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Raspberry corner
Zelfs na jaren worden er nog steeds nieuwe ideeën gerealiseerd met de  
Raspberry Pi. Vermoedelijk zal dit altijd wel zo blijven, want creatievelingen  
hebben de toekomst. Marcel Beelen

RASPBERRY PI 3  
MODEL A+

De Raspberry Pi 1 model A+ 
heeft na vier jaar eindelijk een 

opvolger: de Pi 3 model A+. De A+ 
was een wat uitgeklede Pi 1 B+, met 
slechts 256MB geheugen en zonder 
USB en ethernet. En een lagere 
prijs. De nieuwe Pi 3 A+ vult het gat 
dat is ontstaan tussen de laatste 
zero en de meest actuele B+ voor 
dezelfde prijs als de voorganger. Zo 
is de nieuwe A+ voorzien van een 
1.4GHz quad-core ARM Cortex-A53 
64-bit processor. Het systeem-
pje heeft 512MB SDRAM en een 
dual-band ac-WiFi en Bluetooth 4.2/
BLE mogelijkheid, net als het grote 
broertje. Je kunt booten van USB. 
Het board is gecertificeerd binnen 
de FCC richtlijnen, wat de inzet 
in allerlei industriële oplossingen 
makkelijker maakt qua goedkeuring. 
De Raspberry Foundation is verder 
bezig met een behuizing voor deze 
Pi. Als je dit leest, zal deze inmiddels 
beschikbaar zijn. Het apparaatje is 
in ‘de markt’ gezet met een grappige 
verkoopvideo. 

Net als bij elke lancering van een 
nieuwe Raspberry zijn er dezelfde 
kritische vragen: waarom zo weinig 
geheugen, waarom geen realtime 
klok, waarom geen aan/uit-schake-
laar? Tja, dat zijn keuzes. Waarom 

geen Gigiabit-ethernet? Dat kan de 
gebruikte chip niet aan. Waarom 
nog steeds een 32-bit besturingssys-
teem op de 64-bit processor? 64-bit 
levert bijna niets op, het kan voor 
sommige toepassingen een lichte 
performancewinst bieden. Aange-
zien de Raspberry’s geen tientallen 
Gigabytes intern geheugen hebben 
(en krijgen), bestaat geen noodzaak 

voor 64-bit. Een 64-bit versie van 
Raspbian zou alleen maar de compa-
tibiliteit met de oudere versies (en 
alle applicaties) teniet doen.

Toch lijkt dit de laatste Pi te 
worden met deze chip en deze 
architectuur. De nieuwe Pi’s zijn niet 
langer een evolutie: ze krijgen een 
nieuwe processorchip en nieuwe 
geheugentechnologie. Daarmee 

wordt de compatibiliteit met de 
oude serie opgeofferd voor nieuwe 
technologie. Zal dat nog lukken 
voor kerst 2019? De Foundation 
laat zich er verder niet over uit, net 
zoals Apple geen inzicht geeft in hun 
tijdlijn. Men wil het Osborne-effect 
voorkomen (https://en.wikipedia.
org/wiki/Osborne_effect).

RASPBIAN
Bij een nieuwe Raspberry hoort natuurlijk ook een nieuwe ver-
sie van Raspbian. Omdat Raspbian inmiddels van een compact 

besturingssystem tot een flinke release is uitgegroeid, is besloten 
de default Raspbian uit te kleden. De minimale installatie is voor-
zien van een bureaublad, Chromium om te browsen, VLC (om video 
te bekijken) en bijvoorbeeld Python. De uitgebreide Raspbian biedt 
alles wat je tot nu toe gewend bent in het image, waaronder Libre-
Office, Scratch, enz. Er zijn dus nu drie images. Raspbian Stretch 
with Desktop and recommended software is gezipped 1,8GB. Het 
ARM-image na uitpakken is 5.2 GB. Raspbian Stretch with Desktop 
is compacter. De download is 1GB en het image zelf is 3.3 GB. Rasp-
bian Stretch Lite is de kleinste. De download van slechts 350 MB 
bevat het image van 1.8 GB. 
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