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WORKSHOP

Zet daarna de kopie op de juiste 
plek. Overigens werkt de standaard 
copy en paste ook, maar dupliceren 
scheelt weer een handeling.

LICHT EN 
ELEKTRICITEITSDRAAD
Voeg nu de ledjes toe. Die vind je 
eveneens bij Core, maar staan even 
verderop bij de subcategorie Output. 
Fritzing plaatst standaard een rode 
led. De kleur hiervan pas je net als de 
weerstandswaarde aan via Proper-
ties bij Inspector. De pootjes van de 
led zijn trouwens niet star. Met de 
muis versleep of verleng je ze naar 
de gewenste positie.

Elektriciteitsdraadjes maak je 
simpelweg door met de muis van 
het ene gaatje in het breadboard 
naar het andere te slepen. Ook nu 
weer pas je de kleur hiervan aan bij 
Properties onder Inspector. Door 
de optie Banded aan te vinken krijg 
je een gestreept draadje, dat wil 
zeggen, de gekozen kleur wordt 
afgewisseld met wit. Anders dan 
bij weerstanden of leds leidt het 
verslepen van een draad niet tot 
een verplaatsing maar tot een knik. 
Gebruik de Ctrl-toets voor een gebo-
gen draadje. Dit knikken en buigen 

is handig om verbindingen netjes te 
laten lopen als ze in het zicht zitten.

RASPBERRY PI
Nu voegen we een Raspberry Pi 3 
toe. Sommige distributies waaron-
der Fedora leveren als pakket nog 
een verouderde versie van Fritzing. 
Daar vind je alleen de Raspberry 
Pi 2 als component. Vanuit de 
community is wel een versie voor 
de Raspberry Pi 3 gemaakt. Die vind 
je momenteel in de nieuwste versie 
van Fritzing wel terug bij Parts. Om 
die aan je schakeling toe te voegen 
scroll je bij de categorie Core een 
stuk naar beneden tot de subcatego-
rie Computer.

Voor oudere versies van Fritzing 
importeer je het component als 
volgt. Ga naar de projectpagina voor 
de Raspberry Pi 3. De link hiervoor 
vind je aan het eind van het artikel. 
Download daar het bestand Rasp-
berry Pi 3_3.fzpz. Ga vervolgens naar 
het menu File -> Open en selecteer 
de download. Nu staat de Raspberry 
Pi 3 bij Parts in de categorie Mine, 
direct onder Core.

Sleep de Raspberry Pi naar 
het centrale deel met het bread-
board. Verbindingen maken met 

elektriciteitsdraadjes gaat net als bij 
het breadboard. Alleen maak je nu 
met één uiteinde verbinding met een 
GPIO pin van de Raspberry Pi. Het 
is handig dat Fritzing toont wat de 
functie van de pinnen is door er met 
de muis boven te zweven. Als je dat 
bijvoorbeeld voor de pin helemaal 
linksboven doet, dan zie je dat het 
om de voeding van 5V gaat.

PIR SENSOR
Als laatste voeg je de PIR bewegings-
sensor toe. Ook dat doe je via een 
project vanuit de community (zie 
link). Het gaat nu om het bestand 
pir_sensor.fzz. De extensie fzz geeft 
aan dat het hier om een compleet 
schema gaat en niet zoals bij de 
Raspberry Pi 3 alleen om een compo-
nent. Bij het openen zie je dan ook in 
een nieuw venster behalve de sensor 
tevens een Arduino bordje met een 
ander breadboard. Als Fritzing in een 
schema nieuwe componenten vindt, 
plaatst hij die bij Parts in de catego-
rie Temp. Die vind je door helemaal 
naar beneden te scrollen. Daar zie je 
de PIR sensor staan.

De naam Temp van deze cate-
gorie geeft al aan dat de sensor 
tijdelijk aanwezig is. Om deze wel 

permanent beschikbaar te maken 
voor je collectie componenten klik je 
met de rechter muisknop op de PIR 
sensor en kies je in het contextmenu 
Export Part. Merk op dat Fritzing nu 
dezelfde extensie fzpz gebruikt als 
hierboven voor de Raspberry Pi 3.

Sluit Fritzing nu eerst helemaal 
af, anders klaagt hij bij de import dat 
de component al bekend is. Open 
dan pas het geëxporteerde bestand, 
zodat de PIR sensor nu bij de catego-
rie Mine verschijnt. Open je schema 
om de sensor erbij te zetten en 
verbind hem tenslotte met de GPIO 
pinnen van de Raspberry Pi. Nu ben 
je klaar om de schakeling in praktijk 
te brengen (afbeelding 3).

CONCLUSIE
Met Fritzing maak je op een inzich-
telijke manier je eigen ontwerp. 
Zodoende maak je makkelijk te 
begrijpen schema’s voor jezelf en 
anderen. 

LINKS
Fritzing: fritzing.org
Raspberry Pi 3: ritzing.org/projects/
raspberry-pi-3
PIR bewegingssensor: fritzing.org/
projects/pir_sensor

  Afbeelding 3: Schakeling in werkelijkheid.
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