
Giriş:  Arduino Nano: PCF8574/PCF8574A GPIO ve Visuino ile I2C Matris Tuş takımı
Matrix Keypads(Matris tuş takımı) Arduino tipi microcontroller ların içine klavye bilgisi girmek için en basit ve popüler yollar arasındadır. Arduino Nano ya   nasıl   tuş takımı 
bağlanacağını gösteren bir Instructable yaptım. Alt kenar Arduino daki 8 Dijital pini kullanmaya ihtiyaç duyacağınız tuş takımını bağlamak içindir. Bu gözle görülür ölçüde 
diğer amaçla yapılacak işler için uygun olan pin sayısını azaltır. Bu  Instructable da gösterdiğim gibi daha fazla pin eklemek için I2C GPIO PCF8574/PCF8574A   
kullanabilirsiniz. Tuş Takımını bağlamak ve sadece 2 Arduino pini kullanmak için aynı modülü kullanabilirsiniz.

Bu Instructable da size I2C GPIO PCF8574/PCF8574A Modülünün   yardımıyla Arduino ya Matris Tuş Takımı bağlamak ve Visuino ile programlamanın ne kadar 
kolay olduğunu göstereceğim.

Adım 1: Bileşenler
1. Bir adet Arduino board 
2. Bir adet PCF8574/PCF8574A GPIO Modül   (Resim 2)
3. Bir adet Matris tuş takımı
4. 4 adet Dişi-Dişi jumper kablo

Adım 2: PCF8574/PCF8574A GPIO Modülü Arduino ya bağlayın
1. Dişi-Dişi Power(Güç kaynağı(Kırmızı kablo)), Ground(toprak) (siyah kablo), SDA(yeşil kablo) ve SCL(Yellow wire) kablolarını PCF8574/PCF8574A GPIO 

Modüle bağlayın ( Resim 1)

2. Ground (siyah kablo) kablosunun diğer ucunu Arduino Nano   board unun Ground pinine bağlayın (Resim 2)

3. Power (Kırmızı kablo) kablosunun diğer ucunu Arduino board unun 5V Power(güç kaynağı) pinine bağlayın (Resim 2)

4. SDA kablosunun(yeşil kablo) diğer ucunu Arduino Nano board unda SDA/Analog pin 4 e bağlayın (Resim 2)

5. SCL kablosunun(sarı kablo) diğer ucunu Arduino Nano board unda SDA/Analog pin 5 e bağlayın (Resim 2)

6. Resim 3’te Arduino Nano nun Ground, 5V VCC Power, SDA/Analog pin 4 ve SCL/Analog pin 5 pinleri gösterilir
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Adım 3: Tuş Takımını PCF8574/PCF8574A GPIO Modüle bağlayın
Matris tuş takımı   bağlantı kablolarını PCF8574/PCF8574A GPIO Modülünün   sırasıyla P0 dan P7’e kadar olan pinlerine bağlayın(Resim 1 ve 2)
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Adım 7: Start Visuino yu başlatın ve Arduino Board tipini seçin
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 ilk resimde gösterildiği gibi başlatın
2. Visuino da Arduino bileşeninin “Tools”  butonuna tıklayın(Resim 1) 
3. Diyalog göründüğünde Resim 2’de gösterildiği gibi Arduino Nano yu seçin

Resim Notları
1. "Tools" butonuna tıklayın

Adım 5: Visuino: PCF8574/PCF8574A GPIO bileşenini ekleme ve bağlantısı, daha sonra Keypad bileşenini ekleme
İlk olarak PCF8574/PCF8574A GPIO yu kontrol etmek için bileşen eklememiz gerekir:

1. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " gpio " yazın, sonra "PCF8574/PCF8574A GPIO" bileşenini seçin (Resim 1) ve tasarım alanına 
bırakın. ( Picture 2)

2. Object Inspector da, GPIO1 bileşeninin “Address"  özelliğinin değerini değiştirmeniz gerekebilir (Resim 2) (I2C Adresi seçiminde daha fazla detay için bu 
Instructable   a bakın)

  PCF8574 adresleri jumper ayarlarına bağlı olarak 32 ile 39 arasında değişir
  PCF8574A adresleri jumper ayarlarına bağlı olarak 56 ile 63 arasında değişir

3. GPIO1 bileşeninin " Out " pinini Arduino bileşeninin I2C kanalının "In" pinine bağlayın. (Resim 2)
4. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " keyp " yazın, sonra "Keypad" bileşenini seçin (Resim 4) ve tasarım alanına bırakın.

Resim Notları Resim Notları
1. Bu bileşeni seçin 1. Gerekirse bu özelliği kurun
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Image Notes
1. Select this component

Adım 6: Visuino: Character Key Group a Char Keys ekleyin
Keypad(tuş takımı) bileşeni çok esnektir ve çeşitli pinler içerebilir. Ayrıca özel dijital değerler(On/Off) kontrol eden Dijital pinler veya genel çıkışla gruplar içinde 
gruplanmış karakter pinleri içerebilir. Bu örnekte bir grup karakter pinleri ekleyeceğiz.

1. "Keys" editörünü(Resim 2) açmak için Keypad1 bileşeninin (Resim 1) "Tools" butonuna tıklayın
2. Sağdaki "Character Key Group"(karakter anahtar grubu) u seçin ve sonra bir Character Key Group eklemek için soldaki "+" butonuna tıklayın(Resim 2)  
3. Object Inspector da "Keys" özelliğini seçin ve değerinin yanındaki "..." butonuna tıklayın (Resim 3)
4. Sağdaki "Char Key"(harf anahtarı) i seçin ve Gruba (Resim 5) 16 Character Key Group eklemek için soldaki "+" butonuna 16 kere tıklayın (Resim 4)
5. "Keys" editör diyaloğunu kapatın

Resim Notları
1. Buraya tıklayın

Resim Notları
1. 2. Buraya 16 kez tıklayın
2. 1.Bu maddeyi seçin

http://www.instructables.com/id/Arduino-Nano-I2C-Matrix-Keypad-With-PCF8574PCF8574/



Resim Notları
1. Buraya tıklayın

Resim Notları
1. 1.Bu maddeyi seçin
2. 2. Buraya tıklayın

Adım 7: Visuino: Character Key Gruptaki ilk Satırdaki her Char Key için karakter ekleyin
Sonra her anahtara Character atamamız gerekir. İlk satırdan başlayacağız:

1. Object Inspector da "Keys" özelliğini genişletin, ondan sonra sırasıyla "CharacterKeyGroup1" , "Keys" ve en son "Char Key1" alt özelliklerini genişletin 
(Resim 1)

2. Object Inspector da "Char Key1"  in "Character" özelliğini "D" olarak ayarlayın(Resim 1)
3. Object Inspector da "Char Key2" alt-özelliğini genişletin ve "Character" alt özelliğinin değerini "#" olarak ayarlayın(Resim 2)
4. Object Inspector da "Char Key3" alt-özelliğini genişletin ve "Character" alt özelliğinin değerini "0" olarak ayarlayın (Resim 3)
5. Object Inspector da "Char Key4" alt-özelliğini genişletin ve "Character" alt özelliğinin değerini "*" olarak ayarlayın (Resim 4)
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Resim Notları Resim Notları
1. Bu özelliği seçin 1. Bu özelliği seçin

Resim Notları Resim Notları
1. Bu özelliği seçin 1. Bu özelliği seçin

Adım 8: Visuino: Karakter Anahtar Grubunda sürdürülen 3 Satırın her Harf Anahtarı için karakter atama
Şimdi önceki adımda ilk satır için yaptığımızla aynı yolu kullanarak sürdürülen satırlara Character değerleri atamaya devam edeceğiz:

4. Object Inspector da "Char Key5" i "Char Key8" alt özelliğine genişletin ve onların "Character" alt özelliklerinin değerlerini "C", "9", "8", "7" olarak 
ayarlayın(Resim 1)

5. Object Inspector da "Char Key9" i "Char Key12" alt özelliğine genişletin ve onların "Character" alt özelliklerinin değerlerini "B", "6", "5", "4" olarak 
atayın(Resim 2)

6. Object Inspector da "Char Key13" i "Char Key16" alt özelliğine genişletin ve onların "Character" alt özelliklerinin değerlerini "A", "3", "2", "1" olarak 
ayarlayın(Resim 3)
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Resim Notları Resim Notları
1. Bu "Character" özelliklerini kurun 1. Bu "Character" özelliklerini kurun

Resim Notları
1. Bu "Character" özelliklerini kurun

Adım 9: Visuino: Keypad bileşenini bağlayın
1. Keypad1 bileşeninin "Keys.CharaterKeyGroup1" elementinin " Out " çıkış pinini Arduino bileşeninin "Serial[ 0 ]"  kanalının "In" giriş pinine bağlayın. 

(Resim 1)
2. Tüm Rows(satır) pinlerini bağlamayı aynı anda başlatmak için Keypad1 bileşeninin pinlerini içeren “Rows” kutucuklarına tıklayın(Resim 2)
3. Mouse unuzu GPIO1 bileşeninin "Channel[ 4 ]"  kanalının "Out"  çıkış pini üzerinde hareket ettirin. Visuino   otomatik olarak kabloları yayacaktır, bu sayede 

kablolar kalan pinlere doğru olarak bağlanacaktır(Resim 2)
4. Tüm Columns(sütun) pinlerini bağlamayı aynı anda başlatmak için Keypad1 bileşeninin pinlerini içeren “Columns” kutucuklarına tıklayın (Resim 3)
5. Mouse unuzu GPIO1 bileşeninin "Channel[ 0 ]"  kanalının "In"  giriş pini üzerinde hareket ettirin. Visuino   otomatik olarak kabloları yayacaktır, bu sayede 

kablolar kalan pinlere doğru olarak bağlanacaktır (Resim 3)
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Resim Notları
1. Tüm pinlerin bağlantısını aynı anda başlatmak için buraya tıklayın

Adım 10: 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. Kodu üretmek için buraya tıklayın veya F9 a basın
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Resim Notları
1. Kodu derlemek ve yüklemek için buraya tıklayın

Adım 11: play...
Tebrikler! Projeyi tamamladınız.

Resim 1 bağlantıları yapılı ve enerjilendirilmiş projeyi gösterir.

Arduino IDE veya Visuino da Seri Terminali açarsanız ve  Keypad(tuş takımı) e yazmaya başlayınca, serial(seri) terminalde gözüken yazdığınız karakterleri göreceksiniz 
(Resim 2)

Resim 3’te tamamlanmış Visuino   diyagramı görebilirsiniz.

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

PCF8574KeypadCharactersInstructable.zip   (1 KB)
[NOTE: When saving, if you see .tmp as the file ext, rename it to 'PCF8574KeypadCharactersInstructable.zip']
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