
This document provides detailed information on the XperiBIRD birdbx and the how it works. 
The tiny camera installed in the nest box is controlled by a Raspberry Pi, a small programma-
ble computer. It records video sequences triggered by the movement in the nest, and takes 
photos on demand. By using this technology we can observe and study nesting birds without 
disturbing them.”
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Dit document biedt gedetailleerde informatie aan over de XperiBIRD nestkast 
en hoe het werkt. De kleine camera, geïnstalleerd in het nestkastje, wordt ge-
controleerd door een Raspberry Pi, een kleine programmeerbare computer.  De 
camera neemt videofragmenten op, gestimuleerd door beweging in het nest en 
neemt foto’s op vraag.  Door deze technologie te gebruiken kunnen we broe-
dende vogels observeren en bestuderen zonder ze te verstoren.
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De Raspberry Pi is een kleine, maar krachtige com-
puter. Het is het brein van de kit, die alle andere elekt-
ronische onderdelen controleert en verbindt.

1. De Raspberry Pi

De Raspberry Pi v2 camera module kan gebruikt 
worden om video’s te maken in High Definition en ook 
nog foto’s. Het is een 8 megapixels camera met een 
vaste focus die met de Rapsberry Pi verbinding maakt 
via het lint. Voor de camera is het belangrijk om NoIr 
(No Infrared) te gebruiken, wat u in staat stelt om in 
het donker te zien met infrarood belichting.

2. De Camera

De IR-LED (infrared  light-emitting diode) laat de 
camera toe om vogels te zien in het donker. IR-LED’s 
produceren licht met een langere golflengte dan 
zichtbaar licht zodat het onzichtbaar is voor het oog, 
de vogels niet verstoort, maar de camera is ontworp-
en om dit te detecteren. IR-LED’s hebben een lange 
levensduur en zijn milieuvriendelijker dan de tradi-
tionele lampen.

3. De IR-LED

De SD-kaart is een kleine geheugenkaart die al je fo-
to’s en video’s kan opslaan. Deze bevat ook het bes-
turingssysteem van de kit.

4. De SD-kaart
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De Real-Time Clock (RTC) houdt de tijd bij. Het geeft 
nuttige informatie over wanneer de foto’s en video’s 
genomen zijn. Het kan ook gecodeerd worden om de 
tijd vast te leggen als een foto genomen wordt.

5. De Real-Time klok

De Ethernet-kabel wordt gebruikt om de PoE-adapter 
(Power over Ethernet) te verbinden met de Raspberry 
Pi. De PoE zorgt voor stroom en stuurt gegevens door. 
De PoE-injector levert de stroom en nodige data via 
een Ethernet-kabel naar de kit, terwijl de PoE-split-
ter in de kit terug verdeelt naar stroom en data om te 
gebruiken door de kit.

6. Ethernet-kabel en PoE-adapter

Weerstanden maken het mogelijk om de nodige 
stroom en voltage te controleren in het circuit.

7. Weerstand
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