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1 Voorwoord 
 
Dit boek is een vervolg op het eerder gepubliceerde boek “Het 35 euro IoT project” (hieraan 
wordt in dit boek gerefereerd met “Deel 1”).  
 
Sinds eind 2016 is de ESP32 als opvolger van de ESP8266 beschikbaar gekomen. Naast Wi-Fi biedt 
de ESP32 ook bijvoorbeeld ook Bluetooth. Daarnaast is de ESP32 niet (veel) duurder dan de 
ESP8266. Hoewel er wel veel dure development boards worden aangeboden (tussen de 10 en 30 
euro). In dit boek wordt gebruik gemaakt van een Geekcreit® ESP32 Development Board. Besteld 
in China kost deze nog net geen 6 euro. Daarmee blijft de titel “Het 35 euro IoT project” overeind. 
 
De software die gebruikt wordt in dit boek is gratis te downloaden. En de programmatuur en 
scripts worden ook gratis ter beschikking gesteld. De benodigde hardware moet indien nog niet in 
het bezit van de lezer wel zelf aangeschaft worden.  
 
Veel lees en DIY-plezier! 
 
4 Augustus 2017 
Oene Bakker 
De Westereen 
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2 Het idee 
 

2.1 Verantwoording 
 
De in dit boek geciteerde teksten en opgenomen afbeeldingen komen voor zover ik als schrijver 
kon nagaan uit het zogenaamde vrije domein (free pics, public text). Mocht dit onverhoopt niet 
het geval zijn dan bied ik hierbij mijn welgemeende excuses aan.   
 
Dit boek is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en de getoonde oplossingen zijn 
uitgebreid getest. Mochten er desondanks fouten in de tekst of sources zijn geslopen dan is dit 
zonder enige opzet gebeurd. Ondanks alle aan de samenstelling van dit boek bestede zorg kan de 
auteur niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van enige fout in 
deze uitgave. 
 
In het boek wordt een hardware oplossing getoond waarbij de kosten zijn ingeschat op ongeveer 
maximaal € 35,-. Deze prijs gold op het moment van het schrijven en is onderhevig aan 
koerswisselingen van onder andere de dollarkoers. De auteur kan hiervoor en voor de 
beschikbaarheid van de gebruikte hardware niet aansprakelijk worden gesteld. 
 
Gehanteerd uitgangspunt is dat de lezer in het bezit is van een pc, laptop of tablet met bij 
voorkeur Windows 10. Daarnaast is het bezit van een Android smartphone met Androidversie 
5.0.1 of hoger aanbevolen maar geen vereiste (de oplossing werkt ook met een emulator). 
 
Werken met benodigde hardware en spanningsadapters kunnen een risico zijn indien hier 
onvoorzichtig mee wordt omgesprongen. De getoonde oplossing werkt met lage voltages (max. 5 
Volt) wat de risico’s natuurlijk zeer beperkt. Verkeerd aansluiten kan bepaalde hardware 
natuurlijk wel onherstelbaar beschadigen! De auteur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
eventuele schade die hiervan het gevolg is. Het is allemaal geheel op eigen risico. 
 
De inhoud van dit boek mag niet commercieel worden gebruikt. Het staat de lezer vrij de inhoud 
van dit boek voor privé en hobbydoeleinden te gebruiken. Dit geldt ook voor gebruik in het 
onderwijs. De sources behorende bij dit boek mogen zonder restrictie worden gekopieerd, 
gebruikt en/of worden gewijzigd. 
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2.2 Voorkennis 
 
Dit deel is een vervolg op deel 1. Derhalve wordt verondersteld dat de lezer kennis heeft van de 
software en hardware zoals beschreven in deel 1. 
 
Kennis van programmeren is een pre maar met enig doorzettingsvermogen moet het voor elke 
hobbyist mogelijk zijn de getoonde oplossingen te realiseren. Ook is geen kennis van solderen 
nodig omdat er gebruik wordt gemaakt van een zogenaamde breadboard oplossing. De opzet van 
dit boek is laagdrempelig en werkt stap voor stap naar de uiteindelijke uitwerking toe. 
 
En zoals zo vaak is Google our best friend (of willekeurig elke andere zoekmachine).  
 
Voor vragen over de inhoud van dit boek is het volgende email adres beschikbaar: 
info@diyiot.nl 
 
De auteur zal zijn best doen alle vragen z.s.m. te beantwoorden. 
 
 

2.3 Leeswijzer 
 
Het boek is net als in Deel 1 verdeeld in een inleidend deel (hoofstuk 1 en 2) en een praktisch deel 
(hoofdstuk 3 en verder). 
 
De sources zijn ook nu weer te downloaden van www.diyiot.nl/download 
 
Pak het gedownloade zip bestand uit. In het boek wordt naar de sources verwezen door: 
Zie: Sources  …  … 
 

 

2.4 Afkortingen 
 
Zie Deel 1. 
 
 

2.5 Versie beheer 
 

Versie Datum Opmerkingen 

1.0 04-08-2017 Nieuw 

   

   

   

 

  

mailto:info@diyiot.nl
http://www.diyiot.nl/download
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3 Hardware 
 

3.1 Inleiding 
 
De hardware opstelling wijkt iets af van deel 1. Naast dat de ESP8266 Development Board wordt 
vervangen door een ESP32 Development Board wordt er geen gebruik gemaakt van een DS1307 
RTC module. Reden hiervoor dat er op dit moment nog geen volledige ondersteuning is van alle 
hardware wanneer er gebruik wordt gemaakt van de Arduino IDE. Dus ook (nog) niet voor de 
DS1307 RTC. Ook is er bijvoorbeeld ook nog geen ondersteuning van Bleutooth.  
 
 

3.2 ESP32 
 
Het Geekcreit® ESP32 Development Board is iets breder dan de het ESP8266 Development Board 
uit deel 1. Daarom past het ook niet goed op een breadboard. Dat wil zeggen dat er maar één rij 
met connectors vrij is wanneer de ESP32 op een breadboard wordt geplaatst. 
 

 
 
 
Overzicht verschillen tussen de ESP8266 en ESP32: 
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3.3 Hardware 
 

3.3.1 Overzicht gebruikte hardware 
 
Gebruikte hardware: 

• Geekcreit® ESP32 Development Board 

• DHT22 

• Level shifter 

• Breadboard 

• Breadboard voeding (3.3V/5V) 

• Jumper cables 

• Arduino voeding 

• Micro USB kabel 
 

3.3.2 Hardware schema 
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3.3.3 DHT22 en level shifter 
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3.3.4 Geekcreit® ESP32 Development Board 
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4 Software 
 

4.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk worden de software installaties beschreven van software die nog niet in deel 1 
zijn beschreven.  
 
Voor de andere gebruikte software in dit boek wordt dan ook verwezen naar deel 1. 
 
 

4.2 Installatie van GIT 
 
Open een browser en ga naar: https://git-scm.com/downloads 
Klik op Downloads for Windows: 
 

 
 
De juiste versie wordt automatisch gedownload (32 of 64 bits). 
Git-2.13.3-64-bit.exe  rechter muisknop  Als administrator uitvoeren 
 

 
 

  

https://git-scm.com/downloads
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 Next 
 

 
 
 
 Next 
 

 
 

  



Deel 2: Het 35 euro IoT project 

13 
 

Check: Use GIT from the Windows Command Prompt  Next 
 

 
 
 Next 
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 Next 
 

 
 
 Next 
 

 
 
 Next 
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 Install 
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Even geduld... 
 

 
 
Uncheck View Release Notes  Finish 
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4.3 Installatie van ESP32 Core 
 
Open een command prompt (uitvoeren als administrator). 
Ga naar de user directory onder c:\user. Vervang <user> door de gebruikersnaam. 
 
cd C:\Users\<user>\Documents\Arduino\hardware 

mkdir hardware 

cd hardware 

mkdir espressif 

cd espressif 

git clone https://github.com/espressif/arduino-esp32.git esp32 

 

 
 
 

4.4 Installatie van de Xtensa en ESP32 Tools 
 
Open een command prompt (uitvoeren als administrator). 
Ga naar de user directory onder c:\user. Vervang <user> door de gebruikersnaam. 
 
cd C:\Users\<user>\Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\tools 

get 
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4.5 Python 
 

4.5.1 Python installatie 
 
Open een browser en ga naar: https://www.python.org/downloads/ 
Download de laatste versie, in dit geval 3.6.2. 
 

 
 
Python-3.6.2.exe  rechter muisknop  Als administrator uitvoeren 
 

 
 

  

https://www.python.org/downloads/
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Check Install launcher... en Add Python 3.6 to PATH  Customize installation 
 

 
 
 Next 
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Check Install for all users en selecteer een locatie (of neem de default locatie over)  Install 
 

 
 
Even geduld... 
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 Close 
 

 
 

4.5.2 Installatie van pySerial en EspTool 
 
Open een command prompt (uitvoeren als administrator). 
 
Ga naar de installatie directory, in dit voorbeeld C:\Applicaties\Python36 en naar de subdirectory 
Scripts en check of de Python versie de juiste is: 
 
cd\Applicaties\Python32\Scripts 

python -V 

 

 
 
Installeer pyserial met de commando’s: 
 
pip install pyserial 
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Ga naar de Espressif installatie tools directory (zie paragraaf 3.1). 
C:\Users\Oene\Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\tools 
 
pip install esptool 

 

 
 
 

4.6 Test de software installaties 
 
Sluit de ESP32 aan op de Windows computer (laptop, PC, tablet). 
 
Check via apparaatbeheer welke COM-poort door de ESP32 wordt gebruikt. 
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Start de Arduino IDE en selecteer de juiste COM-poort. 
 

 
 
Selecteer ESP32 Dev Module als te gebruiken Board: 
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Neem de default instellingen over: 

• Board: ESP32 Dev Module 

• Flash Frequency: 40 MHz 

• Upload Speed: 921600 

• Core Debug Level: Geen 
 

 
 
Maak een nieuw project HelloWorld aan met de volgende code: 
 
void setup() 

{ 

    Serial.begin(115200); 

} 

 

void loop() 

{ 

    Serial.println("Hello, world!"); 

    delay(500); 

} 

 
Zie: Sources  HelloWorld  HelloWorld.ino 
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Upload de code naar de ESP32 met  
 
Resultaat van de upload: 
 
De schets gebruikt 108782 bytes (8%)  programma-opslagruimte. Maximum is 1310720 bytes. 

Globale variabelen gebruiken 9612 bytes (3%) van het dynamisch geheugen.  

Resteren 285300 bytes voor lokale variabelen. Maximum is 294912 bytes. 

esptool.py v2.0-beta3 

Connecting........_ 

Uploading stub... 

Running stub... 

Stub running... 

Changing baud rate to 921600 

Changed. 

Configuring flash size... 

Flash params set to 0x0220 

Compressed 11120 bytes to 7193... 

 

Writing at 0x00001000... (100 %) 

Wrote 11120 bytes (7193 compressed) at 0x00001000 in 0.1 seconds  

(effective 1034.4 kbit/s)... 

Hash of data verified. 

Compressed 3072 bytes to 105... 

 

Writing at 0x00008000... (100 %) 

Wrote 3072 bytes (105 compressed) at 0x00008000 in 0.0 seconds... 

Hash of data verified. 

Compressed 8192 bytes to 47... 

 

Writing at 0x0000e000... (100 %) 

Wrote 8192 bytes (47 compressed) at 0x0000e000 in 0.0 seconds... 

Hash of data verified. 

Compressed 189840 bytes to 60320... 

 

Writing at 0x00010000... (25 %) 

Writing at 0x00014000... (50 %) 

Writing at 0x00018000... (75 %) 

Writing at 0x0001c000... (100 %) 

Wrote 189840 bytes (60320 compressed) at 0x00010000 in 1.2 seconds  

(effective 1216.9 kbit/s)... 

Hash of data verified. 

 

Leaving... 

Hard resetting... 
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Via de seriële monitor: 
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5 Het ESP32 IoT project  
 

5.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt de software implementatie beschreven van het gebruikte IoT project op de 
ESP32. Ook worden de verschillen met deel 1 aangegeven. 
 

5.1.1 Opzetten WiFi verbinding 
  
Het opzetten van een WiFi verbinding is hetzelfde als bij de ESP8266 (in deel 1). Wel wordt er van 
een andere WiFi bibliotheek gebruikt gemaakt die speciaal voor de ESP32 is gemaakt. Omdat er 
voor het zetten van de datum en tijd gebruik wordt gemaakt van het NTP-protocol is er ten allen 
tijd internet verbinding nodig. Derhalve kan er geen gebruik meer worden gemaakt van een 
Virtual Router (zie deel 1). 
 

5.1.2 Zetten datum en tijd 
 
In deel 1 werd de datum en tijd gezet via het NTP protocol. De datum en tijd werden vervolgens 
gezet in een DS1307 RTC module. Helaas biedt de ESP32 nog geen ondersteuning voor RTC 
modules. Derhalve wordt er in dit deel alleen gebruik gemaakt van het zetten van de datum en 
tijd via het NTP protocol. De in deel 1 gebruikte NTP library is niet compatible met de ESP32 en 
daarom wordt hier gebruik gemaakt van een rechtstreekse call naar de NTP-server. 
 

5.1.3 Opzetten MQTT connectie 
 
Het opzetten van de MQTT connectie is hetzelfde als bij de ESP8266 in deel 1. Ook het publiceren 
van boodschappen verschilt niet van deel 1. Dat geldt ook voor het opmaken van het bericht in 
JSON-formaat. 
 

5.1.4 Bepalen temperatuur en luchtvochtigheid 
 
De ondersteuning van de DHT22 met de bestaande bibliotheek is niet geweldig. Het werkt soms 
wel en soms niet. Dit betekent dat we in dit project zijn teruggevallen op een “simpele” DHT 
bibliotheek die zogenaamde “raw”-data omzet naar temperatuur en luchtvochtigheid. Het 
gebruik hiervan geeft redelijk stabiele resultaten. In iedergeval goed genoeg voor dit project. 
 
Hoewel de DHT22 sensor 5 Volt tolerant is, werd deze in deel 1 verbonden met een spanning 3,3 
Volt. In combinatie met de ESP32 was dit geen stabiele combinatie. Daarom is in dit hardware 
schema de DHT22 verbonden met een spanning van 5 Volt. Dit betekent ook dat er een level 
shifter nodig is omdat de ESP32 werkt met een spanning van 3,3 Volt. 
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5.2 IOT_ESP32_Project source 
 
De opbouw van de source is als volgt: 
1. Include bestanden 
2. DHT variabelen en setup 

Er kan gekozen worden voor de DHT22 of DHT11. 
3. NTP variabelen en setup 

Zet hier de juiste NTP server, in dit voorbeeld het IP-adres van nl.ntp.pool.org 
4. WiFi en MQTT variabelen en setup 

Zet hier het SSID en wachtwoord van de WiFi toegangspunten (huis en mobiel). En zet hier 
ook het IP-adres vante gebruiken MQTT connectie (zie deel 1). 

5. Een aantal globaal gebruikte variabelen. 
6. Setup van WiFi, MQTT en de datum en tijd (via de NTP functies). 
7. De main loop 

a. Checken of the client actief is, zo niet dat een reconnect uitvoeren. 
b. Elke 5 seconden wordt er een bericht verstuurd met de temperatuur 

luchtvochtigheid. 
8. Opzetten WiFi verbinding. 
9. Uitlezen DHT-sensor voor het bepalen van de temperatuur en luchtvochtigheid. 
10. Opzetten MQTT connectie en publiceren van berichten. 
11. Opmaken bericht in JSON-formaat. 
 
Zie: Sources  IOT_ESP32_Project  IOT_ESP32_Project.ino 
 
/* 

  ESP32 DHT NTP WIFI 

 

  DHT_PIN        4 

 

  Start MongoDB: 

  cd Program Files\MongoDB\Server\3.2\bin 

  mongod 

 

  Start NodeJS: 

  cd Program Files\nodejs 

  node mijnserver.js 

 

*/ 

//1 

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// Includes 

// ----------------------------------------------------------------------------------------

#include <SPI.h> 

#include <TimeLib.h> 

#include <WiFi.h> 

#include <PubSubClient.h> 

#include <SimpleDHT.h> 

#include <ArduinoJson.h> 

 

// 2 

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// DHT 

// ----------------------------------------------------------------------------------------

const uint8_t DHT_PIN  = 4;            // DHT pin 

 

//#define SELECT_DHT11 

#define SELECT_DHT22 

 

#ifdef SELECT_DHT11 

SimpleDHT11 dht11;                     // DHT11 

#else 

#ifdef SELECT_DHT22 

SimpleDHT22 dht22;                     // DHT22 

#endif 

#endif  
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// 3 

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// NTP 

// ----------------------------------------------------------------------------------------

const int TIME_ZONE_CET    = 1;        // CET 

const int SECONDS_PER_HOUR = 3600;     // Seconds in a hour 

const int NTP_PACKET_SIZE  = 48;       // NTP time is in the first 48 bytes of message 

 

byte packetBuffer[NTP_PACKET_SIZE];    // Buffer to hold incoming & outgoing packets 

 

IPAddress timeServer(88, 159, 1, 196); // nl.ntp.pool.org 

 

// 4 

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// WiFi and MQTT 

// ---------------------------------------------------------------------------------------- 

#define WIFI_HOME 

//#define WIFI_MOBILE 

 

#ifdef WIFI_HOME 

// WiFi home 

const char * ssid = "xxxxxxxxxxxxx"; 

const char * password = "xxxxxxx"; 

const char * mqtt_broker = "192.168.xxx.xxx"; 

#else 

#ifdef WIFI_MOBILE 

// WiFi mobile 

const char * ssid = "xxxxxxxxxxxxx"; 

const char * password = "xxxxxxx"; 

const char * mqtt_broker = "192.168.xxx.xxx"; 

#endif 

#endif 

 

// WiFi Client 

WiFiClient espClient; 

 

WiFiUDP Udp; 

 

// MQTT Client 

PubSubClient client(espClient); 

 

// MQTT broker portnumber 

const int portNumber = 1883; 

 

// 5 

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// Globals 

// ----------------------------------------------------------------------------------------

char sDateTime[32]; 

char sTemperature[8]; 

char sHumidity[8]; 

long millisPrevMsg = 0; 

bool isError = false; 

 

// 6 

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// Setup 

// ----------------------------------------------------------------------------------------

void setup() { 

  Serial.begin(115200);               // initialize serial communication 

  delay(50); 

  Serial.flush(); 

 

  Serial.println("Connect to WiFi"); 

  connectWiFi(); 

  Serial.println("Set Date and Time"); 

  setDateTime(); 

  Serial.println("Setup MQTT"); 

  setup_MQTTclient(); 

 

  // Init 

  millisPrevMsg = millis(); 

} 
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// 7 

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// Main loop 

// ----------------------------------------------------------------------------------------

void loop() { 

  // 7a  

  // Check if client is connected 

  if (!client.connected()) { 

    // Reconnect client 

    client.disconnect(); 

    reconnect(); 

  } 

  // Make client active 

  client.loop(); 

 

  // 7b  

  // Send message every 5 seconds 

  long now = millis(); 

  if (now - millisPrevMsg > 5000) { 

 

    // Get data: datetime, temperature and humidity 

    if ( getDHTData() ) { 

      getDateTime(); 

      // Publish results 

      client.publish("outTopic", getJSONString() ); 

      Serial.println("Message published"); 

      Serial.println(); 

    } 

 

    millisPrevMsg = now; 

  } else { 

    // Manual delay loop 

    delay(250); 

  } 

} 

 

// 8 

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// WiFi 

// ---------------------------------------------------------------------------------------- 

// Setup WiFi 

void connectWiFi() { 

  // We start by connecting to a WiFi network 

  Serial.print("Connecting to "); 

  Serial.print(ssid); 

  Serial.print(" "); 

 

  WiFi.begin(ssid, password); 

 

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 

    delay(250); 

    Serial.print("."); 

    delay(250); 

  } 

 

  Serial.println(); 

  Serial.print("WiFi connected to: "); 

  Serial.println(WiFi.localIP()); 

  Serial.println(); 

} 
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void printWifiStatus() { 

  // print the SSID of the network you're attached to: 

  Serial.print("SSID: "); 

  Serial.println(WiFi.SSID()); 

 

  // print your WiFi shield's IP address: 

  IPAddress ip = WiFi.localIP(); 

  Serial.print("IP Address: "); 

  Serial.println(ip); 

 

  // print the received signal strength: 

  long rssi = WiFi.RSSI(); 

  Serial.print("signal strength (RSSI):"); 

  Serial.print(rssi); 

  Serial.println(" dBm"); 

  Serial.print("To see this page in action, open a browser to http://"); 

  Serial.println(ip); 

} 

 

// 9 

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// NTP 

// ---------------------------------------------------------------------------------------- 

// Set Date and Time (NTP) 

void setDateTime() { 

  setSyncProvider(getNtpTime); 

  digitalClockDisplay(); 

} 

 

time_t getNtpTime() { 

  while (Udp.parsePacket() > 0) ; // discard any previously received packets 

  Serial.println("Transmit NTP Request"); 

  sendNTPpacket(timeServer); 

  uint32_t beginWait = millis(); 

  while (millis() - beginWait < 1500) { 

    int size = Udp.parsePacket(); 

    if (size >= NTP_PACKET_SIZE) { 

      Serial.print("Receive NTP Response - "); 

      Udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);  // read packet into the buffer 

      unsigned long secsSince1900; 

      // convert four bytes starting at location 40 to a long integer 

      secsSince1900 =  (unsigned long)packetBuffer[40] << 24; 

      secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[41] << 16; 

      secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[42] << 8; 

      secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[43]; 

      unsigned long dateTimeNow =   

secsSince1900 - 2208988800UL + TIME_ZONE_CET * SECS_PER_HOUR; 

      setTime(dateTimeNow); 

      return dateTimeNow; 

    } 

  } 

  Serial.println("No NTP Response :-("); 

  return 0; // return 0 if unable to get the time 

} 

 

// send an NTP request to the time server at the given address 

void sendNTPpacket(IPAddress &address) 

{ 

  // set all bytes in the buffer to 0 

  memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE); 

  // Initialize values needed to form NTP request 

  // (see URL above for details on the packets) 

  packetBuffer[0] = 0b11100011;   // LI, Version, Mode 

  packetBuffer[1] = 0;     // Stratum, or type of clock 

  packetBuffer[2] = 6;     // Polling Interval 

  packetBuffer[3] = 0xEC;  // Peer Clock Precision 

  // 8 bytes of zero for Root Delay & Root Dispersion 

  packetBuffer[12]  = 49; 

  packetBuffer[13]  = 0x4E; 

  packetBuffer[14]  = 49; 

  packetBuffer[15]  = 52; 

  // all NTP fields have been given values, now 

  // you can send a packet requesting a timestamp: 

  Udp.beginPacket(address, 123); //NTP requests are to port 123 

  Udp.write(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE); 

  Udp.endPacket(); 

} 
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// Get date time in format yyyyMMddhhmmss from millis 

void getDateTime() { 

  time_t t = now(); 

  snprintf(sDateTime, 32, "%04d%02d%02d%02d%02d%02d", year(t), month(t), day(t), hour(t), 

minute(t), second(t)); 

} 

 

// Get date time in format yyyyMMddhhmmss from millis 

void getDateTimeMillis() { 

  getDateTime(); 

  Serial.print("Millis "); 

  Serial.println(sDateTime); 

} 

 

// Show time and date in format hh:mm:ss dd-MM-yyyy 

void showTimeDate() { 

  char buffer[32]; 

  time_t t = now(); 

  snprintf(buffer, 32, "%02d:%02d:%02d %02d-%02d-%04d", hour(t), minute(t), second(t), 

 day(t), month(t), year(t) ); 

  Serial.print("Time/date: "); 

  Serial.println(buffer); 

} 

 

// Show date/time 

void digitalClockDisplay() { 

  // digital clock display of the time 

  Serial.print("["); 

  Serial.print(year()); 

  Serial.print("-"); 

  printDigits(month()); 

  Serial.print("-"); 

  printDigits(day()); 

  Serial.print(" "); 

  printDigits(hour()); 

  Serial.print(":"); 

  printDigits(minute()); 

  Serial.print(":"); 

  printDigits(second()); 

  Serial.println(" CET]"); 

} 

 

// Prepend zero if necessary 

void printDigits(int digits) { 

  // utility for digital clock display: prints preceding colon and leading 0 

  if (digits < 10) { 

    Serial.print('0'); 

  } 

  Serial.print(digits); 

} 
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// 9 

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// DHT 

// ---------------------------------------------------------------------------------------- 

// Get temperature reading from sensor 

bool getDHTData() { 

  char buffer[8]; 

  float temperature = 0.0f; 

  float humidity = 0.0f; 

  int err = SimpleDHTErrSuccess; 

 

#ifdef SELECT_DHT11 

  if ((err = dht11.read2(DHT_PIN, &temperature, &humidity, NULL)) != SimpleDHTErrSuccess) { 

    Serial.print("Read DHT11 failed, err="); 

    Serial.println(err); 

    delay(2000); 

    return false; 

  } 

#else 

#ifdef SELECT_DHT22 

  if ((err = dht22.read2(DHT_PIN, &temperature, &humidity, NULL)) != SimpleDHTErrSuccess) { 

    Serial.print("Read DHT22 failed, err="); 

    Serial.println(err); 

    delay(2000); 

    return false; 

  } 

#endif 

#endif 

 

  // Temperature: 99.99 to 9.9 (25.11 -> 25.1 / 7.65 --> 7.6 / 0.15 -> 0.1) 

  dtostrf(temperature, 1, 1, buffer); 

  sprintf(sTemperature, "%s", buffer); 

 

  // Humidity: 99.99 to 9 (25.11 -> 25 / 7.65 --> 7 / 0.15 -> 0) 

  dtostrf(humidity, 1, 0, buffer); 

  sprintf(sHumidity, "%s", buffer); 

 

#ifdef SELECT_DHT11 

  delay(1500); 

#else 

#ifdef SELECT_DHT22 

  delay(2500); 

#endif 

#endif 

  return true; 

} 
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// 10 

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// MQTT 

// ---------------------------------------------------------------------------------------- 

// Client callback function 

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { 

  Serial.print("Message arrived: ["); 

  Serial.print(topic); 

  Serial.print("] "); 

  for (int i = 0; i < length; i++) { 

    Serial.print((char)payload[i]); 

  } 

  Serial.println(); 

} 

 

// Try to reconnect client 

void reconnect() { 

  // Loop until we're reconnected 

  while (!client.connected()) { 

    Serial.print("Attempting MQTT connection: "); 

    // Attempt to connect 

    if (client.connect("dht22publish")) { 

      Serial.println("connected"); 

      // Once connected, publish an announcement... 

      client.publish("outTopic", "ESP8266Client connected!"); 

      // ... and resubscribe 

      client.subscribe("inTopic"); 

    } else { 

      Serial.print("failed, rc="); 

      Serial.print(client.state()); 

      Serial.println(": try again in 5 seconds"); 

      delay(5000); 

    } 

  } 

} 

 

void setup_MQTTclient() { 

  client.setServer(mqtt_broker, portNumber); 

  client.setCallback(callback); 

  Serial.print("MQTT client connected to: "); 

  Serial.print(mqtt_broker); 

  Serial.print(":"); 

  Serial.println(portNumber); 

  Serial.println(); 

} 

 

// 11 

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// JSON 

// ----------------------------------------------------------------------------------------

const char * getJSONString() { 

  // Setup JSON objects 

  String jsonString; 

  StaticJsonBuffer<128> jsonBuffer; 

  JsonObject& root = jsonBuffer.createObject(); 

  JsonObject& data = jsonBuffer.createObject(); 

  data["datetime"] = sDateTime; 

  data["temperature"] = sTemperature; 

  data["humidity"] = sHumidity; 

  root.set("dht22", data); 

  root.printTo(jsonString); 

  Serial.println("Message: "); 

  root.prettyPrintTo(Serial); 

  Serial.println(); 

 

  // Return JSON string 

  return jsonString.c_str(); 

} 

 

// ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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6 Testen 
 

6.1 Inleiding 
 
Voor het testen wordt ook weer verwezen naar deel 1. Het enige verschil is dat de ESP8266 is 
vervangen door een ESP32. Wel wordt een basis test in dit hoofstuk beschreven. 
 
 

6.2 ESP32, NodeJS, MongoDB en Mosca 

6.2.1 Starten MongoDB 
 
Open een command prompt en ga naar: Program Files\MongoDB\Server\3.2\bin 
 
Start de broker met de commando’s:  
cd Program Files\MongoDB\Server\3.2\bin 

mongod 
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6.2.2 Starten NodeJS Express server en Mosca broker 
 
Open een command prompt en ga naar: C:\Program Files\nodejs 
 
Start de broker met de commando’s:  
cd \Program Files\nodejs 

node mijnserver.js 
 

 
 

 

6.2.3 Starten ESP32  
 
Open de Arduino IDE en sluit de ESP32 aan op de voeding en de USB.  
Arduino IDE  menu  Hulpmiddelen  Seriële monitor 
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Console: 
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Op de command prompt waarop de MQTT-broker is gestart worden de gepubliceerde berichten 
getoond: 
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6.2.4 Starten Chrome browser 
 
Open een browser, bij voorkeur een Chromebrowser. 
 
Gebruik het IP-adres van de MQTT-broker, in dit voorbeeld 192.168.0.108 of localhost. 
 
Ga naar: 
http://localhost:5000/dht/index.html 

of 
http://192.168.0.108:5000/dht/index.html 

 
 

 
 
Opmerkingen: 
1. Zoals te zien werkt de opstelling met de opgezette connecties NodeJS, MongDB en Mosca uit 

deel 1. 
2. Ook de AngularJS werkt met de opstelling (getuige de titel die nog naar de ESP12E verwijst). 
3. De DHT22 is een trage sensor en zo nu en dan verschijnen er foutmeldingen in de console. 
4. Ook het uploaden van de sketch lukt niet altijd in één keer. Herhalen of een andere USB-poort 

kiezen lost dit probleem over het algemeen op. 
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