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MSP430 programozás Energia környezetben 

LED mátrix vezérlése 
MAX7219 IC-vel 



LED 8x8 mátrix 
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3 mm-es piros LED-ek 
8x8 mátrixba szervezve 
 
1088AS vagy M1388AR típusnál a  
sorkiválasztó vonal a közös katód 

Multiplex kijelzés, egyidejűleg legfeljebb egy sor, 
vagy egy oszlop lehet aktív. 
 
Kényelmes meghajtás: 
• 1 db MAX7219, vagy 
• 2 db 74HC595 (+ meghajtó +áramkorlátozás) 
• 1 db MCP23017 (+ meghajtó +áramkorlátozás) 



MAX7219 
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LED meghajtó IC, beépített áramkorlátozással. 7 szegmens kijelző esetén   
1-8 db számjegy meghajtása (opcionálisan beépített dekódolással), vagy 
8x8 LED mártix meghajtása.  Az IC vezérlése SPI buszon történhet. 



Komplett kijelző modul 
(Ebay.com) 
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• 8x8 LED mátrix 
• MAX7219 vezérlő 
• Felfűzhető kivitel 
• Tápellátás: 3,5 – 5 V 
 
Bemenetek             Kimenetek 
1 VCC             1 VCC 
2 GND            2 GND 
3 DIN            3 DOUT 
4 CS              4 CS 
5 CLK              5 CLK 



Kapcsolási rajz 

Hobbielektronika csoport 2013/2014 Debreceni Megtestesülés Plébánia 5 



Lab15 
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LED8x8_MAX7219_SPI  – Egyszerű mintaprogram, hardveres SPI 
támogatással  
 
LED8x8_MAX7219_shiftOut – Egyszerű mintaprogram, szoftveres 
SPI kezeléssel  
 
LED8x8_MAX7219_cascaded  – Fényújság felfűzött 8x8-as LED 
mátrix kijelzőkön (szöveget görgetünk a kijelzőkön). 
 
LED8x8_MAX7219_LedControl  – LED mátrix kezelése 
programkönyvtár felhasználásával. 
 
LED8x8_MAX7219_LedControl_4  – felfűzött LED mátrixok 
kezelése programkönyvtár felhasználásával. 
 

libraries  – a LedControl programkönyvtár és a 6x8-as fonttábla 
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#include "SPI.h" 

const int SPI_CS  = P2_4;           //SPI Chip select    (LED CS bemenetre) 

const unsigned char led1[]= {0xFF,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0xFF};  //H 

const unsigned char led2[]= {0x1F,0x60,0x80,0x40,0x40,0x80,0x60,0x1F};  //W 

 

void setup() { 

  pinMode(SPI_CS,OUTPUT);           //SPI_CS kimenet inicializálása 

  digitalWrite(SPI_CS,HIGH);        //Alaphelyzetben magas szinten legyen   

  SPI.begin(); 

  SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV4); 

  SPI.setBitOrder(MSBFIRST); 

  SPI.setDataMode(SPI_MODE0); 

  Init_MAX7219();                   //LED vezérlő bekonfigurálása} 

 

void loop (){ 

  for(int i=1; i<9; i++)            //Első karakter (8 sor) kiírása 

     SPI_Write2(i,led1[i-1]); 

  delay(1000);                      //1 s várakozása 

  for(int i=1; i<9; i++)            //Második karakter (8 sor) kiírása 

    SPI_Write2(i,led2[i-1]); 

  delay(1000);                      //1 s várakozása 

} 

      Folytatás a következő lapon. . . 

Lab16: LED8x8_MAX7219_SPI.ino 
A program felváltva H és W jelet mutat a kijelzőn.  
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void SPI_Write2(unsigned char MSB, unsigned char LSB) {// Két bájt kiküldése 

  digitalWrite(SPI_CS,LOW); 

  SPI.transfer(MSB); 

  SPI.transfer(LSB); 

  digitalWrite(SPI_CS,HIGH); 

} 

void Init_MAX7219(void){     // A LED vezérlő IC konfigurálása  

  SPI_Write2(0x09, 0x00);    //Dekódolást kikapcsolni 

  SPI_Write2(0x0A, 0x08);    //Közepes fényerő beállítása 

  SPI_Write2(0x0B, 0x07);    //Pásztázási korlát beállítása 

  SPI_Write2(0x0C, 0x01);    //Megjelenítési mód beállítása 

  SPI_Write2(0x0F, 0x0F);    //Display teszt engedélyezése 

  SPI_Write2(0x01, 0x00);    //0. sor törlése 

  SPI_Write2(0x02, 0x00);    //1. sor törlése 

  SPI_Write2(0x03, 0x00);    //2. sor törlése 

  SPI_Write2(0x04, 0x00);    //3. sor törlése 

  SPI_Write2(0x05, 0x00);    //4. sor törlése 

  SPI_Write2(0x06, 0x00);    //5. sor törlése 

  SPI_Write2(0x07, 0x00);    //6. sor törlése 

  SPI_Write2(0x08, 0x00);    //7. sor törlése 

  SPI_Write2(0x0F, 0x00);    //Display teszt tiltás 

} 

Lab16: LED8x8_MAX7219_SPI.ino 

Adatlap 
szerinti 
konfigurálás 
 
 
 
Kijelző 
törlése 

regisztercím és adatbájt kiküldése 
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Technikai részletek az inicializáláshoz 

Nem használt 
DP a b c d e f g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0: no decode 1: decode 
 
0 – 0xF 
0 – 7 
0: shutdown 1: normal mode 

1: test mode 0: normal mode 
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Huzalozási vázlat 

VCC     VCC 
GND    GND 
P1.7     DIN 
P2.4     CS 
P1.5     CLK 
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const int SPI_DIN = P2_3;           //SPI MOSI adatvonal (LED DIN bemenetre) 

const int SPI_CS  = P2_4;           //SPI Chip select    (LED CS bemenetre) 

const int SPI_ClK = P2_5;           //SPI CLK órajel     (LED CLK bemenetre) 

const unsigned char led1[]= {0x0,0x41,0x22,0x14,0x1C,0x14,0x22,0x41};  //X 

const unsigned char led2[]= {0xFF,0x81,0x81,0x81,0x81,0x81,0x81,0xFF}; //□ 

 

void setup() { 

  pinMode(SPI_CS,OUTPUT);           //SPI_CS kimenet inicializálása 

  digitalWrite(SPI_CS,HIGH);        //Alaphelyzetben magas szinten legyen  

  pinMode(SPI_DIN,OUTPUT);          //SPI_DIN kimenet inicializálása 

  digitalWrite(SPI_DIN,LOW);        //Alaphelyzetben alacsony szinten   

  pinMode(SPI_CLK,OUTPUT);          //SPI_CS kimenet inicializálása 

  digitalWrite(SPI_CLK,HIGH);       //Alaphelyzetben alacsony szinten    

  Init_MAX7219();                   //LED vezérlő bekonfigurálása} 

 

void loop (){ 

  for(int i=1; i<9; i++)            //Első karakter (8 sor) kiírása 

     SPI_Write2(i,led1[i-1]); 

  delay(1000);                      //1 s várakozása 

  for(int i=1; i<9; i++)            //Második karakter (8 sor) kiírása 

    SPI_Write2(i,led2[i-1]); 

  delay(1000);                      //1 s várakozása 

}         Folytatás a következő lapon. . . 

LED8x8_MAX7219_shiftOut.ino 
Ugyanaz, mint LED8x8_MAX7219_SPI, csak a kiküldés szoftveresen történik. 
A program felváltva X és  □ jelet mutat.  

V
ál

to
zá

s 
V

ál
to

zá
s 
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void SPI_Write2(unsigned char MSB, unsigned char LSB) {// Két bájt kiküldése 

  digitalWrite(SPI_CS,LOW); 

  shiftOut(SPI_DIN,SPI_CLK,MSBFIRST,MSB);  

  shiftOut(SPI_DIN,SPI_CLK,MSBFIRST,LSB); 

  digitalWrite(SPI_CS,HIGH); 

} 

void Init_MAX7219(void){     // A LED vezérlő IC konfigurálása  

  SPI_Write2(0x09, 0x00);    //Dekódolást kikapcsolni 

  SPI_Write2(0x0A, 0x08);    //Közepes fényerő beállítása 

  SPI_Write2(0x0B, 0x07);    //Pásztázási korlát beállítása 

  SPI_Write2(0x0C, 0x01);    //Megjelenítési mód beállítása 

  SPI_Write2(0x0F, 0x0F);    //Display teszt engedélyezése 

  SPI_Write2(0x01, 0x00);    //0. sor törlése 

  SPI_Write2(0x02, 0x00);    //1. sor törlése 

  SPI_Write2(0x03, 0x00);    //2. sor törlése 

  SPI_Write2(0x04, 0x00);    //3. sor törlése 

  SPI_Write2(0x05, 0x00);    //4. sor törlése 

  SPI_Write2(0x06, 0x00);    //5. sor törlése 

  SPI_Write2(0x07, 0x00);    //6. sor törlése 

  SPI_Write2(0x08, 0x00);    //7. sor törlése 

  SPI_Write2(0x0F, 0x00);    //Display teszt tiltás 

} 

Lab16: LED8x8_MAX7219_SPI.ino 

Változás 
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Huzalozási vázlat 

VCC     VCC 
GND    GND 
P2.3     DIN 
P2.4     CS 
P2.5     CLK 



Fényújságot készítünk, mely bővíthető  
a kijelző modulok felfűzésével 
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#include "english_6x8_pixel.h"         //A karakterek bitképének betöltése  

 

const int SPI_CS  = P2_4;              //SPI Chip select    (LED CS bemenetre) 

const int SPI_DIN = P2_3;              //SPI MOSI adatvonal (LED DIN bemenetre) 

const int SPI_CLK = P2_5;              //SPI CLK órajel     (LED CLK bemenetre) 

#define NDISP 3                        //A felfűzött modulok száma 

#define NROWS 24                       //A pixelsorok száma (8 * NDISP)  

 

unsigned char pixels[NROWS];           //Bitkép tároló 

 

void setup() { 

  pinMode(SPI_CS,OUTPUT);              //SPI_CS kimenet inicializálása 

  digitalWrite(SPI_CS,HIGH); 

  pinMode(SPI_CLK,OUTPUT);             //SPI_CLK kimenet inicializálása 

  digitalWrite(SPI_CLK,LOW);   

  pinMode(SPI_DIN,OUTPUT);             //SPI_DIN kimenet inicializálása 

  digitalWrite(SPI_DIN,LOW);  

  Init_MAX7219();                      //LED vezérlő bekonfigurálása 

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

    pixels[i] = 0; 

  }   

}         Folytatás a következő lapon. . . 

LED8x8_MAX7219_cascaded.ino 
A huzalozás ugyanaz, mint LED8x8_MAX7219_shiftOut-nál,  a kiküldés itt is 
szoftveresen történik. A program egy előre megadott szöveget görget. 
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void loop() { 

  showText("Hobbielektronika csoport "); 

  showText("Debreceni Megtestesules Plebania "); 

} 

void scrollinRow(int data) { 

  for(int r=0; r<NROWS; r++) {               //A bitkép tároló görgetése 

    pixels[r]=pixels[r+1];                   //Mindegyik sor balra lép  

    pixels[NROWS-1]=data;                    //Új adat beírás jobbszélen 

  }   

  for(int r=1; r<9; r++) {                   //A tárolt bitkép kiírása soronként 

    digitalWrite(SPI_CS,LOW);                //Tranzakció kezdete  

    for(int i=r-1; i<NROWS; i +=8) {         //Sor kiírása modulonként 

      shiftOut(SPI_DIN,SPI_CLK,MSBFIRST,r);  //Sorszám kiküldése 

      shiftOut(SPI_DIN,SPI_CLK,MSBFIRST,pixels[i]);   //Adat kiküldése 

    } 

    digitalWrite(SPI_CS,HIGH);               //Tranzakció vége 

  }          

}  

LED8x8_MAX7219_cascaded.ino 
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/* Egy karakter kiíratása */ 

void writeChar(char ch) { 

  ch -= 32;                           //Sorszámozás a szóköztől 

  for (int line=0; line<6; line++) { 

    scrollinRow(font6x8[ch][line]);   //Kiírás a jobbszélső sorba 

    delay(100);                       //Egy kis várakozás 

  } 

}  

 

/* Karakterfüzér kijelzése balra görgetéssel */ 

void showText(char *s) { 

  while(*s) {                         //Addig írunk, amíg nullát nem találunk 

    writeChar(*s); 

    s++; 

  }   

} 

 

void SPI_Write2(unsigned char MSB, unsigned char LSB)  

void Init_MAX7219(void) 

Ugyanazok, mint az 
előző programban! 

LED8x8_MAX7219_cascaded.ino 

Adatelővétel az "english_6x8_pixel.h" 
 állományban definiált tömbből. 



english_6x8pixel.h fonttábla 
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const unsigned char font6x8[][6] = 

{ 

    { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },   // sp 

    { 0x00, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00 },   // ! 

    { 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00 },   // " 

    { 0x00, 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14 },   // # 

    { 0x00, 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12 },   // $ 

    { 0x00, 0x62, 0x64, 0x08, 0x13, 0x23 },   // % 

    { 0x00, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50 },   // & 

    { 0x00, 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00 },   // ‚ 

    . . . . 

    { 0x00, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20 },   // t 

    { 0x00, 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C },   // u 

    { 0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C },   // v 

    { 0x00, 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C },   // w 

    { 0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44 },   // x 

    { 0x00, 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0x7C },   // y 

    { 0x00, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44 },   // z 

    { 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14 }    // horiz lines 

}; 
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LED8x8_MAX7219_cascaded.ino 



LedControl programkönyvtár 

MAX7219 programkönyvtár Arduinohoz/Energiához  

Alkalmas max 8 db. Felfűzött MAX7219 IC-vel meghajtott 8x8-
as LED mátrix vagy 8 digites, közös katódú 7 szegmens kijelző 
vezérlésére 

 2007 Eberhard Fahle  - eredeti változat 
(http://playground.arduino.cc/Main/LedControl) 

 2013 Alessandro Pasotti - MSP430/Energia adaptáció 
(http://www.itopen.it/2013/08/28/new-energia-ledcontrol-library/) 

 2014 Cserny István – kisebb módosítások, bővítés (pl. getRow() ) 
(http://megtestesules.info/hobbielektronika/2013.html) 
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Kényelmesebb megoldás tűnik, ha a saját függvények helyett k az Arduinohoz készült 
programkönyvtárat használunk,  de a tapasztalatok szerint nem problémamentes az 
MSP430-ra történő adaptálása. Szerencsére van előzmény… 

http://playground.arduino.cc/Main/LedControl
http://playground.arduino.cc/Main/LedControl
http://playground.arduino.cc/Main/LedControl
http://www.itopen.it/2013/08/28/new-energia-ledcontrol-library/
http://www.itopen.it/2013/08/28/new-energia-ledcontrol-library/
http://www.itopen.it/2013/08/28/new-energia-ledcontrol-library/
http://www.itopen.it/2013/08/28/new-energia-ledcontrol-library/
http://www.itopen.it/2013/08/28/new-energia-ledcontrol-library/
http://www.itopen.it/2013/08/28/new-energia-ledcontrol-library/
http://www.itopen.it/2013/08/28/new-energia-ledcontrol-library/
http://www.itopen.it/2013/08/28/new-energia-ledcontrol-library/
http://www.itopen.it/2013/08/28/new-energia-ledcontrol-library/
http://megtestesules.info/hobbielektronika/2013.html
http://megtestesules.info/hobbielektronika/2013.html


LedControl programkönyvtár 
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LedControl(int dataPin, int clkPin, int csPin, int numDevices=1);  -  Konstruktor függvény 
init() – Inicializálás, amelyet a setup()-ban kell meghívni  
 
shutdown(int addr, bool status);  - Kijelzés leállítása/engedélyezése (true/false) 
setScanLimit(int addr, int limit);  - Pontsorok vagy digitek számának beállítása (0-7) 
setIntensity(int addr, int intensity);  - Fényerő beállítása (0 – 15) 
clearDisplay(int addr);  - Kijelző törlése 
 
8x8 LED mátrix: 
setLed(int addr, int row, int col, boolean state);  - egy LED ki-/bekapcsolása 
getRow(int addr, int row);  - Egy LEDsor állapotának kiolvasása 
setRow(int addr, int row, byte value);  - egy LED sor állapotának beállítása 
setColumn(int addr, int col, byte value); - egy LED oszlop állapotának beállítása 
 
7-szegmens kijelző: 
setDigit(int addr, int digit, byte value, boolean dp); - egy számjegy kiírása (0..9) 
setChar(int addr, int digit, char value, boolean dp);  - egy karakter kiírása (A,b,c,d,E,F,H,L,P) 

(A szokásos módon a Dokumentumok\Energia\libraries mappába kell bemásolni!) 



LED8x8_MAX7219_LedControl.ino 

Hobbielektronika csoport 2013/2014 Debreceni Megtestesülés Plébánia 22 

#include "LedControl.h" 

#include "english_6x8_pixel.h" 

 

#define DATA_PIN    P2_3        // DIN for MAX7219 

#define CLOCK_PIN   P2_5        // CLK for MAX7219 

#define LOAD_PIN    P2_4        // CS for MAX7219 

const char line1[] = "LED8x8_MAX7219_LedControl.ino example program "; 

LedControl lc=LedControl(DATA_PIN, CLOCK_PIN, LOAD_PIN, 1); 

 

void setup() { 

  pinMode(RED_LED,OUTPUT); 

  pinMode(DATA_PIN,OUTPUT); 

  pinMode(CLOCK_PIN,OUTPUT); 

  pinMode(LOAD_PIN,OUTPUT); 

  digitalWrite(LOAD_PIN,HIGH); 

  lc.init(); 

  lc.shutdown(0,false); 

  lc.setIntensity(0,10); 

  lc.clearDisplay(0); 

} 

 

void loop() { 

  showText((char*)line1); 

}    Folytatás a következő oldalon. . . 

Kimenetek inicializálása 
 
 
 
Kijelző modul inicializálása 
 
 
 
Fényújság: szöveg görgetése 

Az előző példában bemutatott  fényújság megvalósítása egy kijelző modullal. 

Be kell csatolni a könyvtárat 



LED8x8_MAX7219_LedControl.ino 
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/* Egy pontsor begörgetése jobbról */ 

void scrollinRow(int data) { 

  for(int r=0; r<7; r++) {          //Minden sort balra görget 

    lc.setRow(0,r,lc.getRow(0,r+1)); 

  }   

  lc.setRow(0,7,data);              //Új adat a jobbszélső sorba   

}   

/* Egy karakter kiíratása */ 

void writeChar(char ch) { 

  ch -= 32;                         //A szóköztől indul az indexelés 

  for (int line=0; line<6; line++) { 

    scrollinRow(font6x8[ch][line]); //Egy új pontsor kijelzésa 

    delay(100);                     //Egy kis várakozás...       

  } 

}  

/* Karakterfüzér kijelzése balra görgetéssel */ 

void showText(const char *s) { 

  while(*s) { 

    writeChar(*s); 

    s++; 

  }   

} 

Adatelővétel az "english_6x8_pixel.h" 
 állományban definiált tömbből. 
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LED8x8_MAX7219_LedControl.ino 



LED8x8_MAX7219_LedControl_4.ino 
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#include "LedControl.h" 

#include "english_6x8_pixel.h" 

 

#define DATA_PIN    P2_3        // DIN for MAX7219 

#define CLOCK_PIN   P2_5        // CLK for MAX7219 

#define LOAD_PIN    P2_4        // CS for MAX7219 

#define NDISP 4                 //A felfűzött modulok száma 

#define NROWS 32                //A pixelsorok száma (8*NDISP) 

const char line1[] = "LED8x8_MAX7219_LedControl_4 example program "; 

LedControl lc=LedControl(DATA_PIN, CLOCK_PIN, LOAD_PIN, NDISP); 

 

void setup() { 

  pinMode(RED_LED,OUTPUT); 

  pinMode(DATA_PIN,OUTPUT); 

  pinMode(CLOCK_PIN,OUTPUT); 

  pinMode(LOAD_PIN,OUTPUT); 

  digitalWrite(LOAD_PIN,HIGH); 

  lc.init(); 

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

    lc.shutdown(i,false); 

    lc.setIntensity(i,10); 

    lc.clearDisplay(i); 

  } 

}              Folytatás a következő oldalon. . . 

 
Kimenetek inicializálása 
 
 
 
Kijelző modulok inicializálása 

Az előző példában bemutatott  fényújság kiterjesztése 4 db kijelzőre 

változás 



LED8x8_MAX7219_LedControl_4 
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void loop() { 

  showText((char*)line1); 

} 

 

/* Egy pontsor begörgetése jobbról */ 

void scrollinRow(int data) { 

  int a0,a1,r0,r1; 

  for(int r=0; r<NROWS-1; r++) { 

    a0 = r>>3;                    // a0 = r/8    

    a1 = (r+1)>>3;                // a1 = (r+1)/8 

    r0 = r&0x07;                  // r0 = r % 8 

    r1 = (r+1)&0x07;              // r1 = (r+1)%8 

    lc.setRow(a0,r0,lc.getRow(a1,r1)); 

  } 

    lc.setRow(NDISP-1,7,data); 

} 

Megjegyzések:  
• A szöveg görgetésnél az a1. modul r1. pontsorából az a0. modul r0. sorába másolunk. 
• A 0 – NROWS pontsorok sorszámából maradékos osztással állítjuk elő a modul sorszámát 

(a0 és a1), valamint a modulon belüli sorszámot (r0 és r1). 
• A korábban kiírt adatokat a getRow() függvényhívással vehetjük elő. 
• A showText(9 és a writeChar() függvény megegyezik a korábbi programban  mutatottal. 
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