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In deze uitleg

• Minder aandacht voor de programmeertaal

• Voorbeelden als basis gebruiken

• Tonen hoe je zelf aan de slag kan gaan met een 

minimum aan kennis



De onderwerpen

• Seriële communicatie

• Analoge invoer

• Analoge uitvoer 

• Externe bibliotheken toevoegen en gebruiken



1. Seriële communicatie

USB/Seriëel

omzetter

Atmel

ATMega328P

De communicatie met de 

Arduino gebeurt via een 

COM-poort, zoals voor

het inladen van nieuwe 

software

De Arduino bevat hiervoor 

een zogenaamde 

“bootloader”

Maar je kunt deze COM poort 

ook zelf, vanuit het Arduino-

programma gebruiken

Arduino



Uitvoer via de seriële poort

Laad het 

programma 

in de 

Arduino en 

druk dan op 

deze knop.

Snelheid 

op 9600 

instellen 



Lezen van de seriële poort



Lezen van een getal

while (..) { …}

while {

Telkens als conditie 

waar is wordt de loop 

uitgevoerd

}

conditie loop



2. Analoge invoer

• Zes analoge ingangen: A0 … A5

• Resultaat is een getal (0-1023)

• 0 Volt -> 0

• 5 Volt -> 1023



De potmeter



Oefening 4

• Lees een analoge ingang en stuur de waarde 

naar de seriële monitor



3. Analoge uitvoer - PWM

Geen gelijkspanning, maar een PWM signaal!

Helderheid variëren door de aan/uit verhouding



Oefening 5

Bouw de schakeling op, en laad het voorbeeld 

03.Analog->Fading

Pin 9



4. Externe bibliotheken

Arduino

• Gigantische Open-Source gemeenschap

• Standaard bibliotheken zijn beperkt

• Meestal bestaan er al bibliotheken (libraries) voor 

de chip/sensor/… die je wilt gebruiken



Externe bibliotheken

Google is your friend!

Voorbeelden:

• Rotary encoder library

• AD9850 library

• Temperatuur sensor

• DS3231 Real Time Clock

• …



Voorbeeld: Rotary encoder



Rotary encoder signalen



Oefening 6

Sluit de rotary encoder aan, en lees deze uit met hulp 

van de externe library:

Zoek zelf uit hoe je een externe bibliotheek kunt laden 

of vraag hulp aan je Coderdojo coach voor meer 

uitleg.

http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_Encoder.html

