
 

DEVRE 8: MESAFE SENSÖRÜ VE CM İLE MESAFE ÖLÇÜMÜ 

HC-SR04 ses dalgalarını kullanarak mesafe 

ölçümü işlemi için kullanılan bir aygıttır. 

Üzerinde ses dalgaları için bir verici ve bir 

alıcı bulundurur. Verici üzerinden ses 

dalgaları yayımlayarak bu dalgaların bir 

yüzeye çarpıp geri dönmesi arasında geçen 

süre üzerinden mesafe ölçme imkanı 

sunmaktadır. 2 – 400 cm aralığında ölçüm yapabilmekte ve bu ölçümü 3 

mm hassasiyetinde gerçekleştirebilmektedir.  5V çalışma geriliminde 

üzerinde bulunan VCC, Trigger, Echo ve GND bacaklarına yapılan 

bağlantılar ile kullanılır. 

 

Trigger bacağı aktif hale getirilerek gerilim uygulanması ile birlikte 

verici üzerinden bir ses dalgası yayımlanmaya başlamış olur. Yayımlanan 

ses dalgası bir yüzeyden yansıyarak alıcı üzerine geri döndüğünde HC-

SR04 Echo bacağına gerilim uygular. Ses dalgasının yayımlanması ve geri 

yansıması arasında geçen süre kullanılarak sensörün önündeki mesafe 

hesaplanır. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVRE 9: ARAÇ PARK SENSÖRÜ DEVRESİ 

BUZZER : 2 ile 4 volt arasındaki gerilimle çalışabilen küçük titreştiricidir. 

Bir bobinde ani akım değişimleri meydana getirerek zayıf titreşimler elde 

edilmesini sağlar. Kısa bacak (-) ve uzun bacak(+) kutupları bulunur. 

 

 

Buzzer LED kullanımında olduğu gibi; test edilip bağımsız sürekli ses 

verilmedi isteniyor ise kısa bacak (-) GND ve Uzun bacak (+) 5V’a bağlanır. 

Arduino üzerinden kontrollü ses oluşturulacak ise uzun bacak(+) PIN ‘e 

takılır. 

PIN3 
PIN2 

GND 

5V 

PIN4 



** Mesafe sensörüne 5cm den daha yakın engel geldiğinde buzzer sesli 

uyarı verecek, 5-10 arasında farklı bir kombinasyonda ses verecek ve 10 

cm’den uzak engellerde ses çıkartmayacak şekilde programlayalım. 

 

 

 

// doğrusal denklemden oluşturulan 

formül 

#define GONDER  3        // tring sesi gönderir 



** Farklı mesafelerde, ses tonlama kodlarını tekrar tekrar yazmak yerine, 

fonksiyon oluşturmayı ve fonksiyonu ihtiyaç duyulan kod satırında 

çağırmayı öğreneceğiz. 

DEVRE 10: IŞIK SENSÖRÜ VE BUZZER KULLANIMI 

IŞIK (LDR) SENSÖRÜ : En basit optik sensör olarak 

adlandırabiliriz.  Ortamdaki ışığın şiddetine göre direnç 

değerinin artıp azalması olayıdır.  Ortam ışığı yüksek ise 

direnç düşer, ortam ışığı düşük ise direnç artar. 

 

 

 

 

#define LDR A0         //Işık sensörü bağlantısı 

#define BUZZER 2    //Buzzer  bağlantısı 

int Ldeger;              // LDR ölçümünün atandığı değişken 

void setup() { 

pinMode(LDR,INPUT); 

pinMode(BUZZER,OUTPUT); 

Serial.begin(9600); 

} 

 

 

GND 5V PIN2 A0 



void loop() { 

Ldeger=analogRead(LDR);    // LDR değeri okunarak değişkene atanır  

Serial.println(Ldeger);        // Okunan LDR değeri ekrandan takip edilebilir. 

delay(100); 

if ((Ldeger>0) &(Ldeger<200))            //karanlıkta ses verilmesi 

{ 

  ses_set(600,200);  

} 

if (Ldeger>450)                                 //parlak  ışıkta farklı ses verilmesi 

{ 

  ses_set(2500,200); 

} 

}   // loop sonu 

 

void ses_set(int aralik, int bekle)    //fonksiyon değişkenleri tanımlanır. 

{ 

  tone(BUZZER,aralik); 

  delay(bekle); 

  noTone(BUZZER); 

  delay(bekle); 

} 

 

 

 

 



DEVRE 11: FONKSİYON İLE PROGRAMLAMA (RGB)  

Mesafe sensörü ve ortak anot RGB led kullanarak hazırlayacağımız 

devrede, engel 0-5 cm arasındaysa ledin KIRMIZI, 5-10 arasındaysa ledin 

YEŞİL ve 10-15 aralığında ise led’in MAVİ yanması planlanmaktadır.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Buna göre ;  

#define ZAMAN 1000       // 1 saniye 

#define GONDER 5         //tring  sesi gönderir 

#define AL 6                //echo sesi toplar 

#define KIRMIZI 2 

#define YESIL 3 

#define MAVI 4 

int deger;              // sensörden okunacak değeri atayacağız 

float mesafe;         // mesafeyi cm cinsine dönüştürdüğümüzde oluşacak değer. 

 

void setup() { 

Serial.begin(9600);            // serial monitör ile haberleşme hızı 

pinMode(GONDER,OUTPUT); 

pinMode(AL,INPUT); 

pinMode(KIRMIZI,OUTPUT); 

PIN2 

PIN3 PIN4 

5V 

GND 

PIN5 
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pinMode(YESIL,OUTPUT); 

pinMode(MAVI,OUTPUT); 

 } 

void loop() { 

digitalWrite(GONDER, LOW); 

delayMicroseconds(2);        

digitalWrite(GONDER, HIGH);   

delayMicroseconds(10); 

digitalWrite(GONDER, LOW); 

deger=pulseIn(AL, HIGH) ;       

delay(ZAMAN); 

mesafe=map(deger,242,1732,5,30); 

Serial.print("mesafe:"); 

Serial.print(mesafe); 

Serial.println("cm"); 

 if (mesafe<5) 

 {   

  ledi_yak(LOW,HIGH,HIGH); 

  } 

 if ((mesafe>=5) && (mesafe<10)) 

 {  

  ledi_yak(HIGH,LOW,HIGH); 

  } 

  if ((mesafe>=10) && (mesafe<=15)) 

 {  

  ledi_yak(HIGH,HIGH,LOW); 

  } 



if (mesafe>15)                   // 15cmden uzak mesafede led söner 

 {  

  ledi_yak(HIGH,HIGH,HIGH); 

  } 

  }   //loop 

void ledi_yak(int k,int y,int m)   

{ 

  digitalWrite(KIRMIZI,k); 

  digitalWrite(YESIL,y); 

  digitalWrite(MAVI,m); 

  delay(1000);                     //4. parametre ile SÜRE de fonksiyondan kontrol edilebilir. 

 

DEVRE 12: LM35 SICAKLIK SENSÖRÜ  

 

Ortamın sıcaklık değerini okuyarak, tespit edilmiş sensör kalibrasyonunu 

kullanarak map formülü ile 0C  ye dönüştürüp serial monitöre yazdıralım 

#define TERM A0 

int deger; 

float sicaklik; 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(TERM,INPUT); 

} 

Ortamın sıcaklığını ölçmeye 

yarayan LM35 sıcaklık sensörü analog 

çıkışlı bir sıcaklık sensörüdür. LM35 

sıcaklık sensörü çıkış gerilimi sıcaklık ile 

doğru orantılı olarak değişir. Sıcaklık 

ölçüm aralığı -55 ile 150 derece 

arasında değişmektedir.  



} 

void loop() { 

deger = analogRead(TERM);               // Analog çıkış aldık. 

sicaklik = deger * 0.48828125;         // Voltajımızı derece cinsine çevirmek için 

çarptık.               

//0.48828125 ifadesi [(5V*1000)/1024]10 hesaplamasından geliyor. 

Serial.print("Sıcaklığımız :"); 

Serial.print(sicaklik); 

Serial.println(" Derecedir"); 

delay(1000); 

} 

 

 

DEVRE 13: LCD EKRAN KULLANIMI 

 

Lcd ekranının ilk satırına merhaba, ikinci satırına adınızı yazınız. 

Not: LCD kullanımında kütüphanelerden yararlanılır. 

 

 



#include <LiquidCrystal.h>   //LCD kullanimi icin LiquidCrystal kutuphanesi dahil edilir. 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);    // lcd bağlı olduğu pinler belirtillir. 

void setup() { 

lcd.begin(16, 2);   //Kullanılan LCDnin sutun ve satir sayisi belirtilir. 

lcd.setCursor(0,0);               //Kursör konumu belirtilir. İlk satır 

lcd.println("Merhaba"); 

delay(1000); 

lcd.setCursor(1,1); 

lcd.println(“Mehmet”); 

delay(1000); 

} 

void loop() { 

// sürekli değişip yazdırılmayacağı için loop alanında yazdırmaya gerek yoktur. 

} 

DEVRE 14: SICAKLIK DEĞERİNİN LCD’E YAZDIRILMASI 

LCD ve Lm35 bağlantılarını yaparak sıcaklık değerini LCD’e yazalım. 

#include <LiquidCrystal.h>   //LCD kullanimi icin LiquidCrystal kutuphanesi dahil edilir. 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);    // lcd bağlı olduğu pinler belirtillir. 

#define TERM A0   // LM35 bağlantısı 

int deger;           // LM35 değeri okunarak bu değişkene atanır 

float sicaklik;       // deger içindeki sayısal büyüklük 

void setup() { 

pinMode(TERM,INPUT); 

lcd.begin(16, 2);                  //Kullanılan LCDnin sutun ve satir sayisi belirtilir. 

lcd.setCursor(0,0);               //Kursör konumu belirtilir. İlk satır 

lcd.print("SICAKLIK BİLGİSİ"); 

delay(1000); 

} 



void loop() { 

// sıcaklık sürekli kontrol edilip  yazdırılacağı için loop alanında yazdırılmalıdır. 

deger = analogRead(TERM);        //Analog sıcaklık değeri okundu deger değişkenine atandı. 

sicaklik = deger * 0.48828125;         //Voltajımızı derece cinsine çevirmek için çarptık. 

0.48828125 ifadesi [(5V*1000)/1024]10 hesaplamasından geliyor. 

lcd.setCursor(1,1); 

lcd.print(sicaklik); 

delay(1000); 

lcd.print(“C”); 

 

} 

 

 


