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Voorwoord

Dit is een boek over Arduino, geschreven voor jonge eners. Een Arduino is een machine die je kunt programmeren. Dit boek leert je 
hoe je elektronica op de Arduino aansluit, en hoe je deze programmeert.

Over dit boek

Dit boek hee  een CC-BY-NC-SA licensie.

(C) Richèl Bilderbeek en alle docenten en alle leerlingen

Met dit boekje mag je alles doen wat je wilt, als je maar verwijst naar de oorsprongelijke versie op deze website: h ps: //github.com/
richelbilderbeek/arduino_voor_jonge_ eners. Dit boekje zal al jd gra s, vrij en open blijven.

Het is nog een beetje een slordig boek. Er zi en epvauten in en de opmaak is niet al jd even mooi. Omdat dit boek op een website 
staat, kan iedereen die dit boek te slordig vindt minder slordig maken.

Versie 26-sep-2021, upgrade door Mar n Paulissen
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Les 1: Blink

In deze les gaan we de allergemakkelijkste schakeling maken die er is: Blink!

1.1 Blink: een Arduino aansluiten

Dit is een Arduino :

Sluit de Arduino aan met een USB kabeltje.

Makkelijk toch?       
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We beginnen makkelijk!



1.2 Blink: de Arduino IDE opstarten

 Start de Arduino IDE, je hebt 2 manieren:

Manier 1 : Klik op de snelkoppeling op het Bureaublad

Manier 2 : 
 Druk op de Windows toets (linksonder, tussen Ctrl en Alt). 
 Type dan arduino (kleine le ers) en dan Enter

Je ziet nu je de Arduino IDE:

IDE betekent 
“Integrated Development
environment” ,
het programma waarmee
je programmeert.
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1.3 Blink: ons eerste programma

De Arduino hee  zelf een LEDje ( lampje) dat je nu gaat programmeren.

Dit is (een versie van) de code van Blink:
void setup()
{ 
    pinMode(13, OUTPUT);                              // 13 is het eigen LEDje van de Arduino
}
void loop()
{
    digitalWrite(13, HIGH);                              //zet het LEDje aan
    delay(1000);                                                // wacht 1000 milliseconden
    digitalWrite(13, LOW);                              // zet het LEDje weer uit
    delay(1000);                                               // wacht 1000 milliseconden
}                                                                        // als de LOOP klaar is begint ie weer opnieuw

void setup() { } ‘Lieve computer, doe wat tussen accolades staat een keer.’

void loop() { } ‘Lieve computer, doe de hele jd wat tussen accolades staat.’

Type de code over in de Arduino IDE en klik op Upload.
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1.4 Blink: opdracht 2

Laat het LEDje 10x zo snel knipperen. Hint: het LEDje is nu 1000 milliseconden aan en 1000 milliseconden uit.

1.5 Blink: oplossing 2

void setup() 
{
    pinMode(13,OUTPUT);  
}

void loop()
{ 
    digitalWrite(13, HIGH); 

delay(100); 
digitalWrite(13, LOW); 
delay(100);

}

pinMode(13, OUTPUT); ‘Zorg dat er spanning uit pin 13 kan komen’

digitalWrite(13, HIGH); ‘Zet spanning op pin 13’

delay(1000); ‘Wacht 1000 milliseconden’

1.6 Blink: opdracht 3

Laat het LEDje zo snel als kan knipperen.
 Wat zie je?
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// ... betekent ‘De code die je daar al hebt staan’



1.7 Blink: oplossing 3

Er zijn meer oplossingen, dit is er een:
void setup() {

// ... }

void loop()
{ 
    digitalWrite(13, HIGH); 

delay(1);
digitalWrite(13, LOW); 
delay(1);

}

digitalWrite(13, LOW); ‘Haal de spanning van pin 13 af’
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Je ziet het lampje niet meer knipperen.

Je ziet het lampje niet meer knipperen!

Het lampje knippert wel, maar onze ogen kunnen niet snel genoeg
kijken om het te zien.



1.8 Blink: LED aansluiten

Nu is het jd de Arduino aan te sluiten aan te sluiten op een breadbord. 

• Haal het USB snoer uit de computer, zodat de
Arduino geen spanning meer hee

• Maak de schakeling zoals op de tekening
• Zet de spanning weer op de Arduino
• Als het goed is, knippert het rode LEDje nu mee met

het LEDje op de Arduino.

Bekijk je LED eens goed. Je ziet dat hij een lang en een kort pootje hee  en dat de LED niet
rond is maar dat één kant een beetje plat is. Het korte pootje heet ook wel: Cathode en het
lange pootje heet: Anode 

Het korte pootje bij de pla e kant is de min.

Het lange pootje is de plus.

Stroom loopt al jd van de plus naar de min. Dus als het LEDje verkeerd om zit, loopt er
geen stroom en brandt het lampje dus ook niet.
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1.9 Blink: opdracht 4

Sluit je LEDje nu aan op pin 12.

1.10 Blink: oplossing 4 – nieuwe code
void setup()

    { 
        pinMode(12, OUTPUT);

}

void loop()
    {
        digitalWrite(12, HIGH);
        delay(100); 
        digitalWrite(12, LOW); 
        delay(100);

}
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1.11 Blink met variabele

We kunnen de code ook anders schrijven

const int pin_led = 13;

void setup()
{ 
    pinMode(pin_led, OUTPUT);
}

void loop()
{ 
    digitalWrite(pin_led, HIGH); 

delay(1000);
digitalWrite(pin_led, LOW); 
delay(1000);

}

    Wat is het verschil met de eerste code?

     Waarom zou je dit doen?
    

                               pin_led wordt een variabele genoemd: een stukje computergeheugen met een naam.

const int pin_led = 13; ‘Lieve computer, onthoud een heel getal met de naam pin_led met 
beginwaarde 13.’

In de code zie je dat de variabele pin_led 3 keer voorkomt.  Bij het verplaatsen van de LED van pin 13 naar pin 12 heb je in de oude 
code 3 keer het pinnummer moeten aanpassen. Als je een variabele gebruikt, hoe  dat maar 1 keer.
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Les 2: Blink Blink Blink

Deze les heet ‘Blink Blink Blink’, omdat het de les Blink is, maar dan met meer LEDjes.

2.6: Blink Blink Blink: Blink Blink Blink aansluiten

Nu is het jd ‘Blink Blink Blink’ aan te sluiten:

• Haal het USB snoer uit de 
computer, zodat de Arduino geen 
spanning meer hee

• Sluit de onderdelen aan zoals op de 
tekening

2.7: Blink Blink Blink: Opdracht 3

Gebruik de code van de vorige opdracht. Hernoem de variable pin_led naar pin_led_1 en zorg dat ’ie de juiste beginwaarde hee .
Oplossing 3

const int pin_led_1 = 11;
const int wach jd = 1000;
void setup()
{ 
    pinMode(pin_led_1, OUTPUT);
}

void loop()
{ 
    digitalWrite(pin_led_1, HIGH);

delay(wach jd);
digitalWrite(pin_led_1, LOW); 
delay(wach jd);

}
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Programmeurs gebruiken veel variabelen, omdat de code dan beter te
snappen is.



2.8: Blink Blink Blink: Opdracht 4
Maak een nieuwe variable pin_led_2. Laat dan eerst het eerste LEDje aan en uit gaan, laat dan het tweede LEDje aan en uit gaan.

     De schrijfwiize pin_led_2 wordt ‘snake case ‘ genoemd: ‘snake’ is het engels voor slang.

  Zou je schrijven pinLed, dan wordt dat ‘camel case ’ genoemd: ‘camel’ is het engels voor kameel.

   Mij maakt het niet uit wat je kiest.

2.9: Blink Blink Blink: Oplossing 4

const int pin_led_1 = 11; 
const int pin_led_2 = 10;
const int wach jd = 1000;

void setup()
{ 
    pinMode(pin_led_1, OUTPUT); 

pinMode(pin_led_2, OUTPUT);
}

void loop()
{ 
    digitalWrite(pin_led_1, HIGH);

delay(wach jd);
digitalWrite(pin_led_1, LOW);
delay(wach jd);
digitalWrite(pin_led_2, HIGH);
delay(wach jd);
digitalWrite(pin_led_2, LOW);
delay(wach jd);

}

2.10: Blink Blink Blink: Opdracht 5
Maak een derde variabele pin_led_3. Laat nu steeds alle lampjes tegelijk knipperen: allemaal aan, dan allemaal uit.
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2.11: Blink Blink Blink: Oplossing 5
const int pin_led_1 = 11;
const int pin_led_2 = 10;
const int pin_led_3 = 9;

void setup()
{

pinMode(pin_led_1, OUTPUT);
pinMode(pin_led_2, OUTPUT);
pinMode(pin_led_3, OUTPUT);

}

void loop()
{

digitalWrite(pin_led_1, HIGH);
digitalWrite(pin_led_2, HIGH);
digitalWrite(pin_led_3, HIGH);
delay(wach jd);
digitalWrite(pin_led_1, LOW);
digitalWrite(pin_led_2, LOW);
digitalWrite(pin_led_3, LOW);
delay(wach jd);

}

2.12: Blink Blink Blink: Eindopdracht

Laat de lampjes nu in een ‘Knight Rider patroon’ gaan: 1-2-3-2-1-2-3-2-1. Er moet al jd precies één lampje branden.
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Knight Rider was een TV serie met een pratende auto.



Les 3: KleurenLED of RGB-led
Een RGB-led is eigenlijk 3 LEDs in 1 huisje. De plus van elke LED hee  een eigen pootje, de min van de 3 LEDs zi en samen op 1 
pootje.

Sluit de RGB-led aan.

3.1 Opdracht 1

Laat de drie LEDjes om de beurt 1 sec branden met een pauze ertussen van 1 sec.
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3.2 Oplossing 1

const int pin_led_1 = 11; 
const int pin_led_2 = 10;
const int pin_led_3 = 9;
const int wach jd = 1000;

void setup()
{ 
    pinMode(pin_led_1, OUTPUT); 

pinMode(pin_led_2, OUTPUT);
    pinMode(pin_led_3, OUTPUT);
}

void loop()
{ 
    digitalWrite(pin_led_1, HIGH);

delay(wach jd);
digitalWrite(pin_led_1, LOW);
delay(wach jd);
digitalWrite(pin_led_2, HIGH);
delay(wach jd);
digitalWrite(pin_led_2, LOW);
delay(wach jd);
digitalWrite(pin_led_3, HIGH);
delay(wach jd);
digitalWrite(pin_led_3, LOW);
delay(wach jd);

}

       He, dat is een bekende code

    Klopt, dat is de code van opdracht 5 van het vorige
    hoofdstuk.
    Goede programmeurs gebruiken vaak bestaande
    code.
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Les 4: Meer Kleur Fade Met For

Soms denk je 'Kan dit slimmer?'. Een for-loop is een manier om iets slimmer te doen!

Regenboog

In deze les gaan we een regenboog programmeren!

Hier zie je hoe een regenboog werkt:

Opdracht 1

Sluit onderstaand schema aan:
                                   

  

                                                         He, die schakeling ken ik!

                                                          Klopt, die gebruikten we ook

                                                             bij de vorige les.
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Gebruik deze code:

const int pin_rood = 9;
const int pin_groen = 10;
const int pin_blauw = 11;

void setup()
{
  pinMode(pin_rood, OUTPUT);
  pinMode(pin_groen, OUTPUT);
  pinMode(pin_blauw, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(pin_rood, HIGH);
  digitalWrite(pin_groen, HIGH);
  digitalWrite(pin_blauw, HIGH);
}

De getallen achter pin_rood, pin_groen en pin_blauw zijn fout. Zorg dat dit de goede getallen worden. Hoe? Trek twee draden los en kijk 
welke kleur het LEDje krijgt.

Oplossing 1

Ha, dit mag je zelf uitvinden :-).
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For loop

We beginnen met deze code:

const int pin_rood  =  9; // Fout getal, zie vorige opdracht
const int pin_groen = 10; // Fout getal, zie vorige opdracht
const int pin_blauw = 11; // Fout getal, zie vorige opdracht

void setup()
{
  pinMode(pin_rood , OUTPUT);
  pinMode(pin_groen, OUTPUT);
  pinMode(pin_blauw, OUTPUT);
}

void loop()
{
  for (int i=0; i<256; i++)
  {
    analogWrite(pin_rood, i);
    analogWrite(pin_groen, 0);
    analogWrite(pin_blauw, 255);
    delay(30);
  }
}
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Opdracht 2

Kijk naar het eerste gedeelte van de regenboog. De rode lijn staat daar op 255, de groene lijn gaat langzaam van 0 naar 
255 en de blauwe lijn staat bij nul.
Pas de code zo aan dat het lampje van rood naar geel (rood en groen) gaat.
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Oplossing 2

const int pin_rood  =  9; // Fout getal, zie vorige opdracht
const int pin_groen = 10; // Fout getal, zie vorige opdracht
const int pin_blauw = 11; // Fout getal, zie vorige opdracht

void setup()
{
  pinMode(pin_rood , OUTPUT);
  pinMode(pin_groen, OUTPUT);
  pinMode(pin_blauw, OUTPUT);
}

void loop()
{
  for (int i=0; i<256; i++)
  {
    analogWrite(pin_rood, 255);
    analogWrite(pin_groen, i);
    analogWrite(pin_blauw, 0);
    delay(30);
  }
}

Opdracht 3

Kijk naar het tweede gedeelte van de regenboog. De rode lijn gaat van 255 naar 0, de groene lijn staat op 255 en de blauwe lijn 
staat bij nul.
Pas de code zo aan dat het lampje van rood naar geel (rood en groen) gaat.
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Tip: voeg deze code toe:

  for (int i=0; i<256; i++)
  {
    analogWrite(pin_rood, 255 - i);
    analogWrite(pin_groen, 255);
    analogWrite(pin_blauw, 0);
    delay(30);
  }
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Oplossing 3

const int pin_rood  =  9; // Fout getal, zie vorige opdracht
const int pin_groen = 10; // Fout getal, zie vorige opdracht
const int pin_blauw = 11; // Fout getal, zie vorige opdracht

void setup()
{
  pinMode(pin_rood , OUTPUT);
  pinMode(pin_groen, OUTPUT);
  pinMode(pin_blauw, OUTPUT);
}

void loop()
{
  for (int i=0; i<256; i++)
  {
    analogWrite(pin_rood, 255);
    analogWrite(pin_groen, i);
    analogWrite(pin_blauw, 0);
    delay(30);
  }
  for (int i=0; i<256; ++i)
  {
    analogWrite(pin_rood, 255 - i);
    analogWrite(pin_groen, 255);
    analogWrite(pin_blauw, 0);
    delay(30);
  }
}
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Eindopdracht
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