
Bionische besturing
Aansturing via WiFi /WLAN
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Inhoud van het bouwpakket

Noodzakelijke onderdelen uit de Bionics Kit 

1. Printplaat

1

Scan deze QR code voor een instructie op YouTube (Duitstalig) 
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Inhoud van het bouwpakket

Additioneel vereist (één van de volgende apparaten is vereist voor de besturing)

1. Smartphone
2. Tablet
3. Laptop
4. Computer
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Aansturing via WiFi / WLAN

Onderdelen: besturing

Zet de schakelaar aan. Twee LED's lichten op. Eén LED groen (voeding) en één LED 
rood (WiFi / WLAN-aansluiting)

Onderdelen: controller, AA-batterijen (4 stuks)

Plaats de batterijen in de batterijcompartimenten van de printplaat.
Er bevinden zich 2 batterijen aan elke kant van de controller.1
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Onderdelen:  smartphone

Ontgrendel de telefoon en ga naar de instellingen.3

4
Onderdelen: Smartphone 

Selecteer WiFi / WLAN in het instellingmenu.
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Onderdelen: Smartphone

Het WiFi / WLAN-menu geeft alle beschikbare netwerken weer. Daar zie je het netwerk 
van de controller met de naam op de printplaat. Maak een verbinding met dit netwerk.

Onderdelen: Smartphone

Het wachtwoord is altijd "education" (alleen kleine letters).

5

6



7
Festo Didactic SE

Onderdelen: Smartphone

Als je verbonden bent met het netwerk van de controller, open dan de browser op je smartphone. 
Vul het adres "www.b4e.de" in. Als er geen website wordt geopend, zorg er dan voor dat er geen 
"https" voor de "www" staat. Als dit het geval is, verwijder dan de "s" zodat er nog maar één 
"http" over is. Als dit niet werkt, verwijder dan de volledige geschiedenis van de browser.

Onderdelen: Smartphone

De homepage van de site is voor de bionische de vis. Alle dieren zijn te vinden in 
het drop-down menu rechtsboven. Kies het juiste dier.
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www.b4e.de
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Technische achtergrondkennis

Wat is een microcontroller?

Microcontrollers bevinden zich in bijna elk elektrisch 
apparaat, van de wasmachine tot de stofzuiger en de 
airbag in de auto. Ze worden ook wel single-chip 
computersystemen genoemd. Een microcontroller bevat 
een processor, vaak ook een werk- en programma-
geheugen en andere randapparatuur. 
Een microcontroller heeft de volgende typische 
eigenschappen:

een programmageheugen (ROM)
een datageheugen (RAM)
een verwerkingseenheid (CPU)
digitale in-/uitgangspoorten (GPIO) 
analoge ingangsapparaten (ADC) en 
communicatiecomponenten (COM), 
soms componenten voor speciale taken

De programmering van microcontrollers

Het programmeren van microcontrollers gebeurt vaak in 
de programmeertalen Assembler of C. De 
programmeertalen BASIC, Pascal, Forth, Ada of C+++ 
worden ook gebruikt. Tegenwoordig zijn er ook andere 
eenvoudige mogelijkheden en interfaces om een 
microcontroller te programmeren. Een voorbeeld zijn 
grafische programma's zoals Scratch of Open Roberta, 
waarmee je eenvoudig een microcontroller kunt 
programmeren zonder een moeilijke taal te kennen.


