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PI GLAMOUR FOTO’S
Volg jij Raspberry Pi al op Instagram? Er komen steeds mooie foto’s 
voorbij van je favoriete apparaatje, onder meer gemaakt door Fiacre 

Muller. Hashtag #SnazzyRPi.

MAGICAL WAND
Je ziet het wel eens op een toonstelling en in pretparken, een magic 
wand geïnspireerd op Harry Potter. Het interactieve scherm van 

Wizarding World of Harry Potter bij Universal Studios’ maken gebruik van 
infrarood camera’s die je bewegingen (spreuken) volgen, interpreteren 
en het spiegelglas/scherm in betoverende mode zetten. Zou het niet 
leuk zijn thuis ook een dergelijke interactieve beleving te hebben? Met 
een eenvoudige camera die night vision ondersteunt, ben je in staat een 
video stream te ontvangen en interpreteren door de Raspberry Pi, een 
stukje Python code en OpenCV dat wordt gebruikt voor detectie en het 
volgen van de bewegingen. Een SVM (Simple Vector Machine) algoritme 
voor machine learning wordt gebruikt om de daadwerkelijke patronen 
te herkennen. Hiermee worden de GPIO-poorten in de Raspberry Pi 
aangestuurd om allerlei activiteiten uit te voeren. In dit geval om een 
doos automatisch te openen nadat je met je toverstaf zwaait. Je vindt de 
volledige tutorial op Hackster: https://www.hackster.io/jasmeet-singh/
real-harry-potter-wand-with-computer-vision-520e3b

SLIMME BOEI
Het team van T3ch Flicks heeft een prototype 
ontworpen van een slimme boei voor maritiem 

onderzoek. De boei bevat sensoren om de hoogte van 
golven, de frequentie en kracht van golven, de water- en 
luchttemperatuur, luchtdruk, GPS-locatie en nog meer. De 
verzamelde gegevens worden via radiosignalen naar het 
basisstation gestuurd: een Raspberry Pi. Het dashboard 
om al de verzamelde gegevens te tonen is geschreven in 
Vue JS. De behuizing van de boei is 3D-geprint. Het gehele 
project is best complex met een Raspberry Pi, Arduino en 
een diversiteit aan sensoren. De overheid van Grenada 
heeft toestemming gegeven om de boei in te zetten en 
ondersteunt het team om informatie te verzamelen. Info 
op hackster: https://www.hackster.io/t3chflicks/smart-
buoy-summary-7d1a7b en de jongste video is te bekijken 
op https://youtu.be/AUr0UcNb6B8

BUSTER
De jongste Raspbian-versie is 
noodzakelijk op de Raspberry 

Pi 4 wordt ook aangeraden op alle 
oudere modellen. Raspberry Pi is 
gebaseerd op Buster (de naams is 
alweer afkomstige uit Toy Story), de 
laatste versie van Debian Linux. Er 
zijn geen grote verschillen tussen 
Debian Stretch en Buster. De meeste 
wijzigingen gebeuren onder water en 
hebben te maken met security. Om toch iets aan de buitenkant te laten zien, 
is de werkomgeving opgefrist. Veel bedieningselementen zijn vereenvoudigd. 
Het ontwerp is platter geworden en minder rond. De default achtergrond is 
veranderd naar een nieuwe foto van Greg Annandale. Verder is de kleurstel-
ling meer in grijswaarden opgezet. De default Python editor is nu de Thonny 
Python ontwikkelomgeving. De oude IDLE is wel nog inbegrepen, maar 
wordt afgeraden om te gebruiken. Op de taakbalk zie je de uitwerpknop voor 
USB-apparaten alleen nog maar als er inderdaad een USB-device aangesloten 
is. Datzelfde geldt voor het Bluetooth-pictogram. De belangrijkste wijziging 
is het OpenGL stuurprogramma, deze is noodzakelijk voor de Raspberry Pi 4. 
Op oudere modellen is de niet-GL driver nog steeds de default. Het GL stuur-
programma komt met een nieuw hulpprogramma Screen Configuration. 
Hierbij configureer je bijvoorbeeld meerdere beeldschermen of simuleer je 
pixelverdubbeling. Video-uitvoer over de analoge composiet-uitgang is uitge-
schakeld. Ook hoge resolutie uitvoer met 4kp60 is vooralsnog uitgeschakeld 
omdat het systeem hierdoor te warm wordt en veel stroom verbruikt. 
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