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gebruiken zijn voor het schrijven 
van een programma voor je Pi in 
deze taal. Mijn keuze is uiteindelijk 
op PiGPIO gevallen, maar WiringPi 
(http://wiringpi.com/) is ook zeker 
de moeite waard op te onderzoeken. 
Voor meer informatie over PiGPIO en 
de mogelijkheden van de bibliotheek 
verwijs ik je naar de website http://
abyz.me.uk/rpi/pigpio/cif.html. 

BENODIGDHEDEN
Voor het bouwen van het voorbeeld 
uit dit artikel heb je de volgende on-
derdelen nodig om het programma 
over te nemen en hiermee te testen.

   3x een led  
(1 rode, 1 oranje en 1 groene)

   2x een schakelaar
   3x weerstand van 220 Ohm
   2x weerstand van 10.000 Ohm
   7x draad (de kleur doet er niet toe)
   1x een breadboard  
(of een breakout kit)

   1x Raspberry Pi (minimaal 2b)  
met Raspbian OS

Deze workshop zou ook op de 
Raspberry Pi 4 moeten werken. Er 
wordt echter door de maker van 
PiGPIO gewaarschuwd dat dit op dit 
moment niet vanzelfsprekend is. Er 

wordt wel aan gewerkt om dit op te 
lossen.

INSTALLATIE
Het installeren van Raspbian is 
te vinden op de volgende pagina: 
https://www.raspberrypi.org/
downloads/

Gebruik het  schema in afbeelding 
1 om na te bouwen. 

Het installeren van de PiGPIO bi-
bliotheek op Raspbian gaat als volgt:

wget abyz.me.uk/rpi/pigpio/
pigpio.tar 

tar xf pigpio.tar 
cd PIGPIO 
make 
sudo make install

Op http://abyz.me.uk/rpi/pigpio/
download.html staan meer moge-
lijkheden voor het installeren van 
PiGPIO.

PINNUMMERS
Op de website van de Raspberry 
Pi Foundation is de schematische 
documentatie te vinden over GPIO. 
Er is alleen een veel makkelijkere 
manier om het overzicht te krijgen 
van je eigen specifieke Raspberry 
Pi zonder gebruik te maken van het 
internet.

Het programma pinout met het 
gelijknamige CLI commando, die 
standaard is geïnstalleerd op Raspbi-
an, kun je aanroepen met, hoe kan 
het ook anders, het commando:

pinout

De output die je ziet laat heel dui-
delijk zien welke pin welk nummer 
heeft (zie afbeelding 2).

Op de website van de makers van 
pinout (https://pinout.xyz/) is veel 
meer informatie te vinden over de 
GPIO van de Raspberry Pi.

NUMMERING GPIO
Het volgende geldt niet specifiek 
voor dit artikel, maar is wel van 
belang voor je (toekomstige) pro-
jecten, die je na wilt maken of zelf 
gaat creëren. Er zijn twee manieren 
waarop gewerkt wordt met de 
nummering van de GPIO pinnen, 
namelijk fysiek of met de Broadcom 
nummering. Beide manieren zie ik 
gebruikt worden in voorbeelden. 
De PiGPIO bibliotheek maakt alleen 
gebruik van de Broadcom numme-
ring. Dit is een feit en het is dus niet 
mogelijk om dit te wijzigen voor je 

programma, als je gebruik maakt 
van deze bibliotheek. Het verschil is 
goed zichtbaar in afbeelding 2.  

PROGRAMMA
Open je favoriete editor voor C. Dit 
kan bijvoorbeeld VIM zijn, maar 
als je nog geen editor hebt voor 
de programmeertaal C, dan zijn 
Code::Blocks (http://codeblocks.
org/) of CodeLite (https://codelite.
org/) zeker de moeite waard om naar 
te kijken.

Heb je een andere voorkeurs-IDE? 
Kijk dan voor support voor C. Het 
programmeren werkt nu eenmaal 
makkelijker met een omgeving, die 
je ondersteunt en wijst op fouten.

#include <stdio.h>
#include <pigpio.h>
#include <stdlib.h>

void start_traffic_light() {
    printf("Button for traffic  

is pushed.\n");
    time_sleep(0.5);
    printf("Letting traffic

pass.\n");
    gpioWrite(15,0);
    gpioWrite(21,1);
    time_sleep(3.0);
    gpioWrite(21,0);
    gpioWrite(20,1);
    time_sleep(1.5);
    gpioWrite(20,0);
    gpioWrite(21,0);
    gpioWrite(15,1);
}

void shutdown_traffic_light() {
    printf("Shutting down
traffic light.\n");

    gpioWrite(15,0);
    gpioTerminate();
    time_sleep(0.5);
    exit(0);
}

int main() {
    
    int o,q;

Met het  
programma  
pinout krijg je  
de schematische 
weergave te  
vinden over alle  
GPIO pinnen

  Afbeelding 2.

JE VINDT DEZE 
LISTING OP 
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