Giriş: Arduino Nano: Visuino ile DHT11 Sıcaklık ve Nemin I2C 2 X 16 LCD Ekranda gösterimi
Önceden DTH11/DTH21/DTH22 ve AM2301 Sıcaklık ve Nem sensörlerinin Arduino ile nasıl kullanılacağını açıklayan iki Instructable hazırlamıştım, burada ve burada
bulabilirsiniz. Ayrıca I2C LCD Karakter Ekranının ve direkt olarak bağlantılı bir LCD Karakter Ekranının nasıl kullanıldığı hakkında bir Instructable da hazırlamıştım.
Burada size DHT11 sensörü tarafından ölçülen Sıcaklık ve Nemi görüntülemek için I2C LCD Karakter Ekranını nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Aynı adımlar
direkt olarak bağlanmış LCD ekranla projeyi uygulamak için takip edilebilir.
Önceki Instructable larda, karakterlerin varış sırasına göre LCD Ekranda direkt olarak görüntülenmesi için bazı metinler gönderdik. Visuino bilginin belli pozisyonlarda
önceden tanımlanmış alanlarda da görünmesini mümkün kılar. Ek olarak, Visuino ekranda düzenli karakterler yaratmaya ve kullanmaya görsel olarak izin verir. Bu
Instructable da, iyi bir Sıcaklık ve Nem LCD ekranı yapmak için bu nesnelerin hepsini kullanacağız.
Lütfen bu Instructable ın bazı resimlerinin genişletmek için tıklandığında internet üzerinden çalışabileceğine dikkat edin! Resimdeki doğru noktayı görmek
için resme tıkladığınıza emin olun!

Adım 1: Bileşenler
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bir adet Arduino board
Bir adet DHT11 Sensör modülü
Bir adet I2C 16x2 LCD Ekran (LCD nin I2C adaptörlü arka yüzü Resim 2’de gösterilir)
Bir adet küçük Breadboard
3 adet Dişi-Erkek jumper kablo
5 adet Dişi-Dişi jumper kablo
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Adım 2:
Power(Güç kaynağı(Kırmızı kablo)), Ground(toprak) (siyah kablo),SDA(yeşil kablo) ve SCL(sarı kablo) kablolarını LCD Modüle bağlayın (Resim 1)
Ground (siyah kablo) kablosunun diğer ucunu Arduino Nano board unun Ground pinine bağlayın (Resim 2)
SDA kablosunun(yeşil kablo) diğer ucunu Arduino Nano board unda SDA/Analog pin 4 e bağlayın (Resim 2)
SCL kablosunun(sarı kablo) diğer ucunu Arduino Nano board unda SDA/Analog pin 5 e bağlayın (Resim 2)
Diğer Dişi-Erkek Power(güç kaynağı)(kırmızı kablo) kablosunu Arduino Nano board unun 5V Power pinine bağlayın(Resim 2) ve Erkek ucunu
bağlantısız bırakın.
6. Resim 3’te Arduino Nano nun Ground(toprak), 5V Power(Güç kaynağı), SDA/Analog pin 4 ve SCL/Analog pin 5 pinleri gösterilir.
1.
2.
3.
4.
5.

Adım 3: Nem/Termometre Sensörünü Arduino ya bağlayın
1. Dişi-Erkek Power(güç kaynağı)(kırmızı kablo), Dişi-Dişi Ground(toprak) (siyah kablo) ve Data(veri)(Gri kablo) kablolarını DHT11 Modülüne bağlayın
(Resim 1 DHT11 sensör modülünün 2 farklı türünü gösterir. Pinler görebildiğiniz üzere farklı olabilir, dikkatli bağlayın!)
2. Ground(toprak) (siyah kablo) kablosunun diğer ucunu Arduino Nano board unun Ground pinine bağlayın (Resim 2 ve 3)
3. Data(veri) kablosunun(gri kablo) diğer ucunu Arduino board unda Digital pin 2 ye bağlayın (Resim 2, 3)
4. Resim 4’te Arduino Nano nun Ground(toprak) ve Digital 2 pinleri Kırmızı ile gösterilir(Mavi ile önceki adımdaki bağlantılar gösterilmiştir)
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Adım 4: Güç kaynağı kablolarını beraber bağlayın
3 tane Power(güç kaynağı) kablosunun(Kırmızı kablo) Erkek uçlarını birbirleriyle aynı yere bağlayın- Ekran, DHT11 Modülü ve Arduino örneğin bir Breadboard un
yardımıyla birlikte bağlanır (Resim 2)
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Adım 5: Visuino yu başlatın ve Arduino Board tipini seçin
Arduino programlamayı başlatmak için,Buradaki linkten indirilebilen (http://www.arduino.cc/) Arduino IDE programının yüklü olması gerekmektedir.
Lütfen Arduino IDE 1.6.6 programı içindeki bazı kritik hatalara dikkat ediniz.
1.6.7 veya daha üst versiyonlarını indirdiğinizden emin olun, öte yandan bu Instructable çalışmayacaktır.
Visuino: Visuino’nun da yandaki linkten yüklenmesi gerekmektedir.https://www.visuino.com .
1. Visuino yu ilk resimde gösterildiği gibi başlatın
2. Visuino da Arduino bileşeninin “Tools” butonuna tıklayın(Resim 1)
3. Diyalog göründüğünde Resim 2’de gösterildiği gibi Arduino Nano yu seçin

Resim Notları
1. "Tools" butonuna tıklayın

Adım 6: Visuino: LCD bileşenini ekleyip bağlayın ve Elements editörünü açın
1. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " lcd " yazın, sonra " Liquid Crystal Display (LCD) - I2C " bileşenini seçin (Resim 1) ve tasarım

alanına bırakın.
2. Elements editörünü (Resim 3) açmak için “Tools” butonuna tıklayın(Resim 2)

Resim Notları
1. Bu bileşeni seçin

Resim Notları
1. Buraya tıklayın
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Adım 7: Visuino: Sıcaklık ve Nemi görüntülemek için Text ve Analog Value(değer) elementlerini ekleyin ve
yükleyin
Sıcaklık ve Nem değerlerini görüntülemek için Analog alan ve değerin tanımlamasıyla bir Text(metin) alanı ekleyeceğiz.
İlk olarak Sıcaklık için Tanımlama ve değer alanları ekleyeceğiz:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sıcaklık tanımlama metni için “Elements”(elemanlar) editörünün sağ penceresindeki “Text Field” a çift tıklayarak Text field ekleyin (Resim 1)
Object Inspector da elementin "InitialValue" özelliğini "Temp:" olarak ayarlayın(Resim 1) – Bu görüntülenecek metni belirtecektir
Object Inspector da elementin "Width" özelliğini 10 olarak ayarlayın (Resim 1) – Bu metin alanının 10 karakterden büyük olamayacağını belirtir
Sıcaklık değeri için “Elements” editörünün sağ penceresindeki “Analog Field” a çift tıklayarak Analog field(alanı) ekleyin (Resim 2)
Object Inspector da elementin "Column" özelliğini 10 olarak ayarlayın (Resim 2) – Bu özellik alanın sabit sütun sayısını belirtecektir
Object Inspector da elementin "Precision" özelliğini 1 olarak ayarlayın (Resim 2) – Bu özellik 10’luk noktadan sonraki basamak sayısını belirtir
Object Inspector da elementin "Width" özelliğini 4 olarak ayarlayın (Resim 2) - Bu alanın 4 karakterden büyük olamayacağını belirtir

Sonra aynı adımları Nem için tekrar edelim:
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nem tanımlama metni için “Elements” editörünün sağ penceresindeki “Text Field” a çift tıklayarak Text field ekleyin (Resim 3)
Object Inspector da elementin "InitialValue" özelliğini "Humidity:" olarak ayarlayın (Resim 3)
Object Inspector da elementin "Row" özelliğini 1 olarak ayarlayın (Resim 3) – Bu özellik alanın Ekranın 2.satırında gösterileceğini belirtir
Object Inspector da elementin "Width" özelliğini 10 olarak ayarlayın (Resim 3)
Nem değeri için “Elements” editörünün sağ penceresindeki “Analog Field” a çift tıklayarak Analog field ekleyin (Resim 4)
Object Inspector da elementin "Column" özelliğini 10 olarak ayarlayın (Resim 4)
Object Inspector da elementin "Precision" özelliğini 1 olarak ayarlayın (Resim 4)
Object Inspector da elementin "Row" özelliğini 1 olarak ayarlayın (Resim 4)
Object Inspector da elementin "Width" özelliğini 4 olarak ayarlayın (Resim 4)

Resim Notları
1. 1. Buraya çift-tıklayın
2. 2. Bu özelliği ayarlayın
3. 3. Bu özelliği ayarlayın

Resim Notları
1. 1. Buraya çift-tıklayın
2. 2. Bu özelliği ayarlayın
3. 3. Bu özelliği ayarlayın
4. 4. Bu özelliği ayarlayın
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Resim Notları
1. 1. Buraya çift-tıklayın
2. 2. Bu özelliği ayarlayın
3. 3. Bu 2 özelliği ayarlayın

Resim Notları
1. 1. Buraya çift-tıklayın
2. 3. Bu 3 özelliği ayarlayın
3. 2. Bu özelliği ayarlayın

Adım 8: Visuino: Sıcaklık için özel Degrees sembol şekli elementini ekleyip yükleyin
LCD ekranın Degree(derece) sembolü yoktur, bu yüzden kendimizinkini tanımlayacağız. Bunun için ilk başta bir sembol tanımlayıp sembolü görüntüleyeceğiz.
1. Özel bir karakter tanımlamak için “Elements” editörünün sağ penceresindeki "Define Custom Character" e çift tıklayarak alan ekleyin (Resim 1)
2. Object Inspector içinde, "Pattern" özelliğini seçin ve değerinin yanındaki "..." butonuna tıklayın (Resim 1)
3. Pixel Editor(Piksel editör) de, Resim 2’de gösterilen Degree sembolünün şeklini çizin. Fareyi veya yön tuşlarını etrafta hareket ettirmek ve "Spacebar" tuşunu
bir piksel ayarlamak veya silmek için kullanabilirsiniz
4. "OK" butonuna tıklayarak diyaloğu kapatın (Resim 2)
5. Belli bir konumda özel karakteri görüntülemek için “Elements” editörü içinde sağ penceresinde bulunan "Custom Character Field" a çift tıklayarak bir alan
ekleyin (Resim 3)
6. Object Inspector da elementin "Column" özelliğini 15 olarak ayarlayın (Resim 3)

Resim Notları
1. 1. Buraya çift tıklayın
2. 2. Buraya tıklayın
Resim Notları
1. Kapatmak için bu butona tıklayın

http://www.instructables.com/id/Arduino-Nano-DHT11-Temperature-an-Humidity-I2C-2-X/

Resim Notları
1. 1. Buraya çift tıklayın
2. 2. Bu özelliği ayarlayın

Adım 9: Visuino: Nem için % elementini ekleyip yükleyin ve LCD Ekranı bağlayın
1.
2.
3.
4.
5.

% metni için “Elements” editöründeki sağ penceresindeki “Text Field” a çift tıklayarak Text field(metin alanı) ekleyin (Resim 1)
Object Inspector da elementin(elemanın) "InitialValue" özelliğinin değerini "%" olarak ayarlayın(Resim 1)
Object Inspector da elementin "Column" özelliğini 15 olarak ayarlayın (Resim 1)
Object Inspector da elementin "Row" özelliğini 1 olarak ayarlayın (Resim 1)
LCD bileşeninin " Out " pinini Arduino bileşeninin I2C kanalının "In" pinine bağlayın (Resim 2)

Resim Notları
1. 1. Buraya çift tıklayın
2. 2. Bu 2 özelliği ayarlayın
3. 3. Bu özelliği ayarlayın

Adım 10: Visuino: DHT11 bileşenini ekleyin ve bağlantısını yapın
1. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " dht " yazın, sonra " Humidity and Thermometer DHT11/21/22/AM2301" bileşenini seçin (Resim
1) ve tasarım alanına bırakın.
2. HumidityThermometer1 bileşeninin " Temperature " çıkış pinini LiquidCrystalDisplay1 bileşeninin Elements.AnalogField1
elementinin(elemanının) "In" pinine bağlayın (Resim 2)
3. HumidityThermometer1 bileşeninin " Humidity " çıkış pinini LiquidCrystalDisplay1 bileşeninin Elements.AnalogField2
elementinin(elemanının) "In" pinine bağlayın (Resim 3)
4. HumidityThermometer1 bileşeninin " Out " pinini Arduino bileşeninin Digital[ 2 ] kanalının "Digital" giriş pinine bağlayın (Resim 4)
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Resim Notları
1. Bu bileşeni seçin

Adım 11: Visuino: Clock Generator bileşenini ekleyin ve bağlantısını yapın
Projeyi olduğu gibi kullanabiliriz ancak proje LCD yi sürekli çok hızlı bir şekilde yenileyecektir. Eğer LCD örnekteki gibi saniyede bir güncellenirse daha iyi olur. Bunun
için sensörden okuma ve LCD nin güncellemesini zaman-saat sayan bir clock(saat) bileşeni ekleyeceğiz.
1. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " clock " yazın, sonra " Clock Generator "(saat-zaman üreteci) bileşenini seçin (Resim 1) ve
tasarım alanına bırakın.
2. ClockGenerator1 bileşeninin " Out " pinini LiquidCrystalDisplay1 bileşeninin "Clock" giriş pinine bağlayın (Resim 2)

Resim Notları
1. Bu bileşeni seçin
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Adım 12: Arduino kodunu üretme, derleme ve yükleme
1. Visuino da, Arduino kodu üretmek ve Arduino IDE’yi açmak için 1.Resim de gösterilen butona tıklayın veya F9 a basın
2. Arduino IDE de, Upload butonuna kodu derlemek ve yüklemek için tıklayın(Resim 2)
Arduino IDE de derleme hatası almanız Arduino IDE de yüklenen DHT sensör kütüphanenizin olmadığı anlamına gelir
https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
Onları nasıl yükleyeceğinizi görmek için Sonraki Adıma bakın!

Resim Notları
1. Kodu üretmek için buraya tıklayın veya F9 a basın

Resim Notları
1. Kodu derlemek ve yüklemek için buraya tıklayın

Adım 13: Eğer yüklenmediyse: Adafruit ten DHT sensör kütüphanesini yükleyin
Eğer yüklenmiş Adafruit ten DHT sensör kütüphaneleriniz yoksa aşağıdaki adımları takip edin:
1.
2.
3.
4.
5.

Arduino IDE menüsünde |Sketch|Include Library|Manage Libraries...| i seçin (Resim 1)
Filter box içinde "dht" yazın (Resim 2)
“DHT sensor library by Adafruit” kütüphanesini seçin ve Install butonuna tıklayın (Resim 2)
Close butonuna tıklayın (Resim 3)
Arduino IDE de Upload butonuna tıklayın, derleyin ve kodu yükleyin

Resim Notları
1. Yüklemek için buraya tıklayın
2. Burada "DHT" yazın
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Resim Notları
1. Kapatmak için buraya tıklayın

Adım 14: play...
Tebrikler! Projeyi tamamladınız.
Resim 1 bağlantıları yapılı ve enerjilendirilmiş projeyi gösterir.. Resimde görebileceğiniz gibi Ekran Sıcaklık ve Nemi gösterir.
Resim 2’de tamamlanmış Visuino diyagramı görebilirsiniz.
Ayrıca, bu Instructable için oluşturduğum Visuino projesi eklenmiştir. Projeyi Visuino’nun web sitesinden indirip açabilirsiniz : https://www.visuino.com

http://www.instructables.com/id/Arduino-Nano-DHT11-Temperature-an-Humidity-I2C-2-X/

File Downloads

DHT11TemperatureHumidityI2CLCDDisplayInstructable.zip (1 KB)
[NOTE: When saving, if you see .tmp as the file ext, rename it to 'DHT11TemperatureHumidityI2CLCDDisplayInstructable.zip']
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