
Verlichting voor een skelter 

 

Eisen: 

 

1. De verlichting moet aan kunnen 

2. De knipperlichten moeten het doen 

3. Er moet zeker een alarmlicht op kunnen 

 

In samenwerking met de opdrachtgever (mijn zoon van 10) zijn de eisen enigszins 

verduidelijkt en aangepast. (Ik heb de opdrachtgever af en toe de juiste kant 

opgestuurd wat technisch en financieel (en voor mijn Arduino programmeerervaring = 

0) haalbaar is). 

 

Om de nieuwe eisen van de opdrachtgever op te stellen en wat voor hem financieel 

haalbaar is (spaarpot =0) eerst maar eens in de rommelbak gekeken.  

 Leds met weerstand (12 VDC), de vierkante zijn 4 

witte leds, mooi voor de koplampen, de rechthoekige 

zijn gele (helaas, geen oranje) en rode leds, dus maar 

een paar gele bij de koplampen gelegd en 2 gele bij de 

rode leds aan de achterkant. 

 Oplaadbare batterij, 12 Volt. 

 Diverse drukknoppen, schakelaars, microswitches 

 Heleboel weerstanden (schakelen tussen stadslicht 

en dimlicht en achterlicht en remlicht?, andere uitgang, 

weerstand ertussen en klaar!) 

 

 

Meteen hebben we een (klein) probleem. De LED’s zijn 12 VDC, de Arduino 5 Volt. Ik 

moet nog ergens een paar ULN200X hebben, toch maar eens zoeken want daar 

moet ook nog wat mee te doen zijn. 

Nieuwe eisen: 

1. De verlichting moet met behulp van een druktoets aangezet kunnen worden. 

Als de druktoets één keer ingedrukt wordt, gaan de stadsverlichting en de 

achterlichten branden. Wordt deze knop nog een keer ingedrukt dan gaat de 

dimverlichting branden (en blijven de achterlichten branden). Bij de derde keer 

gaat de verlichting geheel uit. 

2. Als de rem (een handrem, mechanisch op het wiel) aangetrokken wordt gaan 

de remlichten branden. 



3. (zie Opm.1) Als de richtingaanwijzer (drukknop voor links of rechts) bedient 

wordt, gaan de knipperlichten voor de betreffende richting 5 (?) keer 

knipperen. Wordt dezelfde knop tijdens het knipperen nog een keer ingedrukt 

dan gaan de knipperlichten uit. 

Wordt de knop voor de andere richting ingedrukt terwijl de lampen (bv rechts) 

knipperen, dan gaan deze uit (rechts) en gaan de andere (links) knipperen. 

4. Alarmlichten: Als deze drukknop bedient wordt gaan de alarmlichten aan tot 

deze knop nog een keer bedient wordt. 

5. “Pap?”, “ja?” “Kan ik dan ook nog zo’n lichtsignaal geven?” (zie Opm.2). 

6. Toeter: NEE. 

Opm.1: Dit koste even wat bedenktijd, hoe pak je dit aan. Net als op een auto, je zet 

de richtingaanwijzer aan en na een bocht gaat hij uit. Dit levert voor mij mechanische 

problemen op, of je moet de stuurstand elektronisch kunnen uitlezen maar dat lijkt mij 

geen optie. Daarom dus maar gekozen voor deze methode.  

Opm.2: Komen er niet teveel schakelaars op de skelter? Even in de koelkast dus.  

 

Eerste opzetje: 

 

 

Nou, veel moeilijker kan het niet worden! (ja, ja,) 

Nu maar veel inlezen, de commando’s bekijken en 

begrijpen en vooral testen. En natuurlijk eerst mijn 

flowchart wat uitwerken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertussen mijn eerste Uno ontvangen en even snel een simpel programmaatje 

met het onboard ledje gemaakt. Eerste indruk: LEUK!!!!!!!! . Functie’s 

doorgelezen, hoop op forum gevonden, even snel een paar conclusies (kunnen nog 

bijgesteld worden hoor!) en testjes om te doen: 



 PWM – Weg met de weerstanden en extra uitgangen voor stadslicht, dimlicht, 

(eventueel) grootlicht, achterlicht/remlicht. 

 Delay() – (bijna) niet gebruiken!  

 Bouncing (dat gestuiter ook altijd!): Voor remlicht en grootlicht (seinen) geen 

probleem, verder hier echt rekening mee houden! 

 Kan je een uitgang ook inlezen? Bv. digitalWrite(10,!digitalRead(10)); om de 

uitgang te inverteren of moet je variabelen bijhouden? 

 #define – heerlijk! (maar niet teveel). 

Ach een hele hoop te testen dus en dan deel voor deel de subroutines testen en 

samenvoegen. 


