
Stap 1               Downloaden van IDE

Om een programma te kunnen schrijven waarmee we b.v.  een robot via  een arduino board
kunnen  laten  besturen  hebben  we  een  IDE  (Integrated  Development  Environment)  in  het
Nederlands (Ontwikkelomgeving) nodig. Deze kunnen we via onderstaande link downloaden.

https://www.arduino.cc/en/main/software

Wanneer  we  iets  naar  beneden  scrollen  zien  we:  Download  the  Arduino  IDE.
Hier kiezen we voor "Windows Installer, for Windows XP and up"  ook hier iets naar beneden
scrollen en vervolgens  "JUST DOWNLOAD"  en bestand opslaan. Kan even duren (106MB)

Via  de  Verkenner  zien  we  nu  onder  Downloads  het  bestand,  arduino-1.8.9-windows.exe
staan,  wanneer we hierop klikken en via: Ja, I  Agree, Next, Install  en als laatste op Close te
klikken zal alles wat je nodig hebt om de Arduino Software (IDE), te kunnen gebruiken, inclusief
de drivers worden geïnstalleerd.

Wanneer we nu op het bureaublad op de arduino snelkoppeling klikken opend de arduino IDE
zich, en daarna bovenaan links op de tab Bestand klikken en dan op Voorkeuren, kunnen we b.v.
de lettergrootte aanpassen. Handig is ook om "Regelnummers weergeven" aan te vinken.         

We  zien  hier  ook  de  "Sketchbooklocatie"  aangegeven  welke  we  kunnen  aanpassen  in
…\Documents\Arduino sketch    Dit is de plaats waar onze programma's de "Sketch" worden
opgeslagen.          Ga terug door op OK te klikken.

Stap 2              Programma “Blink” controleren

a)   Nu  kunnen  we  een  programma  laden  door  op  de  tab  Bestand  te  klikken  en  dan  via
Voorbeelden, 01.Basics, Blink te klikken.  Door op het cirkeltje met de V (Verifiëer) onder de tab
Bestand te klikken controleren we het programma op fouten. Je ziet rechts onder een groen
balkje lopen. Geen foutmelding?   Dan is het tot zover in orde.
In Stap 3 gaan we het Arduino board aansluiten en het programma blink uploaden, waarmee we
een ledje op de Arduino moeten zien blinken.  Je kunt het programma sluiten door op het kruisje
rechtsboven te klikken.

 b)   In  de  map  ...\Documenten\Arduino  sketch   plaatsen  we  de  volgende  bestanden:
SMARS_test.ino,   SMARS_demo_1.ino,   SMARS_demo_3.ino         
Welke we via deze link kunnen downloaden.  

https://techniekclub.nl/?p=286  of  https://techniekclub.nl/?p=2414

In Stap 5.  gaan we hiermee aan de slag.   Maar eerst de  Stappen 3 en 4.

https://www.arduino.cc/en/main/software
https://techniekclub.nl/?p=286

