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Arduino tanfolyam kezdőknek és haladóknak

1. Ismerkedés az Arduino kártyával, digitális I/O
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Mi az Arduino?
 Az Arduino egy szabad szoftveres, nyílt forráskódú elektronikai 

fejlesztőplatform, agy ökoszisztéma az elektronikus eszközök 
könnyen megtanulható kezeléséhez

 Arduino IDE (integrált fejlesztői környezet) : 
Java alapú, keresztplatformos fejlesztői 
környezet (szerkesztő, fordító, programletöltő 
stb.)

 Arduino kártya: ATmega328P vagy más 
mikrovezérlőn alapuló hardver, amely 
önállóan vagy a számítógéppel 
összekapcsolva is működhet

 Arduino programnyelv és 
programkönyvtár-gyűjtemény: amely 
lehetővé teszi, hogy a mikrovezérlő 
részleteinek pontos ismerete nélkül, 
egyszerűen írhassunk programot
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Az Arduino születése
 2005-ben az olaszországi Ireában az Interaction Design 

Institute tanárai és diákjai fejlesztettéék ki. 

 Cél: olcsó és egyszerűen használható mikroezérlős fejlesztőeszköz 
(harder és szoftver) létrehozása, amellyel a diákok agy hobbisták 
röid idő alatté (~ 1 hó) interaktí eszközöket tudnak alkotni

 Előzmények:
Processing  – nyíltforrású programnyel és IDE (Casey Reas, Benjamin Fry)

Wiring – Nyílforrású mikroezérlős fejlesztőkártya és programnyel (Hernando Barragán)

Gianluca             Massimo               David
Martino                  Banzi              Cuertiellas
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Miért az Arduino?
 Jelenleg ez az egyik legolcsóbban beszerezhető fejlesztőeszköz

 Könnyen használható, ingyenes programfejlesztői környezet

 Világszerte elterjedt, rengeteg mintapélda, programkönytár, 
leírás, tanköny található hozzá

 Van hozzá többféle szimulátor, közötté9k ingyenesek is

 Nagy álasztékban találunk hozzá olcsó kiegészítőket

 Szenzorok

 Kommunikációs modulok

 Kijelzők

 Motorvezérlők

 Relé modulok

 Robotépítő KIT-ek
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Arduino nano v3.0
 Dugaszolós 

próbapanelhoz 
optimális

 Ára kedező

 A gyári fedlapokhoz 
csak kiegészítő 
kártyáal 
használható!
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Arduino nano v3.0

Felhasználói 
LED

RESET
GOMB
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Az Arduino nano kártya kivezetései
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Arduino Uno R3
 A képen a CH340 USB/UART átalakítóal szerelt áltozat látható
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Arduino UNO R3 - CH340 ”kínai” változat
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Az Arduino IDE telepítése
 Az arduino.cc/en/Main/Softw(are oldalról tölt9k le a legfrissebb 

Arduino kiadást – „JUST do(nload” (a ZIP áltozatot töltöm le)

 A letöltés és telepítés után a kártyához aló meghajtó programot is 
telepíteni kell (kínai Arduino klón esetén a CH341SER.EXE 
programot kell letölteni és futtéatni

https://www.arduino.cc/en/Main/Software
http://www.wch.cn/downloads/CH341SER_EXE.html
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Az Arduino IDE beállítása
Arduino Nano esetén

 Tools men9ben 
Arduino Nano álasztása

 ATmega328(Old Bootloader) 
álasztása

Arduino UNO esetén

 Tools men9ben 
Arduino Uno álasztása

 Vég9l a kártyához tartozó 
irtuális soros portot is 
álasszuk ki 
(eset9nkben COM5)
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Új program létrehozása
 Az Arduino IDE elindításakor, agy a File → New men9pont 

kattéintásáal egy új programszerkesztő ablak nyílik

 A programot - Arduino 
körökben - ázlatnak (sketch)
híják

 A „Vázlatf9zet” alapértel-
mezettéen a felhasználó
Dokumentumok/Arduino
mappájában an. 
A File → Preferences 
men9ponban átírható a helye

 Minden program kötelező
elmei a setup() és a loop()
f9ggények 

//Ide írd a beállító kódot! (egyszer fut le)
 

 

//Ide írd az ismétlődően futó kódot!
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Az Arduino programok szerkezete
 Minden Arduino program kötelező elemei: 

 setup() függvény (előkészítés)
Csak egyszer fut le bekapcsoláskor, vagy újraindításkor 

 loop() függvény (programhurok)
Vég nélkül ismétlődik

 A { } kapcsos zárójelpár a C 
programnyelhez hasonlóan 
blokkba foglalja az utasításokat

 F9ggényné előtté a void szó 
azt jelzi, hogy a f9ggény nem 
ad issza eredményt (eljárás)

 A setup és loop f9ggényeknek
nincs bemenő paramétere,
ezért a ( ) zárójelek közé nem
írunk semmit

void setup() {
  // csak egyszer futnak le:
  utasítások;
}

void loop() {
  // ismétlődő rész:
  utasítások;
}
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Digitális ki- és bemenetek kezelése
Digitális I/O

 pinMode(pin, mode) – kiezetés 9zemmódjának beállítása
ahol mode lehet: OUTPUT, INPUT, agy INPUT_PULLUP 

 digitalWrite(pin, state) – kimenetezérlés, 
ahol state lehet: LOW, agy HIGH

 digitalRead(pin) – bemenet állapotának lekérdezése,
a isszatérési érték 1 („magas”), agy 0 („alacsony”) lesz,
a bemenet állapotától f9ggően
 UART

D0(Rx), D1(Tx)

LED
D13
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Digitális ki- és bemenetek konfigurálása

A kivezetés azonosítója

0 – 13, A0 – A5 

Az adatáramlás iránya

OUTPUT: kimenetként iselkedik

INPUT: bemenetként iselkedik

INPUT_PULLUP: bemenet, belső felhúzással

pinMode(pin, mode)

 Az adatáramlás irányának beállításán kí9l a fenti f9ggény feladata a 
digitális mód engedélyezése, s sz9kség esetén az adotté lábra kapcsolódó 
megosztotté funkciók (oszcillátor, timer, PWM, soros kommunikációs 
periféria, stb.) letiltása.

 A belső felhúzás hatása olyan, mintha egy ellenállással a tápfesz9ltségre 
kötnénk a bemenetet – szabadon hagya magas szintet „érzékel”. 
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Digitális ki/bemenetek írása/olvasása

A kivezetés azonosítója

0 – 13, A0 – A5 
A kimenet állapota

LOW: alacsony szint („0”)

HIGH: magas szint („1”) 

digitalWrite(pin, state)

 A digitalRead() f9ggénynek csak egy bemenő paramétere an: 
az olasni kíánt láb száma.

 A f9ggénynek an isszatérési értéke is, amely „1” agy „0” lehet, a 
bemenet állapotától f9ggően.

int sw = digitalRead(pin)

Beállítja a kimenetet

Mintavételezi a 
bemenet állapotát
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Példaprogram: LED villogtatás
 Írjuk meg első programunkat, amely a D13 kiezetésre (pin, tüske) 

kötötté beépítetté felhasználói LED-et illogtatja! Az Arduino 
környezeteben ehhez már hozzárendelték a LED_BUILTIN neet!

 Beállításkor a D13 kiezetés (LED_BUILTIN) legyen digitális 
kimenet! 

// Example 01 : LED villogtatás

void setup() {
  pinMode(   ,       );   // LED_BUILTIN (D13) legyen digitális kimenet
}

void loop() {
                          // felkapcsoljuk a LED-et (1, azaz HIGH)
                          // várunk egy másodpercet
                          // lekapcsoljuk a LED-et  (0, azaz LOW)
                          // várunk egy másodpercet
}

Mit írjunk ide?

  Mit írjunk ide?
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Példaprogram: LED villogtatás
 Írjuk meg első programunkat, amely a D13 kiezetésre (pin, tüske) 

kötötté beépítetté felhasználói LED-et illogtatja!

 Állítsuk a LED kimenetet magas szintre, majd árjunk!

 Állítsuk a LED kimenetet alacsony szintre, majd árjunk!

// Example 01 : LED villogtatás
#define LED 13             // LED a D13 digitális kimenetre  van kötve

void setup() {
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);    // D13 legyen digitális kimenet
}

void loop() {
  digitalWrite(   ,     ); // felkapcsoljuk a LED-et (1, azaz HIGH)
  delay(    );             // várunk egy másodpercet
  digitalWrite(   ,     ); // lekapcsoljuk a LED-et  (0, azaz LOW)
  delay(    );             // várunk egy másodpercet
}

Mit írjunk ide?

A delay() függvénynek a késleltetési időt ms egységekben kell megadni 
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Példaprogram: LED villogtatás
 Próbáljuk ki a kész programot (kattéintsunk a  → gombra)! 

 Ha működik a programunk, akkor ments9k el (File → Save As) a 
ázlatf9zet mappába! Hozzunk létre egy Lab20_01 neű mappát (ha még 
nincs olyan neű), majd abba ments9k el blink néel!

/* Az Arduino kártyákon van egy beépített LED, ami programból vezérelhető 
 * Az UNO és a NANO kártyákon ez 13-as digitális kivezetéshez csatlakozik,
 * de más kártyákon más kivezetésre lehet kötve. Az előre definiált
 * LED_BUILTIN névvel hardverfüggetlen módon hivatkozhatunk 
 * erre a kivezetésre */
void setup() {
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);    //  D13 legyen digitális kimenet
}

void loop() {
  digitalWrite(LED_BIULTIN, HIGH); // felkapcsoljuk a LED-et (1, azaz HIGH)
  delay(1000);                     // várunk egy másodpercet
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  // lekapcsoljuk a LED-et  (0, azaz LOW)
  delay(1000);                     // várunk egy másodpercet
}
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Két LED-es villogó: twoled.ino
 Villogtassunk két LED-et felálta!

 RED_LED legyen a D10, 
GREEN_LED pedig legyen a D11 kimenetre köte!
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Két LED-es villogó: twoled.ino
 Használjuk kreatí módon a Copy-Paste funkciót! (Ctrl-C, Ctrl-V)

#define RED_LED   10
#define GREEN_LED 11

void setup() {
  pinMode(RED_LED,OUTPUT);       //D10 legyen kimenet
  pinMode(GREEN_LED,OUTPUT);     //D11 legyen kimenet
}

void loop() {
  digitalWrite(RED_LED,HIGH;     //RED_LED világít
  digitalWrite(GREEN_LED,LOW);   //GREEN_LED nem világít 
  delay(1000);                   //1 s várakozás  
  digitalWrite(RED_LED,LOW);     //RED_LED nem világít
  digitalWrite(GREEN_LED,HIGH);  //GREEN_LED világít
  delay(1000);                   //1 s várakozás
} 
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 Sok minden, egy helyen…

 4 db LED - Pin 10,11,12,13

 3 db nyomógomb – Pin A1, A2, A3

 Piezo zümmögő - Pin 3

 Potméter - Pin A0

 4 jegyű 7-szegmens kijelző (SPI)

 DS18B20/LM35 hőmérő aljzat - Pin A4

 Infravörös vevő aljzat - Pin 2

 Terminál kivezetés (APC220 modulhoz)

 Szabad kivezetések (PWM)  - Pin 5, 6, 9, A5 

 Reset gomb

Multifunkciós bővítőkártya
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Multifunkciós bővítőkártya
 LED ezérlő kimenetek: D10, D11, D12, D13 (lehúzáskor ilágítanak)

 Nyomógombok (A1, A2, A3) használatakor J2 legyen feltée!
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Nyomógomb állapotának beolvasása
 Feladat: A két LED a kapcsoló állásától f9ggően ilágítson:

 Ha a kapcsoló nyitva van, a piros LED világítson!

 Ha a kapcsoló zárva van, a zöld LED világítson!

 A nyomógomb állapotát a digitalRead() f9ggénnyel izsgáljuk!
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buttoon2led.ino

// Hardverfüggő rész Arduino kártyához
#define RED_LED   10
#define GREEN_LED 11
#define PUSH2     A1

// Hardverfüggetlen rész (MSP430 Launchpad kártyán is futtatható!)
void setup() {
  pinMode(RED_LED,OUTPUT);       // legyen kimenet
  pinMode(GREEN_LED,OUTPUT);     // legyen kimenet
  pinMode(PUSH2,INPUT_PULLUP);   // Bemenet belső felhúzással
}

void loop() {
  digitalWrite(RED_LED,digitalRead(PUSH2));    // világít, ha PUSH2 == HIGH
  digitalWrite(GREEN_LED,!digitalRead(PUSH2)); // világít, ha PUSH2 == LOW 
  delay(20);                     // pergésmentesítő késleltetés
} 

A !-jel a logikai tagadás (NEM) műveletének jele.
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Egyszerű közlekedési lámpa
 Köss9k három LED anódját a D10, D11, D12 kimenetekre, 

katódjaikat pedig egy-egy áramkorlátozó ellenálláson kereszt9l a 
GND kiezetésre!

 Kapcsolgassuk a LED-eket az alábbi séma 
                                                        szerint!
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traffiic_lamp.ino
#define RED_LED     10            // Piros LED D10-re
#define YELLOW_LED  11            // Sárga LED D11-re
#define GREEN_LED   12            // Zöld  LED D12-re  

void setup() {
  pinMode(RED_LED,OUTPUT);        // D10, D11, D12 legyenek digitális kimenetek!
  pinMode(YELLOW_LED,OUTPUT);
  pinMode(GREEN_LED,OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(RED_LED,LOW);      // 1. fázis: zöld
  digitalWrite(YELLOW_LED,LOW);
  digitalWrite(GREEN_LED,HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(GREEN_LED,LOW);    // 2. fázis: sárga 
  digitalWrite(YELLOW_LED,HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(YELLOW_LED,LOW);   // 3. fázis: piros
  digitalWrite(RED_LED,HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(YELLOW_LED,HIGH);  // 4. fázis: piros-sárga
  digitalWrite(RED_LED,HIGH);  
  delay(1000);
} 

Az időzítéseket a 
késleltetési idők 
módosításával 
állíthatjuk be
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Arduino nano tápellátása 1. lehetőség

Felhasználói 
LED

RESET
GOMB

5V USB csatlakozóról



30Hobbielektronika csoport 2020/2021 Debreceni Megtestesülés Plébánia

Arduino nano tápellátása 2. lehetőség

Felhasználói 
LED

RESET
GOMB

+5V az 5V jelű lábra 
külső forrásból

GND-re
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Arduino nano tápellátása 3. lehetőség

Felhasználói 
LED

RESET
GOMB

7-12 V a Vin 
bemenetre
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ATmega328p mikrovezérlő jellemzők
 A 8 bites ATmega328p egy RISC-alapú, Harard felépítésű 

mikroezérlő

 131-féle utasítás (többség9k egy ciklusú)

 32 x 8 általános felhasználású regiszter 

 Statikus működés (bármilyen kis frekencián működőképes)

  Max. 20MHz órajel (tápfesz9ltség f9ggő)

 2-ciklusú szorzó

 Sokszor újraírható memória (flaash 100000, EEPROM 1000000)

 32 KB Flash, 1 KB EEPROM, 2 KB RAM

 3 Timer, 6 PWM csatorna, 10 bites ADC, USART, SPI, I2C, WDT, 
Analog Comparator, 2 interrupt és pin-áltozásra felébresztés

 Tápfesz9ltség: 1.8 V – 5.5 V 
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ATmega328p mikrovezérlő blokkvázlata



34Hobbielektronika csoport 2020/2021 Debreceni Megtestesülés Plébánia

A CPU felépítése
 A eremtár az adatmemóriát

használja

 A regiszterek köz9l 6 db 
páronként összefogható, 
3 db 16 bites mutatóként,
melyek indirekt címzésre 
használhatók

 Az ALU aritmetikai, logikai 
és bitműeletek égzésére 
szolgál

 A legutóbbi műelet 
eredményének jelzőbitjeit 
(I, T, H, S, V, N, Z, C) a 
Status Regiszter tárolja
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Általános célú I/O vezérlése
 MCUCR regiszter PUD bit felhúzás tiltás (1) /engedélyezés (0)

 DDRB – B port adatirány-áltó regiszter (1: kimenet, 0: bemenet)

 PORTB – kimeneti adatregiszter,  a beleírt adat jelenik meg a 
kimeneten (bemenet esetén a belső felhúzást kapcsolja be)

￡ ltó
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Általános célú I/O vezérlése
 PINB – bemeneti adatregiszter

 

 A PINB regiszter olvasásakor a B port bemeneteinek pillanatnyi 
állapotát kapuzza az adatbuszra (beolasás)

 A PINB regiszter írásakor ha 1-et írunk alamelyik bitjébe, 
akkor a PORTB kimeneti adatregiszter megfelelő bitje átbillen 
(bit toggle), f9ggetlen9l az adatáramlási irány (DDRB) beállításától.
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twoled_fastio.ino
 Két LED-et illogtatunk ellen9temben, közetlen portkezeléssel

 Ez a program ATmega168, agy ATmega328 kártyán fut (Arduino 
UNO, nano, mini…)

 Piros LED a D10 lábra,  zöld LED a D11 lábra an köte, 
ezek a B port 2. és 3. bitjei

void setup() {
  DDRB |= 0b00001100;     // PORTB 2 és 3 bitje legyen kimenet!
  PORTB |= 0b00000100;    // Kezdetben PORTB_2 legyen HIGH!
  PORTB &= 0b11110111;    // Kezdetben PORTB_3 legyen LOW!
}

void loop() {
  PORTB ^= 0b00001100;    // a LED-ek átbillentése (XOR művelettel)
  delay(250);             // várunk egy negyedmásodpercig
}
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bit_toggle.ino
 Most a D13 kiezetésre (PORTB 5. bit) kötötté beépítetté LED-et 

illogtatjuk, közetlen port eléréssel és a bit toggle módszerrel

 PORTB 5. bitjének átbillentéséhez 1-et kell írnunk a PINB regiszter 
5. bitjébe

//Kezdeti beállítások
void setup() {
  DDRB |= 0b00100000;     // PORTB 5. bitje legyen kimenet!
  PORTB &= 0b11011111;    // Kezdetben PORTB_5 legyen LOW!
}

// a loop függvény újra és újra ismétlődik a végtelenségig
void loop() {
  PINB |= 0b00100000;     // a LED állapotát átbillentjük (bit toggle)
  delay(1000);            // várunk egy másodpercig
}
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