
Giriş:  Arduino: Servo Motoru Butonlarla Kontrol Etmek
Servonun Joystick ve analog sensörlerle nasıl kontrol edildiği hakkındaki öğretici bilgiler dışında bazen Servo yu butonlarla da kontrol etmek isteriz.
Burada Visuino nun yardımıyla bunu yapmak için kolay ve hızlı bir yolumuz var-Arduino için kullanımı kolay ve güçlü grafik geliştirme çevreli
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 Breadboard
3. 2 adet Push(Basmalı) Butonu
4. 2 adet 10K direnç
5. Bir adet Servo 
6. Birkaç jumper kablosu
7. Opsiyonel: Bir adet Breadboard güç kaynağı

Adım 2: Buton Ekleme
1. Breadboard a 2 push(basmalı) butonunu takın. (Resim 1)

2. Dirençleri butonların bir çıkışıyla Breadboard Güç Kaynağındaki Ground(Toprak) arasına bağlayın. (Resim 2)

3. Jumper kablolarını butonların bir çıkışıyla Breadboard Güç Kaynağındaki Power(Güç) arasına bağlayın. (Resim 3)
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Adım 3: Butonları Arduino ya Bağlamak
1. Resim 1 deki 2 Jumper kablosunu(Yeşil ve Beyaz kablolar) 2 direncin bağlı olduğu butonların aynı bağlantı noktasına bağlayın. (Resim 1)

2. .Kablolardan birinin(Yeşil kablo) diğer ucunu Arduino Board undaki Digital Pin 2 ye bağlayın  (Resim 2)
3. Resim 2 deki 2.kablonun(Beyaz kablo) diğer ucunu Arduino Board undaki Digital Pin 3 ye bağlayın  (Resim 2)
4. Breadboard Güç Alanı(Power bus) Power(Güç(Kırmızı kablo)) ve Ground(Toprak(Beyaz Kablo)) kısımlarına belirtilen renklerdeki kabloları bağlayın 

(Resim 3)
5. Arduino Board unun 5V power pin(güç girişi) ine Power(Güç(Kırmızı kablo)) kablosunun diğer ucunu bağlayın(Resim 4)
6. Arduino Board unun Ground pin(toprak girişi) ine Ground (Toprak(Beyaz kablo)) kablosunun diğer ucunu bağlayın (Resim 4)
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Resim Notları
1. Arduino board undan güç kablosu bağlayın

Adım 4: Servo Bağlantısı
1. Jumper kablolarını Resim 1 de gösterildiği şekilde Breadboard da 2 Power Bus(Güç Alanı) ın Toprakları(Ground) arasına bağlayın 
2. Servo motor bağlantılarına Ground(Toprak(Siyah kablo)),Power(Güç(Kırmızı kablo)) ve Control(Kontrol(Sarı kablo)) kablolarını bağlayın(ekleyin). (Resim 2 ve 

3)
3. Ground(Toprak(Siyah kablo)) ve Power(Güç(Kırmızı kablo)) kablolarının diğer uçlarını Breadboard taki ayrı Power Bus(Güç alanı) lara bağlayın  (Resim 4) . 

Eğer Servo ya direkt olarak Arduino dan güç verecekseniz, bağlantı için butonların bağlı olduğu aynı Breadboard power bus(güç alanları) ını kullanın 
4. Control(Sarı kablo) kablosunun diğer ucunu Arduino Board undaki Digital Pin 4 ye bağlayın  (Resim 5)

Resim Notları
1. Arduino tarafından güç verilmiş Power Bus(Güç alanı)
2. Dış güç kaynağından güç verilmiş Servo için Power Bus(Güç alanı)
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Adım 5:Visuino başlatma, Zaman(clock) üreteci ekleme ve bunların Visuino daki butonlar tarafından kullanılmasını 
sağlama 
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(Bileşenler Araç çubuğu) nun Filtre kutusunda "clo" yazın, daha sonra "Clock Generator" bileşenini seçin (Picture 1), ve onlardan ikisini 

tasarım alanına bırakın.

Üreticilerin Çalışma/Durdurma özelliği için bileşenlerin Enabled(Çalışma) özelliğine bacaklar(pins) eklememiz gerekir:

1. Tasarım alanından ClockGenerator1 i seçin. Object Inspector" da Enabled özelliğinin önündeki Pin butonuna tıklayın ve "Boolean SinkPin" i seçin ( Picture
2)

2. Tasarım alanından ClockGenerator2 i seçin. Object Inspector" da Enabled özelliğinin önündeki Pin butonuna tıklayın ve "Boolean SinkPin" i seçin( Picture 
3)
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Resim Notları
1. Bu bileşeni seçin

Adım 6: Visuino: Servo nun pozisyonunu kontrol etmek için Up/Down Counter(Yukarı/aşağı sayıcı) eklemek
1. Component Toolbox(Bileşenler Araç çubuğu) nun Filtre kutusunda "count" yazın, daha sonra "Up/Down Counter" bileşenini seçin (Resim 1), ve 

tasarım alanına bırakın.
2. Bileşenleri 2.Resimde görüldüğü gibi bağlayın.
3. Object Inspector da Counter’s Min özelliğini genişletin, sonra RollOver alt özelliğini False, Value alt özelliğini 0 olarak ayarlayın(Resim 3)
4. Object Inspector da Counter’s Max özelliğini genişletin, sonra RollOver alt özelliğini False, Value alt özelliğini 200 olarak ayarlayın (Resim 4)
5. Generators ı seçin ve Object Inspector da Enabled özelliğini False, Frequency özelliğini 40 olarak ayarlayın (Resim 5)

Resim Notları
1. Bu bileşeni seçin
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Resim Notları Resim Notları
1. Bu 2 özelliği ayarlayın 1. Bu 2 özelliği ayarlayın

Resim Notları
1. Bu 2 özelliği ayarlayın

Adım 7: Visuino: Sayıyı Analog değere dönüştürmek için dönüştürücü eklemek
1. Component Toolbox(Bileşenler Araç çubuğu) nun Filtre kutusunda " Inte " yazın, daha sonra " Integer To Analog " bileşenini seçin (Resim 1) ve tasarım 

alanına bırakın.
2. Object Inspector da Scale özelliğini 0.005 e ayarlayın(Resim 2) .Bu sayıcı değerlerini 0’dan 200’e kadar olan tam sayı aralığı 0.0’dan 1.0’a kadar olan analog 

aralığa dönüştürür.
3. UpDownCounter1 in  "Out" bacağını IntegerToAnalog1 bileşeninin "In" bacağına bağlayın.(Resim 3)

Resim Notları Resim Notları
1. Bu bileşeni seçin 1. Bu özelliği ayarlayın
2. Bu bileşeni seçin
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Adım 8: Visuino: Servo motoru kontrol etmek için bileşen ekleme
1. Component Toolbox dan "Motors" Kategorisini genişletin ve 1.resimde gösterildiği gibi "Servo" bileşenini seçin, tasarım alanına bırakın
2. IntegerToAnalog1 in  "Out" bacağını Servo1 bileşeninin "In" bacağına bağlayın (Resim 2)
3. Servo1 (Resim 3) in  "Out" bacağını Arduino bileşeninin Digital[ 4 ] kanalının " Digital " giriş bacağına bağlayın (Resim 4)

Resim Notları
1. Bu bileşeni seçin
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Adım 9: Arduino kodu üretmek, derlemek ve yüklemek
1. Visuino’da, Arduino kodunu üretmek ve Arduino IDE’yi açmak için F9’a basın veya Şekil 1’de gösterilen butona tıklayın
2. Arduino IDE içinde, Şekil 2’de gösterilen kodu derlemek ve yüklemek için, Upload butonuna tıklayın

Resim Notları
1. Arduino kodunu üretmek için buraya tıklayın veya F9 a basın

Resim Notları
1. Derlemek ve yüklemek için buraya tıklayın

Adım 10:  play...
Tebrikler!

Proje tamamlandı. Servo yu kontrol etmek için butonları kullanabilirsiniz. Eğer butonlardan birine basılı tutarsanız Servo motor bitiş pozisyonuna ulaşana kadar tek bir
yönde hareket edecektir. Eğer diğer butona basılı tutarsanız Servo motor bitiş pozisyonuna ulaşana kadar zıt yönde hareket edecektir.

Servo kontrolüyle iyi eğlenceler :-)

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

ServoButtonControl.zip   (970 bytes)
[NOTE: When saving, if you see .tmp as the file ext, rename it to 'ServoButtonControl.zip']
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