
MSP430 programozás Energia környezeteben 

 

Kezdő lépések az MSP430 mikrovezérlővel 



Előfeltételek és témakörök 

 Előfeltételek 
 Alapszíntű C programozási ismeretek (Kernighan és Ritchie könyv) 

 A C könyvtárak és fejléc állományok használatának alapszintű ismerete 

 Alapvető ismeretek az órajelgenerátor, a megszakítások a GPIO tulajdonságok és a perifériákkal 
(időzítők, SPI, I2C) kapcsolatban. Adatlap és korábbi cikkek alapján…  

 Szükséges eszközök és szoftverek 
 Harver 

 PC USB porttal, Windows (XP, 7, 8), Linux vagy Mac OS  

 MSP430 Launchpad (v1.5) 

 Szoftver 

 Energia  (letöltés: http://energia.nu ) 

 Launchpad USB meghajtó szoftver  

 Témakörök 

 Néhány szó az  „Arduino‟-ról, s arról, hogy mire találták ki 

 Néhány szó az „Energia‟ fejlesztői környzeteről és előzményeiről 

 Energia telepítése, indítás és mintaprojektek futtatása 

 Soros kommunikáció használata a Launchpad kártya és a PC között 

 Programmegszakítások használata 

 CPU regiszterek módosítása Energia programokban 

 Az alapértelmezett órajel-frekvencia módosítása 
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Mi az Arduino? 
Hardver 
Nyíltforrású mikrovezérlő kártyák kivezetésekkel 

 Fizikai számítástechnika 
Szoftver, ami kölcsönhat a valós világgal 

 Nyíltforrású eszköztár 
Eszközök, Szoftver, Hardver (Creative 

Commons licenszeléssel) 

 Népszerű megoldások… 
Nyítforrású példaprojektek, hobbisták,  

gyors prototípus kidolgozás 

Eszköz 
 IDE: szerkesztés, fordítás, letöltés  

Programkönyvtár 
‘Wiring’  nyelv tartalmaz: 
 C/C++ szoftvert 
 Arduino függvénykönyvtárakat 



– Arduino a TI 

mikrovezérlőkhöz  

 Energia az Arduino  leszármazottja  
Texas Instruments mikrovezérlőkhöz 

 Szoftver – Wiring programozási nyelv 

 Eszköz – Energia IDE 

 Hardver (támogatott MCU-k) 

 MSP430 LaunchPad (G2xxx sorozat) 

 MSP430 FRAM “FraunchPad” 

 Stellaris/Tiva Cortex-M4F Launchpad 

 Forráskód – energia.github.com/Energia/ 

 Támogatás – forum.43oh.com 

Az Energia egy 

szovjet rakéta volt 



 Az Energia programok 
elnevezése sketch (vázlat) 

 A sketch tipikusan két 
függvényt definiál: 

 setup() 

 loop() 

 Vannak C/C++ programok 
amelyek az Arduino/Wiring 
könyvtárakat használják 

A könyvtárak az IDE-vel 
települnek 

 Ha szükséges, 
hozzáférhetünk az MCU HW 
specifikus részeihez, de ez 
korlátozza a hordozhatóságot  

 Ledvillogtatás az MCU-k 
‘Hello World’  példája 

 ‘Wiring‟ egyszerűvé teszi 

 Nem optimalizált példa 

// A legtöbb kártyán van LED és soros ellenállás 
// a 14-es láb és a föld közé kötve 
#define  LED_PIN   14 
void setup () { 
   // digitális kimenetnek állítja a 14. lábat 
 pinMode (LED_PIN, OUTPUT); 
} 
void loop () { 
  digitalWrite (LED_PIN, HIGH); // LED be 
  delay (1000);    // 1 s várakozás (1000ms) 
  digitalWrite (LED_PIN, LOW);  // LED ki 
  delay (1000);    // 1s várakozás 
} 

Programozás az Energia környezetben 



Energia Referencia kézikönyv 



  MSP430 C kód és Energia program 

Végtelen 
ciklus 

Beállítások 

 

void setup() { 
 // Setup pin for output 
 pinMode (LED_PIN, OUTPUT); 
} 

 

 

 

 

 

 
void loop() { 

 digitalWrite (LED_PIN, HIGH); // LED on 

 delay (1000);  // wait 1 second 

 digitalWrite (LED_PIN, LOW);  // LED off 

 delay (1000); 

} 

void main() { 

 // Setup pin for output 
 P1DIR = 0x40; 
 P1OUT = 0; 

 // Disable watchdog timer 
 WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; 

 // Setup Master Clock (MCLK) 
  BCSCTL1 = CALBC1_16MHZ; 
 DCOCTL = CALDCO_16MHZ; 
 BCSCTL2 &= ~(DIVS_0); 

 // Setup ACLK 
     BCSCTL3 |= LFXT1S_2; 

while(1) { 

   P1OUT = 0x40;   // LED on 

   _delay_cycles(1000);   // wait 1 sec 

   P1OUT = 0;   // LED off 

   _delay_cycles(1000); 

 } 

} 



MSP430 Launchpad : Energia Pinout 
http://github.com/energia/Energia/wiki/Hardware 

Arduino/Energia logical pin #’s 

Moving on to tools... 



Az Energia kezelése 

 Telepítés 

 Csak ki kell bontani az Energia csomagot 

 Minden csatolva van: programletöltő, 
könyvtárak, kártya támogatás, fordítók 

 Letöltés gomb… 

 Elvégzi a fordítást és letölti a programot a 
céláramkörbe 

 Hibakeresés– Használjuk a szokásos 
módszereket: 

 Nyomkövető kiírások: Serial.println() 

 Láb átbillentése & figyelés oszcilloszkóppal 

Új 

Megnyitás 

Mentés 

Fordítás/Ellenőrzés 

Letöltés 



Energia mintapéldák 

 Alapszintű példák 

 Blink ledvillogtatás 

 BareMinimum csak 
setup() és loop() 
   

 Mintapélda 
választása… 

 Megnyitás  és 
betöltés a szerkesztő 
ablakba 

 A Letöltés gombra 
kattintva elindul a 
fordítás, letöltés és a 
futtatás 



Hol találunk további információt? 

 Energia 
 Honlap:   http://energia.nu/ 

 Letöltés:  http://energia.nu/download/ 

 Wiki:  https://github.com/energia/Energia/wiki 

 Támogatott kártyák:  https://github.com/energia/Energia/wiki/Hardware 
 (H/W pin mapping) 

 Kezdőlépések:  https://github.com/energia/Energia/wiki/Getting-Started 

 Támogatói fórum:  http://forum.43oh.com/forum/28-energia/ 

 Magyar cikk:  http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/energia....html 

 Launchpad Boards 
 MSP430:  http://www.ti.com/tool/msp-exp430g2 (wiki) (eStore) 

 ARM Cortex-M4F: Launchpad   Wiki  eStore   

 Arduino:  
 honlap:   http://www.arduino.cc/  

 Referencia:  http://arduino.cc/en/Reference/HomePage  

 Comic book: http://www.jodyculkin.com/.../arduino-comic-latest3.pdf 

http://energia.nu/
http://energia.nu/
http://energia.nu/
http://energia.nu/download/
https://github.com/energia/Energia/wiki
https://github.com/energia/Energia/wiki/Hardware
https://github.com/energia/Energia/wiki/Hardware
https://github.com/energia/Energia/wiki/Hardware
https://github.com/energia/Energia/wiki/Getting-Started
https://github.com/energia/Energia/wiki/Getting-Started
https://github.com/energia/Energia/wiki/Getting-Started
https://github.com/energia/Energia/wiki/Getting-Started
https://github.com/energia/Energia/wiki/Getting-Started
http://forum.43oh.com/forum/28-energia/
http://forum.43oh.com/forum/28-energia/
http://forum.43oh.com/forum/28-energia/
http://forum.43oh.com/forum/28-energia/
http://forum.43oh.com/forum/28-energia/
http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/energia_integralt_fejlesztoi_kornyezet_az_msp430_mikrovezerlokhoz.html
http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/energia_integralt_fejlesztoi_kornyezet_az_msp430_mikrovezerlokhoz.html
http://www.ti.com/tool/msp-exp430g2
http://www.ti.com/tool/msp-exp430g2
http://www.ti.com/tool/msp-exp430g2
http://www.ti.com/tool/msp-exp430g2
http://www.ti.com/tool/msp-exp430g2
•	http:/processors.wiki.ti.com/index.php/MSP430_LaunchPad_(MSP-EXP430G2)
https://estore.ti.com/MSP-EXP430G2-MSP430-LaunchPad-Value-Line-Development-kit-P2031.aspx
http://www.ti.com/ww/en/launchpad/stellaris_head.html?DCMP=stellaris-launchpad&HQS=stellaris-launchpad-b
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Stellaris_LaunchPad
https://estore.ti.com/Stellaris-LaunchPad.aspx
http://www.arduino.cc/
http://www.arduino.cc/
http://arduino.cc/en/Reference/HomePage
http://arduino.cc/en/Reference/HomePage
http://www.jodyculkin.com/.../arduino-comic-latest3.pdf
http://www.jodyculkin.com/.../arduino-comic-latest3.pdf
http://www.jodyculkin.com/.../arduino-comic-latest3.pdf
http://www.jodyculkin.com/.../arduino-comic-latest3.pdf
http://www.jodyculkin.com/.../arduino-comic-latest3.pdf

