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AAN DE SLAG! 

ONDERDELEN 

 

Je hebt de beschikking over een Arduino Starter Kit met een heleboel onderdelen. We gaan ze in de ze workshop 
niet allemaal gebruiken. Wat je wel nodig hebt, is het volgende: 
 

1x Arduino Uno 

 
1x breadboard 

 
3x rood led lampje 

 
3x weerstand 220 Ohm 
(rood – rood – bruin) 

 
1x temperatuursensor 

 
Allemaal kabeltjes 
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HET BREADBOARD 
Om te voorkomen dat we alle elektronica aan elkaar vast moeten solderen, gebruiken we een breadboard. 

Het is belangrijk om te weten dat de gaatjes van een breadboard op een bepaalde manier met elkaar verbonden 

zijn. Zie de volgende plaatjes: 

 

STAP 1 – EEN LED LAMPJE LATEN KNIPPEREN 
Een Arduino heeft een aantal aansluitingen (pins) waar je onderdelen mee kunt verbinden. Op de Arduino Uno 

die we gebruiken, zitten 14 digitale pins, genummerd van 0 t/m 13. Digitaal betekent dat ze alleen “aan” of “uit” 

kunnen. “Aan” betekent dat er 5 Volt op staat, “uit” betekent 0 Volt. Tussenliggende waarden zijn dus niet 

mogelijk. 

De digitale pins zitten hier:

 

Met een programma (sketch) dat je zelf maakt, regel je op welke momenten er wel of geen spanning op een pin 

komt te staan. Door bijvoorbeeld op pin nummer 13 een ledje aan te sluiten en een programma te schrijven dat 

afwisselend wel en geen spanning op deze pin zet, krijg je een knipperlicht. Dit is precies wat we in deze eerste 

stap gaan doen! 
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Gebruik het breadboard en de een rode en zwarte kabel (uit het “electronic components” doosje) om de 

schakeling op de volgende bladzijde na te bouwen. 

Let daarbij op het volgende: 

 Het ledje heeft een lang en een kort pootje. Het lange pootje (de anode) is de + en herken je in het 

schema op de volgende bladzijde aan de knik. Het korte pootje (de kathode) is de – . Als je het ledje 

verkeerd om aansluit, dan werkt het niet. 

 Let op dat je de juiste weerstand kiest. De ringen hebben de kleuren rood, rood, bruin (en goud). Het 

maakt niet uit in welke richting je de weerstand plaatst. 

 

 

Wanneer je alles zoals in bovenstaande afbeelding hebt aangesloten, gebruik dan de usb kabel om de Arduino 

met de computer te verbinden. De computer zal nu eerst de Arduino driver software installeren. Wacht even 

totdat dit proces voltooid is. 

Intussen zie je waarschijnlijk al dat het ledje is gaan knipperen. Heel snel, heel langzaam of misschien ook 

helemaal niet. Dat hangt namelijk af van de sketch die de vorige gebruiker van de Arduino erop heeft gezet. 
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We gaan er nu voor zorgen dat het ledje met tussenpozen van 1 seconde aan en uit knippert. 

 Als de computer klaar is met het installeren van de drivers, start dan de Arduino IDE: 

Open het startmenu en begin te typen: arduino. Nog voordat je bij de “o” bent aangekomen, staat de 

knop waarmee je het programma kunt starten al aan de rechterkant van het scherm. 

 Ga in het menu naar Hulpmiddelen  Poort: en kies de poort waar “Arduino/Genuino Uno achter 

staat”. 

 Ga in het menu naar Bestand  Voorbeelden  01.Basics en open de sketch “Blink”. 

 Klik op het Upload knopje  om de sketch naar de Arduino te versturen. 

Dit is de code van de Blink sketch: 

1. void setup() { 

2. pinMode(13, OUTPUT); 

3. } 

4.  

5. void loop() { 

6. digitalWrite(13, HIGH);    

7. delay(1000); 

8. digitalWrite(13, LOW); 

9. delay(1000); 

10. } 

Tussen de accolades {} achter void setup() staan opdrachten die eenmalig worden uitgevoerd zodra je de Arduino 

aan zet. 

Tussen de accolades {} achter void loop() staan opdrachten die continu herhaald worden. 

Regel 2 (pinMode(13, OUTPUT);) zorgt ervoor dat pin 13 - de pin waar je het ledje op hebt aangsloten - als 

uitvoer kan worden gebruikt. 

 Bedenk nu zelf wat de vier opdrachten in de void loop() functie doen en wijzig de sketch zo, dat het 

ledje sneller gaat knipperen. 

 Sluit een tweede ledje aan op een andere pin (vergeet ook de weerstand niet) en laat de ledjes om-en-

om knipperen. 

STAP 2 – LEDJES OP DE TEMPERATUURSENSOR LATEN REAGEREN 
Iets maken met Arduino wordt pas echt leuk als je het apparaat op de omgeving laat reageren, zoals bijvoorbeeld 

temperatuur. Je zou bijvoorbeeld ervoor kunnen zorgen dat ergens in huis automatisch een (elektrisch) kacheltje 

gaat branden zodra het te koud wordt. 

Omdat we nu geen kacheltjes maar wel led lampjes bij de hand hebben, gebruiken die laatstgenoemde maar. 

Haal de usb kabel weer uit de computer en bouw de volgende schakeling na. 

Let daarbij goed op: 

 De temperatuursensor en de transistoren die in het doosje zitten lijken als twee druppels water op 

elkaar. Je kunt de temperatuursensor herkennen aan de letters TMP die erop staan gedrukt. 

 Kijk goed naar welke kant de platte zijde van de temperatuursensor is gericht. 

 De lange pootjes van de ledjes zijn met digitale pins 2, 3 en 4 verbonden. 
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Zoals je ziet is het middelste pootje van de temperatuursensor met pin A0 verbonden. De pins A0 tot met met 

A5 zijn analoge inputs. Analoog is in dit geval de tegenhanger van digitaal: met de analoge pins kun je waarden 

van 0 (0 Volt) tot 1024 (5 Volt) uitlezen. De temperatuursensor stuurt ook een signaal tussen 0 Volt 5 Volt, 

afhankelijk van de temperatuur. Een waarde van 0 komt overeen met een temperatuur van -50 graden Celsius 

en 5 Volt is 450 graden Celsius. Kun je hier een wiskundige formule bij bedenken? ;-) 

STAP 2A: DE TEMPERATUURSENSOR 
In eerste instantie gaan we nog niets met de ledjes doen, maar we zorgen er wel voor dat je de temperatuur op 

het scherm van de computer kunt aflezen. Dat gaat via de Serial Monitor: een schermpje van de Arduino IDE 

waarop je vanuit de sketch gegevens kunt tonen. 
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Dit is de bijbehorende programmacode: 

1. int sensorwaarde; 

2. float voltage; 

3. float temperatuur; 

4.  

5. void setup(){ 

6.   Serial.begin(9600); 

7. } 

8.  

9. void loop(){ 

10. sensorwaarde = analogRead(A0); 

11. Serial.print("Sensorwaarde: "); 

12. Serial.print(sensorwaarde);  

13.  

14. voltage = (sensorwaarde/1024.0) * 5.0; 

15. Serial.print(", Volt: "); 

16. Serial.print(voltage); 

17.  

18. Serial.print(", graden C: ");  

19. temperatuur = (voltage - 0.5) * 100; 

20. Serial.println(temperatuur); 

21.  

22. delay(1); 

23. } 

 

 Typ bovenstaande code over. Let ook goed op alle leestekens en vergeet de puntkomma’s niet. Het 

verschil tussen hoofdletters en kleine letters is ook belangrijk! De regelnummers moet je niet overtypen. 

 Verbind de Arduino met de computer. 

 Klik op het upload knopje . 

 Als het uploaden geslaagd is, klik dan op het knopje voor de serial monitor: .  

Als alles goed is gegaan, zie je de sensorwaarde, voltage en temperatuur voorbijflitsen. Tijd om eens naar de 

code te kijken en proberen te begrijpen wat je zojuist getypt hebt! 

Op regel 1 t/m 3 worden drie variabelen gedeclareerd. Bij een programmeertaal worden variabelen gebruikt om 

gegevens te “onthouden”. De variabele sensorwaarde is een geheel getal (integer), voltage en temperatuur zijn 

kommagetallen (float). 

De setup() functie is (nagenoeg) leeg; alle actie vindt in de loop() functie plaats. 

Op regel 10 wordt de waarde van pin A0 gelezen: analogRead(A0). Deze waarde (ergens tussen 0 en 1024) wordt 

“opgeslagen” in de variabele sensorwaarde. We hebben die waarde namelijk nodig om in het serial window te 

tonen (regel 9 en 10) en verderop om te temperatuur te berekenen. 

Maar voordat de temperatuur berekend wordt, is het ook wel aardig om het corresponderende voltage op de 

pin te tonen. Gewoon, omdat het kan! Dit gebeurt op de regels 14, 15 en 16. 

Op regel 18, 19 en 20 wordt de temperatuur aan de hand van het voltage berekend. 0 Volt komt overeen met -

50 graden Celsius en 5 Volt komt overeen met 450 graden Celsius. Dit soort informatie over elektronische 

componenten kom je meestal te weten via een handleiding die wel ergens op internet te vinden is. 
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STAP 2B: DE LEDJES 

Het zou nu wel leuk zijn als je ledjes op de temperatuur zouden reageren. Bijvoorbeeld als volgt: 

Als de temperatuur lager dan 20 graden is: 
 Alle ledjes uit. 
Als de temperatuur tussen de 20 en 22 graden is: 
 Alleen het eerste ledje aan. 
Als de temperatuur tussen de 22 en 24 graden is: 
 De eerste twee ledjes aan. 
Als de temperatuur hoger of gelijk aan 24 graden is: 
 Alle ledjes aan. 

 
Computers zijn een kei in dit soort als-dit-doe-dat logica. In alle programmeertalen vind je dan ook de volgende 
if-else structuur terug: 
 
if (voorwaarde) 

{ 

 opdrachten die worden uitgevoerd wanneer de voorwaarde waar is 

} 

else 

{ 

 opdrachten die worden uitgevoerd wanneer de voorwaarde onwaar is 

} 

 

In de programmacode die hierna volgt, wordt deze structuur (zonder else) toegepast om het juiste aantal ledjes 

te laten branden, afhankelijk van de temperauur. 

 Wijzig je programma zodat je dezelfde code hebt als op de volgende bladzijde. Let weer goed op 

eventuele typfouten! 

 Pak de sensor vast om de temperatuur te laten stijgen. Houd de serial monitor en de lampjes in de 

gaten. Gaan de ledjes op het juiste moment branden?  
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1. int sensorwaarde; 

2. float voltage; 

3. float temperatuur; 

4.  

5. void setup(){ 

6. Serial.begin(9600); 

7. pinMode(2, OUTPUT); 

8. pinMode(3, OUTPUT); 

9. pinMode(4, OUTPUT); 

10. digitalWrite(2, LOW); 

11. digitalWrite(3, LOW); 

12. digitalWrite(4, LOW); 

13. } 

14.  

15. void loop(){ 

16. sensorwaarde = analogRead(A0); 

17. Serial.print("Sensorwaarde: "); 

18. Serial.print(sensorwaarde);  

19.  

20. voltage = (sensorwaarde/1024.0) * 5.0; 

21. Serial.print(", Volt: "); 

22. Serial.print(voltage); 

23.  

24. Serial.print(", graden C: ");  

25. temperatuur = (voltage - 0.5) * 100; 

26. Serial.println(temperatuur); 

27.  

28. if(temperatuur < 20){ 

29. digitalWrite(2, LOW); 

30. digitalWrite(3, LOW); 

31. digitalWrite(4, LOW); 

32. }  

33. if(temperatuur >= 20 && temperatuur < 22){ 

34. digitalWrite(2, HIGH); 

35. digitalWrite(3, LOW); 

36. digitalWrite(4, LOW); 

37. }  

38. if(temperatuur >= 22 && temperatuur < 24){ 

39. digitalWrite(2, HIGH); 

40. digitalWrite(3, HIGH); 

41. digitalWrite(4, LOW); 

42. } 

43. if(temperatuur >= 24){ 

44. digitalWrite(2, HIGH); 

45. digitalWrite(3, HIGH); 

46. digitalWrite(4, HIGH); 

47. } 

48. delay(1); 

49. } 

 

STAP 3 – BEDENK HET ZELF! EXPERIMENTEER! MAAK! VIND UIT! 
Deze stap is voor de auteur van deze workshophandleiding de meest eenvoudige :-) 

Blader eens door het boek dat bij de Arduino Starter Kit hoort, kies een leuk hoofdstuk uit en bouw het project. 

Meestal hoef je alleen maar het plaatje van de schakeling te bekijken en de programmacode over te typen. 

Tip: de “Crystal Ball” is erg leuk! En de “Love-O-Meter” kun je overslaan, want die heb je zojuist in Stap 2 al 

gemaakt! 


