1-1 Starten met Raspberry Pi - Wat heb je nodig?
Hardware
1.

Een Raspberry Pi-computer met een SD-kaart of micro-SD-kaart

2.

Een monitor met een HDMI-kabel (en, indien nodig, een HDMI-adapter)

3.

Een USB-toetsenbord en -muis

4.

Een stroomvoorziening in de vorm van een stekkeradapter.

5.

Hoofdtelefoons of luidsprekers (optioneel)

6.

Een ethernetkabel (optioneel Raspberry Pi heeft immers Wifi)

7.

Een behuizing om je Raspberry te beschermen.

Alle onderdelen zijn leverbaar via Tinytronics in Eindhoven. Plaatjes zijn voorzien van
hyperlinks. Control+klikken voor snelkoppeling!

1.1

De Raspberry Pi

De Raspberry Pi is er in verschillende uitvoeringen hieronder een overzicht:
Raspberry Pi 3 model B 1 GB

1.2Ghz 64-bit quad core

De originele Raspberry Pi 3 Model B met 1GB RAM geheugen.
Specificaties:

















1.2Ghz 64-bit quad-core ARM Cortex-A53 CPU
802.11n Wi-Fi
Bluetooth 4.1 en Bluetooth Low Energy(BLE)
1GB RAM
4 USB 2.0 poorten
40 GPIO pins
HDMI poort (standaard grootte)
Ethernet poort
3.5mm audio jack met composiet video
Camera interface (CSI)
Display interface (DSI)
Micro SD kaartsleuf
Micro USB aansluiting voor stroom (stroom tot 2.4A)
Zelfde formfactor als de Raspberry Pi 1 en 2
Gemaakt in het Verenigd Koninkrijk

We raden aan om deze Raspberry Pi te voeden met een USB adapter die minimaal 2A(2000mA) kan leveren.
Dit is nodig voor een goede werking van de Raspberry Pi.

De prijs is: € 37,50

levering via Tinytronics - Eindhoven
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Raspberry Pi 3 model B+ 1 GB

1.4Ghz 64-bit quad core

De Raspberry Pi 3 Model B+ met 1GB RAM geheugen is de opvolger van de Rasperry Pi 3 Model B. Dit nieuwe
model heeft een snellere cpu, dual-band 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2, snellere ethernet poort(300Mbps) en de
mogelijkheid voor een PoE module zodat je je Pi kan voeden via LAN.
Specificaties:

















1.4Ghz 64-bit quad-core ARM Cortex-A53 CPU
802.11ac Wi-Fi(2.4Ghz en 5Ghz)
Bluetooth 4.2 en Bluetooth Low Energy(BLE)
1GB RAM
4 USB 2.0 poorten
40 GPIO pins
HDMI poort (standaard grootte)
Ethernet poort (300Mbps)
3.5mm audio jack met composiet video
Camera interface (CSI)
Display interface (DSI)
Micro SD kaartsleuf
Micro USB aansluiting voor stroom (stroom tot 2.4A)
Zelfde formfactor als de Raspberry Pi 1, 2 en 3 model B
Gemaakt in het Verenigd Koninkrijk

Let op:
We raden aan om deze Raspberry Pi te voeden met een USB adapter die minimaal 2A(2000mA) kan leveren. Dit
is nodig voor een goede werking van de Raspberry Pi.

De Prijs is € 40,50

levering via Tinytronics - Eindhoven
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Raspberry Pi 4 model B 1 GB

1.5Ghz 64-bit quad core

Prijs: € 39,50

De originele Raspberry Pi 4 Model B met 1GB DDR4 RAM geheugen.
Specificaties:

















1.5Ghz 64-bit quad-core ARM Cortex-A72 CPU
802.11ac Wi-Fi
Bluetooth 5.0 en Bluetooth Low Energy(BLE)
1GB DDR4 RAM
2x USB 2.0 poorten
2x USB 3.0 poorten
40 GPIO pins
2x micro-HDMI 2.0 poort*
Gigabit Ethernet poort
3.5mm audio jack met composiet video
Camera interface (CSI)
Display interface (DSI)
Micro SD kaartsleuf
USB-C aansluiting voor stroom (stroom tot 3A)
Gemaakt in het Verenigd Koninkrijk

Let op: Deze Raspberry Pi gebruikt geen standaard HDMI en dus is er een micro HDMI naar HDMI kabel nodig.
Let op:
We raden aan om deze Raspberry Pi te voeden met een USB-C adapter die minimaal 2A(2000mA) kan leveren.
Dit is nodig voor een goede werking van de Raspberry Pi.

Van deze Raspberry Pi 4 zijn er uitvoeringen met meer INTERN geheugen verder verschillen ze niet;
Raspberry Pi 4 model B
Raspberry Pi 4 model B
Raspberry Pi 4 model B

1 GB
2 GB
4 GB

€ 39,50
€ 49,50
€ 60,00

Welke je moet kiezen bepaal je zelf en hangt af van wat je er mee van plan ben. Veel programma tegelijk draaien
vraagt meer geheugen ruimte. Maar dit produceert dus ook veel meer warmte in de processor. Dus denk aan de
koeling.
Geadviseerd wordt om de RPI4 standaard te voorzien van een behuizing met ventilator uit te rusten. Of je moet
kiezen voor een metalen behuizing zoals de Flirc (die wel 2,5 x duurder is dan een behuizing met ventilator, maar
wel stiller)

1.2

De geheugen kaart

De Raspberry Pi 3 heeft een SD-kaart nodig waar het besturingssysteem op komt te staan.
De Raspberry Pi 4 heeft een Micro-SD-kaart nodig waar het besturingssysteem op komt te
staan. De hedendaagse SD-kaartjes worden over het algemeen geleverd met een adapter
zodat je de kaart zowel voor gewoon als micro kunt gebruiken.
Scandisk Ultra 16GB microSD kaart met SD-kaart adapter € 7,50
Scandisk Ultra 32GB microSD kaart met SD-kaar adapter € 10,50
Scandisk Ultra 64GB microSD kaart met SD-kaar adapter € 13,00
Scandisk Ultra 200GB microSD kaart met SD-kaar adapter € 30,50
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De geheugen capaciteit is afhankelijk van wat je er mee wilt gaan doen, maar om te
beginnen kom je goed weg met een 32GB kaartje is mijn ervaring.

1.3

De monitor en HDMI-kabel

De Raspberry Pi (zowel de 3 als de 4) sluit je aan op een HDMI-poort van een monitor. Ik ga
er vanuit dat je nog ergens een "oude" monitor hebt staan. Heb je een monitor met alleen
maar een VGA aansluiting, dan heb je nog een HDMI naar VGA adapterkabel nodig.
Voor de Raspberry Pi 3 heb je een standaard HDMI kabel nodig
HDMI kabel 1 m lang

€ 3,50

HDMI kabel 2 m lang

€ 4,50

Voor de Raspberry Pi 4 heb je een HDMI naar micro HDMI-kabel nodig
HDMI naar micro HDMI kabel 2 m lang

€ 5,00

HDMI naar micro HDMI kabel 3 m lang

€ 6,00

Zoals gezegd heb je nog een oude VGA monitor dan heb je een adapterkabel nodig.
Deze is goedkoop te verkrijgen bij de ACTION merk Maxxter.
Kabellengte is 15 cm.

1.4

prijs

€ 3,48

Het USB-toetsenbord en -muis

De Raspberry Pi werkt met een USB toetsenbord en een USB muis als je die nog hebt
liggen. Je kunt ook een draadloos toetsenbord en muis gebruiken.
Je kunt ook kiezen voor een mini-keyboard en muis. Het is maar net wat je wilt.
Onderstaand een voorbeeld van het Perixx toetsenbord in bedrade uitvoering onbedraad ziet
er het zelfde uit alleen dan zonder de staartjes.

Perixx bedraad mini toetsenbord en muis PERIDOU-212

€ 20,00

Perixx draadloos mini toetsenbord en mui PERIDUO-712

€ 24,00
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1.5

De stroomvoorziening

De aansluiting van de stroom voorziening is voor alle type Raspberry Pi niet gelijk helaas.

De Raspberry Pi 3 gebruikt een micro USB aansluiting 5,1V - 2,5A.
Elke andere adapter met de juiste plus is ook goed, maar
let op dat de adapter 5,1V en 2,5 A minimaal kan leveren.
Prijs van zo'n stekkeradapter is € 7,00.

De Raspberry Pi 4 gebruikt een USB-C aansluiting van 5,1V - 3 A.
Ook hier geldt dat je ook een andere adapter kunt gebruiken, maar
de adapter moet 5,1V en 3 A leveren.
Prijs van zo'n stekkeradpater is € 9,00.

1.6

De hoofdtelefoon of luidspreker uitgang

De Raspberry Pi (zowel de 3 als de 4) hebben een 3,5mm jackplug voor het geluid. Hierop
kun je elke hoofdtelefoon of luidspreker aansluiten. Maar.... verwacht geen hoge audio
kwaliteit.
Een hoofdtelefoon/oordopjes of luidspreker hebben de meeste wel in huis ga ik vanuit. Het
aansluiten van een hoofdtelefoon of luidspreker is ook meestal niet echt nodig.

1.7

Een ethernet kabel

De Raspberry Pi (zowel de 3 als de 4) hebben een aansluiting voor een ethernet kabel om
hem op het internet aan te sluiten. De Raspberry Pi is ook uitgerust met Wifi, dus echt nodig
is het niet.
Welke lengte je nodig hebt is per persoon verschillend. Dat zul je dus zelf moeten bepalen
en misschien heb je er geen een nodig omdat je er nog hebt liggen of omdat je de Raspberry
Pi aansluit via wifi.
De kosten van een losse ethernet kabel bedragen meestal € 1,5 voor een 1 m kabel tot €
3,00 voor een 5 m kabel.

1.8

De behuizing van de Raspberry Pi

De Raspberry Pi (zowel de 3 als de 4) hebben standaard geen behuizing. Je kan hem zo
gebruiken, maar netter en wat beter ivm de koeling is een behuizing met ventilator.
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Er zijn zoveel verschillende modellen behuizing dat het bijna ondoenlijk is om een overzicht
te geven. Ligt er ook aan wat je er voor uit wilt geven.
Let er wel op dat je bij een Raspberry Pi 4 behuizing altijd een koelventilator moet gebruiken.
De 4 produceert aanmerkelijk meer warmte dan de 3 en schakelt zich zelf dan ook uit!
Een uitzondering hierop zijn de behuizingen van Flirc, deze zijn van een aluminiumlegering
en de behuizing fungeert hierbij zelf als één groot koelblok en wordt dan ook hand warm!
Een simpele PI2-3 (B) behuizing in diverse kleuren met een optie voor een ventilator. € 4,00

Kleine ventialtor voor de Raspberry Pi behuizing € 2,50
Inlusief bevestigingsschroeven. Let op deze kunnen
te lang zijn! Dus eerst meten en dan pas in elkaar zetten.

Flirc behuizing Raspberry Pi 3 € 16,90

Flirc behuizing Raspberry Pi 4 € 19,90

Deze behuizing hoeft geen ventilator, processor ligt tegen de behuizing om te koelen. Is dus
ook stil! In tegenstelling tot de behuizingen met ventilator.

Deze Unity behuizing voor de raspberry Pi is gemaakt van transparant lasergesneden
acrylaat en bevat een ventilator om je Pi koel te houden. De behuizing is zo compact
mogelijk gemaakt en wordt met schroefjes in elkaar gezet. Ook leverbaar is zwart
Deze behuizing biedt geen optie voor uitvoer vanGPIO, CSI en DSI connectoren. De
microSD kaart is wel te bereiken. Ook maakt de ventilator in deze behuizing nogal wat
geluid.
Levering via Kiwi-electronics.
Prijs voor zowel transparant als zwart is € 11,95 inclusief ventilator.
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Software
De Software voor de Raspberry Pi kun je gratis downloaden zie onderstaand verhaal.
o

Raspbian, geïnstalleerd via NOOBS

NOOBS downloaden
De makkelijkste manier om Raspbian op je SD-kaart te installeren is door NOOBS te
gebruiken. Om een kopie van NOOBS te krijgen:
o

Ga naar www.raspberrypi.org/downloads/

o

Je zou een vak moeten zien met een link naar de NOOBS-bestanden. Klik op de
link.

o

De meest eenvoudige keuze is het downloaden van het zip-bestand.
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De SD-kaart formatteren
Als er op de SD-kaart, waarop je Raspbian wilt installeren, al een oudere versie van
Raspbian staat, wil je misschien eerst een backup maken van de bestanden van de
kaart, omdat die tijdens het installeren worden overschreven.
o

Bezoek de website van ‘SD Association’ en download de SD Formatter voor
Windows of Mac.

o

Om de software te installeren volg je de instructies op.

o

Doe de SD-kaart in de computer of SD-kaartlezer en onthou de stationsletter die
eraan wordt toegekend, bijvoorbeeld F:/.
Selecteer in SD Formatter de stationsletter van de SD-kaart en formatteer die.

o

NOOBS uit het zip-bestand halen
Nu moeten de bestanden uit het NOOBS zip-bestand, die je hebt gedownload van de
Raspberry Pi website, worden uitgepakt.
o

Ga naar map Downloads en zoek het zip-bestand dat je hebt gedownload.

o

Pak de bestanden uit en houd het Verkenner/Finder-venster open.

Kopiëren van de bestanden
o

Open nu een ander Verkenner/Finder-venster en navigeer naar de SD-kaart. Het is
het beste om de twee vensters naast elkaar te zetten.
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o

Selecteer alle bestanden uit de map NOOBS en sleep ze naar de SD-kaart.

o

Verwijder de SD-kaart.
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Opstarten vanuit NOOBS
o

Nadat de bestanden zijn gekopieerd, plaats je de micro SD-kaart in de Raspberry Pi
en zet je stroom op de Pi.

o

Als het installatieprogramma is geladen krijg je een keuze. Vink het vakje aan
voor Raspbian en klik dan op Install.

o

Klik op Yes in het waarschuwingsvenster, leun achterover en ontspan. Het duurt
even, maar Raspbian zal worden geïnstalleerd.

o

Als Raspbian is geïnstalleerd, klikt je op OK. De Raspberry Pi wordt met Raspbian
opgestart.
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