
DE RASPBERRY PI 
Deel 4 
 
Ik heb nu in 3 delen jullie geprobeerd uit te leggen hoe je de Pi aan de gang kan krijgen. 
Dat heb ik op een uitgebreide manier gedaan zodat een ieder dit kan begrijpen. 
Mocht het toch niet gelukt zijn laat dit dan even weten. Hetzij via dit forum of anders via PA3RW@VERON.NL 
Vanaf dit punt ga ik ervan uit dat de echte basis er in zit. 
Vanaf nu ga in door met het leggen van het fundament dat je nodig heb voor de projecten die ik zal posten op dit 
forum. 
 
Genoeg gezegd 
 
Nu gaan we echt schakelen met de Rpi 
We beginnen simpel gewoon een ledje laten branden. Om te zorgen dat je alles simpel in elkaar te zetten is is het 
makkelijker om een te zorgen dat er niet gesoldeerd hoeft te worden. 
Het beste gaat dit met een breadbord als experimenteerbord en wat jumperwires. 

 
 
Het breadbord is tussen de rode en blauwe lijn die staan voor plus en min in de lengte richting met elkaar 
verbonden 
Dus gaatjes met de rode lijn erlangs zijn over de hele rij met elkaar doorverbonden. 
Dit geldt ook voor de gaatjes met de blauwe lijn langs de gaatjes. 
Dus als je +5 volt prikt in een van de gaatjes met de rode lijn erlangs kan je over alle gaatjes die langs diezelfde 
rode lijn lopen 5 volt aftakken. 
Dat geldt natuurlijk ook voor de blauwe lijn als je daar de massa inprikt heb je over de hele rij massa 
Met de gaatjes die genummerd zijn loopt het net anders. 
hier is de doorverbinding haaks op de eerder besproken rode en blauwe lijn. 
Hier lopen de doorverbindingen abcde 
Dus 1a 1b 1c 1d 1e zijn met elkaar verbonden net als 1f 1g 1h 1i 1j 
En zo verder met 2a 2b etc etc 
 


