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THEMA

Een voorbeeld van een project dat 
je kunt bouwen, is een lampje dat 
reageert op beweging of het invallen 
van de schemering, zoals we laten 
zien via www.tiny.cc/arschem. Maar 
in combinatie met een Arduino 
voorzien van wifi kun je ook een 
weeralarm (www.tiny.cc/arweer). 
Of je bouwt een papieren paraplu 
die vanzelf opengaat als het gaat 
regenen: hierover lees je meer via 
www.tiny.cc/arplu.

ARDUINO VERSUS 
ALTERNATIEVEN
Waar we het bij de alternatieve 
singleboardcomputers over ‘klonen’ 
hadden, durven we bij de alter-
natieve Arduino’s wat stelliger te 
spreken over klonen. Het ontwerp 
van de originele Arduino-bordjes 
is open source en de ontwerpen 
zijn te downloaden van de Ardui-
no-website. Andere fabrikanten 
kunnen die ontwerpen downloaden 
en vervolgens namaken. Er zijn dan 
ook vele klonen van de originele 
Arduino-bordjes te koop die er vrij-
wel hetzelfde uitzien en doorgaans 
prima werken. Het grote voordeel 
van de klonen is dat ze vele malen 
goedkoper zijn. Een originele Ardui-
no Uno kost bijvoorbeeld 24 euro, 
terwijl je een kloon al voor 5 euro in 
huis hebt. Alternatieve fabrikanten 

mogen die klonen officieel 
geen Arduino noemen, maar 
de typenummers worden dan 
wel weer gewoon gebruikt 
en in omschrijvingen op 
bijvoorbeeld eBay of 
AliExpress zal de term 
Arduino doorgaans wel 
gebruikt worden.

COMPATIBEL MET
Naast de directe kopieën van de 
officiële bordjes van Arduino, zijn er 
ook bordjes en producten als robots 
te koop die gebruikmaken van een 
microcontroller die ook in een offi-
ciële Arduino gebruikt wordt. Deze 
bordjes en producten zijn daardoor 
te programmeren met de Ardui-
no-ontwikkelomgeving. De bekende 
elektronicafabrikant Adafruit maakt 
bijvoorbeeld eigen ontwerpen 
van bordjes die gebruikmaken van 
dezelfde microcontrollers als een 
echte Arduino.

Naast de ‘echte’ Arduino’s zijn er 
ook alternatieve microcontrollers 
die niet gebruikt worden door 
het echte Arduino, maar die door 
ontwikkelaars wel compatibel zijn 
gemaakt met de Arduino-ontwik-
kelomgeving. Hierdoor kun je deze 
microcontrollers net als een Arduino 
programmeren op dezelfde manier 
als een echte Arduino. Een voorbeeld 

van een dergelijke microcontroller 
is de ESP8266 die op diverse bordjes 
gebruikt wordt, zoals de NodeMCU. 
Een interessant product, want voor 
vier euro krijg je een bordje voorzien 
van wifi.

EEN PLUS EEN IS DRIE
Eigenlijk wordt het pas echt leuk als 
je een Raspberry Pi en Arduino(-ach-
tige) laat samenwerken. Beide plat-
formen hebben hun sterke punten 
en die kun je prima combineren. Een 
interessant praktijkvoorbeeld is een 
smarthome- of domoticasysteem. 
De Raspberry Pi is als volwaardige 
computer uitstekend geschikt om 
software te draaien waarmee het 
apparaat inzetbaar is als smar-
thomecontroller. Een voorbeeld van 
dergelijke software is Domoticz dat 
je eenvoudig binnen een Linux-be-
sturingssysteem zoals Raspbian 
kunt installeren. De Raspberry Pi 
functioneert na installatie van 

ROBUUST
Een voordeel van een microcontroller als een Arduino is dat er na het 
programmeren softwarematig weinig fout kan gaan. Zodra je de voe-
ding aansluit, wordt de in de microcontroller geprogrammeerde code 
uitgevoerd. Het maakt niet uit als je de voeding zomaar loskoppelt, na 
het opnieuw aansluiten wordt het programma gewoon weer uitge-
voerd. Bij een singleboardcomputer als de Raspberry Pi is dat nadruk-
kelijk niet het geval. Wanneer je zomaar de voeding uit een 
Raspberry Pi trekt, dan heb je een grote kans dat de 
bestanden van het besturingssysteem corrupt 
raken en je Pi niet meer opstart. Net als 
bijvoorbeeld een Windows-pc dien 
je een Pi netjes af te sluiten 
om hem uit te zetten.
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 Een microcontroller is 
de basis van de Arduino en 
wordt geprogrammeerd met 
het gewenste programma.
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 Een echte Arduino 
Uno versus een kloon: 
zoek de verschillen.
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