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MSP430 programozás Energia környezetben 

„Mostan színes tintákról álmodom” 

lámpákról 



Az RGB LED bemutatása 
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http://www.mbeckler.org/microcontrollers/rgb_led/ 
http://www.pjrc.com/teensy/tutorial2.html 
 

Az RGB LED három, különböző színű LED egy közös tokban.   
A három szín a három alapszín, amelyből minden más szín 
kikeverhető (additív színkeveréssel): 
Red     =  piros 
Green =  zöld 
Blue    =  kék 

http://www.mbeckler.org/microcontrollers/rgb_led/
http://www.mbeckler.org/microcontrollers/rgb_led/
http://www.pjrc.com/teensy/tutorial2.html
http://www.pjrc.com/teensy/tutorial2.html


Hozzávalók 
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1 db RGB LED (common cathode) 
3 db 510 Ω-os ellenállás 
4 db átkötő vezeték (F + M) 
1 db dugaszolós próbapanel 
1 db Launchpad kártya 



Emlékeztető: I/O térkép 
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Huzalozási 
vázlat 
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Közös katódú LED esetén a közös 
pontot (leghosszabb láb) a GND 
kivezetésre kötjük. 
 
Közös anódú LED esetén pedig a 
VCC kivezetésre kötjük a közös 
pontot (leghosszabb láb). 
 
Az alábbi kiosztás az analogWrite() 
funkcióval is használható: 
RED        P2_2 láb 
GREEN   P1_6 láb 
BLUE      P2_4 láb 



Emlékeztető: I/O vezérlés 

Digitális I/O 

• pinMode(pin, mode) – kivezetés üzemmódjának beállítása 

• digitalWrite(pin, state) - kimenetvezérlés 

• digitalRead(pin) – bemenet állapotának lekérdezése 

 

Analóg I/O 

• analogReference(ref) – ADC referenciájának megadása 

• analogRead(chan) – analóg-digitális konverzió eredménye 

• analogWrite(pin) - PWM teljesítményvezérlés 
Referencia: DEFAULT (VCC), INTERNAL1V5, INTERNAL2V5 or EXTERNAL 
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Az RGB_ledblink program 
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#define LED_RED    P2_2          //A vezérlő kimenetek definiálása 

#define LED_BLUE   P2_4 

#define LED_GREEN  P1_6 

 

void setup() {                 

  pinMode(LED_RED, OUTPUT);      //Kimenetnek állítjuk    

  pinMode(LED_BLUE, OUTPUT);      

  pinMode(LED_GREEN, OUTPUT);        

} 

 

void loop() { 

  digitalWrite(LED_RED, HIGH);   // piros LED be 

  delay(1000);                   // várunk 1 másodpercig 

  digitalWrite(LED_RED, LOW);    // piros LED ki 

  digitalWrite(LED_GREEN, HIGH); // zöld LED be 

  delay(1000);                   // várunk 1 másodpercig 

  digitalWrite(LED_GREEN, LOW);  // zöld LED ki 

  digitalWrite(LED_BLUE, HIGH);  // kék LED be 

  delay(1000);                   // várunk 1 másodpercig 

  digitalWrite(LED_BLUE, LOW);   // kék LED ki 

  delay(1000);                   // várunk 1 másodpercig   

} 



Színkeverés RGB LED-del 
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Additív színkeverés elve:  
a színkomponensek „összeadódnak” 
 
 
Ha különböző arányban keverjük a 
komponenseket, akkor elvileg 
bármely színárnyalat kikeverhető. 

Forrás:  http://www.mbeckler.org/microcontrollers/rgb_led/ 

http://www.mbeckler.org/microcontrollers/rgb_led/
http://www.mbeckler.org/microcontrollers/rgb_led/
http://www.mbeckler.org/microcontrollers/rgb_led/


Az RGB_ledblink2 program 
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#define LED_RED    P2_2                //vezérlő kimenetek definiálása 

#define LED_BLUE   P2_4 

#define LED_GREEN  P1_6 

 

int color = 1; 

 

void setup() {                 

  pinMode(LED_RED, OUTPUT);            //Kimenetnek állítjuk    

  pinMode(LED_BLUE, OUTPUT);      

  pinMode(LED_GREEN, OUTPUT);        

} 

 

void loop() { 

  digitalWrite(LED_RED, color & 1);    // piros komponens 

  digitalWrite(LED_GREEN, color & 2);  // zöld komponens 

  digitalWrite(LED_BLUE, color & 4);   // kék komponens 

  delay(2000);                         // várunk 2 másodpercig   

} 

Sorban léptetjük 0 és 7 között az RGB LED színkódjait (color változó), melynek  
értelmezése:    0. bit = piros, 1. bit = zöld 2. bit = kék alapszín. 
 Mindegyik színkombináció 2 másodpercig világít, utána tovább lépünk. 



Hangulatlámpa folytonos 
színátmenettel 
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Projektleírás és a képek forrása:  
http://users.atw.hu/wattmep/RGB_LED_627A/RGB_LED_627A.html 
 

http://users.atw.hu/wattmep/RGB_LED_627A/RGB_LED_627A.html
http://users.atw.hu/wattmep/RGB_LED_627A/RGB_LED_627A.html
http://users.atw.hu/wattmep/RGB_LED_627A/RGB_LED_627A.html


Emlékeztető: PWM 

PWM = pulse width 
modulation (impulzus-
szélesség moduláció. 

 

A frekvencia állandó, 

a kitöltés változtatható 
0- 255 között. 
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Az analogWrite() függvény csak bizonyos  lábakra vonatkozóan használható, de 
további megkötések is vannak. 

Időzítő Csatorna Választható kivezetés 

Timer0 TA0.1 P1_2, P1_6 vagy P2_6 

Timer1 TA1.1 P2_1 vagy P2_2 

Timer1 TA1.2 P2_4 vagy P2_5 



RGB_led program 
#define LED_RED    P2_2 

#define LED_BLUE   P2_4 

#define LED_GREEN  P1_6 

 

float RGB1[3]; 

float RGB2[3]; 

float INC[3]; 

float SUM; 

int red, green, blue; 

 

void setup() {  

//--- Kiindulási színek generálása, véletlenszerűen   

  randomSeed(analogRead(0)); 

  for (int x=0; x<3; x++) { 

    RGB1[x] = random(256); 

    RGB2[x] = random(256);  

  }  

}  
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RGB_led program 
void loop() {  

//--- Az 1. színből a 2. színbe történő átmenet lépéseinek meghatározása   

  for (int x=0; x<3; x++) { 

    INC[x] = (RGB1[x] - RGB2[x]) / 256;  

  }  

//--- Közelítés 256 lépésben 

  for (int s=0; s<256; s++) { 

    red = int(RGB1[0]); 

    green = int(RGB1[1]); 

    blue = int(RGB1[2]); 

//--- A közelítő szín kijelzése 

    analogWrite (LED_RED, red);   

    analogWrite (LED_GREEN, green);    

    analogWrite (LED_BLUE, blue);      

    delay(20);    

    for (int x=0; x<3; x++) { 

      RGB1[x] -= INC[x];   //Közelítünk a másik színhez     

    } 

  }  //folyt. köv. 
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RGB_led program 
//--- Új színt konstruálunk, véletlen számok generálásával  

  do { //Ciklikus ismétlés, míg SUM >= 300 nem teljesül  

    SUM = 0; 

    for (int x=0; x<3; x++) { 

      RGB2[x] = random(956)-700; 

      RGB2[x] = constrain(RGB2[x], 0, 255);  

      SUM += RGB2[x]; 

    } 

  }  

  while(SUM < 300);        //Nem engedjük túlságosan elsötétedni 

}  
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