
ARDUINO NOTLARI

Arduino UNO

1) Arduino Nedir?
Arduino İtalyan mühendisler tarafından geliştirilmiş açık kaynak kodlu, devre
şemalarının paylaşıldığı fiziksel bir programlama ortamıdır.

2) Neden Arduino?
● Çok iyi elektronik ve mikrodenetleyici bilgisi olmadan da proje

yapılabilir.
● Kod yazma ortamı olan Arduino IDE bedavadır.
● Tamamen açık kaynak kodlu bir platformdur.
● Kod geliştirme ortamında C/C++ temelli çok basit bir programlama dili

tercih edilmektedir.
● Arduino kartlarından biri için yazılan kodlar diğer arduino kartlarında da

kullanılmaktadır.
● Windows, Linux, MacOS işletim sistemleriyle uyumludur.
● Her türlü sensörden gelen veriyi işleme imkanı sunar.

3) İlk geliştirilen arduino kartı Arduino UNO dur. UNO İtalyanca 1 anlamına
gelmektedir ve 2005 yılında geliştirilmiştir.

4) Çok popüler olduğu için zamanla clon(taklit) leri piyasaya sürülmüştür.
5) Dijital nedir? Analog Nedir?

Bilgisayarların anladığı dile dijital denir. 0 ve 1 lerden oluşur. Bir verinin
bilgisayarın anlayabilmesi için dijitale dönüşmesi gerekir.
Mesela sesimiz analog bir değer iken sensörler yardımıyla bunu dijitale
dönüştürebiliriz. Böylece sesimizi istediğimiz kişi ile paylaşabiliriz(Mesela whatsapp
ile sesini başkasına gönderebilirsin. Çünkü sesin artık dijital oldu)



Arduino UNO’ da 14 tane(0 dan 13 e kadar. Unutma bilgisayar saymaya 0 dan
başlar) dijital pin vardır; 6 tane de (A0,A1,A2,A3,A4,A5) analog pin vardır.

Sensörleri genellikle Arduino’ nun Analog pinlerine bağlarız.

Arduino UNO’ nun üzerinde enerji alabilmek için 5v, ve 3.3v çıkışları vardır.

Arduino UNO genellikle 5V ile çalıştırılır.

Arduino UNO üzerinde 6 tane PWM pinleri vardır. (3,5,6,9,10,11) PWM pinleri
sayesinde LED’ in parlaklığını ayarlayabilir, motorun hızını ve açısını kontrol
edebiliriz. PWM pinlerinden okunan değerler 0-255 arasındadır.
Mesela bir LED’ i 255 ile yakarsak tam yanar, 120 gibi bir değer ile yakarsak yarı
parlaktıkta yanar, 10 gibi bir değer ile yakarsak çok çok kısık yanar.

Arduino UNU’ nun üzerinde 1 adet de buton bulunur. Bu butona bastığımızda
arduino içine yazdığımız kodlar tekrar baştan başlatılır.

Arduino üzerinden - (eksi) hattı almak için GND pinine bağlanılır. Arduino üzerinde
birden fazla GND pini olabilir.

Breadboard

Breadboard devre elemanlarını birbirine bağlamak için kullanılır. Breadboard
sayesinden kabloları birbirine bağlarken lehim yapmamıza gerek kalmaz.
Breadboard kullanarak Arduino’ nun pinlerini de çoğaltabiliriz. Breadboard üzerindeki
+ ve - pinleri yatay olarak, diğerleri de dikey olarak birbirine bağlıdır.

Jumper Kablo



Devre kurarken kullandığımız kablo çeşididir. 3 çeşit jumper kablo vardır
1. Dişi - Erkek

2. Dişi - Dişi

3. Erkek - Erkek



LED

LED’ ler aydınlatma sağlamak için kullanılır. Uzun ayağı +, kısa ayağı ise - pinlerdir.



Direnç

Akıma zorluk gösteren devre elemanıdır. Arduino ile LED’ lere vereceğimiz akım
yüksek olduğu için dirençler ile bu değerler düşürülerek uygun hale getirilir.
Direncin büyüklüğü üzerindeki renklere bakılarak anlaşılır.
Eğer büyük bir direnç kullanırsak LED’ imiz kısık yanar.
Direnci devre içerisinde + veya - hatlara takabiliriz.

HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü

Arduino’ da mesafe ölçmemizi sağlayan sensördür.
Yarasalardan esinlenilerek bulunmuştur.
Ses dalgasıyla çalışır.
Üzerinde 4 adet pin vardır.
VCC - 5V a bağlanır



GND - Arduino üzerinden GND ye bağlanır
TRIG- Tetik pinidir. Ses dalgasını gönderen pindir. Herhangi bir dijital pine bağlanır.
Genelde 12 ye bağlanıyor.
ECHO - Okuma pinidir. Ses dalgasının tekrar gelip okunduğu pindir. Herhangi bir
dijital pine bağlanabilir. Genellikle 13 e bağlanır.

tinkercad.com

Arduino’ muz olmasa bile bilgisayar ortamında devre kurmamızı sağlayan internet
sitesidir.

Tinkercad ile kod yazabilir ve devremizin çalışıp çalışmadığını kontrol edebiliriz.



mBlock 5

Arduino’ ya kod atmamızı sağlayan programdır.
Bu program aracılığıyla blok tabanlı olarak Arduino’ ya kod atıp, sensörlerden veri
okuyabiliriz.

Bazı Kod Örnekleri





Örnek Devre



Mesafe sensörünün çalışması

OLASI HATALAR
1. Arduino’ ya kod atamıyorum.

a. Arduino USB kablo takılı mı?
b. Arduino doğru porta bağlı mı?
c. Yazdığm kodlar doğru mu?
d. Arduino sağlam mı?
e. Kablo sağlam mı?

2. LED’ im yanmıyor?
a. LED sağlam mı?
b. LED artı ve eksi ayağı doğru mu?
c. Direnç değeri doğru mu?

3. Mesafe Sönsörüm Çalışmıyor?
a. Sensör sağlam mı?
b. 4 ayağını doğru bağladım mı? (Artı, eksi, trig, echo)


