
19www.linuxmag.nl      05 2018

gpio-pinnen hebt. Dan sluit je een 
deel van de componenten op de ene 
Pi (dat hoeft geen Zero te zijn) aan 
en een deel op een Pi Zero die via usb 
otg met de eerste Pi is verbonden. 
We tonen hier hoe dat in zijn werk 
gaat en hoe je in één Python-script 
onder Raspbian gpio’s van twee 
verschillende Pi’s aanstuurt.

Installeer op je Pi eerst usbboot-
gui en de andere pakketten zoals we 
in het begin van het artikel op Ubun-
tu hebben gedaan. We gaan ervan 
uit dat Raspbian op je Pi staat. Als je 
Raspbian Lite gebruikt, dan worden 
met de installatie van usbbootgui 
helaas ook heel wat grafische 
pakketten geïnstalleerd die we niet 
nodig hebben. Maar de firmware-
bestanden die rpiboot nodig heeft 
om de gpio-pinnen aan te sturen, 
zitten in het pakket usbbootgui (dat 
een grafische manier aanbiedt om 
de firmware te installeren). De PPA 
hoef je niet te installeren, want de 
pakketten zitten al in de repository 
van Raspbian.

Sluit daarna je Pi Zero aan en 
voer de rpiboot-opdracht uit om de 
aangepaste firmware op je Pi Zero 
op te starten. De verbinding testen 
door te pingen gaat eenvoudig, want 
de Pi Zero krijgt in Raspbian altijd 

als interface usb0:

ping6 fe80::1%usb0

Start nu ook de pigpio-bibliotheek 
als een daemon:

sudo pigpiod

80 GPIO-PINNEN!
Werkt dit, dan kun je nu in één 
Python-script de gpio’s van de Pi én 
die van de Pi Zero aanspreken. We 
stellen deze keer geen omgevings-
variabele voor het adres in (maar 
vergeet niet export GPIOZERO_
PIN_FACTORY=pigpio in ~/.bashrc te 
vermelden), maar kiezen in de code 
telkens welke set gpio’s we gebrui-
ken. Een eenvoudig voorbeeld maakt 
dit duidelijk:

from gpiozero import LED,
Button 

from gpiozero.pins.pigpio
import PiGPIOFactory

from time import sleep
from signal import pause

pizero = None
while not pizero:
    try:
        pizero = PiGPIOFactory

('fe80::1%usb0')
    except OSError:
        sleep(1)

button = Button(26) # knop op
de Pi

led = LED(26, pin_factory =
pizero) # led op de Pi Zero

led.source = button.values
pause()

We hergebruiken hier ons bread-
board met led dat nog altijd op gpio-
pin 26 van de Pi Zero is aangesloten. 
Op de Pi sluiten we (wanneer de 

voeding niet is aangesloten) een 
breadboard aan met een knop op 
gpio-pin 26. In de code zie je dat we 
zonder aanduiding met pin_factory 
de gpio-pinnen op de Pi gebruiken 
en met de aanduiding met pin_fac-
tory = pizero de gpio-pinnen op de Pi 
Zero. We laten de led op de Pi Zero 
aangaan wanneer je de knop op de Pi 
ingedrukt hebt. De while-lus in het 
begin laat het script wachten tot de 
Pi Zero is aangesloten en de firmware 
is geïnstalleerd. Met hetzelfde princi-
pe als in dit eenvoudige script spreek 
je maar liefst 80 gpio-pinnen aan. 

  Deze Pi 
Zero werkt als 
interfacebordje 
om gpio’s aan te 
sturen vanaf je 
computer.

  Met de knop 
op de Pi besturen 
we de led op de 
Pi Zero.
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