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VOORBEREIDING - INSTALLATIE
Om te werken met Arduino heb je de juiste software nodig. Hierin kan je de code
creëren en uploaden naar Arduino om je projecten aan te sturen.
We hebben de keuze tussen Arduino IDE, een offline versie van Arduino die
geïnstalleerd wordt op je computer en dan zonder internet gebruikt kan worden,
en de Web Editor Create waarmee je online kan werken. Voor deze laatste hoef
je enkel een plugin te installeren.
Daarmee zijn ook meteen de belangrijkste verschillen aangehaald, behalve nog
het feit dat de meetresultaten enkel in de IDE rechtstreeks in een grafiek geplot
kunnen worden via de serial plotter, die ontbreekt in Create. Maar hier zijn
andere oplossingen voor.
In dit document zijn beide mogelijkheden uitgewerkt - je kan dus kiezen welke
je wil uitproberen. Bij Create wordt er een account aangemaakt wat als voordeel
heeft dat je sketches online bewaard worden en je deze dus achteraf thuis kan
terugvinden. In de IDE kan je de sketches opslaan op een USB stick.
Hieronder vind je de installatieprocedure voor Arduino IDE. Ga naar B. Arduino
Create als je met de web editor wil werken.

A. Installatie van Arduino IDE
STAP 1
Ga naar https://www.arduino.cc/en/Main/Software en scroll naar Download the
Arduino IDE.

De versie die je ziet, is normaal gezien de nieuwste versie (en kan dus een
andere versie zijn dan in de afbeelding te zien is).
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STAP 2
Download de software die compatibel is met je computer (klik op het correcte
besturingssysteem in het blauwe kader rechts van bovenstaande afbeelding).
We gebruiken hieronder het voorbeeld van Windows - klik op Windows installer.
Je krijgt onderstaand scherm.

Klik op JUST DOWNLOAD.
STAP 3
Installeer Arduino (Windows)
Klik op de toepassing (in ons voorbeeld arduino-1.8.5-windows.exe) om de
installatie te starten.

Click I agree:
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Click Next.

Je kan hier nu kiezen waar je de Arduino software wil installeren (via browse of
rechtstreeks intikken).
Klik Install om de installatie te starten.
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Het kan zijn dat je tussendoor nog één of meerdere communicatieschermen
krijgt met de vraag of je de software wil installeren (zie hieronder). Dit is
afhankelijk van de instellingen van je computer. Antwoord hier steeds Install en
om het aantal schermen te beperken, vink je ook best Always trust software
from “...” aan.

De installatie eindigt met:

Klik Close.
Je vindt onderstaand icoon op je desktop
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STAP 4
Koppel nu de Arduino Uno via de USB kabel aan je computer en open de Arduino
IDE (via het icoon op je desktop of via het startmenu). Je krijgt onderstaand
scherm te zien. Dit is meteen ook het scherm waarin we straks onze code gaan
schrijven.

Via Tools → Board kies je voor Arduino/Genuino Uno en via Tools → Port
selecteer je de poort waarop je Arduino is aangesloten (dit wordt normaal gezien
al getoond in de lijst).

Je bent nu klaar om aan het eerste project te beginnen.
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B. Arduino Create
STAP 1
Ga naar https://create.arduino.cc/.
Klik op Sign in (rechts bovenaan) en daarna op Create a new account - Sign Up.
Volg de stappen om een account aan te maken. Vergeet ook niet om je account
te activeren via de e-mail die je krijgt.
STAP 2
Ga nu opnieuw naar bovenstaande URL en kies voor Arduino Web Editor.

Je krijgt een pagina met de vraag om de voorwaarden te accepteren. Vul de
gevraagde gegevens in en klik op Agree.
STAP 3
Vervolgens moet de plugin geïnstalleerd worden.
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Klik op Next en volg de instructies om de plugin te downloaden en te installeren.
De installatie van de plugin wordt dan automatisch gedetecteerd: je krijgt de
melding Plugin correctly installed!
Klik Next. Je komt terecht in het scherm van Arduino Web Editor.

STAP 4
Koppel de Arduino Uno via de USB kabel aan je computer. Na enkele seconden
wordt deze automatisch gekoppeld in Create. Je ziet dan rechts bovenaan in het
scherm een melding verschijnen (Arduino/Genuino Uno has been connected) e
 n
in het witte veld bovenaan in het scherm wordt Arduino Uno en de juiste poort
ingevuld. Is dit niet het geval, kan je dit zelf invullen via het kleine pijltje rechts
in dit witte veld.

Je bent nu klaar om aan het eerste project te beginnen.
Meer informatie over de Web Editor vind je hier:
https://create.arduino.cc/projecthub/Arduino_Genuino/getting-started-with-ardu
ino-web-editor-on-various-platforms-4b3e4a?f=1
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1. BLINK
Materiaal
Arduino Uno + USB kabel
Een eerste Arduino project.
Als je de Arduino via de USB kabel hebt gekoppeld aan je computer, branden er
enkele leds op de Arduino. In dit eerste project gaan we de kleine oranje led met
de letter L ernaast laten knipperen. De frequentie kunnen we zelf bepalen.
Het is mogelijk dat deze led al knippert op het moment van aansluiten. De
Arduino wordt meestal geleverd met de Blink sketch voorgeïnstalleerd. Maar
geen probleem, door aanpassen van de frequentie zal je toch het resultaat van
je project kunnen zien.

STAP 1
Create
In de eerste kolom ga je naar de tab Examples. In de tweede kolom
worden nu een aantal titels getoond op de tab Built In. Kies 01. Basics en
daaronder Blink.
IDE
Ga naar File → Examples → 01.Basics → Blink.
STAP 2
Bewaar een nieuwe versie van deze sketch onder een eigen naam, bv. MyBlink
(de voorgeïnstalleerde voorbeeldsketches kunnen niet rechtstreeks aangepast
worden).
Create
Je vindt een aantal acties die je met een sketch kan uitvoeren door je
muis bovenaan in het scherm op de drie puntjes (naast het keuzeveld
voor de Arduino Board) te zetten. Kies hier Save as en vul de gekozen
naam in.
Je vindt je sketch nu steeds terug via de tab Sketchbook i n de eerste
kolom van de editor.
IDE
File → Save as: vul de gekozen naam in.
Je vindt je sketch nu steeds terug via File → Sketchbook.
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STAP 3
Om te zorgen dat de Arduino de sketch kan uitvoeren dien je deze te compileren
en te uploaden. Dit kan met de knoppen bovenaan je scherm:
- Het vinkje dient om je programma te compileren. Hierbij wordt er
gecontroleerd op fouten en wordt de code vertaald naar de taal van de
Arduino (dit zie je zelf niet).
- Het pijltje ernaast dient om het programma te uploaden naar de Arduino.
Daarna staat het programma op de Arduino en wordt het uitgevoerd.
Het uploaden kan natuurlijk enkel gebeuren als de Arduino gekoppeld is
aan je computer en op de juiste manier geconnecteerd is in de software
(zoals in de voorbereiding beschreven).
Zorg er nu voor dat deze sketch naar je Arduino wordt geüpload.
Create
De compilatie en upload naar de Arduino zijn geslaagd als je onderaan in
de blauwe balk het volgende ziet verschijnen:

IDE
De compilatie en upload naar de Arduino zijn geslaagd als je onderaan in
de blauwe balk het volgende ziet verschijnen:

Wanneer er een probleem is met je programma of de connectie met de Arduino
wordt de balk onderaan oranje met daarin een foutmelding en zal de upload niet
slagen. Onderzoek de foutmelding en probeer het aangegeven probleem op te
lossen.
Bij een geslaagde upload zal de kleine oranje led op je Arduino nu aan- en
uitgaan, telkens met een interval van 1 seconde.
STAP 4
We bekijken de code van de Blink sketch in detail.
Een groot deel van deze sketch bestaat uit commentaar. Dit is tekst die door de
auteur werd toegevoegd om informatie te geven over het programma en de code
die erin staat. Deze tekst wordt door het compilatieprogramma niet gelezen en
wordt dus ook niet door de Arduino gebruikt.
Commentaar toevoegen aan een programma in Arduino kan op 2 manieren. Alles
wat zich bevindt tussen /* en */ is commentaar, ook als de tekst over meerdere
regels verspreid is. Dit wordt vaak gebruikt aan het begin van een programma
om alle informatie over dit programma te geven, zoals de werking en eventuele
nodige software of hardware.
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Commentaar op één regel wordt steeds genoteerd na een dubbele schuine
streep: //. Alles wat zich hierna bevindt op dezelfde regel is commentaar en
wordt dus niet tot het programma gerekend.
Commentaar toevoegen in je programma is belangrijk omdat het je helpt om
achteraf nog te weten waarom je voor een bepaalde manier hebt gekozen of wat
een bepaald commando betekent, niet alleen voor jezelf, maar ook voor
anderen.
In de Arduino omgeving wordt er veel met kleuren gewerkt. Commentaar wordt
weergegeven als grijze tekst.
Het eerste deel van de sketch MyBlink is dus commentaar. Het tweede deel
(vanaf void setup()) bevat het eigenlijke programma.
Iedere Arduino sketch bevat steeds 2 hoofdfuncties setup() en loop():
- In de setup functie worden die commando’s geschreven die slechts
éénmaal - aan het begin van het programma moeten worden uitgevoerd.
Dit is dus op het moment dat de sketch geüpload is naar de Arduino, of bij
reset van de Arduino.
- De loop f unctie doet wat zijn naam zegt: de commando’s worden in een
loop (Engels) of lus uitgevoerd - aan het einde van de functie begint de
Arduino weer met het eerste commando dat in deze functie staat.
Het woord void vóór deze functienamen betekent dat deze functies geen waarde
teruggeven aan het oproepende programma.
De commando’s die horen bij de respectievelijke functies staan steeds tussen de
{ }. De eerste { staat standaard op de regel van de functienaam, net erachter.
De laatste } staat aan het einde van de functie, op de volgende regel na het
laatste commando.

Elk commando wordt steeds op een nieuwe regel geschreven (dit voor de
leesbaarheid van je programma) en afgesloten met een ; .
In de eerste functie setup vind je slechts één commando terug:
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
Dit commando vertelt de Arduino dat we de ingebouwde led zullen gebruiken als
output.
In de loop functie vind je tweemaal een oproep van de functie digitalWrite. Met
deze functie kunnen we een HIGH of LOW waarde sturen naar een output hiermee wordt de spanning over deze output (in dit geval de ingebouwde led)
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gelijkgesteld aan de corresponderende waarde: 5 V bij waarde HIGH, 0 V bij
LOW.
Aangezien deze commando’s zich in de loop functie bevinden, wordt met dit
commando de led telkens opnieuw aan- en uitgezet.
Het commando delay(1000) zorgt dat er telkens een tijdsinterval van 1 seconde
(= 1000 milliseconden) wordt gewacht alvorens het volgende commando uit te
voeren.

Je kan nu zelf de frequentie van het flikkeren van de led aanpassen.
Experimenteer wat met het aantal milliseconden dat je kan meegeven aan de
delay functie in de code.
Telkens na een aanpassing moet de sketch opnieuw gecompileerd en geüpload
worden naar de Arduino. Zodra dit is gebeurd zal de frequentie van het flikkeren
veranderen naargelang jouw aanpassingen.
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2. LED
In dit deel zullen we een externe led laten branden en de helderheid aanpassen
met behulp van verschillende weerstanden.
Materiaal
Arduino Uno + USB kabel
breadboard
groene led
weerstanden van 220 Ω en 10 kΩ
MM (male-male) jumper wires
1. Breadboard
Een breadboard dient om een circuit te bouwen met de componenten die je
nodig hebt voor je project. Het is dus gewoon een mini schakelbord.
De verschillende gaten zijn achterliggend verbonden zoals aangeduid in de figuur
hieronder. Met onderstaand breadboard wordt meestal zodanig gewerkt dat de
spanning via jumper wires wordt overgebracht van de Arduino naar de zwarte en
rode horizontale lijn. Daarna wordt de schakeling gebouwd op het breadboard
via de gele verticale lijnen.

Hieronder een voorbeeld van een schakeling van 3 weerstanden op breadboard
met daarnaast het overeenkomstige schema. De rode draad naar de + gaat op
de Arduino naar de pin met 5V, de zwarte draad naar de - gaat naar de GND
(Ground) pin. Voor de connecties worden de jumper wires gebruikt.
Een tip: werk steeds met een zwarte wire voor connectie naar de ground en een
rode naar de spanning van 5V.
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2. Weerstand
Weerstanden zorgen ervoor dat de stroomsterkte door een bepaalde tak
verlaagd wordt. Hoe hoger de weerstand hoe lager de stroomsterkte.
Weerstanden worden gemerkt met een kleurcode om hun waarde te tonen. Je
vindt op internet uitgebreide informatie over de verschillende kleurcodes. We
geven hier de kleurcodes van de gebruikte weerstanden van 220 Ω en 10 kΩ.

3. led
Twee belangrijke opmerkingen bij het gebruik van leds:
- Een led heeft een positieve en een negatieve kant. Als een led in de
verkeerde richting in een circuit wordt geplaatst, zal deze niet branden.
Typisch vind je aan de led een lange en een korte pin. De lange pin is de
+ kant of anode. Ook kan je zien dat het ondervlak van de led zelf, dat
cirkelvormig is, afgevlakt is aan de - kant van de led (de kathode).
De anode (lange pin) moet aan de + kant van het circuit geschakeld
worden, de kathode aan de - kant.
- Een led moet steeds geschakeld worden in serie met een weerstand om te
vermijden dat er teveel stroom door de led gaat. Doe je dat niet, dan
brandt de led door en kan je deze niet meer gebruiken.
Maak nu een schakeling op het breadboard waarbij je de led schakelt in serie
met de weerstand van 220 Ω. Voor hulp kan je kijken naar schema 1 achteraan.
Als de Arduino geconnecteerd is aan je computer, levert de Arduino 5 V spanning
en zal de led meteen branden. Je hoeft hiervoor geen code te schrijven.
Vervang de weerstand van 220 Ω nu door deze van 10 kΩ. De led zal minder fel
branden, aangezien we een grotere weerstand gebruikt hebben.
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3. ULTRASOON SENSOR
We willen de led nu voorwaardelijk laten branden zodat we ze kunnen gebruiken
als indicator. We gaan zorgen dat de led oplicht op het moment dat een
voorwerp binnen een bereik van 20 cm komt.
Hiervoor gebruiken we de ultrasoon sensor HC-SR04. Deze sensor bepaalt de
afstand tot het dichtstbijzijnde voorwerp met behulp van ultrasone
geluidsgolven.
Materiaal
Arduino Uno + USB kabel
breadboard
groene led
weerstand van 220 Ω
sensor HC-SR04
MM jumper wires
Schema 2 toont het schema voor deze schakeling. De pins van de HC-SR04
sensor zitten in de gaten waarmee ze op de tekening verbonden zijn door de
dunne gekleurde lijnen. Het is zo getekend om wel de juiste oriëntatie van de
sensor te kunnen tonen op de tekening. Aangezien we de sensor vrij willen
hebben om te gebruiken moet deze afgekeerd staan van de Arduino.
1. led
Aangezien we nu willen dat de led enkel oplicht onder bepaalde voorwaarden,
kunnen we deze niet op de 5V pin van Arduino aansluiten.
We gebruiken hiervoor de andere rail met pins van de Arduino.
We kunnen kiezen op welke pin we de led aansluiten - hier hebben we voor pin 3
gekozen. De andere kant van de led verbinden we met de - lijn op het
breadboard, die verbonden is met GND op de Arduino.
2. HC-SR04
Met de HC-SR04 sensor kan je afstanden bepalen. De sensor zendt een
ultrasone geluidsgolf uit en zal deze na reflectie op een voorwerp recht ervoor
terug opvangen. Door het bijhouden van de tijdsduur tussen verzending en
ontvangst kan dan de afstand berekend worden tussen de sensor en het
voorwerp.
Een belangrijke beperking van deze sensor is de hoek waaronder het signaal nog
correct kan worden opgevangen. De hoek tussen de sensor en het voorwerp
mag maximaal 5° zijn.
De HC-SR04 sensor heeft 4 pins. De 2 buitenste worden gebruikt om de
spanning toe te passen. Gnd moet verbonden zijn aan GND op de Arduino. De
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sensor heeft wel doorlopend de spanning van 5V nodig, daarom sluiten we de
Vcc pin dus aan op de 5V pin van Arduino.
De twee andere sensorpins dienen voor het uitzenden en ontvangen van het
signaal. De Trig pin zorgt voor de verzending, de Echo pin voor de ontvangst.
Ook nu kunnen we weer kiezen op welke pins van Arduino we deze aansluiten hier sluiten we de Trig pin aan op pin 10 en de Echo op pin 11 van Arduino.
3. Code
Om te werken met de HC-SR04 maken we gebruik van een bibliotheek met een
aantal functies voor deze sensor. Er bestaan verschillende bibliotheken voor deze
sensor. We gebruiken de (uitgebreide) bibliotheek NewPing.h.
In Create is deze bibliotheek standaard beschikbaar.
Voor Arduino IDE volg je de procedure in bijlage 1 achteraan om de bibliotheek
te installeren.
Open nu een nieuwe sketch en bewaar deze onder een nieuwe naam, bv.
led_sensor.
Om te beginnen moeten we de functies uit bibliotheek NewPing.h toevoegen aan
onze code - dit gebeurt met het commando include. Dit wordt geplaatst vóór de
eerste functie (setup) , samen met de initialisatie van enkele constanten die we
in ons programma gaan gebruiken.
Je vindt er o.a. terug dat we de led hebben aangesloten op pin 3, en de trigger
en echo pin van de sensor respectievelijk op pin 10 en 11.
Verder vind je ook de toekenning van de waarde 20 (cm) aan de variabele
range. Deze bepaalt binnen welk bereik een voorwerp zich moet bevinden om de
led te laten branden.
De laatste variabele (max_dist) is er één die nodig is voor de procedure om de
sensor te laten werken. Dit geeft de maximale afstand die er moet worden
gemeten door de sensor. Aangezien het maximale bereik van de SR04 4 m is,
zetten we deze op 400 (cm).

Het volgende commando dient om aan de arduino door te geven hoe we de
sensor gaan gebruiken. Dit roept een functie aan uit de bibliotheek die we zojuist
hebben toegevoegd en koppelt de pins van Arduino aan de sensor:
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In de setup functie moeten we dan enkel nog de led pin als output initialiseren.

De effectieve metingen gebeuren in de loop functie. We initialiseren de variabele
distance d
 ie we zullen gebruiken om de meting door de sensor op te slaan (we
zetten de beginwaarde op 0). In het volgende commando wordt de sonar functie
aangeroepen en wordt een effectieve meting met de sensor uitgevoerd. De
berekende afstand in cm wordt teruggezonden en opgeslagen in onze variabele
distance.
Het deel code daarna zal telkens na de meting controleren of de gemeten
afstand (distance) kleiner is dan de ingestelde range. Indien ja, krijgt de led 5 V
en zal deze branden. Indien niet, wordt de led uitgeschakeld.
Aangezien de loop functie continu wordt doorlopen, wordt deze meting met
bijhorende controle telkens opnieuw uitgevoerd - meerdere keren per seconde!

Je kan hier eens wat uitproberen met het bereik. Verander de range en kijk wat
het effect is op de led. Je kan ook eens proberen om de voorwaarde om te
keren: laat de led branden als het voorwerp buiten het ingestelde bereik komt.
Zorg bij het testen dat de ruimte tussen de sensor en het voorwerp
waarmee je test volledig leeg is zodat je geen storingen ontvangt van
andere voorwerpen. Omwille van de hoeknauwkeurigheid van de sensor
is het ook belangrijk dat het testvoorwerp zich recht voor de sensor
bevindt.
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4. MONITOR
Natuurlijk is het ook interessant om de afstand tot een voorwerp te kunnen
aflezen zodat we de sensor kunnen gebruiken om afstanden te bepalen. Hiervoor
laten we de Arduino de meetwaarden wegschrijven naar de monitor.
Maak een kopie van de sketch die je net hebt gemaakt, via Save as en geef deze
kopie een andere naam, bv. led_sensor_monitor.
De aanwezige code mag blijven staan, we gaan deze aanvullen met de
commando’s nodig om de meetwaarden naar de monitor te schrijven.
In de setup functie definiëren we de snelheid waarmee er geschreven wordt naar
de monitor. Standaard wordt er meestal gewerkt met 9600 baud (=
bits/seconde).
Voeg daarom volgende lijn toe in deze functie:

Het schrijven zelf gebeurt natuurlijk na de meting in de loop functie.

Dit schrijft telkens na een meting de meetwaarde naar de monitor, met daarna
een enter (daar dient de ln in println voor). Met het commando print kan je
meerdere waarden of woorden/zinnen op één regel schrijven.
Zo kan je bv. ook meegeven wat er precies naar de monitor wordt geschreven:

Als je het aangepaste programma uploadt naar de arduino, vind je de
uitgeschreven waarden in het monitorscherm.
Create
Je vindt de tab Monitor in de eerste kolom op je scherm. Selecteer de data
rate 9600 baud, rechtsbovenaan in de tweede kolom van het scherm.
IDE
Je opent de monitor via Tools → Serial Monitor i n de menubalk. Selecteer
de data rate 9600 baud, rechtsonderaan in het popup scherm dat
verschijnt.
In Arduino IDE k
 an je de meetwaarden ook plotten in een grafiek.
Hiervoor gebruik je de plotter die je vindt via Tools → Serial Plotter. Sluit
wel eerst de Monitor af, aangezien deze niet gelijktijdig geopend kunnen
zijn.
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Om het aantal meetwaarden te verkleinen, kan je de meetfrequentie verlagen.
Op dit moment zal de Arduino meteen na een meting en het uitschrijven ervan
opnieuw meten. Als we hem telkens na een meting even pauze gunnen krijgen
we dus een kleiner aantal meetwaarden.
Dit doe je met het commando delay(x) zoals hierboven (in 1. Blink) reeds
beschreven. Dit commando plaats je best vlak na het schrijven naar de monitor.
De tekst die wordt geschreven naar monitor kan je ook kopiëren en bv. in Excel
plakken zodat je er bewerkingen mee kan doen.
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5. TINKERCAD
Een handig programma om leerlingen te leren werken met Arduino is Tinkercad.
De leerlingen maken een account in Tinkercad en kunnen dan een volledig
project online simuleren - zonder zelfs een Arduino aan te sluiten. Als leerkracht
kan je dit project dan controleren en evalueren. Om dit laatste te doen moeten
de leerlingen natuurlijk wel hun accountgegevens doorgeven aan de leerkracht
(of de controle gebeurt tijdens de les in aanwezigheid van de leerling).
Heel wat componenten die je kan gebruiken bij Arduino zijn ook terug te vinden
in Tinkercad. Het is daardoor een handig middel om leerlingen dingen te laten
uitdenken en uitproberen voordat ze werkelijk met Arduino aan de slag gaan. De
ultrasoon sensor HC-SR04 is jammer genoeg niet beschikbaar in Tinkercad, wel
een duurdere versie Ping (met 3 i.p.v. 4 pins).
Om Tinkercad te leren kennen, bouwen we een verkeerslicht.
STAP 1
Eerst maken we zelf een account aan in Tinkercad.
Ga naar https://www.tinkercad.com/ en klik op Sign Up in de rechterbovenhoek
van het scherm. Volg de stappen om een account aan te maken en vergeet ook
niet om de e-mail verificatie uit te voeren.
Je komt dan terecht in het beginscherm van Tinkercad. Kies in de linkerkolom
voor Circuits en klik daarna op de groene button Create New Circuit.
STAP 2
Om componenten te gebruiken selecteer je ze in de kolom aan de rechterkant
van het scherm en sleep je ze naar links.
We beginnen met het plaatsen van de Arduino en het breadboard. Draai het
breadboard verticaal zodat we de leds straks onder elkaar kunnen plaatsen zoals
een verkeerslicht. Het draaien van componenten kan via de button linksboven in
de werkbalk.

Schakel 3 leds in aparte circuits op het breadboard. Elke led moet in serie staan
met een weerstand (bv. 220 ohm - aan te passen in het kader dat verschijnt bij
de weerstand). Je kan de kleur van de leds selecteren via de dropdown die je
krijgt in het kader bij de led. Je kan hier ook de naam van de leds invullen (bv.
led_groen, led_oranje, led_rood). Je vindt een schema van het circuit achteraan
in schema 3.
Als je nu op Start Simulation - rechts in de werkbalk bovenaan - klikt, zouden de
leds alledrie moeten oplichten.
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STAP 3
We gaan ons verkeerslicht nu zo programmeren dat de groene led telkens 10
seconden brandt, daarna de oranje led gedurende 3 seconden, en tenslotte 10
seconden voor de rode led.
Aangezien we willen dat de leds niet alledrie tegelijk branden, moeten we ze
anders schakelen. We koppelen elke led aan een andere pin op de Arduino.
We kiezen hier bijvoorbeeld pin 2 voor de groene led, pin 4 voor de oranje led en
pin 7 voor de rode led.
De schakeling vind je terug in schema 4.
STAP 4
Klik nu in de werkbalk op de button Code. Je krijgt de code te zien van de BLINK
sketch die we in het eerste project ook gebruikt hebben. Deze staat standaard
geprogrammeerd op een Arduino en wordt hier dus ook getoond. In Tinkercad
kan je kiezen om de code op te stellen in Blocks of in Text. Standaard geeft hij
je de code in Blocks. Om de simulatie met Arduino zo juist mogelijk te houden,
zullen we de code in Text schrijven. Dit selecteer je in de werkbalk bovenaan
door te klikken op het pijltje naast Blocks.
Probeer de code zelf aan te passen in Tinkercad zodat je verkeerslicht correct
werkt. De oplossing vind je achteraan in bijlage 2.
Ook hier kan je het project controleren via de simulatie op Tinkercad.
STAP 5
Tinkercad geeft zelf een willekeurige naam aan je project, die je achteraf kan
aanpassen. Als je project klaar is, klik je op het logo van Tinkercad linksboven in
je scherm (daarnaast zie je ook de naam van je project).
Je komt terug in het beginscherm, maar er staat nu een button voor je project.
Als je hierop gaat staan met je muis, krijg je rechtsboven een radertje te zien
voor opties. Klik hierop en kies properties.

Je kan je design nu een andere naam geven en eventueel een beschrijving
invullen - vergeet niet je wijzigingen op te slaan.
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6. UITBREIDING - POTENTIOMETER
Een potentiometer is een regelbare weerstand. Via de knop kan je bepalen hoe
groot de weerstand is die er wordt aangenomen. In dit deel gaan we de
potentiometer gebruiken om te bepalen hoe sterk een led moet branden.
Materiaal
Arduino Uno + USB kabel
breadboard
groene led
weerstand van 220 Ω
potentiometer
MM (male-male) jumper wires
We doen dit op 2 verschillende manieren: via code en rechtstreeks.

A. Via code
1. Led
We hebben al gezien dat we een led rechtstreeks kunnen aansluiten op de
spanning die de Arduino levert (zie les 2) en dat we een led zo kunnen
aansluiten dat we kunnen bepalen of ze brandt of niet (les 3).
Om via code te bepalen hoe sterk een led brandt, hebben we een uitgang nodig
die variabele spanning levert. Dit is mogelijk met Arduino: de pins met de 〜
naast het cijfer (pin 3, 5, 6, 9, 10 en 11) kunnen een variabele spanning leveren
tussen 0 en 5 V.
Sluit de led dus aan op één van deze pins (in het voorbeeld hier hebben we pin 3
gebruikt). Ook hier schakelen we de led nog steeds in serie met een weerstand
om te vermijden dat de stroom door de led te groot wordt en de led beschadigt.
2. Potentiometer
De potentiometer moet wel gewoon 5 V spanning krijgen. Deze sluiten we dus
aan op de 5 V pin van de Arduino. Via de middelste pin van de potentiometer
kunnen we de waarde van de potentiometer aflezen. Deze koppelen we aan A0
op de Arduino.
Hoe je de led en de potentiometer kan schakelen vind je in schema 5 achteraan.
3. Code
Om te beginnen koppelen we weer de pins aan de led en de potentiometer.
Verder declareren we ook een variabele om de waarde van de potentiometer in
op te slaan en één om de spanningswaarde te berekenen die we moeten
doorgeven aan de led. Dit doen we vóór de eerste functie zodat deze constanten
en variabelen voor beide functies gekend zijn.
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We lezen de waarde van de potentiometer via het commando analogRead.
Om de variabele spanning te kunnen doorgeven aan de led wordt niet meer het
commando digitalWrite g
 ebruikt, zoals hierboven bij MyBlink. Deze kan enkel de
waarden HIGH of LOW doorgeven.
We gebruiken hier het commando analogWrite - zo kunnen we zelf bepalen welk
voltage we doorgeven aan de aangekoppelde component. Klinkt makkelijker dan
het is - de waarden die we hier moeten meegeven liggen tussen 0 en 255,
waarbij 0 staat voor 0 V en 255 voor 5 V. Met andere woorden, als we een
spanning van x V willen doorgeven aan de Arduino, moeten we dit schrijven als:
255
5 · x = 51・x.
Ook voor de waarde die we lezen van de potentiometer geldt een analoge
redenering als hierboven. De waarde die de potentiometer zal teruggeven ligt
tussen 0 en 1023. Dit betekent dat als we hier 0 zouden lezen we een spanning
van 0 V willen doorgeven aan de led, bij 1023 willen we een spanning van 5 V
doorgeven. Een waarde x afgelezen van de potentiometer komt dus overeen met
5
een spanning naar de led van 1023
· x V = 0,00489・x V.
Als we beide bovenstaande redeneringen samenbrengen, moeten we dus
volgende waarde doorgeven naar de led (met x de waarde afgelezen bij de
5
255
potentiometer): 255
5 · 1023 · x = 1023 · x = 0,249・x.
De volledige sketch vind je achteraan in bijlage 3.

B. Rechtstreeks
Om bovenstaande te verwezenlijken heb je eigenlijk de code niet nodig. Je kan
dit rechtstreeks schakelen op de Arduino. Om dit te bewijzen open je opnieuw je
eerste sketch MyBlink en upload je deze naar de Arduino.
Probeer nu even zelf om de schakeling zo te maken dat je door te draaien aan
de potentiometer de sterkte van de led wijzigt. Een tip: dit kan door één van de
wires volledig te verwijderen en één van de wires te verplaatsen aan één pin.
Je kan de oplossing terugvinden in schema 6 achteraan.
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SCHEMA’S

Schema 1 - led met weerstand

Schema 2 - led met HC-SR04
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Schema 3 - 3 leds in Tinkercad

Schema 4 - verkeerslicht in Tinkercad
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Schema 5 - led met potentiometer

Schema 6 - led met potentiometer (zonder code)

Alle schema’s in dit document zijn gemaakt met het freeware programma
Fritzing of in Tinkercad.
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BIJLAGE 1: Installatie bibliotheek
Een bibliotheek is een verzameling functies die in een project gebruikt kunnen
worden, bijvoorbeeld om een bepaalde sensor aan te sturen. Hier gebruiken we
de bibliotheek NewPing.
Deze moeten we nog installeren. Je vindt de bibliotheek op deze website:
https://bitbucket.org/teckel12/arduino-new-ping/wiki/Home.
STAP 1
Kies Downloads in het linkse menu en download de nieuwste versie van deze
bibliotheek (op dit moment versie 1.9.0).
STAP 2
Open de Arduino software - je krijgt onderstaand scherm te zien.

Klik op het Sketch menu en dan Include Library → Add .ZIP library...
Selecteer de .zip die je zojuist hebt gedownload (NewPing_v1.9.0.zip) en klik op
Open. Deze bibliotheek wordt nu geïnstalleerd.
Als de bibliotheek correct werd geïnstalleerd kan je deze nu terugvinden tussen
de Arduino bibliotheken. Ga hiervoor naar het Sketch menu en dan Include
Library → Manage Libraries. In het zoekveld rechts bovenaan tik je NewPing,
waarna je volgende informatie zou moeten krijgen.
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BIJLAGE 2: code verkeerslicht
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BIJLAGE 3: code potentiometer

