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Als je al cores toegevoegd hebt 
vanuit de Arduino IDE, zie je die 
hier ook, want het commandline-
programma maakt gebruik van 
dezelfde installatiebestanden (in 
~/.arduino15 en ~/Arduino). Je krijgt 
de geïnstalleerde en de nieuwste 
versie te zien. Het is om die nieuwste 
versie te kennen dat we de lijst met 
cores eerst bijgewerkt hebben. Zie 
je bijvoorbeeld dat er van je core 
arduino:sam een nieuwere versie be-
schikbaar is, dan werk je die bij met:

arduino-cli core upgrade
arduino:sam

Je kunt ook al je geïnstalleerde cores 
in één keer bijwerken:

arduino-cli core upgrade

Wil je weten of je een extra core 
dient te installeren voor je bordje, 
bijvoorbeeld de Arduino Due, contro-
leer dit dan met:

arduino-cli board listall due

Als je niets te zien krijgt, is je bordje 
niet ondersteund in één van de geïn-
stalleerde cores. Dan moeten we nu 
zoeken welke core we nodig hebben:

arduino-cli core search due

Dat levert de core arduino:sam op, 
met als omschrijving ‘Arduino SAM 
Boards’ (32-bits ARM Cortex-M3), en 
dat klopt met wat je van de Arduino 
Due weet. Die core installeer je dan 
eenvoudig met:

arduino-cli core install
arduino:sam

Controleer nu of je bordje wel 
bekend is:

arduino-cli board listall due

Je krijgt in dit geval twee resultaten: 
‘Arduino Due (Native USB Port)’ en 
‘Arduino Due (Programming Port)’, 
omdat je de Arduino Due op twee 
manieren kunt aansluiten. In de 
kolom FQBN (fully-qualified board 
name) zie je bij die eerste ardui-
no:sam:arduino_due_x staan, en dat 
bevestigt dat de ondersteuning voor 
het bordje in de geïnstalleerde core 
arduino:sam te vinden is.

Als je nu je bordje aansluit, zou 
het herkend moeten worden:

arduino-cli board list

In de uitvoer krijg je de poort te zien, 
zoals /dev/ttyACM0, het type poort 
zoals Serial Port (USB), de naam van 
het bordje en de FQBN.

Voor de Arduino Uno, Mega, Nano 
en Duemilanove dien je de core 
arduino:avr te installeren.

 NIEUWE SCHETS  
Nu je bordje herkend wordt, is het 
tijd om daar iets mee te doen. Je 
creëert eenvoudig een nieuwe Ardui-
no-schets met:

arduino-cli sketch new Blink

Dat creëert een directory Blink in 
je Arduino-directory (standaard ~/
Arduino), met daarin een bestand 
Blink.ino. Dat bestand bevat een 
‘lege’ schets, namelijk met de func-
ties setup en loop die beide niets 
doen:

void setup() {
}

void loop() {
}

En in plaats van nu de Arduino 
IDE te moeten gebruiken, kun je 
deze schets in je favoriete editor 

bewerken, zoals vim of Emacs. Als 
voorbeeld creëren we een knipper-
licht met de ingebouwde led die elk 
Arduino-bordje heeft:

void setup() {
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN,

HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  delay(1000);
}

Sla het bestand op als je klaar bent.

COMPILEER EN UPLOAD
Zorg nu dat je bordje aangesloten is 
en herkend wordt. Kopieer de string 
in de kolom FQBN van de uitvoer van 
arduino-cli board list. Ga dan naar de 
directory van je schets en compileer 
ze:

cd ~/Arduino/Blink
arduino-cli compile -b

arduino:sam:arduino_due_x_dbg

Daarbij voer je achter de optie -b de 
FQBN van je bordje in. Als je code 

  Een schets compileren en uploaden is in enkele opdrachten gebeurd.
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