
Arduino Seriële communicatie: 
 
In dit project beschrijf ik hoe er Seriële communicatie mogelijk is met een Arduino.  
Voor dat we beginnen, zijn er een aantal dingen nodig om dit mogelijk te maken. 
 
Benodigdheden: 
 

 Arduino (Uno, Mega,..Etc.) 

 Programmeer kabel 
 
In dit voorbeeld gebruiken wij de ingebouwde LED op de Arduino. Deze LED is gedefinieerd 
op pin 13, deze willen wij laten inschakelen door middel van Seriële communicatie. 
Hierbij zeggen we dat de seriële communicatie moet lezen en schrijven met een snelheid van 
9600 baud. 
 
#define ledpin 13 
 
void setup() { 
  Serial.begin(9600); 
  pinMode(ledpin,OUTPUT); 
} 
 
We willen onze serieel verstuurde waarde omzetten in een integer om er straks een LED 
mee aan te sturen, deze seriële waarde wordt gelezen met: String s = Serial.readString(), nu 
hebben we de seriële waarde omgezet in een string. Om van een string s naar een integer te 
gaan gebruiken we de functie: int val = s.toInt(). Deze string hebben wij nu omgevormd naar 
een integer met de naam val. 
 
  String s = Serial.readString(); 
  int val = s.toInt(); 
 
Van uit deze integer geven wij met de functie IF aan wat er moet gebeuren met de waarde 
(Zoals als gezegd zouden wij er een LED mee aansturen). Met de waarde 1 zetten wij de LED 
aan, en met de waarde 0 zetten wij de LED uit. Hierbij zouden we graag een seriële 
terugkoppeling willen hebben om de status van de LED te kunnen zien. Dit wordt verstuurd 
met: Serial.println(“Led is on”). 
 
if (val == 1) { 
    Serial.println("LED is ON"); 
    digitalWrite(ledpin, HIGH); 
  } 
  if (val == 0) { 
    Serial.println("LED is OFF"); 
    digitalWrite(ledpin, LOW); 
} 
In elk ander geval zouden we graag willen dat we als terugkoppeling Inafailed! zouden 
krijgen. 



 
else { 
    Serial.println("Infailed!"); 
  } 
 
Om de seriële commutatie te testen, kunnen we gebruik maken van de seriële monitor in 
Arduino. (Hulpmiddelen>Seriële monitor) In deze monitor kunnen we waardes versturen 
naar de Arduino. 
 
Op het moment dat er een 1 naar de Arduino wordt gestuurd: 
 

 
 
Op het moment dat er een 0 naar de Arduino wordt gestuurd: 
 

 
Op het moment dat er een andere waarde dan 0 of 1 naar de Arduino wordt gestuurd: 
 



 
 
  



Code: 
 
#define ledpin 13         //Definiëren van de ledpin  
 
void setup() { 
 
  Serial.begin(9600);   //Communicatiesnelheid instellen op 9600 baud) 
  pinMode(ledpin, OUTPUT);  //Pin 13 toekennen als OUTPUT 
} 
 
void loop() { 
 
  String s = Serial.readString(); //Het lezen van de seriële inkomende informatie  
  int val = s.toInt();   //Omzetten van een String naar een Integer 
 
  if (val == 1) { 
    Serial.println("LED is ON");  //Als de serieele waarde 1 is, print LED is ON 
    digitalWrite(ledpin, HIGH);  //Als de serieele waarde 1 is, zet de LED aan 
  } 
 
  if (val == 0) { 
    Serial.println("LED is OFF"); //Als de serieele waarde 0 is, print LED is OFF 
    digitalWrite(ledpin, LOW);  //Als de serieele waarde 0 is, zet de LED uit 
 
  } 
  else { 
    Serial.println("Infailed!");  //Andere waarde dan 0 of 1, print infailed! 
  } 
 
} 


