
Deel 2

Een kloppend hart
en knipperende ogen!
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Wat heb je nodig?

3 LED's

breadboard

3 weerstanden

van 330 Ohm

6 Jumperwires

Arduino Uno



OPDRACHT

Schrijf een programma
waarmee je het hart en de
ogen van UGO of TeSS op een
verschillend ritme kan laten
knipperen. Gebruik effecten
in je code.

Verbind pin 1 1 , 1 2 en 1 3 van de

Arduino met de lange pootjes van de

LEDs. Verbind de korte pootjes met

de weerstanden (330 Ω). Verbind de

weerstanden met GND.
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Wat ga je maken?

STAPPENPLAN



TIPS VOOR SLIMME PROGRAMMEURS

Wat zijn effecten?

Om verschillende LEDS tegelijkertijd aan te sturen, gebruiken
programmeurs effecten, of ook wel functies genoemd. Een effect is
een stukje code dat vooraf wordt geschreven, zodat het later
opnieuw kan gebruikt worden. Hierdoor blijft de code overzichtelijk.
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Kies een Arduino Uno en voeg
drie digitale pinnen toe.



Verander de nummer van de pin naar 1 3, 1 1 en 1 2 .
Voeg ook drie LED's toe.
Geef elke led een gepaste naam .
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Kies het effect uit het functie-menu.
Laat het effecte iets doen als 'het groter wordt
dan' een bepaalde tijd.
Geef het effect een gepaste naam.



Voeg de tijdsblokjes uit het wiskunde-menu
toe. Verander de tijd.
Voeg de blokjes toe om de rode led aan en
uit te laten gaan.
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Maak nog een effect om de ogen
te laten knipperen.



Voeg de Arduino herhaallus toe en
zet de twee effecten erin.
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KLAAR!



Druk tegelijkertijd op Ctrl en A om alle code te selecteren.
Druk tegelijkertijd op Ctrl en C om de code te kopiëren.
Druk tegelijkertijd op Ctrl en V om de 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 zouden de LED's nu
moeten knipperen!



OEFENINGEN

Pas het programma en laat de LED's op verschillende manieren

knipperen. Bedenk je eigen effecten.

Speel met de blokjes!

Onderzoek wat gebeurt als je de

volgende blokkencode laat uitvoeren:
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Laat je robot praten met Morse code! Hiernaast zie je het schema voor letters,

cijfers en symbolen. Bouw de blokkencode om het hart van je robot te laten

kloppen, terwijl hij een boodschap uitzendt met zijn ogen.






