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3 Moduł wejścia-wyjścia (GPIO) procesorów serii F280x 
Nóżki wejścia-wyjścia procesora rodziny F280x są nazywane GPIO0-GPIO34 (general-

purpose input/output). Są one zorganizowane jako dwa porty wejścia-wyjścia: port A grupuje 

nóżki GPIO0-GPIO31, port B grupuje nóżki GPIO32-GPIO34. Pozostałe pozycje portu B są 

zarezerwowane [SPRU712F]. 

 

3.1.1 Budowa układów wejścia-wyjścia 

Układ wejścia-wyjścia pojedynczej nóżki GPIOx procesora rodziny F280x multipleksuje do 

czterech różnych sygnałów. Jedna możliwość to indywidualny bit wejścia/wyjścia. Pozostałe 

możliwości to wybór jednej z kilku (jednej, dwóch lub trzech) funkcji układów peryferyjnych 

przypisanych do tej nóżki. Jedna funkcja może być przypisana do multipleksera układu 

wejścia-wyjścia wielu nóżek GPIO.  

Budowa układu wejścia-wyjścia (GPIO) procesora rodziny F280x jest pokazana na rys.3.11. 

Ze względu na wymaganie pracy jako otwarty dren (open drain) łącza I
2
C nóżki GPIO32 i 

GPIO33 mają inną budowę. Tak naprawdę to „wewnętrzna” nóżka GPIO35 też ma odmienną 

budowę. 

 

 
Rys. 3.11 Budowa układu wejścia-wyjścia (GPIO) procesorów serii TMS320F280x. [SPRU712F 4-1] 

 

Konfigurowanie modułu wejścia-wyjścia  
Moduł wejścia-wyjścia (GPIO) ma wiele rejestrów sterujących (tab.3.6), rejestrów danych 

(ta.3.8) oraz rejestrów wyboru źródła dla przerwania zewnętrznego i trybu LPM (tab.3.7). 

Musza one być odpowiednio ustawione aby poprawnie używać nóżek wejściowych 

procesora. Rejestru służą do wyboru funkcji dla nóżki, ustawiania kwalifikacji sygnału 

wejściowego, włączania/wyłączania wewnętrznego układu podciągania wejścia, wyboru 
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źródła dla przerwań zewnętrznych oraz dla wyjścia procesora ze stanu obniżonego poboru 

mocy (LPM).  

 

 
Tab. 3.6 Rejestry sterujące modułu GPIO procesorów serii TMS320F280x. [SPRU712F tab.4-1] 

Nazwa 
(1)

 Adres Rozmiar 

(x16b) 

Opis 

GPACTL 0x6F80 2 GPIO A - rejestr sterujący (GPIO31-GPIO0) 

GPAQSEL1 0x6F82 2 GPIO A – rejestr wyboru kwalifikacji 1 (GPIO15-GPIO0) 

GPAQSEL2 0x6F84 2 GPIO A - rejestr wyboru kwalifikacji 2 (GPIO31-GPIO16) 

GPAMUX1 0x6F86 2 GPIO A - rejestr multipleksera 1 (GPIO15-GPIO0) 

GPAMUX2 0x6F88 2 GPIO A - rejestr multipleksera 2 (GPIO31-GPIO16) 

GPADIR 0x6F8A 2 GPIO A - rejestr kierunku (GPIO31-GPIO0) 

GPAPUD 0x6F8C 2 GPIO A - rejestr wyłączania podciągania (GPIO31-GPIO0) 

GPAMCFG 0x6F8E 2 GPIO A - dodatkowy rejestr konfiguracyjny  

(tylko dla procesora F28044, patrz SRU712F) 

GPBCTRL 0x6F90 2 GPIO B - rejestr sterujący (GPIO34-GPIO32) 

GPBQSEL1 0x6F92 2 GPIO B – rejestr wyboru kwalifikacji 1 (GPIO34-GPIO32) 

GPBQSEL2 0x6F94 2 zarezerwowane 

GPBMUX1 0x6F96 2 GPIO B - rejestr multipleksera 1 (GPIO34-GPIO32) 

GPBMUX2 0x6F98 2 zarezerwowane 

GPBDIR 0x6F9A 2 GPIO B - rejestr kierunku (GPIO34-GPIO32) 

GPBPUD 0x6F9C 2 GPIO B - rejestr wyłączania podciągania (GPIO35-GPIO32) 

zarezerwowane 0x6F9E- 

0x6FB0 

34  

(1) Rejestry mają ochronę EALLOW.  

 
Tab. 3.7 Rejestry wyboru źródła dla przerwania zewnętrznego oraz trybu LPM procesorów serii TMS320F280x. 

[SPRU712F tab.4-2] 

Nazwa 
(1)

 Adres Rozmiar 

(x16b) 

Opis 

GPIOXINT1SEL 0x6FE0 1 Wybór źródła dla przerwania XINT1 (GPIO31-GPIO0) 

GPIOXINT2SEL 0x6FE1 1 Wybór źródła dla przerwania XINT2 (GPIO31-GPIO0) 

GPIONMISEL 0x6FE2 1 Wybór źródła dla przerwania NMI (GPIO31-GPIO0) 

zarezerwowane 0x6FE3 - 

0x6FE7 

5  

GPIOLPMSEL 0x6FE8 1 Wybór źródła dla trybu LPM (GPIO31-GPIO0) 
(1) Rejestry mają ochronę EALLOW.  

 

Konfigurowanie modułu GPIO powinno przebiegać w kilku krokach: 

1. Rozplanowanie użycia nóżek 

Przed rozpoczęciem projektowania systemu sprzętowo-programowego należy zapoznać 

się z możliwościami przypisania danej funkcji modułu peryferyjnego do różnych nóżek 

procesora. Do wyboru jest 35 nóżek (GPIO34-GPIO0) procesora. Każda nóżka może 

pracować jako wejście/wyjście ogólnego przeznaczenia (GPIO) lub jedna z trzech 

(maksymalnie) funkcji modułu peryferyjnego.  

2. Włączanie/wyłączanie wewnętrznego układu podciągania wejścia (pullup) 

Wpis do rejestru GPAPUD, GPBPUD włącza lub wyłącza wewnętrzny układ podciągania 

wejścia. Dla nóżek skonfigurowanych jako wyjścia modułów ePWM (GPIO0-GPIO11) 

układ podciągania wejścia jest domyślnie wyłączany. Pozostałe nóżki mają domyślnie 

włączany układ podciągania wejścia. Wyjątkiem jest GPIO35 – patrz Uwaga3 w 

pkt.3.1.3. 

3. Ustawianie kwalifikacji sygnału wejściowego 

Dla nóżki ustawionej jako wejście można włączyć kwalifikację sygnału wejściowego. Jest 

to wykonywane poprzez wpis do rejestrów GPACTRL, GPBCTRL, GPAQSEL1, 
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GPAQSEL2 i GPBQSEL1. Domyślnie sygnały wejściowe są synchronizowane zegarem 

SYSCLKOUT. 

4. Przypisanie funkcji do nóżek 

Wybór działania jako wejście/wyjście lub funkcja dla nóżki jest wykonywany poprzez 

wpis do rejestrów GPAMUX1, GPAMUX2, GPBMUX1. Domyślnie nóżka jest 

konfigurowana po zakończeniu operacji RESET jako GPIO (wejście). 

5. Ustawianie kierunku pracy nóżki dla wejścia-wyjścia ogólnego przeznaczenia 

Jeśli nóżka pracuje jako GPIO to należy określić czy jest to wejście czy wyjście. Jest to 

wykonywane poprzez wpis do rejestrów GPADIR i GPBDIR. Domyślnie nóżka jest 

konfigurowana po zakończeniu operacji RESET jako wejście GPIO. 

Przy zmianie kierunku pracy z wejścia na wyjście należy najpierw wykonać ustawienia 

odpowiedniej wartości w zatrzasku wyjściowym układu wejścia/wyjścia poprzez wpis 

odpowiedniej wartości do rejestru GPACLEAR, GPBCLEAR , GPASET, GPBSET, 

GPATOGGLE lub GPBTOGGLE. Po wpisaniu odpowiedniej zawartości do zatrzasku 

wyjściowym układu wejścia/wyjścia można ustawić kierunek pracy poprzez wpis do 

rejestru GPADIR lub GPBDIR. Domyślnie po zakończeniu operacji RESET zatrzask 

wyjściowy jest wyzerowany. 

6. Wybór źródła dla wyjścia procesora ze stanu obniżonego poboru mocy (LPM) 

Jeśli procesor ma być wyprowadzany ze stanu obniżonego poboru mocy (LPM) poprzez 

sygnał zewnętrzny to można określić źródło dla tego sygnału. Każda z nóżek portu A 

GIO31-GPIO0 może być określona jako źródło. Jest to wykonywane poprzez wpis do 

rejestru GPIOLPMSEL. 

7. Wybór źródła dla przerwań zewnętrznych  

Jeśli używane jest przerwanie zewnętrzne XINT1, XINT2 lub XNMI to należy określić 

źródło dla tego przerwania. Każda z nóżek portu A GIO31-GPIO0 może być określona 

jako źródło dla przerwania. Jest to wykonywane poprzez wpis do rejestrów 

GPIOXINT1SEL, GPIOXINT2SEL lub GPIOXNMISEL. Polaryzacja sygnału jest 

konfigurowana poprzez wpis do rejestrów XINT1CR, XINT2CR lub XNMICR. 

 
Tab. 3.8 Rejestry danych modułu GPIO procesorów serii TMS320F280x. [SPRU712F tab.4-3] 

Nazwa Adres Rozmiar 

(x16b) 

Opis 

GPADAT 0x6FC0 2 GPIO A - rejestr danych (GPIO31-GPIO0) 

GPASET 0x6FC2 2 GPIO A – rejestr ustawiania bitu na 1 (GPIO31-GPIO0) 

GPACLEAR 0x6FC4 2 GPIO A - rejestr zerowania bitu (GPIO31-GPIO0) 

GPATOGGLE 0x6FC6 2 GPIO A - rejestr przełączania stanu bitu (GPIO31-GPIO0) 

GPBDAT 0x6FC8 2 GPIO B - rejestr danych (GPIO35-GPIO32) 

GPBSET 0x6FCA 2 GPIO B – rejestr ustawiania bitu na 1 (GPIO34-GPIO32) 

GPBCLEAR 0x6FCC 2 GPIO B - rejestr zerowania bitu (GPIO34-GPIO32) 

GPBTOGGLE 0x6FCE 2 GPIO B - rejestr przełączania stanu bitu (GPIO34-GPIO32) 

zarezerwowane 0x70FC- 

0x70FF 

4  

(1) Rejestry NIE mają ochrony EALLOW.  

 

Rejestry danych GPADAT, GPBDAT 

Każdy port GPIO ma własny rejestr danych. Bity w rejestrze danych odpowiadają nóżkom 

GPIO. Rejestr danych zawsze pokazuje stan nóżki (po kwalifikacji sygnału) bez względu czy 

nóżka jest skonfigurowana jako wejście/wyjście czy funkcja modułu peryferyjnego. Wpis do 

rejestru danych GPADAT lub GPBDAT powoduje wyzerowanie lub ustawienie na jedynkę 

odpowiedniego zatrzasku wyjściowego. Jeśli nóżka jest skonfigurowana jako wyjście GPIO 

to na nóżce również jest wymuszane zero lub jedynka. Jeśli nóżka nie jest skonfigurowana 

jako wyjście GPIO to odpowiednio ustawiany jest zatrzask wyjściowy lecz nóżka procesora 
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nie jest wysterowana. Jeśli nóżka zostanie później skonfigurowana jako wyjście GPIO to 

wystawiony zostanie na niej poziom logiczny zgodny ze stanem zapamiętanym przez zatrzask 

wyjściowy. 

Podczas wpisywania do rejestru GPxDAT (x=A, B) w celu zmiany ustawienia jednego bitu 

należy uważać aby przypadkowo nie zmienić ustawienia innych bitów. Na przykład, gdy 

próbujemy zmienić stan GPIO0 poprzez wpis do bitu zerowego rejestru GPADAT przy 

użyciu instrukcji typu odczyt-modyfikacja-zapis. Problem może się pojawić jeśli stan innego 

bitu portu A zmieni się w czasie pomiędzy wykonaniem odczytu i zapisu. Należy unikać 

takich przypadków poprzez użycie rejestrów GPxSET, GPxCLEAR i GPxTOOGLE 

dedykowanych do ustawiania, zerowania i przełączania stanu zatrzasku wyjściowego. 

 

Rejestry GPASET, GPBSET do ustawiania bitu na jedynkę  

Rejestry GPASET i GPBSET są używane do ustawienia poziomu wysokiego pojedynczej 

nóżki GPIO bez zakłócania stanu pozostałych ustawień portu. Rejestry GPASET i GPBSET 

są zawsze odczytywane jako zero. Jeśli dana nóżka jest skonfigurowana jako wyjście GPIO to 

wpisanie do odpowiedniego bitu w rejestrze GPxSET jedynki powoduje ustawienie zatrzasku 

wyjściowego na jedynkę i wysterowanie nóżki na stan wysoki. Jeśli nóżka nie jest 

skonfigurowana jako wyjście GPIO to odpowiednio ustawiany jest zatrzask wyjściowy lecz 

nóżka procesora nie jest wysterowana. Jeśli nóżka zostanie później skonfigurowana jako 

wyjście GPIO to wystawiony zostanie na niej poziom logiczny zgodny ze stanem 

zapamiętanym przez zatrzask wyjściowy. Wpisanie zera do bitu rejestru GPxSET nie 

powoduje żadnego efektu. 

 

Rejestry GPACLEAR, GPBCLEAR do zerowania bitu  

Rejestry GPACLEAR i GPBCLEAR są używane do ustawienia poziomu niskiego 

pojedynczej nóżki GPIO bez zakłócania stanu pozostałych ustawień portu. Rejestry GPxSET 

są zawsze odczytywane jako zero. Jeśli dana nóżka jest skonfigurowana jako wyjście GPIO to 

wpisanie do odpowiedniego bitu w rejestrze GPxCLEAR jedynki powoduje ustawienie 

zatrzasku wyjściowego na zero i wysterowanie nóżki na stan niski. Jeśli nóżka nie jest 

skonfigurowana jako wyjście GPIO to odpowiednio ustawiany jest zatrzask wyjściowy lecz 

nóżka procesora nie jest wysterowana. Jeśli nóżka zostanie później skonfigurowana jako 

wyjście GPIO to wystawiony zostanie na niej poziom logiczny zgodny ze stanem 

zapamiętanym przez zatrzask wyjściowy. Wpisanie zera do bitu rejestru GPxCLEAR nie 

powoduje żadnego efektu. 

 

Rejestry przełączania stanu bitu GPATOGGLE, GPBTOGGLE 

Do przełączania stanu poziomu pojedynczej nóżki GPIO służą rejestry GPxTOGGLE. 

Rejestry GPxTOGGLE są zawsze odczytywane jako zero. Jeśli dana nóżka jest 

skonfigurowana jako wyjście GPIO to wpisanie do odpowiedniego bitu w rejestrze 

GPxTOGGLE jedynki powoduje zmianę ustawienia zatrzasku wyjściowego na stan 

przeciwny (z zera na jedynkę oraz z jedynki na zero) i odpowiednie wysterowanie nóżki 

GPIO. Jeśli nóżka nie jest skonfigurowana jako wyjście GPIO to odpowiednio zmieniany jest 

stan zatrzasku wyjściowego lecz stan nóżki procesora nie jest zmieniany (nie jest ona 

wysterowana). Jeśli nóżka zostanie później skonfigurowana jako wyjście GPIO to 

wystawiony zostanie na niej poziom logiczny zgodny ze stanem zapamiętanym przez zatrzask 

wyjściowy. Wpisanie zera do bitu rejestru GPxTOGGLE nie powoduje żadnego efektu. 
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3.1.2 Kwalifikowanie sygnału wejściowego 

Jeśli nóżka GPIO jest skonfigurowana jako wejście to można ustawić dla niej odpowiednią 

kwalifikację sygnału wejściowego. 

 

Wejście bez synchronizacji (asynchroniczne) 

Ten tryb pracy jest używany dla wejść modułów peryferyjnych dla których synchronizacja nie 

jest wymagana lub które same przeprowadzają synchronizację. Dotyczy to portów 

komunikacyjnych SCI, SPI, eCAM oraz I2C. Także może być przydatna obsługa sygnałów 

/TZ1-TZ6 modułów ePWM niezależnie od sygnału zegarowego SYSCLKOUT. 

Wejście GPIO nie powinno pracować jako wejście asynchroniczne.  

 

Wejście z synchronizacją do sygnału SYSCLKOUT 

Jest to domyślny tryb pracy nóżek portów GPIO po wykonaniu operacji RESET. W tym 

trybie sygnał wejściowy jest tylko synchronizowany do systemowego sygnału zegarowego 

SYSCLKOUT. Ponieważ przychodzący sygnał jest asynchroniczny (ciągły) to jego zmiana 

może dotrzeć do procesora z opóźnieniem o wartości maksymalnie jednego okresu zegara 

SYSCLKOUT. Inne kwalifikacje na sygnale wejściowym nie są wykonywane. 

 

Wejście z kwafikacją przy użyciu okna próbkowania 

W tym trybie sygnał wejściowy jest synchronizowany do systemowego sygnału zegarowego 

SYSCLKOUT a następnie kwalifikowany przez określoną liczbę okresów zegara zanim 

zostanie wykonana zmiana stanu wejścia do procesora. Sposób usuwania szumu z sygnału 

wejściowego poprzez kwalifikację jest pokazany na rys.3.11b oraz rys.3.11c. Dla tego typu 

kwalifikacji trzeba określić dwa parametry: 

1. okres próbkowania, czyli jak często sygnał jest próbkowany 

2. liczba pobieranych próbek 

 

 
Rys. 3.11b Budowa układu kwalifikacji sygnału wejściowego wejścia-wyjścia (GPIO) procesorów serii 

TMS320F280x. [SPRU712F 4-2] 

 

Czas pomiędzy próbami (okres próbkowania) 

Sygnał wejściowy jest próbkowany w regularnych odstępach w celu kwalifikacji. Okres 

próbkowania jest określany przez użytkownika i określa czas pomiędzy próbkami relatywnie 

względem systemowego sygnału zegarowego SYSCLKOUT.  

Okres próbkowania jest określany poprzez pola bitowe QUALPRDn w rejestrach GPACTRL 

oraz GPBCTRL. Jest określany jednocześnie dla sygnałów 8 wejść GPIO. Na przykład, dla 

wejść GPIO0 i GPIO7 jest używane pole QUALPRD0[7:0](GPACTRL[7:0]), a dla wejść 

GPIO8 i GPIO15 jest używane pole QUALPRD1[7:0](GPACTRL[15:8]).  
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Okres próbkowania jest określany jako 

 

1 x TSYSCLKOUT      Jeśli QUALPRDn(GPxCTRL) = 0 

2 x QUALPRDn(GPxCTRL) x TSYSCLKOUT   Jeśli QUALPRDn(GPxCTRL) ≠ 0 

 

gdzie: TSYSCLKOUT jest okresem systemowego sygnału zegarowego SYSCLKOUT 

 

Częstotliwość próbkowania jest określana jako 

 

fSYSCLKOUT     Jeśli QUALPRDn(GPxCTRL) = 0 

fSYSCLKOUT x 1 /(2x QUALPRDn(GPxCTRL)  Jeśli QUALPRDn(GPxCTRL) ≠ 0 

 

gdzie: fSYSCLKOUT jest częstotliwością systemowego sygnału zegarowego SYSCLKOUT 

 

Na podstawie tych wzorów można policzyć minimalny i maksymalny czas pomiędzy 

próbkami dla ustalonej częstotliwości systemowego sygnału zegarowego SYSCLKOUT. 

 

Przykład 1: Maksymalna częstotliwość próbkowania 

Jeśli QUALPRDn(GPxCTRL) = 0 to częstotliwość próbkowania wynosi fSYSCLKOUT. Dla 

fSYSCLKOUT =100MHz częstotliwość próbkowania wynosi 100MHz, lub próbka co 10ns. 

 

Przykład 2: Minimalna częstotliwość próbkowania 

Jeśli QUALPRDn(GPxCTRL) = 0xFF (czyli 255) to częstotliwość próbkowania wynosi 

fSYSCLKOUT x 1 /(2x QUALPRDn(GPxCTRL). Dla fSYSCLKOUT =100MHz częstotliwość 

próbkowania wynosi 100MHz/2x255) = ok.196kHz, lub próbka co 5.1μs. 

 

Liczba próbek 

Czas przez który sprawdzany (próbkowany) jest sygnał wejściowy wynosi albo 3 próbki albo 

6 próbek. Jest on wybierany poprzez ustawienie odpowiedniego pola GPIOx w rejestrze 

GPAQSEL1, GPAQSEL2 lub GPBQSEL1. Gdy 3 (lub 6) kolejne próbki są takie same 

zmiana stanu sygnału wejściowego zostanie przekazane na wejście procesora.  

 

Całkowita szerokość okna 

Okno czasowe w którym sygnał wejściowy jest próbkowany zostało pokazane na rys.3.11c. 

Szerokość tego okna można określić poprzez użycie wzoru na okres próbkowania i liczbę 

próbek. Układ kwalifikacji wykrywa zmianę jeśli sygnał wejściowy na stabilny poziom 

logiczny przez czas równy lub większy niż okno próbkowania. Liczba okresów próbkowania 

w oknie jest zawsze mniejsza o 1 niż ustawiona w rejestrze liczba próbek.  

Dla okna 3-próbkowego szerokość okna wynosi 2 okresy próbkowania 

2 x TSYSCLKOUT      Jeśli QUALPRDn(GPxCTRL) = 0 

2x2xQUALPRDn(GPxCTRL) x TSYSCLKOUT   Jeśli QUALPRDn(GPxCTRL) ≠ 0 

 

gdzie: TSYSCLKOUT jest okresem systemowego sygnału zegarowego SYSCLKOUT 

 

Odpowiednio dla okna 6-próbkowego szerokość okna wynosi 5 okresów próbkowania.  

5 x TSYSCLKOUT      Jeśli QUALPRDn(GPxCTRL) = 0 

5x2xQUALPRDn(GPxCTRL) x TSYSCLKOUT   Jeśli QUALPRDn(GPxCTRL) ≠ 0 

 

gdzie: TSYSCLKOUT jest okresem systemowego sygnału zegarowego SYSCLKOUT 
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Uwaga: Zmiana sygnału wejściowego jest asynchroniczna zarówno wobec okresu 

próbkowania jaki i systemowego sygnału zegarowego SYSCLKOUT. Ze względu na to 

sygnał wejściowy powinien być stabilny przez czas dłuższy o okres systemowego sygnału 

zegarowego SYSCLKOUT.  

 

Przykład okna kwalifikacji 

Dla przykładu pokazanego na rys.3.11c kwalifikator jest skonfigurowany w następujący 

sposób: 

 Pole GPIOx w rejestrze GPAQSEL1/2 jest ustawione na 10b. Oznacza to 6-próbkową 

szerokość okna kwalifikacji. 

 QUALPRDn(GPxCTRL) = 1, czyli okres próbkowania wynosi  

tW(SP) = 2 x QUALPRDn(GPxCTRL) x TSYSCLKOUT 

 

Skonfigurowanie to daje następujące ustawienia: 

 Szerokość okna próbkowania wynosi 

tW(IQSW) = 5x2xQUALPRDn(GPxCTRL) x TSYSCLKOUT 

 Jeśli okres systemowego sygnału zegarowego TSYSCLKOUT =10ns to długość okna 

próbkowania wynosi 

 tW(IQSW) = 5x2x10ns  100ns 

 Dla uwzględnienia asynchronicznej natury sygnału wejściowego może być konieczny 

stabilny sygnał przez czas  

tW(SP) + TSYSCLKOUT = 20ns + 10ns = 30ns 

 Na rys.3.11c szpilka (A) jest krótsza niż okno kwalifikacji i dla tego jest zignorowana 

przez kwalifikator. 

 

 

 
Rys. 3.11c Sygnał zegarowy układu kwalifikacji sygnału wejściowego wejścia-wyjścia (GPIO) procesorów serii 

TMS320F280x. [SPRU712F 4-3] 

 

Oznaczenia dla rys.3.11c: 

A. Szpilka (A) jest krótsza niż okno kwalifikacji i dla tego jest zignorowana przez 

kwalifikator. Pole bitowe QUALPRDn(GPxCTRL) określa okres próbkowania 

kwalifikacji. Może ono przyjmować wartości pomiędzy 0x00 oraz 0xFF. Jeśli 

QUALPRDn(GPxCTRL) = 0 to okres próbkowania kwalifikacji wynosi 1 okres 

systemowego sygnału zegarowego SYSCLKOUT. Dla każdej większej wartości n, okres 

próbkowania kwalifikacji wynosi 2n x TSYSCLKOUT. Czyli co taki odstęp czasu sygnał 

wejściowy będzie próbkowany. 

B. Okres próbkowania ustawiany przez pole bitowe QUALPRDn(GPxCTRL) dotyczy grupy 

8 nóżek GPIO jednocześnie. 

C. Czas przez który sprawdzany (próbkowany) jest sygnał wejściowy wynosi albo 3 próbki 

albo 6 próbek. Jest on wybierany poprzez ustawienie odpowiedniego pola GPIOx w 

rejestrze GPAQSEL1, GPAQSEL2 lub GPBQSEL1. 
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D. Dla pokazanego przykładu sygnał wejściowy musi być stabilny przez 10 okresów zegara 

SYSCLKOUT aby zmiana poziomu wejściowego została zakwalifikowana. Inaczej 

mówiąc sygnał wejściowy musi być stabilny przez (5 x QUALPRDn(GPxCTRL) x2) x 

TSYSCLKOUT. Dla poprawnej detekcji zmiany potrzebne jest pięć okresów stabilnego 

sygnału. Przy uwzględnieniu asynchronicznej natury sygnału wejściowego impuls o 

szerokości 13xTSYSCLKOUT zapewnia poprawne rozpoznanie zmiany. 

 

3.1.3 Multiplekser GPIO i funkcje mapowane do nóżek procesora 

Na początku omawiania multipleksera GPIO kilka ważnych uwag:  

Uwaga1: 

Wartość domyślna (tab.3.9) jest podawana na wejście układu peryferyjnego gdy więcej niż 

jedna nóżka procesora zostanie przypisana do tej samej funkcji układu peryferyjnego w 

rejestrach wyboru funkcji GPxMUX1/2 lub gdy do funkcji nie zostanie przypisana żadna 

nóżka procesora. 

Uwaga2:  
Jeśli zostanie ustawiona zarezerwowana konfiguracja wyboru funkcji nóżki to stan nóżki jest 

nieokreślony i może to spowodować wystawianie sygnału przez nóżkę (oraz podawanie 

sporego prądu). Konfiguracje zarezerwowane są przeznaczone dla przyszłych wersji 

procesorów i nie mogą być używane. 

Uwaga3:  

Jest dodatkowy układ GPIO35. Ustawienia dla niego występują w rejestrze GPBDAT i 

GPBPUD. Wejście GPIO35 jest wewnętrzne dostępne lecz nie ma przypisanej nóżki 

zewnętrznej procesora. Podciąganie dla tej nóżki jest wyłączone po zakończeniu operacji 

RESET. W celu zminimalizowania poboru prądu, zwłaszcza w stanie LPM (obniżonego 

poboru mocy), należy włączyć podciąganie dla GPIO35. 

Jednak jeśli GPIO35 jest wybrany to może jako wyjście wysterowywać sygnał „wyjściowy” 

oraz jako wejście przyjmować stan nieustalony.  

 

Multiplekser modułu GPIO procesora rodziny F280x zapewnia, że każda nóżka może 

pracować jako wejście/wyjście ogólnego przeznaczenia (GPIO) lub jedna z trzech 

(maksymalnie) funkcji modułu peryferyjnego. Pozwala to na elastyczne skonfigurowanie 

funkcjonalności procesora.  

Przypisanie funkcji do nóżek GPIO, uporządkowane według numeru nóżki, jest pokazane w 

tab.3.10. W drugiej kolumnie umieszczone są nazwy nóżek procesora. Są one unikalne i 

dokładnie identyfikują nóżkę. Nazwa rejestru wyboru i numery odpowiednich bitów są 

umieszczone w pierwszej kolumnie.  

Na przykład, wybór dla nóżki GPIO7 jest ustawiany poprzez wpis do 2-bitowego pola 

GPIO7[1:0](GPAMUX1[15:14]). Nóżka ta może być skonfigurowana jako wejście/wyjście 

GPIO7 lub jedna z trzech funkcji modułów peryferyjnych. Dla procesora F2808 nóżka GPIO7 

może być skonfigurowana jako 
GPIO7   dla GPIO7[1:0](GPAMUX1[15:14]) = 00b 
EPWM4B (O)  dla GPIO7[1:0](GPAMUX1[15:14]) = 01b 

SPISTED (I/O)  dla GPIO7[1:0](GPAMUX1[15:14]) = 10b 

ECAP2 (I/O)  dla GPIO7[1:0](GPAMUX1[15:14]) = 11b 
Wszystkie procesory F280x mają taki sam mechanizm multipleksowania. Jedyna różnica 

dotyczy pozycji dla funkcji modułów peryferyjnych które nie występują w danym procesorze. 

Te pozycje są wtedy zarezerwowane i nie powinny być używane. Zobacz uwagi na początku 

pkt.3.1.3.  
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Tab. 3.11 Tablica przypisania funkcji układów peryferyjnych do nóżek GPIO procesorów serii TMS320F280x 

[SPRU712F tab.4-14] 

Nóżka we/wy 

GPxMUXx: 0,0 
(1) 

Funkcja 1 

GPxMUXx: 0,1 

Funkcja 3 

GPxMUXx: 1,0 

Funkcja 3 

GPxMUXx: 1,1 

Zewnętrzny sygnał startu konwersji A układu ADC 
ADC External Start of Conversion A 

GPIO8 EPWM5A CANTXB /ADCSOCAO 

GPIO32 SDAA EPWMSYNCI /ADCSOCAO 

Zewnętrzny sygnał startu konwersji B układu ADC 

ADC External Start of Conversion B 

GPIO10 EPWM6A CANRXB /ADCSOCBO 

GPIO10 EPWM6A CANRXB /ADCSOCBO 

GPIO33 SCLA EPWMSYNCO /ADCSOCBO 

eCAN-A 

GPIO30 CANRXA zarezerwowane zarezerwowane 

GPIO31 CANTXA zarezerwowane zarezerwowane 

eCAN-B 

GPIO8 EPWM5A CANTXB /ADCSOCAO 

GPIO10 EPWM6A CANRXB /ADCSOCBO 

GPIO12 /TZ1 CANTXB SPISIMOB 

GPIO13 /TZ2 CANRXB SPISOMIB 

GPIO16 SPISIMOA CANTXB TZ5 

GPIO17 SPISOMIA CANRXB TZ6 

GPIO20 EQEP1A SPISIMOC CANTXB 

GPIO21 EQEP1B SPISOMIC CANRXB 

eCAP1 

GPIO5 EPWM3B SPICLKD ECAP1 

GPIO24 ECAP1 EQEP2A SPISIMOB 

eCAP2 

GPIO7 EPWM4B SPISTED ECAP2 

GPIO25 ECAP2 EQEP2B SPISOMIB 

eCAP3 

GPIO9 EPWM5B SCITXDB ECAP3 

GPIO26 ECAP3 EQEP2I SPICLKB 

eCAP4 

GPIO11 EPWM6B SCIRXDB ECAP4 

GPIO27 ECAP4 EQEP2S SPISTEB 

ePWM1-6 

GPIO0 EPWM1A zarezerwowane zarezerwowane 

GPIO1 EPWM1B SPISIMOD zarezerwowane 

GPIO2 EPWM2A zarezerwowane zarezerwowane 

GPIO3 EPWM2B SPISOMID zarezerwowane 

GPIO4 EPWM3A zarezerwowane zarezerwowane 

GPIO5 EPWM3B SPICLKD ECAP1 

GPIO6 EPWM4A EPWMSYNCI EPWMSYNCO 

GPIO7 EPWM4B SPISTED ECAP2 

GPIO8 EPWM5A CANTXB /ADCSOCAO 

GPIO9 EPWM5B SCITXDB ECAP3 

GPIO10 EPWM6A CANRXB /ADCSOCBO 

GPIO11 EPWM6B SCIRXDB ECAP4 

ePWM Synchronization Input 

GPIO6 EPWM4A EPWMSYNCI EPWMSYNCO 

GPIO32 SDAA EPWMSYNCI ADCSOCAO 

ePWM Synchronization Output  

GPIO6 EPWM4A EPWMSYNCI EPWMSYNCO 

GPIO33 SCLA EPWMSYNCO ADCSOCBO 

eQEP1 

GPIO20 EQEP1A SPISIMOC CANTXB 

GPIO21 EQEP1B SPISOMIC CANRXB 

GPIO22 EQEP1S SPICLKC SCITXDB 

GPIO23 EQEP1I SPISTEC SCIRXDB 

eQEP2  

GPIO24 ECAP1 EQEP2A SPISIMOB 

GPIO25 ECAP2 EQEP2B SPISOMIB 

GPIO26 ECAP3 EQEP2I SPICLKB 

GPIO27 ECAP4 EQEP2S SPISTEB 

I2C-A 

GPIO32 SDAA EPWMSYNCI ADCSOCAO 

GPIO33 SCLA EPWMSYNCO ADCSOCBO 
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SCI-A 

GPIO28 SCIRXDA Zarezerwowane /TZ5 

GPIO29 SCITXDA Zarezerwowane /TZ6 

SCI-B 

GPIO9 EPWM5B SCITXDB ECAP3 

GPIO11 EPWM6B SCIRXDB ECAP4 

GPIO14 /TZ3 SCITXDB SPICLKB 

GPIO15 /TZ4 SCIRXDB SPISTEB 

GPIO18 SPICLKA SCITXDB zarezerwowane 

GPIO19 SPISTEA SCIRXDB zarezerwowane 

GPIO22 EQEP1S SPICLKC SCITXDB 

GPIO23 EQEP1I SPISTEC SCIRXDB 

SPI-A 

GPIO16 SPISIMOA CANTXB TZ5 

GPIO17 SPISOMIA CANRXB TZ6 

GPIO18 SPICLKA SCITXDB zarezerwowane 

GPIO19 SPISTEA SCIRXDB zarezerwowane 

SPI-B 

GPIO12 /TZ1 CANTXB SPISIMOB 

GPIO13 /TZ2 CANRXB SPISOMIB 

GPIO14 /TZ3 SCITXDB SPICLKB 

GPIO15 /TZ4 SCIRXDB SPISTEB 

GPIO24 ECAP1 EQEP2A SPISIMOB 

GPIO25 ECAP2 EQEP2B SPISOMIB 

GPIO26 ECAP3 EQEP2I SPICLKB 

GPIO27 ECAP4 EQEP2S SPISTEB 

SPI-C 

GPIO20 EQEP1A SPISIMOC CANTXB 

GPIO21 EQEP1B SPISOMIC CANRXB 

GPIO22 EQEP1S SPICLKC SCITXDB 

GPIO23 EQEP1I SPISTEC SCIRXDB 

GPIO1 EPWM1B SPISIMOD zarezerwowane 

GPIO3 EPWM2B SPISOMID zarezerwowane 

GPIO5 EPWM3B SPICLKD ECAP1 

GPIO7 EPWM4B SPISTED ECAP2 

Trip Zones 1-6 

GPIO12 /TZ1 CANTXB SPISIMOB 

GPIO13 /TZ2 CANRXB SPISOMIB 

GPIO14 /TZ3 SCITXDB SPICLKB 

GPIO15 /TZ4 SCIRXDB SPISTEB 

GPIO16 SPISIMOA CANTXB /TZ5 

GPIO17 SPISOMIA CANRXB /TZ6 

GPIO28 SCIRXDA zarezerwowane /TZ5 

GPIO29 SCITXDA zarezerwowane /TZ6 

 

Tab. 3.9 Domyślne stany wyboru funkcji dla nóżek modułu GPIO procesorów serii TMS320F280x. [SPRU712F 

tab.4-8] 

Wejście układów peryferyjnych Opis Wejście domyślne 

/TZ1-/TZ6 Trip zone1 – 6 (wejście) 1 

EPWMSYNCI ePWM wejście synchronizacji 0 

ECAP1-ECAP4 eCAP1 – 1 wejście 1 

EQEP1A, EQEP2A eQEP wejście 1 

EQEP1I, EQEP2I eQEP index (wejście) 1 

EQEP1S, EQEP2S eQEP strob (wejście) 1 

SPICLKA - SPICLKD SPI-A do SPI-D zegar 1 

SPISTEA - SPISTED SPI-A do SPI-D zezwolenie transmisji (wejście) 0 

SPISIMOA - SPISIMOD SPI-A do SPI-D slave (wejście), master (wyjście) 1 

SPISOMIA – SPISOMID SPI-A do SPI-D slave (wyjście), master (wejście) 1 

SCIRXDA - SCIRXDB SCI-A do SCI-B wejście 1 

CANRXA – CANRXB eCAN-A do eCAN-B wejście 1 

SDAA I2C dana (wejście) 1 

SCLA1 I2C zegar (wejście) 1 

Zobacz uwagi na początku pkt.3.1.3. 
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Niektóre funkcje modułów peryferyjnych mogą mieć wyboru więcej niż jedną nóżkę 

procesora. Na przykład wejście CAP1 może być przypisane albo do nóżki GPIO5 albo do 

nóżki GPIO24, w zależności od wymagań projektowanego systemu: 
wybór 1 GPIO5  dla GPIO5[1:0](GPAMUX1[11:10]) = 11b 

wybór 2 GPIO24 dla GPIO24[1:0](GPAMUX2[17:16]) = 01b 

Po wykonaniu operacji RESET ustawiane są domyślne stany wyboru funkcji dla nóżek 

modułu GPIO (tab.3.9). Pozostałe przypadki są omówione w uwagach na początku pkt.3.1.3. 

Na przykład, Jeśli wejście CAP1 zostanie przypisane jednocześnie do nóżki GPIO5 oraz 

GPIO24 to wejście ECAP1 modułu eCAP1 zostanie domyślnie ustawione na poziom wysoki 

(patrz tab.3.9). Przypisanie funkcji do nóżek GPIO, uporządkowane według modułów 

peryferyjnych , jest pokazane w tab.3.11.  

Procesor F28044 ma dodatkowy poziom multipleksowania co jest dokładnie omówione w 

dokumencie SPRU712F. 
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3.1.4 Rejestry modułu wejścia-wyjścia (GPIO) 

Zestawienie rejestrów sterujących (tab.3.6), rejestrów danych (tab.3.8) oraz rejestrów wyboru 

źródła dla przerwania zewnętrznego i trybu LPM (tab.3.7) zostało pokazane w pkt.3.1.1. 

Domyślne stany wyboru funkcji dla nóżek modułu GPIO są pokazane w tab.3.9. 

 

Rejestry sterujące i rejestry danych portu A (GPIO31:0) oraz portu B (GPIO[34:32]) 

modułu GPIO. 

Do rejestrów GPAMUX1, GPAMUX2, GPBMUX1, GPBMUX2 odnoszą się ważne 

informacje podane jako Uwaga1 i 2 na początku pkt.3.1.3.  

 

 
Rys. 3.12 Rejestr GPAMUX1. [SPRU712F 4-4] GPAQSEL1. [SPRU712F rys.4-10] 

 
Tab. 3.12 Rejestry portu A GPIO[15:0] -  GPAMUX1, GPAQSEL1 modułu GPIO [SPRU712F tab.4-15, 21] 

Nazwa 

rejestru 

Nazwa pola Opis 

GPAMUX1 GPIO15(GPAMUX1[31:30]) GPIO15 jest konfigurowane jako: 

00b: GPIO15 (I/O) wejście/wyjście 15-te ogólnego 
przeznaczenia (domyślnie). 

01b: /TZ4 (I),  

10b: SCIRXDB (I),  

11b: SPISTEB (I/O),  

Sposób konfigurowania dla wszystkich pól rejestru GPAMUX1 

jest podany w tab.3.10 oraz tab.3.11. 

 

GPAQSEL1 GPIO15(GPAQSEL1 [31:30]) 

– GPIO0(GPAQSEL2[1:0]) 

Określa typ kwalifikacji dla nóżek. Kwalifikacja nóżki jest 

sterowana przez 2-bitowe pole (pkt.3.2.2): 

00b: Wejście z synchronizacją do sygnału SYSCLKOUT. 

Poprawne dla wejścia GPIO oraz funkcji peryferyjnych 

 (domyślnie). 
01b: Kwalifikacja przy użyciu 3-próbkowego okna 

kwalifikacji. Odstęp czasu pomiędzy próbkami jest określany w 

rejestrze GPACTRL. Poprawne dla wejścia GPIO oraz funkcji 

peryferyjnych. 

10b: Kwalifikacja przy użyciu 6-próbkowego okna 

kwalifikacji. Odstęp czasu pomiędzy próbkami jest określany w 

rejestrze GPACTRL. Poprawne dla wejścia GPIO oraz funkcji 

peryferyjnych.  

11b: Wejście bez synchronizacji lub kwalifikacji 

(asynchroniczne). Poprawne tylko dla funkcji peryferyjnych. 

Jeśli nóżka jest skonfigurowana jako wejście GPIO to wybranie 
tej opcji jest równoważne ustawieniu 00b, czyli z 

synchronizacją do sygnału SYSCLKOUT. 
(1) Rejestry mają ochronę EALLOW.  
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Rys. 3.13 Rejestr GPAMUX2. [SPRU712F 4-5] 

 
Tab. 3.13 Rejestry portu A GPIO[31:16] -  GPAMUX2, GPAQSEL2 modułu GPIO [SPRU712F tab.4-16, 22] 
Nazwa 

rejestru 

Nazwa pola Opis 

GPAMUX2 GPIO31(GPAMUX2[31:30]) GPIO31 jest konfigurowane jako: 

00b: GPIO31 (I/O) wejście/wyjście 31-te ogólnego 

przeznaczenia (domyślnie). 

01b: CANTXA (I),  

10b: zarezerwowany,  

11b: zarezerwowany, (/TZ4 (I) dla F28044) 

Sposób konfigurowania dla wszystkich pól rejestru GPAMUX2 
jest podany w tab.3.10 oraz tab.3.11. 

GPAQSEL2 GPIO31(GPAQSEL2[31:30]) 

– GPIO16(GPAQSEL2[1:0]) 

Określa typ kwalifikacji dla nóżek. Kwalifikacja nóżki jest 

sterowana przez 2-bitowe pole (pkt.3.2.2): 

00b: Wejście z synchronizacją do sygnału SYSCLKOUT. 

Poprawne dla wejścia GPIO oraz funkcji peryferyjnych 

 (domyślnie). 

01b: Kwalifikacja przy użyciu 3-próbkowego okna 

kwalifikacji. Odstęp czasu pomiędzy próbkami jest określany w 

rejestrze GPACTRL. Poprawne dla wejścia GPIO oraz funkcji 

peryferyjnych. 

10b:  Kwalifikacja przy użyciu 6-próbkowego okna 

kwalifikacji. Odstęp czasu pomiędzy próbkami jest określany w 
rejestrze GPACTRL. Poprawne dla wejścia GPIO oraz funkcji 

peryferyjnych.  

11b: Wejście bez synchronizacji lub kwalifikacji 

(asynchroniczne). Poprawne tylko dla funkcji peryferyjnych. 

Jeśli nóżka jest skonfigurowana jako wejście GPIO to wybranie 

tej opcji jest równoważne ustawieniu 00b, czyli z 

synchronizacją do sygnału SYSCLKOUT. 
(1) Rejestry mają ochronę EALLOW.  

 

 
Rys. 3.14 Rejestry portu B GPIO[34:32] -  GPBMUX1, GPBQSEL1 modułu GPIO [SPRU712F tab.4-17, 23] 

Nazwa 

rejestru 

Nazwa pola Opis 

GPBMUX1 GPIO34(GPBMUX1[5:4]) GPIO34 jest konfigurowane jako: 

00b: GPIO34 (I/O) wejście/wyjście 34-te ogólnego 

przeznaczenia (domyślnie). 

01b: zarezerwowany, 

10b: zarezerwowany,  

11b: zarezerwowany,  
Sposób konfigurowania dla wszystkich pól rejestru GPBMUX1 

jest podany w tab.3.10 oraz tab.3.11. 

GPBQSEL1 GPIO34(GPBQSEL1[31:30]) 

– GPIO32(GPBQSEL1[1:0]) 

Określa typ kwalifikacji dla nóżek. Kwalifikacja nóżki jest 

sterowana przez 2-bitowe pole (pkt.3.2.2): 

00b: Wejście z synchronizacją do sygnału SYSCLKOUT. 

Poprawne dla wejścia GPIO oraz funkcji peryferyjnych 

 (domyślnie). 

01b: Kwalifikacja przy użyciu 3-próbkowego okna 
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kwalifikacji. Odstęp czasu pomiędzy próbkami jest określany w 

rejestrze GPBCTRL. Poprawne dla wejścia GPIO oraz funkcji 

peryferyjnych. 

10b:  Kwalifikacja przy użyciu 6-próbkowego okna 

kwalifikacji. Odstęp czasu pomiędzy próbkami jest określany w 

rejestrze GPBCTRL. Poprawne dla wejścia GPIO oraz funkcji 

peryferyjnych. 

11b: Wejście bez synchronizacji lub kwalifikacji 

(asynchroniczne). Poprawne tylko dla funkcji peryferyjnych. 

Jeśli nóżka jest skonfigurowana jako wejście GPIO to wybranie 

tej opcji jest równoważne ustawieniu 00b, czyli z 

synchronizacją do sygnału SYSCLKOUT. 
(1) Rejestry mają ochronę EALLOW.  

 

Rejestr GPBMUX2 oraz GPBQSEL2 jest cały zarezerwowany. 

 

 
Rys. 3.15 Rejestr kwalifikacji portu A GPIO[31:0]  GPACTRL modułu GPIO. [SPRU712F rys.4-8] 

 

Tab. 3.15 Rejestr kwalifikacji portu A GPIO[31:0] GPACTRL modułu GPIO [SPRU712F tab.4-19] 
Bity Nazwa  Opis 

31-24 QUALPRD3  

0x00 

0x01 
0x02 

… 

0xFF 

Określa okres próbkowania dla nóżek GPIO31-GPIO24 

Okres_próbkowania = TSYSCLKOUT (2) 

Okres_próbkowania = 2xTSYSCLKOUT  
Okres_próbkowania = 4xTSYSCLKOUT  

… 

Okres_próbkowania = 510xTSYSCLKOUT  

23-16 QUALPRD2  

0x00 

0x01 

0x02 

… 

0xFF 

Określa okres próbkowania dla nóżek GPIO23-GPIO16 

Okres_próbkowania = TSYSCLKOUT (2) 

Okres_próbkowania = 2xTSYSCLKOUT  

Okres_próbkowania = 4xTSYSCLKOUT  

… 

Okres_próbkowania = 510xTSYSCLKOUT  

15-8 QUALPRD1  

0x00 

0x01 

0x02 
… 

0xFF 

Określa okres próbkowania dla nóżek GPIO15-GPIO8 

Okres_próbkowania = TSYSCLKOUT (2) 

Okres_próbkowania = 2xTSYSCLKOUT  

Okres_próbkowania = 4xTSYSCLKOUT  
… 

Okres_próbkowania = 510xTSYSCLKOUT  

7-0 QUALPRD0  

0x00 

0x01 

0x02 

… 

0xFF 

Określa okres próbkowania dla nóżek GPIO7-GPIO0 

Okres_próbkowania = TSYSCLKOUT (2) 

Okres_próbkowania = 2xTSYSCLKOUT  

Okres_próbkowania = 4xTSYSCLKOUT  

… 

Okres_próbkowania = 510xTSYSCLKOUT  
(1) Rejestry mają ochronę EALLOW.  
(2) TSYSCLKOUT oznacza okres systemowego sygnału zegarowego SYSCLKOUT 

 

 

 
Rys. 3.16 Rejestr kwalifikacji portu B GPIO[34:2] GPBCTRL modułu GPIO. [SPRU712F rys.4-9] 
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Tab. 3.16 Rejestr kwalifikacji portu B GPIO[34:2] GPBCTRL modułu GPIO [SPRU712F tab.4-20] 

Bity Nazwa  Opis 

31-8   zarezerwowane 

7-0 QUALPRD0  

0x00 

0x01 

0x02 

… 

0xFF 

Określa okres próbkowania dla nóżek GPIO34-GPIO42 

Okres_próbkowania = TSYSCLKOUT (2) 

Okres_próbkowania = 2xTSYSCLKOUT  

Okres_próbkowania = 4xTSYSCLKOUT  

… 

Okres_próbkowania = 510xTSYSCLKOUT  
(1) Rejestr ma ochronę EALLOW.  
(2) TSYSCLKOUT oznacza okres systemowego sygnału zegarowego SYSCLKOUT 

 

 
Rys. 3.20 Rejestry portu A GPIO[31:0] -  GPADIR, GPAPUD, GPASET, GPACLEAR, GPATOGGLE modułu 

GPIO 

 
Tab. 3.17 Rejestry portu A GPIO[31:0] -  GPADAT GPADIR, GPAPUD, GPASET, GPACLEAR, 

GPATOGGLE modułu GPIO [SPRU712F tab.4-29, 25, 27] 
Nazwa rejestru Nazwa pola Opis 

GPADAT GPIO31(GPADAT[31]) – 

GPIO0(GPADAT[0]) 

 

Każdy bit odpowiada jednej nóżce portu A. 

0: Odczyt zera oznacza, że obecnie stan nóżki jest niski, bez 

względu na sposób skonfigurowania.  

Wpis zera powoduje wymuszenia stanu niskiego na nóżce o 

ile jest ona skonfigurowana jako wyjście GPIO w 

odpowiednim rejestrze GPAMUX1/2 oraz GPADIR. W 
przeciwnym wypadku zero jest zapamiętane w zatrzasku 

wyjściowym bez zmiany stanu nóżki. 

1: Odczyt jedynki oznacza, że obecnie stan nóżki jest 

wysoki, bez względu na sposób skonfigurowania.  

Wpis jedynki powoduje wymuszenia stanu wysokiego na 

nóżce o ile jest ona skonfigurowana jako wyjście GPIO w 

odpowiednim rejestrze GPAMUX1/2 oraz GPADIR. W 

przeciwnym wypadku jedynka jest zapamiętana w zatrzasku 

wyjściowym bez zmiany stanu nóżki. 

GPADIR GPIO31(GPADIR [31]) – 

GPIO0(GPADIR [0]) 

Określa kierunek nóżki portu A gdy jest ona 

skonfigurowana jako GPIO w odpowiednim rejestrze 

GPAMUX1 lub GPAMUX2. 

0: Konfiguruje nóżkę jako wejście (domyślnie). 
1: Konfiguruje nóżkę jako wyjście. 

Wtedy aktualna zawartość zatrzasku wyjściowego określa 

stan nóżki. Należy najpierw inicjować zawartość zatrzasku 

wyjściowego GPADAT a następnie zmienić 

skonfigurowanie nóżki z wejścia na wyjście. Do zmiany 

stanu nóżki należy używać rejestrów GPASET, 

GPACLEAR oraz GPATOGGLE. 

GPAPUD GPIO31(GPAPUD [31]) – 

GPIO0(GPAPUD [0]) 

Określa skonfigurowanie podciągania dla nóżki portu A. 

Każdy bit rejestru odpowiada nóżce GPIO. 

0: Włącza podciąganie dla wybranych nóżek. Domyślnie 

dla GPIO31-GPIO12. 
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1: Wyłącza podciąganie dla wybranych nóżek. Domyślnie 

dla GPIO11-GPIO0. 

GPASET GPIO31(GPASET [31]) – 

GPIO0(GPASET [0]) 

Każdy bit rejestru odpowiada nóżce GPIO. 

0: Wpis zera jest ignorowany. Rejestr zawsze jest 

odczytywany jako zero. 

1: Wpis jedynki powoduje wymuszenia stanu wysokiego na 

nóżce o ile jest ona skonfigurowana jako wyjście GPIO w 

odpowiednim rejestrze GPAMUX1/2 oraz GPADIR. W 

przeciwnym wypadku jedynka jest zapamiętana w zatrzasku 

wyjściowym bez zmiany stanu nóżki. 

GPACLEAR GPIO31(GPACLEAR [31]) – 

GPIO0(GPACLEAR [0]) 

Każdy bit rejestru odpowiada nóżce GPIO. 

0: Wpis zera jest ignorowany. Rejestr zawsze jest 

odczytywany jako zero. 

1: Wpis jedynki powoduje wymuszenia stanu niskiego na 
nóżce o ile jest ona skonfigurowana jako wyjście GPIO w 

odpowiednim rejestrze GPAMUX1/2 oraz GPADIR. W 

przeciwnym wypadku zero jest zapamiętane w zatrzasku 

wyjściowym bez zmiany stanu nóżki. 

GPATOGGLE GPIO31(GPATOGGLE [31]) 

– GPIO0(GPATOGGLE [0]) 

Każdy bit rejestru odpowiada nóżce GPIO. 

0: Wpis zera jest ignorowany. Rejestr zawsze jest 

odczytywany jako zero. 

1: Wpis jedynki powoduje zmianę ustawienia zatrzasku 

wyjściowego na stan przeciwny (z zera na jedynkę oraz z 

jedynki na zero) i odpowiednie wysterowanie nóżki GPIO  

o ile jest ona skonfigurowana jako wyjście GPIO w 

odpowiednim rejestrze GPAMUX1/2 oraz GPADIR. W 
przeciwnym wypadku zmiana jest zapamiętywana w 

zatrzasku wyjściowym bez zmiany stanu nóżki. 
(1) Rejestry mają ochronę EALLOW.  

 

 
Rys. 3.21 Rejestry portu B GPIO[34:32] - GPBDIR, GPBSET, GPBCLEAR, GPBTOGGLE modułu GPIO 

 
Tab. 3.18 Rejestry portu B GPIO[34:32] - GPBDIR, GPBSET, GPBCLEAR, GPBTOGGLE modułu GPIO 

[SPRU712F tab.4-26] 
Nazwa rejestru Nazwa pola Opis 

GPBDIR GPIO34(GPBDIR [2]) –  
GPIO32(GPBDIR [0]) 

Określa kierunek nóżki portu B gdy jest ona 
skonfigurowana jako GPIO w odpowiednim rejestrze 

GPBMUX1 lub GPBMUX2. 

0: Konfiguruje nóżkę jako wejście (domyślnie). 

1: Konfiguruje nóżkę jako wyjście. 

Wtedy aktualna zawartość zatrzasku wyjściowego określa 

stan nóżki. Należy najpierw inicjować zawartość zatrzasku 

wyjściowego GPBDAT a następnie zmienić 

skonfigurowanie nóżki z wejścia na wyjście. Do zmiany 

stanu nóżki należy używać rejestrów GPBSET, 

GPBCLEAR oraz GPBTOGGLE.  

GPBSET GPIO34(GPBSET [2]) –  

GPIO32(GPBSET [0]) 

Każdy bit rejestru odpowiada nóżce GPIO. 

0: Wpis zera jest ignorowany. Rejestr zawsze jest 
odczytywany jako zero. 

1: Wpis jedynki powoduje wymuszenia stanu wysokiego na 

nóżce o ile jest ona skonfigurowana jako wyjście GPIO w 

odpowiednim rejestrze GPBMUX1/2 oraz GPBDIR. W 

przeciwnym wypadku jedynka jest zapamiętana w zatrzasku 

wyjściowym bez zmiany stanu nóżki. 

GPBCLEAR GPIO34(GPBCLEAR [2]) –  

GPIO32(GPBCLEAR [0]) 

Każdy bit rejestru odpowiada nóżce GPIO. 

0: Wpis zera jest ignorowany. Rejestr zawsze jest 
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odczytywany jako zero. 

1: Wpis jedynki powoduje wymuszenia stanu niskiego na 

nóżce o ile jest ona skonfigurowana jako wyjście GPIO w 

odpowiednim rejestrze GPBMUX1/2 oraz GPBDIR. W 

przeciwnym wypadku zero jest zapamiętane w zatrzasku 

wyjściowym bez zmiany stanu nóżki. 

GPBTOGGLE GPIO34(GPBTOGGLE [2]) –  

GPIO32(GPBTOGGLE [0]) 

Każdy bit rejestru odpowiada nóżce GPIO.  

0: Wpis zera jest ignorowany. Rejestr zawsze jest 

odczytywany jako zero. 

1: Wpis jedynki powoduje zmianę ustawienia zatrzasku 

wyjściowego na stan przeciwny (z zera na jedynkę oraz z 

jedynki na zero) i odpowiednie wysterowanie nóżki GPIO  

o ile jest ona skonfigurowana jako wyjście GPIO w 
odpowiednim rejestrze GPBMUX1/2 oraz GPBDIR. W 

przeciwnym wypadku zmiana jest zapamiętywana w 

zatrzasku wyjściowym bez zmiany stanu nóżki. 
(1) Rejestr GPBDIR ma ochronę EALLOW.  

 

 
Rys. 3.23 Rejestry portu B GPIO[35:32] - GPBDAT, GPBPUD modułu GPIO. [SPRU712F rys.4-16, 18] 

 
Tab. 3.19 Rejestry portu B GPIO[35:32] - GPBDAT, GPBPUD modułu GPIO 
Nazwa rejestru Nazwa pola Opis 

GPBDAT GPIO35(GPADAT[31]) (2)  

– GPIO32(GPADAT[0]) 

 

Każdy bit odpowiada jednej nóżce portu B. 

0: Odczyt zera oznacza, że obecnie stan nóżki jest niski, bez 

względu na sposób skonfigurowania.  

Wpis zera powoduje wymuszenia stanu niskiego na nóżce o ile 

jest ona skonfigurowana jako wyjście GPIO w odpowiednim 

rejestrze GPBMUX1 oraz GPBDIR. W przeciwnym wypadku 

zero jest zapamiętane w zatrzasku wyjściowym bez zmiany 
stanu nóżki. 

1: Odczyt jedynki oznacza, że obecnie stan nóżki jest wysoki, 

bez względu na sposób skonfigurowania.  

Wpis jedynki powoduje wymuszenia stanu wysokiego na nóżce 

o ile jest ona skonfigurowana jako wyjście GPIO w 

odpowiednim rejestrze GPBMUX1 oraz GPBDIR. W 

przeciwnym wypadku jedynka jest zapamiętana w zatrzasku 

wyjściowym bez zmiany stanu nóżki. 

 [SPRU712F tab.4-30] 

GPBPUD(1) GPIO35(GPAPUD[31]) (2)  

– GPIO32(GPAPUD[0]) 

 

Określa skonfigurowanie podciągania dla nóżki portu B. Każdy 

bit rejestru odpowiada nóżce GPIO. 

0: Włącza podciąganie dla wybranych nóżek (domyślnie). 
1: Wyłącza podciąganie dla wybranych nóżek.  

 [SPRU712F tab.4-28] 
(1) Rejestr GPBPUD ma ochronę EALLOW.  
 (2) Wejście GPIO35 jest wewnętrzne dostępne lecz nie ma przypisanej nóżki zewnętrznej procesora. Podciąganie 

dla tej nóżki jest wyłączone po zakończeniu operacji RESET. W celu zminimalizowania poboru prądu, 

zwłaszcza w stanie LPM (obniżonego poboru mocy), należy włączyć podciąganie dla GPIO35. 

 

Rejestry wyboru źródła dla przerwania zewnętrznego i trybu LPM 

 

 
Rys. 3.28 Rejestr GPIOXINT1SEL, GPIOXINT2SEL [SPRU712F rys.4-21] 
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Tab. 3.20 Opis pól bitowych rejestru GPIOXINT1SEL, GPIOXINT2SEL, GPIOXNMISEL [SPRU712F tab.4-

37, 38, 39]  
Nazwa rejestru Nazwa pola Opis 

GPIOXINT1SEL GPIOSEL[4:0]( GPIOXINT1SEL[4:0]) 

 

 

 

00000b 

 

00001b 

… 

11110b 

11111b 

Określa która nóżka portu A jest użyta jako 

źródło dla przerwania XINT1. Polaryzacja 

sygnału jest konfigurowana poprzez wpis do 

rejestru XINT1CR. 

Wybierz nóżkę GPIO0 jako źródło dla 

przerwania XINT1 (domyślne) 

Wybierz nóżkę GPIO1 

… 

Wybierz nóżkę GPIO30 

Wybierz nóżkę GPIO31 

GPIOXINT2SEL GPIOSEL[4:0]( GPIOXINT2SEL[4:0]) 
 

 

 

00000b 

 

00001b 

… 

11110b 

11111b 

Określa która nóżka portu A jest użyta jako 
źródło dla przerwania XINT2. Polaryzacja 

sygnału jest konfigurowana poprzez wpis do 

rejestru XINT2CR . 

Wybierz nóżkę GPIO0 jako źródło dla 

przerwania XINT2 (domyślne) 

Wybierz nóżkę GPIO1 

… 

Wybierz nóżkę GPIO30 

Wybierz nóżkę GPIO31 

GPIOXNMISEL GPIOSEL[4:0]( GPIOXNMISEL[4:0]) 

 

 
 

00000b 

 

00001b 

… 

11110b 

11111b 

Określa która nóżka portu A jest użyta jako 

źródło dla przerwania XNMI. Polaryzacja 

sygnału jest konfigurowana poprzez wpis do 
rejestru XNMICR. 

Wybierz nóżkę GPIO0 jako źródło dla 

przerwania XMNI (domyślne) 

Wybierz nóżkę GPIO1 

… 

Wybierz nóżkę GPIO30 

Wybierz nóżkę GPIO31 
 (1) Rejestry mają ochronę EALLOW.  

 
 

 
Rys. 3.29 Rejestr GPIOLPMSEL [SPRU712F rys.4-22] 

 
Tab. 3.21 Opis pól bitowych rejestru GPIOLPMSEL [SPRU712F tab.4-40] 

Bity Nazwa Opis 

31-0 GPIO31(GPIOLPMSEL[31]) 

– GPIO0(GPIOLPMSEL[0]) 

 

Wybór źródła dla wyjścia procesora ze stanu obniżonego poboru mocy 

(LPM). Każdy bit odpowiada jednej nóżce portu A.  

0: Jeśli bit jest wyzerowany to sygnał na odpowiadającej mu nóżce nie 

ma wpływu na stan LPM. 

1: Jeśli bit jest ustawiony na jedynkę, to sygnał na odpowiadającej mu 

nóżce może wyprowadzić procesor ze stanu LPM. 
(1) Rejestr ma ochronę EALLOW.  

 


