
ESP32-CAM'ın tanıtılması 

 

ESP32-CAM ESP32-S çip olduğu maliyetler yaklaşık 10 $ ile çok küçük bir 
kamera modülüdür. OV2640 kamera ve çevre birimlerini bağlamak için 
çeşitli GPIO'ların yanı sıra, kamerayla çekilmiş görüntüleri saklamak veya 
müşterilere hizmet vermek için dosyaları depolamak için kullanılabilecek bir 
microSD kart yuvası da bulunuyor. 
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ESP32-CAM bir ihtiyaç nedenle, USB bağlantısı ile gelmiyor FTDI 
programcı aracılığıyla yükleme koduna U0R ve U0T pimleri (seri pin). 

 

Özellikler 
ESP32-CAM özellikleri: 

▪ En küçük 802.11b / g / n Wi-Fi BT SoC modülü 
▪ Düşük güç 32 bit CPU, aynı zamanda uygulama işlemcisine de 

hizmet edebilir 
▪ 160MHz'e kadar saat hızı, 600 DMIPS'ye kadar özet bilgi işlem gücü 
▪ Dahili 520 KB SRAM, harici 4MPSRAM 
▪ UART / SPI / I2C / PWM / ADC / DAC'i destekler 
▪ OV2640 ve OV7670 kameraları, dahili flaş lambasını destekler 
▪ WiFI yükleme 
▪ sd kart desteği 
▪ Birden fazla uyku modunu destekler 
▪ Gömülü Lwip ve FreeRTOS 
▪ STA / AP / STA + AP çalışma modunu destekler 
▪ Smart Config / AirKiss teknolojisini destekler 
▪ Seri port yerel ve uzak ürün yazılımı yükseltmeleri (FOTA) desteği 
▪  

ESP32-CAM Pin yapısı 
 

https://makeradvisor.com/tools/esp32-cam/
https://makeradvisor.com/tools/ftdi-programmer-board/
https://makeradvisor.com/tools/ftdi-programmer-board/


Aşağıdaki şekilde ESP32-CAM pin çıkışı (AI-Thinker modülü) 
gösterilmektedir. 
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Üç GND pimi ve güç için iki pim vardır: 3.3V veya 5V . 
GPIO 1 ve GPIO 3 seri pinlerdir . Modüle kod yüklemek için bu pinlere 
ihtiyacınız var. Ek olarak, GPIO 0 da ESP32'nin yanıp sönme modunda 
olup olmadığını belirlediği için önemli bir rol oynar. Ne zaman GPIO 
0 bağlandığında GND , ESP32 modu yanıp sönen içindedir. 
Aşağıdaki pimler microSD kart okuyucusuna dahili olarak bağlanmıştır: 

▪ GPIO 14: CLK 
▪ GPIO 15: CMD 
▪ GPIO 2: Veri 0 
▪ GPIO 4: Veri 1 (yerleşik LED'e de bağlı) 
▪ GPIO 12: Veriler 2 
▪ GPIO 13: Veriler 3 
▪  

Video Akış Sunucusu 
Yerel ağınızda erişebileceğiniz ESP32-CAM ile bir video akışı web 
sunucusu oluşturmak için sonraki adımları izleyin. 
 

1. ESP32 eklentisini yükleyin 
Bu örnekte, ESP32-CAM kartını programlamak için Arduino IDE 
kullanıyoruz. Bu nedenle, ESP32 eklentisinin yanı sıra Arduino IDE'nin 
yüklü olması gerekir.   

 
1. Arduino IDE'nizde Dosya > Tercihler'e gidin 
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2. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi “Ek Kurul Yöneticisi URL'leri” 
alanına https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json 
adresini girin . Ardından, “Tamam” düğmesine tıklayın: 

 

Not: ESP8266 panoları URL’niz zaten varsa, URL’leri virgül ile 
aşağıdaki gibi ayırabilirsiniz: 



https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json, 
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json 

3. Kurul Yöneticisini açın. Gidin Araçlar > Kurulu > Kurulları Müdürü 
... 

 

4. Ara ESP32 ve basın “için düğmeye yüklemek Espressif Systems 
tarafından ESP32 “: 



 

5. Bu kadar. Birkaç saniye sonra kurulmalıdır. 

 
 

 
 

2. CameraWebServer Örnek Kod 
Arduino IDE içinden Dosya > Örnekler > ESP32 > camera > 
CameraWebServer örneğini açın. 



 

Aşağıdaki kod yüklenmeli. 

 

Kodu Arduino IDE'nizde bulamazsanız, GitHub depomuzdan 
indirebilirsiniz . İndirdikten sonra klasörü açın 
ve CameraWebServer.ino dosyasını açın . 
Kodu yüklemeden önce, ağ kimlik bilgilerinizi aşağıdaki değişkenlere 
eklemeniz gerekir: 
const char* ssid = "REPLACE_WITH_YOUR_SSID"; // ADSL ADINIZI BURAYA 
YAZIN 
const char* password = "REPLACE_WITH_YOUR_PASSWORD"; // ADSL SIFRENIZI 
BURAYA YAZIN 

https://github.com/RuiSantosdotme/arduino-esp32-CameraWebServer
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Ardından, doğru kamera modülünü seçtiğinizden emin olun. Bu durumda, 
AI-THINKER Modelini kullanıyoruz. 

 

Öyleyse, diğer tüm modellere yorum yapın ve bunu yorumlayın: 
#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER 
Şimdi, kod ESP32'nize yüklenmeye hazır 

ESP32-CAM Yükleme Kodu 
Bir FTDI programcısı kullanarak ESP32-CAM kartını bilgisayarınıza 
bağlayın. Bir sonraki şematik diyagramı izleyin: 
Yükleme sırasında Kamera modülü modüle takılı olmamalıdır. 

 

Önemli: Kod yükleyebilmeniz için GPIO 0’ınGND’ye bağlı olması gerekir . 
Kodu yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin: 

1. Gidin Araçlar > Kurulu ve seçmek ESP32 Wrover Modülü 



2. Gidin Araçlar > Liman ve ESP32 bağlı olduğu COM bağlantı 
noktasını seçin 

3. Gelen Araçlar > Bölme Programı , “seçeneğini Huge APP (3MB 
Hayır OTA) “ 

4. ESP32-CAM yerleşik RESET düğmesine basın 
5. Ardından, kodu yüklemek için yükle düğmesini tıklayın. 

 

Önemli: Kodu yükleyemiyorsanız, GPIO 0’ınGND’ye bağlı olduğunu 
ve Araçlar menüsünde doğru ayarları seçtiğinizden emin olun . ESP32'nizi 
yanıp sönen modda başlatmak için ayrıca yerleşik Sıfırla düğmesine 
basmanız gerekir. 

IP adresini al 
Kodunu yükledikten sonra, kesmek GPIO 0 dan GND . 
Seri Monitörü 115200 baud hızında açın. ESP32-CAM dahili Reset 
butonuna basın. 
ESP32 IP adresi Seri Monitörde yazdırılmalıdır. 



 

“Brownout detector was triggered” gibi hata durumunda beslemeye 47uf-
100uf kondansatör lehimlendiğinde ve besleme 5V kısmından verildiğinde 
sorun düzelmektedir. 
 


