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In deze workshop

• Wat is dat nou weer, een Arduino???

• Presentatie van de uitgevoerde opdrachten

• Enkele voorbeelden van Hans ON4CDU

• Evaluatie workshop

• Demo  en discussie over de projecten



Arduino: wat en hoe
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Tom PC5D: 70cm 1/3

vossenjachtzender/baken



Tom PC5D: 70cm 2/3

vossenjachtzender/baken
Benodigd:

• Arduino

• 433MHz (ASK) datazendertje

Opties: 

• externe rode TX LED 

• RTC toevoegen (begin- en eindtijd baken + afwisseling 

meerdere gelijktijdige bakens)

• Maak packets met bakentekst – deze zijn dan via de 

bijbehorende RX module te decoderen en zichtbaar te maken

• Maak kortere en langere tekstberichten zodat daarmee CW 

tekens als ruispulsen hoorbaar worden in FM / AM



Tom PC5D: 70cm 3/3

vossenjachtzender/baken
Uitdagingen 

• Meten signaalsterkte

• LED voor detectie call

• Display met tekst-weergave

• Kompas sensor toevoegen voor uitpeilen

• ..



Uitvoer via de seriële poort

void setup()

{

Serial.begin(9600); // Stel de seriële poort in

}

void loop()

{

Serial.println(“Hello world”);  // Schrijf Hello world

delay(1000);

}



Jan PD0DGK: Ohmmeter 1/2



Jan PD0DGK: Ohmmeter 1/2



Theo PA3CBH 1/3



Geïnstalleerd en getest:

• Morse tone generator met luidsprekertje

• LCD scherm geïnstalleerd en geprobeerd een 

scolling tekst te krijgen (gelukt)

• Real Time clock geïnstalleerd. Kon niet vinden 

waar de + voor de batterij moest zijn

• Zender en ontvanger geïnstalleerd met bedoeling 

een TNC te maken. Hiervoor heb je dan twee 

Arduinos nodig en twee TRXen. Zover gegaan om 

te zien wat er werkt met een Arduino en een TRX 

set.
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Verdere plannen:

• Een externe voeding aansluiten

• Het morse signaal te starten via de RTC

• Tijd / datum / temperatuur op de LCD laten 

verschijnen

• De morse code gever aansluiten op een HF set

• Een TNC maken en kijken hoe ver 

gecommuniceerd kan worden, samen met Jeroen 

PD4JD

• en dan domotica....
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Harry PE1JXI Voltmeter 1/2



Harry PE1JXI Voltmeter 2/2



Henk PA3HH Callgever



Ben PE1BEN 


