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1. Knipperend led       

 

Periodieke verschijnsels kunnen beschreven worden met behulp van het begrip frequentie, m.a.w. hoe vaak gebeurt 
iets per seconde. Als alternatief is er de periode; hoe lang één verschijnsel duurt. De eenheid voor frequentie is 
vernoemd naar Heinrich Hertz, de ontdekker van elektromagnetische golven. De eenheid Hertz (Hz) is het aantal cycli 
per seconde van een periodiek fenomeen zoals een golf of knipperend licht.  

 
 De onderstaande code geeft een visualisatie van kleine frequenties m.b.v. een knipperend led, b.v. 
 

• 1 Hz =   1x aan/uit per seconde  
• 2 Hz =   2x aan/uit per seconde 
• 4 Hz =   3x aan/uit per seconde 

 
Ingebouwde led 
 

   from ti_hub import * 
 

   f=int(input("Frequentie 1-10 Hz: ")) 
 

   for i in range(f): 
   ¨¨light.on() 
   ¨¨sleep(1/(2*f)) 
   ¨¨light.off() 
   ¨¨sleep(1/(2*f)) 

Externe led in BB 1 
 

   from ti_hub import *     

   lamp=led("BB 1") 
 

   f=int(input("Frequentie 1-10 Hz: ")) 
 

   for i in range(f): 
   ¨¨lamp.on() 
   ¨¨sleep(1/(2*f)) 
   ¨¨lamp.off() 
   ¨¨sleep(1/(2*f)) 
 

 Voor grotere frequenties wordt het bovenstaande programma onnauwkeurig vanwege o.a. de tijd die nodig is voor het 
versturen van commando’s. 

 

 Voor de led-objecten is er ook een functie blink(frequentie,tijd) die het makkelijk maakt om te experimenteren met 
frequentie en het knipperen van een led. De waarde van frequentie is beperkt tot het bereik 0 – 20 Hz en voor een tijd 
een bereik van 0.1 – 100 s. 

 

 De onderstaande code geeft een gevoel van het verschil tussen 0.5 Hz en 2 Hz: 
  

Ingebouwde led 
 

   from ti_hub import * 
 

   light.blink(0.5,4) 
   sleep(4) 
   light.blink(2,4) 

Externe led in BB 1 
 

   from ti_hub import *     

   lamp=led("BB 1") 
 

   lamp.blink(0.5,4) 
   sleep(4) 
   lamp.blink(2,4) 
 

De blink()-functie is ook beschikbaar voor RGB-led’s. Hiervoor moet eerst de kleur ingegeven worden voor de blink()-
functie te activeren:  
 

Ingebouwde RGB-led 
 

   from ti_hub import * 
 

   color.rgb(150,150,150) 
   color.blink(0.5,4) 
   sleep(4) 
   color(2,4) 

Externe Grove RGB-led in OUT 1 
 

   from ti_hub import *     

   kleur=rgb("OUT 1") 
 

   kleur.rgb(150,150,150) 
   kleur.blink(0.5,4) 
   sleep(4) 
   kleur.blink(2,4) 
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Bovenstaande codes, kunnen de start zijn van het bestuderen en sturen van elektrische circuits, gebruikmakend van 
breadboards: b.v. het experimenteren met weerstanden en het ontdekken van de wet van Ohm: 𝑉 = 𝐼 ∙ 𝑅. 
 

               
 

Meer van deze activiteiten op www.wil-destem.be of www.wil-destem.nl. 
 

 
2. Kleur 

 

Een RGB-led bestaat uit een combinatie van een rode, groene en blauwe led. Het is mogelijk om 
praktisch alle kleuren te generen met rood, groen en blauw. 
 
Kleuren produceren met een RGB-led komt neer op het configureren van de intensiviteit van 
iedere led. Omdat de led’s zeer kort bij elkaar staan ziet ons oog niet de individuele kleuren maar 
enkel de combinatie van de kleuren. 
 
Voor de intensiteit van iedere kleur zijn er 256 = 2! mogelijkheden (8 bits per kleur met waardes 
van 0 tot 255). In totaal betekent dit 16 777 216 verschillende kleuren. 
 
In 1981 ontwikkelde IBM een 4-bit grafische kaart met 1 byte per kleur, CGA (Color Graphics Adaptor).  En voor hun 
IBM PS/2 computers introduceerde ze in 1987 VGA (Video Graphics Array) gebaseerd op 8 bits per kleur, de start van 
True Colors op een computerscherm. 
 
Het kleurenpalet van heel wat grafische software is gebaseerd op dit het 8-bit kleuren 
systeem voor het maken en bewaren van figuren, b.v. PowerPoint. 

 
Met de onderstaande code kunnen we experimenteren met de RGB-led: 
 

from ti_hub import * 
 

r=int(input("Rood: ")) 
g=int(input("Groen: ")) 
b=int(input("Blauw: ")) 
 

color.rgb(r,g,b) 
sleep(2) 
color.off() 
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Hieronder enkele voorbeelden: 
 

 R:255 – G:0 – B:0                    R: – G:255 – B:0                      R:0 – G:0 – B:255                   R:255 – G:255 – B:255 
 

 
 
Gebruikmakend van het randint-statement van de random-module en een loop kunnen we als volgt at random kleuren 
genereren: 
 

Ingebouwde RGB-led 
 

   from ti_hub import * 
   from random import * 
  

   while get_key() != "esc": 
   ¨¨r=randint(0,255) 
   ¨¨g=randint(0,255) 
   ¨¨b=randint(0,255) 
   ¨¨color.rgb(r,g,b) 
   ¨¨sleep(1) 
   ¨¨color.off() 
   ¨¨get_key() 

 

Grove RGB-LED in OUT 1 
 

   from ti_hub import * 
   from random import * 
 

   kleur=rgb(“OUT 1”) 
 

   while get_key() != "esc": 
   ¨¨r=randint(0,255) 
   ¨¨g=randint(0,255) 
   ¨¨b=randint(0,255) 
   ¨¨kleur.rgb(r,g,b) 
   ¨¨sleep(1) 
   ¨¨kleur.off() 
   ¨¨get_key() 

 
 

Indien we een losse RGB-led willen aansturen, connecteren we de RGB-led via de breadboard-connector met de hub. 
 

Hiervoor definiëren we de volgende drie objecten voor de klasse analog_out: 
 

from ti_hub import * 
from random import * 
 

red=analog_out("BB 1") 
green=analog_out("BB 2") 
blue=analog_out("BB 3") 

 
Met de volgende commando’s zetten we de led’s individueel aan, voor 2 s: 
 

red.on() 
sleep(2) 
red.off()         

green.on() 
sleep(2) 
green.off()            

blue.on() 
sleep(2) 
blue.off()             
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De methode set() laat het toe de intensiteit van iedere led te configureren en zo verschillende kleuren te genereren: 
 

t=0 
s=int(input("Hoeveel seconden? ")) 
 

while t<s: 
¨¨r=randint(0,255) 
¨¨g=randint(0,255) 
¨¨b=randint(0,255) 
¨¨red.set(r) 
¨¨green.set(g) 
¨¨blue.set(b) 
¨¨sleep(1) 
¨¨t+=1 
 

red.set(0) ; green.set(0) ; blue.set(0)  
  

 
3. Geluid 

 

Voor ons oor is de afstand tussen 110 Hz en 220 Hz gelijk aan de afstand tussen 220 Hz en 440 Hz en tussen 440 Hz 
en 880 Hz, namelijk een octaaf.   
 

Een octaaf bevat 12 verschillende toonhoogten.  
 
Voor het representeren wordt o.a. gebruik gemaakt van frequenties (Hz) of 
nootnamen (C3, A#4, F2, ...). 
 

De toonafstand tussen naast elkaar liggende tonen is even groot, met telkens de verhouding 2
!
!" = 1,05946309.  

 

Hiernaast een tabel met frequenties versus nootnamen. 
 

Voor A4 = 440 Hz geldt b.v.: 
• A#4 is 1 semitoon hoger dan A4: A#4 = 440 ∙ 2

!
!"	= 466.1 Hz 

• B4 is 2 semitonen hoger dan A4: B4 = 440 ∙ 2
"
!" = 	493.8 Hz 

• A5 is 12 semitonen hoger dan A4: A5 = 440 ∙ 2
!"
!" = 880 Hz 

 

A4 = 440 Hz is de standaard toonhoogte die gebruikt wordt om 
muziekinstrumenten af te stemmen. 
 

Een andere representaties zijn toonklassen, genummerd  
van 0 t.e.m. 11.  
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Het onderstaande programma speelt, na input van de octaaf, een stukje uit Old MacDonald had a farm, 
gebruikmakend van de functie(methode) note(). Voor de hoorbaarheid van de ingebouwde luidspreker best de octaaf  
niet hoger dan 6. 
 

F F F C D D C 
Old MacDonald had a farm 
A A G G F 
Ee i ee io 
 

F F F C D D C 
And on his farm he had some cows 
A A G G F 
Ee i ee io 

 

from ti_hub import * 
 

notes=["F","F","F","C","D","D","C","A","A","G","G","F"] 
 

octaaf=input("Octaaf 1-6: ") 
 

for i in notes: 
¨¨sound.note(i+octaaf) 
¨¨sleep(0.3) 
 

sleep(1) 
 

for i in notes: 
¨¨sound.note(i+octaaf) 
¨¨sleep(0.3) 

 
Merk op dat het ingeven van het argument tijd voor note() – en tone() – optioneel is. Voor het afspelen van het deuntje 
via een externe luidspreker, de volgende code: 
 

from ti_hub import * 
 

muziek=speaker(“BB 1”) 
 

notes=["F","F","F","C","D","D","C","A","A","G","G","F"] 
 

octaaf=input("Octaaf 1-6: ") 
 

for i in notes: 
¨¨muziek.note(i+octaaf) 
¨¨sleep(0.3)  

 
De nootnamen voor note() zijn: C, CS (= C#), D, DS (= D#), E, F, FS (= F#), G, GS (G#), A, AS (= A#) en B. 
 

Bovenstaand deuntje kan ook als volgt afgespeeld worden m.b.v. de frequenties: 
 

from ti_hub import * 
 

muziek=speaker(“BB 1”) 
 

notes=[349,349,349,261,293,293,261,440,440,391,391,349] 
 

for i in notes: 
¨¨muziek.tone(i+octaaf) 
¨¨sleep(0.3)  

 
Gebruikmakend van de toonklassen kunnen we de volgende formule afleiden voor de frequenties van de 
toonhoogtes. Voor de toonklassen nummeren we de noten van 0 tot en met 11, starten met de grondtoon C 
(do) van de toonladder C-majeur. 
 

 

                           
 
Frequentie 

 𝑓(𝑛) = 261.60 ∙ 2
"
#$ 

 

De formule geldt ook voor 𝑛 > 11 en 𝑛 < 0. 
Deze frequenties zijn qua octaaf hoger  of lager. 
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Het spelen van muziek m.b.v. frequenties kan gestuurd worden met frequenties ingevoerd in Lists & Spreadsheet en 
zo opgeroepen vanuit Python. 
 

 

from ti_hub import * 
from ti_system import * 
 

 

muziek=speaker("BB 1") 
 

 

notes=recall_list("muziek")  
 
 

for i in notes: 
¨¨print(i) 
¨¨muziek.tone(i) 
¨¨sleep(0.3) 
 

 
De volgende code voor het programmeren van de melodie Happy Birthday toont hoe we met nootklassen kunnen 

gebruikmaken van de functie 𝑓(𝑛) = 261.60 ∙ 2
#
!".  

 

Vermits er enkel numerieke lijsten kunnen uitgewisseld worden tussen TI-Nspire en TI Python declareren we eerst de 
variabelen c tot en met b zoals hieronder aangeven. 
Om de lengte van de noten te bepalen kunnen we b.v. uitgaan van één tel voor een kwartnoot. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy 
Birthday 

toon tijd 

1 d 0.5 
2 d 0.5 
3 e 1 
4 d 1 
5 g 1 
6 f+1 2 
7 d 0.5 
8 d 0.5 
9 e 1 
10 d 1 
11 a 1 
12 g 2 
13 d 0.5 
14 d 0.5 
15 d+12 1 
16 b 1 
17 g 1 
18 f+1 1 
19 e 1 
20 c+12 0.5 
21 c+12 0.5 
22 b 1 
23 g 1 
24 a 1 
25 g 2 

Noot Naam Lengte Notatie 

 
Hele noot 4 tellen 4 

 
Halve noot 2 tellen 2 

 
Kwartnoot 1 tel  1 

 
Kwartnoot met punt 1½ tel 1.5 

 

Achtste noot ½ tel 0.5 
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En dan nu de code voor Happy Birthday. De variabele tempo bepaalt de snelheid van afspelen. 
 

from ti_hub import * 
from ti_system import * 
 

bday=speaker("BB 1") 
 

def frequentie(x): 
¨¨return 261.6*2**(x/12)  
 

tempo=2 
 

noot=recall_list("noot") 
tijd=recall_list("tijd") 
 

for i in range(len(noot)): 
¨¨bday.tone(frequentie(noot[i]),tijd[i]/tempo) 
¨¨sleep(tijd[i]/tempo) 

 
 
We eindigen met The Entertainer van Scott Joplin, gebruikmakend van nootnummers met als referentie C4 = 0. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

entertainer.py 
from ti_hub import * 
from ti_system import * 
 

muziek=speaker("BB 1") 
 

def frequentie(x): 
¨¨return 261.6*2**(x/12) 
 

noot=recall_list("noot") 
tijd=recall_list("tijd") 
 

for i in range(len(noot)): 
¨¨muziek.tone(frequentie(noot[i]),tijd[i]) 
¨¨sleep(0.2*tijd[i]) 


