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Her kører vi Atmel AVR RISC 

processorer på Arduino. 
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Download og installation af softwaren 

 

1. Du googler ”Getting started with Arduino” 

2. Du vælger ”Arduino – getting started” 

3. Du inspicerer ”Getting started with Arduino” 

4. Du vælger ”Windows” 

5. Ny side ”Getting started w/ Arduino on Windows” 

 

6. Du nærlæser hele siden og printer den ud 

 NEMLI!!!   Her er hele opskriften 

 

7. Du scroller nedad og vælger ”Download page”, 

8. Ny side:  Du vælger ”Windows” 

 

Du får nu leveret en zippet fil, som skal unzippes. 

Oppe foroven klikker du på ”Extract” i Expresszip, 

 

Nu skal du så bestemme til hvorhen det downloadede skal unzippes. 

 

Prøv i første omgang at unzippe til skrivebordet. 

 

5 



6 

Ned i isenkrammet, 

 

Første:  

Isæt dit USB kabel i Arduino og den PC, som den skal arbejde sammen 

med. 

 

Anden: 

Betragt resultatet. 

Nu brokker Windows sig og kan ikke finde en driver fil. 

-------------------------------------------- 

 

Hvis du er heldig: Windows kommer og spørger om du vil hjælpe med at 

finde en driver????? 

Svar JA, 

 

Bed operativ systemet om at gennemsøge din C-disk. 

 

Efter nogle minutter kommer der en meddelelse at softwaren er rigtig 

installeret. 
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Er du uheldig ?  ( Kører XP ? ) 

 

Du må håndinstallere driverne: 

 

1. START menu 

2. Control Panel’ 

3. System 

4. Enhedshåndtering 

5. Dyk ned i USB og find det sted hvor der står UKENDT 

6. Dobbeltklik på denne ukendte. 

7. Fortæl den hvor driverne findes!!! 

8. Når driverne er installeret får du en meddelelse på skærmen: 

 

9. Arduino Uno R3 
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Start Arduino programmet 

der hvor du unzippede det til,  

 

 

Klik på den grønne logo. 
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Vælg dit printkort ! 
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Vælg:  Tools 

Vælg:  Serial Port 

Connect dit Arduino til den valgte port ( Plejer at være COM3) 

 

Og retur! 

 

Så er du køreklar. 

 

---------------------------------------- 

 

Nu skal vi på rundtur i det grønne: 
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HUSK: 

 

 

Under TOLS skal du vælge ”Serial Port”  

og sikre dig at dit Aduino board er tilsluttet en port,  

som oftest de første frie software port = COM3. 

 

(Selvom den sidder som en USB ) 
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Sådan afvikles et program: 
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Erik (OZ9VQ)  og Erik (OZ7EC) arbejder på et større projekt kaldet 

 

Power Meter 

 

Vi kører selv hele projektet fordi det er meget kompliceret, men glæder os til at vise 

resultatet i Hillerød og Birkerød afdelinger en gang i efterårets løb. 

 

På trods heraf medfølger softwaren i den om lidt udleverede papirbunke. 

 

Og ikke mindst, den bliver gennemgået ---- i sit nuværende stade ----.  

 

 

En imponator:   

 

Hr. OZ9VQ – rod i bukselommen og vis os printet til indgangstrinnet  med AD8307. 

Vi SKAL nemlig nå 500 MHz med Power Meter! 

 

På næste dias ser du et kunstværk til Arduino. 
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Historien om nøjagtighed og præcision: 

 

Du går i våbenskabet og henter din bedste AK47.  

 

Derefter går du på skydebanen og skyder 10 skud på 300 meter. 

 

Du går hen til skiven og ser at alle 10 skud kan dækkes af den dansk femmer. 

Den Kalashnikov du har med i dag er altså et præcist våben. 

 

---------------------------------------------------------------- 

 

Derefter ser du at alle 10 skud sidder forskudt 20 cm fra midten af skiven. 

 

Din Kalashnikov har altså en nøjagtighed på 20 cm på en afstand af 300 meter. 

 

Min  AK47 har derfor følgende Data: 

Præcision:  en dansk femmer 

Nøjagtighed: 20 cm 

Opløsning:  10 skud 

 

Det var lidt kalibrerings teknik / måle teknik. 
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Du er nu på vej ind i en af verdens største sandkasser    

== legeplads for voksne. 
 

Indgangsnøglerne kan være: 

 

1. Getting started w/Arduino on Windows 

2. Arduino Environment 

3. Language Reference   

( Når du klikker på et tilladt ord kommer der en 2 siders forklaring på ordet) 

( Jeg har lavet mig en ordbog af forklaringerne) 

4. Foundation 

5. Hacking 

6. Links 

 

Og der er mange – mange – mange –mange -flere.  

 

(Husk at tage skovl og spand med i sandkassen !!! ) 
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Hvilke projekter skal vi køre til efteråret ? 

 

1. Din første hjemmeopgave:  

 Løses hjemme inden vi starter til efteråret : 

 Lav et program, som skriver dit call på øverste linie  

 og dit fornavn på nederste linie. 

 

2. Kompas ?  (I2L bus)  Billigudgaven! Kurs, opløsning 1°)´100 kr 

 

3. Kompas, luksusudgaven (Kurs 0,1°, tilt, roll, temperatur ) 2500 kr. 

 

4. DC voltmeter med autorange 

 

5. Måle stuetemperatur  ( 0,1 ° ?)  ( xx mv / °C føler) 

 

6. Hvad drømmer du om ? 
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Rygepause! 
 

Derefter gennemgår og demonstrerer jeg programmerne : 

 

1. Demo som p.t. kører 

2. Power Meter ------ i sit nuværende stade 

 

HUSK:  Når du bestiller Arduino Uno og display, så husk at købe 

rigeligt med indstikspinde 

 

 

Efter pausen -- og gennemgang af  kildeteksten til de to programmer: 

 

Hvilke projekter skal vi have på planen til efteråret? 
 


