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I det här projektet ska du koppla en krets som innehåller en högtalare och en
lysdiod, samt skriva ett program som får högtalaren att spela en melodi medan
lysdioden blinkar i takt.

Materiel
▶▶ Arduino
▶▶ dator
▶▶ kopplingsdäck
▶▶ högtalare
▶▶ lysdiod
▶▶ motstånd 220 Ω
▶▶ kopplingssladdar,
hane-hane och
hane-hona

Gör så här
1. Koppla ihop Arduinon med datorn.
2. Koppla samman komponenterna på
kopplingsdäcket enligt bilderna på nästa sida.
Koppla lysdioden och högtalaren med
hona-hane-sladdar så behöver du inte löda.
3. Gör två små hål i magen där högtalarens
två stift ska gå igenom. Om du sätter en bit
tejp på högtalaren så blir volymen lägre.
4. Prova att din krets och ditt program fungerar
som de ska.
5. Konstruera Staffan stalledräng.

■

Gör en stjärngosse i kartong.
Du kan också göra en tärna eller lucia.

■
■

Gör ett hål i handen där lysdioden ska sitta.
Gör två små hål i magen där högtalarens
två stift ska gå igenom. Om du sätter en
bit tejp på högtalaren så blir volymen lägre.

6. Ha en riktigt fin jul!
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Elektronik

Beskrivning av elektroniken
Högtalarens ena ben är kopplat till jord. Det andra benet är kopplat till Arduinons
digitala utgång 8 som styrs av programmet.
Lysdioden och motståndet bildar en annan krets som styrs av programmet genom
utgång 7. Motståndet begränsar strömmen så att lysdioden inte går sönder.

Programkod
#define
#define
#define
#define
#define

TON_E 659
TON_DISS 622
TON_G 784
TON_H 988
TON_PAUS 0

#define FJARDEDEL 500
#define ATTONDEL 250
#define SEXTONDEL 125
int melodi[15][2] = {
{TON_E, ATTONDEL},
{TON_E, ATTONDEL},
{TON_E, ATTONDEL},
{TON_DISS, ATTONDEL},
{TON_E, ATTONDEL},
{TON_G, ATTONDEL},
{TON_H, ATTONDEL},
{TON_PAUS, SEXTONDEL},
{TON_G, SEXTONDEL},
{TON_E,
{TON_E,
{TON_G,
{TON_E,

ATTONDEL},
ATTONDEL},
ATTONDEL},
ATTONDEL},
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{TON_E, FJARDEDEL},
{TON_DISS, FJARDEDEL}

int toner;
int ton;
int langd;
void setup()
{
// lysdioden är kopplad till utgång 7
pinMode(7, OUTPUT);

}

// högtalaren är kopplad till utgång 8
noTone(8);

void loop()
{
// slingan går igenom alla toner
for (toner = 0; toner < 15; toner++) {
ton = melodi[toner][0];
langd = melodi[toner][1];
if (ton != TON_PAUS) {
// spela en ton, dra bort 50 ms
// så att vi får en kort paus mellan tonerna
tone(8, ton, langd-50);
// tänd lysdioden
digitalWrite (7, HIGH);
// låt tonen spela färdigt
delay(langd - 50);
// tysta högtalaren och släck lysdioden
noTone(8);
digitalWrite (7, LOW);
// kort paus mellan tonerna
delay(50);
} else {
// paus
delay(langd);

}

}

}
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Beskrivning av programkoden
En melodi består av flera toner (frekvenser) av en särskild längd.
Vi börjar därför med att skapa ett antal konstanter som håller de tonhöjder vi vill
använda. Det gör vi genom att skriva:
#define KONSTANTNAMN VÄRDE

Vi skapar också konstanter för de tonlängder vi behöver: fjärdedel, åttondel och
sextondel.
För att hålla reda på alla toner och tonlängder länger vi dem i en lista, en så kallas
array. En array är flera värden som sitter ihop i en given ordning. I vårt exempel
vill vi dessutom använda oss av en lista av värden, där varje värde består av en
ton och en tonlängd. Vi använder oss av arrayer av arrayer!
En arrayer med heltal skapas på följande sätt, exempelvis:
int melodi[4] = {220, 440, 880, 440};

Detta skapar en array bestående av fyra värden.
Vi kan plocka ut värdet 880 genom att skriva, exempelvis:
ton = melodi[2];

Talet som står inom hakparentesen talar om vilket värde vi vill plocka ut ur
arrayen och står angivet med värdets index. Det första värdet i arrayen har index 0.
Det tredje värdet, 880, har därför index 2.
Men vi vill inte bara hålla reda på tonhöjden utan även på tonens längd.
Varje position i vår array består därför av en array av två värden, tonen och
tonlängden, exempelvis:
int melodi[4][2] = {{220, 250}, {440, 250}, {{880, 125},
{440, 125}};

För att raden ska vara lättare att läsa kan vi skriva den så här:
int melodi[4][2] = {
		 {220, 250},
		 {440, 250},
		 {880, 125},
		 {440, 125}};

Vi plockar ut den tredje tonens tonhöjd och längd så här:
ton = melodi[2][0];
langd = melodi[2][1];

Med hjälp av en slinga så kan vi slutligen spela alla toner i melodin:
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int toner;
for (toner = 0; toner < 4; toner++) {
		 ton = melodi[toner][0];
		 langd = melodi[toner][1];
			 tone(8, ton, langd);
			 // låt tonen spela färdigt
			 delay(langd);
			 noTone(8);
}

Raden med for består av tre delar:
for (<nollställ vår räknare>; <test om vi ska fortsätta
slingan>; <ökning av vår räknare>)

Uppgifter
Nu har du kopplat, skrivit kod samt kontrollerat att allt fungerar, och det är
dags att börja ändra i koden och kretsen. Detta gör du genom att arbeta
med uppgifterna nedan.
Tänk på att dokumentera ditt arbete och dina resultat enligt
instruktionerna i uppgifterna så att din lärare kan se hur du
arbetat och vad du lärt dig.

1. För att ändra hastigheten på melodin ändrar du värdet i parentesen efter
delay(). Värdet anges i millisekunder, tusendelar av en sekund. 1 000 ms = 1 s.
Ändra i programmet så att melodin spelas dubbelt så långsamt. Du behöver
också ändra längden på tonen.
Du kan välja att antingen multiplicera värdena i tone() och delay() eller
ändra på konstanternas värden i börjat av programmet. Vilket tycker du är
lättast?
Beskriv hur du prövade dig fram, vilka ändringar du gjorde och hur programmet nu fungerar. Använd begreppen tone(), delay() och konstanter.

2. Sök reda på hela melodin till ”Staffan var en stalledräng” på nätet. Med hjälp
av tabellen av frekvenser på nästa sida ska du ändra programmet så att det
spelar hela melodin.
Skapa nya konstanter för de tonhöjder som inte redan finns i programkoden.
Du kan också välja att spela någon annan julsång om du hellre vill det!
Beskriv hur du prövade dig fram, vilka ändringar du gjorde och hur programmet nu fungerar.
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3. Det är fint med ljus, så ge Stalledräng en lysdiod även i den andra handen!
Modifiera kretsen med en lysdiod, ett motstånd och kopplingssladdar.
Ändra därefter i programkoden så att även den andra lysdioden tänds och
släcks.
Beskriv hur du prövade dig fram, vilka ändringar du gjorde i krets och kod och
hur programmet nu fungerar.
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