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1. TI-Innovator™ Hub       

 

De TI-Innovator is gebaseerd op een evaluatiebord – TI LaunchPad™ – voor de TI-
microcontroller MSP432P401R. M.b.v. deze TI LaunchPad-borden testen miljoenen 
ingenieurs wereldwijd TI MSP432 32 bits microcontrollers voor de ontwikkeling van 
applicaties. 
 
Door een BoosterPack wordt de TI-Innovator Hub uitgerust met 3 input-poorten en 3 
output-poorten voor Grove-apparaten, waaronder tal van sensoren.  
 

        
 
Grove apparaten worden ontwikkeld door SeeedStudio, www.seeedstudio.com. Meerdere apparaten/sensoren zijn 
compatible met voorgeprogrammeerde objecten in TI Python, zoals: 
 

 
                               Afstand                         Licht                 MosFet                     Vochtigheid        Temperatuur  

               
 
 
Enkele electronics online stores waar Grove-producten beschikbaar zijn in de Benelux: 

• Conrad: www.conrad.be – www.conrad.nl  
• KIWI Electronics: www.kiwi-electronics.nl  
• DISTRELEC: www.distrelec.be  

 
Bovendien is de TI-Innovator Hub uitgerust met een breadboard connector (om aan de slag te gaan met elektrische 
circuits, een licht-helderheid sensor en een I2C-poort om randapparatuur aan te sluiten gebruikmakend van het I2C-
protocol (zoals de TI-Innovator Rover). 
 

        
 
De DATA-poort (mini USB B) wordt gebruikt om de hub te verbinden met TI-handhelds en 
computers (Windows & Mac). Via de Micro-USB PWR-poort kan extra vermogen toegevoegd 
worden met b.v. een powerbank. 
 
De TI-Innovator Hub bevat ook een ingebouwde luidspreker om eenvoudig concepten rond   
geluid en muziek te programmeren en te bestuderen. 
 
De TI-Innovator Hub is een microcontroller-systeem dat klaar is om op een eenvoudige  
manier te gebruiken in de klas en om nieuwgierigheid om te zetten in het begrijpen van 
wetenschappelijke concepten.   
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De TI-Sketch geïnstalleerd op de microcontroller laat toe om een rode Led en een RGB-Led op de LaunchPad aan te 
sturen. De TI-Sketch is de software die de communicatie tussen TI-technologie en de TI-Innovator Hub uitvoert via de 
programmeertalen TI Python en TI-Basic. 
 
                                                       LED                                                       RGB LED                              
 

              
     

2. Sturen 
 

De module TI Hub bevat tal van voorgedefinieerde klassen voor het aansturen van apparaten. De apparaten zijn 
ingedeeld in Built-in devices/apparaten en apparaten die aangesloten worden in de output-poorten en de breadboard 
connector.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het aansturen van de ingebouwde apparaten de, worden de volgende klassen gebruikt: 

• light voor de rode Led 
• color voor de RGD-Led  
• sound voor de luidspreker 

 

Vooraf gedefinieerde klassen voor externe apparaten zijn te vinden in het Add Output Device menu. 
Apparaten die niet in de lijst voorkomen, kunnen afhankelijk van hun technische specificaties 
aangestuurd worden met Analog Out en Digital Out.  
 

Merk op dat er maar één instructie tegelijkertijd naar de hub kan gestuurd worden. 
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De connectie met de hub wordt gemaakt na het uitvoeren van: 
 

from ti_hub import *  
 
Indien er geen hub verbonden is, krijg je de error-boodschap: 
 

tihubException: Hub not connected 
 
 
2.1. Ingebouwde LED 
 

Het statement light.on() zet de rode led op de LaunchPad aan: 
 

from ti_hub import * 
light.on() 

 
Merk op dat zolang de hub aangesloten blijft of een ander programma gerund wordt de rode led aan blijft. Met 
light.off() wordt de led uitgezet. Met de volgende code 
 

from ti_hub import * 
light.on() 
light off() 

 
gaat de led enkel een zeer kleine fractie van een seconde aan daar het off() statement de led uitzet onmiddellijk na het 
aangaan. Om de led een bepaalde tijd aan te zetten gebruiken we het sleep() statement. Sleep() maakt deel uit van de 
module ti_hub. Met sleep wordt het sturen van instructies naar de hub tijdelijk stilgezet: 
 

from ti_hub import * 
light.on() 
sleep(1.5) 
light off() 

 
Indien we de led 5-keer aan en uit willen gaan, zetten we de bovenstaande code in een for-lus: 
 

from ti_hub import * 
for i in range(5): 
¨¨light.on() 
¨¨sleep(1.5)  
¨¨light.off() 
¨¨sleep(1.5) 
 

Door het statement color.rgb(0,255,0) als volgt toe te voegen aan iedere stap, zal de RGB-led groen kleuren samen 
met het aangaan van de rode LED. Meer over color in het onderdeel Kleur. 
 

from ti_hub import * 
for i in range(5): 
¨¨light.on() 
¨¨color.rgb(0,255,0) 
¨¨sleep(1.5) 
¨¨light.off() 
¨¨color.off() 
¨¨sleep(1.5)  
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2.2. Ingebouwde luidspreker 

 

Het statement sound.tone(250,2) laat de frequentie 250 Hz horen voor 2 seconden: 
 

from ti_hub import * 
sound.tone(250,2) 

 
Indien we zoals hieronder een tweede toon toevoegen 

 

from ti_hub import * 
sound.tone(250,2) 
sound.tone(500,2) 

 
zal enkel de tweede toon te horen zijn daar de tweede instructie de eerste stopt vooraleer we de eerste toon 
kunnen horen. Ook hier biedt sleep() een oplossing: 
 

from ti_hub import * 
sound.tone(250,2) 
sleep(2) 
sound.tone(500,2) 

 
Met een for-lus kunnen we makkelijk een sirene simuleren: 
 

from ti_hub import * 
for i in range(5): 
¨¨sound.tone(500,1) 
¨¨sleep(1) 
¨¨sound.tone(375,1) 
¨¨sleep(1)  

 
Of een toonladder spelen: 
 

from ti_hub import * 
ladder=[262,294,330,349,392,440,494,523] 
for i in ladder: 
¨¨sound.tone(i,1)  
¨¨sleep(0.5) 

 
 

2.3. TI-Innovator Hub interne objecten 
 

Voor de ingebouwde apparaten kunnen we statements uitvoeren zonder eerst een object te definiëren. Voor 
iedere klasse is er nl. slechts één object/apparaat beschikbaar. Het is echter mogelijk deze objecten te 
hernoemen en toe te wijzen aan een variabele: 
 

     
 
Voor het aansturen van externe apparaten, is het noodzakelijk dat eerst de specifieke objecten gedefinieerd 
worden. 
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2.4. Externe LED’s 

 

Veronderstel dat we 4 LED’s verbinden met de breadboard-poorten BB1 tot en met BB 4.  Verbind de 
lange uiteindes (Anode +) van de LED’s in 1 tot en met vier en de korte (Kathode –) in de aarding 
poorten. 
 

Na het selecteren van de optie 1:LED in het Add Output Device verschijnt de syntax voor het 
definiëren van een led-object: var=led(“port”). 
 

Definieer als volgt 4 led-objecten: 
 

from ti_hub import * 
 

led1=led("BB 1") 
led2=led("BB 2") 
led3=led("BB 3") 
led4=led("BB 4") 

 
Merk op dat met de cursor in het “port”-veld, automatisch de output-poorten OUT 1, OUT 2 
en OUT 3 verschijnen. Deze poorten zijn nodig bij het gebruik van Grove LED-modules.  
 

In het geval dat de LED’s rechtstreeks worden aangesloten op de breadboard connector of 
via een breadboard, dienen de BB-poorten manueel ingegeven worden. 
 
Indien na het definiëren van de LED-objecten, verschijnen de beschikbare methodes 
(functies) automatisch bij het intikken van een punt na de objectnaam: b.v. led1. .  
 

De volgende commando’s zetten de vier LEDs aan: 
led1.on() ; led2.on() ; led3.on() ; led4.on() 

 
Met de combinatie van een for-lus en een lijst met de gedefinieerd objecten programmeer je eenvoudig een 
looplichtje; een voorbeeld van de kracht van de programmeertaal Python: 
 

from ti_hub import * 
 

led1=led("BB 1") 
led2=led("BB 2") 
led3=led("BB 3") 
led4=led("BB 4") 
 

ledarray=[led1,led2,led3,led4]  
 

for i in ledarray: 
¨¨i.on() 
¨¨sleep(0.5) 
¨¨i.off() 

 
Het terug laten lopen kan met de onderstaande for-lus: 
 

for i in range(1,len(ledarray)): 
¨¨ledarray[3-i].on() 
¨¨sleep(0.5) 
¨¨ledarray[3-i].off() 
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2.5. Externe Luidspreker 

Voor het aansturen van een externe luidspreker, b.v. verbonden met de BB 1-poort, definiëren we het volgende 
object (Add Output Device > 4:Speaker): luidspreker=speaker("BB 1"). 
 

De code voor het spelen van een toon (500 Hz) is gelijkaardig aan  
de code voor de ingebouwde luidspreker: 
 

from ti_hub import * 
luidspreker=speaker("BB 1") 
luidspreker.tone(500,2) 
 

Sirene: 
 

from ti_hub import *  
luidspreker=speaker("BB 1") 
for i in range(5): 
¨¨luidspreker.tone(500,1) 
¨¨sleep(1) 
¨¨luidspreker.tone(375,1) 
¨¨sleep(1)  
 

DoReMi: 
 

from ti_hub import * 
luidspreker=speaker("BB 1") 
ladder=[262,294,330,349,392,440,494,523] 
for i in ladder: 
¨¨luidspreker.tone(i,1)  
¨¨sleep(0.5) 

 
 

2.6. TI-Innovator Hub externe objecten 
 

Vanzelfsprekend kan ook voor externe apparaten het type van gedefinieerde objecten bepaald worden:  
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3. Meten 

 

Het lezen van de waarde van sensoren gebeurt met de object-functie(methode) measurement().  
 

Het meten van de ingebouwde lichthelderheid-sensor gebeurt met de volgende code: 
 

from ti_hub import * 
brightness.measurement() 

 
Het runnen van deze code geeft echter geen output. Het weergeven van de gemeten waarde kan als volgt: 
 

from ti_hub import * 
print(“De helderheid is “,brightness.measurement()) 

 

from ti_hub import * 
helder=brightness.measurement() 
print(“De helderheid is “,helder) 

 
 
 

       
 

De range van de ingebouwde brightness-sensor gaat standaard  
van 0 tot 100. 
 
In combinatie met een lus kan met de onderstaande code de 
verschillende helderheid-levels van b.v. de zaklamp van een smartphone 
bepaald worden: 
 

from ti_hub import * 
for i in range(5): 
¨¨helderheid=brightness.measurement() 
¨¨print("De helderheid is ",helderheid) 
¨¨sleep(2) 

 

 
Indien we een Grove Light sensor aansluiten op de IN 1-poort gebruiken we de volgende code om de helderheid te 
bepalen: 
 

from ti_hub import * 
helderheid=light_level("IN 1") 
value=helderheid.measurement() 
print("De helderheid is ",value) 

 


