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Arduino

De Arduino is bedoeld voor hobbyisten, 

artiesten, kunstenaars, zendamateurs 

en iedereen die geïnteresseerd is in het 

maken en ontwerpen 

van slimme en 

creatieve objecten

die kunnen reageren

op hun omgeving

wikipedia
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Arduino is open source

• Vrije toegang tot alle informatie, 

schema’s en software, source code.

• Je mag er alles mee doen, aanpassen, 

verbeteren en zelfs met winst verkopen, 

zolang je een ander maar niet verbiedt 

om datzelfde ook te doen.
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Arduino voor Ham Radio
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Frequentiestandaard op basis 

van GPS met QTH locator

Hans Wagemans, ON4CDU
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K3NG Rotor controller
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Andere toepassingen

Frequentieteller tot ca. 8 MHz

Antenne Rotor Controller

Satelliet tracker

Componenten tester

Sequencer

Morse Code Tutor (zoals de Datong D70)

CW Baken

Fan Speed Controller

Accu lader en monitor

GPS/UTC Time/Grid Square Indicator
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De workshop

• Deze workshop is een ‘opstap cursus’

• Bedoeld voor zendamateurs die geen 

of weinig ervaring hebben met het 

programmeren van microcontrollers

• Onder begeleiding de eerste stappen 

zetten

• Goede basis om zelf verder te gaan
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Werkwijze

Klassieke schoolse aanpak: 

• Eerst theorie, dan toepassen

In deze workshop anders:

• Leren door zelf doen, zelf uitzoeken

• Individueel of in groepjes werken

• Zelf thuis oefenen
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Voorbereidingsavond

Doel van deze (eerste) avond is dat 

iedereen over een Arduino bouwpakket 

en over een PC met goed werkende 

Arduino software beschikt
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Workshop 1 

Workshop 1 – de 2e avond op 30 mei 

Kennismaken en programmeren

• Kennismaken met de ‘Arduino’ taal

• Oefenen met Inputs en Outputs zoals 

LED, drukknop, toon en LCD display

• Subroutines maken en gebruiken
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Workshop 2

Workshop 2, de 3e avond op 6 juni zullen 

we wat lastiger onderwerpen behandelen:

• Libraries gebruiken (Libraries == Bibliotheken)

• Seriële communicatie gebruiken

• Analoge in- en uitgangen gebruiken

• De rotary encoder aansluiten en gebruiken

• De real time clock (RTC) module gebruiken

• De WiFi module gebruiken

12



Workshop 3

De derde en laatste avond: woensdag (!) 

15 juni.

• Met hulp afmaken van je werkstuk

• Demonstraties van de werkstukken

• Wat ben je tegengekomen, en hoe heb je 

dat opgelost

• Wat vind je van de Arduino

• Presentatie door Hans ON4CDU
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De hardware
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● Funduino Uno

● Breadboard

● Wires

● LCD display

● LED’s

● Drukknoppen

● Speaker

● Rotary encoder

● Potmeter

● R’s en C’s

● Real time clock

● 433Mhz TRX

● USB kabel

● Spiekbriefje
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Drukknop en luidsprekertje
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Arduino en breadboard
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Arduino
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Arduino ISP headers
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Opbouw Arduino
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Opbouw ATMEGA 328
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De software

Website: http://arduino.cc

Versie: 1.6.8 (actuele versie is 1.6.9)

Installeren als administrator (Windows)
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http://arduino.cc/
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De ontwerp cyclus
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Programma

schrijven

“Schets”

in de ‘IDE’

IDE

=

1. Editor

+

2. Compiler 

+

3. Uploader

Programma

in machine

taal

uploaden

naar

Arduino

Programma

uitvoeren

op het

Arduino

bord

Werkt

het

zoals

bedoeld

?

JA!

Klaar !

NEE!

Ga terug naar af…
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Het Arduino team
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Cafetaria Arduino
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Al wat uitproberen?

Bestand / Voorbeelden / 01.Basics

31


