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Scheurtape

Pinnen plat plooien 
(eventueel met 
langbek tang)
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Programmatie via 
seriële RS232 <-> USB 
omzetter

Zelfde pinaansluitingen
als bij de originele UNO !

9V batterij voedt 
de UNO
Spanning wordt omgezet in 
5V via de LM1117 – 5.0

Overstroom en polariteits-
beveiliging Buzzer op pin 12 (tijdens branden

Via jumper ontkoppelen!)
Blauwe LED op pin 13

Gele LED op D0 = RX
Groene LED op D1 = TX

Rode LED is power LED = +5V

Reset knop

ISP connectie 
voor branden bootloader
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Voedingen 

Via DC connector

Tip: leg de componenten voor je, netjes per soort !
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Microcontroller = brein van de robot 

ATMEGA328P in IC voet 28 pins

16MHz

kristal = hart van de robot 
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LEDs = Light Emitting Diode = verlichting en indicatie 

Let goed op de LED aansluitingen: 
lange beentje is de “+”
korte beentje is de “-“

Goed opletten bij Chinese LEDs !
De behuizing kan omgekeerd zitten. 
Enkel op de pootjes letten!
Test vooraf 1 LED uit met de multimeter!
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Hoe een LED uitmeten met de PeakTech multimeter? 

“+” (lange pootje) aangesloten op rode ingang
“-” aangesloten op zwarte ingang
Diode stand -> LED brandt
(1,6V, LED geleidt)

“+” (lange pootje) aangesloten op zwarte ingang
“-” aangesloten op rode ingang
Diode stand -> LED brandt niet 
(oneindig, LED spert)
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Buzzer = zoemer = om de UNO geluid te laten maken

Passieve buzzer = zelf blokgolf genereren met controller
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Drukknop = om de UNO te resetten (van nul weer te 
beginnen)
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Weerstand = stroom verminderen in circuit = weerstand bieden aan elektronen

Koolstofweerstand
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Weerstand waarde => zie kleuren code

Zie electrodroide app !!!

Zie weerstandscalculator.nl
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Condensator = filter om storingen op te vangen
of buffer vormen

Elektrolytische condensator

Lange beentje is de “+”
pijltje is de “-“

Keramische condensator

Geen polariteit
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Connectoren = aansluitingen van het LCD, motoren via 
L293D, sensors …

Header voor de jumpers

90 graden header
voor de programmatie
Via seriële bus

6, 8 en 10 pins headers
voor IO pinnen



27/12/2020 EDULAB                            Arduino UNO solderen                             V4 17

Diode = stroom enkel in 1 richting erdoor 
Bescherming bij verkeerd aansluiten batterij

Polariteit !

Grijze streep = “-” kant

Let op: 1N4001 is niet gelijk aan 1N5819 !
Uiterlijk hetzelfde maar niet zelfde functie!
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Multifuse : veiligheid bij overstroom (geen polariteit)

Bij hoge stroom vormt deze een dikke weerstand
Als de fout weg is, dan wordt de weerstand weer klein!
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Spanningsregelaar  9V naar 5V

Koeling ligt op de PCB oppervlakte !
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28 pins IC voet (let op dat deze in de juiste richting staat)
Zie inkeping !

Gebruik scheurplakband om de headers
vast te zetten (goed rechtop plaatsen!)

90 graden 
header!

Zet in totaal het volgende: 1x6, 2 x 8, 1 x 10 vrouwelijke header
6 pins ISP header, 2 pins jumper header, 6 pins 90 graden header
28 pins IC voet
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Plaats jumper op JP2
Om de buzzer in/uit te schakelen
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3 x 100nF (104) (C3, C4, C7) 2 x 22nF (22) (C5 en C6) 

Ceramische condensators hebben geen polariteit !
De waarde kan je altijd nameten met een LRC meter of de T7 !
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C1 en C2 zijn elco’s van 220µF 

Polariteit !!!  Langste beentje aan de “+” !!!

+
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1N5819 Schottky diode D1 in “juiste” richting 

solderen (grijze streepje is “-“)

Let op dat het niet de 1N4001 diode is (lijken op 

elkaar !!!).

-
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X-tal van 16MHz solderen, geen polariteit
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5 weerstanden worden gesoldeerd: 

10K (R5), 3 x 220 ohm (R1, R2 en R3) van rode LED en 

150 ohm (R4).

Weerstand heeft geen polariteit

Voor kleurcode, zie kleurcode kaart
of https://www.weerstandcalculator.nl/

https://www.weerstandcalculator.nl/
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De RESET knop kan je in de PCB klikken en dan 

vast solderen.

Deze kan niet fout gemonteerd worden.
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De multifuse van 500mA (0x50) heeft geen polariteit (JP1).

Je mag met een tang de 2 pinnen verder trekken door de print.
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De passieve buzzer heeft geen polariteit, ondanks dat er een “+” staat op de 

componenten. 

Gewoon de “+” op de “+” van de PCB plaatsen.
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De 9V voedingsconnector mag goed vast gesoldeerd worden. 

Deze moet veel kracht kunnen verwerken.
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De LM1117-5.0 spanningsregelaar moet in de juiste 

richting op de PCB gemonteerd en gesoldeerd worden 

(dikke witte lijn is koelingsvlak LM1117). 

Zorg dat het gaatje overeenkomt met dat van de PCB. 
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Nu solderen we nog de beschermingsdiode 1N4001. 

Let op het streepje “-“ in het symbool = grijze streepje op 

de diode. 
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Tot slot solderen we de 4 LEDs (TX = groen (D3), RX = geel (D2), +5V 

power = rood(D5) en D13 = blauw (D4)). 

Led op de polariteit van de LED pootjes (langste poot is “+”).
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Zorg dat de grijze lijn (kathode) aan de juiste kant zit !
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- Check op kortsluitingen
- Kijk polariteiten gevoelige componenten na
- Sluit 9V clip aan op regelbare voeding (stroom beperken tot 100mA)
- Rode LED moet nu branden

- Meet met multimeter op pin 7 en pin 8 van de microcontroller (+5V) voeding
- Meet spanning op reset (pin 1) (indrukken = 0V)
- Verbind draadje tussen 5V en pin 2, 3 of 19. Test zo de 3 LED’s.
- Plaats nu spanningsloos de IC in de IC voet (let op de uitsparing) !

We meten 3,6V 
omdat de chip 
onbelast is!



27/12/2020
EDULAB                            Arduino UNO solderen                             

V4
39

1. Bouw deze opstelling
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1. Verwijder de jumper op pin 12 (buzzer mag niet werken tijdens programmeren bootloader)

2. Start Arduino IDE op.

3. Laadt schets “Arduino ISP” bij Arduino voorbeelden.

4. Sluit de UNO gebruikt als ISP programmer aan op de PC

5. Zet de COM poort juist op deze UNO

6. Stel de target in als “UNO” 

7. Download nu de schets. 

8. Nu is deze UNO een ISP programmer

-> Best laatste arduino versie gebruiken voor we starten !
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9. Verander nu de functie van de UNO: 

Hulpmiddelen -> programmer : “Arduino as ISP”

10. Plaats de elco van 22µF over de RESET (let op de “+” = lange poot)
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11. Check nog eens of de 6 draden goed geconnecteerd zitten tussen de UNO en jouw ISP connector op jouw UNO 
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12. Selecteer hulpmiddelen -> “bootloader branden”

13. Als er staat “klaar met branden van de bootlader”
Ben je klaar om de UNO vanaf nu met een USB naar
seriële omzetter de UNO te programmeren.
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1. Sluit de USB to RS232 converter aan met 4 draden op jouw UNO

2. Plug de converter in de PC

Twist de TX en RX extern !!!
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3. Kijk na of jouw converter gevonden wordt in “apparatenbeheer”

4. Selecteer een schets om te testen: voorbeelden -> basics -> Blink

5. Controleer of de jumper op de TX en RX van jouw UNO zijn verwijdert!

(soms werkt het ook met de jumpers)
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6. Kies als target “Nano”

7. Kies als processor “ATMEGA 328P”

8. Upload de schets

9. Op het moment dat “bezig met uploaden” verschijnt
moet je op de resetknop van jouw UNO drukken

Lukt het niet dadelijk moet je nog eens van punt 8 herhalen.
Als het helemaal niet meer lukt best even de converter uit de USB poort trekken en terug insteken.

10. Nu moet LED 13 knipperen op jouw UNO (dan is hij klaar voor nieuwe uitdagingen).
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Uitdaging 1: programmeer nu een test programma waarbij je de volgende 

onderdelen op de UNO test.

1. Build in blauwe LED op D13

2. LED RX (geel = D0) en TX (groen = D1) 

3. Buzzer op D12

4. Serial monitor 

Maak het volgende: 1. Looplicht of verkeerslicht met 3 leds

2. Laat een muziekje horen op de buzzer

3. Print een “hello world” tekst af op het scherm van de PC
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Uitdaging 2: Sluit via draden andere componenten aan op de 

Arduino UNO.

1. Maak een codeslot met 4 externe knoppen. Een rode LED 

brandt als de code juist is.

2. Maak een politie sirene die in frequentie verhoogt/verlaagt 

als je op bij behorende knoppen drukt. Print de frequentie 

af op de PC

3. Maak van jouw Arduino een sinusgenerator en print het 

resultaat af op met de serial plotter op de PC
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Als tip kan je jouw UNO board nu monteren op een robot 

chassis of gebruiken in een leuk project naar keuze.

Kijk zeker ook eens op www.edulab.be voor andere workshops 

waar je nog meer over Arduino en robotjes kan leren.

http://www.edulab.be/

