
Giriş:  Arduino Uno ve Visuino: Joystick ve L298N Motor Sürücü ile Akıllı Araba Robot kontrolü
Akıllı araba setleri   L298N Motor Sürücü Modülleriyle birleştirildiğinde araba robotları yapmanın en kolay yollarından birini önerir. L298N Motor Sürücü Modülü Arduino 
ile kontrol etmek kolaydır ve Visuino   nun yardımıyla arabanızı saniyeler içinde programlayabilirsiniz.

Size bu Instructable da analog bir Joystick ile bir Akıllı Araba kontrol etmenin ne kadar kolay olduğunu göstereceğim. Takip eden Instructables larda size daha 
ilginç ve karmaşık robot tasarımlarını 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 2 DC motorlu, vitesli ve tekerlekli Akıllı Araba gövdesi
2. Bir adet Arduino board 
3. Bir adet L298N Çift Motor Sürücü Modülü
4. Bir adet Joystick 
5. Bir adet USB kablolu USB Güç kaynağı 
6. 2 Erkek-Erkek jumper kablo
7. 8 Dişi-Dişi jumper kablo
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Adım 2: Joystick i Arduino ya bağlayın
1. Dişi-Dişi kabloları Resim 1’de gösterildiği gibi Joystick in Ground(toprak)(siyah kablo), Power(güç kaynağı)(kırmızı kablo), VRx(Kahverengi kablo) ve 

VRy(turuncu kablo) girişlerine(bağlantılarına) bağlayın
2. VRx kablosunu(Kahverengi kablo) Arduino board unda Analog 1 pinine bağlayın (Resim 2)
3. VRy kablosunu(turuncu kablo) Arduino board unda Analog 0 pinine bağlayın (Resim 2)
4. Ground(toprak) kablosunu(siyah kablo) Arduino board unun Ground pinine bağlayın (Resim 2)
5. Power(güç kaynağı)kablosunu(kırmızı kablo) Arduino board unun 5V(Birçok board da IOREF olarak adlandırılır) Power(güç kaynağı) pinine bağlayın(Resim 

2)
6. Resim 3 bu adımda bağlanmış Arduino Uno   pinlerini gösterir

Adım 3: Motorları L298N Motor Sürücü board una bağlayın
1. Motorlardan birinin kablolarından L298N Motor Sürücü Modülünün OUT1 ve OUT2 Motor Control pinlerine bağlayın (Resim 1)
2. Motorlardan birinin kablolarından L298N Motor Sürücü Modülünün OUT3 ve OUT4 Motor Control pinlerine bağlayın (Resim 2)
3. Resim 3 L298N Motor Sürücü Modülüne bağlanmış kabloları gösterir
4. Resim 4’te Motorlara bağlanmış kabloların diğer uçları ve bu Instructable da görüldüğü gibi 0.1uF ateşlemesiz kapasitörlerin Motorlara lehimlenmiş olduğu 

görülmektedir 
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Adım 4: Güç kaynağını L298N Motor Sürücü board una bağlayın
1. Erkek-Erkek Power(güç kaynağı)kablosunu(kırmızı kablo) L298N Motor Sürücü Modülünün 12V Power(güç kaynağı) pinine bağlayın (Resim 

1 ve 2)
2. Erkek-Erkek Ground(toprak) kablosunu(siyah kablo) L298N Motor Sürücü Modülünün Ground pinine bağlayın (Resim 1 ve 2)
3. Ground (toprak)(siyah kablo) kablosunun diğer ucunu Arduino Nano   board unun Ground pinine bağlayın (Resim 3)
4. 5V VCC Power(Güç kaynağı(Kırmızı kablo)) kablosunun diğer ucunu Arduino Nano board unun 5V power(güç kaynağı) pinine bağlayın (Resim 

3)
5. Resim 4 bu adımda bağlanmış Arduino Uno   pinlerini Kırmızı olarak gösterir. Mavi ile önceki adımlarda yapılmış bağlantılar gösterilir
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Resim Notları
1. Bu 2 kabloyu bağlayın

Adım 5: L298N Motor Sürücü board kontrol pinlerini Arduino ya bağlayın
1. ENA ve ENB jumper larını L298N Motor Sürücü Modülüne   bağlayın(Resim 1)
2. Bir Dişi-Erkek kablonun(Control 1)(mor kablo) Dişi ucunu L298N Motor Sürücü Modülün   IN1 pinine bağlayın(Resim 1)
3. Bir Dişi-Erkek kablonun(Control 2)(mavi kablo) Dişi ucunu L298N Motor Sürücü Modülün   IN2 pinine bağlayın (Resim 1)
4. Bir Dişi-Erkek kablonun(Control 3)(yeşil kablo) Dişi ucunu L298N Motor Sürücü Modülün   IN3 pinine bağlayın (Resim 1)
5. Bir Dişi-Erkek kablonun(Control 4)(sarı kablo) Dişi ucunu L298N Motor Sürücü Modülün   IN4 pinine bağlayın (Resim 1)
6. Control 1 kablosunun(mor kablo) diğer ucunu Arduino board unda Digital 2 Pinine bağlayın (Resim 2)
7. Control 2 kablosunun(mavi kablo) diğer ucunu Arduino board unda Digital 3 Pinine bağlayın (Resim 2)
8. Control 3 kablosunun(yeşil kablo) diğer ucunu Arduino board unda Digital 4 Pinine bağlayın (Resim 2)
9. Control 4 kablosunun(sarı kablo) diğer ucunu Arduino board unda Digital 5 Pinine bağlayın (Resim 2)

10. Resim 3 bu adımda bağlanmış Arduino Uno   pinlerini Kırmızı olarak gösterir. Mavi ile önceki adımlarda yapılmış bağlantılar gösterilir
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Adım 6: Güç kaynağı ekleme ve araba gövdesine kayıp bileşenleri sağlamak
1. Bir USB güç kaynağı ekleyin (Benim çalışmamda şarj edilebilir bir USB power bank kullandım) (Resim 1)
2. Board ları gövdeye sağlamlaştırmak için lastik bant, bant, vida veya herhangi bir uygun yöntem kullanın(Resim 1, 2 ve 3)
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Adım 7: Visuino yu başlatın ve Steering Differential ve Motor Driver Bridge bileşenleri ekleyin
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. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " steer " yazın, sonra " Steering Differential"(kademeli direksiyon) bileşenini seçin 

(Resim 1) ve tasarım alanına bırakın. Bu bileşen Joystick(X ve Y kontrol) den Hız ve Yön tabanlı(merkezli) sağ ve sol motorun hızlarını 
hesaplayacaktır

3. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " motor " yazın, sonra " Dual DC Motor Driver 2 Pin Bridge (L9110S, L298N)" bileşenini seçin 
(Resim 2) ve tasarım alanına bırakın.
ENA ve ENB jumper larını L298N Motor Sürücü Modülünde bağlı bıraktığımızdan beri motor başına sadece 2 pin kontrol edeceğiz. Eğer jumper ların 
bağlantıları kesilirse bunun için Visuino   onu 3 pinle de kontrol eden bir bileşen içerir ama gerekli değildir

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

Adım 8: Visuino: Steering Differential bileşenini bağlayın
1. Arduino bileşeninin Digital[ 14]/Analog[ 0 ] kanalının " Out " pinini Steering1 bileşeninin "Direction" giriş pinine bağlayın (Resim 1)
2. Arduino bileşeninin Digital[ 15]/Analog[ 1 ] kanalının " Out " pinini Steering1 bileşeninin "Speed” giriş pinine bağlayın (Resim 2)
3. Steering1 bileşeninin "Motors" pin listesindeki" Left " pinini DualMotorDriver1 bileşeninin "Motors[ 0 ]" kanalının "In" pinine bağlayın (Resim 3)
4. Steering1 bileşeninin "Motors" pin listesindeki" Right " pinini DualMotorDriver1 bileşeninin "Motors[ 1 ]" kanalının "In" pinine bağlayın (Resim 4)
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Adım 9: Visuino: Motor Driver Bridge bileşenini bağlayın
1. DualMotorDriver1 bileşeninin "Motors[ 0 ]" kanalının " Direction(B) " çıkış pinini Arduino bileşeninin "Digital[ 2 ]" kanalının "Digital" giriş pinine bağlayın 

(Resim 1)
2. DualMotorDriver1 bileşeninin "Motors[ 0 ]" kanalının " Speed(A) " çıkış pinini Arduino bileşeninin "Digital[ 3 ]" kanalının "Analog" giriş pinine bağlayın 

(Resim 2)
3. DualMotorDriver1 bileşeninin "Motors[ 1 ]" kanalının " Direction(B) " çıkış pinini Arduino bileşeninin "Digital[ 4 ]" kanalının "Digital" giriş pinine bağlayın 

(Resim 3)
4. DualMotorDriver1 bileşeninin "Motors[ 1 ]" kanalının " Speed(A) " çıkış pinini Arduino bileşeninin "Digital[ 5 ]" kanalının "Analog" giriş pinine bağlayın 

(Resim 4)
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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)

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

Resim Notları
1. Kodu derlemek ve yüklemek için buraya tıklayın

Adım 11: play...
Tebrikler! Projeyi tamamladınız.

Videoda bağlantıları yapılı ve enerjilendirilmiş Akıllı Arabayı gösterir.

Eğer güç kaynağını Arduino board una bağlarsanız, Joystick i ileri ve geri hareket ettirerek arabayı kontrol etmek için kullanabilirsiniz böylece araba İleri ve Geri 
yönlerinde hareket edecektir ve Joystick i sağ ve sola hareket ettirerek arabayı sağa ve sola döndürebilirsiniz.

Eğer araba beklendiği gibi hareket etmezse, Adım 3’te motoru kontrol etmek için bağlanmış kabloları doğru yönde hareket ettirmek için birbirleriyle değiştirmeniz 
gerekebilir.

Resimde 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

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