
Deel 7

Gemengde voorbeelden
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Wat ga je maken?

Heb je de voorbije delen doorgenomen? Prima, dan heb veel verschillende blokken

en functies leren kennen! In dit deel vind je allerlei gemengde voorbeelden waarin

LEDs, servomotoren en sensoren gecombineerd worden. Er zullen ook nog enkele

nieuwe componenten en blokken aan bod komen. De uitleg daarover staat steeds

bij het voorbeeld.



VOORBEELD 1

Gebruik de ultrasoon sensor om een 1 80° servomotor aan te sturen. Schrijf een

programma waarmee de servo beweegt zodra er iemand dichter dan 40 cm komt.

We heb je nodig?

• Arduino Uno

• breadboard

• ultrasoon sensor

• 1 80° servomotor

• 9 jumperwires

Ultrasoon sensor & servomotor
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Schema

Ultrasoon sensor

Verbind de eerste pin Vcc met 5V.

Verbind de Trig pin met pin 1 2.

Verbind de Echopin met pin 1 1 .

Verbind de vierde pin GND met GND.

Servomotor

Verbind de bruine draad met GND.

Verbind de rode draad met 5V.

Verbind de oranje draad met pin 6.



Bereken de duurtijd van het signaal.
Formule: duurtijd = 2 * A * 29 µs/cm

A = 40 cm
Oplossing: duurtijd = 2 * 40 cm * 29 µs/cm

= 2320 µs

Blokkencode - Deel 1

Vervolg op
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Blokkencode - Deel 2



VOORBEELD 2

Gebruik een potentiometer om de helderheid van een LED aan te passen.

Potentiometer & 1 LED

Wat is een potentiometer?
Een potentiometer wordt ook wel
eens potmeter genoemd. Het is een
variabele weerstand die in te stellen
is door eraan te draaien of te
schuiven. Hierdoor verandert de
spanning van het middelste pootje.

We heb je nodig?

• Arduino Uno

• breadboard

• potentiometer

• LED

• 1 weerstand van 330 Ω

• 6 jumperwires
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Schema

Potentiometer

Verbind de middelste pin met pin A0.

Verbind een andere pin met 5V.

Verbind de derde pin met GND.

LED & weerstand

Verbind het plus-been van de LED met pin 9.

Verbind het min-been met de weerstand.

Verbind de weerstand met GND.



Blokkencode

De potentiometer zendt een waarde van 0 tot
1 023 naar de Arduino, maar de Arduino kan
enkel waardes van 0 tot 255 naar de LED sturen.
Daarom moet de waarde herschaald worden!



VOORBEELD 3

Gebruik een potentiometer om een rijtje LEDs aan te sturen.

We heb je nodig?

• Arduino Uno

• breadboard

• potentiometer

• 5 LEDs

• 5 weerstanden van 330 Ω

• 1 4 jumperwires

Potentiometer & meerdere LEDs
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Schema

Potentiometer

Verbind de middelste pin met pin A0.

Verbind een andere pin met 5V.

Verbind de derde pin met GND.

LEDs & weerstanden

Verbind het plus-been van de LEDs met

pin 9, 1 0, 1 1 , 1 2 of 1 3.

Verbind het min-been met een weerstand.

Verbind de weerstanden met GND.
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Blokkencode - Deel 1

Vervolg op



Blokkencode - Deel 2

Vervolg op
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Blokkencode - Deel 3



VOORBEELD 4

Gebruik een LDR sensor om een 360° servomotor te besturen. Laat de servo draaien als er

licht is en stilstaan als het donker is.

360° servomotor & LDR sensor

Wat is een 360° servomotor?
Tot nu toe hebben we enkel servomotors
gebruikt die 1 80° kunnen draaien. Ze draaien dus
niet volledig rond. Een 360° servomotor kan dit
wel. In tegenstelling tot DC motors, kan de
servomotor heel traag en precies draaien.

We heb je nodig?

• Arduino Uno

• breadboard

• LDR sensor

•

• 1 weerstand van 220 Ω

• 8 jumperwires
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Schema

LDR & weerstand

Verbind één been van de LDR met 5V.

Verbind het andere been met pin A0

en de weerstand (220 Ω).

Verbind de weerstand met GND.

Servomotor

Verbind de zwarte draad met GND.

Verbind de rode draad met 5V.

Verbind de witte draad met pin 1 1 .



Blokkencode

Verander hier de snelheid en
de richting van de servomotor.

Kijk in de serial monitor voor
welke waarde het bij jou licht of
donker wordt. Pas het getal aan.



VOORBEELD 5

Laat een kort melodietje spelen wanneer er op de knop wordt gedrukt.

Knop & buzzer

Wat is een buzzer?
Een buzzer of zoemer kan geluid produceren met
je Arduino. Deze kleine buzzer is gebaseerd op
het principe van piezo elektriciteit. In de buzzer
zit een schijfje dat gaat trillen als er elektriciteit
doorstroomt. Dit zorgt voor geluid.

We heb je nodig?

• Arduino Uno

• breadboard

• knop

• buzzer

•

• 1 weerstand van 1 00 Ω

• 5 jumperwires
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Schema

Drukknop

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.

Buzzer

Verbind pin 8 met de weerstand.

Verbind de weerstand (1 00 Ω) met

het rode draadje of de plus van de

buzzer.

Verbind de zwarte draad of het

andere pinnetje met GND.
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Blokkencode - Leer een melodie maken - Deel 1

Vervolg op

Om een melodie te maken, gebruiken we een opdrachtblok. Daarin bouwen we de

structuur van één noot. Je moet enkele belangrijke variabelen aanmaken:

• nootduurtijd = afspeeltijd van één noot

• duurtijd = afspeeltijd van een hele noot

• nootdeel = deler van de nootduurtijd

• noot = frequentie van de toon

• tijd tussen noten = wachttijd tussen twee noten



Blokkencode - Leer een melodie maken - Deel 2

Stel de duurtijd van een hele noot in. Door de
tijd korter te maken, worden alle noten korter,
en zal het melodietje sneller spelen.

Stel de tijd tussen twee noten in.
30% van de duurtijd van een hele noot
is een goede standaard.

Stel de toonhoogte van de noot in. Als
je zelf muziek speelt, ken je deze noten
vast wel vanbuiten!

Stel in welke soort noot je wilt laten spelen:

hele noot = 1

halve noot = 2

kwartnoot = 4

achtste noot = 8

zestiende noot = 1 6
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Blokkencode - Test deze melodie! - Deel 1

Vervolg op



Blokkencode - Test deze melodie! - Deel 2
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Blokkencode - Knop toevoegen - Deel 1

Vervolg op



Blokkencode - Knop toevoegen - Deel 2

Je kan ook je eigen
melodie maken!




