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In navolging van het succes van 
de Pi brengen ook andere, veelal 
Chinese, fabrikanten ‘klonen’ van 
de Raspberry Pi op de markt. Soms 
hebben deze bordjes een naam van 
een ander stuk fruit gecombineerd 
met het woord Pi zoals de Banana 
Pi of Orange Pi. We schreven eerder 
in deze alinea bewust ‘klonen’, want 
anders dan de meeste klonen van 
een Arduino gaat het niet om exacte 
kopieën. De Raspberry Pi gebruikt 
een SoC van Broadcom, terwijl 
alternatieve bordjes een SoC van 
een andere fabrikant als Allwinner, 
Rockchip of MediaTek hebben. Net 
als de in de Raspberry Pi gebruikte 
Broadcom-SoC zijn deze SoC’s 
gebaseerd op een ARM-processor, 
maar daar houdt de overeenkomst 
eigenlijk wel op. Andere elementen 
van de SoC’s (zoals de gpu) zijn 
bijvoorbeeld anders. In de praktijk 
betekent dit dat een besturingssys-
teem dat speciaal is gemaakt voor 
de Raspberry Pi zoals Raspbian of 

RetroPie niet direct werkt op één 
van de alternatieve bordjes.

Fabrikanten van alternatieve 
bordjes leveren doorgaans een eigen 
Linux-distributie (soms een aange-
paste versie van Raspbian), maar je 
kunt vaak ook kiezen voor Armbian. 
Dit is een speciale Linux-distributie 
die speciaal gemaakt is voor single-
boardcomputers. Overigens onder-
steunt Armbian de Raspberry Pi 
dan weer niet. Hoewel alternatieve 
singleboardcomputers krachtiger of 
goedkoper zijn dan de Raspberry Pi 

en dus zeker bestaansrecht hebben, 
zijn ze voor beginners meestal niet 
zo’n goed idee. Vanuit de (Chinese) 
fabrikanten is de documentatie 
doorgaans gering. Een ander 
probleem is dat alle mogelijkheden 
doorgaans niet volledig ondersteund 
wordt door de Linux-distributies die 
geschikt zijn voor de bordjes. Zo kun 
je soms niet alle resoluties kiezen, 
lastig als je net een beeldscherm 
hebt met een niet ondersteunde 
resolutie. Een ander probleem is dat 
het aantal gebruikers per alterna-
tief bordje relatief laag is, dus bij 
problemen kun je niet terugvallen 
op een actieve community. Het grote 
aantal gebruikers en de goede onder-
steuning vanuit de Pi-community is 
zeker voor beginners een heel groot 
pluspunt.

WAT IS EEN ARDUINO?
De Arduino is een voorbeeld van een 
microcontroller: een heel simpele 
computer die één programma tegelij-
kertijd kan uitvoeren. Er draait dus 
geen besturingssysteem op een 

microcontroller. Je programmeert 
de microcontroller met het door jou 
gewenste programma waarna dit 
programma wordt uitgevoerd. Een 
microcontroller is hiermee uiterma-
te geschikt voor kleinere repeteren-
de taakjes zoals het automatisch 
openen van een deur of aan laten 
springen van een lamp bij beweging. 
Maar ook wat meer geavanceerde 
dingen zijn mogelijk, zoals een 
zelfrijdende robot die zijn beweging 
bepaalt op basis van sensoren.

Wanneer we het hebben over een 
Arduino, dan hebben we het wel over 
meer dan alleen de microcontroller. 
Een Arduino-bordje bevat namelijk 
alle componenten die je nodig hebt 
om de aanwezige microcontroller 
(doorgaans een variant van Atmel, 
maar er worden ook andere merken 
gebruikt) op een eenvoudige manier 
te gebruiken. De meeste Ardui-
no-bordjes zijn bijvoorbeeld voor-
zien van een usb-aansluiting. Deze 
wordt gebruikt om een programma 
via een pc op de microcontroller 
te zetten. Daarnaast bevatten de 
Arduino-bordjes pinnen waarop 
je componenten als sensoren en 
motortjes kunt aansluiten.

RetroPie niet direct werkt op één 
van de alternatieve bordjes.

Fabrikanten van alternatieve 
bordjes leveren doorgaans een eigen en dus zeker bestaansrecht hebben, microcontroller. Je programmeert 

  Er zijn vele alternatieve 
singleboard-pc’s te koop.

  Een Arduino biedt pin-
nen als in- en uitgangen.

  Je programmeert de Arduino in code die 
je direct naar de microcontroller flasht.

De Arduino is  een 
microcontroller: een heel 
simpele computer die één 
programma tegelijkertijd 
kan uitvoeren
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