
Giriş:  ESP8266 ve Visuino: Wii Nunchuck ile WiFi Kumanda Kontrollü Akıllı Araba Robotu
Akıllı araba setleri    L298N Motor Sürücü Modülleriyle birleştirildiğinde robot arabalar yapmak için en kolay yollardan birini sunar. Daha önceden  Akıllı Arabaları
Arduino ve Joystick ile nasıl kontrol edebileceğiniz hakkında bir Instructable hazırlamıştım.Eğer Arabayı kumandayla kontrol edebilirsek daha ilginç olur.ESP8266
modülleri gömülü Wi-Fi lı düşük maliyetli bağımsız çok iyi controller lardı ve robot arabayı kumandayla kontrol etmek için çok uygunlardır.

Bu Instructable da size WiFi üzerinden bir Wii Nunchuck Controller ile Visuino ve 2 NodeMCU ESP8266 modülünün yardımıyla bir Akıllı Arabayı kumandayla kontrol
etmenin ne kadar kolay olduğunu göstereceğim.

Adım 1: Bileşenler
1. Bir tane 2 DC motor,vites ve tekerlekli Akıllı araba gövdesi 
2. 2 tane NodeMCU ESP8266   board (I used both NodeMCU 0.9, and NodeMCU 1.0 versions, but any other combination, or even stand alone ESP-12   will work)
3. Bir adet L298N Çift Motor Sürücü Modülü
4. Bir adet Wii Nunchuck Controller
5. 2 tane USB kablolu USB Güç kaynağı (Araba için USB Power Bank ve kumanda için USB Adaptör(Picture 2) kullandım ama diğer kombinasyonlar da 

çalışacaktır)
6. 4 tane Dişi-Dişi jumper kablo

7. 6 adet Dişi-Erkek jumper kablo
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Adım 2: Motorları L298N Motor Sürücü board una bağlayın
1. Kabloları motorların birinden L298N Motor Sürücü Modülünün    OUT1(çıkış1) ve OUT2(çıkış2) Motor Kontrol pinlerine bağlayın (Picture 1)
2. Kabloları motorların birinden L298N Motor Sürücü Modülünün    OUT3(çıkış3) ve OUT4(çıkış4) Motor Kontrol pinlerine bağlayın (Picture 2)
3. Resim 3 L298N Motor Sürücü Modülüne bağlanmış kabloları gösterir
4. Resim 4 kabloların diğer ucunun Motorlara nasıl bağlı olduğunu ve 0.1uF kıvılcımsız kapasitörün Motorlara nasıl lehimlendiğini gösterir 

Adım 3: Power(güç kaynağını) L298N Motor Sürücü board una bağlayın
1. L298N Motor Sürücü Modülünün   12V VCC Power  (Güç kaynağı) pinine bir Dişi-Erkek Power(güç kaynağı) kablosunun(kırmızı kablo) Erkek ucunu 

bağlayın (Picture 1 and 2)
2. L298N Motor Driver Module     L298N Motor Sürücü Modülünün   Ground   (toprak) pinine bir Dişi-Erkek Ground (toprak) kablosunun(siyah kablo) Erkek 

ucunu bağlayın (Picture 1 and 2)
3. Ground(toprak) (siyah kablo) kablosunun diğer ucunu ESP8266 NodeMCU Modülünün Ground pinine bağlayın (Picture 3)
4. Power (güç kaynağı) kablosunun(kırmızı kablo) diğer ucunu ESP8266 NodeMCU Modülünün 5V(1.0 versiyonunda "Vin" olarak adlandırılır) Power(güç 

kaynağı) Pinine bağlanır (Picture 3)
5. Resim 4 NodeMCU 0.9 un Ground(toprak) , 5V(Vin) Power (güç kaynağı) ve Digital 2 pinlerini gösterir
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Adım 4: L298N Motor Sürücü board kontrol pinlerini ESP8266 NodeMCU ya bağlayın
1. L298N Motor Sürücü Modülüne    ENA ve ENB jumper larını bağlayın (Picture 1)
2. Bir Dişi-Erkek kablosunun(Control 1)( mor kablo) Dişi ucunu L298N Motor Sürücü Modülünün IN1 pinine bağlayın (Picture 1)
3. Bir Dişi-Erkek kablosunun(Control 2)( mavi kablo) Dişi ucunu L298N Motor Sürücü Modülünün IN2 pinine bağlayın (Picture 1)
4. Bir Dişi-Erkek kablosunun(Control 3)( yeşil kablo) Dişi ucunu L298N Motor Sürücü Modülünün IN3 pinine bağlayın (Picture 1)
5. Bir Dişi-Erkek kablosunun(Control 4)( sarı kablo) Dişi ucunu L298N Motor Sürücü Modülünün IN4 pinine bağlayın (Picture 1)
6. Control 1 kablosunun(mor kablo) diğer ucunu ESP8266 NodeMCU Modülünün Digital 2 Pinine bağlayın (Picture 2)
7. Control 2 kablosunun(mavi kablo) diğer ucunu ESP8266 NodeMCU Modülünün Digital 3 Pinine bağlayın (Picture 2)
8. Control 3 kablosunun(yeşil kablo) diğer ucunu ESP8266 NodeMCU Modülünün Digital 4 Pinine bağlayın (Picture 2)
9. Control 4 kablosunun(sarı kablo) diğer ucunu ESP8266 NodeMCU Modülünün Digital 5 Pinine bağlayın (Picture 2)

10. Resim 4’te bu adımda bağlantıları yapılmış NodeMCU 0.9 pinlerini Kırmızı ile gösterilir. Önceki adımda yapılmış bağlantılar mavi ile gösterilir
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Adım 5: Araba gövdesine power(güç kaynağı) ve secure the lose(kaybı güvende tutma) bileşenini ekleyin
1. Güç kaynağı ekleyin (Benim çalışmamda şarj edilebilir USB power bank kullandım) (Picture 1)
2. Kabloları ve board u gövdeye sağlamlaştırmak için yapışkan bant, lastik bant,vida veya diğer uygun yolları kullanın (Pictures 1 and 2)
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Adım 6: Jumper kablolarını Wii Nunchuck Controller a bağlayın
Wii Nunchuck Controller   I2C arayüzünü kullanır. Resim 1 Wii Nunchuck controller bağlantı cihazının I2C pinlerini gösterir. Bağlantı cihazı sadece kabloları ona 
bağlamak için tasarlanmaz, ayrıca diğer özellikle tasarlanmış bağlantı cihazına da takılır, ama Erkek jumper kablolarını ona bağlamak için kolay bir yol vardır. Bağlantı 
cihazı pinlerin yanında küçük deliklere sahiptir (Picture 2) ve bir erkek jumper kablonun pinini takarak (Picture 3) bir bağlantı yapabiliriz. Ayrıca Wii Nunchuck 
Controllers için de özellikle tasarlanmış adaptörler bulunur, ama buna sahip değilim, bu yüzden kabloları direkt olarak bağladım.

1. Resim 1 ve 2’de gösterildiği gibi bağlantı cihazını cihazın uzun düz kenarı aşağıda olacak şekilde yerleştirin
2. Erkek-Dişi jumper kablolarından(kırmızı kablo) birinin Erkek ucunu Sol Aşağıdaki (3.3V Power(güç kaynağı)) pine sokun (Picture 3)
3. Diğer Erkek-Dişi jumper kablolarından(yeşil kablo) birinin Erkek ucunu Sağ Aşağıdaki (SDA/Data(veri)) pine sokun (Picture 4)
4. Diğer Erkek-Dişi jumper kablolarından(sarı kablo) birinin Erkek ucunu Sol Üstteki (SCL/Clock(zaman sayma)) pine sokun (Picture 5)
5. Diğer Erkek-Dişi jumper kablolarından(siyah kablo) birinin Erkek ucunu Sağ Üstteki (GND/Ground(toprak)) pine sokun (Picture 6)
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Adım 7: Wii Nunchuck u İkinci ESP8266 NodeMCU ya bağlayın
1. SCL kablosunun(sarı kablo) diğer ucunu ESP8266 NodeMCU board unda SCL/Digital pin 1 e bağlayın (Picture 1)
2. SDA kablosunun(yeşil kablo) diğer ucunu ESP8266 NodeMCU board unda SDA/Digital pin 2 ye bağlayın (Picture 1)
3. Ground (toprak(siyah kablo)) kablosunun diğer ucunu  ESP8266 NodeMCU   board unun Ground(toprak) pinine bağlayın (Picture 2)
4. 3.3V VCC Power(Güç kaynağı(Kırmızı kablo)) kablosunun diğer ucunu ESP8266 NodeMCU board unun 3.3V Power(güç kaynağı) pinine 

bağlayın (Picture 2)
5. Resim 3 NodeMCU 1.0 ın Ground(toprak), 3.3V Power(güç kaynağı), Digital 1 ve Digital 2 pinlerini gösterir
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Step 8: 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!

If you have not done follow the steps in this Instructable to setup the Arduino IDE to program ESP 8266!

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

Image Notes
1. Click on this "Tools" button

Adım 9: Visuino: Motor Driver Bridge(Motor Sürücü Köprüsü) bileşenini ekleyin ve bağlayın
1. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " motor " yazın,sonra " Dual DC Motor Driver 2 Pin Bridge (L9110S, L298N)" bileşenini seçin 

(Picture 1) ve tasarım alanına bırakın
2. L298N Motor Sürücü Modülüne    ENA ve ENB jumper larının bağlandığından itibaren, motor başına sadece 2 pinle modülü kontrol edeceğiz. Visuino   jumper 

ların bağlantısının kesilmesi durumunda modülü 3 pinle kontrol etmek için bir bileşene de sahiptir, ama gerekli değildir
3. DualMotorDriver1 bileşeninin "Motors[ 0 ]" kanalının "Direction(B)" çıkış pinini NodeMCU ESP-12 bileşeninin "Digital[ 2 ]" kanalının "Digital" giriş pinine 

bağlayın ( Picture 1)
4. DualMotorDriver1 bileşeninin "Motors[ 0 ]" kanalının " Speed(A)" çıkış pinini NodeMCU ESP-12 bileşeninin "Digital[ 3 ]" kanalının "Analog" giriş pinine 

bağlayın ( Picture 2)
5. DualMotorDriver1 bileşeninin "Motors[ 1 ]" kanalının "Direction(B)" çıkış pinini NodeMCU ESP-12 bileşeninin "Digital[ 4 ]" kanalının "Digital" giriş pinine 

bağlayın ( Picture 3)
6. DualMotorDriver1 bileşeninin "Motors[ 1 ]" kanalının " Speed(A)" çıkış pinini NodeMCU ESP-12 bileşeninin "Digital[ 5 ]" kanalının "Analog" giriş pinine 

bağlayın ( Picture 4)

http://www.instructables.com/id/ESP8266-and-Visuino-WiFi-Remote-Control-Smart-Car-/

https://www.visuino.com/
http://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?icep_ff3=9&pub=5575122344&toolid=10001&campid=5337793773&customid=&icep_uq=L298NS&icep_sellerId=&icep_ex_kw=&icep_sortBy=12&icep_catId=&icep_minPrice=&icep_maxPrice=&ipn=psmain&icep_vectorid=229466&kwid=902099&mtid=824&kw=lg
https://goo.gl/JLP8sy
https://www.visuino.com/
https://www.visuino.com/
https://www.visuino.com/
https://www.visuino.com/
http://www.instructables.com/id/Setting-Up-the-Arduino-IDE-to-Program-ESP8266/
http://www.arduino.cc/.


Image Notes
1. Select this component

Adım 10: Visuino: Modülü Access Point(erişim noktası) olarak kurun
1. Object Inspector da, "Modules" özelliğini, sonra "WiFi" alt-özelliğini, en sonda "AccessPoint" alt özelliğini genişletin (Picture 1)

2. "AccessPoint" in “SSID” alt özelliğinin değerini “SmartCar1” olarak ayarlayın( Picture 1)

200.200.200.200 olan sabit bir IP adresi atayacağız,böylece IP den modüle kolayca bağlanabileceğiz:

1. Object Inspector da, AccessPoint" özelliğinin “Config"  alt özelliğini genişletin (Picture 2)
2. Config in “Enabled” alt özelliğinin değerini “True” olarak ayarlayın( Picture 2)
3. “IP” alt özelliğinin değerini " 200.200.200.200" olarak ayarlayın(Picture 3)

http://www.instructables.com/id/ESP8266-and-Visuino-WiFi-Remote-Control-Smart-Car-/



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

Image Notes
1. Set this property

Adım 11: Visuino: İletişim için bir UDP Soketi ekleyin
İletişim için bir UDP soketi ekleyin.

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

2. Sockets editörde “UDP Socket” i seçin ve sonra " +" butonuna tıklayın (Picture 2)
3. Object Inspector da “Port” un değerini “8888”olarak atayın( Picture 4)

Image Notes
1. Click here

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

Adım 12: Visuino: Split Structure(ayrık yapı) bileşenini ekleyin ve bileşene Analog kanallar ekleyin
Kumandanın sol ve sağ motorların hızlarını göndermesi gerekir. En basit yol ise ikili değişken nokta formunda bir yapı olarak göndermektir. Bunun kodunu düzgün bir
şekilde çözmeliyiz. Bunun için içinde 2 “Analog” elementiyle(elemanı) bir “Split Structure” bileşenine ihtiyacımız vardır.

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 açmak (Picture 3) için "Tools" butonuna tıklayın (Picture 2)  
3. "Elements" editöründe “Analog” elementini(elemanını) seçin ve sonra 2 Analog elementi eklemek (Picture 4) için "+" butonuna 2 kez tıklayın (Picture 3)
4. Elements editörünü kapatın

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

Adım 13: Visuino: Split Structure bileşeninin bağlantısını yapın
1. SplitStructure bileşeninde "Elements.Analog1" in " Out " pinini DualMotorDriver1 bileşeninin "Motors[ 0 ]" kanalının "In" pinine bağlayın (Picture 1)
2. SplitStructure bileşeninde "Elements.Analog2" nin " Out " pinini DualMotorDriver1 bileşeninin "Motors[ 1 ]" kanalının "In" pinine bağlayın (Picture 2)
3. “NodeMCU ESP-12”  bileşeninde “Modules.WiFi.Sockets.UDPSocket1” in " Out " pinini SplitStructure1 bileşeninin "In" pinine bağlayın (Picture 3)

Projenin Akıllı Araba programlama bölümü tamamlandı!

On Picture 4 you can see the complete Visuino   Diagram.

http://www.instructables.com/id/ESP8266-and-Visuino-WiFi-Remote-Control-Smart-Car-/
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Adım 14: Akıllı Araba için ESP8266 kodunu Üretin,Derleyin ve Yükleyin
1. In Visuino, Press F9 or click on the button shown on Picture 1 to generate the Arduino code, and open the Arduino IDE
2. USB kabloyla ilk NodeMCU modülünü (Akıllı Arabanın üstündeki) bilgisayara bağlayın
3. Select the board type and serial port as I have shown you in this Inctructable
4. Make sure you have installed the latest staging version of the ESP support! The stable release does not have some of the latest features, and you will 

have errors when you try to compile!
5. In the Arduino IDE, click on the Upload button, to compile and upload the code (Picture 2)

http://www.instructables.com/id/ESP8266-and-Visuino-WiFi-Remote-Control-Smart-Car-/
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Image Notes
1. Click here or press F9 to generate the code

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

Adım 15: Visuino:ESP8266 Board türünü seçin ve Access Point(erişim noktası) e bağlanmak için board u yapılandırın
Şimdi Wii Nunchuck Kumanda Control modülünü programlayalım.

1. new Project(yeni proje) başlatın.
2. Arduino bileşenindeki “Tools” butonuna tıklayın ve diyalog göründüğünde Akıllı Araba modülü için Adım 8’de yaptığınız gibi "NodeMCU ESP-12" yi seçin

Sonra modülü Smart Car(Akıllı Araba) modülünün Access Point(erişim noktası) ine bağlanması için yapılandırmamız ve 200.200.200.100 adlı sabit bir IP adresi 
kullanmamız gerekir,böylece 200.200.200.X alt ağıyla aynı olabilir.

1. Object Inspector da, “Modules” özelliğini, “WiFi” alt özelliğini, sonra da “AccessPoints” alt özelliğini genişletin ve değerinin yanındaki " ..." butonuna 
tıklayın(Picture 1)

2. "AccessPoins" editöründe, “WiFi Access Point” i seçin vesonra erişim noktası(Access point) eklemek için soldaki " +" butonuna tıklayın (Picture 2)
3. Object Inspector içinde, "SSID" özelliğinin değerini “SmartCar1” olarak ayarlayın( Picture 3)
4. Object Inspector içinde, “Config” özelliğini genişletin ve “Enabled” alt özelliğinin değerini “True” olarak ayarlayın( Picture 4)
5. Object Inspector içinde, “IP” alt özelliğinin değerini “200.200.200.100” olarak ayarlayın( Picture 5)

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

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

Image Notes
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1. Set this property

Adım 16: 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 sağdaki “UDP Socket” i seçin ve sonra soldaki " +" butonuna tıklayın (Picture 2)
3. Object Inspector da, “RemoteIPAddress” özelliğinin değerini “200.200.200.200” olarak atayın ( Picture 3) – bu daha sonra Akıllı Araba ESP8266 modülüne 

atayacağımız sabit IP adresidir 
4. Object Inspector da “RemotePort” un değerini “8888” olarak ayarlayın ( Picture 4)
5. "Sockets" diyaloğunu kapatın

Image Notes
1. Click here

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

Image Notes Image Notes
1. Set this property 1. Set this property
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Adım 17: Visuino: Wii Nunchuck bileşenini ekleyin ve bağlantısını yapın
1. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " wii " yazın,sonra " Wii Nunchuck Controller" bileşenini seçin (Picture 1) ve tasarım alanına 

bırakın
2. WiiNunchuck1 bileşeninin " Out " pinini (Picture 2) NodeMCU ESP-12 bileşeninin I2C kanalının "In" pinine bağlayın ( Picture 3)

Image Notes
1. Select this component

Adım 18: Visuino: Map Range(harita menzil) bileşenini ekleyin,bağlayın ve yapılandırın
Wii Nunchuck Joystick 0.0’dan 1.0’a kadar olan değerlerin tam bir aralığını üretmez. Yerine değerler yaklaşık 0.14 ile yaklaşık 0.89 arasındadır. Değerler controller dan
controller a biraz farklılaşabilir. Nunchuck "Y" aralığını tam bir aralığa dönüştürmek için Map Range bileşenini kullanabiliriz. "X" aralığını da düzeltebiliriz ama tam bir
aralıkta dönme ileri/geri hız kadar önemli olmadığı için gerekli değildir.

1. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " map " yazın,sonra " Map Range" bileşenini seçin (Picture 1) ve tasarım alanına bırakın
2. WiiNunchuck1 bileşeninin “Stick” grubunun " Y " pinini MapRange1 bileşeninin "In" pinine bağlayın (Picture 2)
3. MapRange1 bileşenini seçin (Picture 3)
4. Object Inspector da "InputRange" özelliğini genişletin (Picture 3)
5. Object Inspector da "Max" alt-özelliğinin değerini "0.89" olarak ayarlayın(Picture 3)
6. Object Inspector da "Min" alt-özelliğinin değerini "0.14" olarak ayarlayın (Picture 4)
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Image Notes
1. Select this component

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

Adım 19: Visuino: Steering Differential (yönlendirme değer farkı)bileşenini ekleyin ve bağlayın
1. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " steer " yazın,sonra " Steering Differential" bileşenini seçin (Picture 1) ve tasarım 

alanına bırakın Bu bileşen Joystick teki Speed(hız) ve Direction(yön) a dayalı olarak sağ ve sol motorların hızını hesaplayacaktır (X ve Y kontrol)
2. WiiNunchuck1 bileşeninin “Stick” grubunun " X " pinini Steering1 bileşeninin "Direction " giriş pinine bağlayın (Picture 2)
3. MapRange1 bileşeninin " Out " pinini Steering1 bileşeninin " Speed " giriş pinine bağlayın (Picture 3)

Image Notes
1. Select this component
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Adım 20: Visuino: Make Structure(yapı oluşturma) bileşeni ekleyin ve ona Analog kanallar ekleyin
2 motorun hızları için 2 analog değerli bir paket göndermemiz gerekir. Bunu yapmak için 2 analog değerli bir yapı yapacağız ve yapıyı UDP soketi üzerinden 
göndereceğiz.

1. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " make " yazın,sonra " Make 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.

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

Adım 21: Visuino: Make Structure(yapı oluşturma) bileşenini bağlayın
1. Steering1 bileşeninin “Motors” pin listesindeki " Left " pinini MakeStructure1 bileşeninin “Elements.Analog1” elementinin(elemanının) "In " pinine bağlayın 

(Picture 1)
2. Steering1 bileşeninin “Motors” pin listesindeki " Right " pinini MakeStructure1 bileşeninin “Elements.Analog2” elementinin "In " pinine bağlayın 

(Picture 2)
3. “NodeMCU ESP-12” bileşeninde “Modules.WiFi.Sockets.UDPSocket1” in " Out " pinine MakeStructure1 bileşeninin " Out " pinini bağlayın (Picture 3)
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Adım 22: Kumanda kontrolü için ESP8266 kodunu üretin,derleyin ve yükleyin
1. In Visuino, Press F9 or click on the button shown on Picture 1 to generate the Arduino code, and open the Arduino IDE
2. USB kabloyla ikinci NodeMCU modülünü (Wii Nunchuck Controller ile olan modül) bilgisayara bağlayın
3. Select the board type and serial port as I have shown you in this Inctructable
4. 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
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Adım 23: And play...
Bu noktada Akıllı Arabayla oynamaya başlayabilirsiniz.

Eğer araba ve kumandaya güç kaynağı bağlarsanız, Wii Nunchuck   un Joystick ini arabayı kontrol etmek için kullanabilirsiniz, Joystick ileri ve geri hareket ettirilince 
araba İleri ve Geri yönlerinde hareket edecektir ve Joystick sol ve sağa hareket ettirilince araba sağa veya sola dönecektir.

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

On the Picture you can see the complete Visuino   diagram.

Eğer şu ana kadar aktarılan bilgi sizin için yeterliyse,sonraki adımları yok sayabilirsiniz ancak arabayı eğim özellikli Wii Nunchuck ile kontrol etmek isterseniz, sonraki 
adımları takip edin.

Adım 24: Visuino: Analog Toggle Switch(Analog geçiş anahtarı) bileşenini ekleyin ve bağlantısını yapın
Wii Nunchuck ta Joystick ve Eğim kontrolü arasında geçiş yapmak için “Z” tuşunu kullanmayı isteriz. Kontrolleri değiştirmek için 2 Analog anahtarı eklememiz 
gerekecektir:

1. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " switch " yazın,sonra " Analog Toggle Switch" bileşenini seçin (Picture 1) ve tasarım alanına 
bırakın

2. WiiNunchuck1 bileşeninin " Stick " grubunun “X” pinini AnalogToggleSwitch1 bileşeninin " False " giriş pinine bağlayın (Picture 2)
3. AnalogToggleSwitch1 bileşeninin " Out " pinini Steering1 bileşeninin " Direction " giriş pinine bağlayın (Picture 3)
4. MapRange1 bileşeninin “Out” pinini AnalogToggleSwitch2 bileşeninin " False " giriş pinine bağlayın (Picture 4)
5. AnalogToggleSwitch2 bileşeninin " Out " pinini Steering1 bileşeninin " Speed " giriş pinine bağlayın (Picture 5)
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Image Notes
1. Select this component
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Adım 25: Visuino: Eğim için 2 tane Map Range(harita menzil) bileşeni ekleyin ve bağlantısını yapın
Wii Nunchuck Eğimi Joystick in çalışma şekline benzer biçimde 0.0 dan 1.0 a kadar olan tam aralıklı değeri iletmez. Nunchuck "X" ve "Y" eğim aralıklarını tam 
aralıklara dönüştürmek için Map Range bileşenlerini kullanabiliriz.

1. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " map " yazın, sonra " Map Range" bileşenini seçin (Picture 1) ve onlardan ikisini tasarım alanına
bırakın

2. WiiNunchuck1 bileşeninin " Stick " grubunun “X” pinini MapRange2 bileşeninin " In " giriş pinine bağlayın (Picture 2)
3. MapRange2 bileşeninin “Out” pinini AnalogToggleSwitch1 bileşeninin " True " giriş pinine bağlayın (Picture 3)
4. WiiNunchuck1 bileşeninin " Stick " grubunun “Y” pinini MapRange3 bileşeninin " In " giriş pinine bağlayın (Picture 4)
5. MapRange2 bileşeninin “Out” pinini AnalogToggleSwitch2 bileşeninin " True " giriş pinine bağlayın (Picture 5)

Image Notes
1. Select this component
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Adım 26: Visuino: Eğim için Map Range(harita menzil) bileşenlerini yapılandırın
Bu adımda planlanmış değerler benim Nunchuck controller larıma dayalıdır. Kendi controller ınız için biraz farklı bir değer kullanmanız gerekebilir.

1. MapRange1 bileşenini seçin (Picture 1)
2. Object Inspector da "InputRange" özelliğini genişletin (Picture 1)
3. Object Inspector içinde "Max" alt özelliğinin değerini "0.6" olarak ayarlayın(Picture 1)
4. Object Inspector içinde "Min" alt özelliğinin değerini "0.3" olarak ayarlayın (Picture 2)
5. MapRange2 bileşenini seçin (Picture 3)
6. Object Inspector da "InputRange" özelliğini genişletin (Picture 3)
7. Object Inspector içinde "Max" alt özelliğinin değerini "0.7" olarak ayarlayın (Picture 3)
8. Object Inspector içinde "Min" alt özelliğinin değerini "0.19" olarak ayarlayın (Picture 4)

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

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

Adım 27: Visuino: Edge Detect(kıyı tespit) ve T Flip-Flop bileşenlerini ekleyin ve bağlayın
Toggle(geçiş) işlevselliğini yerine getirmek için, bir Flip-Flop kullanmamız gerekir. Bu amaç için en uygun yol Toggle(T)(geçiş)-FlipFlop kullanmaktır.

FlipFlop u kontrol etmek için olay-durumu sadece butona basıldığında üretmemiz gerekir. Bunun için False(0) tan True(1) ya dijital seviyenin değişimini tespit etmek için 
bir edge detector(kıyı dedektör) a ihtiyacımız vardır

1. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " edge " yazın,sonra " Detect Edge" bileşenini seçin (Picture 1) ve tasarım alanına bırakın
2. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " flip " yazın,sonra " Toggle(T) Flip-Flop" bileşenini seçin (Picture 2) ve tasarım alanına bırakın
3. WiiNunchuck1 bileşeninin "Button" grubunun " Z " pinini Detect Edge1 in "In" pinine bağlayın (Picture 3)
4. DetectEdge1 bileşeninin " Out " pinini Flip-Flop un "In" pinine bağlayın (Picture 4)
5. TFlipFlop1 bileşeninin " Out " pinini AnalogToggleSwitch2 bileşeninin " Select " giriş pinine bağlayın (Picture 5)
6. TFlipFlop1 bileşeninin " Out " pinini AnalogToggleSwitch1 bileşeninin " Select " giriş pinine bağlayın (Picture 6)
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Image Notes Image Notes
1. Select this component 1. Select this component
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Step 28: Generate, Compile, and Upload the ESP8266 code for the Remote
1. In Visuino, Press F9 or click on the button shown on Picture 1 to generate the Arduino code, and open the Arduino IDE
2. Connect the second NodeMCU module (The one with the Wii Nunchuck Controller) with USB cable to the computer
3. 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 29: And play...
Congratulations! Artık robotunuz üstünde tam kumanda kontrolüne sahipsiniz.

Videoda bağlantıları yapılmış ve enerjilendirilmiş Akıllı Araba gösterilir.

Eğer araba ve kumandaya güç kaynağı bağlarsanız, Wii Nunchuck   un Joystick ini arabayı kontrol etmek için kullanabilirsiniz, Joystick ileri ve geri hareket ettirilince 
araba İleri ve Geri yönlerinde hareket edecektir ve Joystick sol ve sağa hareket ettirilince araba sağa veya sola dönecektir

Eğer Wii Nunchuck ta “Z” butonuna basarsanız, videoda görüldüğü gibi controller ın eğimiyle arabayı kontrol etme şeklini değiştirebileceksiniz.

"Z" ye yeniden basarsanız, kontrol türü Joystick kontrolüne tekrar değiştirilir(dönebilir).

On the Picture you can see the complete Visuino   diagram.

Also attached are the Visuino   projects, that I created for this Instructable. You can download and open them in Visuino: https://www.visuino.com

WiiNunchuckWiFiSmartCarInstructable.owarduino Akıllı Araba modülü için yapılmış projedir

WiiNunchuckWiFiSmartCarRemote_Step1_Instructable.owarduino (Eğim kontrolü eklenmeden önce) sadece Joystick kontrollü Wii kumanda kontrol 
modülü için yapılmış projedir

WiiNunchuckWiFiSmartCarRemoteInstructable.owarduino Wii kumanda kontrol modülü için projenin son versiyonudur
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File Downloads

WiiNunchuckWiFiSmartCarRemoteInstructable.zip   (3 KB)
[NOTE: When saving, if you see .tmp as the file ext, rename it to 'WiiNunchuckWiFiSmartCarRemoteInstructable.zip']
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