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Waarom? 

• Zelfbouw en onderzoek zijn hoekstenen 

van het radiozendamateurisme 

• De Arduino is goedkoop en open-source 

• Geen kennis van programmeren vereist 

• Zelf eenvoudig controllers bouwen 

• Miljoenen gebruikers 
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Waarom “Arduino” 

• Ontworpen door leraren van een school 

in Ivrea, Noord-Italie 

• Omdat Basic Stamp te duur ! 

• Genoemd naar het cafetaria in de stad 

Ivrea, waar de ontwerpers elkaar 

regelmatig troffen 

• De Arduin was de Markgraaf van Ivrea 
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Waarom “Arduino” 
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Arduino 

De Arduino is een open-source computertje 

voor hobbyisten, artiesten, kunstenaars 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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Typen 

Arduino Uno 

Arduino  

Nano 

WeMos D1 mini 
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Atmel AVR ATmega 328P 
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Enkele voorbeelden 
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Stapelen met shields 
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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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Boeken met ham radio toepassingen 
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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 monitor 

GPS/UTC Time/Grid Square Indicator 
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De workshop 

De workshop is een ‘opstap cursus’.  

Amateurs die geen of heel weinig ervaring 

hebben met het Arduino platform zullen de 

kans krijgen om met begeleiding hun eerste 

stappen op dit gebied te zetten. 
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Werkwijze 

Leren door doen! 

  Klassieke aanpak 
   eerst begrijpen, dan toepassen 

 

Thuis oefenen 
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Werkwijze 2 

• Ieder brengt zijn eigen computer mee, 

bij voorkeur een laptop 

 

• Wij verstrekken een Arduino platform 

en de benodigde onderdelen 
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Voorbereidingsavond 

maandag 23 mei in Treebeek: 

• Uitdelen onderdelenpakketten 

• Installatie en controle juiste werking IDE 

op ieders computer 

• Uitleg over opbouw workshop 
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Workshop 1:  

ma 30 mei, Treebeek  

Kennismaking en eenvoudige voorbeelden 

en oefeningen. 

• Kennismaken met de taal C 

• Oefeningen met LED, drukknop, toon 

opwekking en LCD aansturing 

• Gebruik maken van subroutines 
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Workshop 2:  

ma 6 juni, Treebeek 

Aan de hand van voorbeelden enkele zaken 

tonen die handig zijn om te weten als je zelf 

een project wil uitwerken/aanpassen 

• Seriële communicatie 

• Analoge in- en output 

• Bibliotheek aanpassen voor rotary 

encoder 
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Presentatie en nabespreking 

wo 15 juni, Schimmert 

• Onder begeleiding van Hans ON4CDU 

• Examenopgaven afmaken 

• Iedereen toont wat hij gemaakt heeft 

• Ervaringen uitwisselen 

• Presentatie door Hans 
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   Vragen? 
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