Giriş: İki ESP8266 ve Visuino ile Kumandalı Wi-Fi DHT11 Sıcaklık ve Nem I2C 2 X 16 LCD Ekran
ESP8266 modülleri gömülü WiFi ile harika düşük fiyatlı tek başına duran controller lardır ve hakkında basit bir ESP8266 NodeMCU ile Yanıp Sönme Instructable ı
oluşturdum.
ESP8266 in Arduino ve diğer controller lar üzerindeki avantajı gömülü WiFi dır. Bu Instructable da size DHT11 Sıcaklık ve Nem sensörü için uzaktan kumandalı bir
LCD Ekran yapmak için Visuino nun yardımıyla 2 ESP8266 modülünü nasıl kullanacağınızı göstereceğim.
Instructable da, I will use 2 tane NodeMCU modülü kullanacağım. Bir versiyon 0.9 ve diğeri 1.0. NodeMCU ESP8266 controller ile denemenin ve programlamanın en
kolay yoludur. Bu Instructable diğer modüllerle kolayca yapılabilir ve Sensör modülü DHT11 sensörüne bağlamak için sadece bir GPIO pinine ihtiyaç duyduğunda
ESP-01 modülünü de kullanabilir.
Please note that the annotation on some of the pictures in this Instructable will work correctly on some browsers only after you click on the image to
expand it.
Please make sure you click on the image to see the annotation showing the correct spot on the image!

Adım 1: Bileşenler
1.
2.
3.
4.

2 adet NodeMCU ESP8266 boards (I used both NodeMCU 0.9, and NodeMCU 1.0 versions, but any other combination, or even stand alone ESP-12 will work)
Bir adet DHT11 Sensör modülü I got from this cheap 37 sensors set
Bir adet I2C 16x2 LCD Ekran (Back side of the LCD with the I2C adapter showed on Picture 2)
7 Dişi-Dişi jumper kablo

http://www.instructables.com/id/Remote-Wi-Fi-DHT11-Temperature-an-Humidity-I2C-2-X/

Adım 2: DHT11 i ilk NodeMCU ESP8266 Modülüne bağlayın
1. Power(Güç kaynağı(Kırmızı kablo)), Ground (toprak)(siyah kablo) ve Data(veri)(Gri kablo) kablolarını DHT11 Modülüne bağlayın (Resim 1 DHT11 sensör
modüllerinin farklı 2 türünü gösterir. Görebildiğiniz üzere pinler farklı olabilir, bu yüzden bağlantıları dikkatli yapın!)
2. Ground (toprak)(siyah kablo) kablosunun diğer ucunu ESP8266 modülünün Ground pinine bağlayın (Picture 2)
3. Power(Güç kaynağı(Kırmızı kablo)) kablosunun diğer ucunu ESP8266 modülünün 3.3V power(güç kaynağı) pinine bağlayın. (Picture 2)
4. Data(veri) kablosunun (gri kablo) diğer ucunu ESP8266 modülünde Digital Pin 2 ye bağlayın (Picture 3)
5. Resim 4 NodeMCU 0.9 un Ground (toprak), 3.3V Power(Güç kaynağı) ve Digital 2 pinlerini gösterir

Adım 3: I2C LCD Ekranı İkinci NodeMCU ESP8266 Modüle bağlayın
1. Ground(toprak)(siyah kablo), Power(güç kaynağı)(kırmızı kablo), SDA(yeşil kablo) ve SCL(sarı kablo) kablolarını LCD Modüle bağlayın(Picture 1)
2. SCL kablosunun(sarı kablo) diğer ucunu ESP8266 NodeMCU board unun SCL/Digital pin 1 ye bağlayın (Picture 2)
3. SDA kablosunun(yeşil kablo) diğer ucunu ESP8266 NodeMCU board unun SDA/Digital pin 2 ye bağlayın (Picture 2)
4. Ground (siyah kablo) kablosunun diğer ucunu ESP8266 NodeMCU board unun Ground pinine bağlayın (Picture 3)
5. Power(güç kaynağı) kablosunun(kırmızı kablo) diğer ucunu ESP8266 NodeMCU board unun 5V Power(Güç kaynağı) (1.0 versiyonlarında "Vin" olarak
adlandırılır) pinine bağlayın (Picture 3)
nun Ground(toprak), 5V Vin Power(Güç kaynağı), Digital 1 ve Digital 2 pinleri gösterilir.

6. Resim 4’te NodeMCU 1.0
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Step 4: Start Visuino, and select the ESP8266 Board type
To start programming the Arduino, you will need to have the Arduino IDE installed from here: http://www.arduino.cc.
Please be aware that there are some critical bugs in Arduino IDE 1.6.6.
Make sure that you install 1.6.7 or 1.6.5, otherwise this Instructable will not work!
Eğer yapmadıysanız ESP8266 yı programlamak için Arduino IDE yi yüklemek için bu Instructable daki adımları takip edin
The Visuino: https://www.visuino.com also needs to be installed.
1. Start Visuinoas shown in the first picture
2. Click on the "Tools" button on the Arduino component (Picture 1) in Visuino
3. When the dialog appears, select "NodeMCU ESP-12" as shown on Picture 2
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Image Notes
1. Click on this "Tools" button

Adım 5: Visuino: Modülü Access Point(Erişim Noktası) olarak kurun
1. Object Inspector da, "Modules" özelliğini, sonra "WiFi" alt özelliğini,sonra da "AccessPoint: alt özelliğini genişletin (Picture 1)
2. "AccessPoint" in “SSID” alt özelliğinin değerini “Thermometer” olarak ayarlayın( Picture 1)
Access Point(Erişim noktası) in 200.200.200.X alt ağında olduğundan emin olmak için, sabit bir adres atamamız gerekir.
1. Object Inspector da, "AccessPoint" özelliğinin "Config" alt özelliğini genişletin (Picture 2)
2. Config(yapılandır) in “Enabled” alt özelliğinin değerini “True” olarak ayarlayın( Picture 2)
3. “IP” alt özelliğinin değerini " 200.200.200.100" olarak ayarlayın(Picture 3)

Image Notes
1. Set this property

Image Notes
1. Set this property
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Image Notes
1. Set this property

Adım 6: Visuino: İletişim için bir UDP Soketi ekleyin
Daha sonra iletişim için bir UDP soketi eklememiz gerekir.
1. Object Inspector da, "WiFi" özelliğinin "Sockets" alt özelliğinin değerinin yanındaki "..." butonuna tıklayın(Picture 1)
2. Sockets editöründe “UDP Socket” i seçin ve sonra " +" butonuna tıklayın (Picture 2)
3. Object Inspector da, “RemoteIPAddress” özelliğinin değerini “200.200.200.200” olarak atayın( Picture 3) – bu daha sonra diğer modüle atayacağımız sabit
IP adresidir
4. Object Inspector da “RemotePort” un değerini “8888” olarak ayarlayın( Picture 4)

Image Notes
1. Click here

Image Notes
1. 1. Select this
2. 2. Click here
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Image Notes
1. Set this property

Image Notes
1. Set this property

Adım 7: Visuino: Add and connect DHT11 bileşeni ekleme va bağlantısı
1. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " dht " yazın,sonra " Humidity and Thermometer DHT11/21/22/AM2301" bileşenini seçin (Picture
1) ve tasarım alanına bırakın
2. HumidityThermometer1 bileşeninin " Sensor " pinini "NodeMCU ESP-12" bileşeninin "Digital[ 2 ]" kanalının "Digital" giriş pinine bağlayın. (Picture 4)

Image Notes
1. Select this component

Adım 8: Visuino: Make Structure(yapı oluştur) bileşenini ekleyip bileşene Analog kanallar ekleyin
2 analog değerin olduğu bir paketi göndermemiz gerekir. Bunun için 2 analog değerli bir yapı oluşturacağız ve UDP soketi üzerinden göndereceğiz.
1.
2.
3.
4.

Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " stru " yazın,sonra " Make Structure " bileşenini seçin (Picture 1) ve tasarım alanına bırakın
"Elements" editörünü (Picture 3) açmak için “Tools” butonuna (Picture 2) tıklayın
"Elements" editöründe “Analog” elementini(elemanını) seçin,sonra 2 Analog element(eleman) (Picture 4)eklemek için "+" butonuna 2 kez tıklayın (Picture 3)
"Elements" editörünü kapatın.
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Image Notes
1. Select this component

Image Notes
1. Click here

Image Notes
1. 1. Select this
2. 2. Click here 2 times

Adım 9: Visuino: Make Structure(Yapı oluştur) bileşeninin bağlantısını yapın
1. HumidityThermometer1 bileşeninin " Temperature” " pinini MakeStructure1 bileşeninin “Elements.Analog1” elementinin "In" pinine bağlayın (Picture
1)
2. HumidityThermometer1 bileşeninin " Humidity " pinini MakeStructure1 bileşeninin “Elements.Analog2” elementinin "In" pinine bağlayın (Picture 2)
3. MakeStructure1 bileşeninin " Out " pinini “NodeMCU ESP-12” bileşeninde " Modules.WiFi.Sockets.UDPSocket1” in "In" pinine bağlayın (Picture 3)
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Adım 10: Visuino: Clock Generator(zaman-saat üreteci) bileşeni ekleyin ve bağlantısını yapın
Proje olduğu gibi kullanılabilir fakat eğer projeyi çalıştırırsanız birinden diğerine çok hızlı termometre okumalarını göndermeye devam ederken UDP paketleriyle ağı
boğacaktır(çok yüklenecektir). Termometreyi saniyede sadece bir kere okumak daha iyi olur. Thermometer(termometre) bileşeni termometre sokete bir okuma ve değer
gönderme performansı gerçekleştirdiğinde kontrol ederek kullanılabilen bir “Clock” pinine sahiptir. Termometreyi kontrol etmek için bir Clock Generator(zaman-saat
üreteci) bileşeni eklemeliyiz.
1. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " clo " yazın,sonra " Clock Generator " bileşenini seçin (Picture 1) ve tasarım alanına bırakın
2. ClockGenerator1 bileşeninin " Out " pinini HumidityThermometer1 bileşeninin " Clock " giriş pinine bağlayın (Picture 2)

Image Notes
1. Select this component
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Step 11: Generate, Compile, and Upload the ESP8266 code for the Thermometer
1.
2.
3.
4.

In Visuino, Press F9 or click on the button shown on Picture 1 to generate the Arduino code, and open the Arduino IDE
İlk NodeMCU modülünü USB kabloyla bilgisayara bağlayın (DHT11 ile olan)
Select the board type and serial port as I have shown you in this Inctructable
In the Arduino IDE, click on the Upload button, to compile and upload the code (Picture 2)

If you get compiler error in the Arduino IDE, this means that you don't have the DHT sensor libraryhttps://github.com/adafruit/DHT-sensor-library installed in
the Arduino IDE.
DHT sensör kütüphanesinin nasıl yüklenceğini öğrenmek için bu Instructable da: "Adım 7: Eğer yüklenmediyse: Install the DHT sensör kütüphanesini Adafruit ten
yükleyin" bölümüne bakın.

Image Notes
1. Click here or press F9 to generate the code

Image Notes
1. Click here to compile and upload the code

Adım 12: Visuino: ESP8266 Board türünü seçin ve Access Point(erişim noktası) e bağlamak için yapılandırın
Şimdi Ekran modülünü programlayalım.

1. new Project(yeni proje) başlatın.
2. Click on the "Tools" button on the Arduino component, and when the dialog appears, select "NodeMCU ESP-12" as you did in Step 4 for the
Thermometer module

Sonra Thermometer(termometre) modülünün Access Point(erişim noktası) e bağlanmak ve 200.200.200.200 sabit IP Adresini kullanmak için modülü yapılandırmamız
gerekir
1. Object Inspector da, "Modules" özelliğini, sonra "WiFi" alt özelliğini,sonra da "AccessPoint: alt özelliğini genişletin ve değerinin yanındaki " ..." butonuna tıklayın(Picture
1)
2. "AccessPoins" editöründe, “WiFi Access Point” i seçin, sonra erişim noktası(Access point) eklemek için " +" butonuna tıklayın (Picture 2)
3. Object Inspector da, "SSID" özelliğinin değerini “Thermometer” olarak ayarlayın( Picture 3)
4. Object Inspector da, expand the “Config” özelliğini genişletin ve “Enabled” alt özelliğinin değerini “True” olarak ayarlayın( Picture 4)
5. Object Inspector da, “IP” alt özelliğinin değerini “200.200.200.200” olarak ayarlayın( Picture 5)
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Image Notes
1. Click here

Image Notes
1. 2. Click here
2. 1. Select this
3. 1. Select this

Image Notes
1. Set this property

Image Notes
1. Set this property
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Image Notes
1. Set this property

Adım 13: Visuino: İletişim için bir UDP Soketini ekleyin
Şimdi iletişim için bir UDP soketi eklemeliyiz.
1.
2.
3.
4.

Object Inspector da, WiFi ın Sockets alt özelliğinin değerinin yanındaki "..." butonuna tıklayın (Picture 1)

Sockets editöründe “UDP Socket” i seçin ve sonra " +" butonuna tıklayın (Picture 2)
Object Inspector da, “RemoteIPAddress” özelliğinin değerini “200.200.200.200” olarak ayarlayın( Picture 3)
Object Inspector da “RemotePort” ın değerini “8888” olarak ayarlayın( Picture 4)

Image Notes
1. Click here

Image Notes
1. 1. Select this
2. 2. Click here

Image Notes
1. Set this property
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Adım 14: Visuino: LCD bileşenini ekleyin ve bağlayın ve Sıcaklığı görüntülemek için Elementler(elemanlar) ekleyin
1. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " lcd " yazın,sonra "Liquid Crystal Display (LCD) - I2C" bileşenini seçin (Picture 1) ve tasarım
alanına bırakın
2. "Elements" editörünü (Picture 3) açmak için "Tools" butonuna tıklayın(Picture 2)
Değerin tanımlamasıyla bir Text(metin) alanı ve Sıcaklık ve Nem değerlerini görüntülemek için Analog alan ekleyeceğiz.
İlk başta Description(tanımlama) ve Sıcaklık için değer alanları ekleyeceğiz:
1.
2.
3.
4.

“Elements” editörünün sağ penceresindeki "Text Field" ı seçerek Sıcaklık tanımlama metni için Text(metin) alanı ekleyin,sonra "+" butonuna tıklayın (Picture 3)

Object Inspector da elementin "InitialValue" özelliğini "Temp:" olarak ayarlayın(Picture 4) – Görüntülenecek metni belirtir
“Elements” editörünün sağ penceresindeki "Analog Field" ı seçerek Sıcaklık değeri için Analog alanı ekleyin,sonra "+" butonuna tıklayın (Picture 5)

Object Inspector da elementin "Column" özelliğini 10 olarak ayarlayın(Picture 6) – Bu özellik alanın göze çarpan-hareketsiz sütununu belirtir

Image Notes
1. Select this component

Image Notes
1. Click here

Image Notes
1. Set this property

Image Notes
1. 1. Select this
2. 2. Click here
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Image Notes
1. Set this property

Image Notes
1. 1. Select this
2. Click here

Adım 15: Visuino: Nemi görüntülemek için Text(metin) ve Analog Value(analog değer) elementlerini(elemanlarını)
ekleyin ve kurulumlarını yapın
Nem için önceki adımları tekrar edeceğiz:
1.
2.
3.
4.
5.

“Elements” editörünün sağ penceresindeki "Text Field" ı seçerek ve"+" butonuna tıklayarak Nem tanımlama metni için Text(metin) alanı ekleyin (Picture 1)

Object Inspector da elementin "InitialValue" özelliğini "Humidity:" olarak ayarlayın:" (Picture 2)
Object Inspector da elementin "Row" özelliğini 1 olarak ayarlayın (Picture 3) – Bu Ekranın ikinci satırında gösterilen ekranı belirtecektir
“Elements” editörünün sağ penceresindeki "Analog Field" ı seçerek ve"+" butonuna tıklayarak Nem değeri için Analog alanı ekleyin (Picture 4)
Object Inspector da elementin "Column" özelliğini 10 olarak ayarlayın (Picture 5)

6. Object Inspector da elementin "Row" özelliğini 1 olarak ayarlayın (Picture 6)

Image Notes
1. Set this property

Image Notes
1. 1. Select this
2. 2. Click here
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Image Notes
1. Set this property

Image Notes
1. 1. Select this
2. 2. Click here

Image Notes
1. Set this property

Image Notes
1. Set this property

Adım 16: Visuino: Split Structure(yapı ayırma) bileşeni ekleyin ve ona Analog kanallar ekleyin
Thermometer(termometre) modülü sıcaklık ve nemi paket olarak ikili değişken nokta formunda gönderir. Onun kodunu düzgün bir şekilde çözmeliyiz. Bunun için
içinde 2 Analog elementli(elemanlı) bir “Split Structure” bileşeni gerekir.
1. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " split " yazın,sonra " Split Structure " bileşenini seçin (Picture 1) ve tasarım alanına
bırakın
2. "Elements" editörünü (Picture 3) açmak için "Tools" butonuna tıklayın (Picture 2)
3. "Elements" editöründe “Analog” elementini(elemanını) seçin, sonra 2 Analog element(eleman) (Picture 4)eklemek için "+" butonuna 2 kez tıklayın
(Picture 3)
4. Elements editörünü kapatın.
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Image Notes
1. Select this component

Image Notes
1. Click here

Image Notes
1. 1. Select this
2. 2. Click here 2 times

Adım 17: Visuino: Bileşenleri bağlayın
1. SplitStructure1 bileşeninde "Elements.Analog1" un " Out " pinini LiquidCrystalDisplay1 bileşeninin "Elements.AnalogField1"
elementinin(elemanının) " In " pinine bağlayın (Picture 1)
2. SplitStructure1 bileşeninde "Elements.Analog2" un " Out " pinini LiquidCrystalDisplay1 bileşeninin "Elements.AnalogField2"
elementinin(elemanının) " In " pinine bağlayın (Picture 2)
3. LiquidCrystalDisplay1 bileşeninin " Out " pinini “NodeMCU ESP-12” bileşeninin I2C kanalının " In " pinine bağlayın ( Picture 3)
4. “NodeMCU ESP-12” bileşeninde “Modules.WiFi.Sockets.UDPSocket1” in ( Picture 4) " Out " pinini SplitStructure1 bileşeninin " In " pinine bağlayın (Picture
5)
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Step 18: Generate, Compile, and Upload the ESP8266 code for the Display
1.
2.
3.
4.

In Visuino, Press F9 or click on the button shown on Picture 1 to generate the Arduino code, and open the Arduino IDE
Connect the second NodeMCU module (The one with the Display) with USB cable to the computer
Bu Instructable da size gösterdiğim board tipini ve seri portu seçin
In the Arduino IDE, click on the Upload button, to compile and upload the code (Picture 2)

Image Notes
1. Click here or press F9 to generate the code

Image Notes
1. Click here to compile and upload the code

Step 19: And play...
Congratulations! You have completed the project.
Picture 1 shows the connected and powered up project. Resimde görebildiğiniz üzere Ekran Sıcaklık ve Nemi gösterecektir.
Resim 2’de Sıcaklık ve Nem ölçme modülü için tamamlanmış Visuino diyagramını görebilirsiniz
Resim 3’te I2C LCD Ekran modülü için tamamlanmış Visuino diyagramını görebilirsiniz.
Also attached are the Visuino projects, that I created for this Instructable. You can download and open them in Visuino: https://www.visuino.com
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File Downloads

ESP8266_DHT11_I2CDisplay_Instructable.zip (1 KB)
[NOTE: When saving, if you see .tmp as the file ext, rename it to 'ESP8266_DHT11_I2CDisplay_Instructable.zip']
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