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Kamerový modul Raspberry Pi OV5647 

1. POPIS 

Kamerový modul je kompatibilní se všemi verzemi 

Raspberry Pi. Poskytuje velmi kvalitní snímání 

obrazu a nahrávání videa až ve Full HD rozlišení 

při třiceti snímcích za sekundu. Modul se instaluje 

přímo do slotu na těle Rasberry Pi, který je určen 

pro kamerové moduly. Kameru je možné používat 

jako prostředek pro snímaní obrázků, nahrávání 

různých druhů videa nebo videokonferenci.  

Základní charakteristika: 

• rozlišení snímání obrázků až 5 Mpx 

• nahrávání videa 1080p a 30 fps 

• CSI konektor a 15 cm dlouhý kabel 

• integrovaný IR filtr 

• odnímatelná čočka 

• kompaktní rozměry 

• montážní otvory 

2. SPECIFIKACE  

Snímací senzor OV5647 Pozorovací úhly 54 x 41 ° 

Technologie CMOS SLR 35 mm 

Rozlišení videa 1920 x 1080 Kompatibilita Raspberry Pi A a novější 

Max. snímkovací frekv. 30 fps (1080p) Rozteč mont. otvorů  20,5 x 12 mm 

Rozlišení snímků až 5 Mpx (2592 x 1944) Rozměry modulu (mm) 25 x 24 x 9 
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3. ZAPOJENÍ 

Kameru stačí připojit do CSI kamerového vstupu, který je osazen přímo na desce Raspberry Pi.  

 

Instalace – shell  

Během instalace dodržujte následující postupy. Instalace byla provedena na systému Raspbian. 
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Pokud Vás systém vyzve k restartu, učiňte tak. 

Pořizování fotografie – shell  

 

Tento příkaz vypíše všechny možnosti funkce „raspistill“. Slouží jako nápověda uživateli pro práci 

s fotoaparátem. 

 

Pomocí tohoto příkazu bude sejmut snímek. 

Pořizování videa – shell  

 

Tento příkaz vypíše všechny možnosti funkce „raspivid“. Slouží jako nápověda uživateli pro práci 

s videokamerou. 

 

Pomocí tohoto příkazu bude nahráno video o délce 10 sekund (-t 10000 = timeout 10000 ms) pomocí kodeku 

H.264. 


