
Deel 1

Laat het hartje kloppen!
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Wat heb je nodig?
Een LED is een klein

lichtje met één lang

been (+) en één kort

been (-) . Een gewone

LED werkt met 3V

(Volt) . Dat kan je

testen met een

knoopbatterij van 3V.

Een breadboard is een

bordje om elektrische schakelingen

op te bouwen.

Een weerstand van 330 Ohm

beschermt de LED tegen de 5V

spanning van de

Arduino.

Jumperwires verbinden de LED met

het breadboard en de Arduino.

Een Arduino Uno is

een mini-computer

waarmee je

elektronica

kan aansturen.



OPDRACHT

Schrijf een programma
waarmee je het hart van UGO
of TeSS kan laten kloppen.

Verbind pin 1 3 van de Arduino met

het lange pootje van de LED. Verbind

het korte pootje van de LED met de

weerstand (330 Ω). Verbind de

weerstand met GND.
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Wat ga je maken?

Om het programma op te stellen, kan je een

online applicatie gebruiken die blokjes in

code omzet. Die vind je op

blokkencode.ingegno.be

Het blokkenschema om een LED te laten

knipperen, zie je hiernaast. Op de volgende

pagina's wordt het stap voor stap

uitgelegd.

Een Arduino kan enkel code lezen. Je kan een computer gebruiken om een programma in

codetaal schrijven. Dat programma stuur je daarna naar de Arduino. De Arduino weet dan exact

wat hij moet doen om de LED te laten knipperen.

STAPPENPLAN



Lees de instructies!

TIPS VOOR SLIMME PROGRAMMEURS:

Volgorde is soms van belang!

Werkt het niet? Geen paniek, kijk eens naar de troubleshooting

pagina op het einde van het boekje.

Extra goed opletten bij uitroeptekens!
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Kies een Arduino Uno en voeg één digitale pin
toe door stappen & te volgen.



Verander de nummer van de pin naar 1 3.
Voeg ook een LED toe.
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Verander de naam van de LED
door stappen & te volgen.



Voeg de Arduino herhaallus toe.
Voeg het blokje van de LED toe.
Voeg het wachtblokje toe.

Opgelet, kies de juiste blokjes!



1 0

Selecteer de rode LED.



Klik met de rechtermuisknop op het LED-blokje en
kies duplicaat. Doe hetzelfde voor het wachtblokje.
Plaats de nieuwe blokjes onder de andere blokjes
in de Arduino herhaallus.



1 2

Zet het nieuwe LED-blokje op LAAG.



KLAAR!
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Druk tegelijkertijd op Ctrl en A om
alle code te selecteren.
Druk tegelijkertijd op Ctrl en C om
de code te kopiëren.



Open de Arduino IDE. Verwijder de
tekst die er al staat.
Druk tegelijkertijd op Ctrl en V om
jouw code te plakken.
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Verbind je Arduino met de computer. Selecteer
'Arduino Uno' en de juiste poort in de Arduino IDE.
Klik op de pijl om de code op de Arduino te laden.
Zie je 'Uploaden voltooid' , dan zou de LED nu
moeten knipperen!



OEFENINGEN

Laat het hartje op verschillende ritmes kloppen. Verander de aan

en uit tijden in de blokkencode en bekijk het resultaat.

Speel met de blokjes!

Ogen aan! Verbind twee nieuwe LED's met je

Arduino. Deze LED's worden de ogen van je

robot. Sluit één LED aan op pin 1 3 en de andere

LED op pin 1 2. Pas je blokkencode aan en laat

beide LED's flikkeren.

Verander de aan en uit tijden in de code in de

Arduino IDE en bekijk het resultaat.

Duik in de code!
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Stel dat je de LED op pin 1 0 zou willen aansluiten, waar zou je dit

moeten veranderen in de code? Test het!

Je zag dat er een eenvoudig blokje was om de

LED aan en uit te doen. Probeer die blokken

eens en kijk naar de verschillen in de code. De

variabele RodeLed_ON wordt nu gebruikt.

Ga terug naar de blokjes!

Maak een looplichtje met 3 LED's. Een

looplicht een reeks van lichtjes waarbij elk

lichtje om de beurt aangaat.

OEFENINGEN






