
Deel 4

Druk op de knop!
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Wat heb je nodig?

LED

breadboard

weerstand

van 330 Ohm

5 Jumperwires

Arduino Uno

Een drukknop

is een schakelaar.

weerstand

van 1 0 kilo Ohm



OPDRACHT

Schrijf een programma waarmee
je het hart van UGO of TeSS kan
bedienen met een knop.

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.

Verbind één kant van de drukknop met 5V. Verbind de andere kant met

pin 7 en de weerstand (1 0 kΩ). Verbind de weerstand met GND.
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Wat ga je maken?

STAPPENPLAN



Hoe werkt een drukknop?

Een drukschakelaar of 'drukknop' is een terugverende schakelaar die
verbinding maakt of breekt als hij ingedrukt wordt. De meeste
deurbellen en veel aan/uit-knoppen op computers zijn voorbeelden
van drukknoppen. Een drukknop maakt een contact, of verbreekt het
contact zolang men die knop ingedrukt houdt.

TIPS VOOR SLIMME PROGRAMMEURS

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.

Verbind één kant van de drukknop met 5V. Verbind de andere kant met

pin 7 en de weerstand (1 0 kΩ). Verbind de weerstand met GND.
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Kies een Arduino Uno en voeg
een LED en een drukknop toe.



Maak een effect met 'als effect tijd groter
wordt dan'-functie.
Voeg de tijdsblokjes uit het wiskunde-menu
toe. Verander de tijd.
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Voeg een opdrachtblokje uit het
functie-menu toe.



Voeg uit het variabele-menu een blokje toe om de
drukknop om te zetten in een variabele.
Lees de digitale input van de drukknop in met een blokje
uit het in/output-menu.
Met een als-functie uit het logica-menu stel je de effecten
in.
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KLAAR!



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 knop nu
moeten werken!
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Duik in de code!

OEFENINGEN

Pas de code aan en zorg ervoor dat de LED flikkert als de knop

ingedrukt is en uit is als de knop niet ingedrukt is.

Pas de code aan zodat de LED altijd aan is, behalve als de knop

ingedrukt is.



OEFENINGEN

Zorg ervoor dat je robot een

kloppend hartje heeft, ogen die

aan zijn en zwaait als de knop is

ingedrukt.

Speel met de blokjes!

Vervang de LED door een servo

circuit. Als de knop ingedrukt is,

beweegt de servo naar een

bepaalde hoek, anders gaat hij

terug naar 0.




