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Számítógépek, processzorok 

A számítógép lényegében egy feladatok elvégzésére alkalmas gép, ami tanítható is. Általános 

felépítését az 1. ára mutatja. Van egy központi műveletvégző egysége (central processing unit, 

CPU), ami memóriában tárolt adatokon képes műveleteket illetve ezeknek megfelelő utasításokat 

végrehajtani. A processzor működését speciális perifériák támogatják, ütemjelet (órajelet), 

megfelelő tápfeszültséget, állítanak elő, felügyelik a megfelelő működést. Az adatok tárolása és a 

műveletek elvégzése is elektronikus, így szükség van olyan egységekre, perifériákra is, melyek a 

valós világgal kötik össze a számítógépeket. A hardver a fizikai megvalósítás, a számítógép 

valóságos, reális része. A szoftver lényegében a végrehajtandó műveleteknek megfelelő elemi 

utasítások adott sorrendű listája és az adatok összessége, a hardverrel ellentétben ez a 

komponens virtuális. A számítógép tehát információt kaphat valós jelekről, képes érzékelni 

mozgást (billentyűzet), hangot (mikrofon), fényt (kamera). Beavatkozást is végezhet, fényt kelt 

(monitor, LED, kijelző), mozgat (motorok), hangot állít elő (hangszóró). 

 

1. ábra: A számítógépek általános felépítése  

A személyi számítógépek, okostelefonok univerzális eszközök sokféle nagyon különböző 

feladatra alkalmasak. Használhatjuk őket szövegszerkesztőként, fényképezőgépként, rajzolásra, 

pénz átutalására, telefonálásra is. A hardver ugyanaz, biztosítja azt a kapcsolatot a külvilággal, 

ami minden ilyen esetben elegendő, csak a szoftver más, ami eldönti, éppen mire használjuk az 

eszközt. 
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Léteznek adott feladat elvégzésére optimalizált célszámítógépek is, melyek egy eszközbe vannak 

építve, ezért beágyazott rendszernek (embedded system) is szokták ezeket nevezni. 

Célszámítógépek működtetik a háztartási gépek egyre nagyobb részét, a közlekedési eszközöket, 

ipari berendezéseket, orvosi készülékeket, okosórákat, játékokat és persze az egyre elterjedtebb 

robotokat is. Sokféle egyetlen chipre integrált számítógépet gyártanak, amelyek processzort, 

memóriát és bizonyos perifériákat is tartalmaznak, így analóg és digitális jelekkel képesek a 

környezetükkel kapcsolatot tartani. Az ilyen egychipes számítógépeket mikrovezérlőnek 

(microcontroller) is nevezik a leggyakoribb alkalmazásaikra utalva. Egy univerzális 

számítógéphez képest lényegesen kevesebbet tudnak, sokkal kisebb a memóriájuk és futási 

sebességük is, de számos feladathoz – például egy kenyérsütő, kazán, elektromos ablakemelő 

működtetéséhez – messzemenően alkalmasak. Nagyon megbízható és költséghatékony 

megoldást adnak, ma már 100 Ft körüli áron is lehet mikrovezérlőt kapni.  

Az Arduino platform hardvere is egy célszámítógépnek tekinthető, az áramköri lapján egy 

mikrovezérlő chipnek a kivezetései vannak könnyen használható csatlakozókra kötve (2. ábra). 

Ezek mellett már csak a tápfeszültség-ellátáshoz, a működés segítéséhez és a személyi 

számítógéppel való összekötéshez találunk további áramköri elemeket. Az Arduino platform 

része egy szabadon letölthető alkalmazás (integrált fejlesztői környezet, integrated development 

environment, IDE) is, mellyel könnyen tudunk programokat írni és az eszközzel kommunikálni. 

 

2. ábra: Az Arduino hardverének felépítése  

Az Arduino tehát egy olyan egychipes számítógéphez ad a felhasználónak kényelmes hozzáférést, 

amit tipikusan használnak sokféle készülék beágyazott számítógépeként. Segítségével szinte 

bárki elég egyszerűen készíthet igen sokféle számítógép-vezérelt eszközt, elég csak megnézni a 

példák elképesztően széles választékát az interneten. Különösen hasznos az oktatásban, a diákok 

érdeklődését hamar felkeltheti, élményszerűen tanulhatják meg a modern technológia és 

kapcsolódó más szakterületek – matematika, fizika, informatika – legfontosabb elveit is. 
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Az Arduino programozása 

Algoritmus, program 

Az algoritmus lényegében egy munkához tartozó elemi feladatok megadott sorrendű megoldási 

listája. Az egyes elemi feladatok megoldása bizonyos műveletek elvégzését jelenti bemeneti 

adatokon (input), mely eredményt, hatást hoz létre (output). Ha van egy eszközünk, ami kellően 

sokféle és jól használható elemi feladatot képes megoldani és lehetőségünk van ezekből egy 

végrehajtási sorrendet megadni, akkor ezt sokféle munka elvégzésére tudjuk megtanítani. Az 

élőlények egy része, köztük az ember is képes számos különböző műveletet elvégezni, ezeket 

kérések alapján egymás után végrehajtani. Minél intelligensebbek, annál sokfélébb és 

összetettebb feladatok elvégzésére alkalmasak. Szükség van persze egy közös nyelvre, aminek 

használatával megértik a kéréseket. 

Egy nyelv használata mindig valamiféle kódolást, jelrendszert jelent, az információt 

megpróbáljuk leírni véges mennyiségű jellel. Az információ gondolati, virtuális, így ha 

továbbítani, tárolni akarjuk, akkor a fizikai valóságba kell áttérni, valódi jeleket és eszközöket kell 

használni, és az információt valamilyen módon kódolni kell. A szavakat betűkkel, a számokat akár 

betűkkel vagy számjegyekkel is leírhatjuk. Mivel csak véges mennyiség áll ezekből rendelkezésre, 

bármilyen számot így nem is tudunk leírni. A hordozó, tároló, közvetítő közeg is sokféle lehet: 

hang, papírra írt szavak, jelek, számok, feszültségértékekkel reprezentált bitek. Az öt számnak 

néhány kódolási példáját mutatja a 3. ábra. 

 

3. ábra: Az 5 számérték kódolási példái  

A számítógépek esetén minden, az adatok és utasítások is kétértékű mennyiségekkel, bitekkel 

vannak kódolva. Úgy is mondhatjuk, hogy adott volt egy olyan hardveres megoldás, ami nagyon 

hatékonyan tud bitekkel dolgozni, ezért megpróbálunk minden információt bitek 

kombinációjával leírni. Kódoljuk a betűket, a szavakat, képeket, hangot és nagyon sok mást is. A 
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program is bitek sokasága, melyhez megfelelő értelmezés tartozik. Ha csak a biteket látjuk, nem 

fogjuk tudni, hogy ezek számokat, képet, szöveget vagy programot jelentenek. Tehát fontos a 

dekódolási módszer társítása is. Jó példa erre a fájlok kezelése, ahol a fájl kiterjesztése adja meg, 

hogyan kell értelmezni a benne tárolt adatokat. Ha a fájlt nem a megfelelő alkalmazással nyitjuk 

meg, értelmetlen eredményt kapunk. A titkosításnak is ez az alapja: ha láthatja is valaki a nyers 

adatokat, a dekódolási módszer ismerete nélkül nem kap információt. 

Valamilyen nyelv szükséges a számítógépek esetén is ahhoz, hogy közöljük a végrehajtandó 

feladatokat. Maga a processzor csak nagyon elemi és gépközeli utasításokat tud végrehajtani, ami 

nehézzé teszi a saját gépi nyelvén (assembly nyelven) a programozást, azaz az elvégzendő 

feladatok listájának elkészítését. Ezért létrehoztak magasabb szintű nyelveket, amik utasításai 

már sokkal összetettebbek, az emberi gondolkodáshoz sokkal közelebb állók. Ezek még az angol 

nyelv szavait is használják. A magasabb szintű nyelven írt programot egy segédszoftver 

(fordítóprogram, compiler) bontja le a processzor által ismert elemi gépi kódra, egyfajta tolmács 

szerepét tölti be. Ez azt is lehetővé teszi, hogy ugyanaz a program más számítógépeken is 

futtatható legyen. 

Az alábbi táblázat egy példát mutat erre. A feladat egy része szerint folyamatosan – adott 

időközönként – vizsgálni kell egy kondenzátor töltöttségének szintjét. A vizsgálatot adott 

időközönként végezzük, az ismétlődéseinek számát is követjük, így lényegében az eltelt időt 

digitalizáljuk. A maximum szint elérésekor ki kell kapcsolni a töltést és az ehhez tartozó időpontot 

is el kell tárolni. Egy piros LED-nek kell jeleznie, hogy töltés van-e még folyamatban.  Ennek az 

algoritmusrészletnek megfelelő magas szintű nyelven írt programrészlet látható a táblázat első 

oszlopában. Egy adott számítógép ezzel egyenértékű gépi nyelvű megfelelője a második 

oszlopban található, a további két oszlop pedig a gépi kódhoz tartozó bájtokat adja meg. Ezek a 

bájtok a memóriában vannak tárolva, a processzor innen olvassa be őket, majd végrehajtja az 

általuk kódolt műveleteket. Minden egyes assembly nyelvű sorhoz egyetlen gépi utasítás tartozik, 

az ennek megfelelő gépi kód 1,2 vagy 3 bájt hosszú lehet. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Assembly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ford%C3%ADt%C3%B3program
https://en.wikipedia.org/wiki/Compiler


magas szintű nyelv (C nyelv) 

Intel 8051 egychipes számítógép 

a gép assembly 
nyelve 

gépi kód 
bájt 

(hex) 
bitek 

if (actual_level > max_level) 

{ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CHARGER_PORT_BIT = CHARGING_OFF; 

 

    RED_LED = LED_OFF; 

 

    if (previous_state == CHARGING_ON) 

    { 

 

        saved_counter_value = counter; 

 

 

 

 

 

        counter = 0; 

    } 

 

 

 

    previous_state = CHARGING_OFF; 

} 
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A C nyelv fontosabb elemei 

Az Arduino programozását a beágyazott rendszereknél a mai napig legelterjedtebben használt C 

nyelven, illetve ennek továbbfejlesztett változatán (C++) végezhetjük el. A nyelvnek viszonylag 

kevesebb része elegendő, mivel az Arduino célszámítógépe kisebb feladatok elvégzésére 

tervezett, így megtanulni sem nehéz.  

Kommentek 

Mielőtt a programok felépítését és elemeit megnéznénk, említsük meg, hogy a fájl tartalmazhat 

megjegyzéseket is, amik nem részei a futó programnak, de segítik érthetőbbé tenni a program 

működését. A többsoros megjegyzéseket a /* karakterpár kezdi és a */ zárja le. Egysoros 

kommenteket is használhatunk, ezeket // karakterek kezdik, a sor végéig tartanak. Példákat a 

későbbi kódrészletek mutatnak. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Intel_MCS-51
https://hu.wikipedia.org/wiki/C_(programoz%C3%A1si_nyelv)
https://hu.wikipedia.org/wiki/C_(programoz%C3%A1si_nyelv)


Adatok 

Az adatok lehetnek változók, melyek értéke a program futása közben megváltozhat, vagy 

konstansok, melyeknek értéke állandó. Különböző típusúak léteznek, a hozzájuk tartozó bitek 

összessége a memóriában van tárolva. A kódolási alapegység a bájt, ami 8 bitből áll, ennek 

megfelelően 28 = 256 különböző értéket tárolhat. Egy adathoz a típusától függően egy vagy több 

bájt tartozik. 

Ha szeretnénk a programban változókat használni, akkor ezeket deklarálni kell. A deklarálás 

során megadjuk a típust, ami az értelmezést (dekódolást) és szükséges memóriaterületet 

egyértelműsíti. Ezt követi a változó neve, amivel hivatkozhatunk majd rá. A deklarálást 

pontosvessző zárja. Például: 

char first_letter; 

int  column; 

Az első sor egy first_letter nevű változót hoz létre betű tárolására, a második pedig egy 

column nevű egész szám. Mindegyiknek megfelelő helye lesz a memóriában, a nevük lényegében 

a memóriarészt adja meg számunkra is olvasható formában. A memória minden egyes bájtjának 

van egy egyedi sorszáma (címe). Lényegében azt a címet azonosítja a változó neve, ahol a hozzá 

tartozó első bájt található. 

Konstansok esetében meg kell adni annak típusát, nevét és értékét is. Példa: 

/* 

* the following constants are the ADC parameters 

* the 5V supply voltage is assumed as voltage reference 

*/ 

const int number_of_adc_codes  = 1024; 

const float voltage_resolution = 5.0/number_of_adc_codes; 

Olyan neveket használjunk, amik jól tükrözik a jelentést. Ha például feszültségértéket ad meg a 

változó, akkor a neve észszerűen voltage és nem x vagy v. Ekkor sokkal érthetőbb, 

áttekinthetőbb lesz a programunk. Két vagy több szóból is állhat a név, közéjük tegyünk _ 

karaktert, ahogy a fentebbi példában látható. Az Arduino által alkalmazott megoldást is 

követhetjük, az egyes szavakat nagybetűvel kezdhetjük az első szót kivéve. Például 

const int numberOfAdcCodes = 1024; 

const float voltageResolution = 5.0 / numberOfAdcCodes; 

Az adatok alaptípusai 

Az alábbi táblázat a leggyakrabban használt alaptípusokat sorolja fel. 

elnevezés típus bájtok száma példa deklarálásra 

char karakter, betű, illetve más jel, pl. 
szóköz 

egész számként is használható. 

1 char first_letter; 

https://en.wikipedia.org/wiki/C_data_types


elnevezés típus bájtok száma példa deklarálásra 

int egész szám 2 vagy 4* int column; 

short egész szám 2 short row; 

long egész szám 4 long seconds; 

float lebegőpontos szám 4 float voltage; 

double lebegőpontos szám 8 double resistance; 

* az int hossza függhet a processzor típusától, az Arduino esetén 2 bájton van tárolva. 

Az egész számokból létezik előjeles és előjel nélküli változat is. Alapértelmezetten előjelesek, és 

bár nem szokásos, de eléjük írhatjuk a signed szót ennek kiemelésére (pl. signed short). Az 

előjel nélküli esetben a típus megnevezésének első szava az unsigned (például: unsigned int). 

A legkisebb méretű egész típusú változó a char. Az elnevezés oka az, hogy leggyakrabban 

karakterek tárolására szokás használni. Ugyanakkor ez a típus is egész szám, az előzőeknek 

megfelelően létezik előjeles (char vagy signed char) és előjel nélküli (unsigned char) 

változata is. Az egész számok kódolása a kettes számrendszer alapján történik. Egy b=8-bites 

egész szám az alábbi módon adható meg a szám egyes zi bitjeinek függvényeként: 

∑𝑧𝑖 ⋅ 2
𝑖

𝑏−1

𝑖=0

 

Ez 256 különböző értéket adhat 0 és 255 között. Például a 10 értéknek megfelelő bináris szám 

00001010, azaz 0·27+0·26+0·25+0·24+1·23+0·22+1·21+0·20. Az előjeles egészek úgynevezett 

kettes komplemens formájúak. A 8-bites -1 ekkor 11111111, így ehhez 1-et (ami binárisan 

00000001) adva nullát kapunk. Az előjeles 8 bites számok -128 és 127 közöttiek lehetnek. 

Általánosan igaz, hogy ha a bitek száma b, akkor az előjel nélküli egész számok 0 és 2b-1, az 

előjelesek -2b-1 és 2b-1-1 közé esnek. 

A lebegőpontos számok mindig előjelesek, valós számok nagy pontosságú leírására alkalmasak. 

A lebegőpontos elnevezés arra utal, hogy hasonló a kódolás ahhoz, amit a tudományos alaknál 

használunk: megadjuk a számjegyeket (a mantisszát), majd hozzá azt, hogy ezt a 10 hányadik 

hatványával kell ezt megszorozni, azaz lényegében a tizedespont helyét. A számítógépek 

természetesen 2 hatványait használják, a float típus esetén a szám az alábbi formában van 

kódolva: 

𝑥 = (−1)𝑠 (1 +
𝑎

223
) ⋅ 2𝑏−127 

Az előjelet meghatározó s érték 0 vagy 1 lehet, tehát egyetlen bit. Az a egy 23-bites előjel nélküli 

egész szám, ami tehát 0 és 223-1 között vehet fel értékeket. A törtrész helyét megadó b egy 8-bites 

előjel nélküli szám 0 és 255 között. Összesen tehát 4 bájt, azaz 32 bit szükséges. Láthatjuk, hogy 

például az 1.0 érték egzakt pontossággal tárolható, amikor s=1, a=0 és b=127. A 0.1 értéket 

viszont már nem lehet pontosan reprezentálni. A nulla speciális esetet a fenti képlet nem írja le, 

ekkor a és b is nulla. A pontosságot meghatározó a szám közel 8 millió különböző értéket vehet 

fel, így a pontosság közelítőleg 6-7 decimális számjegynek felel meg. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Fixpontos_sz%C3%A1m%C3%A1br%C3%A1zol%C3%A1s
https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_754-1985


Duplapontos lebegőpontos típus is van, a double, ami 8 bájt hosszúságú, a 52-bites, b pedig 11-

bites egész szám. Arduinón a nagyobb számítási igényű double típus nincs implementálva a 

korlátozott teljesítmény miatt, helyette a float változatot használhatjuk, ami a legtöbb esetben 

kellően pontos. Az 52 bit közelítőleg 15 decimális számjegynyi pontosságot ad. 

A fentebbi eredeti C nyelvi elnevezéseket és az adatok szóhosszát később kiegészítették és ezzel 

egyértelműbbé tették. Javasolt ezek használata, ha a szóhossznak jelentősebb szerepe van, vagy 

megjeleníteni szeretnénk. Mikrovezérlők programozásánál ez gyakori eset. 

elnevezés típus 
bájtok 
száma 

minimum maximum 

bool logikai érték 1 0 1 

int8_t 8 bites előjeles egész szám 1 -128 127 

uint8_t 8 bites előjel nélküli egész 
szám 

1 0 255 

int16_t 16 bites előjeles egész szám 2 -32768 32767 

uint16_t 16 bites előjel nélküli egész 
szám 

2 0 65535 

int32_t 32 bites előjes egész szám 4 -2147483648 2147483647 

uint32_t 32 bites előjel nélküli egész 
szám 

4 0 4294967295 

float32_t 32 bites lebegőpontos szám 4 ±1.175494E-38 ±3.402823E+38 

float64_t 64 bites lebegőpontos szám 8 min: ±2.2250738585072014E−308 

max: ±1.7976931348623157E+308 

A programozási nyelvekben elterjedt, hogy a lebegőpontos konstansokat a tudományos 

írásmódnak megfelelően adják meg. Mivel a program szövegében formázás (pl. felső index) nincs, 

így a kitevő (exponens) előtt E vagy e szerepel, ahogy a kalkulátoroknál is. Tehát a 1.175494E-38 

jelentése 1.175494·10-38. 

Fontos megjegyezni, hogy az egész számokon végzett műveletek egzakt pontosságúak, ezeknél 

legfeljebb az értelmezési tartományok túllépése okozhat hibát. Ilyen esetekben az eredménynek 

csak az a része tárolódik, amennyit az adattípus lehetővé tesz, hibajelzést nem kapunk. Nézzük 

például a következő kódot: 

int8_t a= 16; 

int8_t b=64; 

int8_t c; 

 

c = a*b; 

A 16*64 értéke 1024, aminek az alsó nyolc bitje 0, így c értéke 0 lesz. Ha a értéke 15, akkor ennél 

64-el kevesebb, azaz -64 lenne c értéke a 15*64 = 960 helyett. Még az előjel is változhat! Az ilyen 

hibák elkerülésére a programozónak kell figyelnie. Egy egész szám túlcsordulása okozta az Ariane 

5 űrrakéta katasztrófáját. 

A lebegőpontos számítások viszont csak közelítő pontosságúaknak tekinthetők, mert a valós 

számokat csak véges pontossággal képesek reprezentálni, ahogy fentebb láttuk. A reprezentálás 

https://en.wikipedia.org/wiki/C_data_types#Fixed-width_integer_types
https://hownot2code.com/2016/09/02/a-space-error-370-million-for-an-integer-overflow/
https://hownot2code.com/2016/09/02/a-space-error-370-million-for-an-integer-overflow/


és a műveletek eredménye így valamennyi kerekítési hibát tartalmazhat. Tekintsük például a 

következő változót: 

float x = 0.1; 

Az x változó értéke nem lesz pontosan 0.1, így ha egy számtani sort hozunk létre -1 értéktől 

kezdve ezzel a lépésközzel haladva, a tizedik lépésben nem nullát kapunk. 

Származtatott típusok 

Az alaptípusokból összetettebb típusokat is létrehozhatunk. 

Tömbök 

A tömb (array) azonos típusú adatokból áll, minden egyes eleméhez egy sorszám tartozik 0-tól n-

1-ig, ahol n az elemek száma. A következő példa egy 16 elemű lebegőpontos számokból álló 

tömböt hoz létre: 

float32_t time_instants[16]; 

A szövegek (string) a C nyelvben karaktertömbök. A szöveg utolsó betűje után egy 0 karakter 

zárja a szöveget, azaz a tömb mérete a szövegben levő karakterek számánál eggyel nagyobb. 

Például az alábbi változó legfeljebb 31 betűs szöveget tárolhat: 

char message[32]; 

A futásakor a tömb indexének túl nagy értékét nem ellenőrzi a rendszer, így különösen figyelni 

kell a program megírásakor arra, hogy ilyen ne fordulhasson elő. Ellenkező esetben a program 

hibásan fog működni. 

Struktúrák 

A struktúrák (struct) olyan változók létrehozására alkalmasak, melyek több, akár különböző 

típusú adatot foglalnak egybe. Például egy ellenálláshoz egyetlen változót társíthatunk, ami 

tartalmazza a az értékét és a pontosságát. Először definiálnunk kell a struktúrát: 

struct resistor 

{ 

    float value; 

    float tolerance; 

}; 

Ezzel már tudunk létrehozni ilyen típusú változókat: 

struct resistor r1, r2; 

A struktura egyes elemeit a . operátorral tudjuk elérni: 

r1.value = 2200; 

r1.tolerance = 0.05; 

Az elemek különböző típusúak lehetnek, akár tömbök is. Például mért adatok számát és értékeit 

is tárolhatjuk egyetlen változóban: 

struct measured_data 

{ 

    int   n; 

    float values[16]; 



}; 

Felsorolás 

A programozás során számokkal kódolunk sokféle információt. Egy LED színét például egész 

számokkal kódolhatjuk: a 0 a piros, 1 a sárga, stb. Az olvashatóság érdekében ezt megtehetjük 

konstansok deklarálásával, azaz érthető nevet adhatunk a kódoknak: 

const uint8_t red = 0; 

const uint8_t yellow = 1; 

const uint8_t green = 2; 

const uint8_t blue = 3; 

const uint8_t white = 4; 

const uint8_t infrared = 5; 

Figyelnünk kell, hogy mindegyiknek különböző értéke legyen, amit meg is kell adnunk 

természetesen. Egyszerűvé és biztonságossá teszi ezt a felsorolás (enum) típus: 

enum LED_colors = { red, yellow, green, blue, white, infrared }; 

Ekkor létrejönnek a konstansok, melyeknek elég a nevüket felsorolni, automatikusan 0-tól 

kezdődő növekvő egész számokat fog hozzájuk rendelni a fordító. Szükség esetén ezt 

befolyásolhatjuk azzal, ha a név után egy értéket adunk meg: 

enum LED_colors { red, yellow, green=5, blue, white, infrared }; 

A red és yellow 0 és 1 lesz, a green 5, a továbbiak pedig 6,7,8. 

Ilyen típusú változókat is létre tudunk hozni: 

enum LED_colors led1_color, led2_color; 

led1_color = red; 

led2_color = green; 

Ezzel egyszerűen tudunk jól olvasható kódot írni. 

Változók kezdőértékei 

A változóknak, tömböknek kezdőértéket is adhatunk a deklaráláskor az alábbi formában: 

char first_letter = 'A'; 

int column = 0; 

float32_t time_instants[16] = { 0.0, 1.6, 3.2 }; 

char message[32] = { "Program started" }; 

Ez nem kötelező, de tudni kell, hogy a változóknak nincs határozott kezdőértéke. Értéküket csak 

az után szabad használni, ha az első értékadás bizonyosan megtörtént.  

Tömbök esetén nem kötelező megadni a méretet, ha kezdőértékeket sorolunk fel, akkor a méret 

épp annyi, hogy az adatok elférjenek benne. Például: 

char message[] = { "hello" }; 

Ekkor message 5 elemű tömb lesz, mert a 4 betűt egy 0 karakter zár le. A  

float32_t time_instants[] = { 0.0, 1.6, 3.2 }; 

esetén a tömb hossza 3 elemnyi. 



Memóriahasználat 

Az Arduino mikrovezérlőjének igen kevés memóriája van (2048 bájt), ebben a változóknak és 

néhány a program által használt további adatnak is el kell férnie. Alaptípusok deklarálásakor nem 

nagyon adódik gond, de tömbökkel könnyen elérhető a határ. Aggódnunk azért nem kell, mert a 

fordítóprogram értesít minket, ha nem elegendő a hely. Ugyanakkor működés közben 

dinamikusan nőhet valamennyire a memóriaigény, és ha nincs elég hely, a program hibásan fog 

működni, amiről még figyelmeztetést sem kapunk. Az ilyen hibákat nagyon nehéz megtalálni, 

ezért nem észszerű a memóriát túlságosan (kb. 60-70% feletti mértékben) kihasználni. 

Utasítások 

A C nyelvben utasításokkal adjuk meg, milyen feladatokat kell elvégeznie a processzornak. A 

következőkben a legfontosabb utasításokat nézzük át. 

Kifejezés utasítás 

A kifejezés tulajdonképpen egy érték. Gyakran értékadásra használjuk, egy változóhoz rendelünk 

egy egyszerű vagy összetettebb kifejezést, melyet pontosvessző zár le. A kifejezés lehet egy 

konstans, egy változó, vagy ezeknél jóval összetettebb is, aritmetikai kifejezés. 

Például: 

first_letter = 'A'; 

voltage = 3.2; 

current = voltage/resistance; 

index = index + 1; 

Az = hozzárendelő operátor azt jelenti, hogy a jobb oldalán levő kifejezést először ki kell értékelni, 

majd az eredményt a bal oldalon levő változóba kell másolni. Egy egész szám eggyel növelésének 

vagy csökkentésének van rövidített formája is: 

index++; 

index--; 

Tömbök estén az egyes elemek elérése a következő: 

time_instant[0] = 0; 

time_instant[index*2] = 0.5; 

Tehát a kívánt elem indexét (ami egy kifejezés) szögletes zárójelek közé kell tenni. 

Feltételes kifejezés 

Létezik egy olyan kifejezés is, ami egy feltétel igaz vagy hamis értékének megfelelően választ két 

lehetőség közül: 

maximum = ( a > b ) ? a : b; 

A jobb oldalon látható kifejezés három tagból áll. Az első egy logikai kifejezés, amit zárójelek közé 

kell írni. A másik kettő ezt követi kettősponttal elválasztva. Ha a logikai kifejezés igaz, akkor az 

első, egyébként a második a kifejezés értéke. A fenti kifejezés két érték közül a nagyobbat veszi 

fel. 

https://www.arduino.cc/en/tutorial/memory


Aritmetikai utasítások 

A numerikus változókkal aritmetikai műveleteket végezhetünk operátorokkal: 

művelet jelentés megjegyzés 

a+b összeadás egészeknél különösen érdemes figyelni a túlcsordulásra 

a-b kivonás egészeknél különösen érdemes figyelni a túlcsordulásra 

a*b szorzás egészeknél különösen érdemes figyelni a túlcsordulásra 

a/b osztás ha a és b is egész, akkor az eredmény is egész 

a nullával osztás futási hibát (runtime error) okoz 

a % b osztás maradéka egész számokhoz használjuk  

a++ növelés eggyel egész számokhoz használjuk  

a-- csökkentés eggyel egész számokhoz használjuk  

A kifejezések kiértékelése balról jobbra haladva történik, de vannak nagyobb prioritású 

műveletek. Az x+2*y esetben például a szorzás történik meg először. Ajánlott zárójelekkel 

egyértelműsíteni a sorrendet. 

Az egészek osztásnál érdemes figyelni arra, hogy az eredmény mindig egész, ami hibát okozhat. 

Például a 3/5 kifejezés értéke 0. Ezt elkerülhetjük a 3.0/5.0 alakkal. 

Az aritmetikai kifejezéseknél elvileg többféle numerikus típust használhatunk. Az egyik szabály 

az, hogy két operandusos műveleteknél először a nagyobb pontosságúra konvertálja a rendszer a 

változót. Ha például összeadunk egy lebegőpontos és egy egész változót, akkor az egész változót 

először valóssá konvertálja a program, majd utána végzi el az összeadást. Az értékadásnál 

automatikus típuskonverzió történik. Ha például egy kifejezés értéke lebegőpontos, de egy egész 

szám van az egyenlőség bal oldalán, akkor a valós érték egésszé alakul (az egész részét veszi a 

program). Explicit módon is megadhatunk típuskonverziót. Ebben az esetben zárójelekben a 

kifejezés elé írjuk a típust: 

(float)3/5 

Ez azt jelenti, hogy a 3 lebegőpontos lesz, azaz az eredmény 3.0/5, azaz 0.6 lesz. 

Bitenkénti logikai műveletek 

Az egész típusú értékeken végzett logikai műveletek minden bitre érvényesek. A negálás minden 

bitet negál, az és művelet mindkét operandus azonos helyi értékű bitje között hajtódik végre. 

művelet jelentés megjegyzés 

~a negálás minden bit negálása történik 

a & b és művelet minden bitpár közötti művelet 

a | b vagy művelet minden bitpár közötti művelet 



művelet jelentés megjegyzés 

a ^ b kizáró vagy művelet minden bitpár közötti művelet 

a << b a bitjeinek balra tolása b lépéssel 

a belépő bitek 0 étékűek  

csak előjel nélküli egészekre ajánlott  

a >> b a bitjeinek jobbra tolása b lépéssel 

a belépő bitek 0 étékűek 

csak előjel nélküli egészekre ajánlott 

Értékadó operátorok 

Az = értékadó operátorhoz hozzávehetők a fentebbi műveletek operátorai is, ami kompaktabb 

írásmódot tesz lehetővé. Ezeket az alábbi táblázat foglalja össze. Bár ez egy lehetőség és szerepel 

itt a teljesség kedvéért, a kód olvashatóbb, ha nem használjuk a rövidebb alakot. 

Operátor Jelentés 

a += b 
a = a + b 

a -= b 
a = a - b 

a *= b 
a = a * b 

a /= b 
a = a / b 

a %= b 
a = a % b 

a &= b 
a = a & b 

a |= b 
a = a | b 

a ^= b 
a = a ^ b 

a <<= b 
a = a << b 

a >>= b 
a = a >> b 

Összetett utasítások 

Összetett utasítást hozhatunk létre, ha több utasítást { } zárójelek közé teszünk. Ezen a blokkon 

belül deklarálhatunk változókat is, de ezek csak a blokkon belül használhatók, az utasítások 

végrehajtása után megszűnnek. Nevük ezért lehet azonos olyan változókéval, melyek a blokkon 

kívüliek. A változók érvényességi köréről a későbbiekben részletesebben is szó lesz. 

Az if utasítás 

Az if utasítás lehetőséget egy utasítás feltételes végrehajtására. A szintaxis: 

if (x_max < x) 

{ 

    x_max = x; 

} 

Ha tehát az if utáni zárójelben levő kifejezés igaz, akkor a kapcsos zárójelek közötti programrész 

végrehajtódik, azaz x_max változó végül felveszi x értékét, ha x nagyobb volt. Az if utasítást 

kiegészíthetjük egy else ággal is, amihez rendelt utasítás akkor fut le, ha az if utáni feltétel nem 

teljesül. Például: 

if (a > b) 



{ 

    x = a; 

} 

else 

{ 

    x = b; 

} 

Az if utáni zárójelbe egy összetettebb kifejezést írhatunk, amiben különböző logikai operátorok 

lehetnek. Például: 

if ( (x < a) && (x > b) ) 

Az egyenlőség vizsgálatára az == operátort kell használni: 

if (a == b) 

Mivel a lebegőpontos számokon végzett műveletek véges pontosságúak, esetükben az egyenlőség 

vizsgálata nem ajánlott. Az alábbi példában az else ág hajtódik végre, pedig nem ezt várnánk: 

float x = 0.3; 

x = x/3 - 0.1; 

if (x == 0) 

{ 

    printf("x is zero"); 

} 

else 

{ 

    printf("x is not zero"); 

} 

Lebegőpontos számnál ezért csak azt vizsgálhatjuk, kellően közel van-e egy másik értékhez, 

például: 

if ( fabs(x-y) < maximum_deviation) 

{ 

    printf("x and y is practically equal"); 

} 

Az fabs függvény lebegőpontos számok abszolútérékét számítja ki. 

A használható logikai operátorokat az alábbi táblázat foglalja össze. 

operátor jelentés 

a == b igaz, ha a és b egyenlő 

a != b igaz, ha a és b nem egyenlő 

a < b igaz, ha a kisebb, mint b 

a > b igaz, ha a nagyobb, mint b 

a <= b igaz, ha a nem nagyobb, mint b 

a >= b igaz, ha a nem kisebb, mint b 



operátor jelentés 

p && q igaz, ha p és q is igaz 

p || q igaz, ha p vagy q igaz 

!p igaz, ha p hamis 

Az if utáni zárójelben levő kifejezés elég általános lehet, igaznak számít, ha értéke nem nulla. 

Például az if (b) utáni utasítást végrehajtja a rendszer, ha b értéke nem nulla. 

Gyakori hiba az = véletlen használata: 

if (a = b) 

Ekkor a fentebbiek szerint az a változóba bekerül a b változó értéke, és akkor hajtja végre az 

utasítást a rendszer, ha ez az érték nem nulla. 

Előfordul az is, hogy && helyett & kerül véletlenül a feltételbe. Az utóbbi bitenkénti és művelet két 

nem nulla (pl 1 és 2) értékre is adhat nulla eredményt. 

A switch utasítás 

A switch utasítás is feltételes végrehajtást biztosít, de a feltétel kiértékelése már nem csak igaz 

vagy hamis értékek, hanem egy egész számot ad. Így tehát egész számokhoz rendelhetünk 

végrehajtandó kódrészleteket. Az alábbi példa x egész hatványát számítja ki, ahol a hatványkitevő 

0 és 3 közötti egész szám lehet: 

switch (power_exponent) 

{ 

    case 0: 

        x = 1; 

        break; 

    case 1: 

        // nothing to do here, x remains the same 

        break; 

    case 2: 

        x = x * x; 

        break; 

    case 3: 

        x = x * x *x; 

        break; 

    default: 

        // the power_exponent is not in the 0..3 range 

        break; 

} 

A break utasítás a blokkból való kilépéshez szükséges. Ha valahonnan elhagyjuk, akkor a blokk 

további utasításai is végrehajtódnak. 



A while utasítás 

A while ismételten (ciklikusan) végrehajtja az utasítást egészen addig, amíg a zárójelben 

megadott feltétel teljesül. Szokták ezért while ciklusnak is nevezni. A kapcsos zárójelek közötti 

rész a ciklusmag. Példa: 

term  = 1;                // term of a geometric series 

ratio = 1.5;              // ratio between successive terms 

count = 0;                // counts the number of terms 

while (term < 100) 

{ 

    term  = ratio * term; // calculate the next term 

    count = count + 1; 

} 

Először a feltétel kiértékelése megtörténik, majd ha az eredmény igaz értékű, akkor a mag lefut. 

Ezt követően újra megtörténik a kiértékelés, és a mag újra lefut, ha a feltétel teljesül. Ha a feltétel 

nem teljesül, a magban levő kód nem fut le, a ciklus befejeződik, és a ciklus utáni részt 

végrehajtásával folytatódik a program futása. 

A do while utasítás 

A do while ciklus abban különbözik a while ciklustól, hogy a feltétel kiértékelése a ciklusmag 

végén történik, egyszer tehát mindenképpen lefut a magban levő programrész. Ennek 

megfelelően olyan esetben hasznos, amikor egy műveletvégzés után derül ki, szükséges-e az 

ismétlés: 

do 

{ 

    button_is_pressed = get_button_state(); 

} while (!button_is_pressed); 

A magban lekérdezzük és a button_is_pressed változóba tesszük egy nyomógomb állapotának 

értékét. A lekérdezést addig ismételgetjük, amíg ennek értéke hamis. 

A for utasítás 

A for utasítás (for ciklus) is egy feltételesen ismétlődő végrehajtást valósít meg, a while 

ciklusnál kompaktabb írásmódot biztosít. A for utáni zárójelben pontosvesszővel elválasztott 

három részt adunk meg. Az első egy kifejezést, ami legelőször és egyszer hajtódik végre. A 

következő egy logikai kifejezés, ami a while ciklushoz hasonlóan a kapcsos zárójelek közötti 

ciklusmagban levő utasítások végrehajtásának feltétele. A harmadik részben egy további 

kifejezést adhatunk meg, amit ciklusmag lefutása után hajt végre a rendszer. Gyakran használunk 

úgynevezett ciklusváltozót, amit az első rész egy kezdeti értékre állít, az utolsó pedig léptet. Példa: 

sum = 0; 

for(i = 0; i<n; i++) 

{ 

    sum = sum + measured_data[i]; 

} 

average = sum / n; 



Először tehát az i értéke nulla lesz, majd ezt követően, ha a középső részben adott feltétel igaz, a 

ciklusmag lefut egyszer. Ezután az i értéke eggyel növekszik és a végrehajtás visszatér a feltétel 

ellenőrzésére. Ez egész addig ismétlődik, amíg a feltétel teljesül. Ugyanezt a feladatot 

megoldhatjuk while ciklussal is, de a for ciklus jobban illeszkedik: 

sum = 0; 

i=0; 

while(i<n) 

{ 

    sum = sum + measured_data[i]; 

    i++; 

} 

average = sum / n; 

Függvények 

A C nyelvben a függvények jóval általánosabbak, mint amit matematikából megszokhattunk. A 

függvények tulajdonképpen alprogramok, melyeknek lehetnek bemeneti adatai és visszatérési 

értéke. Ezek ugyanakkor nem kötelező elemek, a void kulcsszót használhatjuk típus helyett 

ilyenkor. A függvények deklarálásakor megadjuk a visszatérési érték típusát, a függvény nevét és 

a bemenő paramétereket típusukkal együtt. A függvény magja a kapcsos zárójelek közötti rész, 

ennek megadása a függvény definiálása. Például: 

float rectangle_area(float width, float height) 

{ 

    return width * height; 

} 

 

void switch_the_led_on(void) 

{ 

    digitalWrite(LED_DRIVE_PIN, HIGH); 

} 

 

void blink_led(uint8_t times, uint16_t time_ms) 

{ 

    uint8_t i; 

 

    for (i=0; i<times; i++) 

    { 

        switch_the_led_on(); 

        delay(time_ms); 

        switch_the_led_off(); 

        delay(time_ms); 

    } 

} 

A függvények meghívásakor a bemenő paraméterek értékei átmásolódnak egy ideiglenes 

memóriarészre, a függvény magja ezekkel dolgozik. Például a rectangle_area(x,y) 

meghívásakor az x és y tartalma átmásolódik a width és height változókba, azaz az általuk 

megadott memóriarészre. A függvény magja így nem tudja a bemeneti változók, x és y értékét 

megváltoztatni, csak a másolatukhoz fér hozzá. 



Mutatók 

A programban használt változók a memóriába kerülnek, de ennek részleteivel a programozónak 

nem kell törődnie, nem is szükséges tudni, hogy melyik memóriarészben van egy változó. Szükség 

lehet viszont arra, hogy a program futása során ugyanazokat a műveleteket különböző változókon 

hajtsuk végre. Ezt támogatják a mutatók – angolul pointerek – amelyek változók memóriacímét 

tárolják. A mutató is egy változó, aminek neve is van. Például: 

int a,b;  // declare two variables 

int *p;   // declare a pointer to any variable of type int 

p = &a;   // copy the memory address of variable a to p 

*p = 10;  // copy the value 10 to the memory address pointed by p 

p = &b;   // copy the memory address of variable b to p 

*p = 20;  // copy the value 20 to the memory address pointed by p 

A program lefutása után a 10-et, b pedig 20-at fog tartalmazni. Lényegében tehát egyetlen névvel, 

a p-vel tudunk különböző változókat kezelni. Láthatjuk, hogy egy változó címét a változó elé írt & 

szimbólummal érhetjük el, egy mutató által tárolt memóriacímen levő értéket a mutató elé írt * 

karakterrel kaphatjuk meg. 

Említettük, hogy a függvények nem tudják a bemenő paramétereik értékét megváltoztatni. Erre 

ugyanakkor szükség lehet, amit mutatók használatával oldhatunk meg. Az alábbi példa két int 

típusú változó értékét cseréli fel: 

void swap(int *x, int *y) 

{ 

    int temporary; 

    temporary = *x; 

    *x = *y; 

    *y = temporary; 

} 

A swap(&a, &b) az a és b int típusú változók tartalmát cseréli fel. A függvény nem az értéküket, 

hanem a címüket kapja meg, így módosítani tudja a hozzájuk tartozó memóriarész tartalmát. 

A programok felépítése 

A teljes program a fentebb részletezett komponensekből épül fel. A felépítésben van valamennyi 

rugalmasság, de összességében a legfontosabb részek közé a változók létrehozása, később 

használatos elemek deklarálása, a függvények és az ezeken belüli kódrészletek tartoznak. 

Minden futtaható kód egy függvényhez tartozik, a fő függvény neve main() kell legyen, ez fogja 

meghívni az összes többi szükséges függvényt, ez jelenti lényegében a fő programot, ahogy a neve 

is mutatja. 

Header fájlok 

Egy függvény (köztük a main() is) meghívhat egy vagy több másikat is, használhatja őket 

kifejezésekben is. Ebből az is következik, hogy nem biztosítható mindig, hogy előbb legyen 

definiálva a függvény, mint az, amelyik hivatkozik rá. Ezért a deklarációt külön is megadhatjuk, 

még a függvény definiálása előtt, akár az összes függvényét a program elején. Sőt, használhatunk 

a rendszerhez adott, mások által megírt, más fájlokban levő függvényeket is. Ekkor is szükség van 

ezek deklarálására, hogy a fordítóprogram tudhassa, milyen bemenő paraméterekre és milyen 



visszatérési érték típusra van szükség. A tipikus megoldás az úgynevezett header fájlok 

használata, melyek kiterjesztése .h. Ezek tartalmaznak deklarációkat, köztük konstansokét, 

függvényekét is. A header fájlok beillesztését a program elején tesszük meg, például: 

#include <arduino.h> 

#include <math.h> 

Makrók 

A program következő részében szokás szükség esetén úgynevezett makrók segítségével nevet 

adni a programban szereplő részeknek, leggyakrabban konstansoknak. 

Például 

#define M_PI 3.1415927 

#define GRAVITATIONAL_ACCELERATION 9.80665 

Az ajánlás szerint a makrók minden betűje nagybetű, a szavak között _ karakter van.  

A makrók ennél jóval többre is használhatók, úgy tekinthetjük, hogy kódrészletet nevezünk velük 

el, a fordító a makró nevét látva helyettesíti a hozzá tartozó kóddal. Például: 

#define LIMIT_VARIABLE(x, xmax) if (x > xmax) x=xmax 

Ha ezek után a kódban egy ilyen sor szerepel: 

LIMIT_VARIABLE(a,10); 

akkor ez ezzel ekvivalens: 

if (a > 10) a=10; 

Ilyen általánosságban viszont veszélyes is lehet a használatuk, mivel a paraméterek helyébe 

bonyolultabb kifejezéseket is tehetünk és ezzel lényegében olyan kódot írunk, aminek csak egy 

részét látjuk. Csak gyakorlott programozóknak ajánlott, helyette jobb, ha függvényeket 

használunk. 

Változók deklarálása, hatásköre 

A program következő része tartalmazza azoknak a változóknak a deklarálását, amelyek a 

program globális változói, ami azt jelenti, hogy minden további programsorból és függvényből 

elérhetők. Kezdeti értékük nincs definiálva, ezt szükség esetén a program futásának elején kell 

pótolni. A deklarálásban is megadhatunk kezdőértéket, például: 

int8_t index = 0; 

Változókat deklarálhatunk egy blokkon, függvényen belül is (a kapcsos zárójelek közötti részben), 

ezek csak ebben a blokkban lesznek elérhetők, és a blokkból való kilépés után megszűnnek, azaz 

a hozzájuk rendelt memóriaterület felszabadul. Ha például egy függvényen belül deklarálunk egy 

változót, és értéket adunk neki, a függvényből kilépve a változót nem használhatjuk már. Ez azt 

jelenti, hogy ha újra meghívjuk a függvényt, a változó újra létrejön akár a memória más helyén, 

így az előző értékadások hatástalanok. Ha szeretnénk egy ilyen változót mégis állandóvá tenni, a 

static kulcsszót kell elé írni. Ekkor a változó a program futása során mindig ugyanabban a 

memóriarészben marad, függetlenül attól, hogy csak a blokkon belül hivatkozhatunk rá. Példa 

static változó használatára: 

uint16_t increment_counter(void) 

{ 



    static uint16_t counter = 0; 

    counter ++; 

    return counter; 

} 

A setup(), loop() és saját függvények 

Az általános célú számítógépek többségén, személyi számítógépeken, okostelefonokon egy 

operációs rendszer fut, ami persze maga is szoftver. A bekapcsolás után ez a környezet elindul, 

folyamatosan fut és biztosítja a felhasználói programok futtatását, kapcsolatukat az eszköz 

hardverkomponenseivel. Kis teljesítményű célszámítógépek esetén gyakran csak egyetlen 

program fut, nincs operációs rendszerre sem szükség. Az Arduino tipikusan ilyen, kizárólag a 

felhasználó által írt kód fut rajta, ami közvetlenül fér hozzá minden hardverkomponenshez. 

Ha megírtuk a programot, letöltjük a mikrovezérlő memóriájába és futtatjuk, melyik utasítást 

fogja a processzor először végrehajtani, hol kezdődik a program? Erre megoldás C-ben a main() 

függvény, ahogy fentebb láthattuk. Ez fog tehát először elindulni, ebbe kell a feladatok 

végrehajtásához szükséges kódot, függvényhívásokat tenni.  

Az Arduino környezetben kicsit eltértek ettől, itt két függvényt kell használnunk. Az egyik a 

setup(), ami a program elején, a bekapcsolás után csak egyszer fut le. Ebbe kell minden kezdeti 

beállítást tenni. A másik a loop() függvény, ami mindig újraindul, ha lefutott. A main() függvényt 

számunkra rejtetten az Arduino környezet generálja le, amiben egyszer hívja meg a setup() 

függvényt és egy végtelen ciklusban a loop() függvényt. Így addig ismételgeti a loop() függvény 

meghívását a rendszer, amíg ki nem kapcsoljuk. Ez jól illeszkedik az elektronikus eszközök 

működéséhez, de a személyi számítógépek, okostelefonok fentebb említett operációs 

rendszerének működéséhez is. Egy kazán, mosógép, számítógép, okostelefon bekapcsolás után a 

szükséges állapotba kerül, majd addig végzi a feladatát – azaz fogadja a külső jeleket és végzi el 

szükség esetén a kapcsolódó feladatokat –, amíg ki nem kapcsoljuk. 

A setup() és loop() függvények után szokás a saját függvényeket elhelyezni, ha vannak ilyenek. 

Az alábbi példa egy kivezetésre kötött feszültség értékét méri és küldi a számítógépnek 

másodpercenként, azaz egy multiméterhez hasonlóan működik.  

#include <arduino.h> 

 

const float voltage_resolution = 5.0/1024; 

 

void setup() 

{ 

    analogReference(DEFAULT);  // select 5V measurement range 

    Serial.begin(9600);        // setup communication, 9600 bits/sec 

} 

 

void loop() 

{ 

    float voltage; 

 

    voltage = adc_data_to_voltage(analogRead(A0)); 

    Serial.println(voltage); 



    delay(1000);              // wait here for 1000 ms 

} 

 

float adc_data_to_voltage(uint16_t adc_data) 

{ 

    return adc_data * voltage_resolution; 

} 

Jegyezzük meg, hogy az Arduino integrált fejlesztői környezet a megírt forráskódot nem 

programnak, hanem vázlatnak (angolul sketch) nevezi.  

A használt függvények leírása a következő részben található. 

Függvénykönyvtárak 

Az Arduino platform sokféle előre elkészített függvényt biztosít különböző feladatokra. Ezeket 

függvénykönyvtárakba rendezték, a felhasználónak elég a program elején az #include 

<arduino.h> sort beszúrni. Még ez nélkül is működni fog a program, az Arduino környezet 

megoldja ezt a feladatot. 

Matematikai függvények 

A gyakrabban használt matematikai függvények táblázata: 

függvény visszatérési érték 

fabs(x) x abszolútértéke 

sqrt(x) x négyzetgyöke 

pow(x,y) xy, x az y hatványra emelve 

log(x), log10(x) x természetes és tízes alapú logaritmusa 

exp(x) ex 

sin(x), cos(x), 

tan(x) 

asin(x), acos(x), 

atan(x) 

x trigonometrikus függvényei 

floor(x), ceil(x) x egészre kerekítése lefelé, felfelé 

 

Digitális I/O 

A digitális be- és kimenetekhez tartozó függvényeket tartalmazza. Az Arduino kivezetései meg 

vannak számozva (4. ábra), ezek segítségével programozhatjuk az állapotukat. 

https://www.arduino.cc/reference/en/


 

4. ábra: Az Arduino kivezetéseinek számozása, funkciói  

Az általánosan használt digitális kivezetések 0-13-ig terjednek, ezeket a pinMode() függvénnyel 

konfigurálhatjuk logikai bementként vagy kimenetként: 

pinMode(0, INPUT); 

pinMode(13, OUTPUT); 

A beállításokat tipikusan a setup() függvényben tesszük meg, mivel ennek általában egyszer kell 

lefutnia a program elején. 

A kimenet logikai értékének beállítása a digitalWrite() függvénnyel lehetséges: 

digitalWrite(12, LOW); 

digitalWrite(13, HIGH); 

Ha bemenetként használjuk a kivezetést, akkor a logikai értéket a digitalRead() függvény 

visszatérési értéke adja meg: 

if (digitalRead(0) == HIGH) 

{ 

    Serial.println("Level on pin 0 is logic high."); 

} 

Jegyezzük meg, hogy szükség esetén a tipikusan analóg jeleket fogadó A0-05 kivezetéseket is 

használhatjuk digitális be- és kimenetként is. Például: 

pinMode(A5, OUTPUT); 

digitalWrite(A5, LOW); 
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Analog input 

Az Arduino mikrovezérlője tartalmaz egy analóg-digitális átalakítót (analog-to-digital converter, 

ADC), ami az A0-A5 bemenetre kapcsolt feszültséget digitalizálja. Az átalakítónak szüksége van 

egy referenciafeszültségre, ami lehet a tápfeszültség (5V pár százalék pontossággal), ritkábban 

külső vagy belső referenciafeszültség. Ennek kiválasztását az analogReference() függvény 

végzi. Az alábbi kód a tápfeszültséget választja referenciának: 

analogReference(DEFAULT); 

A digitalizált adat egy 10 bites előjel nélküli egész szám az alábbi képletnek megfelelően: 

𝑎𝑑𝑐_𝑑𝑎𝑡𝑎 = [210 ∙
𝑉

𝑉𝑅𝐸𝐹
] 

Ez az összefüggés adja meg azt az egész számot, melyre igaz, hogy VREF·adc_data/210 a lehető 

legközelebb esik a V feszültség értékéhez. A legnagyobb eltérés a VREF/210 felbontás fele. 

Ezt az adatot adja meg az analogRead() függvény: 

adc_data = analogRead(A0); 

Megfelelő adattípus az int, vagy int16_t vagy uint16_t is. 

Ezt az adatot ismerve a feszültség kiszámítása: 

adc_data*(5.0/1024); 

Ne feledjük, hogy az (5/1024) nem lenne megfelelő, mivel ennek az egész osztásnak az 

eredménye 0. A zárójelezés nem feltétlen szükséges, de így a fordító számíthatja ki és 

helyettesheti be a konstans értéket, ezért a program futásakor csak egy szorzást kell elvégeznie a 

processzornak, a kód viszont olvasható marad. 

Perifériák be- és kimenetei 

A kivezetések egy részét a mikrovezérlőbe integrált bizonyos perifériához is hozzárendelhetjük. 

Ekkor a kivezetéseken levő jelek állapotát a periféria határozza meg illetve olvassa be. A fentebbi 

ábrán a kivezetések sorszáma mellett a hozzárendelhető periféria rövidített neve, illetve a 

jeleinek neve látható. Egy perifériához több kivezetés is tartozhat. A következő táblázat sorolja 

fel a használható perifériákat. 

periféria funkció 

I2C Inter Integrated Circuit (IIC vagy I2C) kompatibilis interfész, a mikrovezérlő 
adatlapjában Two Wire Interface (TWI) néven található. Két vezetékes soros 
interfész, általában szenzorokkal és más külső integrált áramkörökkel lehet 
vele kommunikálni. A vezetékpárra akár több külső eszköz is köthető. 

További információk: I2C/TWI függvények. 

SPI Serial Peripheral Interface. 3 vagy 4 vezetékes soros interfész. Általában 
szenzorokkal és más külső integrált áramkörökkel lehet vele kommunikálni. 

További információk: SPI függvények. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Anal%C3%B3g-digit%C3%A1lis_%C3%A1talak%C3%ADt%C3%B3
https://en.wikipedia.org/wiki/Analog-to-digital_converter
https://en.wikipedia.org/wiki/Analog-to-digital_converter
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7434074
https://www.arduino.cc/en/Reference/Wire
https://www.arduino.cc/en/Reference/SPI


periféria funkció 

UART Universal Asynchronous Recevier/transmitter intefész. Két számítógép 
közötti kommunikációra való. Az Arduinot ezen keresztül tudjuk programozni, 
az Arduino ezen keresztül tud adatokat küldeni és fogadni. 

További információk: Serial függvények. 

PWM Pulse Width Modulation, azaz pulzusszélesség-modulált jelek előállítására 
való. A PWM jelek periodikus digitális jelek, melyek kitöltési tényezőjét tudjuk 
programozni. Gyors be- és kikapcsolást végezhet, ami az analóg jelekhez 
hasonló vezérlést jelent. Használható például LED fényerejének beállítására, 
motor forgási sebeségének vezérlésére. 

További információk: analogWrite(). 

INT0 és INT1 Interrupt, azaz megszakításkezelő áramkör használja ezeket a jeleket. Ha 
ezekre a kivezetésekre kötött külső digitális jel bizonyos feltételeknek 
megfelel, akkor a főprogram végrehajtása megáll, és egy erre a célra megírt 
függvényt hív meg a rendszer. A függvény végrehajtása után folytatódik a 
program futása. A következő négy feltétel közül választhatjuk ki, hogy melyik 
válthat ki ilyen eseményt, megszakítást: 

• a jel értéke logikai 0 
• a jel állapota megváltozik 
• a jel 1-ről 0-ra vált 
• a jel 0-ról 1-re vált 

További információk: attachInterrupt(), detachInterrupt(). 

AIN0 és AIN1 Az analóg komparátor pozitív és negatív bemenetei. A komparátor a két 
bementén levő feszültségeket hasonlítja össze és a kimenete logikai 1, ha a 
pozitív bemenetén levő feszültség a nagyobb. Feszültségszintek elérésének 
figyelésére, jelek kétállapotúvá konvertálására használható. Az Arduino 
felhasználók ritkán alkalmazzák, az Arduino könyvtár sem biztosít a 
komparátor használatához függvényeket. 

 

Időzítések, idő mérése 

Az eszközök működtetésénél fontos szerepe van az időzítéseknek, így ehhez segítséget ad az 

Arduino könyvtár. A delay() függvény ms egységekben megadott ideig várakozik: 

#define MOTOR_CONTROL_PIN  9 

#define MOTOR_ON           HIGH 

#define MOTOR_OFF          LOW 

#define ONE_SEC_FOR_DELAY  1000 

 

digitalWrite(MOTOR_CONTROL_PIN, MOTOR_ON); 

delay(ONE_SEC_FOR_DELAY); 

digitalWrite(MOTOR_CONTROL_PIN, MOTOR_OFF); 

A program elindulása óta eltelt időt is lekérdezhetjük ms illetve μs egységekben: 

https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogwrite/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/external-interrupts/attachinterrupt/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/external-interrupts/detachinterrupt/
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparator


uint32_t elapsed_time; 

elapsed_time = millis(); 

elapsed_time = micros(); 

Kommunikáció a számítógéppel 

Az Arduino program képes a kivezetésekre jeleket kapcsolni, digitális jeleket olvasni, feszültséget 

mérni. Ha személyi számítógéphez kötjük, akkor viszont a felhasználóval is képes kommunikálni, 

a képernyőre adatokat juttatni, a billentyűzetről adatokat fogadni. Ezt egy soros adatátviteli port 

(COM port, UART) használatával lehet megtenni. Az Arduino felprogramozása is ennek a 

használatával történik. Az Arduino szoftver integrált környezetének vagy egy Serial monitor és 

egy Serial plotter eszköze. Az első szöveges adatok küldésére és megjelenítésére való, a második 

grafikusan jeleníti meg az adatokat, amiket az Arduino küld. 

A kommunikáció beállítására a setup() függvényben az alábbi használható:  

Serial.begin(57600); 

A bitsebességet az argumentum adja meg, a példában 57600 bit/sec. Ugyanerre az értékre kell 

beállítani a Serial monitort és Serial plottert is. Más értékek is használhatók, pl 9600 vagy 115200. 

Érdemes nagyobb sebességet választani. 

Adatok küldése a számítógépnek: 

Serial.print("Voltage = "); 

Serial.println(voltage); 

Ezek szöveges formában küldik el az adatokat. A println új sort is kezd a kiírás végén. 

Sok más függvény is elérhető, ezek leírása az Arduino hivatalos oldalán található.  

Programozási stílus 

A beágyazott rendszerek – azaz szoftverrel működtetett eszközök – programozási stílusának 

komoly követelményei, szabványai vannak. Természetesen egy oktatási vagy hobbi célú Arduino 

programozásnál ezeket nem kell túl szigorúan vennünk, de jó kihívás és igen hasznos is, ha az 

elkészült program áttekinthető, logikus, érthető. Ezzel hibákat, nem megfelelő működést 

előzhetünk meg és a műszaki területen kulcsfontosságú igényességet is gyakorolhatjuk. 

Célszerű törekedni az egyszerű, átlátható kódolásra. Inkább több fáradságba kerüljön a program 

szerkezetének megtervezése, a minél egyszerűbb és hatékonyabb kód megtalálása, mint kisebb 

fáradsággal egy átgondolatlan, komplikált megoldás gyorsabb megadása. 

Fontos, hogy a változóknak, függvényeknek logikus, érthető nevet adjunk. Sokat segít az 

olvashatóságon a jó forma is, a program sorainak a struktúrához illeszkedő behúzási mélysége. 

A kommentek tovább javíthatják az áttekinthetőséget, bár a kód többségének már ezek nélkül is 

érthetőknek kell lenniük. 

A legjobb, ha a C nyelv többi eleméhez illeszkedően minden angol nyelvű. A kommenteknél 

oktatási célú esetekben elfogadható a magyar nyelv is. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_asynchronous_receiver-transmitter
https://www.arduino.cc/reference/en/
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