
Raspberry Pi 
Deel5

Misschien ten overvloede maar het forum van de Veron en ik zijn niet verantwoordelijk voor 
eventuele schade die voorkomt uit het nabouwen van dit experiment. Dit geldt ook voor de 
experimenten die hierna volgen.
Zoals vorige keer vermeld gaan we nu de GPIO pinnen instellen voor input.
Dus de Rpi reageert op iets dat hij van buiten binnen krijgt.
Dit kan zijn een schakelaar.
Maar natuurlijk ook een sensor of een reed relais.
En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Zoals we vorige keer pinnen op out hadden gezet omdat ze een signaal moesten uitsturen om 
een LED te laten branden kan je ze ook op input zetten en dan verwacht de Rpi een signaal.
Dat kan natuurlijk van alles zijn.
Net als de output kan je een LED laten branden maar je zou ook een buzzer geluid kunnen 
laten maken. Of een relais aansturen die dan weer iets anders aanstuurt. 
Zoals je kan begrijpen de mogelijkheden zijn alleen begrenst aan je eigen fantasie.
Voor het gemak gebruiken we een simpel drukknopje als signaal gever.

We gaan eerst de componenten aansluiten.
Je hebt hiervoor nodig:
De Raspberry Pi
Een Breadbord
Een rode LED
Een groene LED
Een drukknopje
2 weerstanden van 330 Ohm
1 weerstand van 1K Ohm
1 weerstand van 10K Ohm
verder nog wat jumper wires.

De bedrading is als volgt
Verbind een van de polen van het  drukknopje met de rode + baan van het breadboard
De andere pool prik je in a1
prik de 1 K weerstand op b1 en e2 deze weerstand zorgt ervoor dat er niet teveel stroom loopt 
naar PIN 7 als het drukknopje wordt ingedrukt.
Prik de 10 K weerstand op a3 en de blauwe - baan, dit is de pulldown weerstand.
Deze 2 bovengenoemde weerstanden zijn gewoon voor wat veiligheid naar de RPI dat er geen
vreemde stromen en spanningen kunnen lopen.
Het is niet noodzakelijk maar ik doe het altijd wel.
Het kan de RPI beschadigen.
Prik nu een jumperwire van d2 naar PIN 7 (GPIO4).
En een jumperwire van PIN 1 (3,3v) naar de rode + baan.
Nu een jumperwire van PIN 9(gnd) naar de blauwe - baan.
Prik de volgende jumperwire van pin 11 ( GPIO 17) naar d5
De laatste jumperwire gaan van pin 13 ( GPIO 27 ) naar d9
 Nu nog de groene en rode LED’s
De lange draad (anode) van de groene LED c5 en de korte draad (cathode) op b6
Prik daaropvolgend een 330 Ohm weerstand  van a6 naar de blauwe - baan.



Tot slot nog de rode LED.
Prik de lange draad van de rode LED op c9 en de korte op b10
En de laatste 330 Ohm weerstand op a10 en de blauwe - baan.

Nu is alles aangesloten.
De code voor het volgende experiment is als volgt.

Ga naar het terminal scherm op je RPI.
en type sudo idle .
Vergeet niet het commando sudo erbij te vermelden  dit geef je super user rechten en zonder 
deze rechten kan je geen GPIO pinnen aansturen.
Sudo staat voor superuser do
Ga in het idle scherm naar File en selecteer New File.
Er opent zich een nieuw scherm en typ de onderstaande code over.
LET WEL !!!!
HOOFDLETTERS EN KLEINE LETTERS ZIJN BELANGRIJK NET ALS PUNTEN EN 
COMMA'S.
NEEM DE CODE DUS EXACT ZO OVER.

import RPi.GPIO as GPIO # importeren van de GPIO library
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) #set GPIO numbering mode and define input pin
GPIO.setup(7,GPIO.IN) #Zet pin 7 op input
GPIO.setup(11,GPIO.OUT) #Zet pin 11 op output
GPIO.setup(13,GPIO.OUT) #zet pin 13 op output
try: # start van een try / finaly loop
     while True: # de while True loop is een oneindige loop 
          if GPIO.input(7)==0: # als pin 7 = 0 dan wordt de schakelaar niet ingedrukt
               GPIO.output(13,True) # en dan brand de rode LED
               GPIO.output(11,False) # en de groene LED is uit
          else: # als de schakelaar wel is ingedrukt dan
             GPIO.output(13,False) # gaat de rode LED uit
             GPIO output(11,True)  # en de groene aan
finally: # einde van de try finaly loop
     GPIO.cleanup() #Reset van de GPIO pins

Als de code er in zit schrijf je deze weg en geef je het een naam.
Dit gaat als volgt.
Ga naar File in het scherm waar de code staat en kies voor Save as, geef het een naar 
bijvoorbeeld drukknop en klik op save.
ga nu naar Run en selecteer Run Module.

Als alles goed gegaan is licht de rode LED op en als je de drukknop indrukt dooft de rode 
LED en licht de groene op.
Als je het drukknopje weer loslaat dooft de groene en licht de rode LED weer op.

Mocht dit niet gebeuren en je krijgt een foutmelding heb je wellicht een foutje gemaakt.
Mocht het niet gebeuren en je krijgt geen foutmelding kan er ook een foutje gemaakt zijn.
In beide gevallen moet je even terug naar de code.
Mocht deze niet meer in je scherm staan kan je deze oproepen door in idle te gaan naar File en
kies dan voor open.



Nu verschijnt er een scherm met verschillende programma’s.
Door helemaal naar rechts te in dit scherm zie je het programma staan met de naam die je hebt
gegeven met .py erachter. Dit wil zeggen dat het een python programma is.
klik dit aan en klik op open.
De code komt tevoorschijn en je kan alles controleren of alles juist is gegaan.

Deze code werkt als volgt.
De Rpi gaat in een oneindige loop. Deze heet try: finally: 
Deze loop blijft net zolang actief tot je ctrl C indrukt
Hij kijkt steeds of de knop is ingedrukt.
Zolang dit niet het geval is brand de rode LED
Als de knop wel is ingedrukt dooft de rode LED en brand de groene.
Totdat de knop weer niet is ingedrukt dan gaat de rode weer branden en dooft de groene.
De schakelaar stuurt niet direct de LED’s aan maar geeft een signaal af in dit geval op PIN 7.
Deze pin wordt uitgelezen in de try finally loop. Als pin 7 gelijk is aan nul dan licht de rode 
led op, en alles wat anders is dan nul licht de groene led op dat is wat letterlijk in het 
programma staat.
Op deze twee foto's is te zien wat er wordt bedoeld

Nu zul je wellicht denken nou spannend een ledje laten verspringen.
Maar het idee is dat door het knopje in te drukken en dat de poort uitgelezen wordt dat dit het 
ledje laat verspringen.

Het drukknopje kan natuurlijk ook wat anders zijn bijvoorbeeld  een reed relais.
Of  een laser straal.
Het reed contact staat gesloten dmv een magneet. Groene LED brand.
De magneet wordt door het openen van een deur weggeduwd van het reed contact het reed 
contact gaat open de rode LED brand en er gaat bijvoorbeeld een alarm af.

Of met een laserstraal en een LDR.
Zolang de LDR de laserstraal ziet is het contact gesloten.
er loopt iemand door de straal en het contact gaat open.

Vul zelf maar in



Als je nu echt gepakt bent door dit kleine wonder.
Sinds nu een jaar is er eens in de twee maanden een Nederlands tijdschrift te koop in de 
reguliere boekhandel het heet MAGPI.
Zoals gezegd verschijnt het elke 2 maanden en het is net een jaar geleden begonnen.
Dus als je de serie nog compleet wilt hebben denk ik dat oude nummers nog wel te koop zijn. 

Het is een zeer prettig tijdschrift om te lezen en zet aan tot zelf te experimenteren.
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