitu PLLOFF(PLLSTS[2]). Moduł 

PLL jest wyłączony w tym trybie. Przed 

wybraniem tego trybu musi być wybrany tryb 

PL Bypass. Sygnał zegarowy OSCCLK jest 

bezpośrednio pobierany do tworzenia sygnału 

CLKIN. 

0 OSCCLK/2 

1 OSCCLK 

PLL Bypass 

(ominięty) 

DIV = 0 

PLLCR[3:0] 

Konfiguracja PL Bypass modułu PLL jest 

domyślnie ustawiana po wykonaniu operacji 

RESET procesora (wymuszonej przez wejście 
/XRS). Tryb ten jest wybierany gdy do 

DIV(PLLCR[3:0]) jest wpisane zero. Również 

po wpisaniu nowej zawartości do 

DIV(PLLCR[3:0]) ustawiany jest tryb 

PL Bypass modułu PLL do czasu aż moduł PLL 

ustalenia nowej częstotliwości. Sygnał 

zegarowy OSCCLK jest bezpośrednio 

pobierany do tworzenia sygnału CLKIN. Moduł 

PLL nie jest wyłączony w tym trybie. 

0 OSCCLK/2 

1 OSCCLK 

PLL 

Enabled 

(włączony) 

DIV > 0 

PLLCR[3:0] 

Konfiguracja PL Enabled modułu PLL jest 

włączana po wpisaniu niezerowej wartości do 

DIV(PLLCR[3:0]). po wpisaniu nowej 
zawartości do DIV(PLLCR[3:0]) ustawiany jest 

tryb PL Bypass do czasu aż moduł PL ustali 

nową częstotliwość. 

0 OSCCLK*

n/2 

1 OSCCLK*

n/2 

 

Tryb konfiguracyjny PLL Off jest przydatny do redukcji szumu systemowego oraz 

zmniejszenia poboru mocy. Sygnał zegarowy na wyjściu modułu PLL jest równy VCOCLK 

albo SCCLK, jest podawany do dzielnika przez dwa. Dzielnik jest włączany gdy bit 

CLKINDIV(PLLSTS[1]) jest wyzerowany. Gdy bit CLKINDIV(PLLSTS[1]) jest ustawiony 

na jeden dzielnik jest wyłączony.  

Uwaga: Ustawienie bitu CLKINDIV(PLLSTS[1]) na jedynkę jest dopuszczalne tylko gdy bit 

PLLLOCKS(PLLSTS[0]) będzie miał wartość 1. 

Rejestr PLLCR jest używany do zmiany mnożnika układu PLL. Przed wpisem do rejestru 

PLLCR wymagane jest spełnienie następujących warunków: 

1. Bit CLKINDIV(PLLSTS[1]) musi być wyzerowany (włączone dzielenie sygnału CLKIN 

przez dwa). Przed zapisem do bitów DIV(PLLCR[3:0]) bit CLKINDIV(PLLSTS[1]) musi 

być wyzerowany.  

2. Moduł PLL nie może pracować w trybie „limp”, co jest sygnalizowane wyzerowanym 

bitem MCLKSTS(PLLSTS[3]).  
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Gdy CPU wpisuje nową wartość do bitów DIV(PLLCR[3:0]) sterowanie układu PLL 

najpierw przełącza sygnał zegarowy CLKIN na OSCCLK/2. Po ustabilizowaniu układu PLL i 

po ustaleniu nowej częstotliwości sterowanie PLL przełącza CLKIN na ta nową 

częstotliwość. Następnie ustawiany jest bit PLLLOCS(PLLSTS[0]) co sygnalizuje, że moduł 

PLL ustalił częstotliwość i obecnie pracuje z nowa częstotliwością. Program użytkownika 

powinien śledzić stan bitu PLLLOCS(PLLSTS[0]) w celu sprawdzenia kiedy układ PLL 

zakończył zmianę częstotliwości. Gdy bit PLLLOCS(PLLSTS[0]) jest już jedynką można 

przestawić bit CLKINDIV(PLLSTS[1]) na jedynkę aby wyłączyć dzielenie sygnału CLKIN 

przez 2 (jeśli to jest potrzebne). Procedura zmiany zawartości rejestru PLLCR jest pokazana 

na rys.2.56. 

 

 
Rys. 2.56 Procedura zmiany zawartości rejestru PLLCR procesorów serii TMS320F280x [SPRU712F fig.3-11] 

 

 
Rys. 2.57 Rejestr PLLCR mnożnika modułu PLL [SPRU712F fig.3-12] 

 
Tab. 2.46 Opis pól bitowych rejestru PLLCR. [SPRU712F tab.3-8] 

 Sygnał CLKIN = SYSCLKOUT 
(2)

 

DIV(PLLCR[3:0])
 (1)

 CLKINDIV(PLLSTS[1])=0
 (3)

 CLKINDIV(PLLSTS[1])=1
 (3)

 

0000 (PLL ominięte) OSCCLK/2 (domyślnie) (4) OSCCLK 

0001 (OSCCLK*1)/2 OSCCLK*1 

0010 (OSCCLK*2)/2 OSCCLK*2 

0011 (OSCCLK*3)/2 OSCCLK*3 

0100 (OSCCLK*4)/2 OSCCLK*4 

0101 (OSCCLK*5)/2 OSCCLK*5 
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0110 (OSCCLK*6)/2 OSCCLK*6 

0111 (OSCCLK*7)/2 OSCCLK*7 

1000 (OSCCLK*8)/2 OSCCLK*8 

1001 (OSCCLK*9)/2 OSCCLK*9 

1010 (OSCCLK*10)/2 OSCCLK*10 

1011-1111 Zarezerwowane zarezerwowane 
(1) Rejestr PLLCR ma ochronę EALLOW.  
(2) CLKIN jest wejściowym sygnałem zegarowym CPU. Sygnał SYCSCLKOUT jest sygnałem wyjściowym z 

CPU. Częstotliwości obu sygnałów są takie same.  
(3) Bit CLKINDIV(PLLSTS[1]) musi być wyzerowany (włączone dzielenie sygnału CLKIN przez dwa) przed 

wpisem do rejestru PLLCR. Bit może być ustawiony na 1 dopiero gdy bit MCLKSTS(PLLSTS[3]) będzie 

ustawiony na 1 (zobacz rys.2.56). 
(4) Wartość domyślna jest wpisywana rejestru PLLCR oraz PLLSTS tylko dla operacji RESET procesora 

spowodowanej przez zewnętrzny sygnał /XRS lub moduł WDG. Operacja RESET procesora wymuszona przez 

emulator (przez port JTAG) lub moduł wykrywania utraty sygnału zegarowego nie powoduje zmiany zawartości 

rejestru PLLCR oraz PLLSTS. 

 

 
Rys. 2.58 Rejestr PLLSTS stanu modułu PLL [SPRU712F fig.3-13] 

 
Tab. 2.47 Opis pól bitowych rejestru PLLSTS. [SPRU712F tab.3-9] 

Bit Nazwa Wartość Opis 

15-

7 

zarezerwowane  Zarezerwowane 

6 MCLKOFF  

0 

1 

Bit wyłączania modułu wykrywania utraty sygnału zegarowego 

Moduł wykrywania utraty sygnału zegarowego jest włączony. (domyślnie) 

Moduł wykrywania utraty sygnału zegarowego jest wyłączony. Moduł PLL 

nie może wejść w stan „limp”.   

    

5 OSCOFF  

0 

 

1 

Bit wyłączania oscylatora 

Sygnał OSCCLK z nóżki X1/X2 lub XCLKIN jest podawany do modułu 

PLL. (domyślnie) 

Sygnał OSCCLK nie jest podawany do modułu PLL. Nie powoduje to 
wyłączenia oscylatora. Bit OSCOFF jest używany do testowania modułu 

wykrywania utraty sygnału zegarowego. 

Kiedy bit OSCOFF jest jedynką nie wykonuj wpisu do rejestru PLLCR lub 

nie wprowadzaj procesora w tryb STANDBY lub HALT. Może to 

spowodować nieprzewidywalny rezultat. 

Kiedy bit OSCOFF jest jedynką zachowanie modułu WDG zależy od tego, 

który sygnał zegarowy jest używany: 

 X1 lub X1/X2: Moduł WDG nie pracuje. 

XCLKIN: Moduł WDG pracuje i musi być wyłączony przed ustawieniem 

bitu OSCOFF na jedynkę. 

4 MCLKCLR  

0 
1 

Zerowanie bitu MCLKSTS 

Wpis zera nie powoduje efektów. Odczyt daje zero. 
Powoduje przywrócenie stanu początkowego modułu wykrywania utraty 

sygnału zegarowego oraz wyzerowanie liczników wewnętrznych. Jeśli nadal 

brakuje podstawowego sygnału zegarowego OSCCLK to moduł wykrywania 

utraty sygnału zegarowego ponownie generuje sygnał /MCLKRS co 

powoduje wymuszenie operacji RESET procesora. Moduł PLL wchodzi w 

tryb „limp” i generuje zastępczy sygnał zegarowy dla CPU. 

3 MCLKSTS  

 

 

Bit stanu utraty sygnału zegarowego. Sprawdzaj stan tego bitu po 

zakończeniu operacji RESET w celu rozpoznania czy nie został wcześniej 

wykryty stan utraty sygnału zegarowego. Podczas normalnej pracy ten bit 
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0 

 

1 

powinien być wyzerowany. Wpis do tego bitu jest ignorowany. Tenit może 

być wyzerowany poprzez wpis jedynki do bitu MCLKCLR lub zewnętrzne 

wymuszenie operacji RESET.  

Sygnalizuje normalną pracę. Brak podstawowego sygnału zegarowego nie 

został wykryty. 

Sygnalizuje brak podstawowego sygnału zegarowego OSCCLK. Moduł 

wykrywania utraty sygnału zegarowego generuje sygnał /MCLKRS co 

powoduje wymuszenie operacji RESET procesora. Moduł PLL wchodzi w 

tryb „limp” i generuje zastępczy sygnał zegarowy dla CPU.   

2 PLLOFF  

 

0 

1 

Bit wyłączania modułu PLL. Wyłączenie modułu PLL można zastosować 

tylko gdy rejestr PLLCR jest wyzerowany. 

Moduł PLL włączony. (domyślnie) 

Moduł PLL wyłączony. Ustawienie bitu PLLOFF na 1 powoduje wyłączenie 
zasilania modułu PLL. 

Moduł PLL misi być w trybie PLL Bypass (PLLCR=0x0000) przed 

wpisaniem 1 do bitu PLLOFF.  

Kiedy moduł PLL jest wyłączony (PLLOFF=1) nie wpisuj niezerowej 

wartości do rejestru PLLCR. 

Procesor w trybie obniżonego poboru mocy STANDBY oraz HALT pracuje 

normalnie gdy PLLOFF=1. Po wyjściu procesora z trybu obniżonego poboru 

mocy STANDBY oraz HALT moduł PLL dalej jest wyłączony. 

1 CLKINDIV  

 

 

 
0 

 

1 

Wyłączanie dzielnika przez 2. Bit włącza i wyłącza dzielenie sygnału 

zegarowego dla CLKIN. Bit CLKINDIV musi być wyzerowany przed 

wpisem do rejestru PLLCR. Może być ustawiony na 1 jedynie gdy bit 

PLLLOCKS jest już równy 1. (zobacz rys.2x  3-11) 
Dzielenie przez 2 włączone. (domyślnie) Bit CLKINDIV musi być 

wyzerowany przed wpisem do rejestru PLLCR. 

Dzielenie przez 2 wyłączone. Może być ustawiony na 1 jedynie gdy bit 

PLLLOCKS jest już równy 1. 

0 PLLOCKS  

0 

 

1 

Bit stanu dla PLL lock 

Sygnalizuje, że nastąpił wpis do rejestru PLLCR i moduł PLL obecnie 

wykonuje stabilizację (locking) . Dopóki moduł PLL nie zakończy ustalanie 

częstotliwości do CPU jest podawany sygnał zegarowy równy OSCCLK/2. 

Sygnalizuje, że moduł PLL zakończył ustalanie częstotliwości i jest stabilny. 

 

Uwaga 

1. Wartość domyślna jest wpisywana do rejestru PLLCR oraz PLLSTS tylko dla operacji 

RESET procesora spowodowanej przez zewnętrzny sygnał /XRS lub moduł WDG. 

Operacja RESET procesora wymuszona przez emulator (przez port JTAG) lub moduł 

wykrywania utraty sygnału zegarowego nie powoduje zmiany zawartości rejestru PLLCR 

oraz PLLSTS. 

2. Przed zapisem do rejestru PLLCR moduł WDG musi zostać wyłączony.  

 

2.4.2 Moduł wykrywania utraty sygnału zegarowego procesorów serii 
F280x 

W trakcie pracy układu może wystąpić utrata zewnętrznego sygnału zegarowego, np. z 

powodu wibracji może zostać uszkodzony rezonator kwarcowy. Moduł wykrywania utraty 

sygnału zegarowego wykrywa brak sygnału OSCCLK. Jeśli moduł PLL nie jest wyłączony to 

moduł wprowadza układ generacji sygnału zegarowego procesor w dodatkowy (bezpieczny) 

stan. Moduł wykrywania utraty sygnału zegarowego używa dwóch liczników do 

monitorowania sygnału zegarowego, jako to zostało pokazane na rys.2.59. 
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Rys. 2.59 Schemat modułu wykrywania utraty sygnału zegarowego procesorów serii TMS320F280x. 

[SPRU712F fig.3-9] 

 

Pierwszy 7-bitowy licznik zlicza w górę dla sygnału OSCCLK. Sygnał OSCCLK może być 

generowany przez oscylator lub pobierany z wejścia X1 lub XCLKIN. Jeśli moduł PLL nie 

jest wyłączony to drugi 13-bitowy licznik zlicza w górę dla sygnału VCOCLK. Wystąpienie 

przepełnienia dla pierwszego 7-bitowego licznika powoduje wyzerowanie drugiego 13-

bitowego licznika. Podczas normalnej pracy tak długo jak występuje sygnał OSCCLK nigdy 

nie wystąpi przepełnienie drugiego 13-bitowego licznika. 

Jeśli brak sygnału OSCCLK to moduł PPL wchodzi w dodatkowy stan „limp” i generuje 

wewnętrzny sygnał zegarowy o typowej częstotliwości 1-5 MHz. Zastępczy sygnał zegarowy 

podtrzymuje sygnał zegarowy CLKIN. Jeśli moduł PLL był w trybie PLL Bypass to w 

miejsce brakującego sygnału wejściowego do dzielnika przez 2 zostanie automatycznie 

dołączony zastępczy sygnał zegarowy. Sygnał CLKIN ma wtedy częstotliwość taką samą jak 

zastępczy sygnał zegarowy gdy bit CLKINDIV(PLLSTS[1]) = 0, lub mniejszą o połowę gdy 

bit CLKINDIV(PLLSTS[1]) = 1.  

Z włączonym zastępczym sygnałem zegarowym drugi 13-bitowy licznik dalej zlicza w górę. 

Wystąpienie przepełnienia drugiego licznika powoduje wystawienie dodatkowego, 

wewnętrznego sygnału /MCLKRS. Powoduje on wymuszenie operacji RESET procesora. 

Jednak nie powoduje wyzerowania rejestrów PLLCR i PLLSTS oraz nie wymusza niskiego 

poziomu na nóżce /XRS procesora. Dodatkowo jest ustawiany bit MCLKSTS(PLLSTS[3]). 

Jedynka na bicie MCLKSTS(PLLSTS[3]) informuje, że modułu wykrywania utraty sygnału 

zegarowego wymusił operację RESET i obecnie CPU pracuje z częstotliwość taką samą jak 

zastępczy sygnał zegarowy (1-5 MHz) gdy bit CLKINDIV(PLLSTS[1]) = 0, lub mniejszą o 

połowę gdy bit CLKINDIV(PLLSTS[1]) = 1. 

Program powinien sprawdzać stan bitu MCLKSTS(PLLSTS[3]) w celu wykrycia sytuacji po 

utracie podstawowego sygnału zegarowego. Następnie powinien wykonać odpowiednią akcję 

np. zamknięcia systemu. Bit MCLKSTS(PLLSTS[3]) może być wyzerowany poprzez 

ustawienie bitu MCLKCLR(PLLSTS[4]) na jedynkę. Spowoduje to przywrócenie stanu 

początkowego modułu wykrywania utraty sygnału zegarowego oraz wyzerowanie liczników. 

Jeśli nadal utrzymuje się stan utraty podstawowego sygnału zegarowego ponownie wystąpi 

przepełnienie drugiego licznika i proces się powtarza. 

W przypadku aplikacji dla których praca CPU z poprawną częstotliwością jest krytyczna to 

trzeba zastosować zewnętrzny układ który utrzyma procesor w stanie RESET gdy wystąpi 

kłopot z zegarem. Właściwym rozwiązaniem może być zastosowanie scalonego układu typu 

Watchdog.  

Trzeba pamiętać o następujących zaleceniach i ograniczeniach: 

 Stosuj poprawną procedurę zmiany zawartości rejestrów sterujących modułem PLL. Do 

modyfikacji zawartości rejestrów sterujących modułem PLL zawsze stosuj procedurę z 

rys.2.56. 
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 Nie wpisuj do rejestru PLLCR gdy moduł PLL pracuje w trybie „limp”. Po wpisaniu do 

rejestru PLLCR układu PLL przełącza sygnał zegarowy CLKIN na OSCCLK/2. Jeśli 

wcześniej został wykryty brak sygnału OSCCLK to spowoduje to również brak sygnału 

zegarowego CLKIN i procesor się zatrzyma. Przed wpisaniem do rejestru PLLCR zawsze 

sprawdzaj stan bitu MCLKSTS(PLLSTS[3]).  

 Moduł WDG nie pracuje bez podstawowego sygnału zegarowego OSCCLK. Moduł 

WDG nie pracuje i nie może wygenerować sygnał RESET gdy nie ma sygnału OSCCLK.  

 Moduł PLL może nie wejść w tryb „limp” po włączeniu zasilania. Moduł PLL może nie 

generować zastępczy sygnał zegarowy po włączeniu zasilania gdy brak jest sygnału 

zegarowego CLKIN. Zastępczy sygnał zegarowy jest generowany przez moduł PLL 

jedynie w przypadku gdy początkowo był obecny sygnał CLKIN. 

 Nie wprowadzaj procesora w tryb HALT gdy moduł PLL pracuje w trybie „limp”. Próba 

wprowadzenia procesora w tryb HALT gdy moduł PLL pracuje w trybie „limp” może 

spowodować, że procesor niepoprawnie wejdzie w tryb HALT. Procesor może wejść w 

tryb STANDBY lub się zawiesić i nie będzie można wyjść z tego stanu. Dlatego zawsze 

sprawdzaj stan bitu MCLKSTS(PLLSTS[3]) przed wprowadzeniem procesora w tryb 

HALT. 

 

Moduł wykrywania utraty sygnału zegarowego zachowuje się inaczej w różnych trybach 

pracy procesora: 

 Tryb PLL Bypass modułu PLL 

Gdy bity DIV(PLLCR[3:0]) mają zerową wartość to moduł PLL jest w stanie PLL Bypass. 

Sygnał CLKIN, czyli wejściowy sygnał zegarowy CPU jest ustawiony na OSCCLK gdy bit 

CLKINDIV(PLLSTS[1]) = 0, lub OSCCLK /2 gdy bit CLKINDIV(PLLSTS[1]) = 1. Gdy 

zostanie wykryty brak sygnału OSCCLK to automatycznie zostanie dołączony zastępczy 

sygnał zegarowy generowany przez moduł PLL. Sygnał CLKIN ma wtedy częstotliwość taką 

samą jak zastępczy sygnał zegarowy gdy bit CLKINDIV(PLLSTS[1]) = 0, lub mniejszą o 

połowę gdy bit CLKINDIV(PLLSTS[1]) = 1. 

 Tryb PLL Enabled modułu PLL 

Gdy bity DIV(PLLCR[3:0]) mają niezerową wartość to moduł PLL jest w stanie 

PLL Enabled. Gdy zostanie wykryty brak sygnału OSCCLK to automatycznie zostanie 

dołączony zastępczy sygnał zegarowy generowany przez moduł PLL. Sygnał CLKIN ma 

wtedy częstotliwość mniejszą o połowę niż zastępczy sygnał zegarowy. 

 Tryb STANBY pracy procesora 

Procesor w trybie STANBY ma wyłączony sygnał CLKIN dla CPU. Gdy zostanie wykryty 

brak sygnału OSCCLK to automatycznie zostanie dołączony zastępczy sygnał zegarowy 

generowany przez moduł PLL. Sygnał CLKIN ma wtedy częstotliwość taką samą jak 

zastępczy sygnał zegarowy gdy bit CLKINDIV(PLLSTS[1]) = 0, lub mniejszą o połowę gdy 

bit CLKINDIV(PLLSTS[1]) = 1. 

 Tryb HALT pracy procesora 

Procesor w trybie HALT wszystkie sygnały zegarowe są wyłączone. Gdy procesor wychodzi 

ze trybu HALT włączane jest zasilanie modułu oscylatora i modułu PLL. Moduł wykrywania 

utraty sygnału zegarowego może pracować poprawnie tylko po zakończeniu podawania 

zasilania. Gdy zostanie wykryty brak sygnału OSCCLK to automatycznie zostanie dołączony 

zastępczy sygnał zegarowy generowany przez moduł PLL. Sygnał CLKIN ma wtedy 

częstotliwość taką samą jak zastępczy sygnał zegarowy gdy bit CLKINDIV(PLLSTS[1]) = 0, 

lub mniejszą o połowę gdy bit CLKINDIV(PLLSTS[1]) = 1. 
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2.4.3 Sygnały zegarowe SYSCLKOUT, HSPCLK, LSPCLK procesorów 
serii F280x 

Podstawowy systemowy sygnał zegarowy procesorów rodziny F280x to SYSCLKOUT. 

Wynosi on maksymalnie 100 MHz (typowo dla procesora TMS320F2808. Są również 

procesory z zegarem maksymalnie 60 MHz (np. TMS320F2802-60). Częstotliwość sygnału 

SYSCLKOUT jest taka sama jak sygnału CLKIN wchodzącego do CPU z bloku generacji 

sygnału zegarowego. Sygnał HSPCLK (high-speed peripheral clock, szybki zegar) jest 

tworzony poprzez podział sygnału SYSCLKOUT przez zawartość rejestru HISPCP. Jego 

częstotliwość może wynosić od SYSCLKOUT/1 (100 MHz) do SYSCLKOUT/14 (7.14 

MHz). Po wykonaniu operacji RESET procesora sygnał HSPCLK jest domyślnie ustawiany 

na SYSCLKOUT/2 (50 MHz). 

 

 
Rys. 2.63 Rejestr HISPCP podziału (prescaler) dla tworzenia sygnału HSPCLK. [SPRU712F fig.3-6] 

 
Tab. 2.51 Opis pól bitowych rejestru podziału dla tworzenia sygnału HSPCLK. [SPRU712F tab.3-5] 
Bit Nazwa Wartość Opis (1) 

15-3 zarezerwowane   

2-0 HSPCLK  

 

 

 
 

000b 

001 

010 

011 

100 

101 

110 

111 

Wartość podzielnika dla sygnału HSPCLK. Konfiguruje 

częstotliwości sygnału HSPCLK w stosunku do SYSCLKOUT. 

Jeśli HISPCP[2:0] ≠ 0, sygnał HSPCLK = SYSCLKOUT/( 

HISPCPx2) 
Jeśli HISPCP[2:0] = 0, sygnał HSPCLK = SYSCLKOUT 

sygnał HSPCLK = SYSCLKOUT/1 

sygnał HSPCLK = SYSCLKOUT/2 (domyślnie po operacji RESET) 

sygnał HSPCLK = SYSCLKOUT/4 

sygnał HSPCLK = SYSCLKOUT/6 

sygnał HSPCLK = SYSCLKOUT/8 

sygnał HSPCLK = SYSCLKOUT/10 

sygnał HSPCLK = SYSCLKOUT/2 

sygnał HSPCLK = SYSCLKOUT/14 

(1) Rejestr ma ochronę ELLOW. 

 

Sygnał LSPCLK (low-speed peripheral clock, wolny zegar) jest tworzony poprzez podział 

sygnału SYSCLKOUT przez zawartość rejestru LOSPCP. Jego częstotliwość może wynosić 

od SYSCLKOUT/1 (100 MHz) do SYSCLKOUT/14 (7.14 MHz). Po wykonaniu operacji 

RESET procesora sygnał LSPCLK jest domyślnie ustawiany na SYSCLKOUT/4 (25 MHz). 

 

 
Rys. 2.64 Rejestr LOSPCP podziału (prescaler) dla tworzenia sygnału LSPCLK. [SPRU712F fig.3-7] 

 
Tab. 2.52 Opis pól bitowych rejestru podziału dla tworzenia sygnału LSPCLK. [SPRU712F tab.3-6] 

Bit Nazwa Wartość Opis (1) 

15-3 zarezerwowane   

2-0 LSPCLK  

 

 

 

 

000b 

001 

Wartość podzielnika dla sygnału LSPCLK. Konfiguruje 

częstotliwości sygnału LSPCLK w stosunku do SYSCLKOUT. 

Jeśli HOSPCP[2:0] ≠ 0, sygnał LSPCLK = SYSCLKOUT/( 

LOSPCPx2) 

Jeśli LOSPCP[2:0] = 0, sygnał LSPCLK = SYSCLKOUT 

sygnał LSPCLK = SYSCLKOUT/1 

sygnał LSPCLK = SYSCLKOUT/2 (domyślnie po operacji RESET) 
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010 

011 

100 

101 

110 

111 

sygnał LSPCLK = SYSCLKOUT/4 

sygnał LSPCLK = SYSCLKOUT/6 

sygnał LSPCLK = SYSCLKOUT/8 

sygnał LSPCLK = SYSCLKOUT/10 

sygnał LSPCLK = SYSCLKOUT/2 

sygnał LSPCLK = SYSCLKOUT/14 

(1) Rejestr ma ochronę ELLOW. 

 

Trzeba pamiętać, że rejestry HSPCP i LSPCP mają ochronę EALLOW.  

 

2.4.4 Włączanie sygnału zegara układów peryferyjnych procesorów serii 
F280x 

Po wykonaniu operacji RESET procesora sygnały zegarowe dla wszystkich modułów 

peryferyjnych są wyłączone. Rezultatem jest zmniejszenie poboru prądu przez procesor. Aby 

wybrany moduł peryferyjny mógł pracować należy indywidualnie włączyć dla niego sygnał 

zegarowy. Służą do tego rejestry PCLKCR0, PCLKCR1. Układ F28044 posiada dodatkowo 

rejestr PCLKCR2. Do modułu peryferyjnego może być dołączony jeden z trzech sygnałów 

zegarowych: SYSCLKOUT, LSPCLK lub HSPCLK. Typ modułu określa, który sygnał jest 

dołączony. Jeśli używany jest sygnał LSPCLK lub HSPCLK to należy najpierw ustalić ich 

prędkość, co jest pokazane w pkt.2.4.3.  

 

 
Rys. 2.65 Rejestr sterujący zegarem układów peryferyjnych PCLKCR0. [SPRU712F fig.3-3] 

 
Tab. 2.53 Opis pól bitowych rejestru sterującego zegarem układów peryferyjnych PCLKCR0. [SPRU712F tab.3-

2] 

Bit Nazwa Wartość Opis (1) 

15 ECANBENCLK  

 

0 

1 

Włączanie zegara dla modułu ECAN - B. Dla procesorów bez tego modułu 

bit jest zarezerwowany. (2) 

Sygnał zegarowy nie jest podawany do modułu eCAN - B. (domyślnie) (3) 

Systemowy sygnał zegarowy SYSCLKOUT jest podawany do modułu 

eCAN - B. 

14 ECANAENCLK  

 

0 
1 

Włączanie zegara dla modułu ECAN - A. Dla procesorów bez tego modułu 

bit jest zarezerwowany. (2) 

Sygnał zegarowy nie jest podawany do modułu eCAN - A. (domyślnie) (3) 
Systemowy sygnał zegarowy SYSCLKOUT jest podawany do modułu 

eCAN - A. 

13-

12 

zarezerwowane   

11 SCIBENCLK  

 

0 

1 

Włączanie zegara dla modułu SCI - B. Dla procesorów bez tego modułu bit 

jest zarezerwowany. (2) 

Sygnał zegarowy nie jest podawany do modułu SCI - B. (domyślnie) (3) 

Sygnał zegarowy LSPCLK jest podawany do modułu SCI - B. 

10 SCIAENCLK  

 

0 

1 

Włączanie zegara dla modułu SCI - A. Dla procesorów bez tego modułu bit 

jest zarezerwowany. (2) 

Sygnał zegarowy nie jest podawany do modułu SCI - A. (domyślnie) (3) 

Sygnał zegarowy LSPCLK jest podawany do modułu SCI - A. 

9 SPIBENCLK  

 

0 

Włączanie zegara dla modułu SPI - B. Dla procesorów bez tego modułu bit 

jest zarezerwowany. (2) 

Sygnał zegarowy nie jest podawany do modułu SPI -B. (domyślnie) (3) 
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1 Sygnał zegarowy LSPCLK jest podawany do modułu SPI -B. 

8 SPIAENCLK  

 

0 

1 

Włączanie zegara dla modułu SPI - A. Dla procesorów bez tego modułu bit 

jest zarezerwowany. (2) 

Sygnał zegarowy nie jest podawany do modułu SPI - A. (domyślnie) (3) 

Sygnał zegarowy LSPCLK jest podawany do modułu SPI - A. 

7 SPIDENCLK  

 

0 

1 

Włączanie zegara dla modułu SPI-D. Dla procesorów bez tego modułu bit 

jest zarezerwowany. (2) 

Sygnał zegarowy nie jest podawany do modułu SPI -D. (domyślnie) (3) 

Sygnał zegarowy LSPCLK jest podawany do modułu SPI -D. 

6 SPICENCLK  

 

0 

1 

Włączanie zegara dla modułu SPI-C. Dla procesorów bez tego modułu bit 

jest zarezerwowany. (2) 

Sygnał zegarowy nie jest podawany do modułu SPI -C. (domyślnie) (3) 

Sygnał zegarowy LSPCLK jest podawany do modułu SPI -C. 

5 zarezerwowane   

4 I2CAENCLK  

0 

1 

Włączanie zegara dla modułu I2C.  

Sygnał zegarowy nie jest podawany do modułu I2C. (3) 

Systemowy sygnał zegarowy SYSCLKOUT jest podawany do modułu I2C. 

3 ADCENCLK  
0 

1 

Włączanie zegara dla modułu ADC.  
Sygnał zegarowy nie jest podawany do modułu ADC. (domyślnie) (3) 

Sygnał zegarowy HSPCLK jest podawany do modułu ADC. 

2 TBCLKSYNC  

 

 

0 

 

 

 

1 

Synchronizacja zegarów podstawy czasowej (TBCLK) modułów ePWM: 

Pozwala na synchronizację zegarów podstawy czasowej wszystkich 

włączonych modułów ePWM. 

Zegary podstawy czasowej (TBCLK) wszystkich modułów ePWM są 

zatrzymane (domyślnie). Jeśli jednak bit włączania zegara modułu ePWM 

w rejestrze PCLKR1 jest ustawiony (włączenie) to zegar SYSCLKOUT 

jest podawany do modułu nawet gdy bit TBCLKSYNC jest wyzerowany. 

Wszystkie zegary podstawy czasowej (TBCLK) włączonych modułów 

ePWM są uruchamiane na pierwszym narastającym zboczu zegara. Dla 

dokładnej synchronizacji modułów bit preskalera każdego modułu musi 
być ustawiony identycznie.  

Poprawna procedura włączania zegarów modułów ePWM jest następująca: 

1. Ustaw bit włączania zegara modułu ePWM w rejestrze PCLKR1 na 1. 

2. Wyzeruj bit TBCLKSYNC. 

3. Skonfiguruj wartości preskalera dla modułów ePWM. 

4. Ustaw bit TBCLKSYNC na 1. 

1-0 Zarezerwowane   

(1) Rejestr ma ochronę ELLOW. 

(2) Dla procesorów bez danego modułu bit włączania sygnału zegarowego jest zarezerwowany. Nie należy 

ustawiać tego bitu na 1. 

(3) Jeśli moduł peryferyjny nie jest używany to należy wyłączyć sygnał zegarowy dla niego aby zmniejszyć 

pobór mocy. 

 

 
Rys. 2.66 Rejestr sterujący zegarem układów peryferyjnych PCLKCR1. [SPRU712F 3-4] 

 
Tab. 2.54 Opis pól bitowych rejestru sterującego zegarem układów peryferyjnych PCLKCR1. [SPRU712F tab.3-

3] 

Bit Nazwa Wartość Opis (1) 

15 EQEP2ENCLK  

 

0 

1 

Włączanie zegara dla modułu eQEP2. Dla procesorów bez tego modułu bit 

jest zarezerwowany. (2) 

Sygnał zegarowy nie jest podawany do modułu eQEP2. (domyślnie) (3) 

Systemowy sygnał zegarowy SYSCLKOUT jest podawany do modułu 

eQEP2. 
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14 EQEP1ENCLK  

 

0 

1 

Włączanie zegara dla modułu eQEP1. Dla procesorów bez tego modułu bit 

jest zarezerwowany. (2) 

Sygnał zegarowy nie jest podawany do modułu eQEP1. (domyślnie) (3) 

Systemowy sygnał zegarowy SYSCLKOUT jest podawany do modułu 

eQEP1. 

13-

12 

zarezerwowane   

11 ECAP4ENCLK  

 

0 

1 

Włączanie zegara dla modułu eCAP4. Dla procesorów bez tego modułu bit 

jest zarezerwowany. (2) 

Sygnał zegarowy nie jest podawany do modułu eCAP4. (domyślnie) (3) 

Systemowy sygnał zegarowy SYSCLKOUT jest podawany do modułu 

eCAP4. 

10 ECAP3ENCLK  

 

0 
1 

Włączanie zegara dla modułu eCAP3. Dla procesorów bez tego modułu bit 

jest zarezerwowany. (2) 

Sygnał zegarowy nie jest podawany do modułu eCAP3. (domyślnie) (3) 
Systemowy sygnał zegarowy SYSCLKOUT jest podawany do modułu 

eCAP3. 

9 ECAP2ENCLK  

 

0 

1 

Włączanie zegara dla modułu eCAP2. Dla procesorów bez tego modułu bit 

jest zarezerwowany. (2) 

Sygnał zegarowy nie jest podawany do modułu eCAP2. (domyślnie) (3) 

Systemowy sygnał zegarowy SYSCLKOUT jest podawany do modułu 

eCAP2. 

8 ECAP1ENCLK  

 

0 

1 

Włączanie zegara dla modułu eCAP1. Dla procesorów bez tego modułu bit 

jest zarezerwowany. (2) 

Sygnał zegarowy nie jest podawany do modułu eCAP1. (domyślnie) (3) 

Systemowy sygnał zegarowy SYSCLKOUT jest podawany do modułu 

eCAP1. 

7 EPWM8ENCLK  

 
0 

1 

Włączanie zegara dla modułu ePWM8.(4) Dla procesorów bez tego modułu 

bit jest zarezerwowany. (2) 
Sygnał zegarowy nie jest podawany do modułu ePWM8. (domyślnie) (3) 

Systemowy sygnał zegarowy SYSCLKOUT jest podawany do modułu 

ePWM8. 

6 EPWM7ENCLK  

 

0 

1 

Włączanie zegara dla modułu ePWM7.(4) Dla procesorów bez tego modułu 

bit jest zarezerwowany. (2) 

Sygnał zegarowy nie jest podawany do modułu ePWM7. (domyślnie) (3) 

Systemowy sygnał zegarowy SYSCLKOUT jest podawany do modułu 

ePWM7. 

5 EPWM6ENCLK  

 

0 

1 

Włączanie zegara dla modułu ePWM6.(4) Dla procesorów bez tego modułu 

bit jest zarezerwowany. (2) 

Sygnał zegarowy nie jest podawany do modułu ePWM6. (domyślnie) (3) 

Systemowy sygnał zegarowy SYSCLKOUT jest podawany do modułu 

ePWM6. 

4 EPWM5ENCLK  
 

0 

1 

Włączanie zegara dla modułu ePWM5.(4) Dla procesorów bez tego modułu 
bit jest zarezerwowany. 

(2)
 

Sygnał zegarowy nie jest podawany do modułu ePWM5. (domyślnie) (3) 

Systemowy sygnał zegarowy SYSCLKOUT jest podawany do modułu 

ePWM5. 

3 EPWM4ENCLK  

 

0 

1 

Włączanie zegara dla modułu ePWM4.(4) Dla procesorów bez tego modułu 

bit jest zarezerwowany. (2) 

Sygnał zegarowy nie jest podawany do modułu ePWM4. (domyślnie) (3) 

Systemowy sygnał zegarowy SYSCLKOUT jest podawany do modułu 

ePWM4. 

2 EPWM3ENCLK  

 

0 

1 

Włączanie zegara dla modułu ePWM3.(4) Dla procesorów bez tego modułu 

bit jest zarezerwowany. (2) 

Sygnał zegarowy nie jest podawany do modułu ePWM3. (domyślnie) (3) 

Systemowy sygnał zegarowy SYSCLKOUT jest podawany do modułu 

ePWM3. 

1 EPWM2ENCLK  
 

0 

Włączanie zegara dla modułu ePWM2.(4) Dla procesorów bez tego modułu 
bit jest zarezerwowany. (2) 

Sygnał zegarowy nie jest podawany do modułu ePWM2. (domyślnie) (3) 
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1 Systemowy sygnał zegarowy SYSCLKOUT jest podawany do modułu 

ePWM2. 

0 EPWM1ENCLK  

 

0 

1 

Włączanie zegara dla modułu ePWM1.(4) Dla procesorów bez tego modułu 

bit jest zarezerwowany. (2) 

Sygnał zegarowy nie jest podawany do modułu ePWM1. (domyślnie) (3) 

Systemowy sygnał zegarowy SYSCLKOUT jest podawany do modułu 

ePWM1. 

(1) Rejestr ma ochronę ELLOW. 

(2) Dla procesorów bez danego modułu bit włączania sygnału zegarowego jest zarezerwowany. Nie należy 

ustawiać tego bitu na 1. 

(3) Jeśli moduł peryferyjny nie jest używany to należy wyłączyć sygnał zegarowy dla niego aby zmniejszyć 

pobór mocy. 

(4) Aby wystartować podstawę czasową (TBCLK) modułu ePWM należy również ustawić bit 

TBCLKSYNC(PCLKCR0[2]). 

 

Należy zauważyć, że do poprawnej pracy układu peryferyjnego trzeba ustawić jego rejestry 

sterujące oraz włączyć dla niego sygnał zegarowy. 

 

2.4.5 Sygnał wyjściowy XCLKOUT procesorów serii F280x 

Sygnał wyjściowy XCLKOUT jest generowany bezpośrednio z systemowego sygnału 

zegarowego SYSCLKOUT. Sygnał XCLKOUT może być ustawiony jako sygnał 

SYSCLKOUT bez podziału lub podzielony przez dwa lub cztery (w zależności od ustawienia 

bitów XCLKOUTDIV(XCLKOUT[1:0]). Po włączeniu zasilania i wykonaniu operacji 

RESET  sygnał XCLKOUT = SYSCLKOUT/4 lub inaczej XCLKOUT = OSCCLK/8.  

Sygnał XCLKOUT jest podawany na nóżkę XCLKOUT procesora. Jeśli sygnał XCLKOUT 

nie jest używany można nóżkę XCLKOUT wprowadzić w stan wysokiej impedancji przez 

wpisanie 11b do bitów XCLKOUTDIV(XCLKOUT[1:0]). 

 

 
Rys. 2.61 Generowanie sygnału XCLKOUT procesorów serii TMS320F280x [SPRU712F 3-10] 

 

 
Rys. 2.62 Rejestr XCLK dla ustawiania sygnału wyjściowego XCLKOUT. [SPRU712F 3-14] 

 
Tab.2.50 Opis pól bitowych rejestru XCLK. [SPRU712F tab.3-10] 

Bit Nazwa Wartość Opis 

15-12 XCLINCNT  Bit zarezerwowany tylko do użytku przez Texas Instruments. 

11-8 X1CNT  Bit zarezerwowany tylko do użytku przez Texas Instruments. 

7-5 zarezerwowane 0 Zarezerwowane 

4 XCLKINDAT  Bit zarezerwowany tylko do użytku przez Texas Instruments. 
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3 X1DAT  Bit zarezerwowany tylko do użytku przez Texas Instruments. 

2 XCLKOUTDAT 0 Bit zarezerwowany tylko do użytku przez Texas Instruments. Bit 

zarezerwowany tylko do użytku przez Texas Instruments. 

1-0 XCLKOUTDIV  

 

00 

01 

10 

11 

Wartość podzielnika dla sygnału XCLKOUT. Daje wybór 

częstotliwości sygnału XCLKOUT w stosunku do SYSCLKOUT. 

XCLKOUT = SYSCLKOUT/4 (domyślnie) 

XCLKOUT = SYSCLKOUT/2 

XCLKOUT = SYSCLKOUT 

XCLKOUT = wyłączony (nóżka jest w stanie wysokiej impedancji) 

 

Sygnał XCLKOUT jest aktywny podczas aktywnego sygnału /XRS. Ponieważ jest on 

ustawiony na SYSCLKOUT/4 kiedy sygnał /XRS jest niski, to można sprawdzać jego 

częstotliwość dla oceny, czy procesor ma poprawny sygnał zegarowy w trakcie debugowania.  
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2.5 Operacja RESET procesorów serii F280x 

Operacja RESET procesora serri F280x jest opisana w dokumencie CPU and Instruction Set 

Reference Guide [SPRU430E] oraz w dokumencie TMS320x280x, 2801x, 2804x Boot ROM 

Reference Guide [SPRU722C]. Dokładne parametry są omówione w dokumencie 

TMS320F2809, TMS320F2808, TMS320F2806, TMS320F2802, TMS320F2801, 

TMS320C2802, TMS320C2801, and TMS320F2801x DSPs, Data Manual, SPRS230J, 

October 2003–Revised September 2007 [SRS230J]. 

Do wymuszania przejścia procesora rodziny F280x do stanu RESET jest używana 

dedykowana dwukierunkowa (I/OD, ↑) nóżka /XRS procesora. Zalecane jest sterowanie nóżki 

przez zewnętrzny układ typu otwarty dren. Normalnie nóżka /XRS jest wejściem dla operacji 

RESET. Operacja RESET jest wymuszana przez niski poziom na nóżce /XRS procesora.  

Rozróżniamy trzy sytuacje wystawiania przez układ zewnętrzny poziomu niskiego na nóżce 

/XRS procesora.  

 Włączanie zasilania (Power-on). Podczas włączania zasilania nóżka /XRS musi być 

trzymana na niskim poziomie przez czas określony w dokumencie SPRS230 [xxx]. Jest to 

czas powyżej 10ms po ustaleniu się poziomów napięć zasilających oraz wejściowego 

sygnału zegarowego. Typowo wynosi on kilkadziesiąt milisekund.  

 Wyłączanie zasilania. Podczas wyłączania zasilania musi być podany poziom niski na 

nóżkę /XRS co najmniej 8μs przed spadkiem napięcia VDD do poziomu 1.5V. Dokładne 

zależności czasowe są pokazane na rys.2.72. 

 Gorący RESET. Podczas normalnej pracy procesora można podać poziom niski na nóżkę 

/XRS przez czas nie krótszy niż 8 cykli zewnętrznego sygnału zegarowego. Dokładne 

zależności czasowe są pokazane na rys.2.73. 

 

Operacja RESET rozpoczyna się po podaniu poziomu niskiego na nóżce /XRS. Wszystkie 

bieżące operacje są przerywane (aborted), potok jest czyszczony (flushed), rejestry rdzenia 

CPU są ustawiane na wartości podane w tab.2.59a Prawie wszystkie przyjmują wartość zero z 

nielicznymi wyjątkami:  

 wskaźnik stosu SP ustawiony jest na blok pamięci M1 (0x400),  

 licznik rozkazów PC jest ustawiony na 0x3F FFC0, 

 bit INTM(ST1[0]) w rejestrze stanu ST1 jest ustawiony na 1 – globalne zablokowanie 

przerwań maskowany, 

 bit DBGM(ST1[1]) w rejestrze stanu ST1 jest ustawiony na 1 – zablokowanie trybu 

emulacyjnego, 

 bit VMAP(ST1[3]) w rejestrze stanu ST1 jest ustawiony na 1 –  

 bit M0M1MAP(ST1[11]) w rejestrze stanu ST1 jest ustawiony na 1 –  

 

Po zdjęciu poziomu niskiego na nóżce /XRS pobierany jest wektor przerwania RESET spod 

adresu 0x3F FFC0 w pamięci Boot ROM. Wektor przerwania RESET zawiera adres 

0x3FFB50 i wskazuje na funkcję InitBoot w pamięci Boot ROM. Ten adres jest ładowany do 

licznika rozkazów PC i procesor rozpoczyna wykonywanie asemblerowej funkcji InitBoot. 

Procedura bootowania procesora została omówiona dalej w pkt.2.6.  

 
Tab. 2.59a Rejestry rdzenia CPU procesorów serii TMS320F280x po wykonaniu operacji RESET. [SRU430 

tab.3-5, tab.c-4] [SPRS230] 

Rejestr Bity Wartość 

domyślna 

Opis 

ACC 31:0 0x0000 0000  

XAR0- 31:0 0x0000 0000  
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XAR7 

DP X:0 0x0000 DP wskazuje na stronę 0 

IFR 15:0 0x0000 Nie ma zgłoszonych przerwań. Wszystkie przerwania w 

trakcie operacji RESET zostają skasowane. 

IER 15:0 0x0000 Przerwania maskowalne są zablokowane. 

DBGIER 15:0 0x0000 Przerwania maskowalne są zablokowane. 

P 31:0 0x0000 0000  

PC 23:0 0x3F FFC0 PC jest ładowany podczas operacji RESET na adres 

wektora przerwań RST w przestrzeni programu. 

RPC xx 0x0000  

SP X:0 0x400 SP wskazuje ma pamięć M1. 

ST0 OVC[5:0](ST0[15:10]) 00 0000b  

 PM[2:0](ST0[9:7]) 000b Przesuwanie w lewo o 1 dla rejestru P. 

 V(ST0[6]) 0b  

 N(ST0[5]) 0b  

 Z(ST0[4]) 0b  

 C(ST0[3]) 0b  

 TC(ST0[2]) 0b  

 OVM(ST0[1]) 0b Tryb przepełnienia jest wyłączony. 

 SXM(ST0[0]) 0b Zablokowane rozszerzanie bitu znaku. 

ST1 ARP[2:0](ST1[15:13]) 000b ARP wskazuje na AR0. 

 XF(ST1[12]) 0b Wyjście XF jest ustawione na stan niski. 

 M0M1MAP(ST1[11]) 1b  

 ST1[10] 

Zarezerwowany 

0b zarezerwowany 

 OBJMODE(ST1[9]) 0b Tryb C27x 

 AMODE(ST1[8]) 0b Tryb adresowania C27x/C28x 

 IDLESTAT(ST1[7]) 0b  

 EALLOW(ST1[6]) 0b Rejestry są chronione. 

 LOOP(ST1[5]) 0b  

 SPA(ST1[4]) 0b  

 VMAP(ST1[3]) 1b Tablica wektorów przerwań jest zamapowana w obszar 

0x3F FFC0 – 0x3F FFFF. 

 PAGE0(ST1[2]) 0b Włączony jest tryb adresowania stosowego. 

 DBGM(ST1[1]) 1b Dostęp i zdarzenia emulacyjne są zablokowane. 

 INTM(ST1[0]) 1b Przerwania maskowalne są globalnie zablokowane.  

Nie mogą być one obsługiwane do czasu gdy CPU 

zostanie zatrzymane podczas pracy w czasie 

rzeczywistym. 

XT  0x0000 0000  

 

Sprzętowa operacja procesora RESET (Power-on). 

Nóżka może być również wysterowana wewnętrznie przez moduł WDG pracujący w trybie 

Reset. Wtedy nóżka jest sterowana przez układ wyjściowy typu otwarty dren z wewnętrznym 

podciągnięciem (100μA). Wymuszenie czasu niskiego przez moduł WDG trwa 512 cykli 

zewnętrznego sygnału zegarowego. Powoduje to wymuszenie rozpoczęcia operacji RESET. 
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Rys. 2.72  Sprzętowa operacja RESET procesora (Power-on) procesorów serii TMS320F280x. [SPRS230 rys.6-

5] 

 

Gorąca operacja RESET procesora (warm) 

Nóżka może być również wysterowana wewnętrznie przez moduł WDG pracujący w trybie 

Reset. Wtedy nóżka jest sterowana przez układ wyjściowy typu otwarty dren z wewnętrznym 

podciągnięciem (100μA). Wymuszenie czasu niskiego przez moduł WDG trwa 512 cykli 

zewnętrznego sygnału zegarowego. Powoduje to wymuszenie rozpoczęcia operacji RESET. 

 

 

 
Rys. 2.73 Gorąca operacja RESET procesora (warm) procesorów serii TMS320F280x. [SPRS230 rys.6-6] 

 

 

JTAG RESET  

Jest także możliwość wymuszenia operacji RESET przez zewnętrzny emulator sprzętowy 

poprzez łącze JTAG.  

 

Operacje RESET modułów peryferyjnych 

Oprócz operacji RESET całego procesora rodziny F280x występują operacje RESET 

wykonywane dla poszczególnych modułów peryferyjnych (jak SCIx) oraz poszczególnych 

układów tych modułów (jak FFIFO xxxix). Te lokalne operacje są opisane razem z opisami 

poszczególnych modułów (np. portu SCI). 
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2.6  Procedura bootowania procesorów serii F280x 

Procedura bootowania procesora serii F280xx jest zamieszczona w dokumencie CPU and 

Instruction Set Reference Guide [SPRU430E] oraz w dekumencie TMS320x280x, 2801x, 

2804x Boot ROM Reference Guide [SPRU722C]. Razem z dokumentem SPRU722C firma TI 

udostępnia pliki z pełną zawartością pamięci Boot ROM i projektami do samodzielnego 

tworzenia własnych wersji. Bootloader jest programem umieszczonym w pamięci ROM 

(pkt.2.2.2). 

 

 
Rys. 2.74 Ogólny schemat działania procedury bootowania procesorów serii TMS320F280x. [SPRU722c rys.2-
1, 2-2] 

 

2.6.1 Funkcja inicjalizacji procesora 

Na początku bootowania wykonywana jest funkcja inicjalizacji procesora InitBoot z pamięci 

Boot ROM. Zawartość pamięci Boot ROM jest opisana w dokumencie SPRU722C. 

Znajdziemy tam również pełny listing kodu. Na listingu 2.4 jest pokazany kod funkcji 

InitBoot ze spolszczonymi komentarzami.  

 

 
Rys. 2.75 Ogólny schemat działania funkcji InitBoot procesorów serii TMS320F280x. [SPRU722c rys.2-7] 

 
List. 2.4 Kod funkcji InitBoot (V3.0) ze spolszczonymi komentarzami. 
_InitBoot: 

; Inicjuj symbol wskaźnika stosu (stack). 

 

__stack: .usect ".stack",0 

MOV SP, #__stack    ; Inicjacja ustawienia wskaźnika stosu 

 

; Inicjalizuj procesor do pracy w trybie C28x. 
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C28OBJ      ; Ustaw tryb kodu zgodnego z C28x 

C28ADDR     ; Ustaw tryb adresowania C27x/C28x 

C28MAP      ; Ustaw mapowanie bloków M0/M1 dla trybu C28x 

CLRC PAGE0  ; Zawsze stosuj stosowy tryb adresowania 

MOVW DP,#0  ; Inicjuj DP na dolne 64K przestrzeni adresowej 

 

CLRC OVM 

 

; Set PM shift of 0 

SPM 0 

 

; Zdecyduj, który zastosować tryb bootowania 

LCR _SelectBootMode 

 

; Posprzątaj i wyjdź. W tym momencie adres EntryAddr znajduje się w akumulatorze 

BF _ExitBoot,UNC 

 

Można także oglądać działanie funkcji InitBoot posługując się zawartością okna 

disasemblacji środowiska Code Composer Studio (list. 2.5 ). Oglądamy kod maszynowy 

załadowany do pamięci procesora, a więc z docelowymi adresami absolutnymi.  

 
List. 2.5 Kod funkcji InitBoot w oknie disasemblacji środowiska Code Composer Studio. 
3FFB50 28AD MOV        @SP,#0x0402 

3FFB52 561F SETC       OBJMODE 

3FFB53 5616 CLRC       AMODE 

3FFB54 561A SETC       M0M1MAP 

3FFB55 2940 CLRC       PAGE0 

3FFB56 761F MOVW       DP,#0x0000 

3FFB58 2902 CLRC       OVM 

3FFB59 FF69 SPM        0 

3FFB5A 767F LCR        0x3FFD9B 

3FFB5C 56CF BF         2,UNC 

 

Trzeba zwrócić uwagę, że w obu listingach występują różne instrukcje asemblerowe w tych 

samych miejscach. Np.  na listingu xx jest instrukcja C28OBJ a na listingu xxx jest instrukcja 

SETC OBJMODE. Instrukcja C28OBJ jest aliasem dla instrukcji SETC OBJMODE, czyli 

jest to ta sama instrukcja maszynowa zapisana na dwa różne sposoby. Podobnie jest dla par 

instrukcji: C28ADDR == CLRC AMODE, C28MAP == CLRC M0M1MAP. Dokładne 

informacje można znaleźć w dokumencie [SPRU430E]. 

 

Zbiór instrukcji procesorów rodziny F280x jest rozszerzonym zbiorem instrukcji rodziny 

C27x. Jednak składnia i liczba instrukcji się trochę różnią. Procesor rodziny F280x po 

operacji RESET jest w trybie zgodnym z kodem rodziny C27x. Aby przejść do trybu kodu 

zgodnego z C28x (C28x object mode) trzeba ustawić bit OBJMODE(ST1[9]) w rejestrze 

stanu ST1 na jeden. Trzeba zauważyć, że przed przejściem do trybu kodu zgodnego z C28x w 

oknie deasemblacji mogą być pokazywane niepoprawne dane. Okno deasemblacji pokazuje 

zawsze kod maszynowy dla trybu kodu zgodnego z C28x. Kody niezgodne ze zbiorem 

instrukcji C28x są pokazywane jako .word. Jest to typowa sytuacja po wykonaniu operacji 

RESET i zatrzymaniu procesora na początku kodu bootowania. 

 

Funkcja InitBoot wykonuje kolejno następujące działania: 

 Inicjuj wskaźnik stosu SP na 0x0402, czyli na początek pamięci M1. Wskaźnik stosu 

wskazuje na pierwszą wolną pozycję i rośnie do góry. Pierwsze 80 słów pamięci M1 

(adresy 0x400-0x44F) jest zarezerwowane na stos oraz sekcję .ebss używane podczas 

operacji bootowania. Nie ma sprawdzania błędnej sytuacji jeśli kod programu 

użytkownika będzie ładowany do tego obszaru.  

 Ustaw na 1 bit OBJMODE(ST1[9]) w rejestrze stanu ST1. Czyli ustaw tryb kodu 

zgodnego z C28x.  

 Wyzeruj bit AMODE(ST1[8]) w rejestrze stanu ST1.  
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 Ustaw na 1 bit M0M1MAP(ST1[11]) w rejestrze stanu ST1. Ustaw procesor do pracy w 

trybie zgodnym z kodem rodziny C28x. 

 Wyzeruj bit PAGE0(ST1[2]) w rejestrze stanu ST1.  

 Inicjzuj wskaźnik strony DP na 0x0 

 Wyzeruj bit OVM(ST0[1]) w rejestrze stanu ST0 

 Wyzeruj bity PM(ST0[9:7]) w rejestrze stanu ST0. Ustaw tryb przesuwania na - przesuń 

w lewo o 1. Podczas przesuwania bit najmniej znaczący jest wypełniany zerem. 

 Wywołaj funkcję SelectBootMode dokonującą wyboru trybu bootowania. 

 Wywołaj funkcję ExitBoot kończącą procedurę bootowania. 

 

2.6.2 Funkcja wyboru trybu bootowania 

Funkcja SelectBootMode jest wywoływana przez asemblerową funkcję InitBoot. Funkcja 

SelectBootMode dokonuje wyboru trybu bootowania. Jest ona napisana w języku C.  

Tryb bootowania jest określany na postawie stanu logicznego trzech nóżek konfiguracyjnych 

(BOOT mode pins) procesora: GPIO18, GPIO29, GPIO34. Wszystkie tryby bootowania są 

zestawione w tab.2.60.  

 
Tab. 2.60 Tryby bootowania procesorów serii TMS320F280x [SPRU722C Tab.2-2] 

Tryb Opis GPIO18 

(SPICLKA 
(1)

, 

SCITXDB) 

GPIO29 

(SCITXDA) 

GPIO34 

Uruchamianie 

programu z pamięci 

Flash 

 1 1 1 

Bootowanie z portu 

SCI-A 

 1 1 0 

Bootowanie z portu 

SPI-A 

 1 0 1 

Bootowanie z portu 

I2C 

 1 0 0 

Bootowanie z portu 

eCAN-A 

 0 1 1 

Uruchamianie 
programu z bloku 

M0 pamięci RAM 

 0 1 0 

Uruchamianie 

programu z pamięci 

OTP 

 0 0 1 

Bootowanie z portu 

równoległego 

GPIO0-GPIO15 

 0 0 0 

 

Tryby bootowania można podzielić na dwie grupy w zależności od operacji po określeniu 

rodzaju trybu:  

 Wykonanie skoku do ustalonego adresu w przestrzeni adresowej programu. Oznacza to 

pobranie pierwszej instrukcji kodu użytkownika spod tego adresu. Są trzy takie tryby – 

skok do pamięci RAM (M0 SARAM 0x00 0000), skok do pamięci Flash (0x3F 7FF6), 

skok do pamięci OTP (0x3D 7800). Tryby te wymagają wcześniejszego załadowania 

kodu użytkownika do pamięci RAM lub zaprogramowania pamięci Flash lub OTP a 

dopiero następnie wymuszenie operacji RERSET. 

 Wykonanie załadowania kodu użytkownika z zewnętrznego źródła do pamięci RAM 

procesora i następnie rozpoczęcie wykonywania tego kodu. 
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Rys. 2.76 Ogólny schemat działania funkcji SelectBootMode procesorów serii TMS320F280x. (SPRU722c 

rys.2-8). 

 

Stan logiczny trzech nóżek konfiguracyjnych procesora (GPIO18, GPIO29, GPIO34) nie jest 

zatrzaskiwany podczas operacji RESET. Jest on odczytywany z pewnym opóźnieniem w 

stosunku do rozpoczęcia wykonywania procedury bootowania. Dlatego przez czas do 232 

cykli oscylatora wejściowego po zdjęciu niskiego poziomu z linii /XRST stan logiczny na 

nóżkach konfiguracyjnych procesora musi być stabilny.  

Wewnętrzne układy podciągające są aktywowane dla trzech nóżek konfiguracyjnych 

procesora. Zaleca się aby dodatkowo nóżki konfiguracyjne łączyć zewnętrzne do masy lub 

zasilania VDIO poprzez rezystory o odpowiednio dobranych wartościach. Pozwala to na 

uniknięcie wpływu szumów na poziom logiczny sygnałów na tych nóżkach. 

Należy zwrócić uwagę, że nóżki konfiguracyjne mogą być w programie użytkownika 

skonfigurowane jako wyjścia. Nóżka GPIO18 może być skonfigurowana jako wyjście 

zegarowe łącza SPI (SPICLKA) lub wyjście danych łącza SCI-B (SCITXB). Również nóżka 

GPIO29 może być skonfigurowana jako wyjście danych łącza SCI-A (SCITXA). A jest to 

typowa sytuacji przy bootowaniu procesora poprzez łącze SCIA i dalej łącze RS-232C 

komputera typu PC. Wtedy zewnętrzne rezystory będą dodatkowym obciążeniem tych wyjść. 

Wartość rezystorów należy tak dobrać aby procesor mógł poprawnie wysterować nadajnik 

transmisji. Typowa wartość rezystora dołączanego do masy to 2kΏ, a rezystora dołączanego 
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do zasilania VDIO (3.3V) to 10kΏ. Wybór odpowiednich rozwiązań sprzętowych dla 

stosowania procesora rodziny F280x można wzorować na schemacie płytki eZdspF2808 

firmy Spectrum Digital zalecanym jako schemat referencyjny przez producenta procesorów 

firmę Texas Instruments [SPRS230]. 

Trzeba zwrócić szczególną uwagę na fakt, że przełączanie stanu nóżki SPICLKA (GPIO18) 

przy wyborze trybu bootowania może wpłynąć na stan zewnętrznej logiki dołączonej do tego 

sygnału i spowodować błędne jej zadziałanie. 

Na listingu 2.6 jest pokazany kod funkcji SelectBootMode ze spolszczonymi komentarzami. 

Na początku funkcji włączany jest dostęp do rejestrów chronionych (funkcja EALLOW). 

Następnie ustawiane są bity konfiguracyjne trzech nóżek konfiguracyjnych tak aby pracowały 

jako nóżki wejścia-wyjścia i realizowały odczyt (wejście). Poczym blokowany jest dostęp do 

rejestrów chronionych (funkcja EDIS).  

Następnie odczytywany jest stan trzech nóżek konfiguracyjnych i tworzone jest słowo 

wyboru (BootMode).  

Kolejną operacją jest odczytanie hasła CSM. Jeśli hasło ma wartość domyślną, zgodną z 

ustaloną w trakcie produkcji, to spowoduje to odblokowanie dostępu do chronionych 

obszarów przestrzeni adresowej. Po wykonaniu operacji RESET procesor ma zawsze 

włączone blokowanie obszarów przestrzeni adresowej chronionych hasłem. Obejmuje to 

pamięci RAM L0 i L1, pamięć OTP oraz pamięć Flash. Jeśli podczas lub bezpośrednio po 

zakończeniu procedury bootowania ma być używany obszar chroniony to najpierw musi być 

odblokowany dostęp do tego obszaru. Jest to bardzo ważny krok podczas procesu 

bootowania. 

Następnie sprawdzane jest słowo wyboru (BootMode) i dla trybów bootowania, które nie 

wymagają ładowania kodu wykonywany jest powrót z funkcji SelectBootMode ze 

przekazaniem odpowiedniego adresu skoku do pamięci RAM, Flash lub OTP.  

Jeśli nie został rozpoznany powyższych trybów to blokowany jest moduł WDG. Następnie 

wybierany jest jeden z trybów bootowania, które wymagają ładowania kodu i wywoływana 

jest odpowiednia procedura obsługi tego ładowania. Procedura zwraca adres w pamięci RAM 

rozpoczęcia uruchamiania załadowanego kodu użytkownika (EntryAddr).  

Jeśli jeszcze nie został wybrany tryb bootowania to wykonywane jest postępowanie jak dla 

skoku do pamięci Flash.  

Po powrocie z procedury obsługi ładowania odblokowywany jest moduł WDG. Na koniec 

wykonywany jest powrót z funkcji SelectBootMode ze przekazaniem adresu rozpoczęcia 

uruchamiania załadowanego kodu użytkownika. 

 
List. 2.6  
#include "DSP280x_Device.h" 

#include "280x_Boot.h" 

extern Uint32 SCI_Boot(void); 

extern Uint32 SPI_Boot(void); 

extern Uint32 Parallel_Boot(void); 

extern Uint32 I2C_Boot(void); 

extern Uint32 CAN_Boot(); 

 

//   GPIO18   GPIO29 G PIO34 

//   SPICLKA  SCITXDA 

//   SCITXB 

// Flash  1   1   1 

// SCI  1 1 0 

// SPI  1 0 1 

// I2C  1 0 0 

// ECAN 0 1 1 

// RAM  0 1 0 

// OTP  0 0 1 

// I/0  0 0 0 

 

#define FLASH_BOOT 7 

#define SCI_BOOT 6 
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#define SPI_BOOT 5 

#define I2C_BOOT 4 

#define CAN_BOOT 3 

#define RAM_BOOT 2 

#define OTP_BOOT 1 

#define PARALLEL_BOOT 0 

 

Uint32 SelectBootMode() 

{ 

Uint32 EntryAddr; 

Uint16 BootMode; 

 

EALLOW; 

// Ustaw rejestr MUX dla nóżek wyboru trybu bootowania 

GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO18 = 0; 

GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO29 = 0; 

GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO34 = 0; 

// Ustaw rejestr DIR dla nóżek wyboru trybu bootowania  

GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO18 = 0; 

GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO29 = 0; 

GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO34 = 0; 

EDIS; 

 

// Utwórz słowo wyboru BootMode zgodnie ze stamen nóżek 

BootMode = GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO18 << 2; 

BootMode |= GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO29 << 1; 

BootMode |= GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO34; 

 

// Odczytaj hasło – spowoduje to odblokowanie 

// CSM tylko wtedy, gdy hasło jest domyślne. W przeciwnym przypadku  

// nie spowoduje to żadnego efektu. 

CsmPwl.PSWD0; 

CsmPwl.PSWD1; 

CsmPwl.PSWD2; 

CsmPwl.PSWD3; 

CsmPwl.PSWD4; 

CsmPwl.PSWD5; 

CsmPwl.PSWD6; 

CsmPwl.PSWD7; 

 

// Najpierw sprawdź tryby bootowania, które nie wymagają  

// ładowania kodu(Flash/RAM/OTP) 

if(BootMode == FLASH_BOOT) return FLASH_ENTRY_POINT; 

if(BootMode == RAM_BOOT) return RAM_ENTRY_POINT; 

if(BootMode == OTP_BOOT) return OTP_ENTRY_POINT; 

 

// W przeciwnym przypadku, zablokuj moduł WDG i sprawdź 

// inne tryby bootowania wymagające ładowania kodu 

EALLOW; 

SysCtrlRegs.WDCR = 0x0068; 

EDIS; 

 

if(BootMode == SCI_BOOT) EntryAddr = SCI_Boot(); 

else if(BootMode == SPI_BOOT) EntryAddr = SPI_Boot(); 

else if(BootMode == I2C_BOOT) EntryAddr = I2C_Boot(); 

else if(BootMode == CAN_BOOT) EntryAddr = CAN_Boot(); 

else if(BootMode == PARALLEL_BOOT) EntryAddr = Parallel_Boot(); 

else return FLASH_ENTRY_POINT; 

 

EALLOW; 

SysCtrlRegs.WDCR = 0x0028; // Odblokuj moduł WDG 

SysCtrlRegs.WDKEY = 0x55; // Wyzeruj licznik modułu WDG 

SysCtrlRegs.WDKEY = 0xAA; 

EDIS; 

 

return EntryAddr; 

} 

 

Przekazanie wartości przy powrocie z funkcji SelectBootMode (napisanej w języku C) jest 

realizowane poprzez akumulator. Jest to zgodne z zasadami przekazywania pierwszego 

parametru funkcji. 
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2.6.3 Funkcja kończenia procedury bootowania 

Asemblerowa funkcja ExitBoot jest wywoływana przez asemblerową funkcję InitBoot jako 

ostatnie jest polecenie. Funkcja ExitBoot przywraca zawartość rejestrów procesora do stanu  

domyślnego po wykonaniu operacji RESET. Dotyczy to wszystkich rejestrów z jednym 

wyjątkiem. Bit OBJMODE(ST1[x]) w rejestrze ST1 pozostaje ustawiony na 1 co oznacza, że 

procesor pozostaje skonfigurowany do pracy w trybie C28x. Ogólny schemat funkcji 

ExitBoot jest pokazany na rys.2-27 

 

 

 
Rys. 2.77 Ogólny schemat działania funkcji ExitBoot procesorów serii TMS320F280x . [SPRU722c rys.2-27] 

 

Po zakończeni działania funkcji ExitBoot, procesor wykonywania kodu od adresu startowego 

określonego przez funkcję SelectBootMode. 

 

2.6.4 Uruchamianie programu z bloku M0 pamięci RAM 

W trybie bootowania do bloku M0 pamięci RAM procedura bootowania konfiguruje procesor 

do pracy w trybie C28x a następnie wykonuje skok bezpośrednio do adresu 0x00 0000 w 

pamięci RAM, początek bloku M0 SARAM. Ogólny schemat procedury uruchamiania 

programu z bloku M0 pamięci RAM jest pokazany na rys.2-4 

 

 
Rys. 2.78 Ogólny schemat procedury uruchamiania programu z bloku M0 pamięci RAM procesorów serii 

TMS320F280x. [SPRU722c rys.2-4] 

 

2.6.5 Uruchamianie programu z pamięci Flash 

W trybie uruchamiania programu z pamięci Flash procedura bootowania konfiguruje procesor 

do pracy w trybie C28x a następnie wykonuje skok bezpośrednio do adresu 0x3F 7FF6 w 

pamięci Flash. Miejsce to ma długość dwa słowa i jest usytuowane bezpośrednio przed 128 
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słowowym miejscem przeznaczonym na hasło modułu CSM. Wymagane jest wcześniejsze 

zaprogramowanie pod adresem 0x3F 7FF6 instrukcji skoku do początku wykonywania kodu 

użytkownika. Dla procesorów w wersji ROM (F280xxxx) procedura bootowania do pamięci 

Flash wykonuje skok do pamięci ROM do tego samego adresu 0x3F 7FF6. Dla procesorów w 

wersji RAM (F280xxxx) procedura uruchamiania programu z pamięci Flash wykonuje skok 

do zarezerwowanego obszaru pamięci i nie powinna być stosowana. Ogólny schemat 

procedury uruchamiania programu z pamięci Flash jest pokazany na rys.2-3 

 

 
Rys. 2.79 Ogólny schemat procedury uruchamiania programu z pamięci Flash procesorów serii TMS320F280x. 
[SPRU722c rys.2-3] 

 

2.6.6 Uruchamianie programu z pamięci OTP 

W trybie uruchamiania programu z pamięci OTP procedura bootowania konfiguruje procesor 

do pracy w trybie C28x a następnie wykonuje skok bezpośrednio do adresu 0x3D 7800 w 

pamięci OTP, początek bloku pamięci OTP. Dla procesorów w wersji ROM (F280xxxx) 

procedura uruchamiania programu z pamięci OTP wykonuje skok do pamięci ROM do tego 

samego adresu 0x3D 7800. Dla procesorów w wersji RAM (F280xxxx) procedura 

uruchamiania programu z pamięci OTP wykonuje skok do zarezerwowanego obszaru pamięci 

i nie powinna być stosowana. Ogólny schemat procedury uruchamiania programu z pamięci 

OTP jest pokazany na rys.2-5 

 

 
Rys. 2.80 Ogólny schemat procedury uruchamiania programu z pamięci OTP procesorów serii TMS320F280x. 

[SPRU722c rys.2-5] 

 

2.6.7 Struktura ładowanych danych  

Ciąg danych (data stream) ładowanych w trakcie bootowania może składać się z danych 8-

bitowych lub 16-bitowych. Wszystkie wartości w przesyłanych danych są w postaci hex . 

Pliki danych do ładowania można przygotować z zastosowaniem programu hex2000. 

Program hex2000.exe jest częścią pakietu programowego CCS IDE. Struktura ciągu danych 

ładowanych podczas bootowania w trybie 8-bitowm lub 16-bitowm jest taka sama. 

Pierwsze słowo 16-bitowe ciągu danych jest nazywane wartością kluczową (key value). 

Wartość kluczowa informuje bootloader szerokość słowa danych: 0x08AA oznacza dane 8-

bitowe, 0x10AA oznacza dane 16-bitowe. Jeśli bootolader odczyta niepoprawną wartość 

kluczową to ładowanie danych jest przerywane. W takim przypadku wykonywane jest 

bootowanie do pamięci Flash (skok bezpośrednio do adresu 0x3F 7FF6).  

Następnych 8 słów jest używanych do inicjacji zawartości rejestrów. Jeśli bootoader nie 

używa tych słów to po odczytaniu są one odrzucane. Obecnie są one używane tylko przy 

bootowaniu z łącza SPI oraz I
2
C.  
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Słowo dziesiąte i jedenaste zawiera 22 bitowy adres startowy. Adres ten jest używany do 

inicjacji licznika rozkazów PC po zakończeniu procedury bootowania. Adres ten jest 

najczęściej adresem startowym ładowanego programu użytkownika.  

Dwunaste słowo w ciągu danych zawiera rozmiar (długość) pierwszego przesyłanego bloku. 

Rozmiar jest definiowany dla trybu 8-bitowego i 16-bitowego jako liczba słów 16-bitowych 

w bloku. Na przykład, przy przesyłaniu bloku dwudziestu 8-bitowych danych w trybie 8-

bitowym słowo rozmiaru bloku ma zawartość 0x000A co oznacza dziesięć słów 16-bitowych.  

Następne dwa słowa określają adres przeznaczenia dla pierwszego bloku. Kolejne słowa 

tworzą blok danych.  

Wzorzec {rozmiar bloku/adres przeznaczenia/dane} powtarza się dla kolejnych przesyłanych 

bloków danych. Jeśli wszystkie bloki danych zostały wysłane to wysyłany jest słowo 

rozmiaru bloku o zerowej długości (czyli słowo 0x0000). Sygnalizuje to programowi 

bootloadera zakończenie ładowania danych. Następnie bootloader przekazuje adres startowy 

do funkcji, która go wywołała. Powoduje to zakończenie działania procedury bootowania i 

rozpoczęcie wykonywania kodu od adresu określonego przez adres startowy w ciągu 

ładowanych danych. 

W trybie 8-bitowym mniej znaczący bajt (LSB) słowa danych jest przesyłana pierwszy a 

następnie jest przesyłany bajt bardziej znaczący (MSB). Dla danych 32-bitowych, jak adres 

przeznaczenia, najpierw jest ładowane bardziej znaczące słowo (MSW) a następnie słowo 

mniej znaczące (LSW).  

 

2.6.8 Podstawowa procedura przesyłania danych  

Ogólny schemat podstawowej procedury przesyłania danych jest pokazany na rys.2.81.  

 

 
Rys. 2.81 Ogólny schemat podstawowej procedury przesyłania danych procesorów serii TMS320F280x 

[SPRU722c rys.2-6] 

 

Procedura określa czy wybrany jest tryb 8-bitowy czy16-bitowy oraz parametry bootowania. 

Na początku jest sprawdzane czy pierwsze słowo (16 bitów) ma wartość 0x10AA. Jeśli to nie 

zachodzi procedura czyta następne słowo i z obu tworzy słowo. Następnie jest sprawdzane 

czy to słowo (16 bitów) ma wartość 0x09AA. Bootowanie jest przerywane jeśli wartość słowa 

nie pasuje do klucza trybu 8-bitowego i16-bitowego, lub wartość słowa jest nie jest poprawna 

(obsługiwana) dla wybranego trybu bootowania. W tym przypadku procedura zwraca adres 

bootowania do pamięci Flash.  
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2.6.9 Funkcja kopiowania danych 

Do kopiowania danych z portu do pamięci RAM stosowana jest w każdym przypadku ta sama 

funkcja kopiowania danych CopyData(). Ogólny schemat funkcji kopiowania danych 

CopyData() jest pokazany na rys.2.82. 

 

 
Rys. 2.82 Ogólny schemat funkcji kopiowania danych CopyData() procesorów serii TMS320F280x. [SPRU722c 

rys.2-9] 

 

W funkcji zostało zastosowane wskazanie na funkcję GetWordData inicjowaną przez 

procedurę obsługi każdego trybu bootowania do prawidłowej obsługi wybranego portu. Na 

przykład, jeśli wybrano bootowanie z portu SCI funkcja GetWordData jest inicjowana na 

wskazanie na funkcję SCI_GetWordData przeznaczoną do obsługi portu SCI. Czyli, jeśli jest 

wywoływana funkcja CopyData() to jednocześnie jest poprawnie wybierany odpowiedni port.  

 

Ogólny schemat funkcji SCI_GetWordData jest pokazany na rys.2.83. 

 

 
Rys. 2.83 Ogólny schemat funkcji SCI_GetWordData procesorów serii TMS320F280x. [SPRU722c rys.2-12] 
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2.6.10 Generowanie pliku do bootowania 

Pliki danych do ładowania można przygotować z zastosowaniem programu hex2000. 

Program hex2000.exe jest częścią pakietu programowego CCS IDE. Wykonuje on konwersje 

pliku wynikowego *.out do różnych formatów. Jednym z tych formatów jest postać konieczna 

dla bootowania – nazywana tabelą bootowania (Boot Table).  

Program hex2000 tworzy tabelę bootowania wymaganą dla bootowania z łącza SCI, SPI, I
2
C 

C, eCAN i równoległego (GPIO). Program hex2000 dodaje do danych wymagane informacje 

do pliku hex takie jak wartość kluczowa, słowa inicjacji, adres startowy, rozmiar bloku, adres 

przeznaczenia bloku, oraz słowo zakończenia. Zawartość tabeli bootowania nieznacznie 

zmienia się w zależności od trybu bootowania i wybranych opcji programu.  

Aby wygenerować tabelę bootowania należy wykonać trzy kroki: 

1. Wykonać asemblację lub kompilację kodu źródłowego. Tworzone są pliki relokowalne 

*.obj, które są używane przez linker do utworzenia jednego pliku wynikowego *.out (w 

formacie COFF). 

2. Wykonać linkowanie plików. Itd.      

3. Uruchomić program konwersji.  

Dokładne informacje o programie hex2000 można znaleźć w dokumencie [SPRU513].  

 

2.6.11 Bootowanie z portu SCI 

Tryb bootowania z portu SCI obsługuje tylko transmisję 8-bitową przychodzącą z portu SCI-

A. Procesor komunikuje się z zewnętrznym komputerem poprzez łącze szeregowe. Do 

ustalenia prędkości transmisji wykorzystany jest tryb automatycznego określania prędkości 

(autobaud) portu.  

Po odebranie każdego słowa 8-bitowego procesor odsyła to słowo z powrotem do 

zewnętrznego komputera. W ten sposób komputer może wykonywać sprawdzanie, czy każde 

słowo dotarło do procesora poprawnie.  

 

Dla wyższych prędkości przesyłania ujawnia się negatywny wpływ nadajnika (transceiver) 

łącza RS-232C oraz sprzętowego złącza (connector). Przy wyższej prędkości (typowo 

powyżej 100kbaud) normalna komunikacja może zachodzić poprawnie to automatyczne 

określanie prędkości może nie działać poprawnie. 

W przypadku konieczności używania większych prędkości transmisji zalecane jest 

następujące postępowanie: 

1. Przeprowadź automatyczne określanie prędkości transmisji pomiędzy komputerem 

zewnętrznym i bootloaderem przy zastosowaniu niższych prędkości .  

2. Załaduj aplikację użytkownika lub dedykowany (własny) bootloder z zastosowaniem tej 

niższej prędkości transmisji. 

3. Następnie zmień ustawienia prędkości transmisji portu SCI na potrzebne do komunikacji. 

 

Ogólny schemat procedury bootowania z portu SCI jest pokazany na rys.2.84. 
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Rys. 2.84 Ogólny schemat procedury bootowania z portu SCI procesorów serii TMS320F280x. (SPRU722c 
rys.2-11). 

 

2.6.12 Bootowanie z portu równoległego (GPIO) 

W trybie bootowania z portu równoległego (GPIO) bootloader używa nóżek GPIO0-GPIO15 

portu A do załadowania kodu i danych z zewnętrznego źródła do wewnętrznej pamięci RAM 

procesora. Tryb bootowania z portu równoległego obsługuje transmisję 8-bitową i 16-bitową.  

Dokładne informacje o trybie bootowania z portu równoległego (GPIO) można znaleźć w 

dokumencie [SPRU722]. 

 

2.6.13 Bootowanie z portu SPI 

W trybie bootowania z portu SPI bootloader używa portu SPI-A do załadowania kodu i 

danych z zewnętrznej pamięci EEPROM do wewnętrznej pamięci RAM procesora. Dokładne 

informacje o trybie bootowania z portu SPI można znaleźć w dokumencie [SPRU722]. 

 

2.6.14 Bootowanie z portu I2C 

W trybie bootowania z portu I
2
C bootloader używa portu I

2
C-A do załadowania kodu i 

danych z zewnętrznej pamięci EEPROM spod adresu 0x50 szyny I
2
C do wewnętrznej 

pamięci RAM procesora. Pamięć EEPROM musi obsługiwać standardowy protokół z 

architekturą 16-bitową. Dokładne informacje o trybie bootowania z portu I
2
C można znaleźć 

w dokumencie [SPRU722]. 

 

2.6.15 Bootowanie z portu eCAN 

W trybie bootowania z portu eCAN bootloader używa portu eCAN-A do załadowania kodu i 

danych ze skrzynki 1 (mailbox 1) do wewnętrznej pamięci RAM procesora. Transfer jest 8-

bitowy z 8-bitowymi danymi przesyłanymi podczas każdej komunikacji. Dokładne 

informacje o trybie bootowania z portu eCAN można znaleźć w dokumencie [SPRU722]. 

 



Henryk A. Kowalski Procesory stałoprzecinkowe DSP rodziny TMS320C2000. Seria F280xx  49 

2.7 Zasilanie procesorów serii F280x 

Procesory rodziny TMS320F280x wymagają podwójnego zasilania. Rdzeń procesora (CPU) 

jest zasilany napięciem VDD=1.8V (1.71V-1.89V, ok. 230 mA). Układy we/wy procesora są 

zasilane napięciem VDDIO=3.3V (3.14V-3.47V, ok. 30mA). Jednocześnie zasilanie 

VDD3VFL=3.3V (3.14V-3.47V, ok. 40mA) jest wymagane dla wewnętrznej pamięci Flash.  

Osobne podwójne zasilanie „analogowe” 3.3V VDDA2 i VDDAIO (ok. 40mA) oraz 1.8V 

VDD1A18 i VDD2A18) (ok. 2 mA) wymagane jest dla modułu przetwornika ADC. Należy 

zauważyć, że nóżki wejścia/wyjścia (GPIO) procesora mogą wysyłać/odbierać 4 mA (lub 8 

mA) prądu. A tych nóżek mamy bardzo wiele. Ten całkiem spory prąd należy doliczyć dla 

zasilania 3.3V. 

Dokument SPRS230J podaje zalecenia dotyczące kolejności włączania napięć dla procesora: 

„Nie ma żadnych wymagań dla kolejności sekwencji włączania i wyłączania napięć zasilania 

dla procesora w celu zapewnienia poprawnego wykonania operacji reset wszystkich jego 

modułów”.  

Jednak, jeśli jednak napięcie VDDIO = 3.3V jest najpierw podawane na tranzystory układu 

wejścia/wyjścia przed podaniem zasilania VDD = 1.8V to bufory wyjściowe mogą zostać 

otwarte i szpilka może pojawić się na nóżce procesora podczas wstawania napięcia zasilania. 

W celu uniknięcia tego zjawiska należy napięcie zasilania VDD = 1.8V podawać przed lub 

jednocześnie z napięciem VDDIO = 3.3V. Należy zapewnić, że napięcie VDD osiągnie 

poziom 0.7V zanim napięcie VDDIO osiągnie również poziom 0.7V.” 

Tyle cytatu z dokument SPRS230J. Praktyka pokazuje, że te „szpilki” mogą dawać nawet 

200mA prądu! Co więcej opóźnienie podawania napięcia VDD może spowodować 

wystąpienie zjawiska „lach-up” – prawdopodobnie w obrębie układów wejścia/wyjścia 

procesora. Wtedy procesor zaczyna coraz gorzej pracować i pobierać coraz więcej prądu. To 

mogą być już ampery i procesor zamienia się w niezłą grzałkę. Uwaga - można się nieźle 

poparzyć (sprawdziłem). 

Są również wymagania na sygnał podawany na wejście /XRST procesora: 

1. Podczas wstawania napięć zasilania nóżka /XRST musi być utrzymana na niskim 

poziomie przez czas tW(RSL1) po ustabilizowaniu się zewnętrznego sygnału 

zegarowego. Jest to wymagane aby cały układ rozpoczął pracę od ustalonego stanu 

początkowego.  

2. Podczas wyłączania zasilania nóżka /XRST musi być ustawiona na niski poziom co 

najmniej 8μs przed spadkiem napięcia VDD do poziomu 1.5V. Jest to wymagane dla 

zapewnienia poprawnej pracy wewnętrznej pamięci Flash. 

Tego wymaganego czasu niskiego poziomu nóżki /XRST przy wstawaniu napięcia zasilania 

procesora może się zebrać całkiem sporo. Można znaleźć w SPRS230J dodatkowe 

wymaganie aby nóżka /XRST była utrzymana na niskim poziomie co najmniej przez 1 ms po 

osiągnięciu przez napięcie VDD poziomu 1.5V.  

Dodatkowo jest zalecenie (wymaganie) aby przed podaniem zasilania dla procesora nie 

zostało podane napięcie większe niż 0.7V na żadną nóżkę procesora. Napięcia podane na 

nóżki niezasilanego procesora tworzą pasożytnicze struktury co może powodować 

nieprzewidziane rezultaty.  

Pierwsze objawy powtarzania się takiej sytuacji to kłopoty z debugowaniem programów a 

potem można się spodziewać wystąpienie pełnego zjawiska „lach-up”. 

 


