
Giriş:  Arduino: NeoPixels (WS2812) kolaylaştırır – İşaretlenmiş pikseller
Hiçbir şey tatil ruhunu renkli yanıp sönen LED ler kadar yükseltemez :-)

Arduino ile Adafruit ten bazı NeoPixels   ler veya WS2812 merkezli akıllı piksellerin benzer tipi bunun için mükemmeldir ve Visuino nun yardımıyla kullanımı kolaydır.

Lütfen bu Instructable ın bazı resimlerinin genişletmek için tıklandığında internet üzerinden çalışabileceğine dikkat edin!Resimdeki doğru noktayı görmek 
için resme tıkladığınıza emin olun!

Adım 1: Bileşenler
1. Bir adet Arduino board 
2. Adafruit ten bazı NeoPixel ler veya WS2812 tabanlı benzeri (Adafruit ten 12 pixels ring kullandım)

Adım 2: NeoPixels leri bağlayın
1. Eğer yapmadıysanız, soldier(asker) kablolarını NeoPixels halkasının Power(Güç kaynağı(Kırmızı kablo)), Ground (toprak)(siyah kablo) ve "Data Input"(veri 

girişi) (beyaz kablo) kablolarını bağlantı noktalarına bağlayın ( Resim 1)
2. 5V VCC Power(Güç kaynağı(Kırmızı kablo)) kablosunun diğer ucunu Arduino Nano board unun 5V power(güç kaynağı) pinine bağlayın. 
3. Ground (toprak)(siyah kablo) kablosunun diğer ucunu Arduino Nano   board unun Ground pinine bağlayın (Resim 2)
4. Data(veri) kablosunun (beyaz kablo) diğer ucunu Arduino board unda Digital Pin 2 ye bağlayın (Resim 3)

http://www.instructables.com/id/Arduino-NeoPixels-WS2812-Made-Easy-Indexed-Pixels/
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Resim Notları
1. Toprak
2. Güç kaynağı
3. Veri girişi

Adım 3: Visuino yu başlatın ve NeoPixels bileşeni ekleyin
Arduino programlamayı başlatmak için,Buradaki linkten indirilebilen (http://www.arduino.cc/) Arduino IDE programının yüklü olması gerekmektedir. 

Lütfen Arduino IDE 1.6.6 programı içindeki bazı kritik hatalara dikkat ediniz.

1.6.7 veya daha üst versiyonlarını indirdiğinizden emin olun, öte yandan bu Instructable çalışmayacaktır.

Visuino: Visuino’nun da yandaki linkten yüklenmesi gerekmektedir.https://www.visuino.com   ..

1. Visuino yu başlatın
2. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " neo " yazın, sonra " NeoPixels " bileşenini seçin (Picture 1) ve tasarım alanına bırakın
3. Bileşeninin " Out " pinini Arduino bileşeninin Digital[ 2 ] kanalının "Digital" giriş pinine Resim 2’de gösterildiği gibi bağlayın
4. Bileşenin Brightness özelliğini 0.07 olarak ayarlayın, böylece pikseller çok parlak olmayacaktır (Picture 3)
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Resim Notları
1. Bu bileşeni seçin

Resim Notları
1. Bu özelliği ayarlayın

Adım 4: Color Pixel elementini bileşene ekleyin
"Color Pixel" (renk pikseli) elementi(elemanı) eklememiz ve elementin kontrol edeceği kaç tane piksel olduğunu belirlememiz gerekir. Renk pikseli index(gösterge) ve 
renk pinlerine sahiptir ve indeks tarafından bir piksele renkler atamak için onları kullanabiliriz.

1. NeoPixels bileşeninde “Tools” simgesine tıklayın veya Elements Editörünü açmak için bileşene Çift Tıklayın(Resim 1)
2. Onlardan bir tane eklemek (Resim 3) "Color Pixel" maddesine Çift Tıklayın (Resim 2)  
3. Kontrol etmek istediğimiz 12 pikselli bir halkamız olduğundan itibaren Color Pixel" elementinin CountPixels özelliğinin değerini 12 olarak ayarlayın. Eğer 

NeoPixels in farklı bir sayısını kullanmak isterseniz, sayıyı bu özelliğin içinde girin (Resim 4)

Resim Notları
http://www.instructables.com/id/Arduino-NeoPixels-WS2812-Made-Easy-Indexed-Pixels/



1. Buraya tıklayın

Resim Notları
1. Buraya çift tıklayın

Resim Notları
1. Bu özelliğe piksel sayısı atayın

Adım 5:
Renk atayarak bir piksel seçmek için Unsigned Sine generator(İşaretsiz Sinüs Üreteci) kullanacağız.

1. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " sine " yazın, sonra " Sine Unsigned Generator " bileşenini seçin (Resim 1) ve tasarım alanına 
bırakın.

2. SineUnsignedGenerator1 bileşeninin " Out " pinini NeoPixel1 bileşeninde "Color Pixel1" in "Index" giriş pinine Resim 2’de gösterildiği gibi bağlayın
3. Bileşenin Amplitude ve Offset özelliklerini 6(kontrol etmek istediğimiz piksel sayısının yarısı) olarak ayarlayın. Eğer farklı piksel sayısı kullanırsanız, sayıyı 2’ye 

bölün ve buraya girin
4. Bileşenin Frequency özelliğinin değerini 0.8 olarak atayın(Resim 3)

http://www.instructables.com/id/Arduino-NeoPixels-WS2812-Made-Easy-Indexed-Pixels/



Resim Notları
1. Bu bileşeni seçin

Resim Notları
1. Piksel sayısının yarısı olarak ayarlayın
2. Piksel sayısının yarısı olarak ayarlayın
3. Bu özelliği ayarlayın

Adım 6:
Seçilen pikseli ayarlamak için Kırmızı Yeşil ve Mavi bileşenlerden kısmen gelişigüzel renk üreteceğiz.

1. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " to co " yazın, sonra " Analog To Color " bileşenini seçin (Resim 1) ve tasarım alanına 
bırakın

2. AnalogToColor1 bileşeninin " Out " pinini NeoPixel1 bileşeninde "Color Pixel1" in "Color" giriş pinine Resim 2’de gösterildiği gibi bağlayın
3. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " rando " yazın, sonra " Random Analog Generator " bileşenini seçin (Resim 3) ve tasarım 

alanına bırakın
4. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " sine " yazın, sonra " Sine Analog Generator " bileşenini seçin (Resim 3) ve tasarım alanına

bırakın
5. Bileşenleri Resim 5’te gösterildiği gibi bağlayın
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Resim Notları
1. Bu bileşeni seçin

Resim Notları
1. Bu bileşeni seçin Resim Notları

1. Bu bileşeni seçin
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Adım 7: Arduino kodunu üretme, derleme ve yükleme
1. Visuino da, Arduino kodu üretmek ve Arduino IDE’yi açmak için 1.Resim de gösterilen butona tıklayın veya F9 a basın
2. Arduino IDE de, Upload butonuna kodu derlemek ve yüklemek için tıklayın(Resim 2)

Resim Notları
1. Buraya tıklayın

Resim Notları
1. Kodu derlemek ve yüklemek için buraya tıklayın

Adım 8: Play...
Tebrikler!

Proje tamamlandı. NeoPixels de değişen renkleri görebilirsiniz.

Resim 1’te tamamlanmış Visuino   diyagramı görebilirsiniz.

Renkli ışıkların tadını çıkarın :-)

Ayrıca, bu Instructable için oluşturduğum Visuino projesi eklenmiştir. Projeyi  Visuino’nun web sitesinden indirip açabilirsiniz: https://www.visuino.com
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File Downloads

NeoPixelsIndexedPixel.zip   (986 bytes)
[NOTE: When saving, if you see .tmp as the file ext, rename it to 'NeoPixelsIndexedPixel.zip']

İlgili Instructable

Best RGB LEDs Multicolor WS2812 and The Starry Sky Quick Digital
for any project Knight Rider WS2811 by jiajiashiqi LED Jack-o- Upgrading
(WS2812, aka with RGB Comparison by lantern Light by Smart RGB
NeoPixels) by PL9823 LED + yhtomitsy CarlS LEDs: WS2812B
acrobotic Arduino UNO by vs. WS2812 by

masteruan acrobotic

http://www.instructables.com/id/Arduino-NeoPixels-WS2812-Made-Easy-Indexed-Pixels/

http://www.instructables.com/member/acrobotic/?utm_source=pdf&utm_campaign=related
http://www.instructables.com/member/masteruan/?utm_source=pdf&utm_campaign=related
http://www.instructables.com/id/Upgrading-Smart-RGB-LEDs-WS2812B-vs-WS2812/?utm_source=pdf&utm_campaign=related
http://www.instructables.com/id/Multicolor-Knight-Rider-with-RGB-PL9823-LED-Arduin/?utm_source=pdf&utm_campaign=related
http://www.instructables.com/member/acrobotic/?utm_source=pdf&utm_campaign=related
http://www.instructables.com/id/Upgrading-Smart-RGB-LEDs-WS2812B-vs-WS2812/?utm_source=pdf&utm_campaign=related
http://www.instructables.com/member/CarlS/?utm_source=pdf&utm_campaign=related
http://www.instructables.com/member/yhtomitsy/?utm_source=pdf&utm_campaign=related
http://www.instructables.com/id/Multicolor-Knight-Rider-with-RGB-PL9823-LED-Arduin/?utm_source=pdf&utm_campaign=related
http://www.instructables.com/id/Best-RGB-LEDs-for-any-project-WS2812/?utm_source=pdf&utm_campaign=related
http://www.instructables.com/id/Upgrading-Smart-RGB-LEDs-WS2812B-vs-WS2812/?utm_source=pdf&utm_campaign=related
http://www.instructables.com/id/Quick-Digital-LED-Jack-o-lantern-Light/?utm_source=pdf&utm_campaign=related
http://www.instructables.com/id/WS2812-and-WS2811-Comparison/?utm_source=pdf&utm_campaign=related
http://www.instructables.com/id/Multicolor-Knight-Rider-with-RGB-PL9823-LED-Arduin/?utm_source=pdf&utm_campaign=related
http://www.instructables.com/id/Best-RGB-LEDs-for-any-project-WS2812/?utm_source=pdf&utm_campaign=related
http://www.instructables.com/id/Upgrading-Smart-RGB-LEDs-WS2812B-vs-WS2812/?utm_source=pdf&utm_campaign=related
http://www.instructables.com/id/Quick-Digital-LED-Jack-o-lantern-Light/?utm_source=pdf&utm_campaign=related
http://www.instructables.com/member/jiajiashiqi/?utm_source=pdf&utm_campaign=related
http://www.instructables.com/id/WS2812-and-WS2811-Comparison/?utm_source=pdf&utm_campaign=related
http://www.instructables.com/id/Multicolor-Knight-Rider-with-RGB-PL9823-LED-Arduin/?utm_source=pdf&utm_campaign=related
http://www.instructables.com/id/Best-RGB-LEDs-for-any-project-WS2812/?utm_source=pdf&utm_campaign=related
http://www.instructables.com/id/Quick-Digital-LED-Jack-o-lantern-Light/?utm_source=pdf&utm_campaign=related
http://www.instructables.com/id/The-Starry-Sky/?utm_source=pdf&utm_campaign=related
http://www.instructables.com/id/WS2812-and-WS2811-Comparison/?utm_source=pdf&utm_campaign=related
http://www.instructables.com/id/Multicolor-Knight-Rider-with-RGB-PL9823-LED-Arduin/?utm_source=pdf&utm_campaign=related
http://www.instructables.com/id/Best-RGB-LEDs-for-any-project-WS2812/?utm_source=pdf&utm_campaign=related
http://www.instructables.com/files/orig/F1G/DFN9/II7RFELA/F1GDFN9II7RFELA.zip?utm_source=pdf&utm_campaign=files
http://www.instructables.com/files/orig/F1G/DFN9/II7RFELA/F1GDFN9II7RFELA.zip?utm_source=pdf&utm_campaign=files



