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	 Embedded	systems

Even snel zien of een sensor toepasbaar is in uw project, kan veel sneller 

wanneer gebruik gemaakt wordt van kant en klare sensoren en 

evaluatieprinten. Dit scheelt immers heel veel werk bij het kiezen 

van de juiste sensoren. Omron heeft daarom een serie 

evaluatieprinten uitgebracht waarop zes sensoren zijn 

ondergebracht en die direct ingezet kunnen worden 

in combinatie met de drie meest gebruikte 

microcontrollerboards.

Evaluatieplatform 
       voor zes sensoren

Te	gebruiken	in	combinatie	met	Arduino,	Raspberry	Pi	en	Adafruit

Veel elektronische apparaten zijn voorzien van sensoren waardoor 
de schakeling in staat is om te reageren op fysische grootheden die 
belangrijk zijn voor de werking van het apparaat of signalen moe-
ten opleveren waarop gereageerd moet worden. Het in een ontwerp 
opnemen van de juiste sensor heeft veelal heel wat voeten in de aarde, 
want voordat je weet of een sensor geschikt is, moet de complete 
schakeling rondom de opnemer ontwikkeld en gebouwd worden. Pas 
dan is te evalueren of de gekozen sensor dat doet wat er verwacht 
wordt.
Om het de ontwikkelaar een stuk gemakkelijker te maken, heeft 
Omron een serie evaluatieprinten ontwikkeld waarop zes verschil-
lende sensoren zijn ondergebracht en die gebruikt kunnen worden 
met de Arduino, de Raspberry Pi of Feather-serie van Adafruit. Dit 
zijn drie populaire platforms die zeer bruikbaar zijn voor test- en 
evaluatiedoeleinden. Met name het feit dat zelfs de software om de 

sensoren uit te lezen, ook beschikbaar is, maakt dat heel snel een beeld kan 
worden gevormd van de geschiktheid van de sensor voor uw eigen project.

Drie	verschillende
Op de foto in afbeelding 1 zijn de drie printen te zien. Opvalt dat de verschil-
len klein zijn. Dat klopt ook wel, want ze kunnen allemaal hetzelfde, alleen is 
de interfacing met de gebruikte microcontrollerplatforms anders. Dit maakt 
dan ook dat een print die gemaakt is voor een Arduino niet gemakkelijk in 
combinatie met de vergelijkbare controller van Adafruit gebruikt kan wor-
den. Ondanks dat de software in grote lijnen hetzelfde is en ook de manier 
waarop de microcontroller geprogrammeerd wordt dezelfde is, moet er dus 
vooraf bepaald worden met welk microcontrollerplatform er gewerkt gaat 
worden. 
Zoals in afbeelding 2 te zien is, is de print zo ontworpen dat hij met behulp 
van een pinheader op de microcontroller gemonteerd kan worden. Er ont-

Afbeelding 1. De evaluatieprinten voor de drie microcontrollerplatforms 
naast elkaar.

Afbeelding 2. De evaluatieprint wordt op de microcontroller gemonteerd 
en via headerconnectoren verbonden.

staat zo een compact geheel dat prima bruikbaar is voor test- en evaluatiedoeleinden. Bedenk hierbij echter wel 
dat de microcontrollerprint warmte kan genereren. De temperatuursensor op de evaluatieprint kan daardoor een 
afwijkende temperatuur weergeven.

Zes	en	meer
Op de print bevinden zich zes verschillende sensoren voor het meten van temperatuur vochtigheid, luchtdruk, 
lichtsterkte, geluidsniveaus en versnelling. Voor wie meer wil, is de print uitgerust met connectoren voor het 
aansluiten van externe sensoren. Zo kunnen de MEMS-sensoren van Omron voor het meten van temperatuur, 
flow, lichtreflectie en luchtkwaliteit als externe sensor aangesloten worden. Ook is de print voorzien van een 
Qwiic-aansluiting. Met deze populaire interface van SparkFun kunnen nog veel meer andere sensoren op de 
print aangesloten worden.

Op de print zelf zijn de volgende sensoren gebruikt:
•  Temperatuur- / vochtigheidssensor SHT30-DIS-B van Sensirion 
•  Omgevingslichtsensor OPT3001DNP van Texas Instruments 
•  MEMS digitale barometrische druksensor 2SMPB-02E van OMRON 
•  MEMS digitale bewegingssensor LIS2DW12 van STMicroelectronics 
•  MEMS microfoon SPH0645LM4H-B van Knowles 

Het merendeel van deze sensoren communiceert via I2C behalve de druksensor. Deze heeft een SPI-interface.

Drie	platforms
Zoals al geschreven, kan Omron de print in drie uitvoeringen leveren. Het model dat bedoeld is voor de 
Raspberry Pi is geschikt om te gebruiken in combinatie met de modellen 3A, 1B+, 2B, 3B, 3B+, Zero en Zero 
W. Voor de Arduino-uitvoeringen kunt u de types Arduino MKR Vidor 4000, Arduino MKR WiFi 1010 en de 
Arduino MKR NUL gebruiken. Tenslotte past het exemplaar voor de Adafruit op de Feather HUZZAH32. Dit 
zijn dus niet alle modellen van de verschillende platforms, maar wel exemplaren waarmee een compacte eenheid 
is samen te stellen.
De overeenkomsten tussen de drie uitvoeringen zijn groot, maar er zijn ook verschillen. Wie de datasheet 
bekijkt, kan daar in de blokschema’s vrij snel de verschillen zien. Wat wel allemaal hetzelfde is, zijn de toegepaste 
sensoren en dat is het waar het om te doen is. De verschillen zitten vooral in de extra aansluitingen. Daarbij is die 
voor de Raspberry Pi het simpelste en die voor de Arduino het uitgebreidste. Hiervan geeft het blokschema in 
afbeelding 3 een duidelijk overzicht. Wie wil weten hoe de print exact is opgebouwd moet daarvoor het schema 
raadplegen. Dit is in zijn geheel op internet te vinden. Hierdoor is het nog gemakkelijker om de op de print 
toegepaste sensoren in een eigen applicatie op te nemen.

Software
Om snel en gemakkelijk met de evaluatieprint aan de gang te kunnen gaan, heeft Omron voor elk platform open 
source software beschikbaar gesteld. Via de gebruiksaanwijzingen die als PDF’s op de site van Omron te vinden 
zijn, kunt u doorklikken naar deze drie softwarebundels. Via de normale programmeertools kun u de modules 
in de microcontroller laden en de demo-programma’s draaien. Doordat de source code beschikbaar is, kunt u 
natuurlijk ook delen van de broncode gebruiken in uw eigen software om zo de sensoren te testen op uw eigen 
manier. 

Tot	slot
Omron heeft met deze evaluatieprinten het gebruik van een aantal veelgebruikte sensoren een stuk gemakkelij-
ker gemaakt. Het wiel compleet opnieuw uitvinden is hierdoor niet meer nodig hetgeen maakt dat producten 
niet alleen sneller uitontwikkeld zijn, maar hopelijk ook minder fouten bevatten.                •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel ‘Evaluatieplatform voor zes sensoren’ 

www.components.omron.com

Afbeelding 3. 
Het blokschema van de 
Arduino-versie. Voor het 
blokschema van de andere 
twee uitvoering verwijzen we 
u naar de datasheet.

COLUMN

Mooi	nieuws!
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: nor-
maal gesproken krijgt goed nieuws niet al teveel aan-
dacht in het journaal. Wat meer bij het jeugdjournaal 
misschien. Over het algemeen ligt de focus op een 
sterke minderheid van de dagelijkse praktijk: nega-
tieve ervaringen.

Als de Maastricht University wordt gehacked is het 
nieuws en als het iedere dag goed gaat met de meer-
derheid van de bedrijven dan niet. Als de inzet van 
robotica dreigend lijkt voor banen, dan worden er hele 
boeken over geschreven. De risico’s van 5G krijgen op 
dit moment ook nadrukkelijk aandacht. Zo kan ik nog 
wat voorbeelden opnoemen. Het is niet zo gek, maar 
het bepaalt wel ons beeld.

Binnenkort krijgen bezoekers van het RF Technology 
event een rondleiding langs onderzoeksprojecten bij 
QuTech op de campus van de TU Delft. In de voorbe-
reiding van dat event kreeg ik een voorproefje en dat 
is fantastisch. Ik begreep er natuurlijk niet veel van, 
maar je weet wel dat je het neusje van de zalm in quan-
tum computing beleeft.

Kort geleden mocht ik ook de diverse innovaties op 
sportgebied meemaken, die door Sport Innovator 
worden geïnitieerd. Ik zat aan een tafel over voeding 
en er gebeurt echt heel veel op dat vlak. Maar men is 
ook bezig met innovatieve sporthallen, pillen die het 
lichaam kunnen koelen en e-sports waarbij de virtual 
reality ook zomaar in de industrie gebruikt kan wor-
den.

De boodschap is dus: er is heel veel mooi nieuws!

Ik vond het heel mooi, dat de boeren een groot protest 
voor het RIVM georganiseerd hadden. Ze vonden de 
metingen niet juist. Mijn hoop is dan, dat een groot 
deel van Nederland zich realiseert dat meten, techno-
logie en onderzoek belangrijk zijn. Het gaat er dus om 
hoe ‘wij’ de beelden interpreteren. Het is nu de tijd, 
om deskundigheid, technologie en samenwerking te 
benutten. Nieuws of geen nieuws.

Paul	Petersen
FHI,	federatie	van	
technologiebranches


