
16-02-2023

Arduino & het Internet of Things
microcontrollers als bouwstenen van het IoT

Marten Sikkens

Espressif  ESP8266

Marten Sikkens       Seniorweb Computercafé 1

Computercafé

m.sikkens@onsnet.nu



16-02-2023

Internet of Things?

Een voorbeeld dat nogal eens 
voorbij komt...
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...maar het ligt toch wat anders
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Maar is dat dan niet handig, zo’n slimme koelkast?

• Jawel, want een slimme koelkast kan ontbrekende producten signaleren en dat 
melden...

• ... maar weet niet of er bezoek komt en daarom extra dingen nodig zijn

• ... en weet ook niet of het gezin op vakantie is en er dus niets nodig is
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Daarom logischer:  

• de koelkast meldt dit aan een centraal systeem dat:

– door de gebruikers wordt gevoed met gegevens

– het hele huishouden in de gaten houdt 

– ... en waar nodig actie neemt
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“Home Domotica”

• = “domus” (huis) + 
“informatica”
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• = een netwerk 
bestaande uit een 
centraal systeem dat 
wordt gevoed door 
allerlei signalen van 
apparatuur in huis en 
dat daarop actie kan 
nemen
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Home-domotica netwerk al eerder in Computercafé:
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“Home Domotica”

Marten Sikkens       Seniorweb Computercafé 6

microcomputer met 
domotica-software 

(bij.v. Domoticz, 
Home Assistant)

Raspberry Pi
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“Home Domotica”
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microcontroller
met sensor(en)

“slimme koelkast”

Internet of 
Things (IoT)
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Wat is nu eigenlijk een microcontroller?

• Een microcontroller is één enkele 
elektronische chip, die complexe taken kan 
uitvoeren aan de hand van een programma 
dat in de chip is opgeslagen

• Op die chip zijn meerdere onderdelen 
samengebracht zoals:
– een processor (centrale verwerkingseenheid)
– een RAM-werkgeheugen
– een programma-geheugen
– verder bijv.  analoog/digitaal- (A/D) en 

digitaal/analoog (D/A) converters
– een klok 
– ...
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Voorbeelden van 
microcontroller-chips: 

ATMEL ATMEGA 328 ATMEL ATMEGA 4808

Espressif  ESP32-WROOMEspressif  ESP8266
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Wat is een microcontroller: ingangen 

• Met zijn metalen contactpinnen staat de 
microcontroller in contact met de buiten-
wereld.  

• Een aantal van die contactpinnen zijn ingangen, 
waarop je sensoren kunt aansluiten zoals een 
lichtsensor, een temperatuursensor, een
bewegingssensor, een schakelaar enz. Hiermee 
kan de microcontroller de buitenwereld 
“waarnemen”
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temperatuur
-sensor

ultrasone 
afstands-sensor

infrarode 
bewegingssensor

Voorbeelden van sensoren: 
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Wat is een microcontroller: uitgangen

• Andere contactpinnen zijn uitgangen, waarop je 
actuatoren kunt aansluiten.  Hiermee kan de 
microcontroller de buitenwereld “besturen”
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stappenmotor

Voorbeelden van actuatoren: 

• In het programma staat beschreven wat de micro-
controller moet doen. Bijv. reageren op een ingang en 
vervolgens 1 of meerdere uitgangen schakelen.  

• Een voorbeeld is het signaal lezen van een 
temperatuursensor en als die boven een grenswaarde
komt een radiatorkraan (deels) dichtdraaien m.b.v. een 
stappenmotor.  Die grenswaarde zal meestal van het 
centrale systeem komen.

waterpomp
magneetventiel

display

lamp
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Microcontrollers zijn overal! 

• Microcontrollers vindt je overal. Bijna elk elektrisch 
apparaat heeft wel één of meer micro-controllers: 
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• wasmachine/vaatwasser

• smartphone/watch

• magnetron/oven

• thermostaat

• afstandsbediening

• enz.

• Een moderne auto heeft minstens 10 microcontrollers aan boord

• En zelfs in een OV-chipkaart zit een microcontrollertje, zo groot 
als een suikerkorreltje. 



16-02-2023

Zelf mee experimenteren?

• Omdat microcontrollers heel goedkoop zijn (enkele 
euro’s) is het verleidelijk om om zelf eens zo’n 
microcontroller aan te schaffen.  
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• De benodigde software is open-source en dus gratis 
en er is veel documentatie beschikbaar op het 
internet.  Dus is er eigenlijk niets wat je tegenhoudt 
om meteen maar te beginnen...

• En als je dat doet ben je zeker niet de enige!  Er 
bestaat een grote gemeenschap van mensen die zelf 
(home-domotica) toepassingen bouwen en daarover 
publiceren op het internet.  
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Zelf mee experimenteren?  (vervolg)

• Maar draadjes solderen aan de pinnetjes van zo’n 
kleine chip?  

Groot risico dat je de chip beschadigt...
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• Daarom is het veel handiger om een ontwikkelbordje
te gebruiken.  Op zo’n ontwikkelbordje bevinden zich:

– een microcontroller-chip

– (mini)stekker-aansluitingen voor de afzonderlijke pinnen

– voeding-aansluitingen (bijv. via USB) en eventuele 
spanningsomzetters

– een seriële bus aansluiting om de microcontroller te 
kunnen programmeren

– enz.

De “grootvader” van dit 
soort ontwikkel-bordjes 
is het Arduino platform
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Arduino platform

• Het idee van Arduino werd in 2005 geboren in Italië, bij 
het Ivrea Interaction Design Institute. 
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• Het Arduino-platform moest worden ontworpen voor rapid prototyping en 
leren programmeren door studenten die nog niet eerder met elektronica en 
programmeren te maken hadden gehad. 

• Nadat het Arduino-platform buiten het instituut rechtenvrij ter beschikking 
kwam werd het geadopteerd door een veel bredere groep gebruikers en 
werd het een “open source” platform
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Arduino (vervolg)

• Alle Arduino-ontwikkelborden zijn gebaseerd op de 
principes van open source-licenties, waardoor 
gebruikers ze onafhankelijk kunnen bouwen en aan 
specifieke behoeften kunnen aanpassen.

• De software is ook open source en ontwikkeld 
dankzij het werk van gebruikers over de hele wereld.
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• Er is dan ook een schat aan informatie over dit 
platform te vinden op internet en in boeken over 
hardware en software plus ook vele toepassingen!
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Arduino: diverse soorten ontwikkelborden
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grote broer van de Uno: meer in- en uitgangen

meest gebruikte bord, goedkoop (bespreken we dadelijk)

klein, zelfde functionaliteit als de Uno maar duurder, 
kun je op een experimenteerbordje prikken

Uno

Mega

Nano
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De Arduino “Uno”:  het meest gebruikte bord
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ca. 7 cm
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De Arduino Uno
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USB aansluiting
(seriële bus + voeding 5V)

net-adapter aansluiting
(7-12V DC)

reset druktoets

ATmega328 microcontroller-chip

analoge ingangen

digitale in- en uitgangen:
(GPIOs oftewel General      
Purpose Input/Outputs)     

voedings-verbindingen
(o.a. 5V, 3.3V, GND)

Rx
Tx

seriële bus
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Hoe programmeer je de Arduino Uno?

• Met behulp van een een speciale  
ontwikkel-omgeving kun je programma’s 
schrijven voor het Arduino-platform (maar 
ook voor veel andere microcontrollers)

• Die programma’s kun je vervolgens laden in 
de Arduino Uno via de seriële bus (USB 
kabel) en vervolgens testen op de werking
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• met print-commando’s in het programma 
kun je de Arduino Uno teksten laten 
verzenden via de seriële bus en tonen op 
het scherm van de laptop/PC
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De ontwikkelomgeving Arduino IDE

De Arduino IDE (Integrated Development Environment) omvat verschillende functies:

• De tekstverwerker kan gebruikt worden om het programma te schrijven in een aangepaste 
versie van de taal C/C++

• De compiler converteert de code naar machinetaal die geschikt is voor de Arduino

• De uploader stuurt de machinecode naar de Arduino

• De seriële monitor kan gebruikt worden om de meldingen te tonen die worden verstuurd door 
de Arduino m.b.v. het Serial.print() commando
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De Arduino IDE software kun je gratis downloaden via www.arduino.cc/en/software

http://www.arduino.cc/en/software
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De Arduino programmeertaal

De “Language Reference” vind je op het internet, met voorbeelden:

www.arduino.cc/reference/en
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http://www.arduino.cc/reference/en


16-02-2023

Demo 1: knipperende LED

Hiervoor hebben we nodig:

• uiteraard een laptop en een Arduino Uno

• een LED, aan te sluiten op een digitale uitgang (0 - 5V) van de Arduino Uno
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• een weerstand van 220  om de LED-stroom te begrenzen

• een experimenteerbordje (“breadboard”) om LED en weerstand op te 
monteren

• aansluit-snoertjes met stekkers (“jumper kabeltjes”)
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Intermezzo: wat is een “breadboard”?
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Demo 1:  knipperende LED
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Programma-opbouw 
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import bibliotheken, 
declaratie globale variabelen

initialisatie

wordt eenmalig uitgevoerd

wordt steeds weer uitgevoerd
het eigenlijke programma

commentaar/beschrijving wordt genegeerd
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Demo 1:  knipperende LED, het programma
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commentaar/beschrijving

import bibliotheken, 
declaratie globale variabelen

initialisatie

het eigenlijke programma

#define LEDpin 3                          // de pin (GPIO) waarop de LED is aangesloten

void setup()
{

pinMode(LEDpin, OUTPUT); // maak deze pin een uitgang 
}

void loop() 
{

digitalWrite(LEDpin, HIGH);     // zet de LED aan (hoge spanning = 5 V)  
delay(500);                                  // wacht aantal ms
digitalWrite(LEDpin, LOW);      // zet de LED uit (lage spanning = 0 V) 
delay(500);                                  // wacht aantal ms  

}

/*
Demo: knipperende LED 
Seniorweb Computercafe
Marten Sikkens

*/
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Demo 2: temperatuur/vochtigheids sensor

Hiervoor hebben we nodig, behalve de laptop en Arduino Uno:
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• een temperatuursensor DHT11                     plus “pull up” weerstand 1k

• een experimenteerbordje om de DHT11 en de weerstand op te monteren

• aansluitsnoertjes met stekkers (“jumper kabeltjes”)
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Demo 2: temperatuur/vochtigheids sensor
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Demo 2: temperatuur/vochtigheidsensor, het programma

/*

Demo: Temperatuur- en vochtigheidsensor

Seniorweb Computercafe,  Marten Sikkens

*/

#include "DHT.h"                    // bibliotheek voor de DHT11/DHT22

#define DHTPIN 2                   // digitale uitgang van de sensor

DHT dht(DHTPIN, DHT11);    // initialiseer de bibliotheek  voor  DHT11

void setup()  {

Serial.begin(115200);         // start de seriële monitor

dht.begin();                           // start het uitlezen van de DHT11

}

void loop()  {

float t = dht.readTemperature();     // lees de temperatuur in °C

float h = dht.readHumidity();            // lees de vochtigheid in 

// Print de waarden op de Serial Monitor

Serial.print("Temperatuur: ");

Serial.print(t);  
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Serial.print("°C ");
Serial.println(“Vochtigheid: ");
Serial.print(h);
Serial.println(" %");
delay(2000);

}
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Demo 3: idem, uitbreiding met LCD-display

Hiervoor hebben we nog extra nodig: een LCD-display met I2C-bus
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Wat is een I2C-bus?

• de I2C-bus is een door Philips ontwikkelde seriële databus en wordt veel gebruikt in de 
industrie

• de I2C-bus gebruikt 2 lijnen, data (SDA) en klok (SCL)  (plus ook de 2 lijnen van de voeding)

• de Arduino Uno beschikt ook over deze I2C-bus: SDA (pin A4) en SCL (pin A5)
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Demo 3: DHT11 sensor met LCD-display
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Demo 3: DHT11 sensor met LCD-display, programma

/*

Demo: Temperatuur- en vochtigheidsensor met LCD display

Seniorweb Computercafe,  Marten Sikkens

*/

#include "DHT.h"                    // bibliotheek voor de DHT11/DHT22

#define DHTPIN 2                   // digitale uitgang van de sensor

DHT dht(DHTPIN, DHT11);    // initialiseer de DHT bibliotheek 

#include <LiquidCrystal_I2C.h>        //  bibliotheek voor LCD

LiquidCrystal_I2C  lcd(0x27,16,2);   //  initialiseer de LCD  bibliotheek, 
16 karakters per regel, 2 regels

void setup()  {

Serial.begin(115200);

dht.begin();             //   start DHT11

delay(1000);

lcd.init();                   // initialisatie LCD-display

lcd.clear();                // inhoud LCD display wissen

lcd.backlight();        //  backlight LCD aanzetten

}
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void loop()  {
float t  = dht.readTemperature();     // read temperature
float h = dht.readHumidity();            // read humidity

// toon de waarden op het LCD display
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Temp: ");
lcd.print(t);
lcd.print(" ");
lcd.print((char)223);                         // het ° teken
lcd.print("C");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Vocht: ");
lcd.print(h);
lcd.print(" %");
delay(5000);

}
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Even een intermezzo...

• Een breadboard is leuk om te experimenteren maar 
niet echt een robuuste oplossing
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• de hier getoonde simpele voorbeelden, kun je zelf 
zonder veel moeite op een universeel printplaatje 
solderen...

• ...maar voor ingewikkelder schakelingen is dat een 
flinke uitdaging...

• ...en dan kunnen zgn. “shields” een oplossing bieden
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“Shields”: kunnen bovenop een Arduino Uno worden “geprikt”

Marten Sikkens       Seniorweb Computercafé 35

6 Relais-shield

Audio-shield

Voorbeelden:
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Maar wat ten aanzien van  connectiviteit?

• De Arduino Uno beschikt niet zelf over Bluetooth of WiFi
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• Bluetooth is mogelijk met bijv. de module HC-05 (of HC-06)

• deze verbind je met de seriële bus van de Arduino (Rx, Tx-pinnen) en zo verzend 
je draadloos karakters van en naar een tweede Bluetooth-apparaat

• hiermee kan je dus de Arduino Uno bedienen met een geschikte app op je 
smartphone  
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Demo 4: LED aan/uit met HC-5 Bluetooth module
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verbreek de serial bus lijnen
om het programma te laden!
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Demo 4: LED aan/uit met Bluetooth module, het programma

/*

Demo: Arduino bedienen via Bluetooth

Seniorweb Computercafe,  Marten Sikkens

*/

#define LEDpin 3                             // hier is de LED op aangesloten

char inputByte;                               // ontvangen karakter

void setup() {

Serial.begin(115200);                   // start de seriele bus

pinMode(LEDpin, OUTPUT);       // definieer als uitgang

}

void loop() {

while (Serial.available() > 0) { // zolang er iets wordt ontvangen

inputByte = Serial.read();          //  lees een karakter     

if (inputByte == 'Z') { // als het een Z is, LED aan

digitalWrite(LEDpin, HIGH);

}
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else if (inputByte == 'z') { // als het een z is, LED uit

digitalWrite(LEDpin, LOW);

}

}

}
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...nu wel Bluetooth, maar nog geen WiFi/internet

• net als met Bluetooth zou een extra WiFi-module de Arduino Uno de 
mogelijkheid geven om verbinding te maken met internet en daarmee aan te 
sluiten op het “Internet of Things” (IoT)

• Met een WiFi-shield is dat mogelijk, prijs ca. € 20)
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• Maar: inmiddels zijn er veel goedkope alternatieve 
ontwikkelbordjes met geïntegreerde WiFi

• je zou dus, als je WiFi wilt gebruiken, beter 
kunnen overstappen van de Arduino Uno naar 
een ontwikkelbordje met een Espressif 
ESP8266-module (bovendien kleiner, sneller 
en meer geheugen)
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De Espressif ESP8266

• de ESP8266 is een System On a Chip (SoC) 
met aan boord een 32-bit Tensilica L106 
microcontroller en een WiFi 
zender/ontvanger

Marten Sikkens       Seniorweb Computercafé 41

• er zijn diverse, sterk op elkaar lijkende 
ontwikkelbordjes verkrijgbaar met een 
ESP8266 bijv. NodeMCU of Wemos. 

Aanzienlijk kleiner dan de UNO...

Arduino Uno ESP8266
ontwikkelbordjes

NodeMCU Wemos
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ESP8266 ontwikkelbordje (NodeMCU V2)
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ESP8266 module

USB aansluiting
(seriële bus + voeding 5V)

reset-druktoets

WiFi-antenne

programmeer-druktoets

analoge input-pin A0

seriële 
bus

digitale in-
en uitgangen

digitale in-
en uitgangen

4,7 cm
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Demo 5: LED aan/uit via WiFi met ESP8266
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NodeMCU V2 geprogrammeerd als “access point”:
maakt eigen netwerk
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netwerknaam: “esp8266”
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Zelf de LED bedienen?
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1. kies WiFi-netwerk “esp8266” en 
wacht op verbinding

2.   type in je browser het volgende in:  
192.168.4.1/on   (of /off)

192.168.4.1/on
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Leuk die LED, maar je hebt meer aan een 230V-schakelaar

Twee populaire 230V WiFi-schakelaars met een ESP8266/8285-chip inside 
die je (met een beetje moeite) zelf kunt programmeren: 
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Sonoff Basic R2

Shelly 1

... en hiermee kun je al je eerste 
stappen maken om echt dingen 
automatisch te schakelen in huis!



16-02-2023

• dat kan elegant met een ESP8266, geprogrammeerd met een van de volgende 
firmware-pakketten:

– ESPEasy

– ESPHome

– Tasmota

• Voorbeeld: ESPEasy:

– de ESPEasy firmware verandert de ESP8266 in een multifunctionele sensor module 
voor Home Domotica oplossingen zoals Domoticz and Home Assistant

– de configuratie van ESP Easy is volledig web based, dus zodra je de firmware hebt 
geladen heb je alleen nog een browser nodig om ESPEasy in te stellen
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De brug slaan naar een hoger programmeerniveau 
(richting Domoticz of Home Assistant)



16-02-2023 Marten Sikkens       Seniorweb Computercafé 48



16-02-2023

Voorbeeld:

Een home-domotica toepassing bij mij thuis
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Programmeren Sonoff Basic R2 230V WiFi-switch
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3.3 V Rx Tx GND seriële bus aansluitingen!
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Programmeren m.b.v. USB naar seriële bus converter
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https://appinventor.mit.edu/

=  een gratis programma met een designer voor het uiterlijk van de App

Android app: gebouwd m.b.v. :

en met klik-in bouwblokken om de software te bouwen
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En zo, bij mij thuis: 

• kunnen wij 3 lampen aan- en uitschakelen met 
onze smartphones

• en dankzij een verdere uitbreiding, hoeven we 
niet meer te klungelen met mechanische
schakelklokken om de lampen op bepaalde 
tijdstippen  aan- en uit laten schakelen

• en hebben we ze nu zo geprogrammeerd dat 
ze na elkaar schakelen met random-
vertragingen ertussen

• en herprogrammeren kan inmiddels ook 
draadloos!
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De hamvraag: microcontrollers: wat gaan we ermee doen?

• in de eerste plaats een leuke hobby

– leren programmeren

– experimenteren tegen lage kosten, gesteund door veel info op internet

– aanrader: koop een Starter Kit  (vanaf ca. € 40 incl. Arduino Uno)
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• (simpele) toepassingen bouwen

– door opgedane ervaring mogelijk

– van breadboard naar gesoldeerde printjes

– inbouwen in behuizing

– handig: kant-en-klaar gekochte schakelaars e.d. herprogrammeren

• (eventueel) combineren met/aansluiten op centraal systeem

– hardware: Raspberry Pi (of soortgelijk)

– software: Domoticz of Home Assistant 
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Nuttige weblinks

• Arduino IDE / programmeren 

– Arduino IDE programmeeromgeving downloden:  www.arduino.cc/en/software

– Referentie programmeertaal (Engels): www.arduino.cc/reference/en

– Programmeerhandleiding (Nederl. download):  www.docplayer.nl/21629357-Arduino-programmeer-
handleiding.html

• Arduino project voorbeelden

– www.elektronicavoorjou.nl/arduino-info/arduino-projecten/

– https://create.arduino.cc/projecthub/

– https://www.hackster.io/arduino/projects

– https://randomnerdtutorials.com/projects-arduino/

... en nog heel veel meer; zoek op Arduino, Arduino projects enz.
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http://www.arduino.cc/en/software
http://www.arduino.cc/reference/en
http://www.docplayer.nl/21629357-Arduino-programmeer-handleiding.html
http://www.elektronicavoorjou.nl/arduino-info/arduino-projecten/
https://create.arduino.cc/projecthub/
https://www.hackster.io/arduino/projects
https://randomnerdtutorials.com/projects-arduino/


16-02-2023

Nuttige weblinks (vervolg)

• Onderdelen (Arduino, maar ook andere): 

– Tinytronics (Eindhoven): https://www.tinytronics.nl/shop/nl

• bestellen op internet, afhalen mogelijk: Ruysdaelbaan 3E

– Brigatti (Eindhoven): https://www.brigatti.nl/

• bestellen op internet, afhalen mogelijk: Hobbemastraat 18

– Bits & Parts: https://www.bitsandparts.nl/

– Otronic: https://www.otronic.nl/

– HobbyElectronica: https://www.hobbyelectronica.nl/

– Reichelt:  https://www.reichelt.de/
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• Zelf Apps maken: 

– MIT App Inventor  (https://appinventor.mit.edu/)

https://www.tinytronics.nl/shop/nl
https://www.brigatti.nl/
https://www.bitsandparts.nl/
https://www.otronic.nl/
https://www.hobbyelectronica.nl/
https://www.reichelt.de/
https://appinventor.mit.edu/
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Arduino Starter Kit
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Starter Kit
met Engelstalige handleiding
€ 29,95 (excl. Arduino Uno)
http://elektronicavoorjou.nl

aanvullen met: 

Arduino Uno + kabel
€ 11,50
http://tinytronics.nl

http://elektronicavoorjou.nl/
http://tinytronics.nl/


58


