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1

Introductie

1.1 Beste student

Je bent begonnen in een boek waarin uitgelegd wordt hoe je je eigen aansturingen
kunt maken! Je leert in snel tempo niet alleen hoe je een lampje kunt laten knipperen,
maar ook hoe je displays en verschillende typen motoren kunt besturen. Je staat op
het punt een nieuwe wereld aan mogelijkheden te ontdekken met een heel modern
microcontrollerplatform. De kracht hiervan zit in de software. Bibliotheekfuncties hel-
pen de gebruiker door een stukje code uit te voeren zonder dat men die zelf hiet te
programmeren. Er gebeuren een heleboel dingen zonder dat je dat allemaal zelf hoeft
te programmeren. Er gebeuren dus dingen op de achtergrond, zonder dat je hier een
heleboel code voor hoeft te typen. Dit betekent dat je heel snel stappen kunt maken.
Dat is natuurlijk leuk. Omdat in dit boek ook wordt uitgelegd ‘waarom’ het zo werkt,
leer je de achtergrond te begrijpen. Ik wens je heel veel succes met het ‘leren en expe-
rimenteren’.

1.2 Beste docent

U wilt uw studenten theoretische en praktische kennis laten opdoen over microcontrol-
lers en physical computing. Dan is dit boek een uitstekende keuze. Hieronder wordt
het ween en ander verteld over de opzet en de insteek van het boek. Ik wens u veel
succes en vooral plezier met lesgeven.

Praktische lessen kunnen het beste worden uitgevoerd met kleine groepen leerlingen.

1.2.1 Didactisch model / leermethode

Dit boek is geschreven om doelgericht te leren werken met de ATMEGA328 microcon-
troller die gebruikt wordt op het Arduino UNO-platform. Het didactisch model komt van
het afstudeeronderzoek van de auteur, waarbij is onderzocht hoe multidisciplinaire en
abstracte lesstof het beste gedoceerd kan worden aan praktisch ingestelde studenten.
De lesmethode is praktisch ingericht en daarnaast onderbouwd met theoriestukken
waarnaar wordt verwezen.

11

R
arduino in control – friedheim

elektor international media – 1490xx-1/NL
pagina 11



Door de vereiste abstractere kennis uit te leggen en toe te passen aan de hand van
concrete, actuele praktijkvoorbeelden, ontstaat er een optimale mix van theorie en
praktisch toepasbare kennis. Dit wordt ook wel het context–concept-lesmodel ge-

noemd. Daarbij kan concreet worden samengewerkt met anderen in projectvorm. De
nadruk van deze manier van werken ligt op het eindresultaat en succes waarbij door-

zettingsvermogen een belangrijke rol speelt.
Deze specifieke leermethode verklaart waarom de opbouw van dit boek afwijkt van
traditionele literatuur, die in eerste instantie gericht is op de theoretische onderbou-

wing. De opbouw die in dit boek gehanteerd wordt is:

1 Een introductie over microcontrollers in grote lijnen.
2 Basiskennis die nodig is om direct met het Arduino-platform aan de slag te kun-

nen.
3 Het vergaren van kennis en kunde aan de hand van op zichzelf staande

oefeningen met uitleg.
4 Het vergaren van kennis en kunde aan de hand van geïntegreerde praktijkvoor-

beelden met uitleg.
5 Theoretische verdieping.
6 Praktische elektronische schema’s.

Het realiseren van een toepassing met geavanceerde componenten vereist niet alleen
de nodige kennis over de interne werking hiervan, maar ook kennis en vaardigheid op
het gebied van randapparatuur. U zult inzicht moeten krijgen in wat u wilt realiseren.
Leer uzelf vanuit de voorbeelden in dit boek de beste methode aan om fouten op te
sporen, zodat u hier tijdens grotere projecten op terug kunt vallen.
U zult merken dat er steeds een vertaalslag van uw eigen gedachten nodig is als u aan
de gang gaat met het toepassen van deze cursus. Zaken die eerst onverklaarbaar lij-

ken, blijken toch verklaarbaar.

1.2.2 Metacognitie

U zult er misschien tijdens het programmeren achter komen dat uw denkstappen niet
altijd optimaal om te zetten zijn naar microcontroller-toepassingen. Veel factoren spe-

len een rol bij het realiseren van een toepassing. Bij deze toepassingen zijn er meerde-

re variabelen en onbekenden die in veel gevallen een snelle realisatie bemoeilijken.
Daarnaast werkt het menselijk brein ook nog eens heel anders dan een microcontrol-

ler. Hierdoor zult u bekend moeten raken op onbekend terrein. Uw kennis over de
eigen kennis (metacognitie) zal u steeds van pas komen tijdens dit leerproces en zal
zich steeds uitbreiden na voltooiing en doorgronden van nieuwe projecten.

Tijdens het werken met microcontrollers en toepassingen zult u er ongetwijfeld achter
komen dat het dikwijls niet allemaal direct zo gaat als u gedacht had. Er is één schrale
troost: u kunt nooit de microcontroller de schuld geven. De microcontroller maakt na-

melijk geen fouten – zoals u waarschijnlijk wel zult gaan doen. Dat klinkt misschien
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vervelend, maar het zou vervelender zijn als het omgekeerd was. Stel dat de micro-

controller onbetrouwbaar zou zijn, dan is niet te herleiden waar de fout ligt. In dit boek
staan voorbeelden die u stap voor stap wegwijs maken op dit gebied.

1.2.3 Doorzettingsvermogen

Er is doorzettingsvermogen nodig om uw toepassing te realiseren. Zeker in het begin
kan er veel fout gaan. Elektronica kan verkeerd worden aangesloten, software kan
verkeerd worden geprogrammeerd of u hebt de USB-kabel vergeten aan te sluiten.
Van fouten leer je, mits je de fout vindt. Probeer daarom elke fout te herleiden, ook al
kost dit veel tijd; de kennis die u opdoet vanuit de mislukkingen kunt u de volgende
keer toepassen. Dit kan alleen als u weet waarhet fout is gegaan. Verderop in het boek
worden in het hoofdstuk ‘Problemen oplossen’ (bladzijde 165) hints gegeven hoe fou-

ten op te sporen zijn.

Het Arduino-platform is vanwege zijn eenvoud, vergeleken met andere microcontrol-

lerplatforms, uitstekend geschikt om mee te beginnen. Gelukkig betekent eenvoud in
de bediening niet eenvoud in de mogelijkheden, en dat zult u hopelijk tijdens het oefe-

nen in de volgende hoofdstukken ontdekken. Programma’s kunt u, naarmate uw ken-

nis en kunde zich ontwikkelen, krachtiger en efficiënter maken. Ook voor gevorderden
blijft het een uitdaging om steeds nauwkeuriger, efficiënter en sneller toepassingen te
realiseren. Daarbij spelen de manier van aanpak en denkwijze een belangrijke rol.
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