Giriş: Arduino Nano: Visuino ile DHT11 Sıcaklık ve Nem Görsel Aletleri
DTH11/DTH21/DTH22 ve AM2301 birleşik Sıcaklık ve Nem özellikleri içeren çok popüler Arduino uyumlu sensörlerdir.
Seri Port üzerinden Sıcaklık ve Nem için sensörlerin nasıl kullanıIacağını ve metin bilgisi gönderen bir Instructable oluşturmuştum.
Bu Instructable içinde size Paket iletişimini nasıl kullanabileceğinizi ve Visuino da veriyi görsel Termometre ve Ölçüsüyle nasıl görüntüleyeceğinizi göstereceğim.
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. Bir adet Arduino board
2. Bir adet DHT11 Sensör modülü
3. 3 adet Dişi-Dişi jumper kablo

Adım 2: Nem/Sıcaklık Sensörünü Arduino ya bağlayın
1. Ground (toprak)(siyah kablo), Power(güç kaynağı) (kırmızı kablo) ve Data(veri)(Gri kablo) kablolarını DHT11 Modülüne bağlayın (Resim 1 DHT11 sensör
modülünün 2 farklı türünü gösterir. Görebildiğiniz üzere pinler farklı olabilir, bu yüzden dikkatli bağlayın!)
2. Ground (siyah kablo) kablosunun diğer ucunu Arduino Nano board unun Ground pinine bağlayın (Resim 2)
3. Power(güç kaynağı) kablosunun(kırmızı kablo) diğer ucunu Arduino board unun 5V power(5V güç kaynağı) pinine bağlayın(Resim 2)
4. Data(veri) kablosunun(gri kablo) diğer ucunu Arduino board unda Digital pin 2 ye bağlayın (Resim 3 ve 4)
5. Resim 5’te Arduino Nano nun Ground(toprak),5V Power(5V güç kaynağı) ve Digital 2 pinleri gösterilir
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Adım 3: 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 4: 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 " Out " pinini Arduino bileşeninin Digital[ 2 ] kanalının "Digital" pinine bağlayın (Resim 2)

Resim Notları
1. Bu bileşeni seçin
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Adım 5: Visuino: Packet bileşenini ekleyin ve içine 2 Binary Analog Element ekleyin
1. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " pac " yazın, sonra " Packet " bileşenini seçin (Resim 1) ve tasarım alanına bırakın
2. Packet1 bileşeninin "Tools" butonuna tıklayın(Resim 2)
3. Elements editöründe, elemanlardan 2’sini eklemek için Binary Analog Elementin(ikili analog elemanı) üstüne 2 kez çift tıklayın (Resim 3, 4)

Resim Notları
1. Bu bileşeni seçin

Resim Notları
1. Buraya tıklayın

Resim Notları
1. Buraya 2 kez tıklayın

Adım 6: Visuino: Temperature ın ekranda nasıl görüntüleneceğini belirleyin
1. Elements editörünün first elementini(ilk eleman) seçin(Resim 1)
2. Object Inspector da Name özelliğinin değerini "Temperature"(sıcaklık) olarak ayarlayın(Resim 1)
3. Object Inspector da, Instrumentation özelliği için, "Down Arrow"(aşağı ok) a tıklayın ve listeden "Thermometer" yi seçin(Resim 2)
4. Object Inspector da önce "Instrument" özelliğini, sonra "Scale" alt özelliğini genişletin(Resim 3)
5. Otomatik ölçeklemenin etkin olmaması için "Auto" alt özelliğini False a ayarlayın(Resim 3)
6. Set the "Min" alt özelliğini örnek olarak görüntüleyeceğimiz -20 en düşük sıcaklığa ayarlayın(Resim 3)
7. Set the "Max" alt özelliğini örnek olarak görüntüleyeceğimiz 100 en büyük sıcaklığa ayarlayın (Resim 3)
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Resim Notları
1. Bu elementi seçin
2. Bu özelliği ayarlayın

Resim Notları
1. Bu özelliği ayarlayın

Resim Notları
4. Bu 3 özelliği ayarlayın
5. Bu 3 özelliği ayarlayın

Adım 7: Visuino: Nemin nasıl görüntüleneceğini belirleyin
1. Elements editöründe ikinci elementi(eleman) seçin (Resim 1)
2. Object Inspector da Name özelliğinin değerini "Temperature" olarak ayarlayın (Resim 1)
3. Object Inspector da önce "Instrument" özelliğini, sonra "Scale" alt özelliğini genişletin (Resim 2)
4. Otomatik ölçeklemenin etkin olmaması için "Auto" alt özelliğini False a ayarlayın (Resim 2)
5. "Max" alt özelliğini 100 olarak atayın(Resim 2)
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Resim Notları
1. Bu özelliği ayarlayın
2. Bu elementi seçin

Resim Notları
1. Bu 2 özelliği ayarlayın

Adım 8: Visuino: Özel paket başlığını belirleyin
Visuino nun paketin başlangıç noktasını bulacağından emin olmak için, özel bir başlığa ihtiyacımız var. Packet bileşeni başlık işaretleyicinin veride görünmemesinden
emin olmak için özel bir algoritma kullanır.
1.
2.
3.
4.
5.

Packet1 bileşenini seçin (Resim 1)
Object Inspector da HeadMarker özelliğini genişletin (Resim 1)
Object Inspector da "..." butonuna tıklayın (Resim 1)
Bytes editöründe birkaç sayı yazın, örnek olarak 55 55
Onaylamak ve editörü kapatmak için OK butonuna tıklayın

Resim Notları
1. Buraya tıklayın

Adım 9: Visuino: Packet bileşenini ve elemanlarının bağlantısını yapın
1. Packet1 bileşeninin " Out " çıkış pinini Arduino bileşeninin Serial[ 0 ] kanalının "In" giriş pinine bağlayın (Resim 1)
2. HumidityThermometer1 bileşeninin " Temperature " çıkış pinini Packet1 bileşeninin Elements.Temperature elementinin "In" pinine bağlayın (Resim
2)

3. HumidityThermometer1 bileşeninin " Humidity " çıkış pinini Packet1 bileşeninin Elements.Humidity elementinin "In" pinine bağlayın (Resim 3)
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Adım 10: 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)
Eğer Arduino IDE içinde derleme hatası alırsanız, bu aşağıdaki kütüphaneye sahip olmadığınız 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
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Resim Notları
1. Kodu derlemek ve yüklemek için buraya tıklayın.
Eğer hata alırsanız düzeltmek için sonraki adımı takip edin

Adım 11: Eğer yüklenmediyse: Adafruit ten DHT sensör kütüphanesini yükleyin
Eğer yüklenmiş Adafruit ten DHT sensör kütüphaneleriniz yoksa aşağıdaki adımları takip edin:

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

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

Adım 12: play...
1.
2.
3.
4.

Visuino da ComPort u seçin ve sonra aşağı indirilmiş kutudaki "Format:" a tıklayın ve Packet1 i seçin(Resim 1)
"Connect" butonuna tıklayın(Resim 2)
Eğer "Instruments" sekmesini seçerseniz, Termometre ve Ölçü aletinin Sıcaklık ve Nemi gösterdiğini göreceksiniz(Resim 3)
Eğer "Scope" sekmesini seçerseniz, zamanla çizilmiş Sıcaklık ve Nem Scope(grafik gözlem ekranı) unu göreceksiniz. (Resim 4)

Resim 5’te bağlantıları yapılmış ve çalıştırılmış Nem ve Sıcaklık sensörünü görebilirsiniz.
Tebrikler! Visual Instrumentation(görsel aletler) ile Arduino da Sıcaklık ve Nem ölçen bir proje yarattınız.
Resim 6’da tamamlanmış Visuino diyagramı görebilirsiniz.
Ayrıca, bu Instructable için oluşturduğum Visuino projesi eklenmiştir. Projeyi Visuino’nun web sitesinden indirip açabilirsiniz : https://www.visuino.com

Resim Notları
1. Seri Portu seçin
2. Packet1 i seçin

Resim Notları
1. Bağlanmak için tıklayın

http://www.instructables.com/id/Arduino-Nano-DHT11-Temperature-and-Humidity-Visual/

File Downloads

DHT11InstructablePacket.zip (950 bytes)
[NOTE: When saving, if you see .tmp as the file ext, rename it to 'DHT11InstructablePacket.zip']
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