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Introdução 
Esse relatório tem por objetivo servir de guia para quem está iniciando seu trabalho com DSPs 
da Texas Instruments e utilizando o Kit de Desenvolvimento da Spectrum Digital, presentes no 
LCMI (Laboratório de Micro Informática da UFSC). Muitos conceitos podem também ser 
aplicados a DSPs de outros fabricantes, mas estaremos focados nas ferramentas disponíveis 
desse fabricante. Não é objetivo desse relatório fornecer informações detalhadas sobre o 
hardware, software e arquitetura de um DSP, pois esse material já se encontra disponível. O 
que pretendemos é mostrar ao leitor onde achar essas informações, e o que ele precisa saber 
e fazer para desenvolver sua primeira aplicação. 

O que é um DSP? A sigla DSP significa Digital Signal Processor, ou Processador de 
Sinais Digital. O que faz? Na realidade o DSP é uma espécie de microcontrolador, com maior 
poder de processamento, incorporando os recursos dos microcontroladores e fornecendo 
novas funções, desenvolvido para suportar tarefas numéricas intensivas, de alto desempenho e 
repetitivas. Esse desempenho superior é devido a: 

• Capacidade de multiplicação e registro no acumulador em um único ciclo. DSPs de alta 
performance possuem dois multiplicadores que permitem realizar duas multiplicações 
ao mesmo tempo por ciclo de instrução. Alguns possuem quatro ou mais 
multiplicadores. 

• Modos especializados de endereçamento: pré e pós-modificação dos ponteiros de 
endereços, endereçamento circular e endereçamento do tipo bit-reversed. 

• Arquitetura de múltiplo acesso à memória, que possibilita o acesso completo a 
memória on-chip em um único ciclo. 

• Instruções especiais de controle de execução, como por exemplo, instrução de loop, 
não necessitando assim instruções de atualização e teste de contadores de loop. 

• Conjunto irregular de instruções, o que geralmente possibilita mais de uma operação 
em um único ciclo de instrução (por exemplo, em um DSP com arquitetura de 32 bits, 
16 podem ser destinados a operações como multiplicação e adição e o resto para os 
dados manipulados). 

O DSP da Texas Instruments, com o qual trabalhamos, pode executar 30 milhões de instruções 
por segundo (30 MIPs), a 30 MHz. Mas existem modelos do mesmo fabricante com o 
processamento de 4800 milhões de instruções por segundo, a 600 MHz. 

Existem quatro grandes fabricantes de DSPs. São eles: 

• Texas Instruments, modelos das séries TMS320C2000, TMS320C5000, 
TMS320C6000. 

• Motorola, modelos das séries DSP56300, DSP56800, MSC8100 (StarCore). 

• Agere Systems (Lucent Technologies), modelos da série DSP16000. 

• Analog Devices, modelos das séries ADSP-2100 e ADSP-21000 (Sharc). 

São três modelos da Texas disponíveis em nosso laboratório, da série TMS320C2000: 

• TMS320LF2407 

• TMS320F243 

• TMS320F240 

Com relação aos modelos da Texas, os TMS320, a série C2000 é empregada para o controle 
de motores elétricos. A série C5000 é utilizada em telecomunicações, e a C6000 destinados a 
aplicações de alta performance. As aplicações demonstradas nesse relatório foram 
desenvolvidas e testadas para o modelo TMS320LF2407. Existem poucas diferenças entre os 
três citados, geralmente ocorrendo nos aspectos de desempenho, memória, registradores, etc, 
mas a arquitetura é praticamente a mesma. A seguir, descrevemos o Kit de desenvolvimento e 
o software necessário para começarmos a desenvolver aplicações com DSPs. 
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O DSP TMS320LF2407 
O DSP utilizado em nosso laboratório, como já fora citado, é o modelo TMS320LF2407. 
Informações a respeito dele são encontradas na página na internet da Texas (www.ti.com). 
Nessa página, através do link TMS320™ DSP Products, obtém-se acesso a página com a 
família de DSPs da Texas. Clicando em  C24X™ DSP Generation - DEVICE INFORMATION, 
acessamos uma tabela com a série 24X da Texas. Clicando em TMS320LF2407, finalmente 
acessamos a página com as informações a respeito de nosso DSP: 

 
Ela contém a descrição do DSP em si, o acesso ao DataSheet, Manuais de Usuários, etc. 

O DataSheet contém informações a respeito de características físicas, elétricas, de hardware e 
arquitetura do DSP. Contém o mapa de memória, diagramas sobre o mecanismo de 
interrupções, do núcleo do processador, de outros mecanismos e dos periféricos, além 
descrição dos pinos. É útil para quem já é familiarizado com DSPs ou microcontroladores. 
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Além do DataSheet, existem os guias do usuário, no link User Manuals. São 
eles:

 
Os manuais mais importantes para o início do uso do DSP são o TMS320F/C24x DSP 
Controllers CPU and Instruction Set Reference Guide (Rev. C) e o TMS320LF/LC240xA 
DSP Controllers System and Peripherals Reference Guide (Rev. B). O primeiro contém 
informações a respeito de: 

• Arquitetura – Arquitetura do DSP, com uma visão geral da CPU, estrutura dos 
endereços e do barramento, lógica de controle de programa e periféricos on-chip. 

• Espaços de Entrada e Saída e de Memória – Descreve como configurar e operar o 
mesmo, incluindo os mapas de memória de dados, programa e de periféricos. 

• Unidade Central de Processamento (CPU) – Contém informações sobre a unidade 
central lógica aritmética, o acumulador, o multiplicador e o registrador auxiliar da 
unidade aritmética. Também descreve os bits do registrador de status. 

• Controle do programa – Descreve as características de hardware e software usadas 
para controlar o fluxo do programa em execução, incluindo a lógica de geração dos 
endereços de programa, operação do pipeline, calls, branches e returns. 

• Modos de Endereçamento 
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• Instruções em assembly – Contém todo o conjunto de instruções assembly suportadas 
pelo DSP. 

Esse documento é aplicado tanto para o modelo LF2407 como para o F243 e o F240, 
presentes em nosso laboratório. Já o segundo manual, responsável pela descrição dos 
periféricos on-chip do DSP, é específico para o modelo LF2407 e para o F240. Algumas 
diferenças são com relação ao número de certos periféricos (possui mais timers que o F243) e 
ao funcionamento dos mesmos (por exemplo, o conversor ADC é diferente nos dois). Seus 
tópicos são: 

• Configuração do Sistema e Interrupções – Descreve a configuração do sistema, das 
interrupções e de como a Expansão de Interrupções de Periféricos (PIE – peripheral 
interrupt expansion) é utilizada para aumentar as capacidades de requisição de 
interrupções. 

• Memória – Descreve a RAM, ROM e a memória Flash disponível. 

• Cloks e Modos de Baixo Consumo (low-power modes). 

• Entrada e Saída (I/O) – Descreve as portas digitais de I/O 

• Gerenciador de Eventos (EV – Event Manager) – Descreve o módulo event manager 
(EV), timers de uso geral, unidades de comparação, circuitos PWM e unidades de 
captura. 

• Conversor Analógico / Digital – Descreve o ADC, com suas características e descrição 
dos registros. 

• Interface de Comunicação Serial (SCI – Serial Communications Interface) – Descreve 
a arquitetura, funções e programação da mesma. 

• Interface Periférica Serial (SPI – Serial Peripheral Interface) - Descreve a arquitetura, 
funções e programação da mesma. 

• Control Area Network (CAN) – Descreve o modulo CAN, sinais de interface, 
registradores e operações. 

• Watchdog (WD) Timer 

• Sumário com todos os endereços dos registradores programáveis. 

• Exemplos de programas. 

Esses dois manuais são os mais utilizados no desenvolvimento de aplicações no DSP. Mas 
como programar? Como gravar, testar e executar programas no DSP? Para tal, possuímos em 
nosso laboratório um Kit de desenvolvimento, que será descrito a seguir. 
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Kit de Desenvolvimento 
Produzido pela Spectrum Digital, o EVM320LF2407 (Evaluation Module Board), em conjunto 
com o emulador XDS510PP PLUS JTAG, formam nosso kit de desenvolvimento (O 
EVM320LF2407 já contém o DSP TMS320LF2407): 

EVM320LF2407 XDS510PP PLUS JTAG 

 
Todas as informações a respeito desses dois componentes podem ser encontradas no site do 
fabricante, a Spectrum Digital (www.spectrumdigital.com). O documento mais importante, e 
que realmente nos interessa, é o Manual do EVM: 

 
Ele nos é interessante por explicar todo o funcionamento do kit de desenvolvimento, bem como 
operar o hardware acrescido por ele como, por exemplo, o conversor Digital / Analógico, 
componente que o DSP por si só não possui. O Kit traz consigo o ambiente de 
desenvolvimento, o software Code Composer Studio, da Texas, que será mostrado a seguir. 
Outro software, para gravar na memória Flash do DSP é necessário. Eles serão descritos a 
seguir. Para a instalação do Kit de Desenvolvimento e do Code Composer, existe um pequeno 
guia, de leitura recomendável, no site da Spectrum Digital, no endereço 
www.spectrumdigital.com/technical/pdfs/ntppccsu.pdf. Ele nos mostra como configurar o 
PC e o Code Composer para trabalhar com o Kit. 
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Ambiente de Desenvolvimento: Code Composer 
Studio 
O ambiente de desenvolvimento utilizado para a criação de aplicações para o DSP da Texas é 
o Code Composer Studio, que acompanha o kit de desenvolvimento da Spectrum Digital: 

 
O manual do Code Composer, TMS320C2xx/TMS320C24x Code Composer User's Guide 
pode ser obtido no site da Texas, na mesma página que contém os manuais do 
TMS320LF2407: 

 
O Code Composer também possui um abrangente help, contendo, além da ajuda a respeito do 
software, informações sobre os registradores do DSP, instruções em assembly, etc. 

A seguir, veremos como desenvolver uma pequena aplicação, uma onda senoidal na saída 
analógica do kit de desenvolvimento, indicando como obter todos os conhecimentos 
necessários para a realização desta. 

Flash Programming Utility 
A Spectrum Digital disponibiliza em seu site um pequeno utilitário necessário para gravar na 
memória Flash do DSP. Ele pode ser encontrado na página principal, através do link Software, 
e na próxima página, Flash Programming Utility. Pede-se o preenchimento de um pequeno 
formulário para acessar os arquivos do mesmo. Um pequeno guia de configuração inicial 
acompanha o mesmo. 

Carlos Alexandre Piccioni e Rômulo Silva de Oliveira, DAS-UFSC 2002



 9

Desenvolvendo uma pequena aplicação: Um 
Gerador de Seno 

Começando: O que fazer para sair do zero 
Com posse dos materiais citados anteriormente, o Kit de Desenvolvimento e os softwares 
instalados, podemos começar a desenvolver uma pequena aplicação. Programaremos um 
gerador de uma onda senoidal. Começamos abrindo o Code Composer e escolhendo a opção 
criar um novo projeto no menu Project. Um projeto consiste em um conjunto de arquivos, que 
serão compilados para criar o arquivo que será carregado na memória Flash do DSP para ser 
executado. Para criarmos uma aplicação em Assembly, são necessários os seguintes arquivos: 

• Um arquivo com o código em assembly em si. 

• Um arquivo com os comandos de ligação (Link Command File, .cmd), que contém 
informações sobre quais partes do código serão gravados em quais regiões da 
memória, e qual será a memória volátil disponível para as aplicações. 

• Um arquivo com os vetores de interrupções, ou seja, indicações de sub-rotinas que 
serão acionadas quando as interrupções de hardware e software ocorrerem. Essas 
informações podem também estar declaradas no mesmo arquivo que contém o código 
do aplicativo. 

Para nossa aplicação, utilizaremos ainda outro arquivo, com declarações dos diversos 
registradores, para que, ao os acessarmos no código, possamos utilizar mnemônicos ao invés 
dos endereços físicos dos mesmos. Esse arquivo já está pronto, presente no 
TMS320LF/LC240xA DSP Controllers System and Peripherals Reference Guide (Rev. B), 
na página 403: 

;************************************************************************ 
; File name: 240x.h 
; 
; Description: 240x register definitions, Bit codes for BIT instruction 
;************************************************************************ 
 
; 240x CPU core registers 
 
IMR  .set  0004h ; Interrupt Mask Register 
IFR  .set  0006h ; Interrupt Flag Register 
 
; System configuration and interrupt registers 
 
SCSR1  .set  7018h ; System Control & Status register. 1 
SCSR2  .set  7019h ; System Control & Status register. 2 
DINR  .set  701Ch ; Device Identification Number register. 
PIVR  .set  701Eh ; Peripheral Interrupt Vector register. 
PIRQR0  .set  7010h ; Peripheral Interrupt Request register 0 
PIRQR1  .set  7011h ; Peripheral Interrupt Request register 1 
PIRQR2  .set  7012h ; Peripheral Interrupt Request register 2 
PIACKR0 .set  7014h ; Peripheral Interrupt Acknowledge register 0 
PIACKR1 .set  7015h ; Peripheral Interrupt Acknowledge register 1 
PIACKR2 .set  7016h ; Peripheral Interrupt Acknowledge register 2 
 
; External interrupt configuration registers 
 
XINT1CR .set  7070h ; External interrupt 1 control register 
XINT2CR .set ...... 
...... 

 

O arquivo com os vetores de interrupções também se encontra no TMS320LF/LC240xA DSP 
Controllers System and Peripherals Reference Guide (Rev. B), na página 409: 

;************************************************************ 
; File name: vector.h 
; Interrupt Vector declarations 
; This section contains the vectors for various interrupts in 
; the ’240x. Unused interrupts are shown to branch to a ”phantom” 
; interrupt service routine which loops on itself. Users should 
; replace the label PHANTOM with the label of their interrupt 
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; subroutines in case these interrupts are used. 
;************************************************************ 
 
.sect ”vectors” 
 
RSVECT B START ; Reset Vector 
INT1 B GISR1 ; Interrupt Level 1 
INT2 B GISR2 ; Interrupt Level 2 
INT3 B GISR3 ; Interrupt Level 3 
INT4 B GISR4 ; Interrupt Level 4 
INT5  B  GISR5 ; Interrupt Level 5 
INT6  B  GISR6 ; Interrupt Level 6 
RESERVED B  PHANTOM ; Reserved 
SW_INT8 B  PHANTOM ; Software Interrupt 
SW_INT9 B  PHANTOM ; Software Interrupt 
SW_INT10 B  PHANTOM ; Software Interrupt 
SW_INT11 B  PHANTOM ; Software Interrupt 
SW_INT12 B  PHANTOM ; Software Interrupt 
SW_INT13 ...... 
...... 

 

Um exemplo do arquivo de ligação também se encontra no TMS320LF/LC240xA DSP 
Controllers System and Peripherals Reference Guide (Rev. B), na página 402: 

/******************************************************************************/ 
/* File Name: 2407_PM.cmd */ 
/* Description: Linker command file to place user code (vectors & .text) */ 
/* sections beginning at 0000h of external program memory (in MP mode). */ 
/* This file should be modified if it is desired to load code in B0 memory or */ 
/* if on–chip SARAM is to be used. This example file is applicable for 2407A. */ 
/* It needs to be modified to make it suitable for other devices. */ 
/******************************************************************************/ 
 
MEMORY 
{ 
 
PAGE 0:  /* PROGRAM MEMORY */ 
 
PM :  ORIGIN=0H ,  LENGTH=08000H /* 32K On–chip flash memory */ 
SARAM_P : ORIGIN=08000H, LENGTH=0800H  /* 2K SARAM in program space */ 
EX1_PM : ORIGIN=08800H, LENGTH=07600H /* External RAM */ 
B0_PM :  ORIGIN=0FF00h, LENGTH=0100h  /* On–chip DARAM if CNF=1,*/ 

/* else external */ 
/* B0 = FF00 to FFFF */ 

PAGE 1:  /* DATA MEMORY */ 
 
REGS :  ORIGIN=0h , LENGTH=60h  /* Memory mapped regs & */  

/*reserved address*/ 
BLK_B2 : ORIGIN=60h ,  LENGTH=20h  /* Block B2 */ 
BLK_B0 : ORIGIN=200h ,  LENGTH=100h  /* Block B0, On–chip DARAM */   

/* if CNF=0 */ 
BLK_B1 : ORIGIN=300h , LENGTH=100h  /* Block B1 */ 
SARAM_D : ORIGIN=0800H , LENGTH=0800H  /* 2K SARAM in data space */ 
PERIPH : ORIGIN=7000h , LENGTH=1000h  /* Peripheral register space */ 
EX2_DM : ORIGIN=8000h , LENGTH=8000h  /* External data RAM */ 
 
PAGE 2: /* I/O MEMORY */ 
 
IO_EX :  ORIGIN=0000h , LENGTH=0FFF0h /* External I/O mapped peripherals */ 
IO_IN :  ORIGIN=0FFF0h, LENGTH=0Fh  /* On–chip I/O mapped peripherals */ 
} 
 
SECTIONS 
{ 

vectors  : {} > PM PAGE 0 
.text   : {} > PM PAGE 0 
.bss   : {} > BLK_B2 PAGE 1 
.data   : {} > BLK_B1 PAGE 1 

} 
 

Criamos então quatro arquivos para nossa aplicação. Serão eles: 
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1. Arquivo com as definições de registros, idêntico ao apresentado acima (basta copiar o 
texto do manual, colá-lo em um arquivo textos e salva-lo com o nome apropriado), 
chamado-o de 2407.h. 

2. Um arquivo com os vetores de interrupções, chamado de vectors.asm: 
 .ref main, PHANTOM 

.sect  ".vectors"      ; Interrupt Vectors 
 
RSVECT       B     main              ; PM 00 Reset Vector          1 
 
INT1         B     PHANTOM           ; PM 02 Int level 1           4 
INT2         B     PHANTOM           ; PM 04 Int level 2           5 
INT3         B     PHANTOM           ; PM 06 Int level 3           6 
INT4         B     PHANTOM           ; PM 08 Int level 4           7 
INT5         B     PHANTOM           ; PM 0A Int level 5           8 
INT6         B     PHANTOM           ; PM 0C Int level 6           9 
  
RESERVED     B     PHANTOM           ; PM 0E (Analysis Int)       10 
 
SW_INT8      B     PHANTOM           ; PM 10 User S/W int          - 
SW_INT9      B     PHANTOM           ; PM 12 User S/W int          - 
SW_INT10     B     PHANTOM           ; PM 14 User S/W int          - 
SW_INT11     B     PHANTOM           ; PM 16 User S/W int          - 
SW_INT12     B     PHANTOM           ; PM 18 User S/W int          - 
SW_INT13     B     PHANTOM           ; PM 1A User S/W int          - 
SW_INT14     B     PHANTOM           ; PM 1C User S/W int          - 
SW_INT15     B     PHANTOM           ; PM 1E User S/W int          - 
SW_INT16     B     PHANTOM           ; PM 20 User S/W int          - 
 
TRAP         B     PHANTOM           ; PM 22 Trap Vector           - 
 
NMINT        B     PHANTOM           ; PM 24 Non maskable Int      3 
 
EMU_TRAP     B     PHANTOM           ; PM 26 Emulator Trap         2 
 
SW_INT20     B     PHANTOM           ; PM 28 User S/W int          - 
SW_INT21     B     PHANTOM           ; PM 2A User S/W int          - 
SW_INT22     B     PHANTOM           ; PM 2C User S/W int          - 
SW_INT23     B     PHANTOM           ; PM 2E User S/W int 

 

Esse arquivo traz consigo as seguintes informações: quando cada um das interrupções, 
listadas a esquerda (RSVECT, MEU_TRAP, etc) ocorrerem, ocorrerá um desvio da 
execução do programa para a sub-rotina listada a direita (em nosso caso, main e 
PHANTOM). Essas sub-rotinas são declaradas e possuem seu código no arquivo principal, 
o que conterá o código de nossa aplicação. Por isso, na primeira linha informarmos ao 
compilador que essas sub-rotinas estão em outro arquivo (.ref main, PHANTOM). 
Observando o código acima, percebemos que quando o DSP for iniciado, ou reiniciado, a 
execução passará para a rotina main (quando isso ocorre, a interrupção RSVECT é 
acionada), e quando qualquer outra interrupção ocorrer, a execução irá para a sub-rotina 
PHANTOM. A segunda linha nos diz que esse trecho de código pertence à seção vectors 
(.sect “.vectors”). Essa informação também será necessária para a compilação, pois o 
arquivo com os comandos de ligação informará ao compilador onde essa seção deverá 
residir na memória do DSP. 

3. O terceiro arquivo é o arquivo de ligação, que contém todo o endereçamento das 
seções na memória física. Ele será chamado de 2407.cmd: 

/*--------------------------------------------------------------------*/ 
/*  LINKER COMMAND FILE - MEMORY SPECIFICATION for the F2407          */ 
/*--------------------------------------------------------------------*/ 
 
MEMORY 
{ 
    PAGE 0 :    VECS   : origin = 00000h , length = 00040h  /* VECTORS */ 
   PROG   : origin = 00040h , length = 01FD0h  /* PROGRAM */ 
 
    PAGE 1 :    B2     : origin = 00060h , length =  00020h /* DARAM  */ 
                B0     : origin = 00200h , length =  00100h /* DARAM  */ 
                B1     : origin = 00300h , length =  00100h /* DARAM  */ 
} 
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/*--------------------------------------------------------------------*/ 
/* SECTIONS ALLOCATION                                                */ 
/*--------------------------------------------------------------------*/ 
 
SECTIONS 
{ 
    .vectors  : { } > VECS   PAGE 0   /* Interrupt vector table     */ 
    .text     : { } > PROG   PAGE 0   /* Code                       */ 
    .tabela    : { } > PROG   PAGE 0   /* Table                      */ 
} 
 

A primeira parte (MEMORY) divide a memória de programa (PAGE 0) e a memória de 
dados (PAGE 1) em segmentos, indicando o início de cada um na memória física e seu 
tamanho. Podemos notar que a memória de programa é dividida em 2 segmentos, um com 
os primeiros 64 endereços (40h) da memória física (VECS) e o outro com o restante 
(PROG). A memória de dados é dividida em três, sendo eles os bancos de memória da 
memória DARAM on-chip do DSP (ver o Datasheet e os manuais). Ou seja, não estaremos 
utilizando a memória externa, presente no Kit de Desenvolvimento. A segunda parte 
(SECTIONS) serve para indicar ao compilador qual seção será armazenada em qual 
segmento de memória previamente declarado. Por exemplo, observamos que, a seção 
.vectors será armazenada no segmento VECS declarado anteriormente na PAGE 0 e que 
começará no inicio da memória e terá o tamanho de 64 * 16 bits (64 endereços acessíveis 
de 16 bits cada). A seção .text corresponde a seção do programa em si e a seção .tabela 
conterá um tabela com valores de seno para a execução de nossa aplicação. 

4. Arquivo com o código em Assembly da aplicação em si. Ele será salvo como main.asm 
e será explicado a seguir. 

Após escolhemos criar um novo projeto no Code Composer (Project, New Project), ele nos 
pede para salvá-lo com um nome. Usaremos Seno.mak. Após isso, na janela da esquerda no 
Code Composer, clicando com em Files, Project e com o botão esquerdo em Seno.mak, 
adicionaremos os quatro arquivos (Add Files) citados anteriormente, sendo o último (4) um 
arquivo texto vazio chamado main.asm, com o qual iniciaremos a construção do código: 

 
Clicando em main.asm abrimos o arquivo para a edição, e começaremos a escrever o código. 

Gerando um seno através de uma tabela 
A idéia inicial de ser gerar uma onda senoidal na saída do conversor D/A do Kit de 
Desenvolvimento é através do uso de um tabela, da seguinte forma: A tabela possuirá 100 
valores amostrados de uma onda senoidal (de 0 a 2π), e o programa em execução lerá valor 
por valor, e a cada leitura, jogará esse valor para o conversor, resultando assim em uma onda 
senoidal na saída do mesmo. Como calcular quais os valores da tabela? Bem, o valor do seno 
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varia entre –1 e +1. O valor do registrador do conversor D/A, onde deve ser registrado o valor a 
ser convertido antes da conversão é de 10 bits (ver o Manual do EVM), ou seja, aceita valores 
entre 0 e 4095, que após a conversão, correspondem respectivamente ao limite inferior e 
superior de 0 e 3.3V respectivamente. Assim, nosso seno oscilará entre 0 e 3.3V, ou 0 e 4095 
no registrador no conversor. Assim, para calcular os valores da tabela, calculamos o valor dos 
senos a cada 3,6 graus (100 amostrar para completar 360 graus), multiplicamos por 2048 e 
somamos o offset de 2048 para deixar o valor positivo e entre 0 e 4095. Por exemplo, seno de 
7,2 graus corresponderá a 16. Criamos então, dentro do arquivo main.asm, uma seção 
chamada tabela, que como vimos anteriormente, será alocada na memória de programa após o 
código da aplicação. As linhas adicionadas ao arquivo serão as seguintes: 
   .sect  ".tabela"  

tabela: .word 0 
  .word 4 
  .word 16 
  .word 36 
  .word 64 
  .word 100 
  .word 143 
  .word 194 
  .word 253 
  .word 318 
  .word 391 
  .word 469 
  .word 555 
  .word 646 
  .word 742 
  .word 844 
  .word 950 
  .word 1061 
  .word 1176 
  .word 1294 
  .word 1415 
  .word 1538 
  .word 1664 
  .word 1791 
  .word 1919 
  .word 2048 
  .word 2176 
  .word 2304 
  .word 2431 
  .word 2557 
  .word 2680 
  .word 2801 
  .word 2920 
  .word 3034 
  .word 3145 
  .word 3251 
  .word 3353 
  .word 3450 
  .word 3540 
  .word 3626 
  .word 3704 
  .word 3777 
  .word 3842 
  .word 3901 
  .word 3952 
  .word 3995 
  .word 4031 
  .word 4059 
  .word 4079 
  .word 4092 
  .word 4095   
  .word  4092 
    .word 4079 
    .word 4059 
    .word 4031 
    .word 3995 
    .word 3952 
    .word 3901 
    .word 3842 
    .word 3777 
    .word 3704 
    .word 3626 
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    .word 3540 
    .word 3450 
    .word 3353 
    .word 3251 
    .word 3145 
    .word 3034 
    .word 2920 
    .word 2801 
    .word 2680 
    .word 2557 
    .word 2431 
    .word 2304 
    .word 2176 
    .word 2048 
    .word 1919 
    .word 1791 
    .word 1664 
    .word 1538 
    .word 1415 
    .word 1294 
    .word 1176 
    .word 1061 
    .word 950 
    .word 844 
    .word 742 
    .word 646 
    .word 555 
    .word 469 
    .word 391 
    .word 318 
    .word 253 
    .word 194 
    .word 143 
    .word 100 
     .word 64 
     .word 36 
     .word 16 

     .word 4 
      .word 0 

 

A primeira linha diz respeito à declaração da seção tabela. As próximas guardam os valores na 
memória de programa, utilizando dois bytes para cada valor (.word), sendo os mesmos 
declarados na forma decimal.  

Escrevendo o código 
Agora começaremos a construir o código da aplicação. A explicação detalhada de todas as 
instruções e os modos de endereçamento está em TMS320F/C24x DSP Controllers CPU and 
Instruction Set Reference Guide (Rev. C). Outras informações sobre configuração, 
registradores, etc, serão encontradas em TMS320LF/LC240xA DSP Controllers System and 
Peripherals Reference Guide (Rev. B). Deixaremos a tabela no final do arquivo, e 
começaremos o mesmo informamos ao compilador que precisamos das informações contidas 
no arquivo 2407.h, e que as rotinas main e PHANTOM são utilizadas por outros arquivos: 
 .include "2407.h" 
 .global main, PHANTOM 
 

A tabela de valores, que no início da execução do programa estará toda contida na memória de 
programa, será copiada para a memória de dados, para facilitar o endereçamento. Assim, 
usaremos o bloco B0 da DARAM. As três próximas linhas informam ao compilador que a cada 
referencia a B0 corresponde o valor 0200h que é o endereço de inicio desse bloco, o tamanho 
da tabela (064h ou 100), informação necessária mais tarde, e que o ini_tabela corresponde ao 
inicio do bloco B0: 

B0  .set 0200h 
tam_tabela .set 064h 
ini_tabela .set B0 
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É claro que poderíamos simplificar, escrevendo ini_tabela .set 0200h. Fizemos da outra forma 
apenas para explicitar que aquele é o início do bloco B0 e que ini_tabela aponta para ele. A 
seguir, começamos com o código executável. A rotina main é a que será executada a cada 
interrupção RSVECT (que ocorre ao ligarmos o DSP ou após um reset). A linha que contém 
.text informa que essa é a seção a seguir. Não precisamos declarar .sect “.text” como feito 
anteriormente com outras seções pois essa já é uma seção esperada e necessária, por conter 
o código executável. Na segunda linha, desabilitamos todas as interrupções. Nas duas 
próximas, desabilitamos o watchdog: 

   .text  
main:  SETC INTM    
  LDP #WDCR >> 7 
  SPLK #01101000b,WDCR  

 

Uma observação com relação ao modo de endereçamento pode ser feita. Para desabilitar o 
watchdog devemos gravar o valor 01101000b (binário) no registrador do mesmo. WDCR é 
declarado no arquivo 2407.h, e corresponde ao endereço 7029h da memória de dados. A 
instrução SPLK usa apenas os 7 bits menos significativos do endereço (de WDCR) para a sua 
execução. Por que isso? Para que ela possa ser executada em apenas uma instrução, já que a 
instrução mais o endereço ‘cabem’ em uma palavra de 16 bits. Caso ela carregasse consigo 
todo o endereço, que é de 16 bits, seriam necessárias 2 palavras de 16 bits, uma somente com 
a instrução, e alguns bits sobrando e outra com o endereço. Assim, duas instruções seriam 
necessárias para a execução de uma instrução. E os 9 bits mais significativos do endereço? O 
DSP, ao dividir o endereço dessa forma, divide a memória em páginas. Os 9 bits mais 
significativos indicam a página, e os 7 menos, a localização de endereço dentro da página. 
Assim, ele possui um registrador, o Data Page Pointer, que contém os nove bits da página 
atual. A isso se deve a instrução da penúltima linha, LDP #WDCR >> 7. Ele carrega o valor de 
WDCR, rotacionado para a direita de 7 bits (assim teremos os 9 bits mais significativos) no 
ponteiro da página de dados. 

O próximo conjunto de instruções copia a tabela da memória de programa (FLASH) 
para a memória de dados (DARAM), para facilitar o acesso e o endereçamento da mesma: 

LAR AR1,#ini_tabela  
 MAR *,AR1 

  RPT #tam_tabela-1 
  BLPD #tabela,*+    
 
Primeiramente, carregamos o endereço do início do banco de memória B0 (ini_tabela) no 
registrador auxiliar AR1 (Auxiliar Register, são ao todo 8 registradores auxiliares para 
endereçamento indireto) através da instrução LAR. Com a instrução MAR, definimos que AR1 
será o registrador auxiliar que será usado nas próximas instruções. A instrução RPT repete a a 
instrução posterior a ela tantas vezes quanto especificado. Em nosso caso, repetirá 99 vezes (o 
tamanho da tabela menos um), gerando assim 100 execuções da instrução seguinte, que por 
sua vez, é encarregada de copiar dados da memória de programa para a memória de dados. 
BLPD copia o que está no endereço tabela (lembre-se que o label tabela está no início da 
mesma, assim o compilador entende que BLPD em sua primeira execução deve copiar a 
primeira linha da mesma) para o endereço de memória apontando por AR1 (ver sobre formas 
de endereçamento em TMS320F/C24x DSP Controllers CPU and Instruction Set Reference 
Guide (Rev. C)). Em associação com RPT, BLPD na próxima repetição passa a copiar o 
próximo endereço da tabela, e ao utilizarmos *+ no segundo operando, fazemos com que AR1, 
a cada repetição, aponte para o próximo endereço na memória de dados. Assim, copiamos um 
bloco de memória da memória de programa para a memória de dados. Agora, nossa tabela 
está na memória DARAM, bloco B0, pronta para ser acessada através dos registradores 
auxiliares. As próximas três instruções são as seguintes: 
  LAR AR0, #ini_tabela+tam_tabela   
  MAR *,AR1 
  CLRC INTM 
 

Carregamos em AR0 o endereço do final da tabela no bloco B0 (que é o endereço do início da 
tabela mais o tamanho da mesma), informarmos que queremos usar AR1 como o registrador 
auxiliar atual (essa instrução é redundante, pois já informamos isso antes. Seria necessária 
caso utilizássemos outro registrador auxiliar nesse meio tempo) e habilitamos as interrupções 
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(também não chega a ser necessário, pois não usamos nenhuma além da RSVECT e da NMI, 
que não é possível ser desabilitada). 

Após essa pequena inicialização estamos prontos para criar o laço principal e jogar 
uma onda senoidal no conversor D/A do kit de desenvolvimento. O que temos até agora? 
Nossa tabela está na memória de dados, no bloco B0, no endereço 0200h, até 0264h. 
Possuímos dois registradores auxiliares, o AR1, que será apontando para o início da mesma e 
AR0 já apontando para o final. Qual será então a lógica do programa? Criaremos um laço de 
instruções. Será lido o valor apontado por AR1, que na primeira execução será o primeiro valor 
da tabela. Esse valor será escrito no registrador do conversor D/A e convertido. AR1 será então 
incrementado, passando a apontar para o próximo valor da tabela. Com esse novo valor, 
acontecerá a mesma coisa, será escrito no registrador e convertido. A cada repetição, AR0 
será comparado com AR1. Como AR1 apontará sempre para o próximo elemento da tabela, 
quando for igual a AR0 significará que chegamos ao final da mesma, ou seja, AR1 deve 
apontar novamente para o início da tabela. O código fica o seguinte: 

inic: LAR  AR1,#ini_tabela 
laco: OUT *+,00h 
 OUT 1h,04h 
 RPT  #255 
 NOP 
 CMPR 0 
 BCND inic,TC 
 B  laco 

 

Em inic: apontamos AR1 para o início da tabela na memória de dados. Como AR1 é o 
registrador auxiliar atual, em laco:, através da instrução OUT, escrevemos no endereço 00h da 
memória de I/O o valor apontando pelo registrador auxiliar, e após isso, incrementamos o 
registrador (*+, passa a apontar para o próximo endereço). O conversor D/A do kit de 
desenvolvimento utiliza quatro canais para a conversão, utilizando respectivamente os 
endereços de 00h a 03h da memória de I/O. Utilizaremos apenas o primeiro (00h). Após o valor 
a ser convertido estar registrado nesses endereços, basta escrever qualquer valor no endereço 
04h. Fazemos isso através da terceira linha. Assim, na saída do D/A estará presente o valor 
lido na tabela, em tensão (é claro, variando de 0 a 3,3V). Após isso, repetimos a instrução NOP 
255 vezes, para criar um delay. Um delay é necessário, pois a velocidade de processamento 
do DSP é muito maior que a velocidade de conversão. E esse dalay também dita o período da 
onda senoidal. Através da instrução CMPR 0, comparamos os valores de AR0 e AR1 para 
verificar se chegamos ao final da tabela. Caso eles sejam iguais, o flag TC é setado como igual 
a 1. A instrução BCND testa essa flag (BCND inic,TC). Caso TC igual a um, chegamos ao final 
da tabela, e retornaremos para inic, onde AR1 será apontado novamente para o início da 
mesma. Se não, pulamos para a próxima instrução, B laco, que retornará para laco, repetindo o 
loop. 

 Para finalizar, acrescentamos mais uma linha: 
PHANTOM: RET 

 

Que é a declaração da rotina PHANTOM, e nada mais faz do que retornar ao ser chamada. O 
arquivo main.asm fica então (sem a tabela, que pode ser colocada no final do mesmo): 

 .include "2407.h" 
 .global main, PHANTOM 
  
B0  .set 0200h 
tam_tabela .set 064h 
ini_tabela .set B0 
 
   .text  
main: SETC INTM 
 
 LDP #WDCR >> 7 
 SPLK #01101000b,WDCR 
   
 LAR AR1,#ini_tabela 
 MAR *,AR1 
 RPT #tam_tabela-1 
 BLPD #tabela,*+  
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 LAR AR0,#ini_tabela+tam_tabela 
 MAR *,AR1 
 CLRC INTM 
   
inic: LAR  AR1,#ini_tabela 
laco: OUT *+,00h 
 OUT 1h,04h 
 RPT  #255 
 NOP 
 CMPR 0 
 BCND inic,TC 
 B  laco 
 
PHANTOM:RET 
   
   .sect  ".tabela"  
tabela:  .word 0 
  .word 4 
  .word 16 ... 
  ... 

Compilando e testando com o Code Composer 
Com o kit devidamente instalado e o projeto seno.mak aberto no Code Composer, podemos 
compilar a aplicação, transformando-a em linguagem de máquina, e executa-la. Não 
gravaremos nada por enquanto na memória Flash. O Code Composer se encarregará da 
emulação e execução das instruções no DSP. Para isso o kit deve estar devidamente 
configurado: os jumpers 5 e 6 (JP5 e JP6) devem estar na posição 1-2, para desabilitar a 
programação da Flash e desabilitar a mesma (modo microprocessador) respectivamente. Para 
mais informações, ver o Manual do EVM:  

 
Para observamos a onda senoidal na saída D/A do kit utilizamos um osciloscópio. As saídas do 
conversor estão localizadas na porta P2 Analog do Kit, e a saída do primeiro canal no pino 25, 
DACOUT1. O terra está nos pinos 33 e 34 (No desenho, em vermelho os dois pinos do terra no 
canto direito da porta P2 Analog, circulada, e o DACOUT1 em vermelho a esquerda deles): 

 
Para compilar e carregar o programa no DSP, clicamos no ícone Rebuild-All no canto esquerdo 
da telo do Code Composer: 
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Caso tudo esteja correto com o código, ele será carregado no DSP e poderá ser executado. O 
menu Debug oferece todas as possibilidades de execução: podemos rodar o programa 
livremente, passo a passo, pará-lo, reiniciar o DSP, inserir Break Points, etc: 

 

Gravando na memória 
Flash 
Para que nosso programa funcione sem 
a ajuda do Code Composer e 
independente da emulação, precisamos 
grava-lo na memória Flash. Para tanto, 
primeiro precisamos posicionar os 
jumpers 5 e 6 (JP5 e JP6) nas posições 
2-3, ao contrário do que fizemos 
anteriormente para compilá-lo. Após 
isso, entramos no Flash Programming 
Utility e selecionamos no menu File a 
opção New Project. Agora, devemos 
configurar o todo processo de gravação. 
A primeira tela que aparece nos pede o 
nome que daremos ao projeto, em que 
diretório será armazenado no PC e o 
tipo de processador. 

A próxima tela pede informações sobre o DSP: o driver que será utilizado (campo Driver), o 
endereço da porta paralela que o emulador está usando, outro arquivo específico sobre o tipo 
de DSP/Placa (Board File) e um nome qualquer para o processador. Os dois arquivos se 
encontram no diretório onde fora instalado o Flash Programming Utility. Caso fora instalado na 
raiz (C:), serão respectivamente, para o campo Driver: 
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C:\specdig\sdflash\bin\sdgo2xx.dvr 

E para o campo Board File: 

C:\specdig\sdflash\bin\ccBrd02xx.dat 

Esses arquivos, bem como os seguintes 
que serão citados, são válidos para a 
família de processadores 2xx, que é o 
nosso caso. 

O endereço da porta paralela 
geralmente é 0378h, mas pode variar 
de máquina para máquina (ver em qual 
porta e endereço está instalado e 
configurado o emulador). O campo 
Processor Name pode ser preenchido 
com qualquer valor. 

As próximas três telas são para a 
configuração dos processos de apagar, 
gravar e verificar a Flash. Na primeira 
delas, Erase, deve ser configurada de 
seguinte forma: O campo Algorithm File 
deve ser preenchido com o algoritmo de 
‘apagamento’ da memória, que para o 
nosso processador é: 

C:\specdig\sdflash\algo\c2xx\lf2407\Cle
ar_erase\c2xx_clrera.out. 

O campo Time Out pode ser preenchido 
com o valor 12, enquanto o campo User 
Options 1 com o valor 0x000f. Os outros 
campos podem permanecer em branco. 

A tela seguinte, Programming, deve ser 
preenchida da seguinte forma: O campo 
Algorithm File deve conter o endereço 
do algoritmo de gravação: 

C:\specdig\sdflash\algo\c2xx\lf2407\Pro
gram\c2xx_bpX.out. 

O campo Flash Data File deve conter o 
arquivo de saída, .out, de nossa 
aplicação gerado pelo Code Composer 
após executado o Rebuild All, e estará 
no diretório onde fora criado o projeto 
no Code Composer. O campo Time Out 
pode ser preenchido com o valor 6. Os 
outros campos podem ficar em branco. 

O Algorithm File da última tela (Verify) 
encontra-se em: 

C:\specdig\sdflash\algo\c2xx\lf2407\Veri
fy\c2xx_ver.out 

O valor de Time Out pode ser 6. Os 
outros campos podem permanecer em 
branco. 

Agora, basta clicar no ícone responsável pela gravação para ‘guardarmos’ nosso programa na 
memória Flash do DSP. Assim, nossa aplicação pode rodar independente do emulador, apenas 
com a placa do Kit de desenvolvimento. 
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A mesma aplicação, mas utilizando 
Temporizadores 
Em nosso exemplo anterior, o delay entre as conversões para a saída analógica era realizado 
por várias repetições da instrução NOP, ou seja, o processador ficava ocupado, mas sem fazer 
nada. Uma saída para isso é a utilização de temporizadores (timers) do DSP. O 
TMS320LF2407 possui 4 timers para uso geral. Todas as informações a respeito deles podem 
ser encontradas em TMS320LF/LC240xA DSP Controllers System and Peripherals 
Reference Guide (Rev. B), como por exemplo, configurar os periféricos através de seus 
registradores de forma correta. As configurações das interrupções também são encontradas no 
mesmo manual. 

Utilizaremos novamente os mesmos quatro arquivos, mas com algumas modificações. 
O arquivo 2407.h e o 2407.cmd continuam os mesmos. Já o arquivo dos vetores de interrupção 
apresenta a primeira modificação. A idéia é fazer com que o timer após um certo período de 
tempo gere uma interrupção, que faça com que seja executado um laço da aplicação anterior. 
Assim, devemos modificar a linha que trata da interrupção do timer, que passa a ser: 

INT2         B     seno        
 

Onde INT2 é a interrupção de hardware do timer (e de outros periféricos também, ver 
TMS320LF/LC240xA DSP Controllers System and Peripherals Reference Guide (Rev. B) 
sobre interrupções) e seno é a rotina que passará a realizar o laço de instruções. Já arquivo 
main.asm deverá conter a mesma tabela presente no anterior. Com relação ao resto do código, 
reescreveremos todo ele. As primeiras linhas são: 

 .include "2407.h" 
 .global main, PHANTOM, seno 
  
B0   .set 0200h 
B1   .set 0300h 
ini_tabela .set B0 
tam_tabela .set 064h 

 

Notamos duas diferenças com relação ao programa anterior. A primeira é a declaração de seno 
como um label global, pois é citado no arquivo de declaração das interrupções. Outra é a 
presença da declaração de B1, para o qual damos o valor 0300h, que é o endereço de 
memória do bloco B1 da DARAM, para facilitar a leitura do código ao endereçarmos esse bloco 
de memória. A seguir, começamos a programar a inicialização do DSP: 

   .text  
main: SETC INTM          
      LDP #SCSR1 >> 7 
      SPLK #0004h,SCSR1 
      LDP #WDCR >> 7 

SPLK #01101000b,WDCR 
 

Com SETC INTM desabilitamos todas as interrupções. Gravando o valor 0004h no registrador 
SCSR1 habilitamos o clock do Event Manager A, ao qual pertence o timer 1, o timer que 
usaremos. As duas últimas, como já vimos, desabilita o watchdog. As próximas linhas 
configuram o timer: 

LDP  #GPTCONA >> 7 
      SPLK #5h,GPTCONA 
     SPLK #1111000011001101b,T1CON 
     SPLK #02C0h,T1PR 
      SPLK #0h,T1CNT 

 

O registrador GPTCONA é responsável pela configuração geral dos timers 1 e 2. Com o valor 
05h, o configuramos para: 

• Sem realizar leitura no ADC (Analog-to-Digital Converter) quando terminar. 

• Sem utilizar os comparadores. 
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T1CON é responsável por outros modos de configuração, mas apenas do timer 1. 
Configuramos ele para (1111000011001101b): 

• Sua operação não ser afetada pela suspensão da emulação. 

• Contagem contínua, progressiva, até certo valor. 

• Um incremento a cada ciclo do clock. 

• Clock do timer interno (o mesmo da CPU). 

• Comparador desabilitado. 

O registrador T1PR é responsável pelo período do timer. Ele conta a partir de zero até esse 
valor, quando disparará a interrupção. Usamos o valor 02C0h. Quanto maior o período, mais 
tempo demorará a interrupção do mesmo, assim o período do seno será maior também. O 
registrador T1CNT é o contador do timer 1 (contém o valor da contagem atual). As próximas 
linhas são responsáveis pela configuração das interrupções: 

SPLK   #0080h,EVAIFRA  
     SPLK #0080h,EVAIMRA  

LDP    #IFR >> 7        
    SPLK   #003Fh,IFR  

SPLK   #0002h,IMR 
 

Ao gravarmos valor 0080h em EVAIFRA limpamos o flag da INT2. O mesmo valor em 
EVAIMRA desmascara o timer 1. O valor 003Fh em IFR zera as flags da INT2, e 0002h em 
IMR habilita a interrupção da INT2. A próxima linha aponta o registrador auxiliar AR7 para o 
bloco de memória B1, que será usado como pilha para salvar o contexto dos registradores e de 
outras variáveis quando ocorrer uma interrupção: 

     LAR AR7,#B1 
 

As próximas linhas são similares as da primeira aplicação. A tabela é copiada da memória de 
programa para a memória de dados, AR0 aponta para o final da mesma, AR1 para o início e as 
interrupções são habilitadas: 
       LAR AR1,#ini_tabela 
  MAR  *,AR1 
  RPT #tam_tabela-1 
  BLPD #tabela,*+ 
  LAR AR0,#(ini_tabela+tam_tabela) 
  LAR  AR1,#ini_tabela 
  CLRC INTM 
 

A seguir, o laço principal: 
laco: NOP 
 NOP 
 B laco 

 

Nele, o processador não faz absolutamente nada, até acontecer a interrupção do timer 1, que 
está habilitado e contando. Assim, devemos declarar a sub-rotina seno para tratá-la quando 
ocorrer. A primeira parte dela será responsável por salvar o contexto atual do acumulador e do 
registrador de estado atual na pilha (usaremos B1 como pilha). Como nosso laço principal não 
faz nada nem altera registradores, isso não seria necessário. Mas caso nosso programa fosse 
mais complexo, necessitaríamos salvar esse contexto como faremos agora: 

seno: SETC INTM 
MAR  *,AR7 

       SST    #0,*+ 
     SST #1,*+ 
     SACH *+ 
    SACL * 

 

Primeiro, desabilitamos todas as interrupções. A linha seguinte torna o AR7 o registrador 
auxiliar atual. Ele está apontando para o início de B1 (0300h). As instruções seguintes gravam 
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os valores dos registradores de estado (Status Registers) ST0 e ST1 respectivamente, e o 
valor do acumulador (SACH salva o contexto dos 16 bits mais significativos e SACL dos 
menos, já que o acumulador é de 32 bits e cada endereço de memória de 16 bits). As próximas 
linhas são similares a aplicação anterior e são responsáveis pela geração do seno em si na 
saída do conversor D/A: 

      MAR *,AR1 
 OUT *+,0000h 
 OUT 1,0004h 
 CMPR 0 
 BCND cont,NTC 
 LAR  AR1,#ini_tabela 
cont: MAR    *,AR7 

 

Caso AR0 seja igual a AR1, chegamos ao final da tabela, e AR1 deverá apontar novamente 
para o começo da mesma. Caso contrário, ao passar por BCND, pularemos para cont, onde 
começaremos a recuperar os valores guardados na pilha, retornando com os valores originais 
do acumulador e do registrador de estado (Status Registers). As próximas linhas são 
responsáveis por isso: 

       LACL *- 
      ADD *-,16 
       LST #1,*- 
       LST #0,* 

 

Para finalizar o tratador da interrupção, e nossa aplicação, limpamos o flag to timer 1 com 
(SPLK #0080h,EVAIFRA), habilitamos todas as interrupções e retornamos. Também 
declaramos a sub-rotina PHANTOM, necessária para quando ocorrer outra interrupção não 
prevista. 
  LDP #EVAIFRA >> 7 
  SPLK #0080h,EVAIFRA 
               CLRC INTM 
         RET 
                                         

PHANTOM: RET 
 

Assim, nosso programa final fica (sem toda a tabela): 
.include "2407.h" 
.global main, PHANTOM, seno 

  
B0  .set 0200h 
B1  .set 0300h 
ini_tabela .set B0 
tam_tabela .set 064h 
 
   .text  
main: SETC   INTM 
     LDP #SCSR1 >> 7  
    SPLK #0004h,SCSR1 
  LDP   #WDCR >> 7       

SPLK    #01101000b,WDCR              
 LDP  #GPTCONA >> 7 

SPLK #5h,GPTCONA 
       SPLK #1111000011001101b,T1CON 
       SPLK #02C0h,T1PR 
       SPLK #0h,T1CNT 
       SPLK #0080h,EVAIFRA 
       SPLK #0080h,EVAIMRA 

LDP #IFR >> 7  
       SPLK #003Fh,IFR  

SPLK #0002h,IMR 
 
LAR  AR7,#B1 

   
LAR AR1,#ini_tabela 
MAR  *,AR1 

 RPT #tam_tabela-1 
BLPD #tabela,*+ 

 LAR AR0,#(ini_tabela+tam_tabela) 
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 LAR  AR1,#ini_tabela 
 CLRC INTM 
 
laco: NOP 
 NOP 
 B  laco 
 
seno: SETC INTM 
 MAR  *,AR7 

SST    #0,*+ 
SST    #1,*+ 
SACH *+ 
SACL * 
 
MAR *,AR1 

 OUT *+,0000h 
 OUT 1,0004h 
 CMPR 0 
 BCND cont,NTC  
 LAR  AR1,#ini_tabela 
   
cont: MAR    *,AR7 
       LACL *- 
       ADD *-,16 
       LST    #1,*- 
       LST    #0,* 

 
LDP #EVAIFRA >> 7 

 SPLK #0080h,EVAIFRA  
CLRC INTM 
RET 

                                           
PHANTOM:RET 
   
   .sect  ".tabela"  
tabela: .word 0 

.word 4 
 .word 16 
 .word 36 
 .word 64 
 .word ...... 
 ...... 
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Outros Kits do Laboratório 
Todo o trabalho mostrado acima fora realizado com o Kit da Spectrum Digital, o 
EVM320LF2407, utilizando o DSP TMS320LF2407. Em nosso laboratório possuímos ainda: 

• Cinco DSP Starter Kit for the TMS320F243 (sem o emulador, download via serial). 

• Um DSP Starter Kit for the TMS320LF2407 (sem o emulador, download via serial). 

• Uma placa similar ao DSP Starter Kit for the TMS320F240 da Spectrum Digital, mas 
produzida no INEP (Instituto de Eletrônica de Potencia da UFSC) e com download via 
serial. 

Abaixo, uma tabela com os Kits de Desenvolvimento, seus processadores e links de seus 
respectivos manuais. Todos eles podem fazer uso de emulação, mas possuímos em nosso 
laboratório apenas o XDS510PP PLUS JTAG Emulator que acompanha o EVM320LF2407. 

Kit de 
Desenvolvimento EVM320LF2407 DSP Starter Kit for 

the TMS320F243 
DSP Starter Kit for the 

TMS320LF2407 
Placa do INEP com o 

TMS320F240 

Manual do Kit Evm2407c.pdf dsk243.pdf Dsk_2407.pdf - 

Emulador XDS510PP PLUS 
JTAG Emulator 

XDS510PP PLUS 
JTAG Emulator 

XDS510PP PLUS 
JTAG Emulator 

XDS510PP PLUS 
JTAG Emulator 

Processador 
(DSP) TMS320LF2407 TMS320F243 TMS320LF2407 TMS320F240 

Datasheet do 
Processador tms320lf2407.pdf tms320f243.pdf tms320lf2407.pdf tms320f240.pdf 

Manual – CPU e 
conjunto de 
Instruções 

TMS320F/C24x DSP 
Controllers CPU and 

Instruction Set 
Reference Guide (Rev. 

C)  

TMS320F/C24x DSP 
Controllers CPU and 

Instruction Set 
Reference Guide 

(Rev. C)  

TMS320F/C24x DSP 
Controllers CPU and 

Instruction Set 
Reference Guide (Rev. 

C)  

TMS320F/C24x DSP 
Controllers CPU and 

Instruction Set 
Reference Guide (Rev. 

C)  

Manual – 
Sistema e 
Periféricos 

TMS320LF/LC240xA 
DSP Controllers 

System and Peripherals 
Reference Guide (Rev. 

B)  

'F243/F241/C242 
DSP Controllers 

System and 
Peripherals Ref. 
Guide (Rev. C)  

TMS320LF/LC240xA 
DSP Controllers 

System and Peripherals 
Reference Guide (Rev. 

B)  

TMS320LF/LC240xA 
DSP Controllers 

System and Peripherals 
Reference Guide (Rev. 

B)  
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Quando nada dá certo, onde mais conseguir 
ajuda? 
Os DSPs da Texas já são usados a algum tempo pelo INEP (Instituto de Eletrônica de Potência 
da UFSC) pelo pesquisador Wail Metzker Pastorello Filho, que pode ser contatado pelo e-
mail eel1wail@inep.ufsc.br para possíveis esclarecimentos de dúvidas mais complexas e não 
presentes nos manuais.  
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