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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

BLACKBOX VOOR JE AUTO
De Sense HAT is ontwikkeld voor de Astro Pi Challenge waarbij leerlingen code 
schreven die op het International Space Station op een Raspberry draaide. De 

HAT is voorzien van een accelerometer en gyroscoop en kan van alles meten. Hij wordt 
bijvoorbeeld ingezet als inslagdetectie bij botsingen van auto’s. Het project van Ashu_d 
maakt gebruik van de Camera Module, zodat bij een botsing ook videobeeld of foto’s 
beschikbaar zijn. Hardware-installatie is simpel. Je bevestigt de HAT en de camera, voor-
ziet hem van flink wat vermogen en een internetlijntje. De maker heeft de constructie 
met plakband vast gemaakt, maar je wilt zelf wellicht een iets meer robuuste behuizing 
bedenken. Ga je harder dan 1G (in de x-, y- of z-as) dan meet de accelerometer dit. Maak je 
een scherpe bocht, dan wordt de gyroscoop geactiveerd. De code is gemaakt in Python 
en gebruikt Mode-RED (inbegrepen in Raspbian). Het tcp/ip protocol Message Queuing 
Telemetry Transport (MQTT) wordt gebruikt om via internet toegang te krijgen. Voor 
MQTT moet je jezelf registreren, maar dat kan ook gratis. 
Zie: https://www.instructables.com/id/Impact-Recorder-for-Vehicles/

RASPBERRY PI 4
Heb jij je Pi-verzameling al uitgebreid met de jongste telg uit de familie? De in 
de zomer van 2019 uitgebrachte Pi 4 ondersteunt dual-screen met 4k-resolu-

tie. Het systeem heeft nu een 1,5GHz quad-core ARM processor en is ongeveer drie 
keer zo snel als de voorganger. Het topmodel is voorzien van 4GB LPDDR4 SDRAM 

geheugen. Dit is vier keer meer dan eerder mogelijk was. En eindelijk is 
de lang gevraagde Gigabit-poort toegevoegd. Het eerdere model 

had weliswaar Gigabit, maar was in snelheid zeer beperkt, 
omdat de USB-bus gebruikt werd voor communicatie. 
Er is bovendien een overstap gemaakt naar USB 3.0 
poorten en de stroomtoevoer verloopt via een USB-C 
ingang in plaats van micro-USB. Verder wordt Bluetooth 

5.0 ondersteund. In het begin waren er problemen met 
de ondersteuning van USB-C kabels en kwamen warm-

teproblemen voor. Die problemen lijken inmiddels tot het 
verleden te behoren. Het nieuwe model is even duur als de 

voorganger, mits je kiest voor 1GB. Voor de 2GB en 4GB modellen 
betaal je telkens een tientje meer. Er is tevens een video beschik-

baar gesteld waar de productie van de Raspberry in een fabriek in 
Wales te zien is: https://www.youtube.com/watch?v=56B0P5WdAGQ

PI 4 DESKTOP KIT
De foundation timmert hard aan de weg. Wist je al dat 
een store geopend is? Er is een timelaps te bekijken waar 

de inrichting van de fysieke winkel heel aardig te volgen is: 
https://www.youtube.com/watch?v=lWAmaLXaSA8. Maar in 
een winkel moet je wel producten hebben om aan de bieden. 
Inmiddels is de hoeveelheid Raspberry producten flink uitge-
breid. Er is een officieel Raspberry toetsenbord met 78-toetsen, 
verkrijgbaar in zes varianten. Er is nog geen Nederlandstalig 
toetsenbord beschikbaar, maar met de US-versie kan je prima 
uit de voeten. Waar je veelal de Windows-toets ziet, herken je 
nu uiteraard een Raspberry toets. Het toetsenbord heeft enkele 
extra USB-poorten en is te koop in vier kleuren. Verder is een 
optische Raspberry muis uitgebracht met logo. Tel je hier de of-
ficiële Raspberry behuizing en 15,3W USB-C voedingsadapter en 
kabels bij op, dan heb je een complete desktopcomputer. En die 
wordt inderdaad ook aangeboden: de Raspberry Pi 4 desktop 
kit. Deze volledige computer kost rond de € 130,-. 

56-57 Raspberry Corner.indd   56 21-08-19   11:26


