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Raspberry Pi PICO

Raspberry PI PICO Nedir ?
Raspberry Pi Pico, akıllı ev sistemlerinden endüstriyel fabrikalara kadar her şeyin temelini
oluşturan aynı teknolojiyi avucunuzun içine getiren minyatür bir harikadır.
Raspberry Pi Pico, mikrodenetleyici geliştirme kartı olarak bilinir; bu, fiziksel bilgi işlem için
tasarlanmış özel bir işlemci türü olan mikro denetleyiciyi barındıran bir baskılı devre kartı
olduğu anlamına gelir. Bir çubuk sakız büyüklüğündeki Raspberry Pi Pico, kartın
ortasındaki çip sayesinde şaşırtıcı miktarda güç toplar:
RP2040 mikrodenetleyici.
Raspberry Pi Pico, tek kartlı bilgisayar olarak bilinen farklı bir cihaz sınıfı olan Raspberry
Pi'nin yerini alacak şekilde tasarlanmamıştır. Raspberry Pi'nizi oyun oynamak, hikayeler
yazmak ve web'de gezinmek için kullanabilirken, Raspberry Pi Pico'nuz LED'lerden ve
düğmelerden sensörlere, motorlara ve hatta diğer mikro denetleyicilere kadar her şeyi
kontrol ettiği fiziksel bilgi işlem projeleri için tasarlanmıştır.
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Raspberry Pi PICO
Raspberry Pi Foundation tarafından piyasaya sürülen Raspberry Pi Pico, Gömülü sistem
projelerimizde, prototiplemede veya bize sunulan Micropython'a hem elektronik hem de
kodlama öğrenmede kullanılabilecek bir mikrodenetleyicidir. Ar-duino Nano'ya kıyasla
oldukça güçlü olan Raspberry Pi Pico, 32 bit Arm Cortex M0 + 133 MHz işlemcisi ile öne
çıkıyor. Üzerinde bulunan sıcaklık sensörü sayesinde hava durumu monitörü gibi projeler
yapmamız çok kolay olacak.
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Nedir ?
miPICO Kodlama Kiti, Raspberyy Pi PICO kartı ile uygulamalarınızı kolaylıkla
yapmanızı sağlayacak bir geliştirme kitidir.
Üzerinde bulunan Buzzer, RGB LED, Dokunmatik Sensör, Mesafe Sensörü, Servo
Motor gibi birçok modül sayesinde uygulamalarınızı kolaylıkla
gerçekleştirebilmektesiniz.
Kolay Bağlantı noktaları ile PICO'nun portlarını , dilediğiniz modüle bağlayabilir ve
hemen uygulama gerçekleştirebilirsiniz.
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Raspberry Pi PICO kartınız kullanıma hazır olarak gelmektedir.
Bu harika, herhangi bir elektronik lehim gerektirmez.
Bu sayede tak- kullan özelliği sağlanır.

miPICO
Üzerinde Neler Var ?
miPICO üzerinde birçok uygulama modülü bulunmaktadır. Bunları tanıyalım.
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miPICO
Kolay Bağlantı
PINleri

miPICO
Kolay Bağlantı
miPICO üzerinde bulunan PIN çıkışları sayesinde modüller ile PICO kartınızın portları
arasında kolaylıkla bağlantı sağlayabilirsiniz.
Şimdi bu bağlantı nasıl yapıldığını inceleyelim.

PICO kartınızın GP16 ve GP17 porları ile miPICO kartınızın üzerindeki LED1 ve LED2 yi
kontrol etmek istiyorsunuz. O halde görseldeki örnekte gösterildiği gibi 2 jumper
kablo ile kolay bağlantı yapmanız yeterli olacaktır.
Farklı projeleriniz için bu bağlantıları yapmak saniyelerinizi alacaktır.
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Jumper
Kablo

miPICO
KODLAMA ADIMLARI
GEREKLİ DOSYALARIN İNDİRİLMESİ
miPICO Kodlama Kiti ve Raspberyy Pi PICO kartlarını tandıktan sonra artık kodlama
adımlarına geçebilirsin. Bu aşamada ilk yapman gerekenleri aşağıda sıraladık.

1.ADIM
İlk olarak kodlama yapacağımız platform olan Thonny IDE editörünü bilgisayarımıza
kuralım. Bu işlem için https://thonny.org/ web adresine tıklayalım. Açılan pencerede
aşağıda gösterilen kısımda ilgili işletim sistemini seçip

2.ADIM
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İkinci aşamada PICO içerisine yükleyeceğimiz firmware dosyasını
https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/raspberry-pi-pico.html
web adresine tıklayarak bilgisayarımıza indiriyoruz.
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KODLAMA ADIMLARI
DOSYALARIN KURULUMU
thonny-3.3.13.exe ve thonny-3.3.13.uf2 dosyalarını bilgisayarımıza indirdikten sonra
kurulum işlemini gerçekleştirelim.

Finish - Kurulum işlemi başarıyla tamamlandı..
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İlk olarak Thonny editörünü bilgisayarımıza kuralım. Bilgisayarımıza indirmiş
olduğumuz "thonny-3.3.13.exe" dosyasını çalıştıralım.
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KODLAMA ADIMLARI
RASPBERRY Pİ PICO'YA MİCROPYTHON FİRMWARE'İ YÜKLEME
Bu aşamada kodlama yapabilmemiz için Raspberry Pi PICO kartına MicroPyhton
Firmware'i yüklememiz gerekmektedir.

1.ADIM
Paketin içerisinde bulunan miPICO kartını ve Rasperry Pi PICO
kartını çıkarttıktan sonra görselde gösterildiği gibi takın.
PICO takılırken yönüne dikkat edelim.

2.ADIM
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Bu aşamada USB Kabloyu Raspberry Pi PICO'ya hemen takmıyoruz. Kablo boştayken
bir ucunu bilgisayarınıza takın. Diğer ucunu PICO'ya takmadan önce parmağımızla
PICO üzerinde bulunan Push Butona basılı tutuyoruz.
Ardından basılı tutarken usb konnektörü PICO'ya takıyoruz.

miPICO
KODLAMA ADIMLARI
RASPBERRY Pİ PICO'YA MİCROPYTHON FİRMWARE'İ YÜKLEME

3.ADIM
Parmağımız butona basılıyken usb kabloyu taktığımızda otomatik bir klasör açılacaktır.
Açılan klasör içerisine daha önce bilgisayarımıza indirdiğimiz "thonny-3.3.13.uf2"
dosyasını sürükleyip içerisine bırakıyoruz.
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Bu işlemi yaptıktan sonra pencere otomatik olarak kapanacaktır.
Artık kodlamaya hazırız :)
Masaüstünde iconu bulunan Thonny IDE editörünü çalıştırabiliriz.
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THONNY IDE EDİTÖRÜ
Program da yapmamız gereken birkaç adım bulunmaktadır.
Şimdi onları gerçekleştirelim.
Thonny IDE çalıştırdıktan sonra, "Çalıştır" menüsüne tıklayın. Ardından açılan
pencerede "Yorumlayıcı" sekmesini açın.
Yorumlayıcı kısmında " MicroPhthon ( Raspberry Pi Pico)" seçin.
Port kısmında ise "USB Seri Cihaz COMx" seçin.
Burada x değeri her kullanıcının bilgisayarında farklılık gösterebilir.
Bu nedenle x ile gösterdik. Tamam butonuna basıp çıkıyoruz.

DİL SEÇİMİ

Bütün adımları tamamladık. Artık ilk uygulamamızı gerçekleştirebiliriz :)

Sayfa-12

Programı Türkçe'ye çevirmek
için, "Tools" menüsüne,
ardından "Options"
sekmesine tıklayın. Açılan
pencerede Language
kısmında "Türkçe BETA"
seçerek ok butonuna basın.
Programı kapatıp tekrar
açtığınızda menüler Türkçe
olacaktır.
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İLK UYGULAMAM
İlk uygulamamızda miPICO üzerinde bulunan Mavi ( LED1)'i 1 saniye aralıklar ile yakıp
söndürelim. Kodlamamızı yapmadan önce set içerisinde bulunan 1 adet jumper kablo
ile gerekli kolay bağlantıyı yapalım.

GP15

Jumper Kablo

miPICO
LED1 ( Mavi )
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PICO

miPICO
İLK UYGULAMAM
Kolay bağlantıyı yaptıktan sonra, artık kodlarımızı yazabiliriz. Aşağıdaki örnekte olduğu
gibi kodlarımızı yazdıktan sonra, Çalıştır "Play" butonuna basalım. Çıkan pencerede Bu
bilgisayar butonuna tıklayın ve uygulamanızı bilgisayarınzda oluşturacağınız bir
klasörün içerisine kayıt edin. Kayıt işlemi yaptıktan sonra. miPICO üzerindeki MAVİ
LED'in 1 saniye aralıklarla yanıp söndüğünü gözlemleyin.
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İlk uygulamamızı yaptık. Şimdi süreleri ve LED renklerini değiştirerek sende farklı
uygulamalar deneyimleyebilirsiniz. Raspberry Pi PICO ile yapılmış tüm projeleri miPICO
ile hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
web sayfamızdan da paylaşacağımız diğer uygulamalar için bizi takip edebilirsiniz.
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miPICO bir MekatronikLAB markasıdır.
www.mekatroniklab.com

