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MSP430 programozás Energia környezetben 

LED kijelzok – második rész 
„ 



Lab13 
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SPI_595_7seg  – Egyszerű mintaprogram kétszámjegyű  
hétszegmenses LED kijelzővel, 74HC595 shift regiszterrel, SPI 
programkönyvtár használattal 
 
SPI_595_thermometer  –    hőmérő alkalmazás a fenti 
kétszámjegyű LED kijelző felhasználásával 
 

SPI_595_7seg_special  –Az SPI_595_7seg projekt módosított 
változata az egyszerűsített vezetékezésű kijelzőhöz igazítva. 

 

SPI_595_spec_thermometer  –    Az SPI_595_thermometer 
program módosított változata az egyszerűsített vezetékezésű 
kijelzőhöz igazítva. 



Emlékeztető 
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A hétszegmenses kijelzők 7 db LED-et vagy LED csoportot tartalmaznak, 
olyan elrendezésben, hogy a 0…9 arab számjegyeket ki lehessen jelezni. 

A hét szegmenshez nyolcadikként többnyire egy tizedespont is járul. 

Kivetel: Közös anódú vagy közös katódú 



Kétszámjegyű kijelző 
szabályos meghajtása 
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Hevenyészett kivitel  
3x7 cm-es próbapanelon 
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Előny: 
Nem kell 
multiplex 
vezérlés 
 
Hátrány: 
Sok 
ellenállást 
kell beépíteni 
(nagyobb 
helyigény) 



A beépített SPI könyvtár 
A standard könyvtárakhoz tartozik, de az Energia Referencia szekciójában 
hiába keressük a leírását. Az Arduino dokumentációjához kell fordulnunk! 

Hardveres támogatású Soros Periféria Illesztő 

A számunkra legfontosabb metódusok: 

• SPI.begin() – az SPI csatorna inicializálása 

• SPI.setBitOrder(param) – melyik bit menjen ki elsőként. A 
paraméter értéke MSBFIRST vagy LSBFIRST lehet (előre definiált 
konstansok). MSB jelentése = Most Significant Bit (legnagyobb 
helyiértékű bit). 

• SPI.transfer(data) – egy adatbájt kiküldése és egy bájt beolvasása 
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Huzalozási vázlat 
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Hozzávalók: 5 db female-female átkötő vezeték 
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#include <SPI.h> 

#define SS_pin P2_5               //Slave select pin 

const byte digit [10] = {0b11111100,0b01100000,0b11011010,0b11110010, 

      0b01100110,0b10110110,0b10111110,0b11100000,0b11111110,0b11110110 };                    

void displayNumber(byte data) { 

  byte data1 = ~digit[data /10];  //First digit  (10^1) 

  byte data0 = ~digit[data % 10]; //Second digit (10^0) 

  digitalWrite(SS_pin,LOW); 

  SPI.transfer(data0);            //Data for DIS2 

  SPI.transfer(data1);            //Data for DIS1 

  digitalWrite(SS_pin,HIGH);      //Load data into output registers 

} 

void setup() { 

  pinMode(SS_pin,OUTPUT);         //Initialize SS_pin 

  SPI.begin();                    //Initialize SPI hardware 

  SPI.setBitOrder(LSBFIRST);      //Send least significant bit first 

} 

void loop() { 

  byte n=0; 

  displayNumber(n);               //Display this value 

  n++;   

  if(n > 100) n = 0; 

  delay(300); 

} 

Lab13: SPI_595_7seg.ino 



Hőmérő alkalmazás 

Hobbielektronika csoport 2013/2014 Debreceni Megtestesülés Plébánia 9 

Az előző kapcsolást kiegészítettük 
egy MCP9700A analóg hőmérővel 
Hozzávalók: MCP9700A hőmérő, dugaszolós próbapanel, 5 db F+F és 3 db M+F  átkötő vezeték 
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#include <SPI.h> 

#define SS_pin P2_5               //Slave select pin 

const byte digit [10] = {0b11111100,0b01100000,0b11011010,0b11110010, 

      0b01100110,0b10110110,0b10111110,0b11100000,0b11111110,0b11110110 };                     

 

void displayNumber(byte data) { 

  byte data1 = ~digit[data /10];  //First digit  (10^1) 

  byte data0 = ~digit[data % 10]; //Second digit (10^0) 

  digitalWrite(SS_pin,LOW); 

  SPI.transfer(data0);            //Data for DIS2 

  SPI.transfer(data1);            //Data for DIS1 

  digitalWrite(SS_pin,HIGH);      //Load data into output registers 

} 

 

void setup() { 

  analogReference(INTERNAL2V5);   //Use the 2,5 V inner reference  

  pinMode(SS_pin,OUTPUT);         //Initialize SS_pin 

  SPI.begin();                    //Initialize SPI hardware 

  SPI.setBitOrder(LSBFIRST);      //Send least significant bit first 

} 

Lab13: SPI_595_thermometer.ino 

Folytatás a következő oldalon… 
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void loop() { 

  long  mysum = 0; 

  for(int i=0; i<2500; i++) {     //Average 2500 measurements 

    mysum += analogRead(A4); 

  } 

  // Calculate voltage in mV units 

  long voltage = mysum>>10;       //divide by 1024 

  long tempC = (voltage-500)/10;  //convert to Celsius 

  displayNumber((byte)tempC);     //Display result 

  delay(1000); 

} 

Megjegyzések: 
• Szokás szerint 2500 mérés eredményét átlagoljuk. 
• Mindenhol mellőztük a float típus használatát. 
• A (byte)tempC típusú szerkezet ún. típuskényszerítés, célja az, hogy a paraméter-

átadás előtt a magadott típusba alakítsuk a változóban tárolt értéket. 

Lab13: SPI_595_thermometer.ino 
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Egyszerűsített bekötés 
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A kijelző megépítése könnyebb lesz,  
ha egyszerűsítjük a bekötést, vagyis  
a 74HC595 kimeneteit  bonyolult 
vezetékezés helyett a legközelebbi 
szegmenshez kötjük (természetesen 
egy-egy áramkorlátozó ellenálláson 
keresztül, amelyeket itt nem tüntettünk 
fel!). 
A két digites kijelzőnél ez azt jelenti, 
hogy az egyik shift regiszter mindkét 
számkijelző g, f, a, és b szegmenseit, a 
másik pedig mindkét kijelző p, c, d és e 
szegmenseit vezérli (p a tizedespont). 
  
Előny: Egyszerű huzalozás, könnyebb 
nyomtatott áramkör tervezés 
 
Hátrány: bonyolultabb programozás 



Huzalozási vázlat 
(egyszerűsített bekötésű kijelzővel) 
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Hozzávalók: 6 db female-female átkötő vezeték 

Hőmérő 
(MCP9700) 



SPI_595_7segment_special.ino 
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const byte digit [10] = { 

 //Definitions of the 7-bit values for displaying digits 

 //bit order: gfabpcde instead of abcdefgp 

            0b01110111,       //0b11111100 (0) 

            0b00010100,       //0b01100000 (1) 

            0b10110011,       //0b11011010 (2) 

            0b10110110,       //0b11110010 (3) 

            0b11010100,       //0b01100110 (4) 

            0b11100110,       //0b10110110 (5) 

            0b11100111,       //0b10111110 (6) 

            0b00110100,       //0b11100000 (7) 

            0b11110111,       //0b11111110 (8) 

            0b11110110};      //0b11110110 (9) 

void displayNumber(byte data) { 

  byte data1 = ~digit[data /10];  //Bit complement for common anode LED display 

  byte data0 = ~digit[data % 10]; //Remove tilde for common cathode LED display 

  byte IC1bits = data1&0xF0 | data0>>4; 

  byte IC2bits = data1&0x0F | data0<<4; 

  digitalWrite(SS_pin,LOW); 

  SPI.transfer(IC2bits); 

  SPI.transfer(IC1bits); 

  digitalWrite(SS_pin,HIGH); 

} 

Ez a program csak a digit[] tömb bitsorrendjében és 
a displayNumber() megjelölt két sorában tér el a 
SPI_595_7seg.ino programtól! 
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SPI_595_spec_thermometer.ino 
Digitális kijelzésű hőmérő az MCP9700 hőmérő, az ADC és az egyszerűsített 
bekötésű kétszámjegyű , hétszegmenses kijelző felhasználásával. 

Ez a program az alábbi 
eltéresektől eltekintve 
lényegében megegyezik az 
SPI_595_thermometer.ino 
programmal. 
 
Eltérések: 

 Erre a kijelzőre már rá van 
építve a hőmérő, így 
egyszerűbb a huzalozás. 

 A kijelző vezérlésénél az 
előző oldalon bemutatott 
változtatásokat kellett 
végrehajtani. 


