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MSP430 programozás Energia környezetben 

„Let’s DISCO” 
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Emlékeztető: hangkeltés 
piezo „csipogóval” 

tone(kivezetés, frekvencia, időtartam)  

Négyszögjelet kelt a megadott kimeneten, a 
megadott frekvenciával (50 %-os kitöltésű 
négyszögjel), a megadott ideig szól. 

noTone(kivezetés) 

Leállítja a hangkeltést a megadott kivezetésen. 
 
(bővebben lásd: Talk06 és Lab06) 

Célkitűzés: kombináljuk a hangkeltést vizuális hatásokkal! 



LED villogtatás a zene ütemére 
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#include ”pitches.h” 

const int buzzerPin = 19;        //Piezo kimenet 

const int discolight = RED_LED;  //LED kimenet 

const int melody[] = {NOTE_F4, … NOTE_G4,NOTE_G4,NOTE_F4,NOTE_P }; 

int num = 64; // total number of notes and spaces 

const int noteDurations[] = { 8,8,8, … 4,8,8,4,8,8,3 }; 

void setup() {   

  pinMode(discolight,OUTPUT);  

  for (int thisNote = 0; thisNote < num; thisNote++) { 

    int noteDuration = 1500/noteDurations[thisNote]; 

    tone(buzzerPin, melody[thisNote],noteDuration); 

    int pauseBetweenNotes = (noteDuration + 50)/2; //Megfelezett időtartam 

    if(melody[thisNote]>0) digitalWrite(discolight, HIGH); 

    delay(pauseBetweenNotes); 

    digitalWrite(discolight, LOW); 

    delay(pauseBetweenNotes);  

    noTone(buzzerPin); 

  } 

}  

Hangmagasságok 
 
 
 
 
Időtartamok 
 
 
 
 
 
     Félidőig világít 
     a LED 
 A második félidőben már  

nem világít a LED 

Lab07/discolight1.ino   (részletek) 



Emlékeztető: az RGB LED 
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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


Emlékeztető: PWM  
(„analóg” vezérlés) 

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 



Emlékeztető: I/O térkép 
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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 



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



RGB_led vezérlése 
számítógépről 

const int redPin = P2_2; 

const int greenPin = P1_6; 

const int bluePin = P2_4; 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(redPin, OUTPUT); 

  pinMode(greenPin, OUTPUT); 

  pinMode(bluePin, OUTPUT); 

} 
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void loop() { 

  while (Serial.available() > 0) { 

    int red = Serial.parseInt(); 

    int green = Serial.parseInt(); 

    int blue = Serial.parseInt(); 

    if (Serial.read() == '\n') { 

      red = constrain(red, 0, 255); 

      green = constrain(green, 0, 255); 

      blue = constrain(blue, 0, 255); 

      analogWrite(redPin, red); 

      analogWrite(greenPin, green); 

      analogWrite(bluePin, blue); 

      Serial.print(red, HEX); 

      Serial.print(green, HEX); 

      Serial.println(blue, HEX); 

    } 

  } 

}  

Adatbevitel 
 
 
    Korlátozás 
 
 
Vezérlés 
 
Kiírás 

ReadASCIIString.ino A terminálablakban beírt három számmal 
vezéreljük az RGB színkomponenseket . 



A terminál beállítása és használata 
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Beállításnál a „Newline” opciót válasszuk! 

A szóközökkel elválasztott három szám 
beírása után kattintsnunk a Send gombra, 
Vagy nyomjuk meg az Enter billentyűt! 



Fényorgona – 1. változat 
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Ha a hangmagasságot valamilyen 
módon fényeffektusokra leképezzük, 
vizuálisan jelenítjük meg a zenét. 
 
A kapcsolás az előző kettő 
kombinálása, de az első változatban 
csak a kék színkomponens intenzitását 
(a fényerősséget) fogjuk vezérelni.  
A leképezés nem lineáris , hanem 
négyzetes (exponenciális kellene), ami 
jobban illeszkedik a fényérzékelés 
sajátosságaihoz. 
 
Discolight2.ino  (részlet) 
const int buzzerPin = 19; 

const int discolight = P2_4; 



Fényorgona – 1. változat 
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                                                    Discolight2.ino (részlet) 
void setup() { 

  pinMode(discolight,OUTPUT); 

  for (int thisNote = 0; thisNote < num; thisNote++) { 

       int noteDuration = 1500/noteDurations[thisNote]; 

       tone(buzzerPin, melody[thisNote],noteDuration); 

       int pauseBetweenNotes = (noteDuration + 50)/2; 

       if(melody[thisNote]>0) { 

           color = map(melody[thisNote],NOTE_F4,NOTE_D5,1,15); 

           color = color*color; 

       } else { 

           color=0; 

       } 

       analogWrite(discolight,color);     

       delay(pauseBetweenNotes); 

       analogWrite(discolight,0); 

       delay(pauseBetweenNotes); 

       noTone(buzzerPin); 

  } 

} 

Hangmagasság leképezése: 
1. Lineárisan 1-15 közé 
2. Négyzetesen 1-225 közé 
 
Világít a LED 
 
Kioltjuk a LED-et 
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Fényorgona – 2. változat 
Lab07/discolight3.ino  

 Vonjuk be a színeket a vizuális effektusok megjelenítésébe!  
• Ideális eset: a három színkompons fényerősségének szabályozása. 

Technikai akadály: A tone() függvény leköti a Timer0 perifériát, a megmaradt 
Timer1 pedig csak csak két színkomponens vezérlését teszi lehetővé az 
analogWrite() függvénnyel. 
 
Most egy primitívebb megoldást választunk: csak ki-be kapcsoljuk az R-G-B 
komponenseket. Így a szüneten (000) kívül 7 lehetőség van (001 – 111), erre 
kell leképezni a hangmagasságot.  

  if(melody[thisNote]>0) { 

            color = map(melody[thisNote],NOTE_F4,NOTE_D5,1,7);  

  } 

  else {  

       color=0;  

  }  
legmélyebb 
          legmagasabb 

Elfogadott 
értékek 



Fényorgona – 3. változat 
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                                                    Discolight3.ino (részlet) 
void setup() { 

    pinMode(redPin,OUTPUT); 

    pinMode(greenPin,OUTPUT); 

    pinMode(bluePin,OUTPUT); 

    for (int thisNote = 0; thisNote < num; thisNote++) { 

        int noteDuration = 1500/noteDurations[thisNote]; 

        tone(buzzerPin, melody[thisNote],noteDuration); 

        if(melody[thisNote]>0) { 

           color = map(melody[thisNote],NOTE_F4,NOTE_D5,1,7); 

        } else { color=0; } 

        digitalWrite(redPin,color & 1);     //RED  

        digitalWrite(greenPin,color & 2);   //GREEN 

        digitalWrite(bluePin,color & 4);    //BLUE  

        delay(noteDuration); 

        digitalWrite(redPin,LOW);           //Switch off RED 

        digitalWrite(greenPin,LOW);         //Switch off GREEN 

        digitalWrite(bluePin,LOW);          //Switch off GREEN        

        delay(50);                          //Short pause   

        noTone(buzzerPin); 

  } 

} 


