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WORKSHOP

een syntaxisfout bevat, krijg je die 
nu te zien. Indien je code syntactisch 
correct is, wordt hij gecompileerd en 
vind je in je directory twee nieuwe 
bestanden, met de extensies bin 
en elf.

Kopieer dan nu de poort in de 
kolom Port van de uitvoer van ardui-
no-cli board list, bijvoorbeeld /dev/
ttyACM0. Upload het gecompileerde 
bestand naar je Arduino met:

arduino-cli upload -p /dev/
ttyACM0 -b arduino:sam:arduino_
due_x_dbg -i Blink.arduino.sam.
arduino_due_x_dbg.bin

Je ziet dat we naast de seriële poort 
ook het FQBN weer dienen op te 
geven, evenals de bestandsnaam 
van het bin-bestand. Als alles goed 
gaat, krijg je nu de melding dat de 
code naar het flashgeheugen van de 
Arduino wordt geschreven. Daarna 
wordt de processor gereset en wordt 
onze code uitgevoerd: de ingebouw-
de led begint te knipperen. Nu kun 
je je Arduino van je pc verwijderen 
en gewoon via een andere bron van 
stroom voorzien (bij de Arduino Due 
de dc-stekker): het programma zit 
in het ingebouwde flashgeheugen 
en start elke keer weer als het Ardui-
no-bordje opstart.

 BIBLIOTHEKEN 
BEHEREN
Een Arduino-schets is zelden zo 
eenvoudig als ons bovenstaande 
voorbeeld. Meestal maak je gebruik 
van een of meerdere bibliotheken, 
bijvoorbeeld voor communicatie met 
sensoren of andere apparatuur die 
je aansluit, of voor functionaliteit 
zoals JSON of MQTT.

Werk eerst de lijst met Arduino-bi-
bliotheken bij:

arduino lib update-index

Vraag dan de lijst met geïnstalleerde 
bibliotheken op:

arduino-cli lib list

Als je al bibliotheken toegevoegd 
hebt vanuit de Arduino IDE, zie je die 
hier ook. Je krijgt de geïnstalleerde 
en de nieuwste versie te zien. Het 

is om die nieuwste versie te kennen 
dat we de lijst met bibliotheken 
eerst bijgewerkt hebben. Zie je bij-
voorbeeld dat er van je bibliotheek 
ArduinoJson een nieuwere versie 
beschikbaar is, dan werk je die bij 
met:

arduino-cli lib upgrade
ArduinoJson

Als je de nieuwste versie draait, 
bevat de kolom ‘Available’ niets.

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

arduino-cli lib upgrade

Merk overigens op: na je bibliothe-
ken bij te werken naar de nieuwste 
versie, dien je al je Arduino-schetsen 
opnieuw te compileren en naar 
je Arduino’s te uploaden. Pas dan 

gebruik je effectief de nieuwste 
bibliotheken.

BIBLIOTHEEK 
TOEVOEGEN  
Dan tonen we hier een eenvou-
dige schets waarvoor we een 
extra bibliotheek nodig hebben. 
We willen namelijk een NeoPixel 
aansturen. NeoPixels zijn rgb-leds 
met bijbehorende ws2812-chip die 
met één draadje aan te sturen zijn. 
Ze bestaan in allerlei formaten: 
ledstrips, ledringen, ledmatrices of 
afzonderlijke leds.

Je zoekt nu eenvoudig naar een 
geschikte bibliotheek:

arduino-cli lib search neopixel

Bij elke bibliotheek krijg je heel 
wat uitleg te zien, zoals de auteur 
en de website. We kiezen voor de 

bibliotheek ‘Adafruit NeoPixel’ (je 
hebt de naam op de regel die begint 
met Name: nodig) en installeren die:

arduino-cli lib install
"Adafruit NeoPixel"

NEOPIXEL AANSLUITEN
We tonen hier hoe je een Ne-
oPixel-jewel met zeven leds op de 
Arduino Due aansluit. Die kun je nog 
rechtstreeks via het Arduino-bordje 
voeden; gebruik je meer leds, dan 
heb je een externe voeding nodig.

Onze NeoPixel heeft zes aanslui-
tingen: GND, VCC, IN en OUT, VCC, 
GND. De eerste GND sluiten we aan 
op GND van de Arduino Due en de 
eerste VCC sluiten we aan op 3V3 
van de Arduino Due. IN verbinden 
we met een weerstand van 100 
ohm, waarvan we de andere kant 
met pin PWM2 van de Arduino Due 

  De NeoPixel-jewel 
sluit je eenvoudig op 
de Arduino Due aan.

LISTING UITLEG
Start nieuwe regel

regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking

38-41 ARDUINOCLI.indd   40 22-10-19   11:02


