
GSM Shield Proje Kitabı
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Set İçeriğini Tanıyalım

Arduino Uno Klon
Atmega328 temelli bir mikrodenetleyici kar�dır. 
Üzerinde 14 adet dijital giriş/çıkış pini, 6 analog giriş, 
16Mhz kristal, usb soke�, ICSP konektörü ve reset tuşu 
bulundurmaktadır. Kart üzerinde mikrodenetleyicinin 
çalışması için gerekli olan her şey bulunmaktadır. 
Kolayca usb kablosu üzerinden Bilgisayara bağlanabilir, 
adaptör veya pil ile çalış�rılabilir.

Role Kontrol Kar�
5V ile kontakların kontrol edilebildiği, Arduino veya 
diğer başka mikrodenetleyeciler ile kullanılabilen bir 
röle kar�dır. Mikrodenetleyeciden te�k sinyali 
sırasında 20mA'lik bir akım çekmektedir. Çeşitli hobi, 
endüstriyel ve robo�k projelerde sıklıkla kullanılır. 
30VDC veya 220VAC gerilimde 10A'e kadar akımı 
anahtarlayabilmektedir. Her bir role için kontrol 
ledleri bulunmaktadır.

Işık yayan diyot (LED), adından da anlaşılacağı gibi 
enerji verildiği zaman görülebilir bir ışık yayan diy �ur. 
Genel olarak kırmızı, sarı ve yeşil olmak üzere üç 
değişik renkte yapılırlar. Çalışma akımları 5 mA ile 50 
mA arasındadır.

Diyot LEDToprak Nem Sensörü
Toprağın içerisindeki nem miktarını veya ufak ölçekte 
bir sıvının seviyesini ölçmek için kullanabileceğiniz bir 
sensördür. Nem ölçer problar ölçüm yapılacak ortama 
ba�rılarak kullanılır. Toprağın veya içine ba�rılan 
sıvının meydana ge�rdiği Dirençten dolayı, prob uçları 
arasında bir gerilim farkı oluşur.

MPU6050
Çeşitli hobi, mul�copter ve robo�k projelerinde 
sıklıklı kullanılan üzerinde 3 eksenli bir gyro ve 3 
eksenli bir açısal ivme ölçer bulunduran 6 eksenli bir 
IMU sensör kar�dır. Kart üzerinde voltaj regulatörü 
bulunduğundan 3 ile 5 V arası bir besleme voltajı ile 
çalış�rılabilir. İvme ölçer ve gyro çıkışlarının her ikisi 
de ayrı kanallardan I²C çıkışı vermektedir.Her eksende 
16 bitlik bir çözünürlükle çıkış verebilmektedir.

Arduino GPRS / GPS Takip Shield - GSM Shield
Arduino kartları ile uyumlu olarak çalışabilen GPRS / 
GPS takip shield, takip uygulamaları için özel olarak 
tasarlanmış�r.  Lokasyon bazl ı  uygulamalar 
geliş�rmeyi kolaylaş�rmak için gerekli parçaları içerir.
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Set İçeriğini Tanıyalım

Jumper kablo
Devrelerimizde kompenantların bağlan�sı için 
kullanılır.

Breadboard
Bu Breadboard beyaz, dikdörtgen, lehimsiz yapıya 
sahip�r. 2 adet güç bus'ı 60 adet sütun, 10 adet sa�r 
toplam 830 adet deliği bulunmaktadır. Bütün pinleri 
standart headerlarla (2.54mm) uyumludur. DIP kılıflı 
mikro işlemciler için iki set beş sa�ra ayrılmış�r. 29-
2 0 AWG  ka b l o l a r ı  i ç i n  d e  u yg u n  d e l i k l e re 
sahip�r.Board'un arka tara�nda yapışkan bir kağıt 
bulunmaktadır. Bu sayede ,istediğiniz yere sabitleyip, 
üzerinde zorlanmadan devre kurabilirsiniz.

GPS modülleriniz ile kullanabileceğiniz ak�f dahili 
antendir.

GPS Anten

Mini Dalgıç Pompa 6V 120 Litre/Saat
Çok sessiz çalışan düşük güç tüke�mine sahip olan su 
geçirmez su motorumuz ile yağ e su gibi sıvıları saate 
120 litreye kadar aktarabilirsiniz. IP68 standarta sahip 
bu ürünümüz su ve toz Geçirmemektedir.
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ESP32 Kamera Arduino Kurulumu

Arduino kartları ile uyumlu olarak çalışabilen GPRS / GPS takip shield, takip uygulamaları için 
özel olarak tasarlanmış�r. Lokasyon bazlı uygulamalar geliş�rmeyi kolaylaş�rmak için gerekli 
parçaları içerir.

AlwaysLocate ™ teknolojisi ile L96, çevresel ve hareketli koşullara göre konumlandırma 
doğruluğu ve güç tüke�mi arasındaki dengeyi sağlamak için AÇIK / KAPALI süresini uyarlamalı 
olarak ayarlayabilir. Süper performansı, L96'yı otomo�v, endüstriyel ve tüke�ci uygulamaları 
için ideal kılar. Son derece düşük güç tüke�mi, özellikle taşınabilir uygulamalar olmak üzere 
güce duyarlı cihazlara uygulanmasını kolaylaş�rır. Arduino'da konum tabanlı uygulamalar 
yapmak için bu iki harika modülü tek bir kar�a birleş�rilmiş ve Kullanıma hazırdır.

EASY ™ (Yerleşik Yardım Sistemi) adı verilen gelişmiş AGPS ile kanıtlanmış AlwaysLocate ™ 
teknolojisini birleş�ren L96, endüstriyel standardı tam olarak karşılar ve büyük ölçüde 
azal�lmış TTFF ve ultra düşük güç tüke�mi sağlar. EASY ™ teknolojisi, L96'nın dahili flash 
bellekte depolanan efemeris verilerini (3 güne kadar) kullanarak yörüngeleri otoma�k olarak 
hesaplamasını ve tahmin etmesini sağlar, böylece modül düşük sinyal seviyelerinde bile 
konumu hızlı bir şekilde sabitleyebilir ve düşük güç tüke�mi sağlayabilir.

Yerleşik LNA ile doğru GPS konumlandırmada daha iyi sonuçlar alınmasına yardımcı olur. 
Kar�a bulunan dört bantlı GSM / GPRS modülü, dünya genelinde güvenilir veri bağlan�sı 
sağlamaktadır. Gömülü antenler sayesinde direkt olarak kullanıma hazırdır. Arduino GPRS / 
GPS Tracker Shield, Quectel'in L96 GNSS / GPS ile M95 GSM / GPRS modülünü temel alır. 
Yerleşik benzersiz QuecFOTA ™ teknolojisi, M95'in aygıt yazılımını uzaktan güncellemesini 
sağlar. Entegre TCP / IP protokol yığınları, seri çoklayıcı ve gelişmiş AT komutları gibi ek 
özellikler, GSM / GPRS ağı üzerinden hızlı ve güvenilir veri ve SMS aktarımını garan� eder ve 
uygulamanın işlevselliğini hiçbir ek maliyet olmaksızın genişle�r.
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ESP32 Kamera Arduino Kurulumu

- LED'ler: 1PPS, 3D FIX, Güç, Status, Netlight
- Butonlar: Powerkey, Kullanıcı

- Kalkanın gücü devre dışı bırakma pimi aracılığıyla devre dışı bırakıldığında 100 
nanoAmps'den az tüke�m.

- L96 GNSS modülü, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS ve GAGAN 
dahil),QZSS, DGPS ve AGPS dahil olmak üzere çoklu konumlandırma ve navigasyon 
sistemlerini destekler.

- Easy sense 3D FIX, Geo-Fence, Arduino'ya bağlı GNSS çıkış pini üzerinden 1PSS.

- L96 modülü, yerleşik kaydedici işlevine sahip�r ve 16 saa�en fazla bir konum kayıt kapasitesi 
sağlar.

- En düşük güç tüke�miyle endüstrinin en yüksek GNSS hassasiye�, doğruluğu ve TTFF (İlk 
Düzeltme Süresi) seviyesi.
- TTFF (İlk Düzeltme Süresi), Soğuk Başlatma: <15s ortalama, Sıcak Başlatma: <5s ortalama.

- GPRS Modülü Kontrol Pinleri: Status, PowerKey

- Gömülü GSM / GPRS ve GNSS antenleri isteğe bağlı olarak harici antenlere bağlanabilir.
- Pil ve güneş enerjisiyle çalışan uygulamalar için gelişmiş güç ve uyku kontrolleri mevcu�ur.

Teknik Özellikler:

- M95 Dört bantlı GPRS modülü GSM850MHz, EGSM900MHz, DCS1800MHz ve PCS1900MHz'i 
destekler.

- Harici Ak�f GNSS Anten Konnektörü (Lehim Gerekli) mevcu�ur.

- Mikro SIM Kart desteklidir.
- GNSS Modülü Kontrol Pinleri: 1PPS, 3D Fix, Force On, Geo-Fence, Reset

- CR1220 GPS / GNSS Yedekleme Kar�nın alt tara�ndaki pil tutucu mevcu�ur.
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ESP32 Kamera Arduino Kurulumu
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Gsm shield ile Sms Gönderme

H�ps://www.kisa.link/OZgr

Sixfab Tracker Kütüphanesi:

Uygulamamıza başlamadan önce yukarda bulunan kütüphane linkinden veya kare kod

İlk projemizde Sixfab Tracker Shield'in kütüphanelerinden yararlanarak belirlediğimiz bir
numaraya istediğimiz mesajı göndereceğiz.

geliş�rmek herzaman daha kolay olacak�r.

üzerinden ilgili kütüphanemizi indirip arduino > library klasörüne kopyalıyoruz.

İlk önce kütüphane bileşenlerini anlarsak daha sonra üzerlerine ekleme yapıp yeni projeler

SMS özelliğini çalış�rabilmemiz için shield üzerindeki switchin NC tara�nda olduğundan emin
olalım.

Sim kar�mızı Gsm Shield üzerine yerleş�rdikten sonra arduino unomuzun üzerine 
oturtuyoruz.
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Gsm shield ile Sms Gönderme

Arduino IDE aç�ktan sonra Dosya>Örnekler>Sixfab_Tracker>SendSMS seçiyoruz.

Örnek kodumuz açılıyor ve bu kod üzerinde bazı değişiklikler yaparak arduinomuza
Kodumuzu yükleyeceğiz.



 

9

Gsm shield ile Sms Gönderme

Bizim ilgileneceğimiz kod sa�rı yukarıdaki kod sa�rıdır. Burda Gsm shield üzerine tak�ğımız 
sim kar�nın değil sms göndermek istediğimiz sim kar�nın numarasını yazacağız. Eğer türkiye 
içerisinde aldığımız ve kullandığımız simkar�mız varsa numaramız +90 ile başlayacak�r. ilk çi� 
�rnakların arasına numarayı yazdığımıza göre ikinci çi� �rnakların içerisine göndermek 
istediğimiz mesajı yazıyoruz.

Numara ve mesajımızı girdikten sonra kodumuzu arduino unomuza yükleyebiliriz.

Örnek olması için yukarıdaki gibi numaranızı yazıp daha sonra istediğiniz mesajı 
Yazdırabilirsiniz.

Kodu yükledikten sonra seri port ekranını açıyoruz. Seri port ekranında göreceğiniz görüntü bu 
şekilde olmalıdır.
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Gsm shield ile Sms Gönderme

Mesajı sistem her çalış�ğında bir defa gönderecek�r. Çünkü biz sms atması için yazdığımız 
komut sa�rını void setup içerisine yazdığımızdan birdefa çalışacak�r. Daha sonraki 
örneklerimizde bir koşula bağlı olarak mesaj alma nasıl olur bunu gözlemleyeceğiz.

Gelen bildirimi telefon ekranından gözlemleyebiliriz.
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GPS ile Konum Bulma

Gsm shield'imizin üzerinde dahili bir gps modülü bulunmaktadır. Bu sayede hem gps hem gsm 
kullanacağımız bir projede tarici olarak bir gps modülü kullanmak zorunda kalmayacağız.

Sixfab Tracker Shield kullanarak GPS datalarını ve bu dataların ne işe yaradığına beraberce bir 
göz atalım.



 

12

GPS ile Konum Bulma

GPS/GNSS örneğini çalış�rabilmek için Tracker shield üzerindeki switchin GPS tara�nda 
olduğuna emin olalım.

Shield'imizi Arduino unomuza takıp kod kısmına geçebiliriz. Uygulamamızı yapmadan önce bu 
projenin açık alanda verimli çalışabileceği bilgisini vermek is�yorum.

Çekim mesafesini ar�rmak için gpsin anten kısmına uygun bir anten takabilirsiniz.
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GPS ile Konum Bulma

Şekildeki gibi kütüphanemizden gps_parse kodumuzu seçip arduinomuza yüklüyoruz.
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GPS ile Konum Bulma

Kodumuzu yükledikten sonra seri port ekranını açıyoruz. Görmemiz gereken görsel yularıdaki 
gibi olmalıdır.

Otoma�k kaydırma kısmında bulunan �ki kaldırıp kordinatlarımızı daha rahat 
gözlemleyebiliriz.
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Kaza Anında Bildirim Gönderen Araç

Kuruluma geçmeden önce switch'in NC konumunda olduğuna emin olalım.

İlk örneğimizin sonunda bir koşula bağlı sms göndermeyi öğreniceğimizi yazmış�m. Bu 
örnekte bir sensör veya bir modülü Sixfab Tracker Shield ile nasıl kullanabileceğimizi 
öğreneceğiz.

- Mpu6050

- Arduino Uno

MPU6050 3 eksenli gyro ve 3 eksen açısal ivme ölçer olan IMU sensörüdür. Toplam 6 çıkış 
veren bu sensör ile�şim için I2C protokolünü kullanır. MPU 6050 gibi IMU sensörleri elektronik 
cihazların çoğunda kullanılır. Haya�mızın bir çok yerinde bu sensör yer almaktadır. Akıllı 
saatler, Fitbit bantları, Robotlar, Drone ,Gimball ve akıllı telefonlarda kullanılmaktadır.İvme 
ölçer Piezoelektrik etkisi ile çalışmaktadır.

Gerekli Malzemeler:

Projemizin amacı aracımız ciddi denge kayıplarında , kaza durumunda yani bir acil durum söz 
konusu olduğunda istediğimiz numaraya bilgi mesajı göndermek. Bu durumu okuyacağımız 
sensörümüz mpu6050 yi tanıyalım.

- Sixfab Tracker Gsm Shield

- Yeteri kadar jumper kablo

Piezoelektrik bazı malzemelerin üzerine mekanik olarak bir kuvvet uygulanması sonucunda 
ortaya çıkan elektrik�r. Sensör kuvvet olarak yer çekimini kullanarak değer verir.
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Kaza Anında Bildirim Gönderen Araç

Devre Kurulumu

h�ps://www.kisa.link/P0nZ

Kodun tamamına kare kod ya da kısa link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kodumuzu kısaca anlatmak gerekirse mpu6050 yi sağa doğru çevirdiğimizde bizim 
belirlediğimiz numaraya kaza yapıldı bildirimini gönderecek�r. Yap�ğımız uygulamaların her 
biri geliş�rmeye açık olduğundan projeleri yaparken en yalın haliyle yapmaya çalışıyorum.
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Kaza Anında Bildirim Gönderen Araç

Kod sa�rında değiş�receğiniz yerler if koşulunun içerisi olabilir siz farklı açılarda bildirim 
göndermek isteyebilirsiniz. Kesinlikle değişmeniz gereken kısım ise bildirim göndereceğiniz 
numara :)

Seri port ekranını ilk aç�ğınızda herşeyi doğru bağladıysanız yukarıdaki görsel ile 
karşılaşacaksınız.

Mpu6050 yi sağa çevirince görseldeki bildirimleri göreceksiniz ve belirlediğiniz numaraya sms 
gönderilecek�r.
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Kaza Anında Bildirim Gönderen Araç

Gelen mesajı telefon ekranında gözlemleyebilirsiniz.
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Konum Takibi

Hadi bunu nasıl yapabileceğimizi öğrenelim.

Genellikle avm tarzı yerlerde aracımızı park edip alışverişimiz bi�rdikten sonra nereye park 
etmiş�m acaba sorusunu kendimize sorarız kimi zaman hemen bulsakta kimi zaman bu bir 
işgenceye döner.

Kimi zaman bir ürünü kaybe�ğimizde keşke telefon gibi arayıp sesini duyarak konumunu 
bulabilsek deriz ama her ürünümüze bir gsm taksak çok maliyetli olurdu bizde bu projede 
değerli bir ürün olan aracımıza gsm shield'imizi koyarak aracımızın konumunu bulmayı 
deneyeceğiz.

Peki aracımıza neredesin diye sorsaydık ve oda bize nerede olduğunun konumunu 
gönderseydi çok güzel olmazmıydı ? Cevabınız evet ise projenin detaylarına geçebiliriz.

Sixfab Tracker Gsm Shield bize mesaj gönderiyor ha�a bir sensör veya modülün durumuna 
görede mesaj gönderiyor bunları önceki projelerimizde gözlemledik. Peki biz gsm shield'imize 
mesaj gönderebilirmiyiz ? Cevap tabikide evet!

GPS/GNSS örneğini çalış�rabilmek için Tracker shield üzerindeki switchin GPS tara�nda 
olduğuna emin olalım.
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Konum Takibi

Shield'imizi Arduino unomuza takıp kod kısmına geçebiliriz. Uygulamamızı yapmadan önce bu 
projenin açık alanda verimli çalışabileceği bilgisini vermek is�yorum.

Çekim mesafesini ar�rmak için gpsin anten kısmına uygun bir anten takabilirsiniz.

Kodun tamamına kare kod ya da kısa link üzerinden ulaşabilirsiniz.

h�ps://www.kisa.link/P0nZ
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Konum Takibi

Kod sa�rında değiş�receğiniz yerler if koşulunun içerisi olabilir siz farklı mesaj göndermek 
isteyebilirsiniz. Kesinlikle değişmeniz gereken kısım ise bildirim göndereceğiniz numara :)
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Konum Takibi

"NEREDESİN" mesajımıza karşılık olarak google maps linkini gönderiyor. Dilerseniz linke 
�klayarak veya ön izleme ile adrese bakabiliyorsunuz.
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Akıllı Sera

Devre Şeması

Malzemelerimizi hazırladıysak eğer devremizi kurulumuna geçebiliriz.

- Sixfab Tracket Gsm Shield
- Röle

- Jumper Kablolar

- Toprak nem sensörü
- Su motoru

Bu projede Toprak nem sensöründen gelen veriler sayesinde toprağın nem seviyesini 
ölçebileceksiniz mesaj göndererek istediğimiz yerden seramızın toprağının nem değerini 
öğrenebilir ve ona göre röleyi te�kleyerek sulama yapabiliriz.

Gerekli Malzemeler:
- Arduino Uno

Devremizi kurduysak kodlarımıza geçebiliriz.
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Akıllı Sera

Kodun tamamına kare kod ya da kısa link üzerinden ulaşabilirsiniz.

h�ps://www.kisa.link/P0nZ
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Akıllı Sera

Toprak nem değeri 500'ün üzerindeyse seri port ekranında sadece nem değerini göreceğiz.

Toprak nem değeri 500'ün al�nda ise belirlediğimiz numaraya mesaj gönderilecek�r.
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Akıllı Sera

Cihazımıza gelen mesajlar.

                                  Röle Aç                                                                         Röle Kapat
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Gsm ile Akıllı Ev

Gsm çekim mesafeyi oldukça iyi olduğundan bu proje oldukça kullanışlı olacak�r. Temel 
işlevlere değindiğimize göre projemizin devre kısmına geçebiliriz.

Rölenin çıkışlarına 220V lamba veya başka cihazlar ekleyip bu sistemle kullanabilirsiniz. Çoklu 
röle karları bu işler için biçilmiş ka�andır.

Akıllı ev sistemleri bir çok modül ile yapılabilmektedir ve gelişmeye en açık projelerden 
biridir.Bu yüzden bu serinin son projesini akıllı ev projesi olarak seç�m. Se�mizde gelen ledler 
ve röleleri kullanarak ufak bir akıllı ev simülasyonu yapacağız. Ama siz dilediğiniz modülleri 
ekleyebilir ve sürekli sistemi geliş�rebilirsiniz. Unutmayın her sistem üre�len ürün bir hayal 
dünyasının eseri olarak çıkar daha sonrada gerçekleşir.

Bir atölyenizin masasında veya atölyein tamamını akıllı sistemlere çevirmek için çoklu röle alıp 
(ih�yacınıza göre 4-8-12-16'lı tercih edebilirsiniz) tüm sistemlerinizi sms göndererek siz 
atölyenizde olmasanız bile kontrol edebilirsiniz.

Devre Kurulumu
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Gsm ile Akıllı Ev

Kodun tamamına kare kod ya da kısa link üzerinden ulaşabilirsiniz.

h�ps://www.kisa.link/P0nZ

Kodlara daha sonra dilerseniz geri bildirimlerde ekleyebilirsiniz bir önceki projelerimizde 
yap�ğımız gibi.
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