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Voorwoord 

 

Figure 1: Het logo van De Jonge Onderzoekers 

Dit is het boek van de Arduino cursus. 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 heeft een CC-BY-NC-SA licensie. 

 

Figure 2: De licensie van dit boek 

(C) Arduino cursus Groningen 2022 



2 

Les 1: Een simpele melodie. 

In deze les gaan we een simpele melodie maken, namelijk Vader Jacob! 

 

Figure 3: Vader Jacob 

Opdracht 1a: De eerste noot. 

Sluit figuur ‘Aansluiten van een speaker’ aan. 

Zet deze code op je Arduino: 

const int speaker_pin = 8; 

void setup() {  
  tone(speaker_pin, 131, 250);     // Va     
  delay(250); 
} 

void loop() { 

} 

Let op: de 250 moet in zowel tone als delay! 

Wat hoor je? 
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Figure 4: Aansluiten van een speaker 

Oplossing 1a 

Je hoort de eerste noot van Vader Jacob! 

In figuur ‘De eerste noot van Vader Jacob’ zie je de eerste noot als bladmuziek. Onder de noot staat de tekst, daaronder de 
toonhoogte in Hertz. 

 

Figure 5: De eerste noot van Vader Jacob 
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Opdracht 1b: De tweede noot. 

 
De eerste noot van Vader Jacob heeft een toonhoogte van 131 Hertz. De tweede noot van Vader Jacob heeft een toonhoogte van 
147 Hertz. Programmeer de eerste twee noten van Vader Jacob. 
 

 

Figure 6: De eerste twee noten van Vader Jacob 

Oplossing 1b 

const int speaker_pin = 8; 

void setup() {  
  tone(speaker_pin, 131, 250); // Va  
  delay(250);     
  tone(speaker_pin, 147, 250); // der    
  delay(250); 
} 

void loop() { 

} 

Opdracht 1c: De derde noot. 

De derde noot van Vader Jacob heeft een toonhoogte van 165 Hertz. Programmeer de eerste drie noten van Vader Jacob. 
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Figure 7: De eerste drie noten van Vader Jacob 

 
Oplossing 1c 

const int speaker_pin = 8; 

void setup() {  
  tone(speaker_pin, 131, 250); // Va  
  delay(250);  
  tone(speaker_pin, 147, 250); // der    
  delay(250);  
  tone(speaker_pin, 165, 250); // Ja  
  delay(250); 
} 

void loop() { 

} 

Opdracht 1d: De vierde noot. 

De vierde noot van Vader Jacob heeft dezelfde toonhoogte als de eerste. Programmeer de vierde noot van Vader Jacob. 

 

Figure 8: De eerste vier noten van Vader Jacob 

Oplossing 1d 

const int speaker_pin = 8; 

void setup() {  
  tone(speaker_pin, 131, 250); // Va  
  delay(250);  
  tone(speaker_pin, 147, 250); // der  
  delay(250);  
  tone(speaker_pin, 165, 250); // Ja  
  delay(250);  
  tone(speaker_pin, 131, 250); // cob  
  delay(250); 
} 
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void loop() { 

} 

Opdracht 1e: De noten in de tweede maat. 

De vijfde, zesde, zevende en achtste noot zijn dezelfde als de eerste vier. Programmeer dit. 

 

Figure 9: De eerste acht noten van Vader Jacob 

Oplossing 1e 

const int speaker_pin = 8; 

void setup() {  
  tone(speaker_pin, 131, 250); // Va  
  delay(250);  
  tone(speaker_pin, 147, 250); // der  
  delay(250);  
  tone(speaker_pin, 165, 250); // Ja  
  delay(250);  
  tone(speaker_pin, 131, 250); // cob  
  delay(250);  
  tone(speaker_pin, 131, 250); // Va  
  delay(250);  
  tone(speaker_pin, 147, 250); // der  
  delay(250);  
  tone(speaker_pin, 165, 250); // Ja  
  delay(250);  
  tone(speaker_pin, 131, 250); // cob    
  delay(250); 
} 

void loop() { 

} 
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Opdracht 1f: De juiste tijd. 

Nu komt twee keer ‘Slaapt gij nog’. ‘Slaapt’ dezelfde hoogte als ‘Ja’, ‘gij’ is 175 Hertz, ‘nog’ is 196 Hertz. Tot nu toe duurden alle 
noten 250 milliseconden. De derde noot, ‘nog’ moet 500 milliseconden duren. 

Oplossing 1f 

In de code staat nu //.... Dit betekent dat daar de oude code moet blijven staan. 

 

Figure 10: Slaapt gij nog 

const int speaker_pin = 8; 

void setup(){  
//... 

tone(speaker_pin, 165, 250); // Slaapt 
delay(250);  
tone(speaker_pin, 175, 250); // gij 
delay(250);  
tone(speaker_pin, 196, 500); // nog 
delay(500);  
tone(speaker_pin, 165, 250); // Slaapt 
delay(250);  
tone(speaker_pin, 175, 250); // gij 
delay(250);  
tone(speaker_pin, 196, 500); // nog 
delay(500); 

} 

void loop(){ 
} 
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Opdracht 1f: Timing. 

Nu komt twee keer ‘Alle klokken luiden’. In de figuur ‘Alle klokken luiden’ staan de toonhoogten. De noten die aan elkaar vastzitten 
(‘Alle klokken’) duren elk 125 milliseconden.  

 

Figure 11: Alle klokken luiden 

Oplossing 1f: 
const int speaker_pin = 8; 

void setup(){  
//... 

tone(speaker_pin, 131, 125); // Al 
delay(125);  
tone(speaker_pin, 147, 125); // le 
delay(125); 
tone(speaker_pin, 165, 125); // klok 
delay(125);  
tone(speaker_pin, 131, 125); // ken 
delay(125);  
tone(speaker_pin, 131, 250); // lui 
delay(250);  
tone(speaker_pin, 147, 250); // den 
delay(250); 

} 

void loop(){ 
} 
 

Opdracht 1g: De laatste nootjes. 

Maak het liedje Vader Jacob af. Zie figuur ‘Bim bam bom’ hoe de laatste noten moeten. 
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Figure 12: Bim bam bom 
 

 
 
 
 
Les 2: Een kleine Arduino piano bouwen 

In deze les gaan we een simpele Arduino piano met 1 toets maken. 

Opdracht 2a: Piano met 1 toets. 

Bouw de schakeling: ‘Een toets’ op. 

 

Figure 13: Een toets 
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Zet deze code op je Arduino: 
 
Code 2a: 
int speaker_pin = 8; 
int piano_pin = A0; 
int sensorValue = 0; 
int pauze = 250; 
 
void setup(){ 
  pinMode(speaker_pin, OUTPUT); 
  pinMode(piano_pin, INPUT); 
  Serial.begin(9600); 
} 
 
void loop(){ 
  sensorValue = (analogRead(piano_pin));  
  Serial.println(sensorValue); 
  if (sensorValue > 1000){ 
    tone(speaker_pin, 330);       
    delay(pauze); 
    noTone(speaker_pin); 
    delay(pauze); 
  } 
} 
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Opdracht 2b: Piano met 2 toetsen. 

Bouw een tweede toets erbij. Deze heeft ook een extra weerstand nodig. Deze moet een toonhoogte krijgen van 196 Hertz. 

 

Figure 14: Twee toetsen 
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Code 2b: 
int speaker_pin = 8; 
int piano_pin = A0; 
int sensorValue = 0; 
int pauze = 250; 
 
void setup(){ 
  pinMode(speaker_pin, OUTPUT); 
  pinMode(piano_pin, INPUT); 
  Serial.begin(9600); 
} 
 
void loop(){ 
  sensorValue = (analogRead(piano_pin));  
  Serial.println(sensorValue); 
  if (sensorValue > 1000){ 
    tone(speaker_pin, 330);       
    delay(pauze); 
    noTone(speaker_pin); 
    delay(pauze); 
  } 
  else if (sensorValue > 500) { 
    tone(speaker_pin, 294);       
    delay(pauze); 
    noTone(speaker_pin); 
    delay(pauze); 
  } 
} 

 

Opdracht 2c: Piano met 7 toetsen. 

 

Figure 15: Frequenties 
 
 

Maak een piano van zeven toetsen door alle 7 knoppen op het bordje te zetten zoals in de tekening 16 te zien is. 
 
Gebruik totaal 8 weerstanden van 5600 ohm, oftewel 5k6 (groen, blauw, rood, goud). 
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Figure 16: Zeven toetsen. 
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De code 2c: 
 
int speaker_pin = 8; 
int piano_pin = A0; 
int sensorValue = 0; 
int pauze = 250; 
 
void setup(){ 
  pinMode(speaker_pin, OUTPUT); 
  pinMode(piano_pin, INPUT); 
  Serial.begin(9600); 
} 
 
void loop(){ 
  sensorValue = (analogRead(piano_pin));  
  Serial.println(sensorValue); 
  if (sensorValue > 1000){ 
    tone(speaker_pin, 330);       
    delay(pauze); 
    noTone(speaker_pin); 
    delay(pauze); 
  } 
  else if (sensorValue > 500) { 
    tone(speaker_pin, 294);       
    delay(pauze); 
    noTone(speaker_pin); 
    delay(pauze); 
  } 
  else if (sensorValue > 300) { 
    tone(speaker_pin, 262);       
    delay(pauze); 
    noTone(speaker_pin); 
    delay(pauze); 
  } 
  else if (sensorValue > 240) { 
    tone(speaker_pin, 247);       
    delay(pauze); 
    noTone(speaker_pin); 
    delay(pauze); 
  } 
  else if (sensorValue > 190) { 
    tone(speaker_pin, 220);       
    delay(pauze); 
    noTone(speaker_pin); 
    delay(pauze); 
  } 
  else if (sensorValue > 150) { 
    tone(speaker_pin, 196);       
    delay(pauze); 
    noTone(speaker_pin); 
    delay(pauze); 
  } 
  else if (sensorValue > 110) { 
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    tone(speaker_pin, 175);        
    delay(pauze); 
    noTone(speaker_pin); 
    delay(pauze); 
  } 
} 

 


