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Teemad

Programmeerimisest madala taseme keeltes (C,ASM)

• Kodeerimine (andmetüübid)

• Arduino programmeerimise eripära

Soovitan hankida kui võimalik ! 



C keel

• 1958 kõrgkeel ALGOL (tänapäevaste kõrgkeelte eelkäija)

• 1969 Bell Laboratories , keel B 

• Programeerimiskeel, mis oleks platvormist sõltumatu aga 
samas kiire.

• Kõrgkeeled ei suuda garanteerida ajakriitilistes kohtades kiirust 
ning kompaktsust 

• 1973 programmeerimiskeel C (B täiustus), standardiseeriti 
1983

• C++ 1989 (objektorienteeritud programmeerimine)

• C# 2002 (.net framework)

• Peavad olema üsna head eelteadmised riistvarast.

• Vahendid võivad tunduda primitiivsed, aga tegelikult on väga 
võimekad.

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

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


Arduino programmeerimise eripärad

• Arduino arenduskeskkond kasutab olemuselt C++ 

kompilaatorit, ehk kehtivad C/C++ keele reeglid.

• Lisaks eelnevale on olemas „mugavus“täiendused ning 

abifunktsioonid, mida C keele maailmas ei tunta. Lisatud 

definitsioonid liidetakse programmi kompileerimisel. Kui 

on plaanis tulevikus hakata reaalses C/C++ keeles 

programmeerima, tasuks  nendega äraharjumist vältida !

• Reeglina värvitud need keskkonnas oranžiks (aga ei 

pruugi)



Arduino programm (sketš)

Arduino koodis peavad olema ilmtingimata funktsioonid 

setup () , ehk kood täidetakse ühe korra ning loop () , kus 

koodi täidetakse tsüklis . Vastasel juhul tuleb 

kompileerimisel veateade !

Arduino „keele“ kirjeldus : 

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

C keelne „tühi“ programm 

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


Arduinio koodinäide

• Vilgutame valgusdioodi



C koodinäide, sama mikrokontroller



Assembleri koodinäide, sama 

mikrokontroller
• Näide tehtud õppeaine „Mikroprotsessorsüsteemid“ jaoks

• See on vaid funktsooni 

väljakutsumine ja kohustuslik

programmi „kest“



Assembleri koodinäide, sama 

mikrokontroller



Arduino (C/C++) keele süntaks

• Kompilaator ei loe tühikuid ja reavahesid, koodi paigutus 
võib olla suvaline , siiski programmikoodi kirjutamisel on 
olemas tavad, mis hõlbustavad koodist arusaamist.

• Google  obfuscating code

https://www.quora.com/What-is-the-most-complicated-C-code

https://www.quora.com/What-is-the-most-complicated-C-code


Arduino (C/C++) keele süntaks

• Tehakse vahet väiksetel ja suurtähtedel ! Identifikaatorid ei tohi 

kokku langeda reserveeritud sõnadega (vt. Arduino reference, 

neid on rohkem kui C keeles, keskkond värvib need ära) 

• Näiteks x=2; ja X=2; on erinevad laused.

• Lihtlause lõpeb semikooloniga ; 

• näit if (a>b) x=2;

• Liitlause pannakse looksulgude vahele {}, koosneb 

lihtlausetest.

• Näit if (a>b) {x=2; y=3;}

• Kommentaarid, kui ühel real, eraldatakse // , toimib kuni 

reavahetuseni. Pikemad kommentaarid algavad /* ja lõppevad 

*/ . Kõik, mis nende vahel, kompilaator ignoreerib.



Arduino (C/C++) keele süntaks

• Muutujad peavad olema defineeritud

• Saab defineerida alguses, siis eraldatakse kohe mälu.

• Saab deklareerida ka lauses, funktsioonis, siis 
eraldatakse mälu, aga võetakse mälu pärast selle täitmist.

• Näit unsigned short MinuMuutuja;  

• Näit float MinuMuutuja,SinuMuutuja,x,y;  

• Muutuja defineerimisel eraldatakse sellele mälu, milles 
võib olla suvaline sisu !  Et algväärtustada muutujat, saab 
teha näiteks nii :

• Näit unsigned short MinuMuutuja=0;  



Kuidas arvutisse info on kodeeritud ?

• Peaaegu kõik tänapäevased arvutid töötavad 
kahendsüsteemis

• Kõige väiksem infoühik on bitt. (0- 1, tõde-vale jms)

• Andmetüübiks bool (Boole algebra järgi)  C-s puudub, 
alates C++

• Kõik väärtused mis on 0 on „false“, muul juhul on „true“

• bool x=false; bool y=true;   

•

• Kuigi bool on vaid 1 bitt , võtab see mälu ära 1 baidi (8 
bitti )



Positiivsed täisarvud

• Vajalik bittide arv on vähemalt 𝑖𝑛𝑡 (𝑙𝑜𝑔2(𝑛)) + 1, kus n on kujutatav 
arv , näiteks arvu 14 jaoks on vaja nelja bitti :

• 14 (dec)= 1 1 1 0 

• Bitijada pikkused on arvutis standardiseeritud: 

• 8 bitti (bait), 16 bitti (sõna, word), 32 bitti topeltsõna.

• Võimalike väärtuste arv 2𝑛, aga kuna loendatakse nullist, on 
maksimum 2𝑛-1

• Kui on kasutusel 8 bitti, ehk 1 bait andmeid, saab esitada 28 =
256 väärtust , ehk väärtused 0-255 

• Arv 14(dec) =00001110b

• Andmetüüp – byte (Arduino) , unsigned char  (C) - 0-255

• Andmetüüp – unsigned int  0-65535  , kaks baiti

• Andmetüüp – unsigned long int   0 – 4294967295 , neli baiti

• On võimalikud ka pikemad tüübid.

23 22 21 20



Negatiivsed (märgiga) täisarvud
• Kuigi erakdi märgibitt ning arvubitid tundub loogiline, on see halb

• Esitatakse täiendkoodis.

• Täiendkood: Sama posiivne arv , vahetame nullid ühtedeks ning ühed nullideks ja 
liidame juurde 1 (sisuliselt teeme nullkoha nihutamise)

• Arv +14(dec)= 00001110b

• Arv -14(dec)=  11110001b+00000001b=11110010b

• Kontroll  00001110b

• + 11110010b

• -------------------

• (1)00000000b

NB ! 

Arv -14 võib olla aga ka positiivne arv 242 !!! Arvuti ei tee sellel vahet !, vahet peab 
tegema programmeerija (ja vahest ka kompilaator).

Ülekanne (Carry), kui ei võeta spetsiaalselt midagi ette, läheb see kaduma !



Negatiivsed (märgiga) täisarvud
• Andmetüüp signed char  -128...127 (C, Arduino )

• Andmetüüp int (Arduino) signed short int (C) 

• -37268...37267

• Andmetüüp long (Arduino) signed long int (C) 

• -2147483648.... 2147483647



Kui ületame piire

• ...ei anna madalataseme keeled veateadet

• Arvuti teeb seda, mida tal kästakse teha !



Negatiivsed (märgiga) täisarvud

• Kuigi teatud „probleemidest“ päästaks pikemad 

admetüübid, on neil ka suur puudus – nende kasutamine 

vajab rohkem mälu ning võtab rohkem protsessori aega !

• See võib olla väga oluline kui mälumaht ning kiirus on 

piiratud  või ajakriitiline (mikrokontrollerid)

• Kui on selge, et lühema andmetüübiga saab hakkama, 

siis tuleks kasutada seda.

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc8126.pdf

Attiny13A andmelehest

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc8126.pdf


Ujukomaarvud

• Ujukomaarv on paigutatav arvuti mällu kolme 

komponendi, märgi, arvu tüve ehk mantissi ja astendaja 

ehk eksponendiga. 𝑚ä𝑟𝑘 ∗ 𝑡ü𝑣𝑖 ∗ 𝑘𝑎𝑠𝑡𝑒𝑛𝑑𝑎𝑗𝑎

• Erinevad meetodid, levinuim IEEE 754 formaat,

• (-1)s*(1.+M)*2E-Bias

• Normaliseeritud arvu esimene bitt on alati 1, seda ei 

salvestata

• Täpsus 1.18 × 10–38 kuni 3.4 × 1038 , säilitab 6 tüvenumbrit

• , 32 bitti pikk

• Topelttäpsus 2.23 x 10–308 to 1.8 x 10308 12 tüvenumbrit, 

64 bitti pikk



Ujukomaarvud
• Single float

• Double float

https://www.trimble.com/OEM_ReceiverHelp/V4.44/en/FloatingPointDataTypes.html

https://www.trimble.com/OEM_ReceiverHelp/V4.44/en/FloatingPointDataTypes.html


Ujukomaarvud

• Mikrokontrolleri puhul kasutage vaid siis kui muudmoodi 

ei saa (kui ei ole protsessoril ujukoma arvutuse tuge, 

tehakse tehted tarkvaraliselt, aga see võtab aega ! )

• Probleemid : ületäitumine, alatäitumine

• Probleeme tekitavad ka erinevas suurusjärgus olevate 

arvude liitmine-lahutamine

https://www.cise.ufl.edu/~mssz/CompOrg/CDA-arith.html

https://www.cise.ufl.edu/~mssz/CompOrg/CDA-arith.html


Ujukomaarvud

• Kui näiteks teha FOR tsükkel , inkremendiga 1, siis ei 

pruugi see lõpetada !



Matemaatika

• Mikrokontrollerite eripära – kõik 
tehted ei ole riistvaraliselt toetatud.

• Korrutamine-jagamine võidakse 
samuti  teha tarkvaraliselt (näiteks 
TinyAVR ei oska korrutada-jagada) –
aeglane (asendatakse liitmis-
lahutamistsüklitega)

• Ületäitumiste eest ei hoiatata -

Programm töötab vigse tulemusega 
edasi. (tegelikult riistvaralise tehte 
puhul protsessoris staatuse lippude 
väärtust muudetakse). C keel neid 
ignoreerib.  Saab tekitada katkestuse.



Nihe

• Korrutamine-jagamine on ebamugavad tehted 
mikrokontrolleritele, välja arvatud kordajaga 2 

• Kümnendsüsteemis nihe vastab 10ga korrutamisele-
jagamisele.

• Nihe vasakule suurendab väärtust kaks korda, paremale 
vähendab kaks korda.

• Aritmeetiline nihe – märgibitti ei nihutata

• Loogiline nihe , asemele kirjutatakse nullid

• Ringnihe – asemele kirjutatakse välja langev(ad) bit(id)

Kui võimalik , asendatakse korrutamine-jagamine 

nihutamisega. Õige algoritmi ja kordajate valik 



Võrdlustehted

• == (võrdne) != (ei ole võrdne) < (väiksem kui) > (suurem 

kui)

• <= (väiksem võrdne kui= >= (suurem võrdne kui)

• Tehte tulemus on signed int, väärtusega 1, kui väide on 

tõene või 0 kui väide on vale

• Mitte segi ajada = ja ==  ! 

• = on omistamine !



Omistamine ,inkrement ja dekrement

• Omistamine (=) on sama harilik tehe nagu teised. Avaldis võib 
sisaldada mitu omistamistehet.

• Omistamine on võimalik vaid siis kui omistamismärgist 
vasakule jääb kindla mäluväljaga muutuja (ei tohi näiteks 2=a;)

• Saab teha tänu sellele üsna omapäraseid lahendusi:

• c=a+b;  d=e+c; aga sama on ka d=e+(c=a+b);

• Kui muutujad on eri tüüpi ,kaasnevad tehetega 
tüübiteisendused , mis võivad omakorda tekitada segadust.

• Kui muutujate väärtuseid on vaja muuta vaid ühe võrra, saab 
avadlise kirjutada lihtsamalt 

• a=a+1; asemel a++;

• a=a-1; asemel a--;  

• Need käsud on toetatud ka riistvaraliselt.



Tehete järjekord

• Igas programmeerimiskeeles on oluline sellele mõistetav 

tehete järjekord

• C/C++ oma, kehtib ka Arduino keskkonnas

• https://www.viva64.com/en/t/0064/

https://www.viva64.com/en/t/0064/


Massiiv  (andmete kogum)

• Mugav on koondada sarnaseid elemente

• muutuja tüüp , nimi[elementide arv]

• Võib olla ka mitme dimensiooniga

• Näit byte a[10][20];



Tekst (sümbolid)

• Numbriline väärtus vastab tähemärgile – tekstikodeering.

• Levinuim ASCII (American Standard Code for Information 
Interchange) kodeering 1963. aastast, põhineb inglise 
tähestikul . 

• 7 bitiline kodeering , esimesed 28 märki on tehnilised.

• Olemuselt on tähemärk ühebaidine arv, 

millega saab teha kõiki tehteid. 

• Arduino kompilaator teeb vahet, kas tüüp on 

byte või char ja vaid sedagi vaid „print“ 

funktsioonis , C keeles on asi teisiti 

• Arv kuvatakse märgina alles 

vastuvõtuseadmes) 

https://www.rapidtables.com/convert/number/ascii-hex-bin-dec-converter.html

https://www.rapidtables.com/convert/number/ascii-hex-bin-dec-converter.html


Tekst (stringid)

• String on märkide jada,  olemuselt ühebaidiste arvude 

massiiv.

• Saab teha kõiki tehteid.



Tekst

• Näited



Programmi juhtimine  (valiklause)
• if  (tingimus) 

lause1

else

lause 2 

Kui lauset 2 ei ole vaja võib else ära jätta.



Programmi juhtimine  (valiklause)
• Pärast tingimust semikoolonit panna ei tohi , vastasel 

juhul täidetakse tühi lause ! C keele reeglite poolest on asi 

korras .



Programmi juhtimine  (valiklause)

• Tüüpiline loogikaviga:   == asemele pannakse =

• Arvuti teeb, mis kästakse, i=5 ja tehte tulemus on tõene...



Programmi juhtimine (kordus)

• while (tingimus)   lause

• Või do lause  while (tingimus) 

• Tingimuste korral samad probleemkohad, mis if lauses !

• Tsüklit saab katkestada

käsuga break;

Break katkestab vaid 

Selle tsükli, mille sisse 

See kirjutatud on !



Programmi juhtimine (loendus)

• for (avaldis1;avaldis2;avaldis3) lause

• Laused võivad ka puududa kuid semikoolonid peavad 

olema. Avaldis 3 järele semikoolonit ei panda !

• Kõigepealt täidetakse ettevalmistatav avaldis1, siis 

täidetakse lauset niikaua kuni avaldis2 annab mittenullise 

tulemuse,  siis täidetakse avaldis3.

• Olemuselt teeb sama asja „while“   

• avaldis1 while (avaldis2) {lause avaldis3}



Programmi juhtimine (loendus)
• Tulemus on sama. 

• while                                                     for                        



Programmi juhtimine (loendus)

• Pärast for tsükli kirjeldust  semiloolonit panna ei tohi , 

vastasel juhul täidetakse vaid tühi lause ! C keele reeglite 

poolest on asi korras .

• Pärast tsükli täitmist on

i väärtus 10, mis on

korrektne , aga 

arvatavasti 

programmeerijale

ebameeldiv .



Funktsioon

• Oma olemuselt lausete kogum, millele on antud indentifikaator (nimi) 
ning sisendparameetrid

• Näide:

int MinuFuktsioon ( int sisend1, int sisend 2)

{

Int c=a+b;

return c; 

}

tagastatav väärtus määratakse käsuga return ja saab olla vaid üks. 

Kui funktsioon midagi ei tagasta (või pole sisendit), pannakse tüübiks 
void 

C reeglitele vastav funktsioon   void teemidagi (void) {    }

Enamus Arduino „lisasid“ on teekidesse kirjutatud valmisfunktsioonid 
(oranži värvi) ......pinMode...digitalWrite....analogRead ....



Näide- analogRead

• Kasutaja kirjutab a=analogRead(A0);

• Aga kutsutakse välja tegelikult see:
• C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_analog.c 

• See on vaid koodi algus.


