
Giriş:  VISUINO: NEXTION GPS EKRANI VE SDCARD KAYDEDİCİ

Bu sefer hem bağımsız ekran hem de arduino mega 2560 ve Nextion Lcd ekran kullanan kaydediciye sahip yeni instructable projesini sunacağım. 
Ve izleme amacıyla Gps in NMEA cümlelerini de sd kart içinde kaydedebilirsiniz ve proje tabi ki Visuino ile yapılmıştır.
Bilginin bir sürü parametresi kullanıcı başına ihtiyaç kadar Lcd de görüntülenebilir ama size önemli olanlarını göstereceğim. Daha fazla bilgi Visuino 
aracılığıyla ham GPS verisinden çıkartılabilir.
Kayıt dosyası üretimi google map ve google earth den takip edilmek için kullanılabilir.

Adım 1: BİLEŞENLER

1. Bir adet Arduino Mega 2560 board   (En az 2 seri portlu bir board a ihtiyacınız olacaktır, tercihen bu nedenle Mega en iyi seçeneklerden biridir)
2. Bir adet MicroSD Card modülü   (SPI interface)
3. Bir adet Seri GPS Modülü
4. Bir adet Nextion Seri 2.8 inç nx3224t028_011Ekran (Ben bunu kullandım ama diğer modelIeri de çalışmalıdır)
5. Kapasitesi 32gb tan az olan SD card ve Nextion Ekranla kullanmak için adaptörü
6. Kapasitesi 32gb tan az olan ikinci SD card
7. Ekranı programlamak için 4 Dişi-Dişi jumper kablo
8. Ekranı programlamak için 5V USB to TTL Seri Dönüştürücü Modülüne de ihtiyacınız var
9. Bileşenleri birlikte bağlamak için birkaç jumper kablo
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Adım 2: Nextion Ekranı USB Seri İletişim Modülüne bağlayın
Nextion Ekranı     Nextion Editörle   programlamak için, ekranı bilgisayarınıza bir USB to TTL Seri Dönüştürücü   ile bağlamanız gerekir:

1. Nextion Kablolarının bağlantısını Ekrana bağlayın (Resim 1)
2. Eğer USB to Serial Modülünüz   yapılandırılmışsa, 5V power (güç kaynağı) sağlanarak ayarlandığından emin olun(Resim 2) (Benim durumumda modülü 

bir güç kaynağı seçme jumper ı ile yapılandırmam gerekti)
3. Nextion Ekranından    Ground(toprak) kablosunu(siyah kablo)  USB to TTL Seri Dönüştürücü Modülünün Ground pinine bağlayın (Resim 2)
4. Nextion Ekranından    Power(güç kaynağı) (+5V) kablosunu(kırmızı kablo)  USB to TTL Seri Dönüştürücü Modülünün Power(VCC/+5V) pinine bağlayın 

(Resim 2)
5. Nextion Ekranından   RX kablosunu(sarı kablo)  USB to TTL Seri Dönüştürücü Modülünün TX pinine bağlayın (Resim 2)
6. Nextion Ekranından   TX kablosunu(mavi kablo)  USB to TTL Seri Dönüştürücü Modülünün RX pinine bağlayın (Resim 2)
7. USB to TTL Seri Dönüştürücü Modülünü   bir USB kablo ile bilgisayara bağlayın
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Adım 3: Nextion Editörü başlatın ve Display Type ve Orientation( yönlendirme) ı seçin
Nextion Ekranını programlamak için Nextion Editörü İndirmeniz ve Yüklemeniz gerekir

1. Nextion Editörü başlatın
2. Menüden |File|New| i seçin
3. "Save As" diyaloğunda, proje dosya ismi yazın ve projeyi kaydetmek için bir yer seçin
4. "Save" butonuna tıklayın
5. "Settings" diyaloğunda, Display type(ekran türü) ı seçin
6. Display settings(ekran ayarları) i görüntülemek için soldaki "DISPLAY" sekmesine tıklayın
7. Ekran Horizontal(yatay) yönlendirmeyi seçin
8. Diyaloğu kapatmak için "OK" butonuna basın

Adım 4: Nextion Editörde: Metin bileşenleri ekleyin ve yapılandırın
1. FAT32 biçimlendirilmiş sdcard ınızın olduğuna emin olun, üretilmiş yazı tipine sahip olduğunuza emin olun yoksa Nextion editör derlemede hata verecektir.
2. GPS BİLGİ PARAMETRELERİ(ENLEM, BOYLAM) İÇEREN EKLİ RESMİ BURADAN İNDİRMELİSİNİZ ( images.png) 

BU ADIMLARI İZLEYİN:

1. new Project(yeni proje) e tıklayın
2. visuino olarak adlandırın
3. cihaz sekmesine değiştirin ve nx3224t028_011 ekranını seçin, 90 yatay, ascii kodlu karakter, Ekran alanı beyaz, 320*240 boyutlarında düzenlenebilir bir ekran olmalı.

Şimdi üretilmiş yazı tipine sahibiz:

1. Menüden |Tools|Font generator| ı seçin
2. Sihirbazı takip edin ve üretilmiş yazı tipini seçin.

Sonra bir resim ekleyeceğiz:

1. Nextion editörde resim penceresinde(sol alt köşedeki pencere)  + butonuna tıklayarak bu duvar kağıdını ekleyin.

2. Ekran penceresinde beyaz ekran görünecektir, şimdi özellik tablosuna tıklayıne(sağ alt köşe pencere) sta ya tıklayın->image pic seçin->çift tıklayın-> Picture
seçin

3. Bu da Lcd arayüzün arka planı olarak kullanılacaktır.
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Nextion ekranı tasarlayın:

1. toolbox window(araç çubuğu penceresi) dan: text component(metin bileşeni) e tıklayın->t0 newtext(yeni metin) ekranda görünecektir->enlem metninin 
önündeki gereken alan üstünde sürükleyin

2. Şimdi özellik tablosuna tıklayın sta->image picc i kırpın-kesin->çift tıklayın->picture 0 pco yu seçin->black color(siyah renk) txt seçin->x

3. İşleme benzer şekilde 4 tane daha metin bileşeni ekleyerek tekrar edin t1 , t2.Bileşenleri biri diğerinin altında olacak şekilde ekranda sürükleyin.Şimdi de 
boylam,hız,uydu sayısı,tarih ve saati görüntülemek için 4 tane daha metin bileşeni eklemelisiniz.

4. Benzer şekilde yukarıdaki prosedürü tekrar edin

Dosyaları üretin ve Nextion SDCard a yükleyin:

1. Compile(derleme) sekmesine tıklayın (bu işlem tft dosyasını üretecektir)debug(onarma) sekmesine tıklayarak da bunu simülatörde onarabilir veya 
çalıştırabilirsiniz, yeni bir pencere gelecektir. " instruction input area"(talimat giriş alanı) penceresi altında enter a tıklayın-> ekranda t0.txt="555" yazın( bu x-
>555 işlemini yapacaktır )Dosyaya tıklayın->build folder(klasör oluştur) ı açın->bu visuino tft dosyasını fat32 biçimlendirilmiş sdcard a kopyalayın.

2. Bu sdcard ı Nextion lcd ye takın ve Nextion lcd yi enerjilendirin.
3. Başarılı yüklemeden sonra, Nextion lcd yi kapatın sonra sdcard ı çıkarın ve yeniden enerjilendirin.
4. ARTIK LCD de NEXTION EDİTÖR ARAYÜZÜNÜZÜ GÖRECEKSİNİZ.
5. Burada ekli visuino tft dosyasını direkt olarak sdcard a aktarabilirsiniz.
6. Ya da derlenmiş projeyi ftdi usb modülü yoluyla aktarmak için sonraki adımı izleyin.
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Adım 5: Nextion Editörde: Projeyi Nextion Ekranına yükleyin
1. "Upload" butonuna tıklayın
2. "Upload to Nextion Device" diyaloğunda, yüklemeyi başlatmak için "Go" butonuna tıklayın
3. Yükleme bitince diyaloğu kapatmak için "Exit" butonuna tıklayın.

File Downloads

visuino.HMI   (167 KB)
[NOTE: When saving, if you see .tmp as the file ext, rename it to 'visuino.HMI']

visuino.tft   (234 KB)
[NOTE: When saving, if you see .tmp as the file ext, rename it to 'visuino.tft']

Adım 6: DONANIM BAĞLANTILARI
MEGA VE NEXTION ARASINDA
SERIAL PORT1 İ KULLANACAĞIZ
MEGA DA PIN18 TX1 İ NEXTION DA RX E BAĞLAYIN
MEGA DA PIN19 RX1 İ NEXTION DA TX E BAĞLAYIN
VCC DEN VCC YE VE GND DEN GND YE

SDCARD VE MEGA ARASINDA

SD KARTTA CS Yİ PIN53 E BAĞLAYIN
SD KARTTA SCK Yİ PIN52 E BAĞLAYIN
SD KARTTA MOSI Yİ PIN51 E BAĞLAYIN
SD KARTTA MISO YU PIN50 YE BAĞLAYIN
VCC DEN VCC YE
GND DEN GND YE

GPS VE MEGA ARASINDA

GPS TE TX İ MEGA DA RX2 PIN17 YE BAĞLAYIN
VCC DEN VCC YE
GND DEN GND YE
SERIAL2 Yİ KULLANACAĞIZ
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Adım 7: Start Visuino yu başlatın ve Arduino Board tipini seçin
Arduino MEGA   4 tane Seri porta sahip olduğundan itibaren ve Arduino yu programlamak gerektiğinden, Arduino MEGA   yı programlamanız gerekecektir bu yüzden serial0 ı 
programlamak için bırakın.

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 MEGA yı seçin
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Resim Notları
1. Buraya tıklayın

Adım 8: VISUINO DA GPS MODÜLÜ VE NEXTION EKRANI EKLEME
1. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu)ın Filter box içine "GPS" yazın, sonra " Serial GPS" bileşenini seçin(Resim 1) ve tasarım alanına bırakın
2. GPS1 bileşeninin " Out " pinini Arduino MEGA bileşeninde "Serial[ 2 ]" nin "In " pinine bağlayın
3. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu)ın Filter box içine "next" yazın, sonra " Nextion Display" bileşenini seçin(Resim 1) ve tasarım alanına 

bırakın
4. Bileşenin " Out " pinini Arduino MEGA bileşeninde "Serial[ 1 ]" nin "In " pinine bağlayın
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Adım 9: VISUINO BİLEŞENLERİ EKLEME: MICRO SDCARD YAPILANDIRMASI
İlk olarak MicroSD Modülü kontrol etmek için Visuino da MicroSD Bileşenini eklememiz ve bağlantılarını yapmamız gerekir:

1. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu)ın Filter box içine "sd" yazın, sonra " Micro SD Card Module" bileşenini seçin(Resim 1) ve tasarım alanına bırakın
2. SDCard1 bileşeninin " Out " pinini Arduino bileşeninin " SPI " kanalının "In " pinine bağlayın (Resim 2)
3. SDCard1 bileşeninin " ChipSelect " çıkış pinini Arduino Mega 2506 bileşeninin "Digital[ 53 ]" kanalının "Digital " giriş pinine bağlayın (Resim 3)

Veriyi kaydetmek için MicroSD bileşenine File elementini(elemanını) eklememiz ve dosya adını belirlememiz gerekir:

1. SDCard1 bileşeninin "Tools" butonuna tıklayın (Resim 1)
2. "Elements" editöründe sağ penceredeki “File” elementini seçin, sonra File(dosya) elementi eklemek için soldaki " +" butonuna tıklayın (Resim 2) 
3. Object Inspector da File1 Elementinin "Path Name" özelliğinin değerini "GPSLog.txt6" olarak ayarlayın

Adım 10: NEXTION DISPLAY VE GPS YAPILANDIRMASI
1. nextion ekranı üstüne çift tıklayın, elements editörü açılacaktır
2. "Text" elementini(elemanını) ekleyin
3. Yeni ekli elementi seçin
4. Özellikler altında sekme ismini "t0" olarak adlandırın.
5. Bu metin bileşenini gps modülünün enlemine bağlayın.

Benzer olarak sonraki metin bileşenini ekleyin , "t1" olarak yeniden adlandırın ve gps modülünün boylamına bağlayın.

Benzer olarak gps modülüne hız, uydu sayısı, tarih-saat ve harita için metin elemanları ekleyin. Sonra "t2", "t3" olarak adlandırın, etc. Artan sayılarla, Nextion 
bileşenlerinin isimlerini eşleştirmeyi Nextion Editör içinde ayarlayın.
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Adım 11: formatted text bileşeni ve sdcard ı yapılandırın
1. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu)ın Filter box içine "form" yazın, sonra " Formatted Text" (biçimlendirilmiş metin) bileşenini 

seçin(Resim 1) ve tasarım alanına bırakın
2. Elements editörünü açmak için FormattedText1 bileşeni üstüne çift tıklayın (Resim 2)
3. Elements Editör içinde iki "Analog element" elementi(elemanı) ekleyin (Resim 2)
4. "Analog Element1" i latitude(enlem) e bağlayın
5. "Analog element2" yi longitude(boylam) a bağlayın
6.  FormattedText1 bileşeninin " Out " pinini sdcard1 bileşeninin "In " pinine bağlayın (Resim 3)
7. SDCard1 bileşeninin " Out " pinini Arduino MEGA bileşeninin " SDI " kanalının "In " pinine bağlayın (Resim 4)
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Adım 12: 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)

File Downloads

NextionGPSLogger.owarduino   (10 KB)
[NOTE: When saving, if you see .tmp as the file ext, rename it to 'NextionGPSLogger.owarduino']

Adım 13: Sonuç
Lütfen Gps fix i elde etmek için açık alanda kurmayı gerçekleştirin

gps fix i elde ettiğinizde tüm bilgiler görüntülenecek ve kaydedilecektir.

sdcard ı çıkartın ve gpstxt6 dosyası oluşturulup oluşturulmadığını kontrol edin.
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