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verbinden. In principe kun je de 
NeoPixel aansluiten met krokodil-
lenklemmetjes, maar doe dat alleen 
voor een test, want dat is niet echt 
betrouwbaar. Voor een definitieve 
opstelling neem je voor elke aanslui-
ting een jumperwire waarvan je één 
connector afknipt, waarna je enkele 
millimeters van de isolatie van het 
uiteinde stript en dit dan op de con-
nector van de NeoPixel soldeert.

En wat dan met de drie andere 
aansluitingen van de NeoPixel? Die 
hebben we niet nodig. De NeoPixels 
kun je immers doorlussen naar 
elkaar. Dan sluit je OUT van de eerste 
NeoPixel aan op IN van de volgende 
NeoPixel, en met de tweede VCC en 
GND voed je de volgende NeoPixel. 
Aangezien we hier slechts één Ne-
oPixel-module aansluiten, hebben 
we die dus niet nodig.

 NEOPIXEL AANSTUREN
Dan maken we een nieuwe schets 
aan:

arduino-cli sketch new NeoPixel

En in het bestand ~/Arduino/Ne-
oPixel/NeoPixel.ino maken we de 
volgende code aan:

#include <Adafruit_NeoPixel.h>
  
#define PIXELS 7
#define PIN 2
#define BRIGHTNESS 32 // 0-255

Adafruit_NeoPixel pixels =
Adafruit_NeoPixel(PIXELS, PIN,
NEO_GRB + NEO_KHZ800);

void setup() {
  pixels.begin();
  pixels.

setBrightness(BRIGHTNESS);
  pixels.show();
}

void loop() {
  for(int p = 0; p < PIXELS;

p++) {
    for (int i = 1; i >=0 ;

i--) {
      for (int j = 1; j >=0;

j--) {
        for (int k = 1; k >=0;

k--) {
          pixels.setPixelColor

(p, i * 255, j * 255, k * 255);
          pixels.show();
          delay(50);
        }
      }
    }
  }
}

Op de eerste regel zie je dat we de 
zojuist geïnstalleerde bibliotheek 
gebruiken. Daarna definiëren we het 
aantal pixels op de NeoPixel-jewel, 
de pin op de Arduino Due waarop we 
de IN-aansluiting van de NeoPixel 
aangesloten hebben, en de helder-
heid van de NeoPixel, die we vrij laag 

instellen: op volledige helderheid 
zijn de leds verblindend.

In de functie loop hebben we dan 
geneste lussen, die achtereenvol-
gens alle pixels en rgb-componenten 
overlopen. Het komt erop neer 
dat elke pixel acht kleuren achter-
een krijgt met 50 ms vertraging 
ertussen, waarna de pixel uit staat 
(alle rgb-componenten zijn op het 
einde van de lus 0) en de volgende 
pixel aan de beurt komt. Het is een 
eenvoudige manier om te testen of 
al je pixels nog werken.

Daarna compileren en uploaden 
we de code:

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

arduino:sam:arduino_due_x_dbg
arduino-cli upload -p /dev/

ttyACM0 -b arduino:sam:arduino_
due_x_dbg -i NeoPixel.arduino.
sam.arduino_due_x_dbg.bin

En als alles goed gaat, moet je nu de 
pixels een voor een in verschillende 
kleuren zien oplichten.

EXTERNE CORES 
TOEVOEGEN   
Je kunt ook nog externe cores toe-
voegen. Dat gaat zelfs veel sneller 
dan in de Arduino IDE, waar je 
allerlei menu’s moet doorworstelen. 
Stel dat je de esp8266-core wilt in-
stalleren. Dan creëer je een bestand 
arduino-cli.yaml in je map ~/Arduino

met de volgende inhoud:
board_manager:
additional_urls:
http://arduino.esp8266.com/stable/
package_esp8266com_index.json

Update daarna de lijst met cores:

arduino-cli core update-index

En daarna vindt arduino-cli ook een 
core voor je esp8266-modules:

arduino-cli core search esp8266

Die installeer je eenvoudig met:

arduino-cli core install
esp8266:esp8266

De mogelijke FQBN’s voor 
esp8266-modules vind je met:

arduino-cli board listall esp

En vanaf nu kun je met arduino-cli 
ook je esp8266-modules programme-
ren met Arduino-schetsen.

AAN DE SLAG
We hebben hier de belangrijkste 
taken getoond die je met arduino-cli 
kunt uitvoeren, maar het program-
ma kent nog heel wat opties om het 
gedrag aan te passen. Bekijk zeker 
de uitvoer van arduino-cli deelop-
dracht --help voor meer opties. De 
optie -v (voor verbose) is globaal 
geldig en interessant als je tegen 
problemen aanloopt: je krijgt dan 
meer informatie te zien, die je helpt 
bij het oplossen van problemen. Als 
je een tijdje met arduino-cli gewerkt 
hebt, wil je niet meer terug naar de 
Arduino IDE!

Als je een tijdje 
met arduino-cli 
gewerkt hebt, 
wil je niet meer 
terug naar de 
Arduino IDE!

  Voor velen 
werkt vim toch 
prettiger dan de 
Arduino IDE.
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