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Bij het programmeren zal een veeltal onderwerpen aan bod moeten komen. Het is nodig om het overzicht te bewaren, zodat de 
processor effectief de taak kan aansturen. Hieronder staat een structuur, die voor meer platvorms en talen geldt. De voorbeelden zijn 
gekozen uit de taal C voor de Arduino. SYSINIT deel 2 hoeft niet altijd te worden gebruikt.

Programmadeel Toelichting
/* Naam programma
Datum
Auteur            */

BEGINTOELICHTING
Het is verstandig om een goede naam te maken waaronder het programma kan worden 
teruggevonden. Ook een datum (versie) en je eigen naam in de kop vermelden is zinvol. Je blijft 
dan eigenaar en je kunt suggesties voor verbeteringen verwachten.

Variabelen
Vb:
int j;
int waarde;
const int aansluiting = 13;

SYSINIT, deel 1
Het gemaakte programma wordt gemaakt voor een systeem, waarin de poorten als in- of uitgang 
wordt gebruikt. Ook aangesloten apparaten verlangen soms aparte instellingen. Het programma moet 
dit van te voren weten.
In het programma worden waarden toegekend aan variabelen. Deze moeten voor het begin van het 
programma bekend zijn. De variabelen kunnen korter of langer zijn. Het betekent, dat daarmee in het 
register een of meer geheugenplaatsen gereserveerd worden.

# include <servo.h>
# include <Ethernet> 

SYSINIT, deel 2
Voor sommige aangesloten apparaten zijn er aparte programmaatjes, routines, beschikbaar, die dan 
niet meer apart geprogrammeerd hoeven worden. Bijvoorbeeld voor servomotors, LED-displays.  Diee 
programma's zijn opgenomen in zogenaamde bibliotheken, libraries.

void setup()
{
Vb:
pinMode(aansluiting, OUTPUT);
digitalWrite(aansluiting,LOW);;
}

SYSINIT, deel 3
Dit deel van het programma wordt n keer doorlopen, bij het starten.éé

Wordt de aansluiting gebruikt als ingang (bv. Om de aflezing van sensors op te halen) of als uitgang 
(bijvoorbeeld om een relais aan te sturen of een motor te laten draaien).
Wordt een uitgang in het begin op “0” gezet, of niet. Als het niet uitmaakt hoef je de beginwaarde 
niet te vermelden. Soms is het wel nodig..

void loop()
{

}

HOOFDPROGRAMMA
Dit is het hoofddeel van het programma. Het wordt steeds opnieuw doorlopen (in een lus = loop). 
Telkens wordt nagegaan of aan een voorwaarde wordt voldaan en afhankelijk daarvoor wordt een 
reactie ondernomen. Daarna worden eventueel andere voorwaarden gechecked, en daarop een 
reactie uitgevoerd enzovoorts. Tenslotte begint het programma opnieuw na de “{“. 

Void loop()
{
subtoutine1();
subroutine2();
subroutine1();
}

SUBROUTINES deel1
Soms is het handig om meer keren voorkomende delen van het HOOFDPROGRAMMA apart te 
nemen en daar naar te verwijzen. Er wordt dan gesprongen naar de betreffende subroutine. Dat kan 
voor meer subroutines meerdere malen plaatsvinden. Nadat de subroutine doorlopen is wordt 
teruggesprongen naar de plek in het programma waarvandaan gekomen is.

subroutine1()
{

}
subroutine2()
{
}

SUBROUTINES deel 2
Hier staan de subroutines, die natuurlijk een treffende naam zullen krijgen. Er kunnen er meer zijn.
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