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1: Algemene beschrijving

We gaan een SMART-camper alarm bouwen met de volgende eigenschappen:

1. In- en uitschakelen geschiedt met behulp van een app op de smartphone.
2. Dertig seconden na het  inschakelen worden de naderingssensoren (ik gebruik daarvoor 

parkeersensoren) en de (magnetische) raam- en de deur-sensoren geactiveerd (fase 1). Deze 
sensoren blijven altijd geactiveerd; je kunt dus geen raam of deur openen zonder dat het alarm 
afgaat. 

3. Komt een persoon (of dier) binnen het detectiegebied van de naderingssensoren dan wordt het 
alarm verhoogd naar fase 2 en gaat een timer lopen van 7 seconden. Verblijft een persoon dan 
nog binnen het detectiegebied (die tijd kun je zelf instellen) dan klinkt er de eerste keer een 
gesproken waarschuwing. Deze waarschuwing is in 17 talen beschikbaar en welke taal 
afgespeeld wordt bepaal je tevoren zelf. Mochten de naderingssensoren binnen 14 seconden 
daarna nog steeds iemand detecteren dan klinkt een tweede en tevens laatste waarschuwing. 
Daarna blijft deze signalering stil totdat het systeem weer naar fase 1 terugvalt (zie 4).

4. Nadat de laatste persoon  het detectiegebied van de naderingssensors  heeft verlaten valt het 
alarm na  2 minuten terug naar fase 1; ook deze tijd stel je zelf (éénmalig) in.

5. Wordt de magnetische deur- of raamsensor verbroken (en dat betekent dat een raam of deur 
feitelijk is open gebroken) dan gaat de sirene 30 seconden over (het maximum in een aantal 
landen) en volgt onmiddellijk een tekstbericht op je telefoon d.m.v. Pushsafer.1

6. Van elke alarmsessie wordt een databestand  bijgehouden waarin alle waarschuwingen 
worden weggeschreven. Bij de start van een volgende sessie worden deze bestanden gewist en
worden nieuwe aangemaakt. Heeft er een waarschuwing plaatsgevonden gedurende de sessie 
dan volgt bij  de-activering van het alarm een mededeling door de luidsprekers: “het alarm is 
uitgezet; er zijn bijzonderheden.”. 

7. Je kunt een slaapmodus2  instellen, waarbij je zelf aangeeft welke sensor niet moet worden 
afgetast (meestal de slaapkamer-raam sensor); zo kun je dus toch met een open raam gaan 
slapen.

8. Tot slot: het systeem is uitbreidbaar met trillings-sensoren en geluidssensoren voor het alarm; 
daarnaast kunnen gas-detectoren (propaan, butaan, koolmonoxide en verdovingsgassen) 
worden aangebracht, je kunt waarschuwingen laten horen zodra de watervoorraad beneden een
bepaald peil zakt, wanneer de vuilwatertank vol raakt etc. etc. Kortom een camptica (vrij naar 
domotica hetgeen huiselijke elektronica betekent. Het woord "domotica" is een samentrekking
van het Latijnse woord domus - huis -  en tica, afkomstig van informatica; in mijn geval dus 
camper-elektronica). En als je zou willen kun je ook nog trillingssensoren, geluidssensoren 
e.d. aan het alarm verbinden.
Ik heb alleen een temperatuur-sensor in de koelkast aangebracht, zodat ik op elk moment de 
temperatuur in de koelkast kan aflezen op mijn smartphone. 

Leeswijzer:

Raspberry Pi gebruikt de programmeertaal Python. Python is een programmeertaal die begin jaren 90 
ontworpen en ontwikkeld werd door Guido van Rossum, destijds verbonden aan het Centrum voor 
Wiskunde en Informatica in Amsterdam. Inmiddels wordt de taal doorontwikkeld door een 
enthousiaste groep die wordt ondersteund door vrijwilligers op het internet. In de volgende 
hoofdstukken zijn hier en daar delen van het python-script opgenomen. Dit is gedaan om later het 

1 Er is voor Pushsafer gekozen omdat dit een extra module scheelt; voorwaarde is wel dat de 
camper zelf beschikt over een WiFi-hotspot.

2Neen, dat is niet de modus waarin het alarm slaapt, maar de staat van het alarm wanneer jij in de camper slaapt.
Sta je op een parkeerplaats in de stad om te overnachten, dan zou je wel graag willen dat je het alarm kunt 
aanzetten, en dat dan alleen die sensoren in werking zijn waarvan jij dat wilt. Anders zou je zelf wel eens het 
alarm kunnen activeren en dat kan niet de bedoeling zijn.
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volledige script begrijpelijker te maken. Je hoeft met die eerste delen van het python niets te doen. Het
volledige Python-script beslaat bijna 500 regels; dit script is dan ook niet in dit document opgenomen, 
maar je kunt het downloaden op http://www.zwiebelfam.nl/alarm/alarm.rar 

In de eerstvolgende paragrafen worden de hardware (de gebruikte modules) behandeld en wordt 
aangegeven hoe je de daarvoor noodzakelijke software moet installeren. 
Daarna volgt een beschrijving van de ontwikkelde printplaatjes, de installatie en tenslotte wordt een 
paragraaf gewijd aan Camptica (Domotica voor de camper: temperatuurmeting, luchtdruk, 
luchtvochtigheid en tenslotte de koelkasttemperatuur).
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2. Hard- en Software

Als basis gebruiken we een Raspberry Pi 3 (Pi 4 mag ook, maar voegt voor ons systeem niets toe) en 
het daarvoor standaard beschikbare besturingssysteem Raspbian Buster (april 2021). We laten eerst de 
hardware de revue passeren om ons daarna op de gebruikte software te richten. Tot slot besteden we 
nog een beetje aandacht aan de mogelijkheden om het systeem, buiten het alarm,  uit te breiden.

a. Hardware
 

Omschrijving Kosten
Raspberry Pi 4
Op de Raspberry Pi 4 zitten alle noodzakelijke  aanslui-
tingen: 4 usb-poorten, 40 aansluitpinnen, een HDMI-
aansluiting, een ethernetpoort, 3,5mm-jack voor audio en 
composiet-video, camera-interface (CSI) en display-
interface (DSI) en een microSD-kaartslot. Het interne 
geheugen bedraagt 2 GB RAM en een nieuwe processor: 
de Cortex-A-72, 64-bit SoC @ 1.5 GHz. Tot slot heeft de
Pi 4  onboard-ondersteuning voor wifi en bluetooth.

€ 40,00

Parkeersensoren
Voor de detectie of iemand de camper benaderd heb ik in
de nieuwe versie gekozen voor parkeersensoren (eerst 
had ik infrarood-sensoren, maar die geven te veel valse 
meldingen). Het geluidssignaal van de besturingsmodule 
van de parkeersensors wordt gebruikt om de 
geluidssensor (zie hieronder) te triggeren, zodat de 
Raspberry naar bevind van zaken kan handelen. Helaas is
de maximale afstand tussen besturingseenheid en 
parkeersensor 2,5 m, dus zal de besturingseenheid 
waterdicht onder de bodem moeten worden bevestigd. De
voeding en het luidsprekersignaal kunnen wel worden 
verlengd.  

2 modules à € 
18,- met elk 4 
sensoren en 
beeper en host 

xxlshop.nl

Geluidssensor

Deze geluidssensor heeft een analoge èn digitale uitgang.
De gevoeligheid is in te stellen dmv de potmeter. 

€ 1,75 per 
stuk; totaal 1 
stuks 
Miniinthebox

Reed-contact

Reed-contact, gesloten als er een magnetisch veld is (NO:
normally open). Wordt standaard gebruikt om het openen
van deuren en ramen te signaleren.

€0,80 per stuk;
totaal 9 stuks

aliexpress

Speakerset

Speakersetje van Trust (Leto 2.0) met 5V USB-voeding; 
max vermogen 3 Watt

€ 9,95  
Mediamarkt

12V Sirene

Je kunt de claxon gebruiken als alarm maar ook een 
aparte sirene daarvoor kopen, die je verdekt onder de 
motorkap kunt opstellen (de dieven weten waar jouw 
claxon zit!).

€ 4,00

miniinthebox
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Deze sirene geeft 120dB af en dat is letterlijk 
oorverdovend.

5V relais

Om de sirene en de parkeersensoren te besturen die op 
12V werkt, zul je een relais moeten gebruiken; de 
Raspberry kan het  benodigd vermogen daartoe niet zelf 
leveren. Ik gebruik er twee (één voor de sirene en één 
voor de parkeersensoren). 

€ 2,00 

Miniinthebox

Voeding 12 V

DC-DC convertor van 12 V naar 5V USB, met twee 
aansluitingen, ieder 3 A. Op één daarvan is de Raspberry 
aangesloten, op de andere wordt de speakerset  
aangesloten. 

€ 7,00

Miniinthebox

UTP-kabel

Voor het maken van de noodzakelijke verbindingen 
gebruik ik UTP-kabel. In de UTP-kabel zitten 8 
aansluitingen. Ik had nog een 100 m op voorraad.

Gewoon op 
voorraad.

Beschrijving in het kort:

Aan beide zijden van de camper worden de parkeersensoren zodanig 
bevestigd, dat de sensors zelf net door het schutbord van de zijbumper steken 
en daardoor objecten/beweging kan waarnemen. Naast de camperdeur binnen 
is het NFC-bedieningselement (een zeer plat kastje waar de NFC-module in is
verwerkt) bevestigd. 
Elk raam en elke deur is voorzien van een reed-contact. Omdat mijn camper 5
ramen heeft, één camperdeur, een bagageluik en twee portieren heb ik alleen 
al daarvoor 9 sensoren. 

De reed-schakelaars zijn slechts normale schakelaars die een elektrisch circuit sluiten of openen. Als 
de reed-contacten gesloten zijn legt die de poort aan een logische 0 (LOW). Wordt het contact 
verbroken, dan wordt de poort HIGH door de interne pullup-weerstand. De geluidssensor, gekoppeld 
aan de parkeersensoren, geeft een logische HIGH als geluid wordt gedetecteerd. Je kunt de 
geluidssensor qua gevoeligheid instellen, zodat deze alleen maar reageert op de luidsprekers van de 
parkeersensors.

Aansluitspanningen stroomverbruik van de onderdelen
Sensor/Module Spanning in pin Out V Stroomsterkte per item

Raspberry 5V Nvt 400 mA
parkeersensoren 9-16 V nvt 20-300 mA

Geluid 3 - 24 V 3,3 -24 V 15 mA (30 mA)
Reed 0 V 0 V nvt

DS18B20 3,3 V 3,3 V 4 mA

De Raspberry alleen vraagt dus 400 mA; in de alarm-modus komt daar dan maximaal 300 mA bij (als 
alle 8 parkeersensoren op volle sterkte moeten werken). De camptica elementen vragen slechts iets 
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meer dan 4 mA en die kan de raspberry zelf probleemloos leveren. In vol bedrijf vraagt het systeem 
700 mA en dat is op 24 uur 17 Wh (1,4 Ah) niet iets om van de schrikken.
 
Tot slot een waarschuwing:

De GPIO-aansluitingen van jouw Raspberry zijn heel gevoelig voor overbelasting en/of te hoge 
ingangsspanningen. Als je de pinnen kort-sluit geeft jouw Raspberry de geest en is het “einde 
oefening”  In de opbouw is hiermee rekening gehouden: de meeste poorten zijn “gezekerd” tegen 
overspanning en kortsluiting, maar tijdens de opbouw kun je wel iets verkeerds doen (+5 V 
rechstreeks op een GPIO-poort aansluiten bijvoorbeeld). Let daarom goed op; een vergissing kan je € 
40,00 kosten.

b. Software

Zoals gezegd, als besturingssysteem gebruiken we Raspbian Jessie, gebaseerd op  Linux (Debian), met
als standaard meegeleverd de programmeertaal Python (versie 2.7). Er is al een latere versie (3.5.1) 
van Python beschikbaar, maar die hebben we niet nodig en op dit moment (januari 2017) zijn nog niet 
alle bibliotheken (hulpprogramma’s) ge-updated naar die laatste versie; het is ook juist om die reden 
dat de standaard update van Raspbian deze nieuwe versie nog niet mee neemt.
Naast deze standaard-software hebben we ook bijzondere programma’s nodig, allemaal voortkomend 
uit hardware-modules die we aansluiten.

Het gaat daarbij om:

Naam Doel
SPI oftewel
Serial Periphal 
Interface met de 
software:
Python Developer 
library, SPI-Py en 
MFRC522-python 

SPI is een synchrone seriële datalink tussen ten minste twee mediums. Er is 
altijd sprake van één master en één slave. De communicatie tussen de master 
en de slave gebeurt te allen tijde in full duplex. De start van de communicatie 
gebeurt door de masterchip. Het is mogelijk om meerdere slaves te hebben, 
maar ze moeten dan ieder een aparte chipselect hebben. Er zijn altijd vier 
verbindingen voor communicatie nodig. Daarom spreken we van een four-wire
serial bus. We gebruiken deze communicatie voor de NFC-module

SSMTP SSMTP is een programma dat email kan verzenden van een locale 
microprocessor naar een zelf in te stellen mailhost (bijv. gmail). Het is geen 
email-server, kan dus geen mailtjes ontvangen, maar alleen versturen. Voor 
ons project is dat voldoende.

MPACK MPACK is een toevoeging aan SSMTP: daardoor mag het emailtje nu ook een
bijlage bevatten. Omdat we eventueel een foto van de inbreker willen kunnen 
maken en extern toesturen (dan hebben we die alvast) hebben we mpack nodig.

motion We installeren ook een camera om tenminste foto’s te kunnen maken van een 
eventuele inbreker. Omdat we ook video-opnamen willen maken hebben we 
motion als programma nodig. Een lastig aan te sturen programma (vanwege de
zeer uitgebreide mogelijkheden), maar het heeft als voordeel dat het – juist 
door die uitgebreide mogelijkheden – ook beweging kan waarnemen en dan 
een opname kan starten (tot zelf een emailtje versturen met een gemaakte foto 
als bijlage!)

1-Wire technologie 
voor uitbreiding van 
het systeem tot 
Camptica (zie 
hieronder)

1-Wire is een communicatiebus die low-speed-datatransmissie en 
stroomvoorziening combineert in een enkel aderpaar. Apparaten kunnen ook 
drieaderig aangesloten worden, waarbij één ader specifiek voor communicatie 
wordt gebruikt. 1-Wire wordt veelal toegepast om te communiceren met 
kleine, goedkope componenten, zoals temperatuursensors, 
luchtvochtigheidsmeters en tellers die het aantal omwentelingen van een 
windmeter of de draaischijf in een verbruiksmeter registreren. Een netwerk van
1-Wire-apparaten en de bijbehorende master wordt een micro-lan genoemd.
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Een 1-Wire-netwerk wordt bij voorkeur lijnvormig aangelegd, maar een 
stertopologie of een lijntopologie met aftakkingen naar de apparaten op de bus 
is ook mogelijk. Voor een betrouwbare werking is het aan te raden om 
zogeheten parasitaire stroomvoorziening te vermijden en gebruik te maken van
drie aders; wij gebruiken de 1-wire dan ook alleen voor data-overdracht en niet
ook voor de stroomverzorging. De maximale kabellengte van een netwerk ligt 
op ongeveer driehonderd meter voor een lijnvormige topologie en honderd 
meter voor een stervorm. Het aantal apparaten op de bus kan het beste beperkt 
worden tot twintig.

ADAfruit_BME280 Voor de barometer,luchtdruk en temperatuur module installeren we de 
uitbreiding van Adafruit.

Pygame Voor het afspelen van mp3-bestanden wordt pygame gebruikt. 
Apache2, PHP, 
MYSQL en 
PhpMyAdmin

Na voltooiïng van het project vond ik het wel handig als ik de gegevens van 
zowel het alarmsysteem (triggering van de sensors) als ook de resultaten van 
mijn Camptica (temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk en 
koelkasttemperatuur) in een database kon opslaan.  Bovendien heb ik dan een 
website waarop ik alle gegevens kan uitlezen en dan ook geen LVF-schermpje 
meer nodig. Vandaar een extra hoofdstuk 15: Database

Uitbreidingen

Met dit alarm-systeem halen we een microprocessor de camper in die in 90% van de tijd niets zit te 
doen: een slapende computer en dat is natuurlijk zonde. We kunnen deze mini-computer voor veel 
andere dingen inzetten: een dash-cam besturen, de gereden route vastleggen, fungeren als weerstation, 
de koelkast, de watervoorraad en het vuilwater monitoren, gaslekken constateren, etc, etc.

Een eerste uitbreiding is het gebruik van de Raspberry als station dat de temperatuur in de koelkast 
weergeeft. In het script is deze uitbreiding  ook verwerkt.
De eerste stappen naar een Camptica3 worden als laatste in paragraaf 14 beschreven en dat is gedaan 
om een gevoel te krijgen bij hetgeen mogelijk is. Daarna is het aan de camper-eigenaar zelf om de 
schier onbeperkte mogelijkheden van de Raspberry in te zetten. Als je het echt leuk vindt: neem eens 
een kijkje op het Project Jasper: via jouw stem de Raspberry opdrachten laten uitvoeren (van het licht 
uit/aan doen, de weersverwachting laten horen etc.). Je vindt de documentatie van Jasper hier: 
http://jasperproject.github.io/documentation/   

3  Camptica (vrij naar  Domotica). Een definitie van domotica is: De integratie van 
technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven. Bij domotica draait 
het dus niet alleen om integratie van techniek en bediening in de woning, maar ook om de 
dienstverlening van buitenaf naar de woning.
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3. Installatie van MyPi op de smartphone

Om het alarm aan/uit te zetten maken we gebruik van de app MyPi, beschikbaar voor zowel Android 
als Iphone. Daartoe moeten we eerst de server voor MyPi op de Raspberry zetten.

1. Open de Terminal op de Raspberry en dan bepaal welke versie van Pyhton3 op jouw Raspberry 
staat door 

Raspi> ~ $ python3 –version

Voor Python 3.7.3 of later:

Raspi> ~ $ wget www.ioslinks.com/mypi/server.zip

Voor Python 3.5.x:

Raspi> ~$ wget www.ioslinks.com/mypi/server1.5.zip 

Voor Python 3.4.2:

Raspi> ~$ wget www.ioslinks.com/mypi/342/server.zip 

2. Pak het bestand uit met
Raspi> ~$ unzip server.zip 

3. Start de server met

Raspi< ~ $ python3 mypi_server.pyc 

4. Installeer nu de app MyPi op jouw smartphone, start deze op en ga naar Settings
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5. Geef het IP-adres van de Raspberry op4 en een password

6. Ga in Settings naar “Outpunt Titles” en wijzig Output1 in Alarm.
7. Verwijder de namen van de Output 2 tot en met Output8
8. Sla de wijzigingen op

Wijzig het mypi.cfg bestand op de Raspberry:
9. Je moet het wachtwoord dat je in de app hebt aangegeven ook in dit bestand opnemen:

10. Je moet nu de GPIO-poort die het alarm aan c.q. uit zet, toewijzen aan Output1. Bij mij is dat 
GPIO nr 36

Sla dan dit bestand weer op.

Nu moet je er nog voor zorgen dat de server MyPi wordt gestart als de Raspberry opnieuw start.

Stop MyPi Server door tweemaal  CTRL C in te drukken. 
 Edit rc.local file door:

sudo nano /etc/rc.local

 Scroll naar beneden en type het volgende commando boven de regel met 
exit 0:

python3 /home/pi/mypi_server.pyc &

Druk op CTRL O en ENTER om het bestand op te slaan en CTFL X om het daarna 
te verlaten.

Herstart nu de Raspberry

4 Ik ga er vanuit dat jouw Raspberry in de camper een verbinding met een MiFi 
heeft (ook nodig voor het versturen van een SMS of Push-bericht naar jouw 
smartphone). Het gaat dan hier om het IP-adres dat de MiFi aan de Raspberry 
toewijst.
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4. Tekstberichten en Geluiden

In eerste instantie had ik voor SMS gekozen om berichten naar de telefoon te sturen. Daarvoor heb je 
een SMS-module nodig en een SIM-kaart. Omdat per 1 juni 2017 het internetverkeer mobiel geen 
onderscheid meer kent tussen nationaal of internationaal (er mogen geen roaming-kosten meer in 
rekening worden gebracht) en ik in de camper (altijd) de beschikking heb over internet (d.m.v. een 
MiFi met data-kaartje) heb ik definitief gekozen voor Pushsafer als berichtendienst. Pushsafer maakt 
gebruik van Internet,  is directer dan Whatsapp en net zo snel (of zelfs sneller) dan SMS.  Hier onder 
laat ik zien hoe je Pushsafer op jouw Raspberry kunt installeren. 

Installeer Pushsafer.

Alle informatie, de pushsafer code en documentatie is te vinden op http://www.pushsafer.com 

Run:
    Raspi> ~ $ pip install python-pushsafer

Nu ga je jezelf registreren bij Pushsafer (kies zelf een id en een wachtwoord). Na bevestiging van de 
aanmeldings-email die daarop krijgt kom je in jouw home-page van pushsafer, dashboard genaamd, 
waar okok jouw privatekey staat: een sleutel van 20 karakters die je nodig hebt om push-berichten 
naar jouw telefoon te sturen.  Nu kun je de app voor jouw telefoon (Android, Windows of Iphone) 
installeren. Zodra je dat hebt gedaan verschijnt in het dashboard jouw telefoon met een id. 

Maak een klein bestandje aan, bericht.py genaamd en zet daar het volgende in:

import httplib, urllib
conn = httplib.HTTPSConnection("pushsafer.com:443")
conn.request("POST", "/api",
  urllib.urlencode({
    "k": "<PRIVATEKEY>",                # Your Private or Alias Key
    "m": "<MESSAGE>",                   # Message Text
    "t": "<TITLE>",                     # Title of message
    "i": "<ICON>",                      # Icon number 1-98
    "s": "<SOUND>",                     # Sound number 0-28
    "v": "<VIBRATION>",                 # Vibration number 0-3
    "p": "<PICTURE>",                   # Picture Data URL with Base64-encoded string
  }), { "Content-type": "application/x-www-form-urlencoded" })
response = conn.getresponse()

Je bent nu klaar om Pushsafer te gebruiken.
Als je jouw privatekey ingeeft en je voert het bestandje uit dan krijg je de melding op jouw telefoon.

Pushsafer is niet gratis

Helaas is pushsafer niet gratis; het kost € 0,99 per 1000 berichten. Ik denk dat daar wel over heen te 
komen zal zijn! Mijn vooraad van 2000 berichten is inmiddels door alle testen gedaald tot 1800 sinds 
2017 (dus na 3,5 jaar gebruik). Het alarm zelf is feitelijk sinds de installatie nog nimmer afgegaan en 
er is ook nog nimmer ingebroken. 

Geluiden

Ons alarm geeft waarschuwingen, als het moet in alle talen van de wereld. Om dit te kunnen doen 
gebruiken we de speakerset die rechtstreeks wordt aangesloten op de Raspberry. Je kunt de bestandjes 
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zelf maken (het zijn mp3-tjes) maar denk er wel aan dat je die niet te lang maakt, want zo lang het 
mp3-tje draait wacht het alarmsysteem  (dus geen 9e symfonie van Beethoven afspelen!). Ik heb de 
boodschap inmiddels in 17 talen (Zweeds, Noors, Deens, Duits, Engels, Nederlands en Belgisch, 
Frans, Spaans, Portugees, Italiaans, Pools, Tsjechisch, Roemeens, Hongaars, Grieks, Turks en 
Russisch). Ze zijn hier te beluisteren. Het programma “pygame” zit standaard in Raspbian en kan deze
bestandjes uitstekend afspelen. 

Ik gebruik de volgende bestanden:
a) “Deze camper is elektronisch beveiligd en uw aanwezigheid is zojuist opgemerkt. Het alarm 

systeem is nu actief” bij een eerste triggering, en
b) “Uw aanwezigheid wordt nog steeds opgemerkt. Ik verzoek u om dit gebied te verlaten. Het 

auto alarm systeem blijft nu verhoogd actief” ; deze boodschap wordt afgespeeld als een 
tweede maal een parkeersensor wordt getriggerd in fase 2. Na de tweede waarschuwing volgt 
geen mondelinge waarschuwing meer, om te voorkomen dat het systeem maar blijft 
“roeptoeteren”.. 

c) Als het alarm daadwerkelijk overgaat (als één van de reed-contacten getriggerd wordt), gaat 
de sirene loeien. Net daarvóór klinkt de mededeling: “U hebt het alarm geactiveerd en een 
sms-je is zojuist naar de eigenaar gestuurd”.

d) een sirene-alarm via de luidsprekers als zachtere vervanging voor de sirene zelf.

Wanneer na 2 minuten geen beweging meer wordt vastgesteld (door geen enkele parkeersensorsensor)
valt het systeem terug naar fase 1 en kunnen de waarschuwingen weer van voor af aan klinken.

Pygame installeren:
Je kunt deze installeren door:
 Raspi> ~ $  pip install pygame 
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5. De Sensoren

Parkeersensoren
De JSN-SR40T is een parkeersensor waarin de afstand 
wordt bepaald door het zenden van een trigger-signaal op 
40 kHz (voor ons onhoorbaar) die na terugkaatsing van 
een voorwerp wordt opgevangen en als echo terug wordt 
gegeven. Door de tijd te meten tussen verzenden en 
ontvangst weet je vrij nauwkeurig de afstand. Je hebt 8 
sensoren nodig (4 aan elke zijde), maar omdat we niet zo 
geïnteresseerd zijn in de status van elke sensor 
afzonderlijk, af te lezen op een LCD_schermpje (we 
willen alleen maar de potentiële dief/inbreker 
“waarschuwen”) heb ik voor twee modules (eentje links 
en eentje rechts) gekozen van elk 4 sensoren die een 
geluidssignaal afgeven. Dat geluidssignaal wordt 

opgevangen door de geluidssensor (zie onder). 

De parkeermodule geeft een signaal af aan de buzzer in de vorm van een piepje en daarbij geldt dat 
hoe korter de afstand tot de sensor hoe sneller die piepjes. Die piepjes worden opgevangen door de 
geluidssensor die dat omzet in het hoge uitgang en, als het piepje ophoudt weer een lage uitgang. Nu is
dat piepje zelf ook weer aan/uit in de frequentie van het buzzersignaal, waardoor het aantal hoog-laag 
niet alleen wordt bepaald door het al of niet klinken van het buzzersignaal maar ook van diens 
frequentie. Ik heb dat aan-uit “gemeten” (zie hieronder) en dat geeft voor mijn parkeersensoren het 
volgende beeld:

Hiernaast zie je de relatie tussen de 
frequentie van de signaalbuzzer (het 
aantal malen aan-uit per seconde) en de 
afstand tot de sensor. De frequentie van 
het signaal van mijn buzzer is 3000 Hz. Is
de afstand tussen het object en de 
parkeersensor maximaal 20 cm, dan 
klinkt de toon voortdurend. Omdat het 
programma ook de “stiltes” in de toon telt
komt de frequentie in dat geval op het 
dubbele uit, dus 6000. Voor de overige 
afstanden gelden voor mijn 
parkeersensoren de volgende cijfers:

van 1,5 m tot 1 m: 600;
van 1 m tot 60 cm: 1500
van 30 cm tot 60 cm: 4000 en tenslotte
kleiner dan 30 cm: 6000
Zo kun je dus heel nauwkeurig vaststellen bij welke afstand tot de camper er gereageerd moet worden.
Het programma meet de frequentie gedurende precies 1 seconde op de volgende manier:

def checkpark(var2):
global freq_ver
global freq_bij
teller=0
tel2=0
end_time = time.time() + 1.0; # eindtijd is precies 1 seconde vanaf nu
while (time.time() < end_time):

status=GPIO.input(parksens) #stel vast of 1 of 0
while ((GPIO.input(parksens)==status) and (time.time() < end_time)): # wacht tot een wijziging in status
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tel2=1 # dient nergens voor maar programmatisch moet er iets staan op deze regel
teller=teller+1 # telt elke hoog en elke laag gedurende 1 seconde

# print str(teller) # Hiermee kun je eenvoudig proefondervindelijk de frequentie van jouw sensoren vast stellen 
return teller  # geeft de gevonden waarde door

De waarden waarmee ik werk zijn 600 voor het signalen dat er iemand langs loopt op een afstand van 
1 m (die als passant in de database wordt weggeschreven op waarschuwingsniveau midden en hoog), 
1500 voor iemand die op ongeveer 1 m afstand stil blijft staan en 4000 voor iemand die binnen 0,5 m 
van de camper komt. De frequentie van de piepjes als ook de toonhoogte (en  daarmee de frequentie 
van het buzzersignaal) zijn per type parkeersensor verschillend. Je zult dus proefondervindelijk de 
waarden voor jouw parkeersensoren moeten vinden om de voor jou geldende waarden vast te stellen. 

Geluidssensor
Gebruikt wordt de KY-038 Microphone sound sensor module van Keyes. 
Deze module heeft een digitale uitgang die HIGH wordt zodra het 
gedetecteerde geluid een, met behulp van de potmeter in te stellen grens 
overschrijdt. De gevoeligheid van deze sensor is gelukkig heel goed in te 
stellen. Op zijn gevoeligst reageert ie al op jouw ademhaling, op zijn 
ongevoeligst moet je al een ballon laten knappen om hem te triggeren. 
AO: analog output sensor
GND: ground
VCC: Power supply input range: 3V-24V.

DO: Digital Output (comparator output)

Reed-contact
Een reed-contact is een schakelaar die bediend wordt door een magneet. Je 
hebt ze in twee variëteiten: Normally Closed (NC; normaal gesloten) en 
Normally Open (NO; normaal open). Dit is de toestand zonder een magneet
in de buurt. Wij gebruiken de Normally Open variant. De magneet moet dus
in de directe nabijheid van de reed-schakelaar zijn bevestigd om de 
schakelaar te sluiten en de uitgang naar de micro-controller LOW te 
houden. Wordt de verbinding verbroken (het raam of de deur geopend, of, 
wat ook nog kan, de bedrading doorgeknipt) dan gaat het alarm af.
Omdat de reed-schakelaar een analoge schakelaar is, hebben we een pull-up

weerstand aan de digitale poort nodig. Deze zijn op de Raspberry software-matig te programmeren; 
we hoeven dus niet fysiek een pullup-weerstand aan te brengen.

Instelbare gevoeligheid

Ik onderscheid drie niveaus. Het hoogste niveau (meeste waarschuwingen) laat een signaal af te laten 
gaan als iemand de camper tot op 1,5 m nadert én stil blijft staan. Het tweede niveau laat eerst een 
waarschuwing horen als iemand binnen 0,5 m van de camper komt. Tot slot kun je ook voor het 
laagste nieveau kiezen waarbij er in het geheel geen waarschuwingen klinken; dan klinkt alleen het 
alarm als een reed-contact wordt verbroken en dus een deur, raam, portier of luik onbevoegd is 
geopend.
Dit resulteert dan in het volgende schema:
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Niveau
Waarschuwing

Alarm
Onmiddellijk Na 7 sec Na 14 sec

Hoog < 0,5 m < 1,5 m < 1,5 m

Midden < 0,5 m – –

Laag – – –

Zowel de triggertijd tussen de 1e (7 seconden) als 2e  (14 seconden) melding zijn in te stellen als ook de
minimaal noodzakelijke nabijheid. Als voorbeeld: op niveau Hoog klinkt de 1e waarschuwing 
onmiddellijk als de persoon binnen 0,5 meter van de camper komt; in andere gevallen wanneer die 7 
seconden binnen 1,5 meter blijft. Blijft in niveau Hoog de persoon op meer dan 1,5 m dan klinkt er in 
het geheel geen waarschuwing. Je kunt deze data naar believen wijzigen.

Opmerking:

De reedschakelaars zijn zo aangelegd in het schema dat ze de kunstmatige hoge uitgang (veroorzaakt 
door een zgn pull-up weerstand aan voeding) aan 0 leggen, waardoor die uitgang LOW wordt. Pas 
wanneer een reedschakelaar wordt verbroken, wordt de hoge uitgang niet meer aan aarde gelegd en 
blijft deze dus HIGH. Hierdoor kun je reed-schakelaars in serie zetten; daarbij geldt dan dat als één 
van de schakelaars wordt verbroken de gehele keten wordt verbroken. Je kunt dan dus niet meer direct 
zien welke schakelaar werd verbroken. Reed-schakelaars worden veelvuldig gebruikt in alarmcircuits; 
je kunt ze bijna niet saboteren (tenzij je een magneetje bij je hebt en een veldsterktemeter om de 
schakelaar te zoeken). Knip je het draadje door, dan wordt het alarm getriggerd.

Ik heb de reed-schakelaars in drie series gezet: één aan de linkerkant van de camper, één aan de 
rechterkant van de camper en één keten van beide portieren. Dit heb ik gedaan omdat het in serie veel 
minder bedrading kost en ook veel minder aansluitpoorten dan wanneer je ze allemaal apart zou willen
aansluiten. En ach, maakt het je wat uit als je een Push-berichtje krijgt waarin staat dat de Reed-
schakelaars Links het alarm hebben getriggerd of dat het berichtje je zegt dat het het keukenraampje 
was dat is opengebroken? Zo groot is de camper nou ook weer niet dat je na een inbraak zou moeten 
zoeken waar de inbraak heeft plaatsgevonden.

Ik heb wel een aparte triggering gekozen voor twee reed-schakelaars: die van de camperdeur (als je 
NFC gebruikt moet je immers de camperdeur openen om het alarm uit te kunnen zetten en hier moet 
dus een vertraging in werking treden) en die van het slaapkamerraam (we slapen graag met open raam 
en in de “slaapmodus” mag dit niet leiden tot een alarm).
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 6. De centrale printplaat

Hoewel de Raspberry centraal staat in dit project, komen de uitgangen van de sensoren tezamen op 
twee printplaatjes. 

Ik heb twee printplaatjes ontworpen, waarbij 
1. Je de Raspberry met een 40-pins connector en flatcable aan het ene printplaatje verbindt;
2. een printplaatje behorende bij het bedieningspaneeltje  

Printlayout:

Printje van het stuur paneel

Hiernaast is het printje van het stuur-paneel
opgenomen. De aansluitingen 1 – 8 zijn de
aansluitingen van de electroblok EBL208S (zie
bijlage 2). Onder zitten de aansluitingen van de
schakelaar voor Gevoeligheid, Camptica,
Taalkeuze en Slaapmodus. Het andere contact van
de schakelaars ligt bij elk aan de massa. Daarnaast
de 3,3 V aansluiting en de I2C-aansluitingen naar
de Raspberry (op de printkroonsteentjes wordt de
BME280 ook aangesoten). Boven de 5V
aansluiting en de I2C aansluiting van het LCD-
schermpje en de aansturing van de LED van de
slaapmodus.Van de schakelaars 12V aan (1) en 12
V uit(2) wordt het andere eind met de massa (8)
verbonden. De schakelaar voor de Pomp (4) wordt
met 5 (+ 12V) verbonden. Tot slot zitten op 6 en 7
de drukknopjes voor de start-accu (6) meter en de
boord-accu (7) meter. Het andere eind van de
voltmeter gaat naar 8 (massa). Midden op de printplaat zit een Logic Level Convertor om van de I2C-
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aansluitingen van 5V van het LCD-scherm 3,3V I2C aansluitingen naar de Raspberry te kunnen 
maken.

Om een goed printje te krijgen mag je én niet 
een al te sterke ontwikkelaar gebruiken én 
zeker geen al te agressief etsmiddel. Ik gebruik
een 1% NaOH-oplossing (Caustic Soda; 
Praxis) als ontwikkelaar en maak mijn 
etsmiddel uit 10% zoutzuur-oplossing 
(eveneens Praxis) en een 3% 
waterstofperoxyde-oplossing (Kruidvat). In de 
verhouding 2: 1 (dus tweemaal zoveel 
zoutzuur) krijg je een uitstekend, langzaam 
werkend etsmiddel dat zelfs de kleinste 
koperbaan nog intact laat! Je moet wel een 
paar uur geduld hebben en af en toe even 
schudden.
Bijzonderheid:

 De reed-sensoren aan de GPIO-poort 
waarbij een PULL-up-weerstand 
meegeprogrammeerd is. Zodra 
derhalve het reed-kontakt verbroken 
wordt, wordt deze poort HOOG.

 Er zijn wel 10 manieren om jouw 
Raspberry in rook te laten opgaan. De 
meeste voorkomende fout is een volle 
5V zonder begrenzing que 
stroomsterkte op een input-pin en het 
verbinden van een outpin aan aarde. 

Ter bescherming van de Raspberry heb ik daarom de input poorten naar de Raspberry 
beveiligd met een PTC.

Wil je (of kun je) niet zelf etsen, dan is dit misschien een
oplossing: een break-out board met 40pins connector voor
nog geen € 9,00 (exclusief verzendkosten) bij KiWi-
Eelectronics (de link:
https://www.kiwi-electronics.nl/nl/raspberry-pi-gpio-
accessoires-99/raspberry-pi-gpio-breakout-boards-145/40-
weg-breakout-met-klemmetjes-voor-raspberry-pi-1175) . Je
kunt de aansluitingen van de reed-contacten,
parkeersensoren en overige besturingselementen daar op de
juiste wijze en de juiste poort vastklemmen.

Stroombesparing

Om zoveel mogelijk stroom te besparen heb ik twee  stroomkringen opgenomen in mijn schema die 
alle afzonderlijk aan en/of uit gezet kunnen worden. Standby wordt daarmee zoveel mogelijk 
voorkomen. De Raspberry krijgt wel dag en nacht zijn bedrijfsspanning van de accu via de DC-DC 
convertor (van 12V naar 5V) . De stroomkring 12V van de parkeersensoren  wordt via een relais 
aangezet als het alarm geactiveerd is. De Camptica-onderdelen (barometer en koelkast-
temperatuurmeting) verbruiken zo weinig energie dat die ook continue aan staan.
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Stroomkringen

Schematisch:

Camptica

Op het printplaatje zit een aansluiting met als kenmerk Camptica. Onze Raspberry wordt voor twee 
doelen ingezet:

1. aansturing en beheren van het Camper-Alarm-Systeem
2. de start van een Camptica: we lezen de temperatuur, luchtdruk, luchtvochtigheid en de 

temperatuur in de koelkast.

Tot slot: de Raspberry heeft een 
Noodstroomvoorziening die op 5 V max 2 A
kan leveren en die 85 Wh als vermogen 
heeft. Met een Raspberry, die zelf 500 mA 
trekt en alarmsensoren die samen nog niet 
aan de 100 mA komen, onttrekt het systeem 
dus 3 Watt per uur, zodat de maximale 
werkingsduur op noodstroom 28 uur is. 
Ruim voldoende lijkt me. Zelfs als het alarm
(een paar keer) overgaat, vraagt het systeem 
kortstondig 3 Watt extra maar dat zal geen 
probleem zijn; het is nl echt kortstondig 
want de maximale duur van het 
alarmsysteem in volle werking (sirene, 
SMS) bedraagt 30 sec. Omgerekend is dat 
50 mWh.
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Je kunt het ook zonder noodstroomvoorziening doen; als de inbreker dan de huishoudaccu én de 
eventuele externe 220V afgekoppeld heeft, houdt het alarm op. Maar ach, doel van het alarm-systeem 
was om een potentiële inbreker af te schrikken en hem zijn poging te laten staken; als de inbreker al 
binnen is (en er een foto van hem is gemaakt die per email is verzonden, de camera al gestart is die 
ook opnamen van hem maakt die worden opgeslagen), dan zal een werkend blijvend alarmsysteem (de
sirene gaat al niet meer na 30 seconden!) niet zo heel veel meer toevoegen.
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7. Installatie

Vooraf: We maken een verborgen schakelaar waarmee we het systeem in zijn geheel uit (en aan) 
kunnen zetten. Omdat de camper ook geregeld “voor de deur” staat of op de stalling heeft het op die 
plekken niet zo’n nut om het alarmsysteem standby te hebben. Dan kunnen we het systeem dus geheel 
uit zetten. Mocht een inbreker op zoek gaan naar die schakelaar, dan heeft het alarm in ieder geval zijn
werk (niet goed) gedaan. Er is al een Telegram-bericht gestuurd, een foto van de inbreker genomen die
ook al per mail is verstuurd en inmiddels (na 30 sec) is de sirene er ook al mee opgehouden. Mocht de 
inbreker dan de verborgen schakelaar toch vinden en gebruiken dan is de nood toch al aan de man. 

De installatie is op zich vrij eenvoudig. De logische sensors werken bijna allemaal op 3,3 V dus de 
voeding daarvoor betrek je van de DC-DC-Covertor. Hun uitgang (D0 of Dout: digitaal out) genoemd,
verbind je met de sensor-aansluiting op het printplaatje.

Voor wat de reed-switches betreft: deze leggen de logische poort alle aan 0, dus de ene kant van de 
reed-switch aan de sensor aansluiting op de printplaat, de andere kant aan de aarde (= - van de 
voeding).
Schematisch:

Voor een goede werking verbind je de 0 van de beide
voedingen (5V en 3,3 V) met elkaar. Dan wordt
immers een logische 0 in de ene module (gevoed door
5V)  ook als een logische 0 in de andere module
opgevat (gevoed door de 3,3 V).

De printplaat verbind je via een flatcabel – 40 p
connector met de Raspberry
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Voeding:

De voeding wordt verzorgd door:
1. DC-DC-convertor 12V-5V, 2 uitgangen, waarvan één uitgang naar Raspberry en de andere 

uitgang wordt gebruikt voor 
a. de schakelvoeding van de relais
b. de permanente 5V voeding. Deze voeding wordt op zijn beurt weerafgetakt naar de 

dc-dc convertord die daar 3,3 V van maakt. Op die manier hebben we een permanente 
5V en 3,3 V voeding voor Camptica 

2. relais 1: 12V in, 12V uit. Schakelen de parkeersensoren in/uit. 
3. relais 2: 12 V in, 12 V uit. Schakelt de sirene aan/uit.

Onderkant van de camper:
Aansluiting parkeer-sensoren buiten- onderkant en de 

luidsprekers: 
De parkeersensoren hebben een eigen aansturing die van 12V moet 
worden voorzien en de centrale unit stuurt een geluidssignaal naar de 
pieper. De centrale unit is zowel links als rechts onder de camper 
bevestigd in een waterdicht doosje.
De parkeersensoren zijn voor het eigenlijke alarm niet van belang, reden
waarom ik die niet voorzien heb van een diefstal-beveiliging of anti-
sabotagevoorziening. Ze dienen alleen als afschrikking voor de 
gelegenheids-dief. 

Woongedeelte van de camper:

Aansluiting Reed-schakelaars links en rechts naar ramen en deuren: De reed-schakelaars zijn 
links in serie geschakeld (3 stuks) als ook aan de rechterkant van de camper (2 stuks). Per zijde 
gebruik je daar dus slechts 2 draadjes in totaal voor.  Aanvullend is een extra reed-contact voor het 
slaapkamerraam (om in de slaapmodus dit contact buiten beschouwing te kunnen laten) en een extra 
reed-contact op de camperduer (zodat je de deur kunt openen zonder dat alarm direct afgaat en je de 
gelegenheid hebt om het alarm uit te zetten d..v. de NFC-chip) 
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De pinbezetting is als volgt:
Raspberry Op SDA-SCL

GPIO-BOARD BME Barometer, luchtvochtigheid en 
temperatuur

3 SDA
5 SCL
7 1-Wire
11 Reed portieren
13 Reed camperdeur
15 Reed slaapkamer
19
21
23
29 Reed links
31 Reed rechts
33 Schakelaar gevoeligh. H/L
35 MyPi SLaapmodus
37 vrij
6 Ground
8 Vrij
10 Vrij 
12 Relais Sirene
16 Relais Parkeersensoren
18 Parkeer geluidssensor
22
24
26
32 Led slaapmodus
36 MyPi Init Alarm
38 Vrij
40 Vrij

op 1-Wire aansluiting
DS18B20 koelkast temperatuursensor
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Het bedieningspaneeltje
Het bedieningspaneeltje bestaat uit een accu-display met 
daaronder de voltmeter voor de accu-spanning. Naast het 
display zitten de  druk-schakelaar (maak-contact) om het 
12V circuit (m.n. voor de verlichting) uit te zetten; 
daarnaast de drie ledjes ter indicatie van 220 V, 
Slaapmodus/Alarm5 en 12 V. Naast de voltmeter zitten de 
tumble-schakelaars voor de gevoeligheid en de pomp; 
daarnaast vier drukschakelaars voor achtereenvolgens het 
uitlezen van de accuspanning van de start-accu en de 
boordaccu, licht aan en slaapmodus aan/uit.
De afmetingen van de displays: LCD 9,5 cm x 3,75 x 2,5 
cm, Voltmeter: 4 cm x 2,5 cm x 2,5 cm

In het schakelpaneeltje zit de BME280 (temperatuur, luchtdruk en luchtvochtigheid) weggewerkt.

Foto van mijn opbouw zonder de wirwar/spaghetti van draden op een plankje van 24 x
20 cm

UTP-Kabel lay-out (ontwerp; in de praktijk kan de kleurcodering anders zijn) :

Om de kabeltjes te kunnen onderscheiden heb ik op gepaste afstanden gekleurde tape om de kabeltjes gewikkeld.
Dat maakt het opsporen van de juiste kabel wqel een stuk handiger als er iets fout gaat. De kleurcoderingen staan
achter de kabelaanduiding in het volgende schema: 

5  Deze led is gecombineerd uitgevoerd; als slaapmodus actief is brandt deze led 
continu. Is het alarm ingeschakeld, dan knippert deze led. Er is geen aparte led meer voor het NFC-
kastjke, sinds deze binnen in de camper is aangebracht en niet meer buiten.
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Kleur EBL 208S Paneel 1 zwart Rechts 26

blauw Led 12V (5) + 3,3V
blauw-wit Start-accu (6) 0 0
bruin 12 V uit (1) SDA +3,3 V(p)
bruin-wit 12 V aan (2) SCL Data koelkast
Oranje Huishoud-accu (7) Slaapmodus
oranje-wit Massa (8)
groen Led 230V (3) led-slaap
groen-wit Pomp (4) Sensibiliteit

Verder nog vier 2- aderige kabeltjes (zwart-rood) met als kleurcodering:

rood: reed rechts (rood)
groen: reed links (rood)
wit: reed slaapkamer (zwart) + camperdeur (rood)
geel-groen: reed portieren

6  Geel-groen

24



8. Het alarm in slaapmodus

Inleiding

Het alarm heeft ook een slaapmodus; neen, dat is niet de modus waarin het alarm slaapt, maar de staat 
van het alarm wanneer jij in de camper slaapt. Het komt (tenminste in mijn geval) vaak voor dat je ’s 
nachts “in het wild” wilt gaan slapen en dat je dan een plekje zoekt die wat onaantrekkelijker is voor 
dieven. Dat dachten wij ook in de vroege zomer van 2016 ook toen we onze camper neerzetten op een 
parkeerplaats van de Supermarkt-keten ICA in Torsby in Midden-Zweden. De volgende ochtend bleek
dat dieven had geprobeerd de portieren te openen; de sloten waren gemold, maar dankzij Heo-safe 
sloten hebben ze de deuren niet kunnen openen. Later – eenmaal thuisgekomen – ontlokte  de wijze 
waarop de sloten gemold waren onze lokale garagehouder de opmerking dat “het Estse dievengilde” 
weer op pad was geweest. Kennelijk waren het Esten die het als eerste op die manier hebben 
geïntrodueerd.

Hoe dit ook zij, wat je eigenlijk wilt is dat het alarm zich dan aanpast aan jouw situatie. Je wilt het 
alarm graag actief hebben, maar het kan dan niet de bedoeling zijn dat de interne sensors het alarm 
laten afgaan; ook mag jouw eventuele gesnurk in bed de geluidssensors niet activeren en andere 
activiteiten voor de tril- of bewegingssensors geen aanleiding zijn om het alarm te triggeren. Kortom, 
afhankelijk van jouw ‘Life-Style” moeten sommige sensors “uit” blijven staan. De iparkeersensors 
buiten en de reed-sensors aan ramen en deuren moeten bijvoorbeeld wel hun werk blijven doen. 
Bovendien moet het mogelijk zijn om een bovenluik, raam of iets dergelijks open te laten staan voor 
de frisse lucht omdat je dan beter slaapt en dan mag het alarm ook daarop niet reageren. Aan zo’n 
bovenluik zit een reed-contact verbonden en dat reed-contact moet dus dan het alarm niet laten afgaan.
In slaapmodus gelden de standaardwaarden van het zwak-niveau (zie pag.50), waarbij door middel 
van de schakelaar HOOG/LAAG van het waarschuwingsniveau je nog kunt aangeven of 
waarschuwingsboodschappen vanuit de parkeersensors wel of niet moeten worden gegeven. 

Aan- en uitzetten

Hoe zet je dit alarm nu aan en uit? Je zou het kunnen doen met jouw NFC-card/sleutelhanger, maar 
hoe weet het systeem nu dat je de slaapmodus wilt activeren en niet het normale alarm? Dan zou je 
een extra schakelaar moeten toepassen, die aangeeft dat je de slaapmodus wilt. Je zou die schakelaar 
echter ook gewoon kunnen gebruiken om de slaapmodus zelf te activeren. Omdat we nog een paar 
poorten vrij hebben op de Raspberry, kan die schakelaar aan zo’n poort worden gelegd. Op het 
schakelpaneeltje(display) zit een druk-schakelaar (maak-contact) om het alarm in slaapmodus aan- en 
uit te zetten. 

Ik heb er voor gekozen om met de app op mijn telefoon de slaapmodus te activeren. Is de slaapmodus 
geactiveerd, dan licht het rode ledje op het bedieningspaneel op, ten teken dat het is gelukt.

Extra aanduiding als Slaapmodus actief.

Als de slaapmodus ’s avonds actief wordt gemaakt, kan het
natuurlijk voorkomen dat je onbewust de volgende moren de
camperdeur openmaakt waardoor de sirene afgaat. Om dat te
voorkomen hangen we een bordje over de deuropener van de
camperdeur: “Slaapmodus actief” Vergelijk het met het bordje
“Do not Disturb” dat je bij sommige hotelketens meekrijgt bij
het inchecken van een kamer.
Dit hangen we dus over de deuropener van de camperdeur.
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Er is weliswaar een rode led op het besturingspaneeltje die aangeeft dat de slaapmodus is geactiveerd, 
maar de praktijk heeft uitgewezen dat we nog wel eens vergeten om daar naar te kijken. Het bordje 
kunnen we niet missen: je moet het aan de kant schuiven om de deur te openen!
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9. Het Python-script

In het programma worden een aantal variabelen gebruikt die afhankelijk zijn van de feitelijke 
installatie (zoals de configuratie van de GPIO-pinnen, de plaats en naam van de mp3-bestanden etc.)  
Deze staan in het bestandje myconfig.py op te slaan in /home/pi/alarmsys/ Dit script bevat circa 180 
regels. Dan is er ook het hoofdscript <alarm.py> van meer dan 1200 regels.
Het totale  alarm-script is dan ook te lang om hier volledig op te nemen; het kan worden gedownload 
op http://www.zwiebelfam.nl/alarm/alarm.rar 

Het waarschuwingsniveau van het alarm instellen

Je kunt het waarschuwingsniveau van het alarm in de stand HOOG, MIDDEN of LAAG zetten. Al 
naar gelang de keuze wordt er door het systeem bij onregelmatigheden gewaarschuwd. 

Waarschuwingsniveau:
Ik ken maar twee waarschuwingsniveaus:
1. hoog: zodra iemand binnen 1,5 m van de camper komt en daar gedurende 7 seconden verblijft klinkt
een waarschuwingsboofschap (“Dit voertuig is elektronisch beveiligd en uw aanwezigheid is zojuist 
opgemerkt. Het alarmsysteem is nu actief”)  Indien de persoon niet doorloopt klinkt 7 seconden laten 
een laatste waarschwuning P”uw aanwezigheid is nog steeds opgemerkt; ik verzoek u dringend deze 
zone te verlaten. Het alarmsysteem blijft nu actief”). Daarna klinken geen verdere waarchuwingen 
meer; pas wanneer gedurende 2 minuten geen menselijke aanwezigheid meer wordt opgemerkt, valt 
het systeem terug naar alarmfase 1 en beinnen de waarschuwingen opnieuw.
Komt iemand binnen de 0,5m van de camper dan klinkt, ongeacht de verblijfstijd de waarschuwing.
2. midden: alleen als uemand binnen 0,5m van de camper komt klinkt het waarschuwingssignaal. Als 
de persoon niet wegloopt klinkt de tweede waarschuwing na 7 seconden.
3. in niveau laag wordt er niet gewaarschuwd.
 
De detectie geschiedt door de geluidssensor die de piepjes van de buzzer signaleert. Nu signaleert die 
elke aan-uit van de buzzer en dat zijn er heel veel!! Proefondervindelijk levert een buzzer-signaal van 
mijn parkeersensoren op 1,5 m gemiddeld een frequentie op van 25kHz en van een voorwerp binnen 
0,5 m (een continue buzzer) een frequentie van 100 kHz. In myconfig.py zijn deze frequenties 
opgenomen als:
freq_ver=25000 #aantal hoog per seconde bij afstand <1,5 m
freq_bij=100000 #aantal hoog per seconde bij afstand <0.5 m 

Daarnaast worden ook de signalen gedefinieerd: 
sound=['sirene',standaard_taal+'.mp3','eind'+standaard_taal+'.mp3','alarm'+standaard_taal+'.mp3','alar
maan.mp3','alarmtest.mp3','alarmuitzonder.mp3','alarmuitmet.mp3','start.mp3', 'leeg.mp3']
******************************
sound=['sirene',standaard_taal+'.mp3','eind'+standaard_taal+'.mp3','alarm'standaard_taal+'.mp3','alarm
aan.mp3','alarmtest.mp3','alarmuitzonder.mp3','alarmuitmet.mp3','start.mp3', 'leeg.mp3']
nu= time.time()
park_duur=5 # enkele park-duur tijd tussen eerste detectie en eerste waarschuwing, dubbele park-duur 
tussen eerste en 2e waarschuwing daarna stil tot:
verlooptijd=120 # de verlooptijd is verstreken en de parksensor niet meer wordt getriggerd.
uitschakeltijd=5 # tijd om de duer te sluiten na activering en de tijd om alarm te deactiveren na 
opening deur

******************************
Je kunt deze 3 standaard-niveaus ook visualiseren: 
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Niveau
Waarschuwing

Alarm
Onmiddellijk Na 7 sec Na 14 sec

Hoog < 0,5 m < 1,5 m < 1,5 m

Midden < 0,5 m – –

Laag – – –

Samengevat:
Er klinken géén waarschuwingen als het gevoeligheidsniveau op Laag staat. Bij Midden klinken de 
waarschuwingen alleen als de persoon binnen 0,5 m van de camper komt.
Bij Hoog beginnen de waarschuwingen al bij 1,5 m nabijheid (na 7 en 14 seconden),als ook als je 
binnen 0,5 m staat.
In alle gevallen gaat het alarm af als je een reed-contact verbreekt, dus onbevoegd een raam, luik of 
deur/portier opent. 

Opmerking:

Waar in de meeste scripts onderscheidingstekens als { } of ( ) worden gebruikt als begin en einde van 
loops, if voorwaarden e.d. kent Python die niet. Daar geldt inspringen  als markeringen (en ik gebruik 
daarvoor de <TAB>-toets, zodat ze allemaal op het juiste niveau inspringen). De verspringingen in de 
code is dus niet alleen uiterlijk vertoon! Doe je het fout dan krijg je een IndentationError: expected an 
indented block
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10.  Maak het script auto-start

We gebruiken de LXDE-pi functie om het script autostart te maken. In het venster ga je naar de File-
Manager boven in jouw menu (de dubbele mappen-icoon). Ga dan naar View en klik op Show Hidden.
Je ziet nu een map .config; klik daarop, vervolgens op lxsession en dan op LXDE-pi. Als het goed is 
zie een bestandje autostart. Zo niet dan klik op je file ->new en maak je een bestandje autostart.

Onderaan voeg je toe:
@lxterminal
@python /home/pi/<jouwdirectory>/alarm.py
 
Voortaan start het alarm op als jouw Raspberry (her)start.

Het script “alarm.py” is ook zodanig ingericht dat als jouw Raspberry gedurende een alarmsessie 
herstart (omdat hij bijvoorbeeld te warm werd of anderszins) het script onmiddellijk terugkeert naar de
alarmmodus. Dit doet hij elke keer als de raspberry herstart en hij geeft daarvan geen enkel teken. 
Omdat het script eerst tevoren controleert of alle deuren en ramen gesloten zijn, en pas daarna naar de 
alarmmodus gaat (als de deuren en ramen inderdaad alle gesloten zijn!) kun je een “doorstart” naar de 
alamrmodus voorkomen door bijvoorbeeld de Raspberry aan te zetten met een deur of raam open. 
Doe je dit niet, dan kun je de alarmmodus pas na dertigseconden uitzetten met jouw key/card.
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BIJLAGEN

I: De NFC-Card reader

In plaats van het aan- en uitschakelen via de smartphone kun je ook kiezen om het alarm te activeren 
door middel van een NFC-chip.

Dan gaan we aan de slag met 
een RC522 RFID lezer die 
verschillende tags kan lezen7, 
de RFID lezer is op internet te 
koop vanaf € 1,85. Via de 
ingebouwde SPI interface (zie 
hieronder)  is deze redelijk 
eenvoudig aan te sluiten op een
Raspberry Pi 3.
In de fysieke beveiliging van 
objecten wordt vaak gebruik 
gemaakt van dergelijke 
paslezers op deuren. Wanneer 

een pasje of tag wordt aangeboden voor een lezer en als deze is geautoriseerd wordt er toegang 
verleend. Hiervan maken wij gebruik om het alarm aan of uit te zetten. En maak je geen zorgen: een 
ander kan de code niet uitlezen tenzij hij de beschikking heeft over jouw pas. Jouw pas bewaak je dan 
ook op eenzelfde manier als de sleutel van de camper. Sterker nog, bij mij zit de tag gewoon aan de 
sleutelring bij de sleutels van de camper.

Aansluiten aan de SPI-interface op de Raspberry

De SPI op de raspberry heeft eigen poorten op de GPIO (in de bijlage is een schema opgenomen 
waarin van elke poort op de GPIO zijn betekenis is aangegeven). We maken hiervan gebruik als we 
onze NFC-module aansluiten:

Soort Pin NFC op NFC nr GPIO 
BOARD

GPIO-BOARD is de telling van de pinnen zoals 
ze fysiek op het bord  zitten. GPIO-BCM is de 
software nummering (om het allemaal wat 
makkelijk te maken!). Omdat de module om de 
NFC te lezen gebaseerd is op het GPIO-BOARD 
systeem (en je softwarematig geen twee 
verschillende systemen mag gebruiken) doen wij 
het ook maar in dat systeem. 

SDA 1 24
CLK 2 23
MOSI 3 19
MISO 4 21
IRQ 5
GND 6
RST 7 22
VCC 3,3 V 8

Voor de voeding van de NFC gebruiken we is de  permanente voeding voor Camptica. Het alarm staat 
immers nog niet aan en het alarm-sensor circuit heeft dan ook nog geen spanning. 

7  De volgende kaarten zijn geschikt: S50, S70, Ultra Light, Pro, 
Desfire en zelfs de OV Chipkaart. Je zou dus een oude OV-chipkaart kunnen 
gebruiken als je de bij de de module geleverde chipkaarten kwijt bent geraakt!
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Nu de Software

Om gebruik te kunnen maken van de Python scripts in dit project moet je beschikken over een 
Raspberry Pi 3 met daarop de laatste kernel versie 4.4.13 of hoger. Je kunt de kernel versie van je 
Raspberry Pi controleren met behulp van het commando:

Raspi> ~ $ uname -a | sed -E "s/.*([0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+)-v.*/\1/"

(overal waar je Raspi> ~ $ voor een tekst ziet staan dan moet je de tekst invoeren in het 
Terminalvenster (te openen via <ctr> <alt> T) (voor de oudjes onder ons: het vroegere DOS-scherm 
zag er ook zo uit)

SPI activeren:

Voor de communicatie met de RFID lezer maken we gebruik we de SPI interface. Daar hebben we 
immers onze NFC op aangesloten; we moeten hem alleen nog even activeren: 
Ga in het menu op de Raspberry naar <Preferences>, dan naar <Raspberry Pi configuration>; kies dan 
het Tabblad <Interfaces> en klik bij SPI op enabled
Herstart hierna je Raspberry Pi:

Raspi> ~ $ sudo reboot   

SPI Python libraries

Voordat de Python met de SPI interface en RFID lezer kan communiceren hebben we een aantal 
Python libraries nodig, alleerst de Python Developer library.

Raspi> ~ $ sudo apt-get install python-dev

Hierna maken we gebruik van SPI-Py die we downloaden vanaf GitHub:

Raspi> ~ $ git clone https://github.com/lthiery/SPI-Py.git

Om SPI-Py werkend te krijgen op een Raspberry Pi 3 moeten we een parameter wijzigen in de source 
code. Ga na het downloaden en uitpakken van de GitHub bestanden naar de map waarin de source 
bestanden zich bevinden:

Raspi> ~ $  cd SPI-Py

Open hierna met de nano editor het bestand ‘spi.c’

Raspi> ~ $  nano spi.c

Ga naar regel 189 en wijzig .cs_change = 1 in .cs_change = 0

Eventueel kun je ctrl + w gebruiken in de nano editor om te zoeken naar .cs_change
Bewaar de wijzigingen <ctrl> o en sluit af <ctrl> x, enter, y.

Na de aanpassing moeten we SPI-Py toevoegen aan Python:

Raspi> ~ $ sudo python setup.py install

Python script voor de RC522 RFID lezer
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We hebben nu via Python toegang tot de SPI interface. Als laatste hebben we een script nodig dat de 
tags kan uitlezen, hiervoor maken we gebruik van de python module MFRC522-python. Download het
script vanaf GitHub:

Raspi> ~ $ git clone https://github.com/mxgxw/MFRC522-python.git

In de map waarin de GitHub bestanden zijn geplaatst (MFRC522-python) staan nu de scripts om de 
cards/tags te lezen of te beschrijven. Read.py en Write.py

NFC Cards hebben 64 sectors van elk 16 bytes; een aantal daarvan zijn systeem-sectoren. Dit zijn de 
sectoren 0, 3, 7, 11, 15, ... etc. Als je geen ervaren gebruiker van dit systeem bent, blijf dan van die 
sectoren af.
Sector 0 - . bevat data van de IC producent. Deze sector wordt door de fabrikant van de chip bij het 
maken beschreven en kan nadien niet meer worden gewijzigd vanwege veiligheids- en gebruiks-
vereisten. 
Sectoren  3, 7, 11... – Deze sectoren zijn beveiligd met een verborgen sleutel zoals die onder andere 
door de bankwereld wordt gebruikt. Deze sleutel geeft digitaal een 0 wanneer ze wordt uitgelezen. Als
je deze sectoren beschrijft wijzig je de verborgen sleutel en kun je de card naar alle waarschijnlijkheid 
nooit meer uitlezen!!!
Wij gebruiken sector 8, dat één van de sectoren is die vrijelijk mogen worden beschreven. Als je gaat 
experimenteren doe dat dan alleen op sector 8. Zoals gezegd: je kunt de card of tag onleesbaar maken 
als één van verboden sectoren probeert te beschrijven.

We kunnen dus 16 bytes kwijt als code; elke byte wordt met een hexadecimaal getal beschreven (dus 0
tot 255 decimaal, 00 tot FF hexadecimaal) Als je dit niet begrijpt kijk hier: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hexadecimaal 

Een sleutel bestaande uit 16 bytes (= 128 bit) heeft 3,4 x 1038 mogelijkheden en is dus niet te kraken.8 
Al helemaal niet omdat er geen uitkomsten van bewerking zijn, zoals bij het versleutelen van 
bestanden. Je hebt dan een serie uitkomsten in handen die aanwijzingen kunnen bevatten voor de 
gebruikte sleutel. In ons geval dus niet. 

Kies nu jouw eigen sleutel. Ik heb in dit voorbeeld gekozen voor de volgende hexadecimale getallen: 
AD,03,4F,8C,F9,34,53,DE,19,55,AA,B7,2F,33,69,FA
 ( in het voorbeeld hieronder kom je de code tegen met elk 0x als voorvoegsel. Door dit voorvoegsel 
weet het programma dat we hexadecimaal bedoelen i.p.v. tientallig (voor bijv. 03) of karakters (geen 
FF, maar 0xFF (=255)). 

We gaan onze card beschrijven met deze sleutel;  we passen write.py aan met de gegevens van onze 
sleutel en voeren deze vervolgens uit.

import RPi.GPIO as GPIO
import MFRC522
import signal
continue_reading = True
def end_read(signal,frame):
    global continue_reading
    print "Ctrl+C captured, ending read."
    continue_reading = False
    GPIO.cleanup()

8  Stel dat je in één seconde 1 miljard mogelijk combinaties – softwarematig – zou 
kunnen controleren op juistheid. Statistisch gezien doe je er dan nog langer over dan onze aarde oud is
(10 miljard jaar) om de code te kraken.  Nagenoeg onkraakbaar dus, vandaar dat banken dit ook 
gebruiken voor hun en jouw beveiliging van bankgegevens.
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signal.signal(signal.SIGINT, end_read)
MIFAREReader = MFRC522.MFRC522()
while continue_reading:
    (status,TagType) = MIFAREReader.MFRC522_Request(MIFAREReader.PICC_REQIDL)
    # If a card is found
    if status == MIFAREReader.MI_OK:
        print "Card detected"
       # Get the UID of the card
    (status,uid) = MIFAREReader.MFRC522_Anticoll()
    # If we have the UID, continue
    if status == MIFAREReader.MI_OK:
        # Print UID
        print "Card read UID: "+str(uid[0])+","+str(uid[1])+","+str(uid[2])+","+str(uid[3])
            # This is the default key for authentication
        key = [0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF]
        # Select the scanned tag
        MIFAREReader.MFRC522_SelectTag(uid)
        # Authenticate
        status = MIFAREReader.MFRC522_Auth(MIFAREReader.PICC_AUTHENT1A, 8, key, uid)
        # Check if authenticated
        if status == MIFAREReader.MI_OK:
            # Variable for the data to write
            data = [0xAD, 0x03, 0x4F, 0x8C, 0xF9, 0x34, 0x53, 0xDE, 0x19, 0x55, 0xAA, 0xB7, 0x2F, 
0x33, 0x69, 0xFA]
            MIFAREReader.MFRC522_Write(8, data)
            print "It now looks like this:"
            # Check to see if it was written
            MIFAREReader.MFRC522_Read(8)
            print "\n"
            # Stop
            MIFAREReader.MFRC522_StopCrypto1()
            # Make sure to stop reading for cards
            continue_reading = False
        else:
            print "Authentication error"
 
Onze card is nu dus gecodeerd en we kunnen hem inzetten om het alarm aan/uit te zetten. We moeten 
daarvoor echter wel de code in MFRC522.py aanpassen.
Je vindt bijna onderaan de subroutine “def MFRC522_Read(self, blockAddr)”, waarvan je de laatste 
regel voorziet van een ‘#’ en een regel “return backData” toevoegt. Het wordt dan:

def MFRC522_Read(self, blockAddr):
    recvData = []
    recvData.append(self.PICC_READ)
    recvData.append(blockAddr)
    pOut = self.CalulateCRC(recvData)
    recvData.append(pOut[0])
    recvData.append(pOut[1])
    (status, backData, backLen) = self.MFRC522_ToCard(self.PCD_TRANSCEIVE, recvData)
    if len(backData) == 16:
      # print "Sector "+str(blockAddr)+" "+str(backData)
      return backData
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II: Camera-module

Voor wat betreft de camera-module heb je de keus tussen de camera-module van de Raspberry pi 3, 
een chinese namaak  of een eenvoudige webcam. Het is naast de kwestie van smaak en financiën (de 
camera-module van Raspberry kost bijna € 40,00, tegen een chinese namaak van € 5,00 en dat is even 
duur als een eenvoudige webcam) ook een kwestie van kwaliteit en gemak. Hieronder even de 
technische specificaties van elk van de drie:

Raspberry module Namaak Web-Cam
Resolution 5 megapixel
Picture Resolution 2952 x 1944 
pixel
Fps: 30 fps

Aansluiting: 15 pins flatcable

Video-resolutie : 640 x 480; 
io voltage: 2.5v tot 3.0v, 
operationeel vermogen: 60mw
werktemperatuur:. -30 tot 70 ° 
C; 
lens grootte: 1/6 "; 
max frame rate:. 30 fps
Aansluiting: 15pins flatcable

Megapixels 10.0+  
Video Resolutie 640 x 480  
Frame rate 30 fps

Aansluiting: USB-kabel

Ik wil de camera op het dashboard plaatsen, in het zicht, zodat de potentiele inbreker die ook kan zien 
(hij is toch te laat als ie hem wil losrukken: de foto is dan al verzonden via email). Later heb ik 
bedacht dat ik hem dan ook al dash-cam kan gebruiken (zie aan het eind van dit hoofdstuk). Die plaats 
betekent zo’n 4 meter van de plaats waar ik de Raspberry verberg. Die plek biedt een uitstekend zicht 
op het binnenste van de camper en de aansluiting is ideaal weg te werken (de USB-kabel ligt in 
dezelfde kabelgoot als de kabels van het instrumentenpaneel). Voor mij betekent dat dan ook geen 
camera-module: de 15 pins flatcable van een dergelijke lengte is bijna niet te verkrijgen, maar bovenal
zeer lastig weg te werken. Het wordt dus de Webcam en tegenwoordig hebben die ook een uitstekende
kwaliteit. 

Aansluiten van de Webcam en installeren van de drivers

Bij de standaard webcams wordt bijna nooit een linux driver 
geleverd. We moeten dus eerst uitzoeken of onze Raspberry de 
webcam automatisch herkent. Sluit daartoe de webcam aan op de 
Raspberry, open een terminalvenster (<ctrl><alt>T) en type:

 Raspi> ~ $ lsusb 

Als het goed is krijg je de camera te zien in de lijst van USB-
aansluitingen zoals:

Bus 001 Device 006: ID 0c45:602c Microdia Clas Ohlson 
TWC-30XOP Webcam

Als jouw camera niet in de lijst staat, heb je minder geluk. Je zult dan op zoek moeten naar een Linux-
driver voor jouw webcam. Overigens, de meeste webcams worden wel herkend. Voor een goede 
werking moet je soms een gevoede USB-hub aansluiten omdat de voeding van de Raspberry USB-
poort onvoldoende is om de camera draaiend te houden (of soms zelfs te herkennen).

Je kunt nu kiezen uit twee opties:
1. Je volstaat met alleen maar foto’s, of
2. je wilt ook video-opnamen maken.

Foto’s kun je opslaan en je kunt er ook voor kiezen om een foto over het internet te verzenden per 
whats’app of via email naar jezelf te verzenden. Video’s kun je beter alleen maar opslaan; verzenden –
en al helemaal via een sim-kaartje – gaat veel data kosten en daarnaast ook veel tijd.
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Er zijn twee programma’s beschikbaar om het werk te doen: fswebcam, om foto’s te maken en motion 
om foto’s en video-opnamen te maken. Ikzelf gebruik motion, mede ook omdat de mogelijkheden 
daarvan zeer uitgebreid zijn.  

Installatie Motion

Gemaakt met Motion door Trust Webcam Spotlight
Een uitstekend beeld van het interieur van onze camper, nietwaar?

Motion is een Linux-programma dat één of meerdere video-camera’s kan aansturen en is in staat om te
bepalen in hoeverre een significant gedeelte van de opname wijzigt. Met andere woorden: het kan als 
detectie-systeem worden ingezet. Vindt er beweging in het beeld plaats, dan kan Motion de opname 
starten.
Motion biedt onder andere de volgende mogelijkheden:
    maakt foto’s bij beweging
    Live streaming van de webcam 
    live opslag van video-opnamen
    kan geautomatiseerd foto’s maken met regelmatige en onregelmatige tussenpozen naar keuze
    een email en/of SMS verzenden  als beweging wordt waargenomen
    externe commando’s uitvoeren bij beweging 
    kan bewegingen volgen (met gemotoriseerde webcams)
    etc. etc. etc.

Motion is heel gedetailleerd te besturen door middel van een config-bestand: oorspronkelijk is het 
bestand 28 KB groot (en dat is ruim 3 maal zo groot als mijn alarm.py script!) Loop het eens een keer 
door op een vrije avond

We gaan eerst het programma installeren:
Raspi> ~ $ sudo apt-get install motion

Nu komt het moeilijkste deel: we gaan de config-file aanpassen
eerst kopieren we de config-file naar onze directory

Raspi> ~ $ sudo cp /etc/motion/motion.conf  /home/pi/alarmsys/

en dan gaan we hem aanpassen
Raspi> ~ $ sudo nano /home/pi/alarmsys/motion.conf
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Dit bestand beslaat meer dan 600 regels, maar het is gelukkig heel goed en begrijpelijk opgeschreven, 
verdeeld over verschillende sectoren.

Wij gaan voorlopig de volgende onderdelen even wijzigen:
daemon on #default off (laat motion  op de achtergrond draaien)
framerate 25 #default 2 (increased framerate)
width 640 #default 320 (verander de breedte op basis van jouw webcam)
height 480 #default 240 (zie hierboven maar dan voor de hoogte)
threshold 8000 #default 1500 (*verklaring hieronder)
pre_capture 2 #default 0 (houdt 2 frames vast voordat beweging wordt gedetecteerd, die later 
vooraan  aan de video worden geplakt voor een “geruisloze” overgang)
post_capture 5 #default 0 (zie boven, maar dan aan het eind)
output_pictures first #default on (maakt nu één foto, rest is video)
ffmpeg_video_codec mpeg4 #default (mpeg4 is het meest voorkomende formaat)
target_dir  /mnt/motionvideos (bepaal zelf waar je de video’s wilt opslaan)
webcam_maxrate 5 #default 1 (verhoog deze waarde als je  live stream toepast)
webcam_localhost off #default on (met off  kun je live stream toepassen; ik gebruik deze 
alleen om de camera te testen. Na de test zet ik deze variabele op on en dan zijn de live-
beelden alleen op de raspberry te zien, want er zit een veiligheidsrisico aan benadering van 
buitenaf)

Ook hier nog een paar woorden met betrekking tot brightness en contrast. Motion heeft de 
mogelijkheid tot auto-brightness als jouw webcam daarmee overweg kan. Standaard staat deze uit; 
heeft jouw camera wel auto-brightness, dan zet je in de config-file 

auto_brightness on

anders moet je brightness zelf instellen, bijvoorbeeld
brightness 125
contrast 60

*threshold: Hier bepaal je hoe Motion met beweging dient om te gaan. Het vergelijkt 2 opeenvolgende
frames en waanneer x pixels anders zijn dan concludeert motion dat zich een beweging heeft 
voorgedaan. De waarde van x is de waarde die bij treshold opgeven. Hoe lager het getal, hoe eerder tot
een beweging wordt geconcludeerd.

Nu moeten we de map waar we de video en/of foto’s opslaan nog aanmaken:
Raspi> ~ $  sudo mkdir  /mnt/motionvideos

en motion er eigenaar van maken:
Raspi> ~ $  chown motion /mnt/motionvideos

en als je er met FTP zelf ook iets mee zou willen doen:
Raspi> ~ $  chmod 777 /mnt/motionvideos

Nu kun je motion starten door
 Raspi> ~ $ motion
Door motion op deze wijze te starten wordt de locale motion.conf gelezen en niet de standaard 
configuratie-file op /etc/motion/motion.conf
Je kunt ze live bekijken op http://192.168.1.22:8089 (of welk ip-adres jouw Raspi heeft gekregen)

Het uitzetten heeft wat moeite gekost. De handleiding zegt “sudo service motion stop” maar dat is niet 
helemaal waar. Nadat (en ik bedoel ook echt nadat)  je motion hebt gestart, type je in de terminal in 
“sudo service motion start”. Het lijkt dubbel op, maar pas daarna heeft 

Raspi> ~ $ sudo service motion stop
ook het daadwerkelijke effect dat motion wordt beëindigd. Nu stopt het opslaan van video-beelden.
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Ga er eens mee experimenteren. 

Drie belangrijke event-handlers heeft motion:
on_event_start
on_picture_save
on_movie_end

on_event_start deze start op het moment dat beweging wordt geconstateert
on_picture_save op het moment dat een foto wordt opgeslagen wordt deze actie ondernomen
on_movie_end zodra de video is opgenomen wort deze actie uitgevoerd.

Je kunt aan deze event-handlers python-scripts hangen die alsdan worden uitgevoerd.
Als voorbeeld mijn mail_attach.py script, behorende bij de event-handle 

on_picture_save  python /home/pi/alarmsys/mail_attach.py %f

#!/usr/bin/python
# coding: iso-8859-15 
import argparse
import subprocess
import time
# we gaan nu het argument %f dat meegegeven is ontleden
parser = argparse.ArgumentParser(description='Parse input string')
#position input argument
parser.add_argument('string', help='Input String')
args = parser.parse_args()
firstsendpic = args.string # in firstsendpic zit nu de string die als argument is meegegeven 
my_email='roland@zwiebelfam.nl'
subprocess.call('mpack -s foto '+firstsendpic+'  '+my_email, shell=True)

Zie voor het commando ‘mpack’ op de volgende paragraaf  Email met bijlagen versturen
Zorg er wel voor dat motion deze opdracht ook mag lezen (dus: chmod 777 mail_attach.py)

Email met bijlagen versturen

Wil je de foto’s per email versturen dan zul je ook het volgende onderdeel nog moeten installeren:
Raspi> ~ $  sudo apt-get install mpack 

Daarna kun je een email  met bijlage als volgt versturen:
Raspi> ~ $ mpack -s subject picture.jpg mailaddress@example.com 

Waarbij subject het onderwerp is, picture.jpg de naam van jouw foto-bestand en 
mailadress@example.com  jouw emailadres.

Ik ga er daarbij vanuit dat je de smtp module al in jouw Raspberry hebt geïnstalleerd.  
Zo niet, dat doe je zo:

– Install SSMTP
Raspi> ~ $ sudo apt-get update
Raspi> ~ $ sudo apt-get install ssmtp

-Configure SMTP 
Raspi> ~ $ sudo nano /etc/ssmtp/ssmtp.conf 
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Type deze regels in (voor een gmail account; gebruik je een andere dan moet je juiste gegevens van 
jouw provider halen;

root=jouw_email_adres@gmail.com
mailhub=smtp.gmail.com:465
rewriteDomain=gmail.com
AuthUser=jouw_username
AuthPass=jouw_password
FromLineOverride=YES
UseTLS=YES

Aansluiten van de Webcam

Je kunt een USB-verlengkabel krijgen van 5m bij de ACTION voor € 1,75. Samen met de meter 
aansluitsnoer van de Webcam zelf heb je 6 meter tot jouw beschikking; in de meeste gevallen toch 
ruim voldoende. Even één stekkertje er af knippen, de kabel door de kabelgoot naar de plek van 
bestemming trekken en dan het stekkertje er waar aan zetten. Heb je een nog langere kabel nodig dan 
kun je daarvoor een UTP klasse 5e of 6 gebruiken.

Er zijn daarvoor USB to UTP adapters met versterkers in de handel om tot 50 m te verlengen

Bijvoorbeeld bij https://www.kabeltje.com/usb-2-0-
verlengkabel-via-utp-zwart 

€ 12,50

König USB verlenger via UTP/FTP netwerkkabel
Specificaties:
• Verlengt USB poort via UTP patchkabel
• Max verlenging: 50 m
• Plug & play
• Compatibel met USB 1.1
• Compatibel met Cat5e en Cat6

Inhoud verpakking:
• USB naar UTP sender module
• UTP naar USB ontvanger module

• Gebruiksaanwijzing

Instructables doet het zonder versterker:  http://www.instructables.com/id/How-to-Extend-yout-USB-
using-UTP/step2/The-making-of-Part-1/    

Open the UTP and USB cable. Put the small PVC pipe in the UTP cable. Put the thermofit in the USB 
cable. Then connect it like this: 

oranje0wit en oranje naar red, 
groen-wit naar wit, 
groen naar groen, 
en de rest samen naar zwart. 

Remember to solder it. 
(Garantie tot aan de deur)
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Gebruik als dash-cam

Ik heb mijn webcam zo opgesteld, dat ik hem ook als dash-cam kan gebruiken; hij is eenvoudig 180 
graden te draaien zodat hij de route kan opnemen. Het is dan natuurlijk de bedoeling dat je later uit die
opnamen beelden kunt selecteren en eventueel voor het reisverslag kunt gebruiken. Dan zou het 
handig zijn, als je die beelden extern kunt opslaan.

Om die reden heb ik op mijn raspberry een USB-stick (tegenwoordig zijn ze al te krijgen tot 128 Gb) 
aangesloten met een verlengkabeltje zodat ik die eenvoudig kan insteken c.q. verwijderen. Voor een 
beschrijving hoe je een USB-stick aan jouw systeem kunt koppelen zie bijlage 2.

Voor het gebruik als dash-cam heb ik een aangepast configuratie-bestandje gemaakt; motion hoeft nu 
nl. alleen maar bewegende beelden op te nemen, geen foto’s te maken en al helemaal die foto’s niet 
voortdurend naar mij te mailen!
Als je dit aangepaste configuratie-bestandje bijvoorbeeld “dashcam.conf” noemt en die in de map 
“/home/pi/motion” plaatst, dan moet je motion als volgt opstarten als dash-cam:

Raspi> ~ $ motion –c /home/pi/motion/dashcam.conf

Ik kwam op dit idee nadat alles al ingebouwd was en ik gelukkig wel voldoende vrije kabelaansluiting 
voor mijn webcam had overgelaten om die 180 graden te kunnen draaien. Ik moest alleen iets 
verzinnen op de aansturing. Hoe laat ik het systeem nu weten dat ik de webcam als dashcam wilt 
gebruiken, zonder dat ik mijn stuurpaneeltje moest gaan uitbreiden (dat kan altijd nog)

Mijn systeem heeft twee modi: alarm-modus en camptica-modus. De één sluit de ander uit. Als 
alarmmodus aan staat, staat camptica-modus uit en omgekeerd. Het gebruik als dashcam kan dan ook 
alleen maar in de camptica-modus. Door nu zowel op het knopje “camptica” als op “taal” te drukken, 
weet mijn systeem dat ik mijn dashcam aan (of uit als ik die eerder al aan heb gezet) wil zetten en start
c.q. beeindigt hij de opnamen.
Heb je een tablet bij de hand, dan kun je de opname live checken op http://192.168.1.22:8080 (of welk
ander ip-adres jouw raspberry heeft gekregen). 
Let op: bewakingsbeelden staan dus op poort 8089, dashcam-beelden op 8080.
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III. LCD-schermpje

Als je de Raspberry uit gaat breiden tot een Camptica dan heb je ook een schermpje nodig om de 
informatie te kunnen delen. Je kunt natuurlijk een TFT-scherm aansturen of zelfs met een HDMI 
kabeltje  jouw TV op de Raspberry aansluiten, maar ik heb gekozen voor een 4 x 20 karakters LCD-
schermpje, dat je bij alieexpress voor nog geen € 5,00 kunt aanschaffen.
Omdat de communicatie over de I2C-poorten loopt is de aansluiting heel erg simpel.

Het LCD-schermpje werkt op 5V. 
Met deze laatste spanning moet je 
extra maatregelen omdat die 5V 
dan ook over de I2C-poorten loopt 
en daar is jouw Raspberry in het 
geheel niet blij meer: sterker nog, 
hij geeft dan de pijp aan Maarten.
Je zult dan een Logic-Level-
Shifter moeten gebruiken, ook bij 
aliexpress te krijgen voor € 0, 30.

 

In paragraaf 7 is beschreven hoe je
de I2C-poorten actief moet maken om
ze te kunnen gebruiken en hoe je de
daarbij I2C-tools moet installeren. Ik
ga er vanuit dat je dat dan ook al
gedaan hebt.

We gaan nu kijken welk adres ons
LCD-schermpje heeft:
 Raspi> ~ $  i2cdetect –y 1

Hier heeft ons scherpje kennelijk
0x3f als adres. 
Wordt er in jouw geval een andere waarde dan 0x3F weergeven, wijzig dan in het script de parameter 
I2C_ADDR in de waarde die verschijnt in de i2cdetect tool.
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Het schermpje wordt bij mij boven de deur gemonteerd. Er hoeven maar 4 draadjes naar toe: +5 V, 0, 
SDA en SCL 

Ik wil het schermpje gebruiken om de volgende info te laten zien:

temperatuur 23,6 ̊ C 
koelkast temp 4,8 ̊ C
baro 1004 hPa 20:12
hum 51% 192.168.2.4

Temperatuur in woonruimte 
temperatuur in de koelkast
luchtdruk en tijd
luchtvochtigheid en ip-adres Raspberry

Wil je nog meer info kwijt, dan kun je er voor kiezen om nog een pagina te maken bijvoorbeeld stand 
van de vuilwatertank, restant vulling gasflessen (er is een weegmodule voor een paar euro 
beschikbaar), buitentemperatuur etc, en elke pagina 5 seconden te laten zien; een soort rolkrant dus.

Ik gebruik lcddriver.py om op een eenvodige manier berichten op het display te zetten. De syntax voor
die berichten is:
lcd.backlight(1) # 1 is aan; 0 is uit
lcd.lcd_display_string("Slaapmodus is",1) # eerst de weer te geven tekst, dan het regelnummer
lcd.lcd_display_string("geactiveerd!",2)
lcd.lcd_display_string("Dit display gaat uit",3)
lcd.lcd_display_string("in 5 seconden",4)

Lcddriver.py:
import i2c_lib
from time import *
# LCD Address
ADDRESS = 0x3f
# commands
LCD_CLEARDISPLAY = 0x01
LCD_RETURNHOME = 0x02
LCD_ENTRYMODESET = 0x04
LCD_DISPLAYCONTROL = 0x08
LCD_CURSORSHIFT = 0x10
LCD_FUNCTIONSET = 0x20
LCD_SETCGRAMADDR = 0x40
LCD_SETDDRAMADDR = 0x80
# flags for display entry mode
LCD_ENTRYRIGHT = 0x00
LCD_ENTRYLEFT = 0x02
LCD_ENTRYSHIFTINCREMENT = 0x01
LCD_ENTRYSHIFTDECREMENT = 0x00

# flags for display on/off control
LCD_DISPLAYON = 0x04
LCD_DISPLAYOFF = 0x00
LCD_CURSORON = 0x02
LCD_CURSOROFF = 0x00
LCD_BLINKON = 0x01
LCD_BLINKOFF = 0x00

# flags for display/cursor shift
LCD_DISPLAYMOVE = 0x08
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LCD_CURSORMOVE = 0x00
LCD_MOVERIGHT = 0x04
LCD_MOVELEFT = 0x00
# flags for function set
LCD_8BITMODE = 0x10
LCD_4BITMODE = 0x00
LCD_2LINE = 0x08
LCD_1LINE = 0x00
LCD_5x10DOTS = 0x04
LCD_5x8DOTS = 0x00

# flags for backlight control
LCD_BACKLIGHT = 0x08
LCD_NOBACKLIGHT = 0x00

En = 0b00000100 # Enable bit
Rw = 0b00000010 # Read/Write bit
Rs = 0b00000001 # Register select bit

class lcd:
#initializes objects and lcd
def __init__(self):

self.lcd_device = i2c_lib.i2c_device(ADDRESS)

self.lcd_write(0x03)
self.lcd_write(0x03)
self.lcd_write(0x03)
self.lcd_write(0x02)

self.lcd_write(LCD_FUNCTIONSET | LCD_2LINE | LCD_5x8DOTS | 
LCD_4BITMODE)

self.lcd_write(LCD_DISPLAYCONTROL | LCD_DISPLAYON)
self.lcd_write(LCD_CLEARDISPLAY)   
self.lcd_write(LCD_ENTRYMODESET | LCD_ENTRYLEFT)
sleep(0.2)   

       # clocks EN to latch command
def lcd_strobe(self, data):

self.lcd_device.write_cmd(data | En | LCD_BACKLIGHT)
sleep(.0005)
self.lcd_device.write_cmd(((data & ~En) | LCD_BACKLIGHT))
sleep(.0001)   

def lcd_write_four_bits(self, data):
self.lcd_device.write_cmd(data | LCD_BACKLIGHT)
self.lcd_strobe(data)

# write a command to lcd
def lcd_write(self, cmd, mode=0):

self.lcd_write_four_bits(mode | (cmd & 0xF0))
self.lcd_write_four_bits(mode | ((cmd << 4) & 0xF0))
# put string function

def lcd_display_string(self, string, line):
if line == 1:

self.lcd_write(0x80)
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if line == 2:
self.lcd_write(0xC0)

if line == 3:
self.lcd_write(0x94)

if line == 4:
self.lcd_write(0xD4)

for char in string:
self.lcd_write(ord(char), Rs)

# clear lcd and set to hom
def lcd_clear(self):

self.lcd_write(LCD_CLEARDISPLAY)
self.lcd_write(LCD_RETURNHOME)

# define backlight on/off (lcd.backlight(1); off= lcd.backlight(0)
def backlight(self, state): # for state, 1 = on, 0 = off

if state == 1:
self.lcd_device.write_cmd(LCD_BACKLIGHT)

elif state == 0:
self.lcd_device.write_cmd(LCD_NOBACKLIGHT)
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IV: Uitlezen temperatuur-sensor

Laad eerst de 1-Wire module:

Om de temperatuur-sensor te kunnen uitlezen moet de 1-Wire module zijn geladen.
Wil je even checken of die al geladen is, typ dan in:

Raspi> ~ $  ls  /sys/bus
Waarschijnlijk daat er niet w1 tussen.

Om de 1-Wire module te laden moeten we 2 commando’s uitvoeren, namelijk  sudo modprobe w1-
gpio en  sudo modprobe w1_therm , om dit in 1 lijn uit te voeren op de raspberry pi, gebruik dan het 
volgende commando:

Raspi> ~ $  sudo modprobe w1-gpio && sudo modprobe w1_therm

Al je daarna nog een keer de inhoud bekijkt van /sys/bus/ , dan zie je nu w1 er wel bij staan.
Om nu niet elke keer deze regel in te hoeven tikken om de 1-wire module te laden als je de raspberyr 
pi (heR)start, kun je deze regels toevoegen aan het opstart script /etc/modules

1) Tik in op de raspberry pi: sudo nano /etc/modules
2) Plak deze regels onderaan het bestand:

w1-gpio pullup=1
w1-therm

Druk op CTRL+O en dan ENTER om op te slaan, CTRL+X om nano af te sluiten.
3) Herstart de raspberry pi met het commando: sudo reboot
Na het opstarten word de 1-wire module automatisch geladen.

Bij de nieuwe Kernel zijn er problemen bekend met de 1-Wire module. Soms werken de GPIO 
toewijzingen niet altijd goed, het onderstaande kan het probleem verhelpen door “/boot/config.txt” te 
bewerken.
1) Bewerk “/boot/config.txt” met het commando: sudo nano /boot/config.txt
2) Zet onderaan deze inhoud:

/boot/config.txt
# 1-wire settings
dtoverlay=w1-gpio

Druk op CTRL+O en dan ENTER om op te slaan, CTRL+X om nano af te sluiten.
3) Herstart de raspberry pi met het commando: sudo reboot

Hoe vind je de module en de data?

Nadat je de 1-wire module hebt geladen, vind je alle temperatuur modules in:  
/sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/

De data staat in de folder van de “gevonden sensoren”:  /sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/[ID van 
de sensor]/w1_slave

Om de data weer te geven zou je kunnen intikken:  cat /sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/[ID van 
de sensor]/w1_slave
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Zien hoeveel sensoren er zijn gevonden kan met het commmando:
cat /sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/w1_master_slave_count

Snel en eenvoudig de temperatuur uitlezen van een sensor via de bash kan met deze regel (pas het ID 
aan aan je eigen situatie):

cat /sys/bus/w1/devices/28-0000054871cb/w1_slave | sed -n 's/^.*\(t=[^ ]*\).*/\1/p' 
| sed 's/t=//' | awk '{x=$1}END{print(x/1000)}'

Het is mogelijk om dus de waarde die je ziet dmv het “cat” commando:
7d 01 4b 46 7f ff 03 10 24 : crc=24 YES
7d 01 4b 46 7f ff 03 10 24 t=23812
in een string te zetten en zo “knippend” naar de temperatuur waarde te gaan:

<start script>
# Importeer bibliotheek voor systeemfuncties.
import sys
# Definieer een array (temp).
temp = {}
 
sensorids = ["28-0000054871cb"]
# loop net zo lang alles sensors af dat in het array hieboven staan.
for sensor in range(len(sensorids)):
  tfile = open("/sys/bus/w1/devices/"+ sensorids[sensor] +"/w1_slave")
  # Lees alle dat uit het "bestand" in een variabele.
  text = tfile.read()
  # Sluit het "bestand" nadat we het gelezen hebben.
  tfile.close()
  # We gaan nu de tekst splitsen per nieuwe regel (\n)
  # en we selecteren de 2e regel [1] (1e regel = [0])
  secondline = text.split("\n")[1]
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  # Splits de regel in "woorden", er wordt gespleten op de spaties.
  # We selecteren hier het 10 "woord" [9] (tellend vanaf 0)
  temperaturedata = secondline.split(" ")[9]
  # De eerste 2 karakters zijn "t=", deze moeten we weghalen.
  # we maken meteen van de string een integer (nummer).
  temperature = float(temperaturedata[2:])
  # De temperatuurwaarde moeten we delen door 1000 voor de juiste waarde.
  temp[sensor] = temperature / 1000
  # print de gegevens naar de console.
  print "sensor", sensor, "=", temp[sensor], "graden."
<einde script>

De Luchtdruk-Temperatuur en Luchtvochtigheid-sensor
 
Ik stond versteld van de nauwkeurigheid van de Bosch-
luchtdruk-sensor BMP280 die in veel Chinese modules 
wordt gebruikt. Deze sensor heeft een relatieve 
nauwkeurigheid - hij kan veranderingen in luchtdruk 
constateren - van  ±0.12 hPa; bij een normale luchtdruk 
van 1000 hPa betekent dat dat deze modules 
hoogteverschillen tot op de meter nauwkeurig 
constateert. Hoewel je er niet onmiddellijk aan zou 
denken, maar deze sensor wordt gebruikt in liften om de 
etage te bepalen waarop de lift zich bevindt!

Voor deze sensor kunnen we de I2C-poorten
gebruiken om hem aan te sluiten. De module neemt
genoegen met 3,3 V spanning. We verbinden de SCL
en de SDA poorten en dan ziet het geheel er zo uit:

Je moet nu de software nog instellen. Ik ga er vanuit
dat de Adafruit-modules, zoals bij software in
paragraaf 2 in aangegeven al zijn geladen. 

Om deze module te kunnen gebruiken heb je
de Adafruit_BME280.py script nodig. 
Voordat je het script uitvoert, moet je 
controleren of het apparaat is aangesloten. 
Als je het i2c-tools-pakket hebt geïnstalleerd
als onderdeel van de i2c-installatie, moet je 
het i2cdetect-commando gebruiken om te 
controleren of het een adres voor uw 
apparaat retourneert. Het script gaat ervan 
uit dat het adres 0x76 is. Je kunt dat 
veranderen door de DEVICE-variabele in 
bme280,py te bewerken met uw favoriete 
teksteditor.
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Koelkasttemperatuurmeter

De DS18B20 is nauwkeurige digitale temperatuur sensor, het is een 
Dallas one-wire device en werkt op 3.3v, je kan meerdere sensoren 
aansluiten via dezelfde pinnen en deze uitlezen.

Afwijking: ±0,5°C bij −50°C en +85°C
Specificaties:
– 1-Wire interface vereist slechts 1 pin voor communicatie
– 64-bit serial code opgeslagen in een geïntegreerde ROM
– Kan worden gevoed vanuit datalijn.

– Voeding bereik is 3,0 V tot 5,5 V
– Meet temperaturen van -55 ° C tot +125 ° C

Om hem in te bouwen heb je ook nog een 4k7Ω (ik gebruikte een 5k5 en dat gaat ook) weerstand 
nodig tussen de voeding (rood) en de data (Geel/ soms Blauw)
Nu is deze sensor wel heel nauwkeurig maar juist daardoor geeft hij soms bij één enkele meting een 
heel extreme waarde (opstart-problemen?). Je zou dus het beste vijf metingen achter elkaar kunnen 
doen, de hoogste en laagste uitkomst schrappen en van de resterende drie een gemiddelde nemen.

We sluiten de + en 0 (zwart en rood) aan de 3,3 V voeding aan en de gele/blauwe draad op GPIO4 (1-
Wire)

met Raspi> ~ $  /sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/ 
vind je welke [ID] apparaten je hebt aangesloten; één daarvan is deze temperatuur-sensor. Schrijf dat 
nummer even op, bijvoorbeeld: “28-000004eb4e02”.

We kunnen deze nu uitlezen met het volgende Python script:
<script koelkasttemp.py>
import time
koel_sensor = "28-000004eb4e02"
avgtemperatures = 0
temperatures = []
for polltime in range(0,3):

text = '';
    while text.split("\n")[0].find("YES") == -1:

# Open the file that we viewed earlier so that python can see what is in it. Replace the 
serial number as before.

tfile = open("/sys/bus/w1/devices/"+ sensorids+"/w1_slave")
        # Read all of the text in the file.
        text = tfile.read()
        # Close the file now that the text has been read.
        tfile.close()

time.sleep(1)
# Split the text with new lines (\n) and select the second line.
secondline = text.split("\n")[1]

        # Split the line into words, referring to the spaces, and select the 10th word (counting from 0).
        temperaturedata = secondline.split(" ")[9]
        # The first two characters are "t=", so get rid of those and convert the temperature from a string to
a number.
        temperature = float(temperaturedata[2:])
        # Put the decimal point in the right place and display it.
        temperatures.append(temperature / 1000)

avgtemperatures=sum(temperatures) / float(len(temperatures))
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V: Database

Nadat ik het alarm had geïnstalleerd kwam ik tot de conclusie dat het ook wel handig zou zijn als ik de
resultaten van het alarmsysteem (de triggering van de sensoren) als ook van mijn Camptica-systeem 
(boord-temperatuur, luchtdruk en luchtvochtigheid, koelkasttemperatuur) in een database kon opslaan.

a. Installeer apache2, Mysql, PhP5 en phpmyadmin

eerst Apache:
Raspi> ~ $  sudo apt-get install apache2 -y
Raspi> ~ $  sudo apt-get update

Dan PHP en MYSQL
Raspi> ~ $  sudo apt-get install php5 -y
Raspi> ~ $  sudo apt-get install mysql-server -y 

Nu moet je MYSQL het bind-adres nog aanpassen, zodat MYSQL ook “van buiten” kan worden 
aangeroepen.

Raspi> ~ $  sudo nano /etc/mysql/my.cnf 
en verander hier bind-address = 127.0.0.1 in # bind-address = 127.0.0.1 

Tot slot: geeft de machtigingen aan MySQL door met :
Raspi> ~ $  sudo mysql -uroot –p1Piano% (id: root, ww: 1Piano%)
waarna je intikt na mysql>
GRANT ALL ON *.* TO ‘root’@’%.%.%.%’ IDENTIFIED BY ‘1Piano%;
En <enter>, vervolgens <exit>

En tot slot Phpmyadmin:

Raspi> ~ $  apt-get install phpmyadmin

Het pakker installeert zichzelf. Als je gevraagd wordt welke server geïnstalleerd is, kies je voor 
apache2 (kiezen met spatiebalk, tab naar OK)
configure PhpMyAdmin’s database door op OK en Yes te klikken

Raspi> ~ $  nano /etc/apache2/apache2.conf
en voeg onderaan de pagina toe:  Include /etc/phpmyadmin/apache.conf
save en exit
/etc/init.d/apache2 restart

b. Installeer de bibliotheken voor python om de database te kunnen vullen.

Raspi> ~ $ sudo apt-get install python-mysqldb

De benodigde software is geïnstalleerd.

PHPMyadmin:

Ga in de browser naar phpmyadmin op de raspberry (192.168.2.7/phpmyadmin/ in mijn geval) 
Van daaruit kun je de database maken.
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Je kunt dan met php bijvoorbeeld de volgende pagina’s “on the fly” (dus real-time) maken:

49



VI: Gebruik van USB-stick als opslagmedium

1. Achterhaal het unieke ID-nummer van de USB-stick

Om het unieke ID-nummer van de USB stick te weten te komen, tik in het Terminal-venster in:
ls -l /dev/disk/by-uuid/
Je ziet dan zoiets als:

Gewoonlijk geeft de regel met  “/sda” jouw USB-stick weer en in ons geval is dat ID: “18A9-9943”. 
Noteer jouw ID op een papiertje; je hebt het later nog nodig.

2. Maak een Mount Point

Een mount point is een map die direct verwijst naar jouw USB-stick. Maak een herkenbare map 
daarvoor aan:
sudo mkdir /media/usb
Ik maak gebruik van “usb” maar je kunt elke naam daar voor bedenken. Hou het kort want als je 
handmatig naar de USB wilt moet je die map elke keer intikken. 

Nu moeten we  de Raspberry Pi zelf eigenaar maken van die map:
sudo chown -R pi:pi /media/usb
Dit hoef je maar éénmaal te doen.

Je hebt vanaf nu twee keuzes:
1. Handmatig de koppeling activeren:

a. Typ het volgende commando in:
b. sudo mount /dev/sda1 /media/usb -o uid=pi,gid=pi
c. Dit activeert de usb-stick zodat de Raspberry Pi deze kan gebruiken. Laat je “-o 

uid=pi,gid=pi” weg, dan kun je de usb-stick alleen beschrijven door gebruik te maken 
van “sudo” .

d. Nu kun je read, write of delete files door “/media/usb” te gebruiken als bestemming.
2. Auto activatie: Als je de Raspberry Pi herstart gaan die instellingen van de handmatige 

activatie verloren. Als je de USB-stick wilt activeren elke keer als je de Raspberry opstart, 
moet je de fstab-file aanpassen:

a. sudo nano /etc/fstab
b. Dan voeg aan het einde het volgende toe: 
c. UUID=18A9-9943 /media/usb vfat auto,nofail,noatime,users,rw,uid=pi,gid=pi 0 0
d. De “nofail” option zorgt er voor dat het boot-process doorgaat ook al is de USB-stick 

niet aanwezig. 
e. De “noatime” option zorgt ervoor dat het systeem niet elke keer wordt ge_updated als 

er een bestand is gelezen. De prestaties worden hierdoor verhoogd.
f. Mijn fstab file ziet er als volgt uit:
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Zorg er voor dat je de juiste UUID gebruikt. Druki vervolgens op CTRL-X , gevologd door Y om het 
bestand op te slaan en nano te verlaten. Nu herstart:
sudo reboot
Jouw USB_stick zou nu beschikbaar moeten zijn als map “/media/usb”.
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VII: Instellingen:

Je kunt een groot aantal instellingen zelf regelen. Dat geschiedt in het bestand myconfig.py
Hieronder worden die onderdelen uit dit bestand besproken.

Audio:
In myconfig.py staan in een lijst de beschikbare talen. De gekozen taal (en eventuele aanvullende taal) 
staan in het bestandje taalmodule.py. De beschikbare talen zijn:

******************************
taal=['leeg','nederlands','engels','frans','duits','spaans','portugees','italiaans','belgisch','deens','noors','zwe
eds','pools','chech','hongaars','roemeens','russisch','grieks','turks']

Waarschuwingsniveau:
Ik heb de mogelijkheid ingebouwd om binnen in de camper door middel van een
schakelaartje de  waarschuwingen van het alarmsysteem aan of uit te zetten. Als het
alarm eenmaal in werking is gezet, heeft deze schakelaar geen functie meer, totdat het
alarm weer regulier is uitgezet. In de stand Hoog staan de waarschuwingen aan.
De vraag binnen welke afstand iemand zich moet bevinden en gedurende hoe lange tijd
wordt geregeld door de instelling Sterk en Zwak van het waarschuwingsniveau. Bij
Sterk beginnen de waarschuwingen al wanneer iemand binnen 1,5 m van de camper
komt en daar gedurende 7 seconden verblijft of waaneer een persoon ongeacht de
verblijfsduur binnen 0,5 m van de camper komt. Bij Zwak klinken de waarschuwingen
alleen in geval iemand binenn 0,5m van de camper komt.

De praktijk heeft uitgewezen dat je aan 
deze drie standaard-niveaus ruim 
voldoende hebt. In eerste instantie had 
ik vijf waarschuwingsniveaus maar ik 
gebruikte daarvan in de afgelopen 4 
jaar slechts drie van. Is er sprake van 

veel voetgangersverkeer rondom de camper (omdat je op een parkeerplaats van de Lidl staat 
bijvoorbeeld) dan kies ik voor Midden. Op een drukke camperplaats staan bij mij de waarschuwingen 
altijd uit en dus is dan het niveau Laag. En op een afgelegen parkeerplaats is het niveau Hoog 
gekozen.  

******************************
sound=['sirene',standaard_taal+'.mp3','eind'+standaard_taal+'.mp3','alarm'standaard_taal+'.mp3','alarm
aan.mp3','alarmtest.mp3','alarmuitzonder.mp3','alarmuitmet.mp3','start.mp3', 'leeg.mp3']
nu= time.time()
nivohoog=[100,300,7,120]
nivolaag=[100,150,7,120]
nivo=nivohoog
parkdirect=nivo[0] # aantal milliseconden tussen beepjes; indien zo klein dan is de persoon te dichtbij 
en dus onmiddellijk de waarschuwing laten horen
parktrigger=nivo[1] # aantal miliseconden tussen de beepjes; maatstaf voor de nabijheid in 
centimeters. Te dicht bij dan begint klok te lopen.
park_duur=nivo[2] # enkele park-duur tijd tussen eerste detectie en eerste waarschuwing, dubbele 
park-duur tussen eerste en 2e waarschuwing daarna stil tot:
verlooptijd=nivo[3] # de verlooptijd is verstreken en de parksensor niet meer wordt getriggerd.
uitschakeltijd=5 # tijd om de duer te sluiten na activering en de tijd om alarm te deactiveren na 
opening deur
******************************
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Tot slot zijn er nog drie verloop-tijden opgenomen: park_duur, verlooptijd en uitschakeltijd. Park-duur
is de wachttijd voor de parkeer-sensor die moet verstrijken voordat een waarschuwing klinkt. Na de 
wachttijd wordt gekeken of de parkeersensor nog steeds een persoon waarneemt. Deze wachttijd 
voorkomt onder andere dat als iemand de camper voorbij loopt zonder stil te staan er een 
waarschuwingsboodschap klinkt.
De verlooptijd is de tijd dat alarmfase 2 nog actief blijft nadat door de parkeersensor geen persoon 
meer wordt waargenomen. Tot slot de uitschakeltijd: omdat de NFC-kaartlezer binnen in de camper is 
geplaatst moet je wel een deur open maken om het alarm uit te zetten. De uitschakeltijd regelt hoeveel 
seconden je daar voor hebt.

******************************
park_duur=7 (seconden)
verlooptijd=120 (seconden)
uitschakeltijd=5 (seconden)
******************************

Duur
Je kunt daarnaast het aantal seconden aangeven dat de sirene moet overgaan bij triggering van de tril- 
en/of geluidssensor (al naar gelang deze sensor de eerste of de tweede keer afgaat) en de duur in geval 
een reed-contact is verbroken (dus als een deur of raam geopend wordt).
******************************
alarm_duur1=5
alarm_duur2=10
alarm_duurreed=30
******************************

Slaapmodus
Je kunt het alarm ook in slaapmodus aan zetten. In de slaapmodus wordt bij één raam (bij ons is dat 
het raam naast het bed) het reed-contact niet afgetast; dit raam mag dus open blijven staan zonder dat 
het alarm afgaat. Tot slot geef je ook nog aan of de waarschuwingsboodschappen klinken bij 
activering van de parkeersensoren.

******************************
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 VIII: Stuur-paneel9

Aansluitingen 10-voudige connector op Elektroblock 208s:

punt 1 = 12 volt inschakelen
punt 2 = 12 volt uitschakelen
punt 3 = controlelamp 230 volt ingeschakeld
punt 4 = massa voor waterpomp
punt 5 = controlelamp 12 volt ingeschakeld
punt 6 = gaat naar meter "spanning startaccu"
punt 7 = gaat naar meter "spanning huishoudaccu"
punt 8 = massa van de spanningsmeter (voor 6 en 7)

Dus:
- om het Elektroblock in te schakelen punt 1 even met massa verbinden
- om het Elektroblock uit te schakelen punt 2 even met
massa verbinden
De rest van de aansluitingen zijn niet perse nodig. Wel
even opletten dat je punt 5, 6 en 7 niet met massa
verbindt (en ook punt 3 niet als je aan de 230 volt staat)

Voor diegenen die er ook mee geworsteld hebben, hier
het antwoord van Schaudt.
De pompschakelaar wordt inderdaad geactiveerd door
een +12V spanning; deze kan worden afgetapt van de
punt 5 (controle led 12V ingeschakeld). Dit heeft als
voordeel dat, wanneer je de 12V uitzet, de pomp ook
automatisch uitgaat.
Verder is de +12V controle en 230V-controle alleen
geschikt om een led (met voorschakelweerstand!!) aan te
sluiten; meer vermogen dan 145 mA is niet toegestaan.

9  Eigenlijk alleen voor mijn camper; het stuurpaneeltje is zeer 
afhankelijk van de camper zelf. Zo heb ik een EBL208Solar elektroblok waarvan 
de aansturing ook met dit stuurpaneeltje geschiedt. 
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IX: GPIO-pinnen
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X: Stickers
 

Stroomverbruik

Apparaat rust in werking totaal rust totaal werking
Raspberry Pi3 0,5 W 2,5 W 100 mA 500 mA
Reed-sensor nvt nvt nvt nvt
geluidssensor 15 mA 15 mA 30 mA 30 mA
Barometer 3 uA 3 uA 3 uA 3 uA
Koelkasttemp 4 mA 4 mA 4 mA 4 mA

Stroomverbruik totaal:
Alarmsysteem: rust 500 mA
Camptica: 4 mA 

Printjes etsen:

belichting (voor mijn belichtingsbak)
: 3,75 minuut

ontwikkelaar: 10 g / 500 ml NaOH
etsmiddel: 120 ml H2O2 (3%)

240 ml HCl (10 %)

Ontwikkelen duurt zo’n 5 minuten. kan sneller maar dan is het resultaat grover
Etsen: bij 12 gr C: zo’n 2 uur. Gaat langzaam maar het resultaat is er naar 
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Figuur 1 Opdruk NFC kastje

Figuur 2 Waarschuwings-sticker
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