
Giriş:  Visuino ile Kızılötesi Uzaktan Kumandalı Akıllı Araba Robotu Programlama
Son zamanlarda Elegoo tarafından Visuino geliştirmesi için bir Akıllı Araba Robot Kiti   aldım ve Kit parçalarının nasıl birleştirildiği hakkında bir eğitim 
dosyası post u yayınladım
Burada size Visuino ile Robotu nasıl kolay bir şekilde programlayacağınızı göstereceğim böylece Robotu Kızılötesi Kumandayla kontrol edebileceksiniz.

Adım 1: Bileşenler
Kitin içeriğinde olan Bir adet birleştirilmiş Elegoo Akıllı Araba Robotu   ve Kızılötesi Kumanda (Resim 1)

Resim 2 ve 3’te birleştirilmemiş kit gösterilir.

Burada robotun nasıl birleştirileceği hakkında bir Eğitim dosyası bulunur.
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Adım 2: Visuino yu başlatın ve Motor Sürücü Köprü bileşenini 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

1. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " motor " yazın, sonra "Dual DC Motor Driver 3 Pin Bridge(L298N)" bileşenini seçin (Picture 1) 
ve tasarım alanına bırakın

Resim Notları
1. Bu bileşeni seçin

Adım 3: Visuino: Motor Driver Bridge bileşeninin bağlantısını yapın
1. DualMotorDriver1 bileşeninin "Motors[ 0 ]" kanalının " Forward " çıkış pinini Arduino bileşeninin "Digital[ 7 ]" kanalının “Digital” pinine bağlayın (Resim 

1)
2. DualMotorDriver1 bileşeninin "Motors[ 0 ]" kanalının " Reverse " çıkış pinini Arduino bileşeninin "Digital[ 6 ]" kanalının “Digital” giriş pinine bağlayın 

(Resim 2)
3. DualMotorDriver1 bileşeninin "Motors[ 0 ]" kanalının " Speed " çıkış pinini Arduino bileşeninin "Digital[ 5 ]" kanalının “Analog” giriş pinine bağlayın 

(Resim 5)
4. DualMotorDriver1 bileşeninin "Motors[ 1 ]" kanalının " Forward " çıkış pinini Arduino bileşeninin "Digital[ 8 ]" kanalının “Digital” giriş pinine bağlayın 

(Resim 1)
5. DualMotorDriver1 bileşeninin "Motors[ 1 ]" kanalının " Reverse " çıkış pinini Arduino bileşeninin "Digital[ 9 ]" kanalının “Digital” giriş pinine bağlayın 

(Resim 2)
6. DualMotorDriver1 bileşeninin "Motors[ 1 ]" kanalının " Speed " çıkış pinini Arduino bileşeninin "Digital[ 10 ]" kanalının “Analog” giriş pinine bağlayın 

(Resim 5)

https://goo.gl/sQwd5Q
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Adım 4: Visuino: 2 "Ramp To Value" bileşenlerini ekleyin, yapılandırın ve bağlantısını yapın
Motor hızını direkt olarak kontrol edebilirsiniz ancak eğer motorun hızını aniden 0’dan maksimum hıza veya tam tersine değiştirirseniz, bu robot hareketlerini 
"jumpy(gergin)" yapar ve tekerleklerin robottan kolayca ayrılmasına öncülük eder. Motorları kademeli olarak bir rampa kullanarak hızlandırmak ve yavaşlandırmak daha 
iyidir. Visuino   bu tür amaçlar için tasarlanmış "Ramp To Value" bileşenlerini içerir.

1. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " ramp " yazın, sonra "Ramp To Value" bileşenini seçin (Resim 1) ve onlardan ikisini tasarım 
alanına bırakın

2. 2 tane  "Ramp To Value" bileşenlerini seçin (Resim 2)
3. Object Inspector da "Initial Value(anlık değer)" özelliğinin değerini "0.5" olarak ayarlayın(Resim 2) – bu motorların aniden kapanacağını(off) belirtir
4. Object Inspector da, "Slope(eğim)" özelliğinin değerini "2" olarak ayarlayın(Resim 3) – bu motorların rampadan inerken ve çıkarken ne kadar hızlı olduğunu 

belirtir
5. RampToValue1 bileşeninin "Out" çıkış pinini DualMotorDriver1 bileşeninin "Motors[ 0 ]" kanalının “In” giriş pinine bağlayın (Resim 4)
6. RampToValue2 bileşeninin "Out" çıkış pinini DualMotorDriver1 bileşeninin "Motors[ 1 ]" kanalının “In” giriş pinine bağlayın (Resim 5)

Resim Notları Resim Notları
1. Bu bileşeni seçin 1. Bu özelliği ayarlayın

Resim Notları
1. Bu özelliği ayarlayın
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Adım 5: Visuino: "Analog Value" bileşenini ekleyin ve ona 4 tane "Set Value State" elementlerini ekleyin
Kumandadan 4 komutla(İleri, Geri, Sol ve Sağ) ve Stop komutları için motor hızlarını kontrol etmek için, her motor için 0.5 – Stop değeriyle "Analog Value" 
bileşenini kullanabilirsiniz ve 4 tane "Set Value State"(değer atama durumu) elementleri(elemanları)4 komut için motor hızlarını belirler.

1. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " analog value "(analog değer) yazın, sonra "Analog Value" bileşenini seçin (Resim 1) ve 
onlardan ikisini tasarım alanına bırakın

2.  "Elements" diyaloğunu açmak için AnalogValue1 bileşeninin “Tools” butonuna tıklayın (Resim 2)
3. "Elements" editöründe sağ penceredeki "Set Value State" i seçin ve onlardan 4’ünü eklemek için "+" butonuna 4 kez tıklayın(Resim 3) 
4. Elements Editörde "Set Value State1" i seçin(Resim 5)
5. Object Inspector da elementin "Value" özelliğinin değerini "1" olarak ayarlayın(Resim 2) – bu işlem motorun ileri doğru dönerek konum almasını belirtir
6. Elements Editöründe "Set Value State2" yi seçin(Resim 6)
7. Object Inspector da elementin "Value" özelliğinin değerini "1" olarak ayarlayın (Resim 3)
8. Diğer 2 Elementi değişmemiş olarak bırakın. Onlar için "Value" özelliğinin değeri "0" olacaktır- bu işlem motorun geriye doğru dönerek konum almasını 

belirtir
9. "Elements" editörünü kapatın

Resim Notları Resim Notları
1. Bu bileşeni seçin 1. Bu özelliği ayarlayın
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Resim Notları
1. Buraya tıklayın

Resim Notları
1. 1. Bu elementi seçin
2. 2. Buraya 4 kez tıklayın

Resim Notları Resim Notları
1. Bu özelliği ayarlayın 1. Bu özelliği ayarlayın

Adım 6: Visuino: Diğer "Analog Value" bileşenini ekleyin ve 4 tane "Set Value State" elementlerini(eleman) 
ekleyin

1. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " analog value " yazın, sonra "Analog Value" bileşenini seçin (Resim 1) ve tasarım 
alanına bırakın

2. "Elements" diyaloğunu açmak için AnalogValue1 bileşeninin “Tools” butonuna tıklayın (Resim 2)
3. "Elements" editöründe sağ penceredeki "Set Value State" i seçin ve onlardan 4’ünü eklemek için "+" butonuna 4 kez tıklayın(Resim 3)
4. Elements Editöründe "Set Value State1" i seçin (Resim 5)
5. Object Inspector da elementin "Value" özelliğinin değerini "1" olarak ayarlayın (Resim 2)
6. Elements Editöründe "Set Value State4" i seçin(Resim 6)
7. Object Inspector da elementin "Value" özelliğinin değerini "1" olarak ayarlayın (Resim 3)
8. Diğer 2 Elementi değişmemiş olarak bırakın
9. "Elements" editörünü kapatın

http://www.instructables.com/id/Program-Infrared-Remote-Controlled-Arduino-Smart-C/
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Resim Notları Resim Notları
1. Bu bileşeni seçin 1. Bu özelliği ayarlayın

Resim Notları
1. Buraya tıklayın

Resim Notları
1. 1. Bu elementi seçin
2. 2. Buraya 4 kez tıklayın
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Resim Notları Resim Notları
1. Bu özelliği ayarlayın 1. Bu özelliği ayarlayın

Adım 7: Visuino: 2 tane "Analog Value" bileşenini bağlayın
1. AnalogValue1 bileşeninin "Out" çıkış pinini RampToValue1 bileşeninin “In” giriş pinine bağlayın (Resim 1)
2. AnalogValue2 bileşeninin "Out" çıkış pinini RampToValue2 bileşeninin “In” giriş pinine bağlayın (Resim 2)

Adım 8: Visuino: Infrared Receiver bileşenini ekleyin ve ona 4 tane Decode NEC Komutu elementi ekleyin
Kızılötesi komutlarının kodlarını çözmek için, Infrared Receiver(kızılötesi alıcı) bileşenini ekleyeceğiz. Özel bir komutun kodunu çözmenin en basit yolu Infrared 
Receiver Elementlerine Decode(kod çözücü) elementini(elemanını) eklemektir: 4 komut için örnek olarak 4 element ekleyeceğiz – İleri, Geri, Sol ve Sağ.

2. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " infra " yazın, sonra "Infrared Receiver" bileşenini seçin (Resim 1) ve tasarım alanına bırakın
3. "Elements" diyaloğunu açmak için InfraredReceiver1 bileşeninin “Tools” butonuna tıklayın (Resim 2)
4. "Elements" editöründe sağ penceredeki "Decode NEC Command" i seçin ve onlardan 4’ünü eklemek için "+" butonuna 4 kez tıklayın 

Resim Notları Resim Notları
1. Bu bileşeni seçin 1. Buraya tıklayın

http://www.instructables.com/id/Program-Infrared-Remote-Controlled-Arduino-Smart-C/
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Resim Notları
1. 1. Bu elementi seçin
2. 2. Buraya 4 kez tıklayın

Adım 9: Visuino: 4 tane Decode NEC Command elementlerini yapılandırın
1. Elements Editöründe 4 Decode NEC Command(komut) elements i seçin(Resim 1)
2. Object Inspector da elementin " Repeat Interval " özelliğinin değerini "200" olarak ayarlayın (Resim 1)
3. Elements Editöründe "Decode NEC Command1" i seçin(Resim 2)
4. Object Inspector da elementin "Value" özelliğinin değerini "16736925" olarak ayarlayın (Resim 2) – Bu işlem Kızılötesi buton kodunu belirtecektir. Bu eğitim 

dosyasını kumandanızın her butonu için olan kodlarını keşfetmek için kullanabilirsiniz
5. Elements Editöründe "Decode NEC Command2" i seçin(Resim 3)
6. Object Inspector da elementin "Value" özelliğinin değerini "16761405" olarak ayarlayın (Resim 3)
7. Elements Editöründe "Decode NEC Command3" i seçin(Resim 4)
8. Object Inspector da elementin "Value" özelliğinin değerini "16754775" olarak ayarlayın (Resim 4)
9. Elements Editöründe "Decode NEC Command4" i seçin(Resim 5)

10. Object Inspector da elementin "Value" özelliğinin değerini "16720605" olarak ayarlayın (Resim 5)
11. "Elements" editörünü kapatın

Resim Notları Resim Notları
1. Bu özelliği ayarlayın 1. Bu özelliği ayarlayın

http://www.instructables.com/id/Program-Infrared-Remote-Controlled-Arduino-Smart-C/
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Resim Notları Resim Notları
1. Bu özelliği ayarlayın 1. Bu özelliği ayarlayın

Resim Notları
1. Bu özelliği ayarlayın

Adım 10: Visuino: İlk 2 Decode NEC Command elementlerini bağlayın
1. InfraredReceiver1 bileşeninin "Elements.Decode NEC Command1" elementinin(elemanının) "Out" çıkış pinini AnalogValue1 bileşeninde " 

Elements.Set Value State1” in “In” giriş pinine bağlayın (Resim 1)
2. InfraredReceiver1 bileşeninin "Elements.Decode NEC Command1" elementinin(elemanının) "Out" çıkış pinini AnalogValue2 bileşeninde " 

Elements.Set Value State1” in “In” giriş pinine bağlayın (Resim 2)
3. InfraredReceiver1 bileşeninin "Elements.Decode NEC Command2" elementinin(elemanının) "Out" çıkış pinini AnalogValue1 bileşeninde " 

Elements.Set Value State2” in “In” giriş pinine bağlayın (Resim 3)
4. InfraredReceiver1 bileşeninin "Elements.Decode NEC Command2" elementinin(elemanının) "Out" çıkış pinini AnalogValue2 bileşeninde " 

Elements.Set Value State2” in “In” giriş pinine bağlayın (Resim 4)

http://www.instructables.com/id/Program-Infrared-Remote-Controlled-Arduino-Smart-C/



Adım 11: Visuino: Diğer Decode NEC Command elementlerini ve Infrared Receiver bileşenini bağlayın
1. InfraredReceiver1 bileşeninin "Elements.Decode NEC Command3" elementinin(elemanının) "Out" çıkış pinini AnalogValue1 bileşeninde " 

Elements.Set Value State3” in “In” giriş pinine bağlayın (Resim 1)
2. InfraredReceiver1 bileşeninin "Elements.Decode NEC Command3" elementinin(elemanının) "Out" çıkış pinini AnalogValue2 bileşeninde " 

Elements.Set Value State3” in “In” giriş pinine bağlayın (Resim 2)
3. InfraredReceiver1 bileşeninin "Elements.Decode NEC Command4" elementinin(elemanının) "Out" çıkış pinini AnalogValue1 bileşeninde " 

Elements.Set Value State4” in “In” giriş pinine bağlayın (Resim 3)
4. InfraredReceiver1 bileşeninin "Elements.Decode NEC Command4" elementinin(elemanının) "Out" çıkış pinini AnalogValue2 bileşeninde " 

Elements.Set Value State4” in “In” giriş pinine bağlayın (Resim 4)

http://www.instructables.com/id/Program-Infrared-Remote-Controlled-Arduino-Smart-C/



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 aşağıdaki kütüphanenin eksik olduğu anlamına gelir:

https://github.com/z3t0/Arduino-IRremote

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

Adım 13: play...
Tebrikler! Akıllı Araba Robotu üzerinde tam bir Kızılötesi Kumanda kontrolüne sahipsiniz.

Eğer Akıllı Araba Robotunu enerjilendirirseniz, Videoda gösterildiği gibi Kızılötesi kumandanın Yön tuşlarına basarak kontrol edebilirsiniz.

Resimde tamamlanmış Visuino   diyagramı görebilirsiniz.

Ayrıca, bu Instructable için oluşturduğum Visuino projesi eklenmiştir. Projeyi  Visuino’nun web sitesinden indirip açabilirsiniz: https://www.visuino.com

File Downloads

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