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Welkom
Wat leuk dat je een Awesome Crate gaat bouwen!
Deze crate bevat de benodigdheden en uitleg om zelf een lamp te
bouwen waarvan je zelf de kleur kunt bepalen .
Omdat je met elektronica bezig gaat is het belangrijk dat er
altijd een volwassene bij is om je te helpen.
In jouw Awesome Crate zit een microcontroller, een klein
computertje waar we later meer over gaan uitleggen.
Om zo veel mogelijk plezier te beleven zijn hier een paar regels
die ervoor zorgen dat de microcontroller niet beschadigt:
-

-

-

-

Raak de microcontroller niet aan terwijl deze aan is.
Zorg er altijd voor dat de microcontroller uit is
(stroomkabeltje niet verbonden) voordat je onderdelen
inplugt.
Sluit de USB kabel eerst aan op de microcontroller en daarna
pas op de stroombron (computer, USB stekker, of power bank).
Daarmee voorkom je dat je de microcontroller aanraakt terwijl
er stroom op staat.
Plaats de microcontroller op een oppervlak dat geen stroom
geleidt voordat je hem aan zet. Gebruik bijvoorbeeld een
houten tafel, plastic mat of een tijdschrift.
Schakel de microcontroller altijd uit nadat je er klaar mee
bent.

Dit is geen speelgoed. Bij het gebruik van dit artikel
dienen kinderen onder de 14 jaar altijd begeleid te worden
door een volwassene. Houd altijd toezicht op het product
tijdens gebruik. Ontkoppel een eventuele stroombron na
gebruik.
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Uitleg: De microcontroller
Het belangrijkste onderdeel in jouw Awesome Crate is de
microcontroller. Dit is een klein computertje waarmee je andere
elektronica kunt besturen. De microcontroller kan bijvoorbeeld een
lampje aan en uit doen, of een motortje rond laten draaien.
De andere elektronica, bijvoorbeeld een lampje, kun je aansluiten
op de microcontroller door deze in een pin te prikken. De pins van
de microcontroller zijn de gaatjes in de zwarte plastic opstaande
randen van de microcontroller. (Zie Digitale pins en Analoge pins
op het plaatje)

Afbeelding 0.1
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Oefening 1: Sluit een lampje aan
Om je te laten zien wat de microcontroller allemaal kan, gaan we
beginnen met het aansluiten van een lampje.
Benodigdheden:
-

Microcontroller
USB kabel
Blauw LED lampje
Computer, USB stekker, of power bank

Stappen:
1. Pak het LED lampje en bekijk hem goed. Het lampje heeft een
lang pootje en een korter pootje. Het lange pootje is de plus
(+) het korte pootje is de min (-). Met deze pootjes kunnen
we het lampje aansluiten op de microcontroller
2. Maak de schakeling uit afbeelding 1.1. Je moet hiervoor de
pootjes van het LED lampje een beetje buigen.

Afbeelding 1.1
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Op de microcontroller zitten meerdere GND (ground) pins.
Deze zijn allemaal met elkaar verbonden, dus het maakt niet
uit welke je gebruikt.
3. Nu gaan we de microcontroller aanzetten zodat het LED lampje
gaat branden. Pas op: het LED lampje mag nu nog niet zo lang
branden, want dan kan hij kapot gaan. Daarom zetten we na
twee tellen alles weer uit.
Verbind de microcontroller met de USB kabel aan een computer
of powerbank, of steek hem met een USB stekker in het
stopcontact. Haal hem na twee tellen weer van de stroom af.
Als het goed is heb je nu het lampje zien branden, goed gedaan!
Gaat het lampje niet branden? Controleer dan of de pootjes het
lampje misschien verder in de microcontroller geduwd moeten
worden.

Als je meer wilt leren over LED lampjes kun je dit
filmpje bekijken:
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-led/

Problemen oplossen
Werkt de schakeling niet? Misschien helpen de volgende tips:
-

Let er goed op dat je de plus (+) van het LED lampje (het
lange pootje) in de 3.3V pin steekt en de min (-) van het LED
lampje (het korte pootje) in de GND pin.

-

Zorg er voor dat beide pootjes diep genoeg in de
microcontroller zitten. Duw ze voor de zekerheid een beetje
aan. Niet te hard want dan buigen de pootjes.

-

Probeer het eens met één van de andere kleuren LED’s. Doen
die het wel? Gebruik dan deze LED.
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Uitleg: Het breadboard
Een breadboard gebruik je om gemakkelijk verschillende
elektronische schakelingen te maken. Een schakeling bestaat
meestal uit meerdere onderdelen zoals knopjes, lampjes en
motortjes.
Om de onderdelen met elkaar te verbinden kun je de draadjes en
pootjes van de onderdelen in de gaatjes op het breadboard steken.
Binnenin het breadboard zijn de gaatjes op een speciale manier met
elkaar verbonden, dit is te zien in het plaatje.
Dit betekent dat gaatje 1 verbonden is met gaatje 2 en 3, maar
niét met gaatje 4 en ook niet met gaatje 5.

Afbeelding 0.2
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Oefening 2: Sluit een lampje aan via
het breadboard
Je hebt de vorige keer het LED lampje direct aangesloten op de
microcontroller. Het kan ook handig zijn om het LED lampje aan te
sluiten via kabeltjes. Daar gaan we nu een breadboard voor
gebruiken.
Benodigdheden:
-

Microcontroller
USB kabel
Blauw LED lampje
Computer, USB stekker, of power bank
Breadboard
Jumper kabeltjes

Stappen:
1. Haal het LED lampje weer uit de microcontroller.
2. Maak de schakeling uit afbeelding 2.1.

Afbeelding 2.1
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3. Verbind de microcontroller met de USB kabel aan een computer
of powerbank, of steek hem met een USB stekker in het
stopcontact. Haal hem na twee tellen weer van de stroom af.
Ging het lampje weer branden? Goed gedaan! Nu weet je hoe je een
elektronische schakeling moet maken met een breadboard.

We gebruiken in dit voorbeeld een rood kabeltje om de
pluspolen met elkaar te verbinden en een zwart kabeltje om de
minpolen met elkaar te verbinden. De kleur van het kabeltje maakt
niet uit voor de werking, maar het maakt het wel duidelijker.
Deze regel (conventie) is bekend over de hele wereld!
Soms wordt voor de minpool ook blauw of bruin gebruikt.

Problemen oplossen
Werkt de schakeling niet? Misschien helpen de volgende tips:
-

Let er goed op dat je de plus (+) van het LED lampje (het
lange pootje) met de 3.3V pin van de microcontroller
verbonden hebt en de min (-) van het LED lampje (het korte
pootje) met de GND pin.

-

Zorg er voor dat de pootjes van het LED lampje en de
kabeltjes diep genoeg in het breadboard en in de
microcontroller zitten.

-

Probeer het eens met één van de andere kleuren LED lampjes.
Doen die het wel? Gebruik dan dit LED lampje.
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Uitleg: Weerstand
In het filmpje over LED lampjes heb je kunnen zien dat een LED
lampje gaat branden doordat er elektrische deeltjes doorheen gaan.
Wanneer er teveel elektrische deeltjes door het LED lampje gaan,
dan krijgt het LED lampje het veel te druk en gaat hij stuk.
Gelukkig is daar wat aan te doen!
We kunnen de elektrische deeltjes een beetje tegenhouden met een
weerstand.
Een weerstand werkt eigenlijk hetzelfde als wanneer je met je hand
in een tuinslang knijpt. Knijp je niet, dan stroomt er veel water
uit de tuinslang. Knijp je in de tuinslang, dan komt er minder
water uit.
Er zijn verschillende soorten weerstanden. De één houdt meer
elektrische deeltjes tegen dan de ander.
Net als dat er een maat is voor hoe zwaar iets is (kilogram) en
voor hoe lang iets is (meters), is er ook een maat voor hoeveel
deeltjes een weerstand tegenhoudt. We noemen dit ohm. Het symbool
voor ohm is Ω. Hoe hoger het aantal ohm, hoe meer elektrische
deeltjes de weerstand tegenhoudt.
Op de weerstand wordt het aantal ohm weergegeven met kleurtjes. De
kleurencode voor een weerstand van 100Ω is bijvoorbeeld
en de kleurencode voor een weerstand van 470Ω is

.
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Oefening 3: Laat het lampje langer
branden
In de vorige oefeningen hebben we het lampje steeds maar kort aan
gedaan. In deze oefening gaan we er voor zorgen dat het lampje
lang kan branden. Dit gaan we doen met behulp van een weerstand.
In de vorige oefening heb je de min (-) van het LED lampje (weet
je nog welk pootje dit is?) direct verbonden met het zwarte
draadje. Om de elektrische deeltjes door het LED lampje een beetje
tegen te houden gaan we nu een weerstand tussen de min (-) van het
LED lampje en het zwarte draadje plaatsen.
Benodigdheden:
-

Microcontroller
USB kabel
LED lampje
470Ω weerstand
Computer, USB stekker, of power bank
Breadboard
Jumper kabeltjes

Stappen:
1. Maak de schakeling uit afbeelding 3.1 (deze staat op de
volgende bladzijde).

Het maakt niet uit welke kant van de weerstand je hier
gebruikt. De elektrische deeltjes kunnen in de weerstand allebei
de kanten op stromen.
2. Verbind de microcontroller met de USB kabel aan een computer
of powerbank, of steek hem met een USB stekker in het
stopcontact. Je hoeft nu niet na twee tellen de stroom weer
uit te doen. De weerstand beschermt het LED lampje!
Valt je iets op aan hoe fel het LED lampje nu brandt? Door de
weerstand gaan er minder elektrische deeltjes door het LED
lampje. Hij brandt daardoor ook minder fel.
Voor deze opdracht maakt de kleur van het LED lampje niet uit.
Je kan dus het LED lampje in de schakeling vervangen door één
van de andere kleuren. Pas op: haal wel eerst de stroom van de
microcontroller af voordat je de schakeling aanpast!
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Afbeelding 3.1
Problemen oplossen
Werkt de schakeling niet? Misschien helpen de volgende tips:
-

Let er goed op dat je de plus (+) van het LED lampje (het
lange pootje) met de 3.3V pin van de microcontroller
verbonden hebt en de min (-) van het LED lampje (het korte
pootje) met de GND pin.

-

Zorg er voor dat de pootjes van het LED lampje, de weerstand
en de kabeltjes diep genoeg in het breadboard en in de
microcontroller zitten.

-

Probeer het eens met één van de andere kleuren LED’s. Doen
die het wel? Gebruik dan deze LED.
11

Oefening 4: Sluit een lampje aan op
een Digitale pin
Je hebt in de vorige oefeningen een lampje aangesloten op de 3.3V
pin. Als de microcontroller aan is, staat er altijd stroom op die
pin. Dat betekent dat het lampje altijd aan is als de
microcontroller aan is.
Het leuke aan een microcontroller is, dat je hem zelf kunt
programmeren. Bij het programmeren van de microcontroller kun je
hem vertellen wanneer hij stroom moet zetten op een Digitale pin
of Analoge Pin. Hierdoor kan je de microcontroller bijvoorbeeld
het lampje automatisch laten knipperen.
Voor deze oefening hebben wij dat alvast voor jou gedaan. We
hebben de microcontroller zo geprogrammeerd, dat op Digitale pin 2
de stroom een tel aan gaat en een tel uit en weer opnieuw.
Benodigdheden:
-

Microcontroller
USB kabel
LED lampje
470Ω weerstand
Computer, USB stekker, of power bank
Breadboard
Jumper kabeltjes

Stappen:
1. Maak de schakeling uit afbeelding 4.1 (deze staat op de
volgende bladzijde).

We hebben nu het rode kabeltje vervangen door een geel
kabeltje omdat het kabeltje nu verbonden is met een signal pin en
niet meer met 5V. Net zoals bij Oefening 2 (blz 7) is dit een
conventie (afspraak).
2. Verbind de microcontroller met de USB kabel aan een computer of
powerbank, of steek hem met een USB stekker in het stopcontact.
Als je alles goed hebt aangesloten zie je nu het LED lampje
knipperen. Goedzo!
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Afbeelding 4.1
Problemen oplossen
Werkt de schakeling niet? Misschien helpen de volgende tips:
-

Zorg er voor dat de plus van het LED lampje (het lange
pootje) verbonden is met digitale pin 2 van de
microcontroller.

-

Zorg er voor dat de pootjes van het LED lampje, de weerstand
en de kabeltjes diep genoeg in het breadboard en in de
microcontroller zitten.
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-

Probeer het eens met één van de andere kleuren LED’s. Doen
die het wel? Gebruik dan deze LED.
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Oefening 5: Potentiometer
aansluiten
Nu je de basis van het breadboard en de microcontroller begrijpt
kunnen we de hijskraan gaan bouwen!
We beginnen met de afstandsbediening. Hiermee kan je straks de
hijskraan naar links en naar rechts en omhoog en omlaag bewegen.
Voor de afstandsbediening gebruiken we twee potentiometers. In
Oefening 3 (blz 10) heb je geleerd wat een weerstand is. Een
potentiometer is ook een weerstand maar dan één waarbij je de
hoeveelheid elektrische deeltjes die de weerstand doorlaat kun
regelen. Je doet dit door aan de knop van de potentiometer te
draaien.
In deze opdracht gebruiken we een potentiometer om een LED lampje
sneller of juist langzamer te laten knipperen.
Benodigdheden:
-

Microcontroller
USB kabel
LED lampje
470Ω weerstand

-

Computer, USB stekker, of power bank
Breadboard
Jumper kabeltjes
Potentiometer
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Stappen:
1. Maak de schakeling uit afbeelding 5.1.
Deze schakeling is bijna hetzelfde als die uit Oefening 4 (blz
12). De plus van het LED lampje is nu alleen aangesloten op pin
3 van de microcontroller in plaats van pin 2.

Afbeelding 5.1
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2. Nu gaan we de potentiometer aansluiten. Pas op: de pootjes van
de potentiometer mogen niet met elkaar verbonden zijn. Weet je
nog hoe het breadboard van binnen verbonden is? Kijk anders nog
even bij de uitleg van het breadboard (blz 6).
Maak de schakeling uit afbeelding 5.2.

Afbeelding 5.2
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3. Verbind de microcontroller met de USB kabel aan een computer of
powerbank, of steek hem met een USB stekker in het stopcontact.
Door aan de potentiometer te draaien zal het LED lampje sneller of
juist langzamer gaan knipperen. Dit komt doordat de
microcontroller zo is geprogrammeerd dat hij de waarde van de
potentiometer leest en daarmee de knippersnelheid aanpast.

Problemen oplossen
Werkt de schakeling niet? Misschien helpen de volgende tips:
-

Zorg er voor dat de plus van het LED lampje (het lange
pootje) verbonden is met digitale pin 3 van de
microcontroller.

-

Controleer of ieder kabeltje in dezelfde rij van het
breadboard zit als de betreffende pin van de potentiometer.

-

Zorg er voor dat de pootjes van het LED lampje, de weerstand,
de potentiometer en de kabeltjes diep genoeg in het
breadboard en in de microcontroller zitten.

-

Brandt het LED lampje helemaal niet? Probeer het eens met één
van de andere kleuren LED’s. Doen die het wel? Gebruik dan
deze LED.
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Uitleg: Servomotor
Een servomotor is een bijzonder motortje. Wanneer je een normale
motor aan zet, dan gaat hij rondjes draaien. Wanneer je de motor
weer uit zet, dan stopt hij met draaien.
Een servomotor kan maar halve rondjes draaien. Het mooie aan een
servomotor is dat de microcontroller tegen de servomotor kan
zeggen hoe ver hij moet draaien. Bijvoorbeeld een kwart of een
half rondje.
Servomotoren worden daarom veel gebruikt in robots. Je wil niet
dat een robot alleen maar rondjes kan draaien met zijn armen maar
dat hij ze netjes omhoog en omlaag kan bewegen.
Wij willen onze hijskraan natuurlijk ook netjes naar links, naar
rechts, naar boven en naar beneden bewegen. Daarom gaan wij voor
de hijskraan ook servomotoren gebruiken.
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Oefening 6: Servomotor aansluiten
Je kunt nu een LED lampje laten knipperen met een potentiometer,
mooi! Voor een hijskraan willen we natuurlijk niet een lampje
bedienen met de potentiometer maar motortjes.
In deze opdracht gaan we een servomotor aansluiten en bedienen met
de potentiometer.
Benodigdheden:
-

Microcontroller
USB kabel
Breadboard
Jumper kabeltjes

-

Computer, USB stekker, of power bank
Potentiometer
Servomotor

Stappen:
1. Sluit de potentiometer aan zoals je dat in oefening 5 (blz
14) gedaan hebt (stap 2). Het LED lampje en de weerstand
hebben we in deze oefening niet nodig. De schakeling moet er
uit komen te zien zoals afbeelding 6.1 (deze staat op de
volgende bladzijde).
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Afbeelding 6.1
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2. Nu gaan we de servomotor aansluiten. Maak daarvoor de
schakeling uit afbeelding 6.2.
Je kan de kabeltjes vanuit de microcontroller in het
stekkertje van de servomotor steken.

Afbeelding 6.2
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3. Verbind de microcontroller met de USB kabel aan een computer
of powerbank, of steek hem met een USB stekker in het
stopcontact.
Wanneer je nu aan de potentiometer draait, zal de servomotor
meedraaien.
Problemen oplossen
Werkt de schakeling niet? Misschien helpen de volgende tips:
-

Controleer of ieder kabeltje in dezelfde rij van het
breadboard zit als de betreffende pin van de potentiometer.

-

Zorg er voor dat de pootjes van de potentiometer en de
kabeltjes diep genoeg in het breadboard, de microcontroller
en de servomotor zitten.

-

Controleer of je de juiste pins van de microcontroller
verbonden hebt met de juiste kabeltjes van de servomotor:
Microcontroller

Servomotor

Digitale pin 9

Oranje kabeltje

5V

Rode kabeltje

GND

Bruine kabeltje
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Oefening 7: Twee potentiometers
aansluiten
De hijskraan bestaat uit twee servomotoren en deze gaan we
besturen met twee potentiometers. We moeten dus nog een servomotor
en nog een potentiometer aansluiten.
De servomotor en de potentiometer moeten allebei met een een 5V
pin verbonden worden maar er zijn geen 5V pins meer over op de
microcontroller!
We gaan dit oplossen door meer 5V pins en GND pins te maken met
behulp van het breadboard.
Benodigdheden:
-

Microcontroller
Breadboard

-

Jumper kabeltjes
2x Potentiometer

Stappen:
1. Maak de schakeling uit afbeelding 7.1.

Afbeelding 7.1
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Op het breadboard hebben we nu vier extra gaatjes (de gaatjes
die met het rode kabeltje verbonden zijn) die we als 5V pins
kunnen gebruiken en vier extra gaatjes (de gaatjes die met
het zwarte kabeltje verbonden zijn) die we als GND pins
kunnen gebruiken!
2. Nu we extra gaatjes voor de 5V en voor de GND hebben kunnen
we de potentiometers gaan aansluiten. Maak daarvoor de
schakeling uit afbeelding 7.2.

Afbeelding 7.2
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3. De twee potentiometers zijn nu voorzien van stroom doordat ze
via het breadboard met de 5V en GND pins van de
microcontroller verbonden zijn.
De microcontroller kan de potentiometers nog niet uitlezen.
Om dat voor elkaar te krijgen moeten we de potentiometers nog
met de digitale pins van de microcontroller verbinden.
Sluit de digitale pins van de microcontroller aan op de
potentiometers door afbeelding 7.3 na te bouwen.

Afbeelding 7.3
Je hebt nu de afstandsbediening van de hijskraan gebouwd, goed
gedaan!
Helaas kunnen we de afstandsbediening nog niet uitproberen.
Daarvoor moeten we in oefening 8 (blz 26) eerst de servomotoren
aansluiten.
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Oefening 8: Twee servomotoren
aansluiten
Nu we de twee potentiometers hebben aangesloten kunnen we daar de
servomotoren mee gaan besturen. In deze oefening sluiten we de
servomotoren aan en gaan we ze uitproberen. Zorg ervoor dat je de
schakeling uit oefening 7 (blz 23) klaar hebt staan, daar gaan we
nu namelijk op verder bouwen.
Benodigdheden:
-

De schakeling uit oefening 7 (blz
23)
Computer, USB stekker, of power bank
Jumper kabeltjes

-

USB kabel
2x Servomotor

Stappen:
1. We sluiten eerst één servomotor aan. We gebruiken hiervoor
digitale pin 9 van de microcontroller. Maak de schakeling uit
afbeelding 8.1.

Afbeelding 8.1
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2. Nu sluiten we de tweede servomotor aan. Dat gaat bijna
hetzelfde als in stap 1 alleen gebruiken we nu digitale pin
10 van de microcontroller. Maak de schakeling uit afbeelding
8.2.

Afbeelding 8.2

Nu we de servomotoren hebben aangesloten kunnen we de schakeling
testen. Draai aan de potentiometers om de motortjes te laten
draaien.
Op naar de laatste stap!
Problemen oplossen
Werkt de schakeling niet? Misschien helpen de volgende tips:
-

Controleer of ieder kabeltje in dezelfde rij van het
breadboard zit als de betreffende pin van de potentiometer.

-

Zorg er voor dat de pootjes van de potentiometer en de
kabeltjes diep genoeg in het breadboard, de microcontroller
en de servomotor zitten.
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-

Controleer of je de juiste pins van de microcontroller
verbonden hebt met de juiste kabeltjes van de servomotors:
Microcontroller

Servomotor

Digitale pin 9

Oranje kabeltje servomotor 1

Digitale pin 10

Oranje kabeltje servomotor 2

5V (vanaf het breadboard)

Rode kabeltje

GND (vanaf het breadboard)

Bruine kabeltje
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Oefening 9: Hijskraan in elkaar
zetten
Je hebt nu alle onderdelen voor de hijskraan werkend. Goed gedaan!
Het enige wat je nu nog hoeft te doen is de hijskraan in elkaar
zetten.
Benodigdheden:
-

De schakeling uit oefening 8 (blz
26)
Computer, USB stekker, of power bank
Plastic hijskraanonderdelen
USB kabel

Stappen:
Volg de instructies in de afbeeldingen hieronder om de hijskraan
in elkaar te zetten.
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Problemen oplossen
Je kan de stand van de hijskraan arm veranderen door de arm los te
klikken, een beetje te draaien en er weer op te klikken.
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Gefeliciteerd!
Nu heb je een zelfgemaakte hijskraan.
Als je wilt, kun je nu het breadboardje ergens op vast plakken (er
zit al dubbelzijdige tape op).
Veel plezier!

Meer bouwen?
Heb je de smaak te pakken en wil je meer bouwen? Bekijk dan eens
de andere Awesome Crates op www.awesomemakes.com

IOT Smart Display

IOT Mood Light

Countdown Timer

Bestuurbare Hijskraan

32

