Giriş: Arduino Nano:Visuino ile Analog 7 Parçalı MAX7219 Ekran
7 Parçalı Ekranlar veriyi görüntülemek için çok popüler bir seçenektir. Ama bu ekranlar çok fazla LED içerir ve her LED in Arduino nun dijital bir piniyle kontrolü pratik
bir çözüm değildir. Maxim Integrated 7 Parçalı Ekranlar ve çok sayıdaki LEDin kontrolü için çok uygun çipler üretir- MAX7219 . Bu çipin kullanıldığı ucuz ve
uygunluğu(kullanılabilirliği) mümkün çok sayıda 7 Parçalı modül bulunur.
Bu Instructable da, size bu modülün Arduino ya bağlantısının ve Visuino ile kontrolünün ne kadar kolay olacağını göstereceğim.
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. Bir adet MAX7219 controller ile kullanılan 8 basamaklı 7 Segment Display module(7 Parçalı Ekran modülü)
3. 5 Dişi-Dişi jumper kablo

Adım 2: LED Modülün Arduino ile bağlantısı
1. LED Modüle Power(Güç(Kırmızı kablo)), Ground(toprak(siyah kablo)), DIN(yeşil kablo), CS(Gri kablo) ve CLK(sarı kablo)
2. Arduino board unun 5V Power(Güç kaynağı) pinine Power(güç) kablosunun(kırmızı kablo) diğer ucunu bağlayın (Resim 2)
3. Ground (toprak(siyah kablo)) kablosunun diğer ucunu Arduino board unun Ground(toprak) pinine bağlayın (Resim 2)
4. DIN(yeşil kablo) kablosunun diğer ucunu Arduino board unun Digital 11.pinine bağlayın (Resim 3)
5. CS (gri kablo) kablosunun diğer ucunu Arduino Nano board unun Digital 10.pinine bağlayın (Resim 3)
6. CLK (sarı kablo) kablosunun diğer ucunu Arduino board unun Digital 13.pinine bağlayın (Resim 4)
7. 5.Resimde Arduino Nanonun Ground(toprak),5V Power(Güç kaynağı), Digital 10,11 ve 13. pinleri kırmızı ile gösterilir
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kablolarını bağlayın (Resim 1)
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Adım 3: 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 4: Visuino: Maxim MAX7219 LED bileşenini eklemek ve onun bağlantısı
1. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu)ın Filter box içine "7219" yazın, sonra " Maxim Led Controller SPI MAX7219/MAX7221" bileşenini seçin(Resim 1),
ve tasarım alanına bırakın
2. LedController1 bileşeninin "Out" bacağını Arduino bileşeninin SPI kanalının "In" bacağına bağlayın (Resim 2)
3. LedController1 bileşeninin "ChipSelect" bacağını Arduino bileşeninin “Digital[ 10 ]" kanalının "Digital" giriş bacağına bağlayın (Resim 3)

Resim Notları
1. Bu bileşeni seçin
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Adım 5: Visuino: Maxim LED Controller Bileşenine Analog Ekran elementi eklemek
LedController1 bileşeni LED leri birçok farklı yönden kontrol edebilir. LED lerin organize olması ve kontrolü hangi elementin hangi bileşene ekleneceğine bağlıdır.
Burada Analog değerli 7 Parçalı ekranın kontrolü için sadece bir element ekleyeceğiz:
1. LedController1 bileşeninin "Tools" butonuna tıklayın(Resim 1)
2. Elements editöründe, farklı bir bileşen eklemek için "Analog Display 7 Segments" üstüne çift tıklayın(Resim 2)
3. Object Inspector içinde, yeni eklenmiş "Analog Display 7 Segments1" elementinin "Precision" özelliğinin değerini 7’ye ayarlayın (Resim 3)

Resim Notları
1. Buraya tıklayın

Resim Notları
1. Buraya çift tıklayın

Resim Notları
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1. Bu özelliği seçin

Adım 6: Visuino: Random Value bileşeni eklenmesi ve bağlanması
Görüntülemek için birkaç Analog değer yollamalıyız. En basit seçenek ise görüntüye sahip olmak için değer üretmek ve bunun için bir Random generator(Rastgele veri
üretici) kullanmaktır. Üreticiyi 0 ile 100 arasında rastgele bir numara üretmesi şeklinde ayarlayacağız:
1. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine "rand" yazın, sonra " Random Analog Generator " bileşenini seçin (Resim 1),tasarım alanına
bırakın
2. Object Inspector içinde RandomAnalogGenerator1 ın "Max" özelliğinin değerini 100’e ayarlayın(Resim 2)
3. RandomAnalogGenerator1 bileşeninin "Out" bacağını LedController1 bileşeninin "In" bacağına bağlayın. (Resim 3)

Resim Notları
1. Bu bileşeni seçin

Resim Notları
1. Bu özelliği ayarlayın

Adım 7: Visuino: Clock Generator bileşeni eklenmesi ve bağlantısı
Bu noktaya kadar projeyi tasarlanmış olarak kullanabiliriz, ancak Ekranın Analog değeri çok hızlı değişecek ve ekranı okuması zorlaşacaktır. Bunun için bir Clock
Generator(Zaman Üreteci) ekleyeceğiz ve üreteci saniyede 5 kez ölçmeye ayarlayacağız. Clock generator Random generator ın saniyede 5 defa yeni bir değer üretme
zamanını kaydedecek:
4. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine "clock" yazın, sonra " Clock Generator " bileşenini seçin (Resim 1), ve tasarım alanına bırakın
5. ClockGenerator1 bileşeninin "Out" bacağını RandomAnalogGenerator1 bileşeninin " Clock " bacağına bağlayın. (Resim 2)
6. Object Inspector da,ClockGenerator1 ın "Frequency" özelliğinin değerini 5 olarak ayarlayın(Resim 3)
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Resim Notları
1. Bu bileşeni seçin

Resim Notları
1. Bu özelliği ayarlayın

Adım 8: 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 9: play...
Tebrikler! Projeyi tamamladınız.
Resim 1 bağlantıları yapılı ve enerjilendirilmiş projeyi gösterir. 7 Parçalı Ekranda rastgele analog değerlerin görüntülenmesini görmeniz gerekir.
Instructable içinde ayarladığımız bazı özelliklerle oynayabilir, ekranın hangi sıklıkla yenilendiğini, maximum ve minimum değerler ürettiğini ve değişken noktaların kesin
değerlerini görerek ayarlayabilirsiniz.
Resim 2’de tamamlanmış Visuino diyagramı görebilirsiniz.
Ayrıca, bu Instructable için oluşturduğum Visuino projesi eklenmiştir. Projeyi Visuino’nun web sitesinden indirip açabilirsiniz : https://www.visuino.com

http://www.instructables.com/id/Arduino-Nano-Analog-7-Segment-MAX7219-Display-With/

File Downloads

Maxim7SegmentsInstructable.zip (878 bytes)
[NOTE: When saving, if you see .tmp as the file ext, rename it to 'Maxim7SegmentsInstructable.zip']
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