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КОНТРОЛЕР НА ОСНОВІ ПРОГРАМОВАНОГО ЦИФРОВОГО 

СИГНАЛЬНОГО ПРОЦЕСОРА TMS320F28023 

 

Андрейчук Д.І., магістрант, Ковбаса С.М., к.т.н., доц., Мацко Б.М., к.т.н., 

доц. 

НТУУ «КПІ», кафедра автоматизації електромеханічних систем та 

електроприводу 

 

Вступ. Кількість пристроїв та систем, що потребують наявності у своєму 

складі контролера, який би здійснював розрахунок закону керування та 

формував би керуючі сигнали постійно зростає. Ця тенденція поширюється і на 

недорогі системи, які потребують відповідного економічно виправданого 

керуючого пристрою. 

Мета роботи. Розробка простого та недорогого контролера на основі 

програмованого цифрового сигнального процесора (ЦСП) TMS320F28023, для 

побудови електромеханічних систем з двигунами змінного та постійного 

струму та для учбових застосувань. 

Матеріали досліджень. Для проектування контролера було обрано       

32-бітний цифровий сигнальний процесор TMS320F28023 фірми Texas 

Instruments [1], який представляє сімейство бюджетних ЦСП C28x Piccolo. 

Незважаючи на низьку ціну, даний ЦСП містить необхідний набір 

периферійних пристроїв, працює на частоті 50 МГц та підтримує фірмові 

інструменти розробки програмного забезпечення Texas Instruments. 

Основні параметри контролера наведені в таблиці 1, а функціональна 

схема контролера представлена на рисунку 1.  

Таблиця 1 – Параметри контролера 

Тактова частота, розрядність 50МГц, 32-bit 

Пам’ять 
32k х 16 Flash, 6k x 16 SRAM, 8k х 16 Boot ROM 

1k x 16 OTP ROM, 1k х8 Serial EEPROM 

АЦП 12- розрядний, 7 каналів 

Дискретні входи/виходи 6 

ШІМ 8 каналів 

Комунікаційні інтерфейси RS-232 
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Рисунок 1 – Функціональна схема контролера 
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Процес розробки програмного забезпечення 

відбувається за допомогою інтегрованого середовища 

розробки Code Composer Studio. Базове програмне 

забезпечення (ПЗ), яке розроблено в рамках проекту, 

забезпечує швидке та зручне впровадження і дослідження 

різних законів керування на експериментальних 

установках, що дозволяє полегшити виконання практичної 

реалізації різноманітних учбових задач в лабораторіях 

кафедри. Це забезпечується наявністю наступних 

програмних модулів: ініціалізації та налаштування 

регістрів, опитування дискретних входів, вимірювання 

аналогових сигналів, формування ШІМ та налаштування 

програмних захистів. Спрощена блок-схема базового 

програмного забезпечення показана на рисунку 2. 

Програмне забезпечення функціонує в реальному часі з 

тактом квантування 200 мкс. 

В структурі контролера передбачено необхідні 

елементи для забезпечення опторозв’язки зовнішніх 

сигналів та їх підсилення, підтримки інтерфейсу зв’язку 

RS-232, інтерфейсу програмування та відладки JTAG, а 

також живлення контролера. Розроблена друкована плата 

контролера є двошаровою та має  розміри  59 х 72 мм.    

Зовнішній   вигляд   контролера показано на рисунку 3.      Рисунок 2 – Блок- 

               схема ПЗ                     

 

Висновки. Розроблений 

контролер на базі 

TMS320F28023 та його 

програмне забезпечення 

можуть бути використані в 

нових електромеханічних 

системах для недорогих 

застосувань, а також для 

практичної реалізації 

результатів науково-дослідної 

діяльності студентів і 

аспірантів кафедри. 

  

 

     Рисунок 3 – Зовнішній вигляд контролера 

 
Перелік посилань 

1. TMS320F28027/28026/28023/28022/28021/28020/280200 Piccolo. – Texas 

Instruments. –SPRS523I – Revised July 2012. 
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