
Blokjes
en 

c-code 
programmatie !
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http://www.edulab.be/
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Multifuse 500mA

Extra beveiliging:
Gebruik hub of V/A meter

Altijd Arduino
uittrekken als je iets
veranderd aan jouw
schakeling !!!
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Ga naar www.arduino.cc

en download de laatste Arduino IDE versie

voor Windows / Apple / Linux

Installeer deze op jouw PC

Driver is automatisch geïnstalleerd (voor de originele UNO)
Voor de Chinese versie (van Ali of dergelijke) moet je de Ch340 driver installeren !

8

http://www.arduino.cc/
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COM poort ontdekken via apparaatbeheer (device manager)
Bij Chinese driver (ch340) moeten we hier een update doen !

9

Sneller?

Selecteer “windows” + “pauze” 
om het apparaatbeheer op te 
roepen in Windows !
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Type www.Tinkercad.com in jullie browser (Chrome best gebruiken)

SIGN IN (inloggen als je al een account hebt) of SIGN UP (account maken)?

SIGN UP: 

Jouw code
Vb h@ndelsschool1

geheimecode1

Jouw e-mail adres
Moet niet bestaan!
Vb info@edulab.be

test@test.be

leeftijd : 2004 of 
eerder!!!!
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http://www.tinkercad.com/
mailto:info@edulab.be
mailto:brol@brol1.be
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tekenomgeving

componenten

knoppen

11
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1. Geen +5V of +9V aansluiten op het breadboard!

2. Meet met multimeter in “ohmse” of “piep” stand

3. Gebruik hiervoor 2 draadjes

4. Onderzoek hoe de verbindingen doorgeven

12
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1. Sluit de +5V (rode draad) en GND (zwarte draad)
aan op het breadboard

2. Sluit de Arduino aan op de PC via de USB kabel

3. Zet de multimeter in “DC spanning” stand

4. Meet de voedingsspanning op het breadboard door 
tussen +5V en GND te meten

14
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1. Bestudeer de LED en onderzoek de verschillen

2. Plaats de LED in het breadboard in 2 aparte rijen

2.   Zet een multimeter in diode stand

3. Meet met de rode draad (+) op de lange poot
(kromme poot in figuur) van de LED.

4.   Meet ondertussen met de zwarte draad (-) op
de korte poot.

5. Wat gebeurt er nu?

6. Wat gebeurt er als je de aansluitingen omkeert?

KNAP

Kathode = Negatief 
Anode = Positief

Opmerking: er bestaan Chinese LEDs waarbij de behuizing fout kan zitten van de LED
Meet daarom altijd via de pootjes de LED na!

15
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1. Waarom een weerstand gebruiken bij een LED?

2. Bereken de waarde van de weerstand met kleur
“rood – rood – bruin” (koolstof) of
“rood – rood – zwart – zwart – bruin”(metaalfilm)

3. Zet de multimeter in “ohmse” stand

4. Plaats de weerstand op het breadboard

5. Meet met de multimeter over de weerstand 

6. Welke waarde meet je?

16

Tips: https://www.allaboutcircuits.com/tools/resistor-color-code-calculator/

https://electrodroid.it/electrodroid/

https://www.allaboutcircuits.com/tools/resistor-color-code-calculator/
https://electrodroid.it/electrodroid/


Arduino programmeren voor beginners Tinkercad         Marchal Frank            Edulab v7

1. Zorg dat de Kathode van de LED aan de
GND hangt

2. De voorschakelweerstand hangt aan de +5V

3. De andere kant van de weerstand wordt
verbonden met de Anode van de LED

4. Beide componenten staan in “serie”.

5. Wat gebeurt er met de LED?

17
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1. Teken het schema in Tinkercad

2. Sluit de LED op pin 2 aan van de Arduino UNO

We gebruiken een 220 ohm weerstand en een rode LED

Let op de 
Polariteit !

Kromme
Pootje is ‘+’

18
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3. Schrijf in Tinkercad de code en test deze uit.

4. Wat doet de LED? Start de simulator

19
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1. Klik op de naam links bovenaan in het schema 

20

2. Verander de naam zodanig dat deze iets verteld over de code/schema
Vb knipperled

3. Druk dan op ENTER om te bevestigen

4. Klik op het Tinkercad icoon om de tekening even te verlaten. Klik dan op “tinker dit” van jouw tekening. 
Nu pas is de nieuwe naam van jouw tekening bevestigd.
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Download code maken via Tinkercad (ino file)

21
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Download code maken via Tinkercad (ino file)

Druk “open”   ->   Arduino wordt opgestart en de code verschijnt

Via hulpmiddelen de juiste COM poort kiezen

Ook het juiste Arduino board kiezen: “UNO”

Download code in UNO

1

2

3

4

5

Maak EERST de download map leeg en sluit alle vorige Arduino vensters !

6

22
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Als je met blokken werkt kan je niet debuggen (bug icoon is grijs)

Als je met tekst werkt kan je wel debuggen (bug icoon is zwart)

Klik op de regelnummer in de code waar je het programma wil stopzetten

Druk dan op het bug icoon
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De computer toont nu de plek waar de microcontroller is gestopt
(op de regel die jij hebt geselecteerd)

Om verder te gaan naar de volgende stop druk je nu op

Om een functie over te slaan klik je op 

Telkens zal de microcontroller de rest van de code doorlopen,
het resultaat tonen op de LED, en daarna in dit geval 
weer stoppen bij regel 9 

Wijs op de variabelen om de inhoud van dat moment
te kunnen zien.

Merk op dat als je de c-code terug omzet 
in blokjes in Tinkercad, de c-code kwijt is!



Arduino programmeren voor beginners Tinkercad         Marchal Frank            Edulab v7

1. Zorg dat 2 LEDs om de beurt knipperen.
2. Maak een looplicht met 3 LEDs.
3. Teken een dobbelsteen (7 LEDs)(extra)
en schrijf de code + doe simulatie

26
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De pinnen zijn per 2 doorverbonden

Een normaal open schakelaar

1. Plaats de schakelaar op het breadboard

2. Meet met de multimeter in piepstand 
steeds op 2 pinnen

3. Zoek uit welke pinnen doorgeven en welke niet

27
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1. Bouw de schakeling

2. Wat gebeurt er als je op de knop drukt?

28
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1. Bouw de volgende schakeling.

2. Wat is het nut van beide weerstanden?

10K = pull-down weerstand

1K = stroombeperking tegen kortsluiting
(als input als aangestuurde output

aan GND hangt)

Hoog actieve schakelaar (drukken = +5V)

29

R1

R2

U

U = (5V / R1 + R2) * R2
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1. Bouw de schakeling. 

2. Test de Tinkercad code in simulatie en
op het UNO board.

30

“knop” is een variabele !
Geen spaties in de variabelen !
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ANTIDENDER !
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Eenvoudige antidender met delay() Efficiëntere antidender met while lus



Arduino programmeren voor beginners Tinkercad         Marchal Frank            Edulab v7

Schakelaar is laag actief (drukken = GND)
Merk op dat je in de c-code nog INPUT_PULLUP moet maken van de knop!

Niet te simuleren omdat 
Tinkercad de functie
PULLUP niet kent !

33
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1. Wanneer je op de schakelaar drukt gaat het verkeerslicht werken,
anders niet.

2. Wanneer knop 1 EN knop 2 zijn ingedrukt gaat een rode LED branden. 
Wanneer knop1 OF knop2 ingedrukt worden gaat een groene LED branden. 

3. Onderzoek ook wat je met de NOT functie kan doen.

34

Tip: als je meer dan 1 knop wil testen in Tinkercad
moet je de rest als schuifschakelaar gebruiken.
Je kan ook de SHIFT knop gebruiken om meerdere
knoppen tegelijk te selecteren.
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EN = AND 
functie

Mag ook 
met &

Niet te simuleren omdat Tinkercad de functie  PULLUP 
niet kent !
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Test deze code ook eens uit!

In dit geval gaan we na het indrukken van de knop
de software laten onthouden in welke toestand de
knop zich bevind (via variabele “hulp”). Zo is het 
resultaat nog stabieler.
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Stel zelf
de tijd 
naar wens in

Gebruik een 
passieve buzzer
en GEEN actieve
buzzer!
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Piezo element met “+” aanduiding
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Via de “for lus” ga je de variabele “t” op en af laten
tellen. Hierna wordt “t” op de uitgang geplaatst.

Voeg nu zelf de LEDs in de code toe en test uit.
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Constante monitoring van de status van de knop1, probeer ook eens tekst te sturen!
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1. Zorg dat de Arduino verbonden is met de PC

2. Check of de COM poort juist staat

3. Open de serial monitor in Arduino

4. Stel de juiste baudrate in (9600)

5. Druk op de laag actieve knop van pin 2.

6. Wat gebeurt er dan?

7. Gebruik deze methode voor debug van code

42
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1. Zorg dat de Arduino verbonden is met de PC

2. Check of de COM poort juist staat

3. Open de serial plotter in Arduino

4. Stel de juiste baudrate in (9600)

43
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A0 is een analoge ingang (0 … 1023)
Pin 3 is nu een PWM uitgang (0 …255)

Voeg de volgende functie toe in c-code:
potmeter =  map(potmeter,0,1023,0,255);
Meer info zie volgende slides!
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Analoog = alle waarden tussen 0 en +5V

Digitaal = 0 of 1   (0V of 5V)

De Arduino leest via de analoge pinnen (Ax)

Resolutie? Kleinste stapje?

5 V / 1024 = 5mV      (2^10 = 1024)

digitalRead

analogRead
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PWM = Pulse Width Modulation

De breedte van een puls in een blokgolf kan je instellen via software. 

De gemiddelde waarde van het signaal wordt gezien door de LED, motor …

Enkel pinnen waar een                  voor staat zijn PWM pinnen.

Thinkercad weet welke pinnen PWM kunnen uitsturen en welke niet.



Arduino programmeren voor beginners Tinkercad         Marchal 
Frank            Edulab v7

47

potmeter =  map(potmeter,0,1023,0,255);

We gaan met de map() functie de grenzen aanpassen van de gemeten 
waardes naar bruikbare OUTPUT waardes.
We lezen de analoge waarde uit “potmeter” en stoppen dit dan terug 
in “potmeter”. Deze functie bestaat niet in Tinkercad.

1023

0 0

255
Analoge ingang

PWM uitgang
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Stel zelf de waarde in waarbij jouw 
LED aan gaat.
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1. Plaats een LDR op het breadboard.

2. Houd jouw vinger op de LDR (donker = grootste R waarde)

3. Meet ondertussen met een ohm meter de R waarde van de LDR. Noteer deze waarde.

4. Gebruik ongeveer dezelfde waarde voor de R die in serie staat met de LDR

Waarom?  Voorbeeld:

( 5V / RLDR + R2 ) * R2 = (5 / 10k + 10k) * 10k = 2,5V

Dan kan het signaal mooi variëren tussen 0V en 5V

R2 mag ook een potmeter van 10k zijn. Zo kan je beter de grens afstellen.
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700mA

5V

10k aan gate
van MOSFET!

Veiliger bij los
contact aan gate

Stroom uit externe voeding ipv
USB poort (max 500mA) voor motor
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We sluiten de MOSFET aan als schakelaar

Wanneer we +5V op de gate aansluiten gaat de MOSFET sluiten
(= gesloten verbinding tussen DRAIN en SOURCE)

Wanneer we GND op de gate aansluiten gaat de MOSFET open
(= open verbinding tussen DRAIN en SOURCE)

Let op de juiste aansluitingen!!!

ESD gevoelig !!! (alle pinnen te samen vastpakken of aarden)
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Sluit de diode aan in doorlaat richting
(+ voeding aan Anode, GND aan Kathode)

Als Vbatt < 0,7V spert de diode (open)

Als Vbatt >= 0,7V geleidt de diode (gesloten)

Als de diode in sper richting is aangesloten geleidt deze ook niet!
(+ voeding aan Kathode , GND aan Anode)

Een motor kan inductiespanningen/stromen opwekken
Deze moeten we kwijt via de “vrijloopdiode”
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Bouw de opstelling en test deze uit.

De GATE is aangesloten op de +5V.

Wat gebeurt er?
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5V

700mA
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Bouw de opstelling en test deze code uit.

Voeg nog een hoog actieve knop op pin 2 toe.

Wat gebeurt er?
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5V

700mA
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5V

700mA

Niet gebruikte motoren steeds in de 

void setup() op LOW zetten!
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Vorige code aanpassen in Arduino !
Gebruik nu de “analoge“pin instellen

Zelfde schema als  op vorige slide !
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Trigger = pin 3

Echo = pin 2

Afstand 
beweegbaar !

Klik op sensor 
tijdens 
simulatie
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Trigger = pin 3

Echo = pin 2 Variabele maken !

Opmerking: als de seriële waarde negatief is, dan wil het zeggen dat de sensor een te grote afstand voor 
zijn bereik meet !
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Je moet op de knop op pin 17 (A4) drukken om
de afstand te kunnen scannen.

De functie van de afstandssensor zorgt voor een pulse van 
20us op trigger uitgang. Via de pulseIn functie lezen we de 
lengte van de echo puls in.
Bij een deling door 59 bekomen we cm.
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Voeg in het vorige schema een groene en rode LED toe.

Zorg er nu voor dat, wanneer de afstand < 10cm, de rode LED aan gaat EN je een zoemer van 1KHz hoort.

Anders brandt de groene LED.
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De code kan niet in Tinkercad gemaakt worden

Zie daarom het voorbeeld op volgende slide

Belangrijk: upload de code vanuit de root (c:\ …) om een error te voorkomen
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Sluit ook een LED + 220 ohm aan op pin 6 !

TXD HC06 = pin 12 UNO RXD

RXD HC06 = pin 13 UNO TXD

TWISTED
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Zie code bij oefeningen op USB stick. Download in Arduino.

12
13
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Installeer een bluetooth terminal op jouw Android smartphone
Bij de iPhones moet je een HM10 voorzien en de LE app gebruiken!
Sommige Chinese HC06 modules (zonder ZG.. kenmerk op de module)
kunnen ook problemen geven met data versturen.
Best de HC05 modules gebruiken of de Dwengo HC06.

Maak verbinding met de HC05/06 (pin code 1234)

Stuur 1, 2 of ? en stuur de LED op pin 6 aan

Rode/groene LED
gaat constant of trager op HC05/06
branden bij verbinding
met smartphone/tablet

Opgelet:
1 persoon tegelijk laten verbinden
met zijn HC06 !!! 
Noteer de nummer op de module en
geef in jouw GSM er een andere naam aan
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Zet spanning op de HC06
Zet bluetooth aan op GSM
Noteer nummer

Type “1234” om te koppelen Geef gekoppeld apparaat een 
unieke naam

In serial montor: druk “connect a 
device secure”

Selecteer de HC06 HC06 is connected: LED staat nu 
stil op HC06
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Nu kan je beginnen met het sturen van karakters zoals je deze 

in de code hebt geprogrammeerd:

1: LED aan op pin 6

2: LED uit op pin 6

?: geef tekst op de GSM (soort help)
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Uitdaging: pas nu de code aan en stuur meerdere componenten (vb robotje laten rijden)

Tip: via Appinventor van MIT kan je zelf apps leren maken voor jouw toepassing.
Test ook eens de Arduino Bluetooth Controller app of Remote XY.
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Met de iPhone volg je best de volgende stappen: MH-10 toont zich als JDY-09-V4.3 op het scherm.
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