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Met behulp van dit programma, kunt u op een eenvoudige manier de Velleman K8055 
en/of de parallelle interface programmeren. 

Condities: 

 Ingangen Digitaal 1 – 5.  

 Ingangen Analoog A1 - A2 0 – 255.  

 De ingangen kunnen ook via een netwerk gelezen worden.  

 Elk gewenst tijdstip per dag instelbaar.  

 Timers. 0 – 7.  

 Geheugens 0 – 7.  

 Functietoetsen F1 – F8.  

 Variabelen A, B of C van 0 – 255.  

Acties: 

  Uitgangen Digitaal 1 – 8.  

 Uitgangen Analoog A1 - A2 0 - 255.  

 De uitgangen kunnen ook via een netwerk bestuurd worden.  

 Preset Timers vanaf 0,01 seconde tot 1 minuut.  

 Set of Reset Timers.  

 Set of Reset Geheugens 0 – 7.  

 Set, Vergroot of Verklein variabelen A, B of C.  

 Speel geluid *.WAV af via de geluidskaart.  

 Een aantal geluiden worden meegeleverd.   
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1. Programmeren. 

1.1 Digitale In- en Uitgangen, Set en Reset. 

Na installatie van het programma kan het via het startmenu gestart worden. 

De onderstaande figuur verschijnt na het starten van het programma. 

 

Indien er 1 of meer Velleman kaarten (K8055 of VM110) aangesloten zijn, dan moeten in het 

venster rechtsonder de aangesloten kaarten groen zijn. 

In dit geval is er 1 kaart gevonden. (Kaarten 0.) 

Er kunnen ook 3 parallelle poort interface´s aangesloten  

worden. Daar kan echter niet van gedetecteerd worden of deze aangesloten zijn. 

Het hoofdscherm is in 3 kolommen verdeeld. 

Conditie Actie 
Programma 

Beheer 

Hier worden de condities ofwel de voorwaarden 

geplaatst. 

Deze kunnen Waar of Onwaar zijn. 

Hier worden acties, 

ofwel de uit te 

voeren opdrachten 

wanneer condities 

waar zijn geplaatst. 

Voor het besturen 

van het programma. 

De instellingen van 

de condities 

De instellingen van 

de acties. 
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Aan de hand van een voorbeeld zal een en ander wel 

duidelijk worden. 

Klik in het groene deel linksboven naast regel 1 op de. 

. De & staat voor de EN functie. 

Er wordt dan een conditieveld aangemaakt, zoals u 

hiernaast ziet. 

Klik op de knop . 

Rechts op het scherm verschijnt het conditie invoer 

scherm. Hierin kunt u de conditie aanpassen. 

Op dit moment is de conditie... 

- Velleman digitale ingang, 

- Kaart nummer 0, 

- Als waar is, 

- Ingang 1. 

Wanneer uw Velleman kaart op een ander nummer staat, 

kunt u eenvoudig het nummer aanpassen door onder 

 het gewenste nummer te selecteren. 

(0...3) 

Klik in dit venster op  en de eerste 

conditie is geprogrammeerd. 

De conditie wordt 

vereenvoudigd in het 

conditieveld 

weergegeven. 

In woorden is de conditie, wanneer van Velleman kaart 

0, ingang 1 bediend wordt… 

We gaan door met het invoeren van nog een conditie. 

Klik in regel 2 links op . 

Klik daarna op 

 en 

verander alleen het 

nummer van de 

Digitale Ingang. 

Het nummer van de Digitale Ingang staat op 1 verander 

dit in 2. 

Klik daarna op . 

Op het scherm zouden nu de condities moeten zijn zoals 

hiernaast staat. 
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De condities (voorwaarden) zijn klaar. We kunnen nu aangeven wat er gedaan moet worden 

wanneer de conditie voldoet. Anders gezegd wanneer het WAAR is. 

Het invoeren van de acties gebeurt in de  blauwe actiekolom. 

Klik op regel 1 in het blauwe deel op de knop . 

Klik in het actieveld op de knop . 

Rechts op het scherm kunt u aangeven wat er gebeuren moet wanneer ingang 1 van Velleman 

kaart nummer 0 ingedrukt wordt. 

Wanneer u kaart 0 van Velleman geinstalleerd heeft, 

kunt u de instellingen zo laten. 

Set 1 wil zeggen doe uitgang 1 aan. 

Klik op . 

Voeg in regel 2 nog een actie toe, door op de knop 

 te klikken en daarna op de knop 

 

Hier moet u nu wel iets aanpassen. 

Klik op Reset in het venster onder Actie. 

Het nummer van de uitgang blijft 1. 

Reset 1 wil zeggen doe uitgang 1 uit. 

Klik op . 

Het programma is 

klaar. 

In de actiekolom 

moeten op regel 1 en 

2 de hiernaast 

getekende acties 

ingesteld zijn. 

Beide acties worden 

vereenvoudigd in het 

venster weergegeven. Wat het programma doet is 

hieronder in de tabel weergegeven. 

Regel Conditie Actie 

1 
Als ingang 1 van Velleman kaart 0 waar 

is, 

doe dan uitgang 1 van Velleman kaart 0 

aan. 

2 
Als ingang 2 van Velleman kaart 0 waar 

is, 

doe dan uitgang 1 van Velleman kaart 0 

uit. 
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Hieronder ziet u hoe het programma bij u er uit zou moeten zien. 

 

Wanneer het programma overeenkomt kan het gestart worden. 

Klik daarvoor op . 

De linker verticale lijn wordt nu rood en suggereert daarmee een voedingsspanning. Wanneer er 

geen condities zijn ingevoerd, wordt de horizontale lijn ook rood. 

Regel 1 en 2 zijn rood tot aan de getekende conditie en lopen rood door wanneer de conditie waar 

is. 

Wanneer het programma loopt is een eenvoudige animatie op het scherm te zien. 

 Druk op ingang 1 van de interface en uitgang 1 zal Geset worden. (aan gaan) 

 Druk op ingang 2 van de interface en uitgang 1 zal Gereset worden. (uit gaan) 

Met rode lijnen wordt aangegeven of de conditie voldoet. 

Drukt u beide knoppen gelijktijdig in, dan zal de uitgang snel achter elkaar Geset en Gereset 

worden. Het lijkt of deze dan minder fel brandt. 

Klik op  om het uitvoeren van het programma te beëindigen. 

Het ladder programma kan eenvoudig aangepast worden. We veranderen eerst het huidige. 

Klik in regel 1 in het conditie veld op . 

Zet het ingangsnummer op 5 en klik daarna op . 

 Klik op Start en controleer of uitgang 1 nu alleen aangaat wanneer ingang 5 bediend 

wordt. 

 Klik op Stop om het uitvoeren van het programma te beëindigen. 
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1.2 Functietoetsen als conditie, Impulsrelais. 

We voegen een andere conditie toe. 

Klik in regel 3 links op  en Klik daarna op de knop . 

We willen dat uitgang 8 Aan en Uitgezet wordt door op functietoets 1 (F1) te drukken. 

Klik daarvoor in het tabblad op Geheugen Toetsen Variabelen, zoals hieronder staat. 

 

In het venster selecteert u eerst 

. 

De toets F1 wordt dan automatisch geselecteerd. 

Indien nodig u kunt een andere toets selecteren. 

Klik daarna op  en de conditie is 

geprogrammeerd en moet er uitzien zoals hieronder. 

 

Klik op regel 3 in het blauwe deel op . 

Klik in het actie veld op de knop . 

Verander de instellingen zoals hieronder aangegeven. 

Een Impuls 

betekent dat, 

wanneer de 

conditie waar is, 

de uitgang 

omgekeerd wordt. 

 Is uitgang 8 uit, dan zal deze aangezet worden. 

 Is uitgang 8 aan, dan zal uitgang 8 uitgezet 

worden. 

Op de volgende pagina staat het programma zoals bedoeld is. 
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Klik op  en klik daarna op . 

 Ingang 5 set Uitgang 1. 
 Ingang 2 reset uitgang 1. 
 F1 set of reset uitgang 8. 

Afhankelijk van de computer kan maar een bepaald aantal functietoetsen gelijktijdig ingedrukt 

en ingelezen worden. Gemiddeld gesproken is het maximum vier. 

 het programma. 

Verwijder het programma door op te klikken. 

Klik op OK in het venster dat 

verschijnt en het programma wordt 

gewist. 

We wissen nu het programma om te 

voorkomen dat u door de vele 

mogelijkheden „de bomen door het bos 

niet meer ziet‟. 

In het programma kunt u maximaal 90 

regels programmeren. Voor de meeste toepassingen is dat voldoende. 
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1.3 De AND (EN) functie. 

Vaak moet aan meerdere voorwaarden voldaan worden voordat een actie uitgevoerd mag worden. 

We gebruiken daarvoor de AND functie. Een AND programmeer je op 1 regel. 

In het volgende programma wordt uitgang 1 alleen Geset wanneer Ingang 1 EN Functietoets F1 

gelijktijdig bediend worden. 

Maak op regels 1 en 2 de condities en acties aan zoals hieronder getekend. 

 

Start daarna het programma. 

 Uitgang 4 gaat alleen aan wanneer u ingang 1 EN F1 bedient. 
 Uitgang 4 gaat alleen uit wanneer u ingang 2 EN ingang 3 bedient. 

Test of het bovenstaande klopt. 

 het programma. 

Verwijder het programma door op te klikken. 
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1.4 De NOT (Waar/Onwaar) functie. 

Een NOT (Engels voor NIET) betekent eigenlijk „het omgekeerde‟. Het omgekeerde van Ja is 

Nee en het omgekeerde van Nee is JA! 

Met andere woorden Niet Ja is Nee. 

Een machine kan alleen aan gaan als de STOP toets NIET ingedrukt is.  

In het programma wordt de Niet aangegeven met Waar of Onwaar. 

Klik in het groene deel linksboven naast regel 1 op de . 

Klik op de knop  en u kunt de conditie aanpassen. 

In het conditie invoer scherm kunt u Waar of Onwaar 

selecteren, zoals hiernaast te zien is. 

Klik op Onwaar In het conditie veld wordt voor het 

ingangsnummer het wordt NOT geplaatst. 

 

Hieraan kunt u dus zien dat de conditie is NIET INGANG 1. 

Maak het programma af met de condities en acties zoals hieronder getekend. 

 

Start daarna het programma. 

 Uitgang 1 kan niet aangezet worden zolang ingang 1 ingedrukt wordt. 
 Uitgang 1 kan alleen aan wanneer ingang 1 niet bediend wordt. 

 het programma. 

Verwijder het programma door op te klikken. 
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1.5 Sound (Geluiden afspelen). 

Met geluiden kun je op een eenvoudige manier aandacht trekken wanneer dat nodig is. Een sirene 

betekent meestal alarm. Een sirene zou je met een ralais op een van de uitgangen van de 

interface kunnen aansluiten. 

De geluiden die we hier gebruiken worden via de geluidskaart van de computer weergegeven. Je 

moet er dus voor zorgen dat er luidsprekers of een koptelefoon aangesloten is. 

Maak op regel 1 en 2 de onderstaande condities aan. 

 

Klik op regel 1 in het blauwe deel op . 

Klik in het actieveld op de knop . 

Selecteer daarna het tabblad Sound. 

 

Hiernaast zie je het tabblad Sound staan. Je kunt een 

andere drive selecteren, maar dat is nu niet nodig. 

Wel zie je de mappen staan die op de drive staan van 

waaruit het programma gestart is. 

Selecteer de map Geluiden door er op te 

dubbelklikken. Selecteer daarna een van de 

onderliggende mappen. (bijvoorbeeld Effecten) 

In het onderstaande venster komen dan als het goed 

is geluidsbestanden te staan. Alleen bestanden met de 

extensie .WAV1 worden getoond. 

Selecteer 1 van de bestanden die in het onderste venster 

staan. Die naam komt dan bovenaan in het tabblad en in 

het actievenster te staan. 

Je kunt het geluid afspelen door er op te dubbelklikken 

of op te klikken zoals je hiernaast ziet staan. 

  

                                            
1 .WAV & .MP3 & .PCM & .VOC zijn allemaal extensies van muziek of geluidsbestanden. 

Dit programma kan alleen maar .WAV bestanden afspelen. 
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Het is niet de bedoeling om dit programma te gebruiken als een soort mediaspeler. Daar is het 

ongeschikt voor. 

Klik op  om het venster te sluiten. 

Voer op regel 2 als actie een ander geluid in. 

Je programma moet er ongeveer uitzien zoals hieronder staat. 

 

Klik op  en test daarna het programma. 

 Met Ingang 1 wordt het geluid van regel 1 uitgevoerd. 

 Met Ingang 2 wordt het geluid van regel 2 uitgevoerd. 

Voeg op regel 3 en 4 nog 2 geluiden toe die je aanstuurt met F5 en F6 functietoetsen. 

De geluiden moeten bij voorkeur niet te lang zijn, omdat dan het programma te traag wordt. 

het programma. 

Verwijder het programma door op te klikken. 
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1.6 Analoge uitgangen. 

De USB Velleman kaarten beschikken over 2 analoge in en uitgangen. Hoe deze gebruikt kunnen 

worden bekijken we aan de hand van een voorbeeld. Vanaf nu worden niet meer alle uit te voeren 

handelingen meer beschreven. Er wordt slechts kort beschreven wat u moet doen. 

In het conditie veld maakt u op regel 1 en 2 de volgende 

condities aan. 

Regel 1: Ingang 1 van de Velleman kaart. 

Regel 2: Ingang 2 van de Velleman kaart. 

In het actieveld maakt u op regel 1 de volgende actie aan. 

“Velleman Analoog”, zoals hiernaast te zien is. 

Daarna kiest u in het daaronder staande venster 

“Uit A1” 

 “Vergroot waarde met” 

zet met de scrol bar de waarde op “5”  

Deze actie doet het volgende. Wanneer de conditie WAAR 

is, dan wordt de waarde op de analoge uitgang A1 met 5 

verhoogd!  

Om de analoge waarde op een vaste waarde in te stellen, 

gebruikt u vanzelfsprekend de optie “Set waarde op” en 

stelt u met de scrol bar de gewenste waarde in. 

In het actie veld maakt u op regel 2 de volgende actie aan. 

“Velleman Analoog” 

 “Uit A1” 

“Verklein waarde met” 

Zet met de scrol bar de waarde op “5” 

Hieronder staat het programma zoals het bedoeld is. 

 

Start het programma en bekijk wat er gebeurd wanneer je ingang 1 bedient. Je kunt ingang 1 ook 

enkele seconden ingedrukt houden. 

Zolang ingang 1 waar is, zal per cyclus2 de waarde op A1 met 5 vergroot worden, tot een maximum 

van 255. Dit is te zien aan de led PWM1 op de Velleman kaart welke feller gaat branden. Door 

ingang 2 te bedienen wordt de waarde verkleind. 

Bij gelijktijdige bediening zal de waarde niet veranderen omdat +5 en – 5 gelijk aan nul is. 

Hoe snel een cyclus verloopt, is afhankelijk van de snelheid van uw computer. Gaat het te snel of 

te langzaam, dan kunt u vanzelfsprekend ook nog de vergroting van 5 aanpassen. 

                                            
2 Het programma loopt constant door alle regels van 1 tot 30. Het 1 keer doorlopen van 1 tot 30 

wordt een cyclus genoemd.  
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De snelheid van het verhogen of verlagen van de analoge uitgang is erg afhankelijk van de 

snelheid van de computer en eventueel van de netwerkverbinding. 

Daarom is er de optie „Wacht Op Niet’ beschikbaar. 

 het programma. 

Wijzig in regel 1 en 2 de actie. 

Vink in beide regels het vakje „Wacht Op Niet‟ aan. 

In het actieveld wordt de achtergrond donkerder gekleurd, 

zoals hiernaast te zien is. 

Door „Wacht Op Niet‟ aan te vinken gaat het veranderen van de 

waarde niet constant door. 

Er wordt telkens gewacht op het „loslaten‟ van de bijbehorende conditie. 

Start het programma en bekijk wat er gebeurd wanneer je ingang 1 bedient. Wanneer je ingang 1 

langer ingedrukt houdt zal de analoge waarde slechts 1 keer vergroot worden. 

Ingang 1 moet eerst weer losgelaten worden voordat er weer een verhoging plaats kan vinden. 
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1.7 Analoge ingangen. 

In het conditie veld maakt u op regel 3 de volgende conditie aan. 

“Velleman Analoog”, zoals hiernaast te zien is. 

Daarna kiest u in het daaronder staande venster 

“In A1” 

“Groter of gelijk aan” 

zet met de scrol bar de waarde op “30” 

Deze conditie doet het volgende. 

De conditie is WAAR wanneer de waarde op A1 groter of 

gelijk aan 30 is. 

Sluit het conditie venster. 

In het conditie veld maakt u op regel 4 de volgende conditie 

aan. 

“Velleman Analoog” 

“In A1” 

“Kleiner of gelijk aan” 

zet met de scrol bar de waarde op “29” 

In het Actie veld voert u de volgende acties in. 

Regel 3: Set Uitgang 4 van de Velleman kaart. 

Regel 4: Reset Uitgang 4 van de Velleman kaart. 

Hieronder staat het programma ter vergelijking. 

 

Start het programma en test of het volgende gebeurd. 

 Wanneer de waarde van de analoge ingang A1 groter of gelijk is aan 30, dan wordt 
Uitgang 1 van de Velleman Geset. (regel 3) 

 Wanneer de waarde van de analoge ingang A1 kleiner of gelijk is aan 29, dan wordt 
Uitgang 1 van de Velleman Gereset. (regel 4) 

De waarde op de ingangen wordt geregeld met de potmeter op de USB interfacekaart. Vraag aan 

je leraar hoe je deze moet of kunt gebruiken! 

Stop en wis het programma nadat u het getest heeft.  
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1.8 Tijd en Dag instelling. 

Het is mogelijk om een tijdstip op een willekeurige dag van de week in een conditie op te nemen. 

Wanneer de conditie WAAR is, wordt er een puls gegeven. Hiermee kunt u uiteraard weer 

verschillende acties laten uitvoeren. 

Voeg op regel 1 linksboven een conditie toe. Klik daarna op 

wijzig. 

Klik in het tabblad op Tijd of Timers, zoals hiernaast aangegeven is. 

U kunt met de „spin buttons‟ de gewenste tijd instellen. 

Daaronder kunt u de dagen instellen waarop dit 

uitgevoerd dient te worden. 

Op dit moment zijn alle dagen van de week aangevinkt. 

Elke dag zal dan om 14:17:10 uur de conditie even 

WAAR zijn. 

Stel de tijd in op 5 minuten na de huidige tijd en sluit 

dan het conditievenster. 

Voeg op regel 2 linksboven een conditie toe. Zet deze 

conditie als voorgaande, maar zet de tijd 5 minuten 

later. 

Als actie voert u bij regel 1 in 

Set Velleman uitgang 5. 

Als actie voert u bij regel 2 in 

Reset Velleman uitgang 5. 

Het programma kan er uitzien zoals hieronder getekend. 

 

Start het programma en kijk of het werkt. 

Meestal kunt u onder Windows de klok op het scherm zetten door rechtsonder op de tijd te 

klikken. 
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1.9 Timers 

Timers worden gebruikt voor korte terugkerende tijdwisselingen. U kunt er bijvoorbeeld een 

uitgang mee laten knipperen. De eerste regel in het ladderdiagram is bedoeld om de timers in te 

stellen op de gewenste waarde. Wat op deze regel staat wordt alleen 1 keer bij het starten 

uitgevoerd. 

Klik op de bovenste regel op  en daarna op . 

Klik in het tabblad op Timers, zoals hiernaast staat. 

Er zijn 8 timers beschikbaar. Met de scrol bar kunt u 

de timers instellen. 

Zet T0 op 2 seconden. 

Zet T1 op 4 seconden. 

Sluit daarna het venster. 

Voeg op regel 3 als conditie F1 toe. 

Voeg op regel 4 als conditie F2 toe. 

Voeg op regel 5 als conditie F3 toe. 

Voeg op regel 6 als conditie F4 toe. 

De functietoetsen worden gebruikt om de timers aan of 

uit te zetten. 

Klik daarvoor in regel 3 op voeg actie toe en selecteer 

timers. 

 

Selecteer Set of Reset Timer 

Selecteer Set 

Selecteer Timer T0 

Sluit het Actie invoer venster. 

Voeg in regel 4 een actie toe en selecteer timers. 

Selecteer Set of Reset Timer 

Selecteer Reset 

Selecteer Timer T0 

Sluit het Actie invoer venster. 

  



  Pagina -18- 

 

 

Voeg in regel 5 een actie toe en selecteer timers. 

Selecteer Set of Reset Timer 

Selecteer Set 

Selecteer Timer T1 

Sluit het Actie invoer venster. 

Voeg in regel 5 een actie toe en selecteer timers. 

Selecteer Set of Reset Timer 

Selecteer Reset 

Selecteer Timer T 1 

Sluit het Actie invoer venster. 

Als laatste gaan we op regel 7 en 8 aangeven wat Timer 0 en Timer 1 moeten schakelen. 

Maak op regel 7 een conditie aan en wijzig deze, stel 

op het tabblad Tijd of Timers in. 

Stel daarna Timer 0 in zoals hiernaast afgebeeld is. 

Dus Waar en T0 instellen. 

Sluit het bewerking venster, op regel 7 moet dan de 

conditie staan zoals hieronder getekend. 

 

Maak op regel 8 een conditie aan en wijzig deze, stel deze 

in als regel 7, maar nu voor Waar en T1. 

De actie op regel 7 is Velleman Impuls uitgang 1. 

De actie op regel 8 is Velleman Impuls uitgang 2. 

Als het een beetje mee zit ziet uw programma er ongeveer uit als op de volgende pagina. 
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Start het programma… 

 Wanneer u op F1 drukt wordt Timer 0 geactiveerd. 
Om de 2 seconden zal deze dan een signaal geven. 
Omdat uitgang 1 ingesteld is op impuls, zal deze uitgang knipperen. 

 Wanneer u op F2 drukt wordt Timer 0 gedeactiveerd. (Uitgeschakeld) 
 Wanneer u op F3 drukt wordt Timer 1 geactiveerd. 

Om de 4 seconden zal deze dan een signaal geven. 
Omdat uitgang 2 ingesteld is op impuls is, zal deze uitgang knipperen. 

 Wanneer u op F4 drukt wordt Timer 1 gedeactiveerd. 
 Omdat er een impuls gebruikt wordt, knipperen de uitgangen om de 4 en 8 seconden! 

De pulsen worden zoals op het scherm te zien is wel om de 2 en 4 seconden gegenereerd. 

Uiteraard zijn de regels 1 en 2 ook nog actief. Afhankelijk van de ingestelde tijd wordt uitgang 5 

Geset of Gereset. 

 het programma. 

Verwijder het programma door op te klikken. 
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1.10 Variabelen. 

U heeft de beschikking over 3 variabelen A, B en C. Deze kunnen een waarde hebben van 0 tot en 

met 255. In het volgende programma laten tellen we het aantal malen dat ingang 1 ingedrukt 

wordt. Na 10 keer indrukken wordt uitgang 1 met impuls geschakeld en wordt de variabele weer 

op nul Geset. 

Hier ziet u tevens hoe op dit moment nog een OF functie geprogrammeerd wordt. 

Ik denk dat u aan de hand van het onderstaande programma voldoende kennis heeft om dit 

zonder verdere uitleg in te voeren. 

Succes. 

 

Wanneer het programma ingevoerd is, start het dan. 

 Bij bediening van ingang 1 OF ingang 5 wordt 
Variabele A met 1 verhoogd. 
Op het scherm wordt de waarde van Variabele A ook weergeven. Hiernaast ziet u dat 
Variabele A momenteel een waarde van 4 heeft. 

 Als Variabele A de waarde 10 bereikt, wordt in regel 2 Uitgang 1 met Impuls geschakeld 
en wordt in regel 3 Variabele A weer op 0 gezet. 
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1.11 Geheugen. 

U heeft de beschikking over 8 geheugens. Deze kunnen een waarde hebben van 0 of 1. In het 

volgende programma wordt het geheugen gebruikt om bepaalde waarden vast te houden. 

Voer het onderstaande programma in. 

 

Wanneer het programma ingevoerd is, start het dan. 

 Bij bediening van ingang 3 wordt Geheugen 4 (M4) 
Geset. 
De status van de verschillende geheugens is op het 
scherm te zien. Hiernaast is het ook getekend. 

 Bij bediening van Ingang 4 wordt Geheugen 4 (M4) gereset. 

Wanneer M4 Geset is, wordt op regel 6 uitgang 8 Geset. Zolang M4 Geset is, kunt u uitgang 8 

niet Resetten met ingang 5. (Regel 7). Ten minste, uitgang 8 wordt wel Gereset, maar wordt bij 

de volgende cyclus meteen weer in regel 6 Geset zolang M4 Geset is. 

Daarom zou eigenlijk een conditie toegevoegd moeten worden zoals hieronder staat. 

 

 Met de ingangen 1 en 2 kunt u M0 Setten of Resetten. 
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1.12 Meerdere acties in 1 keer activeren. 

Wanneer bijvoorbeeld ingang 1 meerdere acties moet activeren, dan kunt u op elke regel 

natuurlijk telkens deze conditie herhalen met telkens daarachter de acties die u uit wilt laten 

voeren. Dit kan echter ook op een eenvoudiger manier. 

Door op  in het actie veld te klikken maakt u een verticale verbinding tussen 2 actielijnen. 

Tegelijkertijd worden dan de lijnen en de eventueel bijbehorende condities van de daar 

onderstaande regel gewist. 

In het hieronder staande programma is gebruik gemaakt van deze functie. Voer dit programma in 

en test de werking. 

 

 In de bovenste regel wordt Timer 0 op 5 seconden gezet. 

 Wanneer de conditie op regel 1 voldoet, dan worden Uitgang 1, Geheugen M0 en Timer T0  

geactiveerd. 

 Na 5 seconden worden in regel 4 Uitgang 1, Geheugen M0 en Timer T0 gedeactiveerd en 

wordt het geluid beep.wav afgespeeld. 
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1.13 Via een netwerk de interface besturen. 

Wanneer de interface op een computer met een netwerk is aangesloten kan deze via het netwerk 

bestuurd worden. Dit kan zelfs via het internet. Houd er wel rekening mee dat de snelheid 

behoorlijk kan afnemen. 

Elke computer in een netwerk heeft een eigen nummer ofwel een adres. Dit wordt het IP-adres 

genoemd. Een IP-adres bestaat uit vier getallen van 0 tot en met 255 gescheiden door punten. 

Het IP-adres van de computer waarop ik nu werk is bijvoorbeeld: 192.168.0.116 

In hetzelfde netwerk kan dat adres maar 1 keer voorkomen. Een school- of bedrijfsnetwerk is 

meestal door een server of router gescheiden van het internet. Daarom kan een computer op 

school best hetzelfde IP-adres hebben als een computer bij jou thuis. 

We beginnen met de besturing via een eigen netwerk. 

Start het programma EasyProgIntFace server op de computer waarvan je via het netwerk de 

interface wilt besturen. Hieronder zie je een schermafdruk van het programma. 

 

Er is te zien dat er 1 Velleman interface gevonden is. Van deze kaart wordt de status van de in-

en uitgangen weergegeven. (Ingang 3 en 4 zijn bediend, Analoog A1 = 85 en A2 = 159) 

Er zijn 2 gegevens die je moet onthouden of opschrijven. 

Dat zijn het IP-adres en de Poort. Hier is het IP-adres 192.168.0.116 en de Poort 2402. 

Op jouw computer zal het IP-adres wel anders zijn. 

Klik op en de server staat klaar.  

Op het scherm zal de tekst op de knop veranderen in 

„Wacht niet langer.’ 

In de statusbalk staat de tekst 

„Wacht op verbinding.’ 

Tot zover de instellingen van de server.  
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Ga nu naar de computer vanwaar je de interface wilt besturen en start het programma 

EasyProgIntFace. Het is handig wanneer deze computer in de 

buurt van de server staat. 

Maak op regel 1 de onderstaande conditie aan. 

 

Voor het aanmaken van deze conditie moet je dus „Netwerk‟ 

aanvinken zoals hiernaast staat. 

Als actie op regel 1 kies je het afspelen van een geluid. 

Hieronder zie je het programma zoals het bedoeld is 

 

Nu moet het programma nog weten met welke computer verbinding gemaakt moet worden. 

Gebruik hiervoor het IP-adres en de poort dat je onthouden of opgeschreven hebt. 

Hiernaast zie je de instellingen staan. Als ze op jouw 

computer niet gelijk zijn aan de onthouden of opgeschreven 

waarden, moet je ze aanpassen. 

Klik op het adres en of de poort en voer de getallen 

zorgvuldig in. 

Controleer nog een keer of het IP-adres en de Poort correct 

ingevuld zijn. 

Klik nu op start. 

Wanneer het goed is zal er een verbinding gemaakt worden. 

Op de computer zal het netwerk venster veranderen zoals 

hiernaast getekend is. 

Laat iemand ingang 1 van de Velleman kaart op de server 

indrukken. Op deze computer zal dan het gekozen geluid 

afgespeeld worden. 

Wanneer gegevens verzonden of ontvangen worden, zullen de vakjes met „In‟ en of „Uit‟ oplichten. 

Wanneer u een aangesloten interface via het internet aanstuurt werkt dat op dezelfde manier. 

Echter zal meestal door de systeembeheerder een aanpassing moeten worden gedaan. Op de 

router of de server moet aangegeven worden dat verzoeken voor de ingestelde poort 

doorgestuurd moeten worden naar het IP-adres van de computer waarop de interface 

aangesloten is.  
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2. Opmerkingen ten aanzien van het programma. 

Een aantal eigenschappen van het programma op een rijtje. 

Het programma. 

 Het verschil tussen Pauze en Stop is dat de variabelen enz. gereset worden 

Timers. 

 Timers zijn instelbaar op 0,01 sec. Dit is gedaan omdat blijkt dat sommige animaties 

hierdoor toch sneller lopen. Zeker wanneer u alleen parallelle poort interfaces gebruikt, 

is dit duidelijk waarneembaar. Ga er echter niet vanuit dat ze dan nauwkeurig werken. 

Het aansturen van de Velleman kaarten duurt alleen al ongeveer 0,16 sec. 

 Wanneer u oudere „.vpp‟ programma‟s gebruikt kan het zijn dat de timer een factor 100 

te klein is. Pas de timers dan aan en overschrijf het oude programma. 

 Tevens is het aantal timers dat gelijktijdig gebruikt wordt van invloed op de 

nauwkeurigheid. 

Netwerk. 

 Op een eigen bedraad netwerk zijn de snelheden redelijk goed, zelfs wanneer u gebruik 

maakt van een draadloze verbinding. Verbindingen via het internet zijn echter wel wat 

trager. Test dus van tevoren op welke minimale tijd de timers gezet kunnen worden. 

 De besturing via een netwerk is ook iets anders dan lokaal. Wanneer lokaal in 

bijvoorbeeld regel 3 een uitgang Geset wordt, dan zal dat ook direct geschieden. Zou 

daarna in bijvoorbeeld regel 6 dezelfde uitgang Gereset worden, dan gebeurt dat ook 

direct! 

Dus tijdens 1 cyclus worden de uitgangen Geset en Gereset. 

bij de besturing via het netwerk worden de uitgangen na elke cyclus aangestuurd. Dus bij 

eenzelfde programma zal de betreffende uitgang via het netwerk niet kortstondig Geset 

worden. 

 Het laatst ingevoerde IP-adres en Poort worden opgeslagen als standaard. 

 Bij het opslaan van een programma wordt ook het ingestelde IP-adres en de Poort 

opgeslagen en bij het lezen dus weer als standaard gebruikt. 

Foutmeldingen. 

 Wanneer de verbinding verbroken wordt zal het programma meestal vastlopen. Misschien 

dat er ooit nog eens een foutafhandeling toegevoegd wordt. 

Dashboard. 

 Het versienummer van het programma is op te vragen door op het logo te klikken. 

Algemeen. 

 Het aantal functietoetsen dat gelijktijdig ingedrukt kan worden verschilt per computer. 

Het varieert van 2 tot 5 op de door mij geteste computers. 

 De Dell computers welke bij ons op school gebruikt worden kennen beperkingen voor wat 

grafische weergave betreft. Bij een resize naar een maximale resolutie kan de 

achtergrond afbeelding niet meer getoond worden. 

Bij het programma over de schuifmaat had ik ook al eens zo‟n uitzonderlijk probleem. Dit 

heb ik alleen nog maar bij Dell computers aangetroffen. Wanneer een insteek grafische 

kaart gebruikt wordt, doet het probleem zich niet voor.  
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3. Ter leering ende vermaeck. 

In dit hoofdstuk worden een aantal voorbeelden van programma‟s gegeven. Je kunt er van leren 

op welke manier je programma‟s kunt schrijven. 

3.1 Looplicht. 

 Conditie Actie 

Init - - - PreSet T0 = 0,1 sec 

1 
Digitaal IN 1 

Velleman kaart nr. 0 
- - 

Set T0 

2 
Digitaal IN 2 

Velleman kaart nr. 0 
- - 

Reset T0 

3 
Als Timer T0 is 

Waar 
- - 

Vergroot variabele A met 

1 

4 
Als Variabele A 

=> 9 
- - 

Set variabele A op 1 

5 
Als Variabele A 

= 1 
- - 

Impuls Digitaal OUT 1 

Velleman kaart nr. 0 

6 
Als Variabele A 

= 2 
- - 

Impuls Digitaal OUT 2 

Velleman kaart nr. 0 

7 
Als Variabele A 

= 3 
- - 

Impuls Digitaal OUT 3 

Velleman kaart nr. 0 

8 
Als Variabele A 

= 4 
- - 

Impuls Digitaal OUT 4 

Velleman kaart nr. 0 

9 
Als Variabele A 

= 5 
- - 

Impuls Digitaal OUT 5 

Velleman kaart nr. 0 

10 
Als Variabele A 

= 6 
- - 

Impuls Digitaal OUT 6 

Velleman kaart nr. 0 

11 
Als Variabele A 

= 7 
- - 

Impuls Digitaal OUT 7 

Velleman kaart nr. 0 

12 
Als Variabele A 

= 8 
- - 

Impuls Digitaal OUT 8 

Velleman kaart nr. 0 
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3.2 Ingangen wel of niet gelijktijdig bedienen. 

De interface heeft maar vijf ingangen. Dat lijkt weinig, maar bedenk wel dat daarmee 2^53 

verschillende schakeltoestanden4 zijn. (2^5 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 32) 

Elke ingang kan vanzelfsprekend apart bediend worden. Maar je kunt ook ingang 1 en ingang 2 

gelijktijdig bedienen. Maar natuurlijk ook ingang 1 en ingang 3 en ingang 5. Op deze manier zijn 

32 verschillende schakeltoestanden mogelijk. 

In het onderstaande programma worden alleen ingangen 1; 2 en 3 gebruikt. Er zijn dan in totaal 

2^3 = 8 schakelmogelijkheden. 

 Conditie Actie 

Init - - - - 

1 
Digitaal IN 1 

Velleman kaart nr. 0 

Digitaal NOT IN 2 

Velleman kaart nr. 0 

Digitaal NOT IN 3 

Velleman kaart nr. 0 

Impuls Digitaal OUT 1 

Velleman kaart nr. 0 

2 
Digitaal IN 2 

Velleman kaart nr. 0 

Digitaal NOT IN 1 

Velleman kaart nr. 0 

Digitaal NOT IN 3 

Velleman kaart nr. 0 

Impuls Digitaal OUT 2 

Velleman kaart nr. 0 

3 
Digitaal IN 1 

Velleman kaart nr. 0 

Digitaal NOT IN 1 

Velleman kaart nr. 0 

Digitaal NOT IN 2 

Velleman kaart nr. 0 

Impuls Digitaal OUT 3 

Velleman kaart nr. 0 

4 
Digitaal IN 3 

Velleman kaart nr. 0 

Digitaal IN 2 

Velleman kaart nr. 0 

Digitaal NOT IN 3 

Velleman kaart nr. 0 

Impuls Digitaal OUT 4 

Velleman kaart nr. 0 

5 
Digitaal IN 1 

Velleman kaart nr. 0 

Digitaal IN 3 

Velleman kaart nr. 0 

Digitaal NOT IN 2 

Velleman kaart nr. 0 

Impuls Digitaal OUT 5 

Velleman kaart nr. 0 

6 
Digitaal IN 1 

Velleman kaart nr. 0 

Digitaal IN 3 

Velleman kaart nr. 0 

Digitaal NOT IN 3 

Velleman kaart nr. 0 

Impuls Digitaal OUT 6 

Velleman kaart nr. 0 

7 
Digitaal IN 2 

Velleman kaart nr. 0 

Digitaal IN 2 

Velleman kaart nr. 0 

Digitaal IN 3 

Velleman kaart nr. 0 

Impuls Digitaal OUT 7 

Velleman kaart nr. 0 

8 
Digitaal NOT IN 1 

Velleman kaart nr. 0 

Digitaal NOT IN 2 

Velleman kaart nr. 0 

Digitaal NOT IN 3 

Velleman kaart nr. 0 

Impuls Digitaal OUT 8 

Velleman kaart nr. 0 

Wanneer je dit programma test kun je een indruk krijgen van de snelheid. Probeer maar eens 

gelijktijdig ingang 1 en 2 in te drukken en gelijktijdig weer los te laten. 

De kans is dan groot dat je heel even alleen ingang 1 of 2 bedient en daarmee een andere uitgang 

set. 

Telkens wanneer een ingang bediend wordt zie je ook dat regel 8 uitgevoerd wordt. 

  

                                            
3 In het programma „Digitale Technieken‟ wordt dit uitgelegd. 
4 Een schakeltoestand geeft hier aan welke ingangen wel en welke ingangen niet bediend zijn. 
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3.3 LDR besturing. 

Komt nog, ik moet ook wel eens slapen… 

Een LDR is een Light Dependent Resistor. In het Nederlands Licht Afhankelijke Weerstand. 

Wanneer er meer of minder licht valt op de LDR zal de weerstand veranderen. De LDR sluiten we 

aan op een analoge ingang van de USB interface. 

 

 

 

 

 

 

  

4700 Ohm

geel violet rood

100 uF LDR

+ 9 Volt gelijkspanning batterij.

Nul batterij.

GND Interface

A1 Interface
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4. Inleiding. 

De inleiding staat achteraan opdat mijn leerlingen meteen aan het werk kunnen. Interface 

kaarten waarmee externe apparaten bestuurd kunnen worden hebben meestal als nadeel dat ze 

voor de meeste mensen lastig te programmeren zijn. Er wordt vaak wel ondersteuning geleverd 

voor het programmeren in C, Delphi of Visual Basic, maar daarmee is het probleem nog niet 

opgelost. 

Met dit programma kunt u op een zeer eenvoudige manier de interface programmeren zonder 

kennis te hebben van gangbare programmeertalen. 

U zult zien dat het schrijven van een ´programma´ eenvoudig en snel te doen is. 

Ik denk dat u zonder programmeerervaring binnen 5 minuten uw eerste programma geschreven 

heeft! 

 

5. Het programma. 

5.1 Installatie 

Voor het installeren moet u eerst het gedownloade bestand (ZIP) uitpakken. Met setup 

installeert u vervolgens het programma. 

Op deze knop moet u klikken om door te gaan met installeren. 

 

Bij het uitpakken wordt ook een map Geluiden gemaakt. Hierin staan een aantal geluiden die 

gebruikt kunnen worden. 

Het is handig deze map te kopiëren naar de map waarin EasyProgIntFace geïnstalleerd is.  

 

Apart te downloaden zijn de voorbeeld programma‟s die in de handleiding beschreven worden. U 

kunt de uitgepakte map plaatsen in bijvoorbeeld de map „mijn documenten‟ of „bibliotheek 

documenten‟, afhankelijk van welke Windows versie u gebruikt.  
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5.2 Omschrijving van het programma. 

De bedoeling van dit programma is om mijn 

leerlingen kennis te laten maken met ladder 

programmeren. Daarnaast kunnen leerlingen nu hun 

eigengebouwde interface ook zelf programmeren. 

Het programma is nog niet klaar. Ik wil de  „OF‟ 

functie (dat zijn verticale lijnen) nog toevoegen. 

Of kan wel gemaakt worden, maar dat kan 

efficiënter. Mijn leerlingen werken momenteel 

met het programma. dus wordt duidelijk wat er nog veranderd, verbeterd en toegevoegd kan. 

Alle interfaces kunnen door elkaar bestuurd worden. Het is geen enkel probleem om bijvoorbeeld 

met s1 van de parallelle poort kaart uitgang 8 van Velleman kaart 1 te besturen en omgekeerd. In 

principe zijn dan totaal 35 ingangen en 56 uitgangen te besturen. 

5.3 Parallelle poort adressen. 

Voor het aansturen van de printer 

poorten is een adres (getal) nodig. 

Normaal gesproken is dat voor een 

ingebouwde printerpoort &H0378. 

Bij het uitbreiden van het aantal poorten 

kan gebruik worden gemaakt van een PCI 

insteekkaart5. Deze kaarten gebruiken meestal echter niet 

de standaard adressen. Om besturing toch mogelijk te maken kunt u de adressen aanpassen. 

Open daarvoor met bijvoorbeeld het kladblok het bestand Poortsettings.dat  die in de map met 

het programma staat. In dit bestand kunt u de voor uw computer benodigde adressen invullen. 

Gebruik daarvoor de Hexadecimale waarden. Dit bestand moet uit 4 regels bestaan met op regel 

2, 3 en 4 de adressen welke u gebruiken wilt. 

Hieronder staan de settings zoals ze op mijn computer met 3 LPT poorten gebruikt worden. 

 
  Poortsettings.dat 

De IO adressen voor de parallelle poorten. 

0378 

E800 

EC00 

De benodigde adressen kunt u in het apparaat beheer van Windows terugvinden. Als het bestand 

Poortsettings.dat niet bestaat, dan worden de standaard waarden gebruikt.  

                                            
5 Getest met de hier afgebeelde kaart met 2 poorten. Conrad nummer 971510  
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6. Kant en klare parallelle interfaces. 

Niet alle functies van het programma zijn in deze handleiding beschreven. Het opslaan en lezen 

van disk is wegens vanzelfsprekendheid niet behandeld. 

Op dit moment werken mijn leerlingen er mee, dus zullen de aanwezige Bugs6 wel tevoorschijn 

komen. U mag eventuele fouten en 

suggesties altijd naar mij mailen. 

Op mijn website vindt u meer 

informatie over het maken van een 

eigen interface. 

Ook kant en klare parallelle 

interfaces met relais, zoals 

hiernaast afgebeeld, kunnen 

door de software aangestuurd 

worden. 

Bij Conrad is het bestelnummer 130217. 

De vijf ingangen kunt u zelf eenvoudig toevoegen. Verder heeft deze 

kaart vanzelfsprekend een 

voeding nodig. 

Een andere uitvoering van een 

parallelle interface is de CK1601- 
Parallel Port Relay Board (Kit) - 
$34.95. 

Ik vond deze op 

http://electronickits.com/kit/co

mplete/elec/ck1601.htm 

Een kant en klare interface in een 

behuizing staat op 

http://www.quasarelectronics.com 

De naam hiervan is 3074V2. 

(5 Amp @ 45Vac/70Vdc max.) 

Echter op de onderstaande link 

http://www.electronics123.com 

zijn de gegevens 250VAC bij 5A. 

Mocht u grotere stromen besturen (7A) 

dan wordt geadviseerd de printbanen van 

de relais naar de connectoren van (extra) 

soldeertin of zwaardere bedrading te 

voorzien. 

                                            
6 Bugs zijn fouten in het programma waardoor „vreemde‟ dingen kunnen gebeuren. 

http://electronickits.com/kit/complete/elec/ck1601.htm
http://electronickits.com/kit/complete/elec/ck1601.htm
http://www.quasarelectronics.com/
http://www.electronics123.com/


  Pagina -32- 

 

 

7. Mijn ervaringen in de klas. 

Het programma is niet bedoeld voor professionele toepassingen. De betrouwbaarheid kan 

daarvoor onvoldoende gewaarborgd worden. 

 Het meest „succesvolle‟ programma dat mijn leerlingen schrijven is hoofdstuk 1.5 sound 

(geluiden afspelen). Wanneer u voor aangesloten boxen zorgt, kunt er vanuit gaan dat u 

de leerlingen moet aanmanen verder te gaan met het volgende hoofdstuk. 

Erg succesvol blijkt het geluid van apen op regel 1 en de m16 op regel 2. 

(Andere „minder verantwoorde‟ combinaties ben ik ook tegengekomen.) 

  Het aansturen van pneumatische onderdelen is ook erg leuk om te doen. 

 

 



dinsdag 24 augustus 2010 17:11 
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