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Arduino tanfolyam kezdőknek és haladóknak

3. Tömbök, ciklusok, számkijelző multiplex vezérlése 
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Tömbök
 A tömbváltozó közös névvel ellátott  értékek/számok gyűjteménye, 

melyeket az index (sorszám) szerint érhetünk el. A tömbök 
indexelése a 0 sorszámmal kezdődik. 

 A tömböt - a többi változóhoz hasonlóan - használat előtt  deklarálni 
kell és lehetőség szerint a kezdőértékkel feltölteni, például:
int a[5];       // Egy 5 elemű, int típusú tömböt deklarálunk
a[3] = 10;      // Az a tömb 4. eleme 10 lesz
int x = a[3];   // Az x változó értéke 10 lesz

 A tömbök egyik haszna az, hogy programciklusban egy számlálót 
növelgetve végig tudjuk futt atni a tömbelemek sorszámain 
(lásd majd a for ciklusnál!)

 A tömbök másik haszna az, hogy
függvényeknek történő paraméter-
átadásnál elegendő a tömb nevét 
és az elemek számát megadni
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Programciklusok szervezése
 Ismétlődő feladatok esetén az 

utasításainkat „újrahasznosíthatjuk” 
ciklusok szervezésével, amikor egy 
utasításblokkot többször lefutt atunk

 Nem (csak) végtelen ciklust akarunk, 
ezért kell bennmaradási (vagy kilépési) 
feltétel

 A feltételt az utasításblokk 
végrehajtása előtt  vagy után is 
vizsgálhatjuk: 

 Előltesztelő ciklus: while, for

 Hátultesztelő ciklus: do … while

Feltétel?
igen

nem

Utasítások

Elöltesztelő ciklus

Utasítások

Feltétel?
igen

Hátultesztelő ciklusnem
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Ciklusszervezés for és while utasítással
for (int i=0; i<5; i++) { utasítások }   

 A for utasítás sorszámozott  elöltesztelő ciklust szervez
1) Az első kifejezésben szereplő változó felveszi a kezdőértéket
2) Kiértékelésre kerül a második kifejezés, s teljesülés (nem nulla érték) 

esetén végrehajtásra kerül a ciklus törzse
3) A ciklustörzs lefutása után végrehajtásra kerül a harmadik kifejezésben 

szereplő művelet, majd visszatérünk a 2. ponthoz  

 A while utasításnál csak a kiértékelendő feltétel adható meg 

for(int i = 0; i < 5; i++) {
  digitalWrite(LED,HIGH);
  delay(50);
  digitalWrite(LED,LOW);
  delay(500);
}

int i = 0;
while (i < 5) {
  digitalWrite(LED,HIGH);
  delay(50);
  digitalWrite(LED,LOW);
  delay(500);
  i++;    
}

Kezdőérték     feltétel     ciklusváltozó léptetés   
Kezdőérték     
Feltétel   

  
Ciklusváltozó léptetés   

FOR ciklus                                         WHILE ciklus
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break utasítás – kilépés a ciklusból
 A break utasítás használatával kiléphetünk a  for, while vagy do…

while ciklusból, függetlenül a normál kilépési feltételtől. A switch 
case utasításokból is a break segítségével léphetünk ki

 Példa for ciklusból történő kilépésre:

int threshold = 40;
for (int x = 0; x < 255; x++) {
  analogWrite(PWMpin, x);
  sens = analogRead(sensorPin);
  if (sens > threshold) {     // kiugrás határérték túllépésnél
    x = 0;
    break;
  }
  delay(50);
}
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MFS_leds.ino
 A for utasítás használatával egyenként kapcsoljuk fel 

a multifunkciós bővítőkártya LED-jeit!

 Ügyeljünk rá, hogy a katódok vezérlése fordított  
logikát igényel (lehúzásra világít a LED)!

 A baloldali ábrán az ekvivalens kapcsolás látható
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MFS_leds.ino
byte leds = 0;                           // A kiírandó LED bitminta
const byte LED_pin[] = {10, 11, 12, 13}; // LED kimenetek sorszámai

void setup() {
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    pinMode(LED_pin[i], OUTPUT);         // LED kimenet inicializálás
    digitalWrite(LED_pin[i], HIGH);      // kezdetben a LED legyen kikapcsolva
  }
}

void loop() {
  leds = 0;                              // Kezdetben minden LED kikapcsolva
  update_LEDs();                         // Kijelzés frissítése
  delay(500);
  for (int i = 0; i < 4; i++) {          // Egyenként felkapcsoljuk a LED-eket
    bitSet(leds, i);                     // A 'leds' következő bitjét '1'-b állítja
    update_LEDs();                       // Kijelzés frissítése
    delay(500);
  }
}

void update_LEDs() {                     // Frissíti a LED-ek állapotát
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    digitalWrite(LED_pin[i], !bitRead(leds, i));  // Közös anódú LED, fordított logika
  }
} negáció
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MFS_leds.ino
 A képen alulról felfelé, tehát 

a feliratozott  D4, D3, D2, D1 
sorrendjében gyulladnak ki 
a LED-ek

 A sorrendet a
const byte LED_pin[]={10, 11, 12, 13};

sorban befolyásolhatjuk
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Léptetőregiszter
 A léptetőregiszter (shift �register) 

minden óraimpulzusra egy 
helyiértékkel tovább lépteti az 
adatbiteket és az első helyre 
bekapuzza a soros adatvonal 
pillanatnyi állapotát

 A 74HC595 típusú
integrált áramkör
a léptetőregiszteren 
kívül egy
adatrögzítő (latch)
regisztert és egy
kimenetvezérlő
kaput (output�enable)
is tartalmaz
Az ábra forrása: htt ps://lastminuteengineers.com/74hc595-shift--register-arduino-tutorial/

https://lastminuteengineers.com/74hc595-shift-register-arduino-tutorial/
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A léptetőregiszter mint portbővítő

 SER – soros adat bemenet

 SRCLK – adatléptető órajel

 RCLK – adatrögzítő impulzus

 OE – kimenetvezérlés (0: engedélyez)
lehet állandóan alacsony, vagy PWM
jellel vezérelt

 SRCLR – reset jel, törli a regisztert
(0 állapotban aktív)
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74HC595 IC felépítése

 A léptetőregiszter 8 db 
sorbakötött  D-típusú tárolóból áll, 
amelynek SER (data) az adatbemene-
te és SRCLK (clock) a léptető órajele

 Az RCLK (latch) órajel felfutó élénél 
a léptető regiszter tartalma átmásoló-
dik az adatkimeneti regiszterbe és 
rögzül

 Az adatkimeneti regiszter tartalma 
csak akkor jelenik meg a kimenete-
ken, ha az OE (output enable) beme-
netet alacsony állapotba húzzuk

 Az SRCLR (reset) bemenet alacsony 
szint esetén a léptető regiszter tartal-
ma törlődik
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ledek.ino
 LED-ek vezérlése 74HC595 léptető regiszterrel 

(forrás: htt ps://lastminuteengineers.com/74hc595-shift--register-arduino-tutorial/)

 SER (adat) – D4, RCLK (latch) – D5, SRCLK (órajel) – D6,
OE (kimenet engedélyezés) – GND, SRCLR (reset) – VCC (5V)

 Itt  most a LED-ek anódját vezéreljük (pozitív logika)  

https://lastminuteengineers.com/74hc595-shift-register-arduino-tutorial/
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ledek.ino
int latchPin = 5; // Latch pin of 74HC595 is connected to Digital pin 5
int clockPin = 6; // Clock pin of 74HC595 is connected to Digital pin 6
int dataPin = 4; // Data pin of 74HC595 is connected to Digital pin 4
byte leds = 0; // Bitminta, megmondja, melyik LED világítson
void setup() {
  pinMode(latchPin, OUTPUT);
  pinMode(dataPin, OUTPUT);  
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
}
void loop() {
  Leds = 0;                     // Kezdetben legyen minden LED kikapcsolva
  UpdateShiftRegister();        // Frissítjük a kijelzést
  delay(500);
  for (int i = 0; i < 8; i++) { // Egyenként, sorban kapcsoljuk fel a LED-eket
    bitSet(leds, i);            // A következő bit 1-be állítása a leds 
    UpdateShiftRegister();      // Frissítjük a kijelzést
    delay(500);
  }
}
void updateShiftRegister() {
   digitalWrite(latchPin, LOW);
   shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, leds);
   digitalWrite(latchPin, HIGH);
}

(forrás: https://lastminuteengineers.com/74hc595-shift-register-arduino-tutorial/)

https://lastminuteengineers.com/74hc595-shift-register-arduino-tutorial/
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A shiftO3ut() függvény használata 
 A shiftOut(dataPin, clockPin, bitOrder, value) függvény 

soros adatkiléptetésre szolgál, szinkronizáló órajellel

 Paraméterek:

 dataPin – az adat kivezetés sorszáma (pl. D4) 

  clockPin – a szinkron órajel kivezetés sorszáma (pl. D6)

 bit3rder – a bitsorrend (LSBFIRST vagy MSBFIRST)

 value – a kíírandó érték (byte típus lehet)

 A periféria kiválasztó jelet (chip select), vagy a 74HC595 léptető 
regiszter estében az adatrögzítő jelet a shiftOOut() függvény hívása 
előtt  és után digitalWrite() paranccsal kell vezérelni
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A shiftO3ut() függvény implementációja

void shiftOut(uint8_t dataPin,uint8_t clockPin,uint8_t bitOrder,uint8_t val)
{

uint8_t i;

for (i = 0; i < 8; i++)  {
if (bitOrder == LSBFIRST) {

digitalWrite(dataPin, val & 1);
val >>= 1;

} else {
digitalWrite(dataPin, (val & 128) != 0);
val <<= 1;

}

digitalWrite(clockPin, HIGH);
digitalWrite(clockPin, LOW);

}
} 

 A shiftOOut() függvény implementációja a wiring_shift.c 
állományban található az Arduino IDE fejlesztői környezet
 \hardware\arduino\avr\cores\arduino\ nevű almappájában
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Négyszámjegyű LED kijelző
 A 3461B típusú 7-szegmenses

4-számjegyű kijelző szegmens-
vezérlő vonalai közösítve vannak

 A 8. szegmens a tizedespont

 A szegmensek közösítése miatt 
csak multiplex (időosztásos)
vezérlés használható: 
egyidejűleg csak egy számjegy
jeleníthető meg

 A számjegyválasztó vezetékek
egy-egy számjegy LED-jei 
közösített  anódjainak kivezetései

 A 3461B típusú kijelző vezérlése
8 + 4 kivezetést igényel
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A multifunkciós kártya számkijelzője
 A multifunkciós bővítőkártya egy 4 számjegyű, hétszegmenses 

kijelzőt is tartalmaz, amely egy 3461BS típusú kijelzőből és két 
74HC595 léptető 
regiszterből áll 

 Az első regiszter a
7 szegmens + DP
LED katódokat vezérli
(negatív logika)

 A második regiszter
alsó négy bitje a
négy számjegy 
kiválasztására
szolgál (a közösített 
anódokat táplálja)

 Bitsorrend: MSBFIRST
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A multifunkciós kártya számkijelzője
 A kijelző tulajdonságai miatt  egyszerre csak egy számjegy lehet 

aktív, s a szegmensekre az ennek a számjegynek megfelelő 
bitkombinációt kell 
kiküldeni (negatív
logika szerint vezérelve a
szegmenseket)

 A bekötés:

 SER (data) – D8

 SRCLK (clock) – D7

 RCLK (latch) – D4

 3E  – GND

 SRCLR (reset) – VCC
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segments.ino
Kapcsoljuk fel 
sorban, egyenként 
az első (bal szélső) 
számjegy 
szegmenseit!

const int latchPin = 4;  // Latch pin of 74HC595 D5-re
const int clockPin = 7;  // Clock pin of 74HC595 D6-ra
const int dataPin  = 8;  // Data pin of 74HC595 D4-re
byte leds = 0;           // A kiírandó LED bitminta tárolója
void setup() {
  pinMode(latchPin, OUTPUT);
  pinMode(dataPin, OUTPUT);  
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  leds = 0;                   // Kezdetben minden LED kikapcsolva
  updateShiftRegister();      // Kijelzés frissítése
  delay(500);
  for (int i=0; i < 8; i++) { // Egyenként felkapcsoljuk a LED-eket
    bitSet(leds, i);          // A 'leds' következő bitjét '1'-b állítja
    updateShiftRegister();    // Kijelzés frissítése
    delay(500);
  }
}

void updateShiftRegister() {
   digitalWrite(latchPin, LOW);
   shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, ~leds);
   shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0xF1);
   digitalWrite(latchPin, HIGH);
}

Szegmensek  vezérlése (katód)

Számjegy kiválasztás (anód)
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segments.ino
 Az ábrán a bal szélső számjegy szegmenseit gyújtjuk ki, sorban
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segments4digit.ino

const int latchPin = 4;  // Latch pin of 74HC595 D5-re
const int clockPin = 7;  // Clock pin of 74HC595 D6-ra
const int dataPin = 8;   // Data pin of 74HC595 D4-re

byte leds = 0;           // A kiírandó LED bitminta tárolója
byte digit = 0xF0;       // A kiválasztott számjegy

const byte DIGIT_SELECT[] = {0xF1, 0xF2, 0xF4, 0xF8};

void setup() {
  pinMode(latchPin, OUTPUT);
  pinMode(dataPin, OUTPUT);
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
}

 Kapcsoljuk most fel egyenként, előbb az első, majd sorban a többi 
számjegy szegmenseit!
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segments4digit.ino (folytatás)

void loop() {
  for (int d = 0; d < 4; d++) {
    digit = DIGIT_SELECT[d];
    leds = 0;                   // Kezdetben minden LED kikapcsolva
    updateShiftRegister();      // Kijelzés frissítése
    delay(500);
    for (int i = 0; i < 8; i++) // Egyenként felkapcsoljuk a LED-eket
    {
      bitSet(leds, i);          // A 'leds' következő bitjét '1'-be állítja
      updateShiftRegister();    // Kijelzés frissítése
      delay(500);
    }
  }
}

void updateShiftRegister() {
  digitalWrite(latchPin, LOW);
  shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, ~leds);
  shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, digit);
  digitalWrite(latchPin, HIGH);
}
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A multiplex kijelzés elve
 Programciklusban (for, while)

 Jelezzük ki az első számjegyet

 Jelezzük ki a második számjegyet

 Jelezzük ki a hatmadik számjegyet

 Jelezzük ki a negyedik számjegyet

 Kezdjük elölről a kiíratást!

 Ha az egyes kiírások között  
20 ms-nál kevesebb idő telik el,
a szemünk nem veszi észre a
kijelző villogását
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numbers.ino – számjegyek multiplex kijelzése

#define LATCH_DIO 4
#define CLK_DIO 7
#define DATA_DIO 8
 
/* A 0 - 9 számjegyek szegmens rajzolata (negatív logikával) */
const byte SEGMENT_MAP[] = 
{0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0X80,0X90};
/* Az 1 - 4 számjegyek kiválasztásához kiküldendő adat */
const byte SEGMENT_SELECT[] = {0xF1,0xF2,0xF4,0xF8};
 
void setup () {
  /* A vezérlő kimenetek konfigurálása  */
  pinMode(LATCH_DIO,OUTPUT);
  pinMode(CLK_DIO,OUTPUT);
  pinMode(DATA_DIO,OUTPUT);
}

 Írjunk ki egy négyjegyű számot a 4-digites kijelzőn

 A számjegyeket csak egyenként tudjuk kiíratni, s ezt folyamatosan 
kell ismételni, hogy a szemünk ne vegye észre a villogást!
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numbers.ino – számjegyek multiplex kijelzése

 A loop() függvény állandó ismétlődése gondoskodik a kijelzés 
folyamatos frissítéséről

 Ezt a folyamatot nem szakíthatjuk meg blokkoló várakozással 
/* Main program */
void loop() {
  /* Folyamatos képfrissítés a 0123 szám kiírásával */
  WriteNumberToSegment(0 , 0);
  WriteNumberToSegment(1 , 1);
  WriteNumberToSegment(2 , 2);
  WriteNumberToSegment(3 , 3);
}
 
/* 0-9 közötti számjegy kiírása a megadott helyiértéken */
void WriteNumberToSegment(byte Segment, byte Value) {
  digitalWrite(LATCH_DIO,LOW);
  shiftOut(DATA_DIO, CLK_DIO, MSBFIRST, SEGMENT_MAP[Value]);
  shiftOut(DATA_DIO, CLK_DIO, MSBFIRST, SEGMENT_SELECT[Segment] );
  digitalWrite(LATCH_DIO,HIGH);
}
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Az Arduino nano kártya kivezetései



27Hobbielektronika csoport 2020/2021 Debreceni Megtestesülés Plébánia

Ellenállás színkódok


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27

