Giriş: Arduino Nano: Visuino ile HMC5883 Pusula
HMC5883L popüler bir Pusula sensör modelidir. Bu sensörler navigasyon sistemleri, drone lar ve robotlar için kullanılabilir.
Bu Instructable içinde, size Visuino ile HMC5883L Pusula sensörünü kullanmak için Arduino programlamanın ne kadar kolay olduğunu 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 HMC5883L Pusula modülü
3. 5 adet Dişi-Dişi jumper kablo

Adım 2: HMC5883L Pusulasını Arduino ya bağlayın
1. Power(Güç(Kırmızı kablo)), Ground(toprak) (siyah kablo) ,SDA(yeşil kablo) ve SCL(Yellow wire) kablolarını HMC5883L Compass Modüle bağlayın (Resim
1)
2. Ground(toprak) (siyah kablo) kablosunun diğer ucunu Arduino board unun Ground pinine bağlayın (Resim 2)
3. 5V VCC Power(5V güç kaynağı) kablosunun(kırmızı kablo) diğer ucunu Arduino Nano board unun 5V VCC Power(Güç kaynağı) pinine bağlayın (Resim 2)
4. SDA kablosunun(yeşil kablo) diğer ucunu Arduino Nano board unun SDA/Analog pin 4 e bağlayın (Resim 2)
5. SCL kablosunun(sarı kablo) diğer ucunu Arduino Nano board unun SCL/Analog pin 5 e bağlayın (Resim 2)
6. Resim 3’te Arduino Nanonun Ground(toprak), 5V Power(Güç kaynağı), SDA/Analog pin 4 ve SCL/Analog pin 5 pinleri gösterilir

http://www.instructables.com/id/Arduino-Nano-HMC5883-Compass-With-Visuino/

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
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Resim Notları
1. "Tools" butonuna tıklayın

Adım 4: Visuino: Compass, Compass Heading ve Formatted Text bileşenleri eklemek
1. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " compass "(pusula) yazın, sonra "Compass HMC5883" bileşenini seçin (Picture 1) ve tasarım

alanına bırakın.
2. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) dan "Compass Heading"(Pusula rotası) bileşenini seçin (Picture 2)ve tasarım alanına bırakın
3. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " form " yazın, sonra "Formatted Text"(biçimlendirilmiş metin) bileşenini seçin (Picture 3) ve

tasarım alanına bırakın.

Resim Notları
1. Bu bileşeni seçin

Resim Notları
1. Bu bileşeni seçin

Resim Notları
1. Bu bileşeni seçin
2. Bu bileşeni seçin

Adım 5: Visuino: Text elements(metin elemanı) eklemek ve biçimlendirilmiş metin olarak belirlemek
1. FormattedText1 bileşeninin "Tools" butonuna tıklayın(Resim 1)
2. Elements editöründe, elementlerden 4 tane eklemek için Analog Element in üstüne 4 defa çift tıklayın(Resim 2, and 3), sonra Elements editörünü kapatın
3. FormattedText1 bileşeninin Text özelliğinin değerini "X: %0 Y: %1 Z: %2 Heading: %3 " olarak ayarlayın(Resim 4 ). %0 AnalogElement1 den alınan değerle, %1
AnalogElement2 den alınan değerle, %2 AnalogElement3 den alınan değerle ve %3 AnalogElement4 den alınan değerle değiştirilecektir.
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Resim Notları
1. Buraya tıklayın

Resim Notları
1. 2. Buraya 4 kez tıklayın

Resim Notları
1. Bu özelliği seçin

Adım 6: Visuino: Compass bileşenlerini bağlayın
4. Compass1 bileşeninin (Resim 1) "Out " pinini Arduino bileşeninin I2C kanalının "In" pinine bağlayın. (Resim 2)
5. Compass1 bileşeninin "X " çıkış pinini CompassHeading1 bileşeninin "In" pinlerinin “X” pinine bağlayın. (Resim 3)
6. Compass1 bileşeninin "Y " çıkış pinini CompassHeading1 bileşeninin "In" pinlerinin “Y” pinine bağlayın. (Resim 4)

http://www.instructables.com/id/Arduino-Nano-HMC5883-Compass-With-Visuino/

Adım 7: Visuino: Formatted Text bileşenini bağlayın
1.
2.
3.
4.
5.

Compass1 bileşeninin "X " çıkış pinini FormattedText1 bileşeninin AnalogElement1 elementinin “In” pinine bağlayın (Resim 1)
Compass1 bileşeninin "Y " çıkış pinini FormattedText1 bileşeninin AnalogElement2 elementinin “In” pinine bağlayın (Resim 2)
Compass1 bileşeninin "Z " çıkış pinini FormattedText1 bileşeninin AnalogElement3 elementinin “In” pinine bağlayın (Resim 3)
CompassHeading1 bileşeninin "Out " çıkış pinini FormattedText1 bileşeninin AnalogElement4 elementinin “In” pinine bağlayın (Resim 4)
FormattedText1 bileşeninin "Out " çıkış pinini Arduino bileşeninin "Serial[ 0 ]" kanalının “In” giriş pinine bağlayın (Resim 5)
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Adım 8: 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)

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

Adım 9: play...
Tebrikler! Projeyi tamamladınız.
Resim 1 bağlantıları yapılı ve enerjilendirilmiş projeyi gösterir.
Eğer Seri Terminali(Serial Terminal) Arduino IDE veya Visuino ile açarsanız, hem X,Y ve Z’nin manyetik değerlerini hem de derece olarak hesaplanmış X,Y rotalarını göreceksiniz
(Resim 2)

Resim 3’te tamamlanmış Visuino diyagramı görebilirsiniz.
Ayrıca, bu Instructable için oluşturduğum Visuino projesi eklenmiştir. Projeyi Visuino’nun web sitesinden indirip açabilirsiniz : https://www.visuino.com
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File Downloads

HMC5883LCompassInstuctable.zip (935 bytes)
[NOTE: When saving, if you see .tmp as the file ext, rename it to 'HMC5883LCompassInstuctable.zip']
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