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Bevezetés a mikrovezérlők programozásába: 
Fényérzékelés, fénymérés 
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LDR_test.ino –  tesztprogram a fényérzékeny ellenálláshoz (LDR) 

TLS2561_and_LDR.ino – LDR kalibrálása TLS2561 fénymérővel 

LED_test.ino – tesztprogram: LED, mint fényérzékelő 

TCRT5000_test.ino – Reflektív oprikai szenzor kipróbálása 

 

Lab 19 projektek 

Megjegyzés: A letölthető Lab19.zip állományt az alábbi mappába bontsuk ki: 
 c:\Fehasználók\<usernév> \Dokumentumok\Arduino 
 
Fontos, hogy a libraries almappa tartalma az alábbi mappába kerüljön: 
c:\Fehasználók\<usernév> \Dokumentumok\Arduino\libraries 



CdS fényérzékeny ellenállás 

Hobbielektronika csoport 2015/2016 Debreceni Megtestesülés Plébánia 3 

A GL55 típusú kadmiumszulfid (CdS) 
anyagú ellenállások vezetőképessége 
a fény hatására növekszik. 
A spektrális érzékenység maximuma 
540 nm (sárgászöld). 
 
 

Típus Sötét-
ellenállás 

Ellenállás @ 
10 lx 

𝜸 Válaszidő 

GL5528 1 MΩ 10 – 20 kΩ 0.6 20 – 30 ms 

𝛾 = lg(
R10

R100
) 

R10 és R100 a 10 és 100 lux-
nál mért ellenállás értékek. 



Fotometriai alapfogalmak 
Fényforrás fényerőssége: az egységnyi térszögbe kisugárzott fényteljesítmény 
(ref 555 nm). Mértékegysége: 1 cd  (= 1W/683 sr), kb. 1 gyertya fényerőssége. 
Egy 100 W izzó fényerőssége kb. 120 cd. 

Fényáram: a fényerősség és a kisugárzási térszög szorzata. Mértékegysége:  
1 lm ( = 1 cd · 1 sr) Egy 100 W izzólámpa fényárama kb. 1380 lumen. 

Megvilágítás erőssége: az adott felületre eső fényáram és a felület nagyságának 
hánydosa. Mértékegysége: 1 lx (1 lux a megvilágítása annak a felületnek, 
amelynek 1 négyzetméterére merőlegesen és egyenletesen 1 lumen fényáram 
esik). Egy 100 W izzó 1,5 m távolságból kb. 100 lx megvilágítást eredményez. 
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Környezet Megvilágítás (lux) 

Iroda 500 

Folyosó 50 

Napfény nyáron 100 000 

Napfény télen 10 000 

Telihold 0,2 

Színérzékelés határa 3 



LDR_test.ino 
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void setup() {   

  Serial.begin(9600);  

  analogReference(DEFAULT); 

} 

 

void loop() {   

  int sensorValue = analogRead(A0);  

  Serial.print("A0 = "); 

  Serial.print(sensorValue);  

  Serial.print(" V0: "); 

  float voltage = sensorValue*4.66/1023; 

  Serial.print(voltage,3); 

  float Rx = 10000.0; 

  if(sensorValue>0) { 

    Rx = 46.6/voltage-10; 

  }     

  Serial.print(" V  Resistance = ");   

  Serial.print(Rx,1);   

  Serial.println(" kOhm");  

  delay(2000); 

} 

10k 

Itt  4,66 V a mért tényleges referencia 
feszültség (5 V helyett). 
 
Rx kiszámítása: 

  voltage =  4,66 V * 10k /(Rx + 10k) 

Ha Rx-et kifejezzük, akkor: 

  Rx = 4,66 V * 10k / voltage – 10k 

Megjegyzés: Vref értéke itt kiesik, de a 
későbbi kísérleteinknél Vref és az osztót  
tápláló feszültség értéke különböző lesz! 



TLS2561 fénymérő 
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VCC 
GND 

SCL 
SDA 

INT 

A TLS2561 I2C fénymérő a megvilágítás erősségét méri a  
0.4 – 40 000 lx tartományban.   
A szenzor  egy 16 bites Digitális-Analóg átalakítót és két 
mérőcsatornát tartalmaz.  A Si érzékelők az IR fényre is 
érzékenyek, ezért a második csatorna korrekcióra  
szolgál (az IR tartományt méri). Az adatlap formulái alapján 
kalibrált megvilágítási értéket kaphatunk.  
Felhasználás: pl. képernyő háttérvilágítás szabályozásához 



TLS2561 regiszterek 
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(be/kikapcsolás) 
Időzítés és erősítés) 

0. csat alacsony h.é. bájt) 
0. csat: magas h.é. bájt 

1. csat alacsony h.é. bájt) 
1. csat: magas h.é. bájt 

Legfontosabb beállítások: Bekapcsolás, adatgyűjtési idő és az erősítés megadása. 
Kiolvasás: 0. és 1. csatorna 16 bitesen. 
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TLS2561_and_LDR.ino 
Kalibráljuk a fényérzékeny ellenállásunkat a TLS2561 szenzor segítségével! 



TLS2561_and_LDR.ino 
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#include <Wire.h>   //I2C programkönyvtár 

#include <Adafruit_Sensor.h> //Adafruit általános Sensor programkönyvtár 

#include <Adafruit_TSL2561_U.h>   //Adafruit TSL2561 szenzor programkönyvtár 

 

Adafruit_TSL2561_Unified tsl = Adafruit_TSL2561_Unified(TSL2561_ADDR_LOW, 12345); 

 

int sensorValue = 0;              //Változó az ADC kiolvasásához 

 

void setup(void) { 

  Serial.begin(9600); 

  Serial.println("Light Sensor Test"); 

  Serial.println("");   

  if(!tsl.begin()) {  //Szenzor inicializálás vizsgálata 

    Serial.print("Ooops, no TSL2561 detected ... Check your wiring or I2C ADDR!"); 

    while(1); 

  }   

  displaySensorDetails();  //Szenzor információk kiíratása 

  configureSensor();  //Érzékenység beállítása 

  Serial.println(""); 

} 

I2C cím                    ID 

Folyatatás a következő oldalon… 

Kiindulási alap: Adafruit egyesített szenzor programkönyvtár és TLS2561 mintapélda 
 Link: github.com/adafruit/Adafruit_TSL2561 és github.com/adafruit/Adafruit_Sensor  
A TLS2561 mintaprogramot kibővítjük az LDR értékét meghatározó korábbi programmal. 

https://github.com/adafruit/Adafruit_TSL2561
https://github.com/adafruit/Adafruit_TSL2561
https://github.com/adafruit/Adafruit_TSL2561
https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
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TLS2561_and_LDR.ino 
void displaySensorDetails(void) { 

  sensor_t sensor; 

  tsl.getSensor(&sensor); 

  Serial.println("------------------------------------"); 

  Serial.print  ("Sensor:       "); Serial.println(sensor.name); 

  Serial.print  ("Driver Ver:   "); Serial.println(sensor.version); 

  Serial.print  ("Unique ID:    "); Serial.println(sensor.sensor_id); 

  Serial.print  ("Max Value:    "); Serial.print(sensor.max_value);  

  Serial.println(" lux"); 

  Serial.print  ("Min Value:    "); Serial.print(sensor.min_value); 

  Serial.println(" lux"); 

  Serial.print  ("Resolution:   "); Serial.print(sensor.resolution); 

  Serial.println(" lux");   

  Serial.println("------------------------------------"); 

  Serial.println(""); 

  delay(500); 

} 

void configureSensor (void) { 

  tsl.enableAutoRange(true);   // switches automatically between 1x and 16x   

  tsl.setIntegrationTime(TSL2561_INTEGRATIONTIME_13MS);      // low resolution 

  Serial.println("------------------------------------"); 

  Serial.print  ("Gain:         "); Serial.println("Auto"); 

  Serial.print  ("Timing:       "); Serial.println("13 ms"); 

  Serial.println("------------------------------------"); 

} 

 
Folyatatás a következő oldalon… 



Hobbielektronika csoport 2015/2016 Debreceni Megtestesülés Plébánia 11 

TLS2561_and_LDR.ino 

void loop (void) {   

  sensors_event_t event; 

  //Get a new sensor event  

  tsl.getEvent(&event); 

  //Kiírás, ha 0-tól különböző 

  if (event.light) {  

    Serial.print(event.light); 

    Serial.println(" lux"); 

  } 

  else { 

    Serial.println("Sensor overload"); 

  } 

  ... 

  LDR ellenállásának meghatározása, 

  úgy, mint az LDR_test.ino  

  programban 

  ... 

} 
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A fotoellenállás kalibrálása 
Feladat: változtassuk a megvilágítást, és mérjük meg az LDR ellenállását a 
megvilágítás függvényében! 



A LED mint fényérzékelő 
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LED normál módban: a nyitóirányú áram hatására fényt bocsájt ki. 
 

LED fordított módban: a fény hatására áramot termel. 
 

Nem használható minden LED  egyforma 
sikeresen, általában a vörös LED-ek 
alkalmasabbak. 
 
1. kísérlet: „mezei” 3 mm-es vörös LED 

 
2. kísérlet: 10 mm-es RGB LED vörös LED-je 

 
A LED katódját földre,  az anódját pedig az 
Arduino  A0 analóg bemenetére kötjük. 



LED_test.ino 
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void setup() {   

  Serial.begin(9600);  

  analogReference(INTERNAL);  //1.1 V reference 

} 

 

void loop() {   

  uint32_t sum = 0; 

  for(int i=0; i<4400; i++) { 

    sum += analogRead(A0); 

  } 

  sum = sum >> 12;            //divide by 4x1024 

  Serial.println(sum);        //voltage in mV units 

  delay(2000); 

} 

A zajok kiátlagolására sok (4400 db) mérést végzünk. 
 
              U [mV] = ADC * 1100 mV/1024     (precízebben /1023 lenne…) 
 
Ha 1100 db. mérést végeznénk, akkor sum értéke éppen ADCatlag * 1100 lenne. 
Mivel 4-szer több mérést végzünk,  ezért 1024 helyett 4096-tal kell osztani, ami 12 
bináris helyiértékű aritmetikai  jobbraléptetésnek (C nyelven: sum>>12) felel meg. 



LED_test.ino eredmények 
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1. kísérlet: „mezei” LED                                          2. kísérlet: RGB LED vörös LED-je 



További lehetőségek 
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A megvilágított LED-ből kivehető áram felerősítése műveleti 
erősítővel (áram- feszültség konverter). Az alábbi kapcsolás 
érzékenysége =  1 V/µA 



TCRT5000 reflektív optikai érzékelő 
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Egy IR LED-et és egy fototranzisztort tartalmaz. 

Működési elv: ha nincs akadály, a fény nem verődik vissza, 
a tranzisztor nem érzékel fényt. 
Visszaverődés esetén a távolságtól és a reflexiós 
tényezőtől függ a visszaverődési arány. 
 



Bekötési vázlat 
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47 kΩ 

100 Ω 

Fototranzisztornál mindegy, hogy kollektor- vagy emitter oldalra kerül a munkaellenállás. 
Mi most emitter oldalra tettük, így a nagyobb feszültség nagyobb megvilágítottságot jelent. 



TCRT5000_test.ino 
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void setup() {   

  Serial.begin(9600);  

  analogReference(DEFAULT);    //5 V referencia 

} 

 

void loop() {   

  uint32_t sum = 0; 

  for(int i=0; i<4660; i++)   //4,66 V a valódi referencia 

  { 

    sum += analogRead(A0); 

  } 

  sum = sum >> 10;            //osztás 1024-gyel 

  Serial.println(sum);        //kiíratás mV-okban  

  delay(2000); 

} 

A kipróbáláshoz az Arduino MiniPirate program is megfelel (a p parancs kiírja az 
analóg bemenetek állapotát is), de minimális módosítással használhatjuk a 
LED_test.ino programot is.   

Javasolt beállítások:  

• DEFAULT referencia (VCC, azaz +5V névl. Az ADC referenciája),  
• 4660 db. mérés (nálam 4660 mV a tényleges VCC feszültség) 
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Emlékeztető: Arduino nano v3.0 

Hobbielektronika csoport 2015/2016 Debreceni Megtestesülés Plébánia 21 


