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KISALTMALAR 

MCU : Mikrodenetleyici Birimi (Ing. Micro Controller Unit) 
I2C : Mikrodenetleyici Birimi (Ing. Inter Integrated Circuit) 
DC : Doğru Akım (Ing. Direct Current) 
AC : Alternatif Akım (Ing. Alternative Current) 
USB : Evrensel Seri Yolu (Ing. Universal Serial Bus) 
KB : Kilo Byte 
Kb : Kilo Bit 
UART : Evrensel Eşzamansız Alıcı-verici  
   (Ing.Universal Asyncronous Receive/Transmitter) 
GPS : Küresel Konum Belirleme Sistemi (Ing. Global Positioning System) 
ISM Band : Endüstriyel, Bilimsel, Medikal Bant  
   (Ing. Industrial, Scientific and Medical) 
GSM : Mobil Đletişim için Küresel Sistem  
    (Ing. Global System for Mobile Communications) 
SAR : Ardışıl Yaklaşım Yazmacı   (Ing. Successive approximation register)   
DAC : Sayısal Analog Dönüştürücü (Ing. Digital Analog Converter) 
SPI : Çevresel Seri Arayüz (Ing. Serial Peripheral Interface) 
PWM : Darbe Genişlik Modülasyonu (Ing. Pulse Width Modulation) 
TDMA : Zaman Bölmeli Çoklu Giriş (Ing. Time Division Multiple Access)  
TDD : Zaman Bölmeli Đkileme (Ing. Time Division Duplexing)  
FHSS : Frekans Atlamalı Yayılmış Spektrum  
    (Ing. frequency hopping spread spectrum)  
GFSK : Gauss Frekans Kaydırmalı Anahtarlama  
    (Ing. Gaussian Frequency Shift Keying) 
HFP : Eller Serbest Profili (Ing. Hands Free Profile) 
HID : Đnsan Arayüz Aygıt Profili (Ing. Human Interface Device) 
HSP : Kulaklık Profili (Ing. Headset Profile)  
SPP : Seri Port Profili (Ing. Serial Port Profile) 
IMEI  : Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği  
    (Ing. International Mobile Equipment Identity) 
UWB : Ultra Geniş Bant (Ing. Ultra wide band) 
PLL : Faz Kilitlemeli Döngü (Ing. Phase Locked Loop) 
PCB : Baskı Devre (Ing. Printed Circuit Board) 
ASCII : Bilgi Değişimi Đçin Amerikan Standart Kodlama Sistemi  
                          (Ing. American Standard Code for Information Interchange) 
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GENEL AMAÇLI KABLOSUZ VERĐ AKTARIMI ĐÇĐN BĐR ARAYÜZ 
TASARIMI 

ÖZET 

Bu çalışmada, kablosuz haberleşme temelli uzaktan veri aktarımı ve kontrol amacıyla 
kullanılabilecek bir elektronik kart geliştirilmiştir. 

Tasarım aşamasında, uygulamanın mobil cihazlar için olabileceği göz önüne alınarak 
kartın boyutları ve gereksinimleri olabildiğince azaltılmaya ve sorunsuz bir uyum 
sağlamasına çalışılmıştır. Kablosuz arayüz olarak mevcut olan çözümlerden 
Bluetooth teknolojisi seçilmiştir. Bu seçimde, veri transfer hızı, güvenlik, haberleşme 
mesafesi, fiyat parametreleri dikkate alınmıştır. Sayısal giriş ve çıkışlar, analog giriş, 
I2C haberleşme arayüzü, UART arayüzü ve USB bağlantıları kart üzerine 
yerleştirilmiştir. Merkezi işlemci olarak bu özellikleri sağlayan uygun bir işlemci 
seçilmiştir. Veri transfer örneği olarak fotoğraf gönderme işlemi için karta 
bağlanabilecek bir kamera modülü kullanılmıştır. Tüm bu çevre birimlerinin 
izlenmesi ve kontrolü test edilmiştir.  

Bu kart ile çalışabilecek çevre birimleri hakkında bilgiler verilmiş ve bunlardan 
birkaçı uygulama olarak denenmiştir. Tasarım unsurları, dikkate alınan kilit noktalar 
net bir şekilde sunulmuştur. Çalışma konusunda farklı testler yapılarak uygun 
çalışma mesafesi ve performans sonuçları elde edilmiştir. Bu sonuçların proje 
başında hedeflenen amaçlarla uyumlu olduğu görülmüştür. Son olarak projenin 
geliştirilebilmesi için ileride yapılabilecek muhtemel çalışmalar belirtilmiştir.  
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DESIGN OF A GENERAL PURPOSE INTERFACE FOR WIRELESS DATA 
TRANSMISSION  

SUMMARY 

In this study, an electronic card based on wireless communication is developed, 
which can be used for wireless data transmission and control. 

During the design stage, usage in mobile areas is considered so the dimensions and 
the requirements are reduced as much as possible to provide a good integration 
without any problem. As a wireless interface, Bluetooth technology was chosen 
among available solutions. In this selection, data transfer speed, security, 
communication range, price parameters  are considered. Digital inputs and outputs, 
analog input, I2C communication interface, UART interface, and USB connection 
are located on the card. To provide these characteristics, a suitable central processor 
is choosen. As an example of data transfer, for sending photos, a camera module is 
used for image capturing.  For all of these peripherals, monitoring and control of the 
peripherals had been tested.  

Informations for peripherals which can be used with this card, are given and some of 
them are used as an application. Desing objects, considered key points are presented 
clearly. By applying different tests, suitable working range and performance results 
are obtained. It is seen that these results conform the performance criteria. As the 
end, the possible studies for the future development of the card are defined.  
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1.  GĐRĐŞ 

Uzaktan izleme, veri transferi ve kontrol uzun yıllardır üzerinde çalışılan ve birçok 

somut gelişmeyi içinde barındıran bir alandır. Kullanımdaki rahatlığı, insan gücünü 

ve masrafları azaltıcı yönü, insana zarar verebilecek görevlerde kullanımının olması 

bu alanda çok farklı gelişmelerin sağlanmasına yol açmıştır. Günümüzde çok değişik 

haberleşme metodları kullanılarak birçok farklı alanda uzaktan izleme ve kontrol 

yapılabilmektedir. Bunlara birkaç farklı örnek olarak; 

• Đnternet üzerinden görüntü aktarımı ve kontrol (Şekil 1.1) [1] 

• Uzaktan alarm sistem kontrolü 

• Sağlık durumu izleme sistemi [2] 

• Araç takip sistemleri 

• Çevresel değişimlerin takibi için tasarlanmış sistemler (Şekil 1.2) [3] 

• Araç telemetre, iletişim, kontrol, çalıntı takip sistemleri (Şekil 1.3) [Url-1] 

• Mobil robot kontrolü (Şekil 1.4) 

verebiliriz. Örneklerden de görüldüğü gibi farklı alanlarda değişik görevler için 

kullanılan bu sistemlerin kapasiteleri her geçen gün artmaktadır ve yeni yeni 

kullanım alanları oluşmaktadır.  

Uzaktan izlemenin en önemli parametresi olan haberleşmenin ilerlemesiyle farklı 

metodlar kullanarak izleme ve kontrol sinyallerinin aktarımı yapılmaktadır. Radyo 

frekansı, infrared haberleşme, mobil iletişim için küresel sistem (GSM, ing. Global 

System for Mobile Communications), IEEE 802.1x, Bluetooth, internet, uydu 

haberleşmesi gibi iletişim yapıları ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak tercih 

edilmektedirler.  
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Şekil 1.1 : Đnternet Üzerinden Görüntü Aktarımı ve Kontrol Sistemi [1] 

 

Şekil 1.2 : Su Kalite Parametreleri Đzleme Sistemi [3] 
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Şekil 1.3 : Onstar Araç Sistemi [Url-1] 

            

Şekil 1.4 : Bomba Đmha Robotu 

1.1 Tezin Amacı 

Bu proje kapsamında ise birçok sisteme entegre edilebilecek bir veri transfer ve 

kontrol kartının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Projede, belirlenen ihtiyaçlara ek olarak  

daha önce tamamlanmış olan bir mobil haritalama robot projesinin [4], tamamen 

kablosuz hale getirilmesinden esinlenilmiştir. Mekatronik uygulamalarda en çok 

kullanılan arayüzlerin bu kart üzerinde birleştirilmesine çalışılmıştır. Elbetteki 

ihtiyacın tümünün karşılanması imkansızdır. Her uygulamanın kendine has 

gereksinimleri ve parametreleri olacağından, kartın her uygulamada 

kullanılabileceğini söyleyemeyiz. Bu gibi özel uygulamalar için gerekli geliştirme 

faaliyetinin projeye özel olarak yapılması gerekmektedir.  
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 Proje geliştirme adımlarına kısaca bakarsak,  

• Kart üzerinde bulunması gereken özelliklerin belirlenmesi 

• Kablosuz haberleşme tiplerinin araştırılması 

• Bluetooth teknolojisi hakkında çalışmaların incelenmesi ve modül seçimi 

• Uygun mikrodenetleyici  araştırılması ve seçimi 

• Test amacıyla kullanılacak uygun kamera modülü bulunması 

• Sistem donanım gerekleri hakkında incelemeler ve ilk tasarımın yapılması 

• Sistem yazılımının geliştirilmesi 

• Testlerin yapılması ve performans sonuçlarının elde edilmesi 

• Sistemin yazılım ve donanım olarak daha kompact hale getirilmesi 

   

Đleride bu projeden yola çıkarak, çok daha kapasitesi yüksek ve yapabileceği işlemler 

yönünden daha zengin projeler oluşturulabilir. Bu sayede kullanılabileceği sistem 

sayısında artış sağlanabilir.  
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2.  SĐSTEMĐN TANIMI 

2.1 Amaç 

Genel amaçlı kablosuz veri aktarımı ve kontrol amacıyla kullanılacak bir elektronik 

kartın tasarlanması ve performans beklentilerinin karşılanması projenin amacıdır.  

Öncelikle kartın üzerinde barındıcağı özelliklerin belirlenmesi süreci 

tamamlanmıştır. Bu çalışmayı ortaya çıkaran ihtiyaçlardan biri olan mobil robottan 

resim aktarımı projesidir [4]. Bu projede mobil araçtan bir kamera vasıtasıyla alınan 

resimlerin ana bilgisayara gönderiminin yapılması ve bu sayede gelen resimler 

üzerinde görüntü işleme yapılabilmekteydi. Proje kapsamında tasarlanacak kartın 

kullanımı ile bu alışverişin tamamen kablosuz bir ortamda gerçekleşmesi fakat 

performansının da gereken değerleri sağlaması amaçlanmıştır. Böyle bir ihtiyaca ek 

olarak genel mekatronik sistemlerde çoklukla kullanılan dijital giriş/çıkış, analog 

giriş, UART, USB, I2C portlarının bulundurulması ve tüm bu fonksiyonların kararlı 

şekilde çalıştırılmaları hedeflenmiştir. Bu doğrultuda projenin kapsamı netleşmiştir. 

Şekil 2.1’de sistemde bulunan temel elemanları görebilmekteyiz. 

 

 

Şekil 2.1 : Sistem Bağlantı Diyagramı 
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2.2 Sistemin Çalışması 

Tasarımı yapılan elektronik kart, Bluetooth üzerinden ana bir bilgisayar ile 

bağlantıda olmalıdır. Bu ana bilgisayar Bluetooth seri port profilini içeren herhangi 

bir bilgisayar olabilir. (dizüstü, masaüstü, el bilgisayarı, akıllı telefon vb.) Sistem, 

ana bilgisayardan gelen komutlarla giriş ve çıkışlarda istenilen işlemleri 

gerçekleştirir. Ayrıca bazı giriş çıkışlar için kontrol kartı kendisine gelen bilgileri 

hiçbir komut almasına gerek kalmadan ana bilgisayara gönderebilmektedir. Tüm bu 

çalışma modları sistem yazılımı bölümünde açıklanacaktır.  

Sistemin çalışması ana bilgisayardan gelen uygun komutlara bağlı olduğu için ana 

bilgisayarda birçok farklı yazılım uygulamaları yapılabilir. Bu da kullanıcıya 

esneklik sağlayan bir durumdur.  

2.3 Performans Beklentileri 

Performans açısından projede dikkat edilen en önemli unsurlar veri transfer hızı, 

iletişim mesafesi, kararlılık ve tüm foksiyonların uygun komutlarla 

çalıştırılabilmesidir. Sistemin uygulama kısmında kullanacağımız kamera 

modülünden alacağımız resimlerin, olabildiğince hızlı bir şekilde ana bilgisayara 

iletiminin sağlanması amaçlanmıştır. Elbette bu resim özellik olarak üzerinde bir 

resim işleme yapılabilecek kalite olması gereklidir. Resim kalitesinin daha düşük 

istenmesi durumunda aynı zamanda daha fazla resim iletimi yapılabilir.  

Đletişim mesafesi açısından, en az 20 metre mesafeden haberleşmenin yapılabileceği 

bir performans amaçlanmıştır. Bu mesafenin olabildiğince artırılması hedeflenmiştir. 

Haberleşme güvenliği olarak ise sistemin dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı 

olabildiğince güvenli ve şifreli olması amaçlanmıştır.    

Şu an bazı firmaların bu kapsamda yapmış oldukları ürünler bulunmaktadır. Fakat bu 

ürünlerin bazılarının kullanımı için ekstra programlamaya gerek duyulmaktadır. Bu 

projede ise kullanıcıların sadece komutlar göndererek sistemi yönlendirebilmesi 

amaçlanmıştır. Yeni bir farklılık ise ana USB arayüzünün sunuluyor olmasıdır. Bu 

sayede bir kullanıcı kablosuz olarak bir USB hafıza biriminden veri okuyabilecektir. 

Yeni olarak sunulan bu özellik başka farklı projelerin yapılmasına bir temel 

oluşturabilir.  
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2.4 Sistem Donanımı 

Hemen her proje için en önemli konuların başında uygun parçaların seçilmesi konusu 

vardır. Sistem gereksinimlerine karşılık verebilmek adına uygun özellikleri içeren 

elemanların kullanımı gerekmektedir. Donanım olarak kartta bulunan tüm 

elemanların detayları aşağıda bulunmaktadır. 

2.4.1 Mikrodenetleyici birimi 

Merkezi işlemci birimi kartta elbette beyin görevi görmektedir ve tüm kontroller bu 

entegre devre tarafından sağlanmaktadır. Kontrol kartında bulunan özelliklere 

bakıldığında mikrodenetleyici seçimi için gereken kriterlere ulaşabiliriz. Yalnız bu 

sayede sadece fiziksel olarak bir parça seçimi yapılabilir. (gereken port sayısı, tipi 

vs.) Fakat bu unsurlardan ayrı olarak, yazılım tarafındaki gereksinimlerin de detaylı 

olarak düşünülmesi gerekmektedir. (program hafızası, dinamik hafıza, sayıcılar vb.) 

Tüm bu etkenlerin hesaba katılmasıyla bir sonuca ulaşabiliriz. Belirli parçalarda 

deneyim sahibi olunması bu noktada tasarımcıya yardımcı olmaktadır. Yanlış bir 

seçim projede birçok şeyin baştan tekrarlanması anlamına gelebilir.  

 

Şekil 2.2 : Pic 24FJ64 Ailesi [Url-3] 

Proje için Microchip PIC serisi yeni nesil PIC24FJ64GB004 işlemcisi seçilmiştir 

(Şekil 2.2). Kullanılan denetleyicinin diğerlerinden farklı olarak ana USB (ing. host 

USB) özelliğinin olması seçim aşamasında kullanılan en önemli parametredir 

(Çizelge 2.1). USB OTG teknolojisiyle, gömülü sistemlerin hem bir USB cihaz hem 

de ana USB olma özellikleri bulunmaktadır. Bu tip işlemciler yapılacak uygun 

programlamayla sistem çalışma esnasında iken bağlandığı cihazı tanımlayıp buna 
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göre gereken işlemleri yapabilirler. Barındırdığı diğer özellikler birçok versiyonda 

bulunabilen özelliklerdir (Şekil A.1).  

Çizelge 2.1 : Đşlemci Özellikleri 

Özellikler PIC24FJ64GB004 
İşlem Frekansı 32 MHz 
Program Belleği 64K 
Veri Belleği 8,192 
Kesme Kaynakları 45 
Giriş/Çıkış Portları Port A,B,C 
Toplam Giriş/Çıkış Pin Sayısı 33 
Adreslenebilir Pin 25 
Saymaçlar 5 
Giriş Yakalama Kanalları 5 
Çıkış Karşılaştırma/PWM Kanalları 5 
Giriş Değişim Kesmesi 29 
UART 2 
SPI 2 
I2C 2 
Paralel Haberleşme Var 
10 bit ADC Adedi 13 
Analog Karşılaştırıcı Adedi 3 

Reset 
POR,BOR,RESET,  

MCLR,WDT 
Paket Bilgisi 44 pin QFN ve TQFP 

 

Bu özellikler Şekil A.2’de blok diyagram olarak gösterilmektedir. Proje kapsamında 

TQFP tipinde paketlemeye sahip işlemci tercih edilmiştir (Şekil 2.3). Paketleme 

seçimi yapılacak olan dizayn ile birebir ilgilidir. Kontrol kartının olabildiğince küçük 

yer kaplaması amacıyla bu seçim yapılmıştır.  

 

Şekil 2.3 : 44 Pin TQFP Paket 
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Farklı firmalara ait başka alternatif çözümler de mevcuttur. Daha yüksek kapasiteli 

işlemciler, daha fazla giriş/çıkış fonksiyonu olanlar bulunabilir. Fakat bu noktada 

proje başında belirlenen beklentiler dahilinde ihtiyaca göre en uygun seçimin 

yapılması gereklidir. Bu tarz bir düşünce yapısı hem zaman hem de projenin daha 

ucuza imal edilmesi için önem taşımaktadır.  

2.4.2 Bluetooth modülü 

Kablosuz haberleşme olarak performans beklentilerini sağlayabilecek, yakın/orta 

mesafede, kolay uyum, güç tüketimi, fiyat gibi parametreler dahilinde en uygun 

yöntemin kullanılması amaçlanmıştır. Benzer uygulamalarda sıkça kullanılan RF 

modüller mevcuttur fakat bu modüllerin genellikle haberleşme hızı düşüktür, 

haberleşme sırasında kesintiler oluşabilmektedir ve bu modüllerin kullanımı tek 

başına yapılamamaktadır (Şekil 2.4). Hem alıcı hem de verici tarafında aynı modülün 

olması şarttır.  

 

Şekil 2.4 : RF Alıcı/Verici Modülü [Url-4] 

RF modüller haricinde kullanılması muhtemel olan GSM modüller ise genellikle 

daha uzak mesafedeki haberleşmeler için ideal bir çözüm olmaktadır. Yakın 

mesafede de kullanılabilecek bu modüllerin güç tüketimleri yüksektir. Sistem 

maliyeti açısından da pahalıdırlar.  

Bluetooth teknolojisi günümüzde çok yaygın bir şekilde kullanılmakta ve yakın 

mesafeli haberleşmelerde fiyat, kolay entegrasyon gibi parametreler açısından uygun 

bir tercihtir. Karşılık olarak özel bir alıcı tasarımına ihtiyaç duyulmadan Bluetooth 

özelliğe sahip herhangi bir bilgisayar, cep telefonu gibi cihazlarla haberleşme 
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sağlanabilir. Bu faktörler nedeniyle Bluetooth haberleşmesi seçilmiştir. Bluetooth 

modül olarak birçok üreticiye ait değişik çözümler bulunmaktadır. Yine proje 

beklentilerinin karşılanması yönünde uygun bir seçim yapılmaya çalışılmıştır. Sonuç 

olarak Bluegiga firmasının WT11 modülü kullanılmıştır (Şekil 2.5).  

 

 

Şekil 2.5 : WT11 Bluetooth Modül Görünümü 

Modül özelliklerine bakacak olursak, 

Çizelge 2.2 : Modül Özellikleri 

  Özellikler 
İşlem Frekans Aralığı 2400 … 2483,5 MHz (ISM Bandı) 
Düşük Bant Koruma 2 MHz 
Yüksek Bant Koruma 3,5 MHz 
Taşıyıcı Frekansı 2402 … 2480 MHz (f=2402+k, k=0…78) 
Modülasyon Yöntemi GFSK (1 Mbps), P/4 DQPSK (2 Mbps) 
Frekans Hoplaması 1600 / sn 

Maksimum Veri Hızı 
GFSK : Async--> 723,2Kbps/57,6Kbps 
            Sync  --> 433,9Kbps/433,9Kbps 

İletişim Gücü  
Min --> -11 … -9 dBm 

Mak--> +14 … +18 dBm 
RF Giriş direnci 50Ω 

Uyumluluk 
Bluetooth standardı, 2.1+EDR 

USB Standardı, 1.1(USB 2.0 uyumlu) 

 

Seçilmiş olan WT11 modülü, dahili olarak seramik bir anten bulundurmaktadır. 

Farklı ihtiyaçlara göre anten konnektörlü olan versiyonu tercih edilebilmektedir. 

Özellikle sistem metal bir koruma içinde çalışacak ise bir anten vasıtasıyla 

haberleşmenin sağlanması gerekebilir. Modülün kullanımı için üretici tarafından 

farklı arayüzler sağlanmaktadır. Ayrıca modül üzerinde dijital giriş/çıkış ve ses 

aktarımı için de arayüz bulunmaktadır (Şekil 2.6). 

Gelişen teknoloji ve Bluetooth 3.0 [5] ve 4.0 [6] teknolojilerinin devreye girmesiyle 

kullanılabilecek daha uygun modüller tasarlanmakta ve kullanıcılara sunulmaktadır. 

Kontrol kartında bu gelişmelerle uygun değişiklikler yapılarak daha performanslı bir 

yapıya geçilebilecektir.  
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Şekil 2.6 : Bluetooth Modülü Blok Diyagramı 

 

2.4.3 Kamera modülü 

Kamera modülü normalde kontrol kartının bir parçası olmamakla birlikte aslında 

kartın performasını ve uygulama derinliğini örneklemek için kullanılacak bir 

elemandır. Kamera modülü, kendisine verilen komutlara göre resimleme yapabilen 

ve alınan resimleri kendi hafızasında saklayabilen bir modüldür. Bu fonksiyon için 

Comedia C628 modülü seçilmiştir (Şekil 2.7). 

 

 

Şekil 2.7 : C628 Kamera Modülü 
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Özelliklerine bakacak olursak; 

Çizelge 2.3 : Kamera Özellikleri 

  Özellikler 
Sensör MegaPixels CMOS Sensör 
Görüntü İşlemcisi ZORAN COACH – 6E 
Yerleşik Bellek 8 MB 

Bellek 
Hafıza Kartıyla 1GB a kadar 

Yerleşik 16MB Flash 
Görüntü Konnektörü Kompozit Video Çıkışı 

Video Yakalama 
640x480(30 fps) 
320x240(30 fps) 

Resim Çözünürlüğü 

1280x960 
640x480  

JPEG Formatı 
Beyaz Denge Normal/Gün Işığı/Tungsten/Florosan/Bulutlu 
UART Hızı 115200/57600 bps 
TV Çıkışı NTSC/PAL 
USB Arayüzü USB 1.1 Yığın Saklama Modu 
Güç DC 5V 

 

2.4.4 I²C portu 

I²C veri yolu 1980 lerin başında Philips Semiconductors tarafından geliştirilmiştir. 

Đlk tasarımında, 16 adet özel amaçlı adres içeren 7 bit adres bölgesi mevcuttur, 

dolayısıyla aynı veriyolu üzerinden en fazla 112 adet birim birbiriyle haberleşebilir. 

Sık kullanılan I²C veriyolu hızları 100 Kb/s ve 400 Kb/s modudur, ancak daha düşük 

hızlara da izin verilmektedir. Son I²C sürümleri daha fazla birime daha hızlı olarak 

hizmet verebilmektedir (1 Mb/s hızlı mod, 3.4 Mb/s yüksek hızlı mod).  

Kartta sunulan arayüzlerden biri de I²C  portudur. I²C , birçok entegre ile haberleşme 

imkanı sunmaktadır. (hafıza, sensörler, giriş/çıkış birimleri vb.) Bağlanan cihaz 

sayısı, adresleme limiti ve toplam hat kapasitesinin 400pF ın altında kalmasına 

bağlıdır.  I²C  portu ile 3.3V ve 5V ile beslenen entegre devrelerle haberleşme 

yapılabilir.  

2.4.5 Dijital giriş/çıkış 

Kontrol kartında bulunan ve çok yaygın bir şekilde kullanılabilecek diğer bir özellik 

dijital giriş/çıkış portlarıdır. 0 ve 5V seviyelerinde çalışan sekiz adet giriş/çıkış birimi 

kullanıcının isteğine göre programlanabilmektedir yani ana bilgisayar tarafından 
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istendiğinde giriş istendiğinde çıkış olacak şekilde ayarlanabilmektedirler. Bu sayede 

kullanıcıya esneklik sağlanmaktadır. 

2.4.6 Analog giriş 

Kontrol kartında bir adet analog giriş bulunmaktadır. Bu giriş 0 ila 3.3 V’luk sinyal 

görüntüleme amaçlarında kullanılmak üzere konulmuştur. Deneme kartında bu 

portun simülasyonu için ışığa duyarlı bir direnç kullanılmıştır. Sayısal sensörler gün 

geçtikçe çok yaygın kullanılsalar da, analog sensörlerin kullanımıda devam 

etmektedir. Analog giriş, 10 bit’lik sayısal dönüşüm yapabilmektedir ve saniyede 

16000 örnek transfer edebilmektedir.  

Ardışıl yaklaşım yazmacı (ing. SAR, Successive approximation register)  yöntemi ile 

dönüşüm yapılmaktadır. 3.2 mV luk hata oranıyla ölçüm yapabilmektedir. Şekil 

2.8’de 4 bit’lik bir SAR temelli analog dijital dönüştürücü görülmektedir. Burada 

öncelikle D3 lojik 1 yapılır ve DAC çıkışı analog giriş ile karşılaştırılır. Eğer 

karşılaştırıcı durumunu değiştirirse, bu, D3 tarafından üretilen çıkışın analog 

sinyalden büyük olduğunu gösterir. Bu durumda SAR’ deki D3 lojik 0 ve D2 lojik 1 

yapılır. Đşlem, giriş D0’a varıncaya kadar devam eder. Sırasıyla ardışıl basamaklar 

aktif edildiğinde çıkış yaklaşık olarak analog sinyale eşit hale gelir. Sonuç olarak 

SAR yazmacındaki veri kullanılır. Projede bulunan analog çevrime ait dönüşüm 

tablosu Şekil 2.9’de sunulmuştur.  

 

Şekil 2.8 : 4 bit SAR Blok Diyagramı [Url-2] 
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Şekil 2.9 : Analog Dönüşüm Tablosu 

2.4.7 UART bağlantısı 

Devrede bir adet UART bağlantısı mevcuttur ve bu sayede birçok cihazla haberleşme 

imkanı verilmiştir. Haberleşme ayarları system çalışırken özel bir kodlama ile 

değiştirilebilmektedir. Böylece haberleşme yapılacak devrenin özelliklerine göre 

uygunluk sağlanabilmektedir. Đlgili parametreler ve ayarlama prosedürü sistem 

yazılımı bölümünde açıklanmıştır. Bu ayarlar sisteme tanıtıldıktan sonra kayıt 

edilebilir ve her başlatmada tekrar ayar gerektirmez. Bu işlem için uygun komut 

tanımlaması yapılmıştır. RS232 ile haberleşme için bir dönüştürücü devrenin 

kullanılması gereklidir (Şekil 2.10). UART çıkışı 3.3V seviyesindedir.  
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Şekil 2.10 : RS232 TTL Dönüşüm Devresi 

2.4.8 USB portu 

USB Host özelliği olan bir porttur. Flash hafıza olan tüm USB cihazları 

çalıştırmaktadır. Bu cihazların içerikleri görüntülenebilir, dosyalar üzerinde bazı 

işlemler yapılabilir ve dosyalar ana bilgisayara transfer edilebilirler. Bağlantı için A 

tipi bir konnektör konulmuştur. USB portu, sınıfı 08, alt sınıfı 05 veya 06, protokolü 

50 olan tüm cihazları desteklemektedir. Kullanılan bellek FAT veya FAT32 

formatında olmalıdır.  

Uygulamalarda gerekebileceği düşüncesiyle USB portuna güç kesme opsiyonu 

konulmuştur. Bu sayede herhangi bir cihaz porta takılı olsa bile ilgili bağlantı 

koparılmadan bağlanılmış cihaza normal modda çalışması için bir imkan sağlanır. 

USB portunun bacak bağlantıları Şekil A.4’de gösterilmiştir.  

2.4.9 DC dönüştürücü 

Devre güç girişi 5V olarak öngörülmüştür. Fakat kart üzerinde bulunan işlemci ve 

Bluetooth modülleri 3.3V seviyesinde çalışan birimlerdir. Bu nedenle devre üzerinde 

3.3V un elde edilebilmesi için gereken tasarım yapılmıştır. Ayrıca kart ile birlikte 

kullanılabileceği düşünülerek, baskı devre üzerinde iki adet 3.3V ‘luk çıkışlar 

konulmuştur.  
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2.5 Benzer Sistemler Hakkında Bilgi 

2.5.1 Toothpick 

Toothpick 2.1, mikrodenetleyici ve Bluetooth haberleşme modülüne sahiptir (Şekil 

2.11). Özellik olarak 12 adet analog dijital dönüştürücüye, 5 adet PWM çıkışa, 

UART, SPI ve I²C  çıkışlarına sahiptir. Karşılaştırma yapacak olursak, analog giriş 

olarak çok fazla girişe sahiptir fakat dijital giriş/çıkış özelliği yoktur. Bu özellik 

PWM çıkışı veya analog girişle sağlanmalıdır.  USB arayüzü bulunmamaktadır. En 

önemli özellik olan haberleşme hızı ise 115200bps (14 KB/sn) ile sınırlıdır. 

Kullanılabilirlik açısından Toothpick kartı ek bir kartın üzerine kurulum yapılmasını 

gerektirir.  

 

Şekil 2.11 : Toothpick Kart Görünümü 

 

2.5.2 Arduino Bluetooth 

Arduino Bluetooth, Bluetooth özelliğine sahip bir geliştirme platformudur (Şekil 

2.12). Üzerinde 14 dijital giriş/çıkış, 6 analog giriş, UART, SPI ve I²C  haberleşme 

için bağlantılar mevcuttur. Fakat kart üzerindeki özelliklerin kullanımı için uygun 

programlama gereklidir. Dolayısıyla bu durum kullanıcılar için sıkıntı yaratabilir. 

115200bps (14 KB/sn)  hızıyla iletişim yapabilmektedir. Mekanik kullanılabilirlik 

açısından Arduino sadece güç bağlantısı gerektirir fakat sağladığı giriş/çıkış 

birimlerinin bağlantıların mekanik açıdan kullanımı zordur.   
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Şekil 2.12 : Arduino Bluetooth kartı 

 

2.5.3 Zigbee Kartları 

Zigbee, diğer kablosuz teknolojilere kıyasla küçük boyutlarda veri alışverişini 

gerçekleştiren, iletim hızı yavaş, maliyeti düşük, uygulanabilirliği ve genişletilmesi 

kolay, az güç tüketen kablosuz haberleşme teknolojisidir. Uluslar arası şirketlerin 

kurduğu küresel bir şirketler birliği olan ZigBee Alliance’ın çalışmaları sonucunda 

oluşmuştur. IEEE 802.15.4 temelinde özelleşmiş ISM bandı kullanan bir 

haberleşmedir.  

Bu haberleşmeyi kullanan birçok farklı devre tasarımı mevcuttur (Şekil 2.13). Bina 

ve ev otomasyonu, güvenlik (alarm, detektör sistemleri), sağlık uygulamalarında, 

tarımda çevresel durum bilgilerinin iletilmesinde ve diğer farklı alanlarda da 

kullanımı bulunmaktadır. Özelliği gereği ağırlıklı olarak anahtarlama veya ufak 

boyutlu bilgilerin iletilmesinde kullanılır.  
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Şekil 2.13 : Örnek Zigbee Kartı 
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3.  BLUETOOTH HABERLEŞMESĐ 

3.1 Tanım ve Haberleşme Yapısı 

Kablo bağlantısını ortadan kaldıran kısa mesafe radyo frekansı (RF) teknolojisinin 

adıdır. Bluetooth bilgisayar, çevre birimleri ve diğer cihazların birbirleri ile kablo 

bağlantısı olmadan görüş doğrultusu dışında bile olsalar haberleşmelerine olanak 

sağlar. Bluetooth teknolojisi 2.4 ghz ISM frekans bandında çalışmakta olup, ses ve 

veri iletimi yapabilmektedir.  

Bluetooth 1994 yılında Ericsson tarafından geliştirilmiştir (Şekil 3.1). Günümüzde 

ise Bluetooth SIG adı altında toplanan birçok teknoloji firması tarafından 

geliştirilmesi devam etmektedir. (Ericsson,Intel,Motorola,Microsoft …) 

 

Şekil 3.1 : Bluetooth Simgesi 

Temel avantajlarına bakacak olursak,  

• Açık standart 

• Boyutsal, ekonomik, güç tüketimi avantajları 

• Piconet, Scatternet yapısı  

• Mobil uygulama kolaylığı 

• Güvenlik 

• Kararlı çalışma 
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Şekil 3.2 : Piconet ve Scatternet Yapısı. 

 

Bluetooth haberleşmesinde piconet ve scatternet ağ yapıları mevcuttur. Piconet, 7 

aktif  Bluetooth cihazın birbirleri ile haberleşmesine imkan veren ağdır. Piconet 

içerisindeki bir cihaz başka bir piconete dahil olabilir. Bu şekilde scatternet yapısı 

oluşur. Kısacası scatternet iki ve daha fazla piconetin oluşturduğu ağdır (Şekil 3.2).   

Bluetooth haberleşme frekans bandı 2.4 GHz ile 2.48 GHz arasındadır. Bu bandın 

kullanımı lisanssız olup endüstriyel, bilimsel ve medikal (ISM, ing. industrial, 

scientific and medical) bant olarak adlandırılmaktadır. Kanal sayısı 1 MHz lik 

aralıklarla toplam 79 adettir. 

Haberleşme radyo-link bir yapıyla sağlanmakta ve kanal başına  asimetrik 723.2 

Kb/sn, simetrik olarak ise 433.9 Kb/sn lik veri haberleşmesini, aynı anda 64 Kb’lik 3 

adet senkron ses kanalını ve aynı anda bir adet senkron ses, bir adet asenkron veri 

kanalını da destekleyebilmektedir. Giriş tekniği olarak, zaman bölmeli çoklu giriş 

(TDMA, ing. time division multiple access) tekniğinin bir türevi olan zaman bölmeli 

ikileme (TDD, ing. time division duplexing) tekniği kullanılmaktadır. Çevre 

gürültülerine bağışık olabilmesi için ise frekans atlamalı yayılmış spectrum (FHSS, 

ing. frequency hopping spread spectrum) tekniğini FM modülasyonla birleştirerek 

kullanmaktadır. Taşıyıcı frekansı saniyede 1600 atlama yapmakta, bir başka değişle 

saniyede 1600 defa kanal değiştirmekte, dolayısıyla ortam gürültüsü ve karışımdan 



 
21 

etkilenme asgari düzeye inmektedir. Temel band (ing. baseband) modülasyonu 

olarak da Gauss frekans kaydırmalı anahtarlama (GFSK, ing. Gaussian frequency 

shift keying) modülasyon tekniği kullanılmaktadır.  

Her Bluetooth cihazı tek ve eşsiz bir kimliğe sahiptir. Bluetooth teknolojisine sahip 

bir ekipman çevresinde Bluetooth özelliğine sahip başka ekipmanlar olup olmadığını 

araştırır. Temas halinde, sistemlerin bağlantı kurup kurmayacaklarını belirlemeleri 

amacıyla sistemler arasında bir bilgi alışverişi gerçekleştirilir. Đlk karşılaşma 

sırasında Bluetooth cihazları kişisel kimlik numaralarını (PIN, ing. Personal 

Identification Number) birbirlerine gönderir. Bundan sonra, daha fazla teşhis 

işlemine gerek yoktur. Bir Bluetooth hücresi içinde aynı anda en fazla sekiz cihaz 

çalışabilir. Üstelik her Bluetooth cihazı aynı anda farklı hücreler içinde aktif olabilir.  

 

 

Şekil 3.3 : Bluetooth Yığını 

Bluetooth yığınına bakacak olursak öncelikle radyo işlevinin gerçekleştiği radyo 

bandı mevuttur. Sonrasında temel bant denilen ve başka cihazlarla iletişimi sağlayan 

kısacası piconeti oluşturacak bölüm gelmektedir. Link yöneticisi cihazlar arasındaki 

birleşimi sağlar, güvenlik işlevlerini yerine getirir, güç modlarını ve bağlantı 

durumlarını yönetir. Ana kontrolör arayüzü (HCI, ing. Host Controller Interface) 

Bluetooth donanımı ile yazılımsal olarak konuşulabilecek ilk arayüzdür. L2CAP 

(ing. Logical Link Control and Adaptation) üst yığında bulunan protokoller ile alt 

yığın arasında bir arayüz sağlar. SDP (ing. Service Discovery Protocol) çevredeki 

cihazların ve hangi hizmetlerin (profil) sağlandığının tespit edilmesinde kullanılır. 
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RFCOMM ise Bluetooth üzerinden RS232 kontrol ve veri sinyallerinin iletilmesini 

sağlar (Şekil 3.3).   

3.1.1 Bluetooth sınıfları 

Çalışma mesafesi olarak üç adet Bluetooth sınıfı mevcuttur.  

                      Class I  --    100 mt.  

                     Class II  --   10 mt.  

                     Class III --   1 mt. 

Veri transferi hızları ise, 

                     Ver3.0&Ver4.0 +HS    – 24 Mbps 

                    Ver2.1+EDR                – 3 Mbps 

                    Ver1.1                          –  1 Mbps 

 

Şekil 3.4 : Özel Antenli Bluetooth modülü. 

 

Günümüzde cep telefonlarında, dizüstü bilgisayarlarda genellikle ClassII modüller 

kullanılmaktadır. ClassI modüller ise genellikle USB arayüzlü çevresel birim olarak 

satılmaktadırlar. Bu sınıflara ek olarak haberleşme menzilinin artırılması için 

güçlendirilmiş antenli modüller bulunmaktadır (Şekil 3.4). Bu konuda birçok 

firmanın hazırladığı farklı ürünler bulunmaktadır. Haberleşme mezili olarak 

kataloglarda 30 km ye kadar değerler verilse de bu uygulamalar özel anten 

kurulumları gerektirmektedir.  
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Transfer hızları normal şartlarda verilen değerlere ulaşmamaktadır. Çevresel etkenler 

haberleşme hızına direk etkilidir. Fakat günümüzde yaygın olarak kullanılan 2.1 

versiyonuyla yeni yeni yayılmaya başlayan 3.0 versiyonu ve tanıtımı yeni yapılan 4.0 

standardı arasında yaklaşık sekiz kata kadar bir fark olması beklenmektedir. Nitekim 

aynı ortamda yapılan testlerde bu performansı doğrulayan sonuçlara varılmıştır. 

3.1.2 Bluetooth profilleri 

Bluetooth teknolojisinin birçok çeşitli projede kullanılabilmesi amacıyla 

gerçekleştirilecek işler için profil kavramı oluşmuştur. Bir uygulamanın Bluetooth 

teknolojisi kullanılarak nasıl gerçekleştirileceğine karar verilmesi gerektiğinde 

öncelikle Bluetooth profili oluşturulmalıdır. Tüm Bluetooth cihazları Bluetooth profil 

spesifikasyonu tarafından öngörülen profillerden birine veya bir çoğuna uymak 

zorundadır. Bluetooth profil spesifikasyonu zorunlu ve opsiyonel mesajları, 

prosedürleri ve özellikleri belirler. Farklı kullanım modelleri için farklı profiller 

tanımlanır. Profiller farklı üreticilerin ürünlerinin uyumluluk problemlerini 

azaltmaktadır. Bir Bluetooth modülü alınırken desteklediği profillere dikkat 

edilmelidir keza tüm bu bilgiler cihaz kitapçığında net olarak belirtilmektedir.  

Mevcut durumda 29 adet Bluetooth profili bulunmaktadır ve gün geçtikçe yeni 

ihtiyaçlara göre yeni profiller oluşturulmaktadır (Şekil 3.5). Profillerden ençok 

kullanılan bir kaçına bakacak olursak,  

• HFP- Eller Serbest Profili (ing. Hands Free Profile), araç kitleri ile 

iletişimi sağlayan eller serbest profilidir.  

• HID- Đnsan Arayüz Aygıt Profili (ing. Human Interface Device), 

klavye, fare oyun konsolu gibi genel cihazların kullandığı profildir. 

• HSP- Kulaklık Profili (ing. Headset Profile), dünyada ençok kullanılan 

profil denilebilir. Kulaklıkla haberleşme için kullanılan profildir.  

• SPP- Seri Port Profili (ing. Serial Port Profile), Bluetooth teknolojisinin 

ilk amacı olan RS232 kablo haberleşmesine sunulan alternatifi 

gerçekleştiren profildir. Ayrıca bazı diğer profillere taban 

oluşturmaktadır [8]. 
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Şekil 3.5 : Bluetooth Profilleri 

3.2 Bluetooth Modüller 

Günümüzde birçok markaya ait değişik özelliklerde farklı Bluetooth modüller 

mevcuttur. Bunlar USB portlarına takılabilen modüllerdir (Şekil 3.6). Bu cihazlardan 

farklı olarak genellikle dizüstü bilgisayarlarda entegre olarak sunulan modüller 

mevcuttur. Bu modüller dizüstü bilgisayar içerisinde anakartta bulunan iç USB 

portlarına bağlanarak işlevsellik kazandırılır.  

 

Şekil 3.6 : USB Bluetooth Modül 
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Elektronik devrelerde veya projelerde kullanılmak üzere farklı özelliklerde Bluetooth 

modüller sunan teknoloji firmaları da mevcuttur (Şekil 3.7). Bunlar daha çok 

endüstriyel anlamda kullanımı olabilecek modüllerdir. Bu modüller oldukça küçük 

olmaları, sağladıkları hazır yığın yapıları, haberleşme mesafeleri ve projelere kolay 

adaptasyonları nedenleriyle kullanımları yaygındır (Şekil 3.8).  

 

Şekil 3.7 : Bluetooth Modül 

 

 

Şekil 3.8 : Bluetooth Modül Boyutu 

 

Bluetooth modülü bize uygulama esnekliği sağlamaktadır. Mevcut RF modüller için 

alici tarafa bir karşılık RF modülü yerleşimi zorunludur fakat Bluetooth 

haberleşmesinde karsi tarafta  günümüzde neredeyse hepsi Bluetooth özellikli olan 

bir dizüstü bilgisayar, avuçiçi bilgisayar gibi cihazın olması yeterlidir. 
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3.3 Bluetooth ve Wi-Fi  

Bluetooth ve Wi-Fi (802.11) haberleşme teknolojileri aynı ISM bandını 

kullanmaktadırlar. Günümüzde bu iki haberleşmenin aynı ortamda yapıldığına çokça 

rastlamaktayız. Aynı frekans bandını kullanmaları durumu belirli çakışma 

problemlerini de beraberinde getirmektedir [15].  

Bluetooth daha öncede belirtildiği üzere 79 farklı kanalda 1 MHz lik aralıklarla 

haberleşme yapmaktadır. Wi-Fi ise aynı bantta, merkez frekansları 5 MHz lik 

aralıklarla yerleştirilmiş 11 farklı kanala sahiptir. Fakat bu kanallardan sadece 1, 6 ve 

11 numaralı kanallar kullanılmaktadır (Şekil 3.9). Her bir kanal için 16 MHz lik bant 

gerektiğinden daha fazla kanal kullanımı çakışmalara sebep olacaktır. 

 

 

Şekil 3.9 : Wi-Fi Kanal Yerleşimi 

 

Bu iki haberleşmenin aynı ortamda yapılması, birbirleri üzerinde negatif etkiye sebep 

olmaktadır. Hem haberleşme hızı hem de haberleşme mesafesinde performans 

düşümü gerçekleşmektedir. Yapılan testlerde Bluetooth haberleşmesi 

gerçekleştirilirken cihaza 10 cm mesafede bir Wi-Fi haberleşme istasyonu mevcutsa 

haberleşme hızında en az %40 lık bir düşüş oluşmaktadır. Aynı zamanda haberleşme 

mesafesinin artmasıyla performansta çok ciddi bir düşüş yaşanmaktadır (Şekil 3.10).  
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Şekil 3.10 : Bluetooth Haberleşmesine Wi-Fi Etkisi 

3.4 Bluetooth Güvenliği 

Kullanıcı koruması ve bilgi gizliliğini sağlayabilmek için, hem uygulama katmanında 

hem de bağlantı katmanında güvenlik önemleri düşünülmüştür. Güvenlik yapısında 

dört farklı mod bulunmaktadır. Tüm Bluetooth cihazlar bu dört moddan en az birinde 

çalışmak zorundadır [7].  

• Güvenlik modu 1 (Güvenli olmayan) : Kimlik denetimi ve şifreleme 

adımları atlanır. Cihaza bağlantı serbesttir.  

• Güvenlik modu 2 (Servis seviyesinde uygulanan güvenlik): L2CAP 

bağlantısı sırasında, bir bağlantı isteği alımı veya gönderimi yapıldıktan 

sonra devreye alınan güvenlik modudur. Servis tipine veya bağlantı 

kanalına göre devreye alınır veya alınmaz.  

• Güvenlik modu 3 (Bağlantı seviyesinde güvenlik): Link yöneticisi 

protokolü bağlantı kurulumu tamamlanmadan güvenlik işlemlerinin 

devreye alındığı moddur.  

• Güvenlik modu 4 (Servis seviyesinde uygulanan güvenlik): Bluetooth 

2.1 + EDR versiyonundan itibaren sunulan bu yeni modda, servis 

seviyesinde bağlantı isteği alımı gönderilirken güvenli basit eşleme 
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metodu (ing. Secure Simple Pairing) devreye girer. Bu metodda anahtar 

değişimi için Diffie-Hellman yöntemi kullanılır.  

Güvenlik açığı olarak her haberleşmede olduğu gibi Bluetooth haberleşmesinde de 

belirli yöntemlerle bazı erişimler yapılabilmektedir [16].  

• Bluejacking: Bluejacking bir kullanıcının menzil dahilindeki başka bir 

kullanıcıya isimsiz olarak kartvizit göndermesidir. 

• Bluesnarfing: Cep telefonu üzerindeki telefon rehberi, resimler, takvim 

ve IMEI gibi verilere ulaşılmasıdır.  

• Bluebugging: Cep telefonu modemine ulaşılarak telefon üzerindeki 

birçok fonksiyonun izinsiz olarak kontrol edilmesidir.  

• Car Whisperer: Araçlardaki Bluetooth kiti ile iletişime geçerek izinsiz 

dinleme veya ses gönderimi yapılmasıdır. Genellikle araç üreticilerinin 

Bluetooth kitlerine standart şifreler vermesinden yararlanılır.  

Yukarıda belirtilen yöntemler haricinde başka farklı yöntemler de mevcuttur. Fakat 

bu saldırılardan en az derecede etkilenmek mümkündür. Özellikle cihaz şifresinin 

dört basamaktan uzun bir şifre seçilmesi, kullanılmadığı durumlarda Bluetooth 

bağlantısının kapatılması, bilinmeyen kaynaklardan bağlantı isteği, dosya iletimi 

kabul edilmemesi, sadece eşlenmiş cihazlarla haberleşme yapılıyorsa Bluetooth 

konumunun görünmez olarak ayarlanması önlemleri kullanılabilir. 

3.5 Güncel Bluetooth Uygulamaları 

Bluetooth SIG grubu tarafından gün geçtikçe farklı konularda projeler ortaya 

atılmaktadır. Özellikle sağlık alanında ve enerji tüketiminin düşürülmesi için 

çalışmalar yapılmaktadır.  

Medikal Uygulamalar 

Kan basıncı, nabız, glukoz, sıcaklık ölçümlerini yapabilecek Bluetooth temelli düşük 

güç tüketimine sahip sensörler yakın gelecekte yaygın şekilde kullanılabilecek 

teknolojilerdir. Bu değerler Bluetooth üzerinden telefon veya bilgisayara aktarılabilir 

ve internet üzerinden kontrol merkezine gönderilebilir. Konuyla ilgili 2014 yılında 

senede yaklaşık ikiyüz milyon sensörün satılması yönünde bir pazar tahmini 

yapılmaktadır. Bu cihazlar Bluetooth sağlık cihazı profilini kullanırlar.  
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Şekil 3.11 : Bluetooth Temellik Sağlık Đzleme Sistemi [17] 

Spor Uygulamaları 

Sıcaklık ölçümü, adım sayma, GPS gibi sporda kullanılabilecek önemli cihazlar 

vücuda rahatlıkla yerleştirilebilecek ve bu ölçümler Bluetooth özellikli telefon, 

bilgisayar gibi birimlere aktarılıp performans analizlerinde kullanılabilecektir. Spor 

uygulamaları da yakın gelecekte yaygınlıkla kullanılmasına kesin gözüyle bakılan 

uygulamaların başında gelmektedir.  

 

Şekil 3.12 : Bluetooth Temelli Spor Kiti [18] 



 
30 

Bunların dışında ev otomasyonundan enerji yönetimine kadar bir çok farklı alanda 

Bluetooth kullanımını artırmak adına çalışmalar yapılmaktadır.  

3.6 Kablosuz USB 

Kablosuz USB teknolojisi ilk çalışmaları 2004 yılında başlamış olan ve 2010 yılında 

yayınlanmış olan 1.1 versiyonuyla onaylanmış olan yeni bir teknolojidir (Şekil 3.13). 

Temel amaç USB 2.0 haberleşmesinin hızında bir düşüş olmadan kablosuz olarak 

sağlanmasıdır. Teorik olarak 480 Mbps lik bir hızın 3 metre mesafede sağlanması 

amaçlanmıştır.  

 

Şekil 3.13 : Kablosuz USB Simgesi 

 

Bu teknolojiyi kullanan ürünler yeni yeni piyasaya girmektedir. Haberleşme bandı, 

ultra geniş bant (UWB, ing. Ultra wide band) 3.1 ila 10.6 GHz arasındadır. Proje 

kapsamında USB arayüzünün sunuluyor olması, Bluetooth üzerinden kablosuz USB 

imkanını verdiğinden dolayı bu teknoloji ile de kısmen uyuşmaktadır.  
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4.  DEVRE TASARIMI 

Devre tasarim sürecinde öncelikle tüm özellikleri içeren bir deneme kartı 

hazırlanmıştır (Şekil 4.1). Bu kart ile yazılım geliştirilmesi yapılmış ve aynı zamanda 

yeni ihtiyaçlar belirlenerek eksikler tamamlanmak üzere not edilmiştir. Genellikle 

yüzey montaj gerektiren devrelerde bu tür bir çalışmanın izlenmesi önemlidir. 

Donanım olarak belirli kalite sağlanamaz ise projenin devam ettirilmesi ve bunun 

üzerine bir yazılım geliştirilmesi zor olduğundan çalışma bu şekilde yapılmıştır.  

 

 

Şekil 4.1 : Deneme Kartı Önyüzü 
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Şekil 4.2 : Deneme Kartı Arkayüzü 

 

4.1 Temel Bağlantılar ve Sistem Donanımı 

Tüm fonsiyonlar için uygun bağlantı tipleri analiz edilerek devrenin şeması 

tamamlanmıştır (Şekil 4.3, Şekil 4.4). Bu şema özellikle devrenin PCB tasarımını 

yaparken değişebilir. Çünkü bu tip küçük devrelerde pinlerin yerleşimi önemlidir. 

Bir fonksiyonun gerçek kart üzerinde istenilen pozisyona uzak bir yerde kalması 

istenilmeyen bir durumdur. Bu nedenle bazı optimizasyonlar yaparak en uygun 

bağlantılar oluşturulmuştur. Mikrodenetleyicinin sahip olması gereken minimum 

bağlantılar Şekil A.3’de belirtilmiştir.  

Tasarımı yapılan kartın giriş/çıkış özelliklerine bakacak olursak,  

• Dijital girişlere maksimum +5.5V giriş uygulanmalıdır. 

• Dijital girişlerde 2,64V tan yüksek gerilimler lojik 1, 0.66V tan düşük 

gerilimler lojik 0 olarak kabul edilir.  

• Dijital çıkışlar 0 ve 5V verebilmektedir. Fakat çıkış direnci 10 Kohm’dur. 

Bu nedenle çıkışlardan akım çekilecek ise bu dirençte düşecek gerilim 

dikkate alınmalıdır.  
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• Analog giriş 0-3.3V arasında gerilimleri çevrim yapabilir. Bu girişe 3.3V 

dan daha yüksek gerilim uygulanmamalıdır.  

• UART gerilim seviyesi 3.3V dur. 5V luk UART seviyesiyle uyumludur.  

• I²C  portu 3.3V üzerinden 4,7Kohm luk dirençle bağlanmıştır.  

• Bluetooth modülünün anteni, yayılıma etki edecek malzemelerden, sinyal 

geçişlerinden veya elektromanyetik etkiye sahip cihazlardan uzak bir yere 

pozisyonlanmalıdır.  

• Devre üzerinde verilen 3.3V çıkışlarından toplamda en çok 500mA den 

fazla akım çekilmemelidir.  

• Çıkış olarak tanımlanmış bacaklara sinyal girişinin kesinlikle 

yapılmaması gereklidir. Özellikle çıkış portları lojik 0 iken bir gerilim 

uygulanması portu yakabilir.  

 

                  

Şekil 4.3 : Bluetooth Modülü Bağlantı Şeması 
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Şekil 4.4 : Devre Şeması 
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4.2 Osilatör Konfigürasyonu 

Devre üzerinde 20 MHz lik bir osilatör kullanılmıştır. Bu osilatör ile denetleyici 

içinde ön bölücülerle öncelikle 4 MHz lik bir sinyal oluşturulur. Bu 4 MHz lik sinyal 

denetleyici içinde bulunan USB PLL devresiyle 96 MHz e dönüştürülür ve 

sonrasında ikiye bölünerek USB modülü için gerekli olan 48 MHz saat sinyali 

oluşturulur. Yine PLL çıkışındaki sinyalden 32 MHz lik sistem işlem frekansı 

yaratılır (Şekil 4.5). 

 

Şekil 4.5 : PIC Osilatör Şeması 

 

PIC içerisinde bir adet 8 MHz lik osilatör mevcuttur. Bu kaynaktan gerekli 

ayarlamalar yapılarak uygun saat sinyali oluşturulabilmektedir. USB standardına 

göre hata oranı maksimum 2500 ppm olmalıdır (tam hızlı cihazlarda). Buna karşın 

entegre osilatör 25000 ppm hata oranına sahiptir. Bu nedenle proje kapsamında 

harici bir osilatör kullanılmıştır. Hata oranı yaklaşık 100 ppm civarındadır.  
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4.3 PCB Çizimi ve Hazırlanması 

Proje kapsamında ilk PCB tasarımı, geliştirme kartı için yapılmıştır (Şekil 4.6). Bu 

tasarımı yaparken birçok parametre dikkate alınmıştır. Ayrıca Bluetooth modülün 

entegrasyonunun sağlanması için üretici tarafından sağlanan detay kurallar mevcuttur 

[9]. Bu kurallar modülün performansına ve düzgün çalışmasına birebir etki 

edebilecek kurallardır. Öncelikle PCB dizaynı konusunda dikkate alınacak 

parametreler önemlidir. Bu parametreler her üreticiye gore değişebilir ama genel 

olarak temel tasarım kurallarını içermektedir. 

 

 

Şekil 4.6 : Deneme Kartı PCB Tasarımı 
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Şekil 4.7 : Son versiyon PCB Tasarımı 

 

 

Şekil 4.8 : Bluetooth Modülü Örnek PCB Tasarımı 

Özellikle Bluetooth modülünün kart üzerinde yerleşimine ve uygun 

pozisyonlanmasına dikkat etmek gereklidir. Dahili antene sahip olması nedeniyle 

antene yakın noktalardan sinyal geçirilmemesi ve anteni olabildiğince haberleşme 

kanallarından uzak bir noktaya yerleştirilmesine çalışılmıştır. Ayrıca modüle ait 

haberleşme bacaklarının gürültüden etkilenmesini azaltmak için bu pinlere yakın 

noktalara toprak bağlantısı yapılmıştır (Şekil 4.8). PCB olarak 2 yüzlü tip seçilmiştir. 

Daha iyi bir gürültü koruması için 4 yüzlü PCB de kullanılabilir fakat elbette daha 

maliyetli bir çözüm olacaktır. Bluetooth modülün kullanımı açısından en az 2 yüzlü 

PCB önerilmektedir. 
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Geliştirme kartı sonrasında daha ufak boyutlarda ve eksik olarak belirlenen 

özellikleri üzerinde bulunduran yeni bir kart tasarımı yapılmıştır (Şekil 4.7). PCB 

tasarımı yapılırken olabildiğince yüzey montaj elemanlar (SMD, ing.Surface mount 

device) seçilmeye çalışılmıştır. 805 paketinde direç ve kapasitörler, SOT223 

paketinde transistör ve DC dönüştürücü, TQFN tipinde mikrodenetleyici seçilmiştir. 

Bu şekilde yapılan tasarım ile olabildiğince ufak boyutlara ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Fakat manuel olarak dizgi işlemi yapılacağı için daha ufak boyutlara inilememiştir. 

Sonuç olarak, 6.1 cm eninde ve 6.8 cm boyunda bir PCB tasarımıyla tüm 

komponentler yerleştirilmiştir. PCB tasarımında USB bağlantısının dikkatli 

yapılması gereklidir. Bunun için Şekil A.4’deki bağlantı kullanılmalıdır. Konektör 

olarak tüm bilgisayarlarda standart olan A tipi seçilmiştir. Bunun haricinde mini tipte 

konektörler de mevcuttur.  

Kart bağlantılarının mekanik olarak daha sağlam yapıda olması için vidalı 

klamensler kullanılmıştır (Şekil 4.9).  

 

  

Şekil 4.9 : Kart Görünümü Son Hali 
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5.  SĐSTEM YAZILIMI 

Donanım olarak uygun bir entegrasyon sonrasında, yazılım olarak devre üzerinde 

sağlanan özelliklerin uygun şekilde yazılıma entegre edilmesi gereklidir. Kartın nasıl 

kontrol edileceği ve tüm komutlar bu bölümde anlatılacaktır.  

5.1 Sistem Bağlantısı 

Bluetooth bağlantısına sahip herhangi bir bilgisayar ile kart arasında bağlantı 

kurulabilmektedir. Bunun için öncelikle bilgisayarın bluetooth özelliği açılmalıdır 

(Şekil 5.1). Sonrasında arama yapılarak karta bağlantı yapılmalıdır (Şekil 5.2, Şekil 

5.3). Bağlantı tamamlandıktan sonra Bluetooth bağlantı ayarlarından COM port 

eklenmesi gerekmektedir. Bu işlem bazı Bluetooth cihazlarda otomatik tanımlanır. 

Bilgisayar tarafından bir port numarası alınır (Şekil 5.4). Bu sayede Bluetooth 

bağlantısı tamamlanmış olur (Şekil 5.5). Modül ile ana bilgisayar SPP profili 

üzerinden haberleşeceğinden [10] için piyasada bulunan seri port terminal 

programlarından herhangi biri kullanılabilir. Burada örnek olarak Docklight 

programı kullanılmıştır. Bağlantı ayarı olarak bilgisayar tarafından verilen port 

numarası girilir ve 512Kbps hız seçilir (Şekil 5.6). Bağlantı tamamlanıp kart 

üzerindeki tekrardan başlatma butonuna basılınca bir karşılama ekranı görünür (Şekil 

5.7). 

Ana bilgisayar ve kart arasındaki haberleşmede bir el sıkışma metedu 

kullanılmamıştır. Normal şartlarda bu gibi yüksek hızlı haberleşmelerde donanım el 

sıkışma metodu kullanılmalıdır fakat RTS/CTS bilgileri Bluetooth haberleşmesi 

üzerinden iletilmemektedir. Diğer bir çözüm olan XON/XOFF yazılım el sıkışma 

metodu ise hızlı haberleşmelerde çok yetersiz kalmaktadır çünkü ana bilgisayara 

haberleşmeyi durdurması isteği gidene dek ana bilgisayar yaklaşık 30-40B 

boyutunda bir veriyi (hıza bağlı olarak) Bluetooth üzerinden göndermiş olur ve gelen 

bu ekstra istenmeyen bilgiler sistemi bloke eder. [11] Bu problemin çözülmesi için 

ana bilgisayara bir Bluetooth modül tasarımı gereklidir. Karşılıklı iki Bluetooth 

modülü uygun bağlantılar yapılarak donanım el sıkışma sinyallerini iletip alabilirler. 
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Bu sayede probleme net bir çözüm getirilebilir fakat proje kapsamında tasarımı 

yapılacak kartın hemen her Bluetooth cihaz ile haberleşmesi öngörüldüğünden bu tip 

bir uygulama yapılmamıştır. Bu nedenle ana bilgisayar ile Bluetooth arayüz bağlantı 

hızları aynı veya ana bilgisayar daha düşük hızda olmalıdır. UART çıkışı 

kullanılırken özellikle bu konuya dikkat edilmelidir. Örneğin 38400bps ile sürekli bir 

veri alış verişi yapılacak ise ana bilgisayar hızı da bu seviyeye çekilmelidir. Aksi 

halde aradaki hız farkından dolayı bluetooth ve işlemci üzerinde sürekli bir veri 

birikmesi olacaktır. Kapasite olarak yaklaşık 1 KB’lık bir veri biriktirme işlemi 

yapılabilmektedir. Bu değer aşılırsa Bluetooth modülü ve işlemcide kilitlenme veya 

yeniden başlama işlemi oluşabilir. Dolayısıyla kullanıcı verilen çalışma koşullarını 

uygulamak zorundadır.  

 

Şekil 5.1 : Bluetooth Penceresi 

 

Şekil 5.2 : Yeni Cihaz Eklenmesi 
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Şekil 5.3 : Bluetooth Şifre Girişi 

Sisteme Bluetooth üzerinden bağlanabilmek için bir şifre konulmuştur.(1234) Bu 

şifre olmadan herhangi bir bağlantı yapılamaz. Ayrıca sistemin dışarıdan gelecek 

saldırılara karşı korunabilmesi için sisteme bağlantı yapıldıktan sonra, Bluetooth 

modülü yayın ismini gizler ve sadece ana bilgisayar ile çalışmasına devam eder. 

Sistem bu şekilde programlanmıştır.  

 

 

Şekil 5.4 : Seri Port Atanması 
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Şekil 5.5 : Kart ile Bağlantı Kurulması 

 

 

Şekil 5.6 : Seri Port Terminal Programı  
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Şekil 5.7 : Ana Bilgisayar Program Penceresi 

5.2 Komut Yapısı 

Bu bölümde kartın kullanımı için gereken tüm komutlar tanıtılmıştır. Gönderilecek 

komutlar ASCII formatında komutlardır. Komut sonrasında haberleşme amacıyla 

gönderilen bilgiler istenilen formatta olabilir.  

5.2.1 Sistem ayarlarının yapılması 

Komut: SYS   X   Y   Z↵ 

X: UART Haberleşme hızı ayarı 

         1 : 9600 
         2 : 14400 
         3 : 28800  
         4 : 38400 
         5 : 57600 
         6 : 115200 
         7 : 128000 
         8 : 256000 

Y: UART Haberleşme tipi seçimi 

         1 : 8N1 
         2 : 8N2 
         3 : 8O1 
         4 : 8O2 
         5 : 8E1 
         6 : 8E2 



 
44 

Z: Dijital giriş/çıkışların ayarlanması 

         0 : Çıkış 
         1 : Giriş 

 

Giriş/çıkışlar için herbir porta 0 veya 1 değeri atanmalıdır. Örneğin birden dörde 

kadar olan çıkışlar çıkış, beş ve sekizinci portlar arası giriş yapılmak istenirse bu 

durumda Z değişkeni 00001111 olarak gönderilmelidir.  

5.2.2 Giriş/çıkış komutu 

Komut: IO   X↵ 

X: Çıkış seviye değiştirme parametresi 

Çıkış olarak tanımlanan portların seviyelerini +5V yapmak için “1” , 0V yapmak 

içinde “0” değeri yazılır. Örneğin birinci çıkışın değeri sıfır diğer portlar 5V 

yapılmak isteniyorsa X değeri 01111111 olacaktır.  

Herhangi bir X parametresi belirtilmeden sadece IO komutu gönderilir ise tüm 

portların durumu ana bilgisayara onaltılık sayı sisteminde 1 byte olarak gönderilir.  

Giriş olarak tanımlanmış olan portlarda herhangi bir seviye değişikliği olduğunda 

kart otomatik olarak yeni durumu ana bilgisayara aynı formatta gönderir. Ana 

bilgisayarda gelen bilginin ayırt edilmesi için öncelikle IO komutu ana bilgisayara 

gönderilmektedir. Giriş seviyesinin lojik 1 sayılması için giriş pininde mevcut 

gerlimin en az 0.8Vdd yani 2.64V değerinden yüksek olması gerekir (Vdd=3.3V). 

Lojik 0 için ilgili girişin 0.2Vdd yani 0.66V değerinden düşük olması gereklidir. 

Lojik 1 ve 0 seviye limitleri arasındaki değerler için herhangi bir seviye garantisi 

verilmemektedir.  

5.2.3 Analog giriş komutu 

Komut: ANA   X↵ 

X: Dönüşüm zaman parametresi 

Herhangi bir anda sadece bir defalık bir dönüşüm bilgisi gerekiyorsa sadece ANA 

komutunun gönderilmesiyle birlikte dönüşüm yapılır ve bilgi 2 byte olarak onaltılık 

sistemde ana bilgisayara aktarılır. Çizelge 5.1’e göre hesap yapılarak değer tespit 

edilmiş olur. Fakat bazı durumlarda birden çok dönüşüm gerekebilmektedir. Çok 
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ufak zaman dilimindeki değişimleri analiz edebilmek adına X parametresi 

kullanılmaktadır. X parametresi 1 den 9’a kadar bir sayı olmalıdır. Bu parametre ne 

kadar saniye süresince sürekli bir analog dönüşüm yapılacağını belirler. Bu süre 

boyunca ana bilgisayara dönüşüm verileri aralıksız aktarılmaktadır. Ana bilgisayarda 

gelen bilginin ayırt edilmesi için öncelikle “ANA” başlangıç mesajı ana bilgisayara 

gönderilmektedir. 

Çizelge 5.1 : Analog Dönüşüm Tablosu 

Analog Voltage/Vdd Okunan değer(Hex) Sonuç 

1023/1024 03 FF 3,2968V 

1022/1024 03 FE 3,2935V 

512/1024 02 00 1,6500V 

0/1024 00 00 0V 

 

5.2.4 Reset komutu 

Komut: RST↵ 

Sistemi tekrardan başlatmak için kullanılan komuttur. Herhangi bir parametre 

gerektirmemektedir. Bu komutla tüm ayarları sıfırlanır ve USB portu tekrar başlatılır. 

5.2.5 SAVE ve DFLT komutları 

Komut: SAVE↵ , DFLT↵ 

Herhangi bir anda SYS komutuyla değiştirilmiş olan sistem parametreleri SAVE 

komutuyla kaydedilebilmektedir. Bu kayıt değerlerinin tekrar ilk ayarlara geri 

dönmesi için DFLT komutu kullanılır.  

5.2.6 UART komutu 

Komut: U1↵ Data, U1OFF↵, U1CT↵ 

U1 komutu sonrasında UART’a yazılmak istenen veriler gönderilmelidir. U1 komutu 

gönderildikten sonra sistem yarım saniyelik bir beklemede kalarak bilgi gelmesini 

beklemektedir. Bu süre içinde herhangi bir bilgi gelmez ise sistem U1 komutunu 

iptal eder. UART dan gelen bilgiler otomatik olarak ana bilgisayara iletilir. Ana 

bilgisayarda gelen bilginin ayırt edilmesi için öncelikle “U1” mesajı ana bilgisayara 

gönderilmektedir. UART’ın kapatılması için U1OFF komutu kullanılmaktadır. 
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Gerekli olmayan durumlarda gürültüden kaynaklı bilgilerden kaçınmak için port 

kapatılabilir. UART’ı herhangi bir veri göndermeden sadece aktifleştirmek için 

sadece U1 komutunun gönderilmesi yeterlidir. Bu komut sonrasında UART’a gelen 

bilgiler yine direk olarak ana bilgiyara gönderilir.  

UART haberleşmesinde ihtiyaçlara cevap verebilmek adına iki farklı çalışma modu 

konulmuştur. Ana bilgisayardan yüksek hızda gelen bilgiler çok düşük hızda UART 

çıkışına yazılıyorsa aradaki hız farkından kaynaklanan bir yığılma meydana gelir. Bu 

durum Bluetooth modülünü / merkezi denetleyiciyi kilitleyebilir veya gönderilen 

bilgilerin hatalı olmasına sebep olabilir. Bu nedenle kullanıcıya iki alternatif 

sunulmuştur.  

- Paketli çalışma modu: Bu mod “U1↵ Data” çalışan ve 1KB lık verilerin paket 

olarak transfer edilmesi üzerine kurulmuştur. Ana bilgisayar hızı 

maksimumda (512 Kbps) ve UART çıkışı minimumda (9600 bps) olmasına 

rağmen sistemde herhangi bir problem oluşmadan veri gönderimi yapılır. 

Fakat ikinci paket veri gönderilmeden önce 1.2 saniyelik bir gecikme 

gereklidir. Bu gecikme sırasında hız farkından kaynaklanan tüm birikmeler 

gönderilmiş olur. Elbette bu bekleme süresi UART için öngörülen hızla 

düşmektedir. Örneğin UART hızının 38400bps olması bekleme süresinin 300 

milisaniyeye düşmesi anlamına gelir. 

- Sürekli veri iletişim modu: Bu mod ile birlikte ana bilgisayar hızı UART hızı 

ile eşitlenir. Bilgisayardan hangi hızla gönderim yapılıyorsa UART da o 

hızda gönderi yapar ve bu sayede sistemde herhangi bir veri birikmesi 

oluşmaz. Sürekli veri iletimi yapılacaksa bu mod “U1CT↵” komutuyla 

devreye alınır sonrasında “U1↵ Data” şeklinde veri iletimi yapılır. Bluetooth 

haberleşme hızı bu çalışma şeklinde düşecektir. Dolayısıyla USB den veri 

aktarımı gibi yüksek hız istenen fonksiyonlarda performans düşüklüğü oluşur. 

Sistemin tekrar yüksek hıza geçmesi için DFLT komutu yeterlidir.  

5.2.7 I2C komutu 

Komut: I2C ↵  X  DATA 

X: I2C mod seçimi  
DATA: (gönderilecek/alınacak veri boyutu) + (I2C kontrol/adres bilgisi)+ 
             (gönderilecek veri) 
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         1 : Tek başlangıçlı veri gönderme modu 
         2 : Çift başlangıçlı veri gönderme modu 
         3 : Tek başlangıçlı veri alma modu 
         4 : Çift başlangıçlı veri alma modu 
 

I2C komutu gönderildikten sonra sistem yarım saniyelik bir beklemede kalarak bilgi 

gelmesini beklemektedir. Komut sonrasında ilk olarak mod seçimi bilgisi onaltılı 

sayı sisteminde gönderilir. Hemen sonrasında gönderilecek veya alınacak veri 

boyutu, kontrol/adres bilgisi gönderilir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra 

gönderilecek bilgiler gönderilir veya veri alma modunda ise veriler alınır ve ana 

bilgisayara gönderilir. Alınacak veya verilecek veri boyutu bir byte ile 

adreslendiğinden dolayı, bir seferde veri alma veya gönderme işlemi 255 byte lık 

paketler halinde yapılmalıdır. 

I2C tek başlangıçlı veri gönderme modu:  

Komut dizimi örneği: I2C↵  01 03 A0 D1 D2 D3  

Açıklaması: 3 byte veri gönderilecektir (D1, D2, D3) ve bu veriler 

gönderilmeden önce A0 kontrol bilgisi gönderilecektir. A0 öncesinde I2C 

başlama işlemi yapılır ve D3 verisi gönderildikten sonra I2C dur işlemi yapılır.  

I2C çift başlangıçlı veri gönderme modu:  

Komut dizimi örneği: I2C↵  02 03 A0 10 A0 D1 D2 D3  

Açıklaması: 3 byte veri gönderilecektir (D1, D2, D3) ve bu veriler 

gönderilmeden önce A0 kontrol bilgisi, adres bilgisi (10) gönderilecektir. Bu 

gönderiler sonrasında I2C tekrar başlama işlemi yapılır ve A0 kontrol  komutu 

gönderilir sonrasında 3 byte veri ve I2C dur işlemi yapılır.  

I2C tek başlangıçlı veri alma modu:  

Komut dizimi örneği: I2C↵  03 03 A1  

Açıklaması: 3 byte veri alınacaktır ve bu veriler gönderilmeden önce A1 kontrol 

bilgisi gönderilecektir. A1 öncesinde I2C başlama işlemi yapılır ve 3 byte veri 

alınırken her bilgi alınmasında I2C alış onayı gönderilir ve sonunda I2C dur 

işlemi yapılır.  
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I2C çift başlangıçlı veri alma modu:  

Komut dizimi örneği: I2C↵  04 03 A0 10 A1  

Açıklaması: 3 byte veri alınacaktır ve bu veriler gönderilmeden önce A0 kontrol 

bilgisi, adres bilgisi (10) gönderilecektir. Bu gönderiler sonrasında I2C tekrar 

başlama işlemi yapılır ve A1 kontrol  komutu gönderilir sonrasında 3 byte veri 

alınır. Her alımda I2C alış onayı verilir ve en son I2C dur işlemi yapılır.  

5.2.8 USB güç komutu 

Komut: USB ON/OFF↵ 

USB gücünün kesip verilebilmesi için kullanılan komuttur. USB ON komutuyla 

birlikte 5V gerilim verilir, USB OFF komutuyla gerilim kesilir. Bu komutla birlikte 

güç tüketimi sağlanabilir ve ayrıca uygulamaya yönelik bir ayarlama amacıyla 

kullanılabilmektedir.  

5.2.9 USB komutları ve uygulamaları 

USB bellek bağlantısı sonrasında kullanılabilecek komutlar Çizelge 5.2’de 

belirtilmiştir. Dosya işlemlerinin yapılabilmesi için klasik DOS komutları 

kullanılabilmektedir [12]. USB bellek ile yapılan dosya işlemleri için Microchip 

dosya sistem sürücüsü kullanılmıştır [13]. USB portu, sınıfı 08, alt sınıfı 06, 

protokolü 50 olan FAT veya FAT32 formatındaki cihazları desteklemektedir. 

Uygulama sırasında kullanılan kamera modülünün alt sınıfı 05 olması nedeniyle SFF 

8070i komut blok seti kullanmaktadır [14]. Sistem her iki alt sınıfı destekleyecek 

şekilde ayarlanmıştır.  

Type ve Copy Con komutları: 

USB den dosya okumak için TYPE komutu, dosya yazmak için ise COPY CON 

komutu kullanılmaktadır. Bu iki komutla birlikte herhangi bir dosya uzantısına bağlı 

olmadan Bluetooth üzerinden aktarılır. Onaltılı sayı sistemine göre tüm bilgiler byte 

byte iletilir. Ana bilgisayar gelen bilgilerin başlangıç ve bitişlerini dikkate alarak 

uygun uzantıyla kaydetmelidir. Bu sayede dosya transfer edilmiş olur. Örneğin jpg 

formatındaki dosyaları örnek verecek olursak, bu tür resim dosyaları FF D8 bilgisiyle 

başlar ve FF D9 ile sonlanır (Şekil 5.8). Dosyanın başka hiçbir bölümünde bu veriler 

kullanılmaz. Yine çokça kullanılan pdf uzantılı dosyalar ise %PDF verisi ile 

başlarlar. 
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USB Suspend, Resume ve Reset komutları: 

USB operasyonunu bekletmeye almak için suspend komutu kullanılabilir. Bu mod ile 

birlikte USB ye ulaşım, tekrar devam etme komutu (Resume) veya reset işlemi 

gelene kadar durdurulmaktadır. Resume komutuyla tekrar USB ye erişim 

sağlanabilir. Reset komutu ise soft/hard olmak üzere iki çeşittir. Soft versiyonla 

sadece yığın bellek yeniden başlatılırken, hard parametresiyle birlikte USB tamamen 

yeniden başlatılır.  

Çizelge 5.2 : USB Komutları 

Komut Açıklama Örnek 

CD Klasör değiştirme komutu CD <Klasör ismi>↵ 

DIR Klasör içerik görüntüleme DIR↵ 

COPY Dosya kopyalama COPY <Dosya1> <Dosya2>↵ 

COPY 
CON Dosya yaratma COPY CON <Dosya1>↵ 

DEL Dosya silme DEL <Dosya1>↵ 

REN Dosya ad değiştirme REN <Eski ad> <Yeni ad>↵ 

MD Klasör yaratma MD <Klasör1>↵ 

RD Klasör silme RD <Klasör1>↵ 

TYPE 
Dosya okuma ve UART 
gönderimi TYPE <Dosya1>↵ 

SUSPEND USB portun durdurulması SUSPEND↵ 

RESUME USB portun devam ettirilmesi RESUME↵ 

RESET USB Reset RESET SOFT/HARD↵ 

WHO USB Bilgisi(VID,PID) WHO↵ 

HELP Yardım bilgisi HELP↵ veya ?↵ 
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Şekil 5.8 : Resim Dosyasının Alınması 

5.3 Bluetooth Modül Ayarları 

Bluetooth modülü fabrika ayarı olarak belirli parametreleri içermektedir. Uygulama 

açısından önemli en önemli olan parametre karta bağlanmak için gerekli olan 

şifredir. Ayrıca Bluetooth yayın isminin değiştirilmesi de mümkündür.  Bu gibi 

parametrelerin değiştirilmesi için aşağıdaki protokolün ve komutların uygulanması 

gereklidir.  

• Karta güç verilmeden önce kart üzerindeki analog giriş 3.3V bacağına 

bağlanır ve aynı zamanda 8. giriş/çıkış bacağı ise topraklanır. Bu işlemler 

sonrasında karta güç verilmelidir.  

• Herhangi bir UART haberleşme modülü kart üzerindeki UART portuna 

bağlanır.  

• Bu modda karta Bluetooth üzerinden bağlanılmamalıdır.  

• Bluetooth modülüne komutlar gönderilir ve sistem gücü kesilip tekrar 

verilir.  

 

Gönderilebilecek komutlar Çizelge 5.3’te belirtilmiştir. 
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Çizelge 5.3 : Bluetooth Modül Komutları 

Đşlem Komut 

Bluetooth isim değiştirme SET BT NAME <yeni isim>↵ 

Bağlantı şifre değiştirilmesi SET BT AUTH  - <yeni şifre>↵ 

Mevcut ayarların gösterilmesi SET ↵ 

 

Bluetooth parametreleri sistemin düzgün çalışması için önemli yer tutmaktadır bu 

nedenle gelişmiş ayarlara emin olmadan dokunulmamalıdır. Fakat isim veya şifre 

değiştirme gibi işlemlerin yapılması oldukça basit ve problem yaratmayacak 

değişikliklerdir. 
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6.  SĐSTEM PERFORMANS SONUÇLARI 

6.1 Güç Tüketimi 

Yapılan ölçümlerde  göre sistem gereksinim olarak en fazla 155,3mA (5V) akım 

çekmektedir (Çizelge 6.1). Güç tüketiminin azaltılabilmesi için USB gücünü kapama 

işlemi yapılabilmektedir.   

Çizelge 6.1 : Çalışma modu akımları (5V) 

  Çalışma Modu Akım Güç 

1 
Bluetooth bağlantısı yok,  
bekleme modu, USB bellek bağlı değil 101,1mA 506mW 

3 
Bluetooth bağlantısı var, 
bekleme modu, USB bellek bağlı değil 109,4mA 547mW 

4 
Bluetooth bağlantısı var,  
bekleme modu, USB bellek bağlı 131,8mA 659mW 

5 
Bluetooth bağlantısı var,  
USB veri gönderimi aktif 155,3mA 777mW 

 

6.2 Performans ve Mesafe Denemeleri 

Yapılan denemelerde sistem ile ana bilgisayar arasında yaklaşık 30KB/sn lik bir veri 

transfer hızına erişilmiştir.(~240Kbps) Bu iletişim hızı bize yaklaşık 1.17 saniyede 

bir 640*480 lik bir jpeg dosyasını (35 KB) transfer etme imkanı sağlayabilmektedir.  

Mesafe olarak ana bilgisayarda Class1 Bluetooth modülü kullanarak yapılan 

denemelerde özellikle açık alanda bu performansın mesafeyle korunduğu 

görülmektedir (Şekil 6.1). Sistem 95 metre mesafede yaklaşık 29KB/sn lik hız ile 

kararlılık göstermektedir. Mesafe testlerinde 110 metre mesafeye kadar iletişim 

sağlanmıştır fakat bu iletişim sürekli veri aktarımı için uygun değildir. Büyük bir veri 

paketi gönderilirken 95 metreden uzak mesafelerde kesinti olarak haberleşmenin 

durduğu görülmüştür. Basit fonksiyonel işlemler (giriş/çıkış kontrolü, analog 

dönüşüm) veya ufak boyutlu veri transferleri 110 metreye kadar gerçekleşmektedir. 

Ev ortamında yapılan kapalı alan testi ise 10 metre mesafede yapılabilmiştir ve 

yaklaşık 29KB/sn lik hız görülmüştür.  
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Şekil 6.1 : Açık Alan Test Ortamı 

6.3 Fonksiyonel Testler 

Tasarımı yapılan kartın özelliklerinin doğrulanması için farklı bazı testler de 

uygulanmıştır.  

USB Bellek: Farklı firmalara ait ve farklı kapasitelerde bellekler denenmiştir ve 

sistem tarafından tanınmalarında bir problem görülmemiştir.  

I²C  Portu: I²C  haberleşme portunun testi için 24VL014, Microchip – EEPROM ve 

TCN75, ST Micro. – Dijital sıcaklık sensör entegreleri sistemde denenmiştir ve bir 

problem görülmemiştir.  

Analog Giriş: Analog giriş fonksiyonel olarak ilk önce bir ışığa duyarlı direnç 

devresi  ile test edilmiştir. Aynı şekilde giriş portuna farklı voltajlarda gerilim 

uygulayarak sistemin verdiği değer ile karşılaştırılmıştır. Yapılan ölçümlerde okunan 

değerlerde maksimum 5 mV luk bir hata oranı ölçülmüştür. 

 Giriş/Çıkış Portları: Ana bilgisayardan gönderilen bir çıkış komutunun karta 

gönderilmesi, kartın çıkışı değiştirmesi ve ana bilgisayara çıkışların durumunu 

iletmesi toplam olarak yaklaşık 40 milisaniyelik bir zaman gerektirmektedir. Giriş 
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portlarının en az 25 milisaniyelik bir durum değişimini tespit ettiği ve ana bilgisayar 

otomatik olarak bu değişimi gönderebildiği görülmüştür.  

Kamera testi:  Şekil 6.2’de görüldüğü üzere uygun bağlantılar yapılarak kameradan 

fotoğraf transferi yapılmıştır. Bu işlem için öncelikle kamera ile senkronizasyon 

yapılır. UART bağlantısından gönderilen uygun komutlarla fotoğraf çekme komutu 

verilir. Kameranın özelliğinden dolayı aynı anda resim çekme ve USB üzerinden 

resim aktarımı yapılamamaktadır. Bu nedenle önce resim çekme komutu sonrasında 

ise USB transfer isteği gönderilir. Burada önemli olan konu USB modundan çıkmak 

için USB gücünün tamamen kesilmesi gerekliliğidir. Günümüzde hemen hemen tüm 

fotoğraf makineleri de benzer bir özellik sergilemektedir. USB gücünü kesmek veya 

vermek için sistemde uygun komutlar mevcuttur.   

 

Şekil 6.2 : Kamera Bağlantı Düzeneği 

 

Şekil 6.3’te kameradan alınan 640x480 çözünürlüğünde bir resim görünmektedir. Bu 

resmin boyutu 35KB tır. Resim veya herhangi bir dosya alınırken Docklight 

programı yetersiz kalmaktadır. Özellikle bazı ASCII karakterleri bu programda 

fazladan veya eksik şekilde listelenmektedir. Bu nedenle basit bir Visual Basic 

programıyla seri porttan gelen tüm bilgiler bir diziye aktarılıp bu dizi üzerinde 

dosyanın başlangıç ve bitişi tespit edilerek uygun uzantıyla kaydedilmiştir.  
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Şekil 6.3 : Kameradan Alınan Örnek Resim 
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7.  SONUÇ VE ÖNERĐLER 

Bu proje kapsamında hem donanım hem de yazılım olarak uzaktan veri iletimi ve 

kontrol amacıyla kullanılabilecek bir haberleşme kartının tasarımı tamamlanmıştır. 

Sistemin çalışma performansı test edilmiştir. Elde edilen değerler ile proje başında 

hedeflenen performanslar uyumludur.  

Bu çalışma ile şuanda mevcut sistemlerde bulunmayan USB özelliği ile bir yenilik 

sağlanmıştır. Buna ek olarak haberleşme hızı mevcut sistemlere göre yüksek bir 

çözüm ortaya konulmuştur. Kartın tamamen kullanıma hazır olması, komutlarının 

kullanım kolaylığı kartın öne çıkan özellikleridir. Ayrıca kablosuz bağlantı olarak 

Bluetooth kullanılması sayesinde, Bluetooth özelliği olan herhangi bir istasyonla 

kartın kullanılması mümkün olmaktadır. Tasarımı yapılan kart üzerinde çok yaygın 

olarak kullanılan arayüzlere yer verilmiştir. Bu nedenle birçok farklı projede 

kullanılabilecektir. Mobil robotlarda, veri toplama/kablosuz izleme projelerinde, 

güvenlik sistemlerinde, endüstriyel birçok uygulamada kullanılabilir. 

Kablosuz sistemler için en başta gelen konulardan biri iletişim hızıdır. Bu 

uygulamada Bluetooth 2.1 versiyonu kullanılmıştır. Bluetooth 3.0 ve 4.0 

versiyonlarına sahip ürünlerin devreye girmesiyle haberleşme hızı oldukça artacaktır. 

Yapılan bir karşılaştırmaya göre bu versiyonlar 2.1 e göre yaklaşık 8 kat daha hızlı 

veri alışverişi yapabileceklerdir. Bu yeni versiyon modüllerin kullanımı sistem 

performansına önemli bir katkı yapabilecektir. 

Proje kapsamında merkezi işlem birimi portları ve baskı devre kart büyüklüğü göz 

önüne alınarak giriş/çıkış birimleri ve sayıları belirlenmiştir. Geliştirme olarak bu 

kapasitelerin yükseltilmesi iyi bir çalışma olabilir. Mevcut durumda verilen 8 adetlik 

dijital giriş/çıkışın artırılması, SPI portunun eklenmesi, daha fazla analog giriş 

konulması örnek olarak verilebilir.  

Yazılım açısından ise kartı kullanan kişilerden, kullanım hakkında geri dönüşler alıp 

yazılımı bu isteklere göre güncellemek faydalı olabilir. Diğer taraftan standart olarak 

kullanılan USB dosya erişim sürücüsünün daha performanslı hale getirilmesi, 

USB’den veri okuma/yazma konusunda performans artışı sağlayabilecektir. 
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Kart üzerindeki geliştirmelerden farklı olarak, ana bilgisayarda kullanıcıların rahat 

bir şekilde tüm işlemleri yapabilmeleri ve görsel olarak sisteme hakim olmaları adına 

bir yazılım geliştirmesi yapılabilir. Bu sayede elektronik veya bilgisayarla çok ilgili 

olmayan kişiler de rahatlıkla sistemi kullanabileceklerdir.  
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EK A.1 

 

Şekil A.1 : Mikrodenetleyici Bacak Tanımları 
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EK A.2 

 

 

 

Şekil A.2 : Mikrodenetleyici Blok Diyagramı 
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EK A.3 

 

 

 

 

 

 

Şekil A.3 : Mikrodenetleyici Minimum Bağlantı Şeması 
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EK A.4 

 

 

 

Şekil A.4 : USB Bağlantısı 
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