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2.2.5 Pazarda kullanım yaygınlığı ................................................................... 15
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Şekil 3.7 : Cihaz kutusu. ..................................................................................... 25
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İÇ MEKAN SERVİSLERİ İÇİN ETKİN BİR BEACON DONANIMI

ÖZET

Küresel konum belirleme sistemi verisinin kullanılamaz olduğu kapalı mekanlarda
yüksek başarımlı konum belirleme servislerinin geliştirilebilmesi için pozisyon
bilgisini aktaracak vericilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüksek lisans tezinde
Bluetooth Low Energy uyumlu, düşük güç tüketen tasarımı sayesinde bu altyapı
görevini üstlenecek bir verici (beacon) tasarımı anlatılmıştır. Bu tez çalışması
kapsamında, CE, FCC gibi ilgili uluslarası standartlara uygun, düşük maliyetli, düşük
güç tüketen, stabilitesi yüksek bir ürün tasarımı hedeflenmiştir.
Çalışmalar literatür araştırması, gereksinim analizi ve izlenecek yöntemin belirlenmesi
ile başlamıştır. Bunun ardından farklı entegre üreticilerinin çözümleri incelenmiştir.
Başlıca incelenen parametreler, çözüm mimarisi, güç tüketimi, bakım gereksinimi,
yazılım geliştirme ortamı, pazarda kullanım yaygınlığıdır.
Texas Instruments firmasının CC2541, ST Microelectronics firmasının BlueNRG,
Nordic Semiconductors firmasının nRF51822 ve CSR firmasının CSR1011 çözümleri
yukarıdaki parametreler açısından incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda Texas
Instruments firmasının CC2541 ailesinin ana entegre olarak seçilmesine karar
verilmiştir.
Tasarımda kullanılacak ana entegre belirlendikten sonra, projede kullanılacak olunan
donanım ve yazılım geliştirme araçları belirlenmiş ve kurulumları yapılarak kullanıma
hazır hale getirilmiştir. Ana entegreye bağlı çalışılacak yan komponentlerin seçimi
gerçekleştirilmiştir. Şema ve baskı devre çizimleri ilgili geliştirme ortamlarında
yapılmıştır. Donanım prototipi ürettirilip dizgi işlemleri yapılmıştır. Gömülü yazılım
geliştirme faaliyetlerinde bulunulmuş, donanım prototipi üzerinde gömülü yazılım
çalıştırılarak ürün devreye alınmıştır. Hata ayıklama ve performans testleri ile
elektronik tasarım sonlandırılmıştır.
Daha sonra ürün mekanik tasarımı, harici bir kalıp üretici firma ile koordineli
çalışılarak yapılmıştır. İlk olarak donanımın mekanik ölçülerine uygun ürün kutusunun
3 boyutlu modeli oluşturulmuştur. Bunun ardından kalıp tasarımı yapılmış ve prototip
kutular üretilmiştir. Ürün baskı devresi, ürün kutusu içerisinde çalıştırılmıştır.
Geliştirilen ürün üzerinde, güç tüketimi, yayın sıklığı, RSSI stabilitesi konusunda
deney ve gözlemler yapılmıştır. Ürün özellikleri pazardaki potansiyel rakipleri
ile karşılaştırılmıştır. Bu yüksek lisans tezi, Sanayi Bakanlığı SANTEZ programı
tarafından desteklenmiştir (SANTEZ 0619.STZ.2014 nolu proje). SANTEZ projesi
kapsamında yüksek lisans tezine konu olan beacon donanımın geliştirilmesinin
yanı sıra, ürünün bir yazılım senaryosunda verifikasyonu yapılmıştır. Bir test
mobil uygulaması ve beacon cihazlarının sahadaki yönetimine dair bulutta çalışan
bir yönetim konsolu geliştirilmiştir. Mobil uygulama, beacon donanımından
verileri almakta, merkezi yönetim uygulamasına göndermekte, ve merkezi yönetim
uyglamasından gelen aksiyonları gerçekleştirmektedir. Bu aksiyonlar bir resim
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ya da video verisi gösterme, ya da bir bağlantıyı tarayıcı ile açma şeklinde
yapılandırılabilmektedir. Merkezi yönetim uygulaması, farklı potansiyel müşterilerin,
kendilerine ait olan beacon donanımları için yakın orta ve uzak mesafede muhtelif
tetikleme aksiyonları tanımlarına izin vermektedir.
Tez çıktısı olarak, rakiplerinden RSSI stabilitesi gibi önemli belli kriterlerde daha
iyi performans veren, düşük maliyetli, standartlara uygun bir beacon donanımı ürün
kutusu ile birlikte tasarlanmış, sahaya çıkabilir hale getirilmiştir.
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AN EFFICIENT BEACON HARDWARE FOR INDOOR LOCATION SERVICES

SUMMARY

Indoor positioning problem is required to be tackled by designing and applying a
positioning infrastructure with transmitters specific to the given indoors area because
no reliable Global Positioning System data could be provided unlike in the outdoors
positioning. In this thesis, a Bluetooth Low Energy compliant, low power transmitter is
designed, benchmarked against its competitors and its effectiveness is demonstrated.
The transmitter design assumes to be compliant with international standarts such as
CE, FCC. It needs to be competitive in the market for criteria such as cost, level of
power consumption, stability and reliability.
First chapter covers the literature research and the methods used during the thesis
project.
In the second chapter, the component selection methods and development environment
selection is explained. Since the project goal is to develop a low cost, low power
consuming Bluetooth transmitter module, products from different integrated circuit
vendors are researched.
Texas Instruments CC2541, ST Microelectronics BlueNRG, Nordic Semiconductor
nRF51822 and CSR CSR1011 are major solutions for Bluetooth Low Energy
connectivity. All those products are benchmarked according to the solution
architecture, power consumption, low possible mean time between failure ratio,
firmware development environment and market coverage.
As a result of this research, Texas Instruments CC2541 is selected as the main
Bluetooth Low Energy processor of the transmitter module since CC2541:

• has the lowest standby current consumption,

• has a System on Chip architecture which allows a low cost and a less complex
design,

• is widely used in the market and has been deployed in many beacon transmitter
modules,

• comes with a well known firmware development environment: IAR Workbech,

• has a provider for a reliable Bluetooth Low Energy compliant library: TI Bluetooth
Low Energy Stack.

After selection of main Bluetooth Low Energy processor, the reference designs of
Texas Instruments having CC2541 have been researched. Postage Stamp reference
design has been selected as the main reference design to be followed. The side
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components were selected according to this reference design. As the hardware
development environment, Mentor Graphics PADS Logic and PADS Layout was
selected.
Texas Instruments provides a Bluetooth Low Energy software stack. This stack
contains sample projects for IAR Embedded Workbench, hence IAR Workbench has
been selected as the firmware development platform.
Following Texas Instrument’s Postage Stamp reference design, the schematics and
layouts of hardware platform were drawn. Postage Stamp reference design uses an
antenna circuit with an antenna and combined balun circuit from Johanson Technology.
This Radio Frequency solution was used in the design. Having the requirement of
being a CE, FCC compliant product, guidelines of Texas Instruments were followed.
The components of the design were finalized, and the hardware prototype printed
circuit board was sent to production.
After manufacturing the hardware prototype, the board bring-up phase has been
started. Embedded firmware has been developed using Texas Instruments Bluetooth
Stack. The firmware was deployed in the hardware prototype, so the first working
sample was ready for testing.
The next steps of the design were optimizations on advertisement frequency,
transmission output power so that the design utilizies a low power transmitter module.
After finishing hardware and software development, the mechanical design for the
plastic housing of the module has been started. First, a 3D model of the housing
was prepared with cooperation of a third party MD company. Next, the mould was
drawn and produced. Finally the samples of plastic housing were tested according to
mechanics of the printed circuit board.
In the experiments, the hardware prototype is compared with its competitors in the
market in terms of power consumption and signal stability. Two different tests have
been applied. The first test covers the behaviour of RSSI while both the transmitter and
receiver have a constant distance. It is expected that the RSSI level remains stable. A
second test was applied where the distance between receiver and transmitter has been
shortened within a time of 50 seconds. The expected behaviour is an increase in the
RSSI level. The results of both tests showed that the performance of the developed
beacon is much better than its competitors in the market. Having a target of 99.5 %
uptime, tests were applied on the number of advertisements for a given time. The
transmitter was configured that it sends an advertisement signal once in 3 seconds.
After one hour of test duration, 1195 of 1200 expected signals are received by the
receiver. Hence the goal was achieved.
For the verification of the beacon device, the following use case was evaluated: A
solution which might be used in retail shops for sending advertisements, campaign
information was designed and developed. The solution consists of following software
and hardware modules:

• A beacon module was deployed to a retail shop. The beacon broadcasts
advertisements.

• A mobile test application was developed which is capable to receive the
advertisements sent by the beacon. The mobile application is able to obtain the
UUID of beacon device, can calculate the distance to the beacon using RSSI
information and map the RSSI information to distance levels of far, near and
immediate. After receiving the advertisements, the mobile application sends a
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query to the management console and gets the respond about the action to be taken.
The actions might be:

– showing an image, video,

– opening a link in the browser,

– starting another application.

• The management console is capable to run in cloud based systems and handles
beacon registration.

As a result, a market-competitive, low power, high stable Bluetooth Low Energy
transmitter module is developed in this thesis.
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1. GİRİŞ

Günümüzde mobil cihazlarımızı kullanarak nerede olduğumuzu bulmak ve ulaşmak

istediğimiz noktaya kolayca gidebilmek de mobil aygıtların dış dünyadaki temel

işlevlerinden biri haline gelmiştir. Buna ek olarak sensör tabanlı iletişim ağları ve

nesnelerin interneti (Internet-of-Things) gibi kavramlar hızla hayatımıza girmektedir.

Artık mobil cihazlar sayesinde her an etrafımızda olan değişik büyüklükte ve farklı

fonksiyonlar içeren sensörler ile etkileşime girmekte ve farklı farklı veri tiplerini

toplamakta ve bizzat yaratmaktayız. Örnek olarak, mobil cihazlarımızla Near Field

Communication (NFC) teknolojisi sayesinde kolayca ödeme yapmak veya FitBit gibi

ürünleri kullanarak sağlığımızla ilgili verileri saklamak ve kontrol etmek olağan hale

gelmiştir.

Bu tez çalışması günlük hayatta mobil cihazlarımızda yoğun olarak kullandığımız

kolayca ulaşım işlevini kapalı mekanlarda kullanılmasına olanak sağlayacak bir verici

tasarımını hedeflemektedir. Bu kapsamda, alışveriş merkezlerinde istediğimiz ürüne

hızlıca ulaşmamızı sağlayacak, müze veya sergi gibi mekanlarda eserler ile ilgili

ayrıntılı bilgi edinmemize yarayacak ve başta engelliler için turizm ve seyahat olmak

üzere çoğu konuda hayat kolaylaştıracak çözümler, bu tez çalışmasında geliştirilmiş

verici ile üretilebilecektir.

1.1 Literatür Araştırması

Günümüzde bilgisayar tabanlı sistemlerin ucuzlaması, çeşitlenmesi, taşınabilir hale

gelmesi ve kullanımlarının kolaylaşması sebebiyle hayatımızın her anına nüfuz

etmesi sonucu, çevresel farkındalık (context-awareness) kavramı ortaya çıkmıştır.

Bu kavram özellikle depo, hastane, fabrika ve ofis gibi ortamlarda insanların

ve nesnelerin yer tespiti, konumlama, haritalama ve takip etme gibi aktivitelerin

gerçeklenmesi adına hem maliyet azaltıcı, hem de güvenilirlik artırıcı bir etken olarak

gündelik hayatımıza girmiştir. Küresel Konum Belirleme Sistemi (Global Positioning

System-GPS) kullanımının mümkün olmadığı bu tarz kapalı mekanlarda konum tespiti
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için kullanılan teknik ve teknolojiler zaman içerisinde gelişmiştir [1].

Liu ve ark. kablosuz (Radio-frequency Identification (RFID), Hücresel Tabanlı, Ultra

Wide Band (UWB), Wireless Local Area Network (WLAN) ve Bluetooth) kapalı

mekan konumlama çözümlerini hassasiyet, doğruluk, karmaşıklık, ölçeklenebilirlik

ve gürbüzlük kriterleri çerçevesinde detaylı bir şekilde kıyaslamıştır [2]. Bir RFID

sistemi, okuyucular, etiketler (tag) ve bunların arasındaki iletişimden oluşmaktadır.

Etiketler pilsiz pasif etiketler olabildiği gibi, beslemeli aktif etiketler de kullanıla-

bilmektedir. Pasif etiketler için yüksek maliyetli okuyucular kullanılmaktadır. Okuma

mesafesi 1-2m mertebesindedir. Aktif etiketlerde mesafe 10m’ler mertebesinde

olabilmektedir. UWB (ultra wide band) tekniği ise oldukça kısa darbelerin (< 1ns)

düşük doluluk boşluk (duty cycle) oranında gönderilmesine dayanmaktadır (tipik

olarak 1:1000). Tek bir frekans bandında çalışan RFID’nin aksine eş zamanlı

olarak farklı frekans bantlarında çalışabilmektedir. UWB sinyalleri daha kısa

süre ile iletilmektedir, bu sayede UWB’li sistemler daha az güç tüketir. UWB’li

etiketlerin kullanıldığı iç mekan konumlandırma servisleri sahada kullanılmakta olan

çözümlerdir. 20 cm’ye kadar düşen doğrulukta sonuç üretebilmektedir. Kablosuz

yere ağ standardı (IEEE 802.11) 2.4 GHz frekans bandında çalışmaktadır. Saha

yaygınlığı yüksek olup 50-100m arası iletim mesafesine sahiptir. Ağ içerisine bir

konum sunucusu konumlandırıldığı durumda iç mekan konum belirleme servisi olarak

kullanılabilir. 3-30m doğruluğunda konum bilgisi üretmektedir. Bluetooth teknolojisi,

WLAN ile aynı frekans bandında çalışmakta olup, iletim mesafesi ve iletim bant

genişliği WLAN’ a kıyasla daha düşüktür.

Mautz ise mm. ve cm. mertebelerinde yüksek hassasiyete sahip 13 farklı kapalı

mekan konumlama çözümünü değerlendirmiştir [3]. Kamera ve termal kamera

tabanlı imge işleme yöntemleri, radyo frekansına dayalı teknikler, mekanik anahtarlar

aracılığıyla konum belirleme sistemleri, manyetik sistemler kullanılarak oluşturulan

çözümleri karşılaştırmıştır. Pazar ihtiyaçlarını 1m doğruluk, ölçüm yapılamayan

karanlık bölgelerden yoksunluk, %99’ un üzerinde erişilebilirlik ve düşük kurulum

maliyeti olarak ortaya koymuştur.

Tüm bu çalışmalara rağmen bugüne kadar kapalı mekan konumlandırma sistemleri

yeteri kadar olgunlaşmamış ve evrensel bir çözüm geliştirilememiştir. Günümüzde

yüksek başarımlı iç mekan konumlama sistemleri yüksek kurulum maliyeti taşımaya

devam etmektedir. Yüksek fiyatlı çözümlerin performansı iyi olmasına karşın, sistem
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kurulum maliyeti düştükçe hassasiyet de düşmektedir. Örneğin, IEEE 802.11 gibi RF

(radyo ferkansı) tabanlı bir teknoloji son derece ucuz olmasına karşın doğruluğu da bir

o kadar düşüktür.

1.1.1 Bluetooth teknolojileri

Başlangıçta kablolu teknolojilere alternatif yaratmak amacıyla geliştirilmiş olan

Bluetooth, 1) düşük maliyeti, 2) düşük enerji gereksinimi, 3) mobil cihazlarda sıkça

kullanılması sebebiyle ve 4) çoğu RF teknolojisine kıyasla daha yüksek hassasiyete

sahip olduğu için bu teknolojiler arasında uygulama alanımız için özellikle bir

adım öne çıkmaktadır. Bluetooth-tabanlı pozisyonlama sistemlerine örnek olarak

Rashid ve ark. cep telefonlarına bilgi ve reklam hizmeti sunmuşlardır [4]. Takip

eden çalışmalarında bu sistemin süpermarket reklamlarında ve şehir turlarında

uygulanabileceğini göstermişlerdir. Süpermarket reklam servisi uygulamasında,

birden fazla reklam yayını yapan sunucu bilgisayarın, müşterilere ait mobil cihazlara

aynı reklamın birden fazla gönderilmesine engel olduğu bir yapı kurmuşlardır. Tur

rehberi uygulamasında ise, birden fazla sayıda mesaj sunucusunun aynı bölgedeki

farklı kullanıcılara bulundukları alt bölgeye özgü bilgi notlarının gönderildiği bir

kullanım senaryosunu gerçeklemişlerdir. Örneğin bir tarihi kalenin girişinde, kale

tarihçesi hakkında bilgilendirilme mesajı gönderilmesi, kalenin avlusunda ise o

noktada görülmesi gereken yerlere dair mesajların gönderilmesi gibi. Benzer şekilde

Mauritius Üniversitesi kampüsünde mobil rehberlik hizmeti veren bir uygulama hayata

geçmiştir [5]. Yaptıkları çalışmada kampüs içerisinde belli bölgelere Bluetooth

arayüzüne sahip sensör modülleri konumlandırmışlardır. Sensör modülleri, Bluetooth

uyumlu mobil cihazlarla haberleşmekte, iletişim kurduğu cihazın verisini merkezi bir

sunucuya iletmektedir. Tüm sensör modüllerinden toplanan verilerle, mobil cihaz için

konum bilgisi kestirimi yapılmaktadır.

1.1.2 Bluetooth Low Energy teknolojisi

Görece yeni bir sistem olan Bluetooth Low Energy (BLE) ise, [6] standart Bluetooth

teknolojisine kıyasla çok daha az güç tüketirken, fiyatların da düşmesini sağlamıştır.

Buna ek olarak Bluetooth ile neredeyse aynı haberleşme mesafesine sahip olması

en önemli avantajıdır. Günümüzde birçok işletim sistemi (iOS, Android, Windows
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Phone ve BlackBerry gibi mobil işletim sistemleri, ayrıca OS X ve Windows 8

gibi PC işletim sistemleri) bu protokolü desteklemektedir. Hatta, 2018 yılına kadar

mobil telefonların %90’ının bu desteği vereceği öngörülmektedir [7]. Bu teknolojik

gelişmelere bağlı olarak piyasada bazı ticari Bluetooth verici modelleri de yerlerini

almaya başlamıştır. Bu vericiler kullanılarak mobil cihazlarla haberleşmek, kabaca

mesafe kestirimi yapmak mümkün olmaktadır. Özellikle, Apple ticari markası altında

üretilen iBeacon [8] sistemini destekleyen bazı çözümler oldukça yüksek fiyatlarıyla

dikkat çekmektedir. Estimote firmasının içinde Cortex m3 işlemcisi ve Nordic RF

vericisi bulunan bir verici cihazı bulunmaktadır [9]. Benzer şekilde Kontakt firmasının

da BLE 112 entegresini kullanarak geliştirdiği bir beacon ürünü bulunmaktadır [10].

Ancak, bu tarz ürünlerde kullanılan gereksiz pahalı işlemci ve radyo haberleşme

modüllerini barındıran entegreler, donanım maliyetlerini artırmakta ve kapalı mekan

konumlandırma çözümlerinin önünde bir bariyer oluşturmaktadır. Bu sebeple bu

projedeki amaçlardan birincisi, optimal büyüklükte hafıza, işlemci gücü ve ucuz

entegreler kullanarak kendi beacon modulümüzü tasarlayarak, bu fiyatları çok daha

aşağılara çekmek, kendi beacon ürünümüzü yaratmak ve yurtdışına olan bağımlılığı

azaltmaktır.

1.1.3 Entegrasyon teknikleri

Herhangi bir sistemin Blueetooth radyo sinyali ile entegrasyonu için kullanılabilecek

yöntemler aşağıda özetlenmiştir:

1. Sistem-Sistem Entegrasyonu: 2 adet hazır sistem, evrensel seri yol (Universal

Serial Bus, USB), RS232 (Recommended Standard 232) gibi jenerik arayüzler

kullanılarak belli yazılım katmanları (aygıt sürücüleri, uygulama programları)

üzerinden entegre edilir. Örneğin bir kişisel bilgisayara USB Bluetooth modülü

takılması gibi. Donanım geliştirme faaliyeti gerektirmez. Toplam maliyet, optimum

seviyede değildir, genel kullanım amaçlı uygundur. Entegrasyonun opsiyonel

olduğu durumlarda tercih edilir.

2. Kart seviyesinde entegrasyon: Tasarım aşamasındaki bir elektronik devreye, hazır

bir bluetooth modülü, SPI (Serial Peripherial Interface), I2C (Inter integrated

Circuit), TTL (Transistor Transistor Logic)- UART (Universal Asynchronous

Receiver/Transmitter) gibi kart seviyesinde bir arayüz üzerinden entegre edilir.
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Anten hazır bluetooth modülü üzerindedir. Örneğin bir sıcaklık sensörü devresinde

hazır Bluegiga BLE113 modülü kullanılması gibi. Donanım geliştirme faaliyeti

vardır, görece düşük adetli üretim hedefleyen (<20.000 adet) amaca özel sistemler

geliştirilmesinde kullanılır, Bluetooth modülü hazır alındığından maliyet adet bazlı

optimum seviyede değildir, ancak sertifikasyon maliyeti düşüktür.

3. Entegre devre seviyesinde entegrasyon: Tasarım aşamasındaki bir elektronik

devreye Bluetooth iletimci entegresi ve ilgili anten devresi entegre edilir. Bluetooth

denetleyicilerin bir kısmına MCU (Micro Controller Unit) entegre edilmiş olup, bir

kısmı sadece Bluetooth katmanını gerçeklemeye yöneliktir. Yüksek adetler için

maliyet etkindir, sertifikasyon sürecinin üretici tarafından gerçeklenmesi gerekir.

(a) Bluetooth Denetleyici (harici MCU tabanlı): Bu tarz çözümler daha çok

yüksek başarımlı işlemci gücü isteyen sistemler için idealdir, örneğin bir tablet

bilgisayar tasarımında gelişmiş bir işlemci kullanılması gerekir. Bu durumda

sadece Bluetooth katmanını gerçekleyen bir entegre yeterli olacaktır.

(b) System on Chip (SoC) (MCU kırmık seviyesinde entegre): Bu çözüm

genellikle ekonomik ölçekte işlemci gücüne ihtiyaç duyan, pil tüketimi ve

maliyet optimize çözümler için efektiftir.

1.2 İzlenen Yöntem

Bu tez kapsamında gerçeklenecek olan beacon modülü için, hedeflenen üretim

adetleri de göz önüne alındığında, en uygun çözüm, dahili MCU’ya sahip bir

SoC kullanılmasıdır. Bu sayede hem rakiplerine oranla düşük maliyetli bir

çözüm sunulacak, hem de az sayıda komponent içeren, düşük güç tüketen bir

beacon modülü tasarlanmış olacaktır. Bluetooth SoC üreticisi olarak pazarda

Texas Instruments, CSR PLC, ST Micro, Nordic Semiconductor firmaları etkindir.

Donanım geliştirme faaliyetlerinde, yukarıda isimleri sayılmış bu firmaların geliştirmiş

olduğu Bluetooth SoC’leri işlemci gücü, dahili bellek kapasitesi, güç tüketimi,

geliştirme ortamlarının yaygınlığı, maliyet, ihtiyaç duydukları harici bileşenler,

tasarım kaynakları zenginliği gibi parametreleri açısından değerlendirilecektir. İlgili

firmaların geliştirme kartları üzerinde anılan parametreler test edilecektir. Bütün

bu değerlendirmelere müteakip, projede kullanılacak Bluetooth kontrol entegresi
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seçilecektir. Bunun akabinde, entegre üreticisinin referans dokümanları, şemaları

incelenecek, diğer harici komponentler belirlenecektir. Şema ve baskı devre

çizimleri yapılacak, numune komponentler tedarik edilecek, prototip baskı devre

üretimi yaptırılacak, dizgi işlemi gerçekleştirilecektir. Ürünün CE uyumlu olması

amaçlanmıştır. Ürün, Bluetooth LE PHY standartlarına uyumlu olarak geliştirilecektir.

Gömülü yazılım geliştirme faaliyetleri, cihaz için kontrol entegresinin seçimi ardından

başlayacaktır. Entegre için gerekli derleyici ve geliştirme ortamı temin edilecek,

değerlendirme aşamasında satın alınmış olunan geliştirme kartı üzerinde, entegre

üreticisinin sunmuş olduğu yazılım kütüphaneleri ve örnek uygulamalar incelenecektir.

Gömülü yazılımın düşük güç tüketimi için optimize edilmesi proje çıktısı ürünün

pazarda başarısı için önemlidir. Düşük güç tüketimi hedefleyen cihazlar, çalışma

zamanının büyük kısmında bileşenlerinin çoğunluğunu uykuda tutarlar, sadece

uyandırma yeteneğine sahip donanım bloğu beslenir. Bu sayede güç tüketimi en alt

seviyede tutulur. Belirli tetiklemeler sonucu (gerçek zaman sayıcı, giriş çıkış portu,

vs.) denetleyici uyanır, gerekli işlevi yerine getirir ve tekrar uyur. Bu kapsamda, çeşitli

güç yönetim profilleri test edilecek, verici başarımı/pil ömrü kıstasları gözetilerek

cihazın optimum uyanık kalma oranı belirlenecektir.

Cihaz prototipinin üretilmesinin ardından çeşitli performans testleri uygulanacaktır. İlk

olarak cihazın belirli bir süre zarfında beklenen sayıda yayın gönderip göndermediği

test edilecektir. Buna müteakip rakip ürünlerle 2 farklı test senaryosu kullanılarak

sinyal kalitesi testleri koşulacaktır. İlk test senaryosu, sabit uzaklıkta alınan sinyal

davranışının incelenmesidir. İkinci senaryoda ise belirli bir mesafeden yaklaşım

esnasında alınan sinyallerin değişimi test edilecektir.

İkinci bölümde bileşen seçimi ve geliştirme ortamlarının belirlenmesi konuları

anlatılacaktır. Üçüncü bölüm elektronik donanım, gömülü yazılım ve cihaz mekanik

kutusunun tasarımı üzerinedir. Dördüncü bölümde cihaz üzerinde yapılan testler

anlatılmaktadır. Sonuç bölümü proje çıktılarını belirtmekte, gelecekte yapılabilecek

geliştirmelere dair öneriler sunmaktadır.
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2. KOMPONENT VE GELİŞTİRME ORTAMLARI SEÇİMİ

Bu bölümde öncelikle bileşen seçimi esnasında yapılmış çalışmalar anlatılacaktır.

4 adet farklı üreticinin çözümleri incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Değerlendirme

sonucunda ana işlemci belirlenmiştir. Bunun ardından geliştirmede kullanılacak

yazılım ve donanım araçları seçilmiştir.

2.1 Komponent Seçimi

Komponent seçiminin ilk aşamasında, çözümün merkezinde olacak ana işlemci

ve BLE katmanı seçimi yapılmıştır. Buna müteakip yan komponentlerin seçimi

gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede BLE konusunda çözümleri olan belli başlı firmaların

aşağıda anılan entegre devreleri hakkında araştırma faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

Texas Instruments firmasının CC2541F256RHAT, ST Microelectronics firmasının

BlueNRG, Nordic Semiconductor firmasının nRF51822, CSR firmasının CSR1011

entegreleri, mimari, dahili flash bellek, çıkış gücü, duyarlılık, çalışma gerilimi, güç

tüketimi ve fiyat parametreleri göz önüne alınarak incelenmiştir.

2.1.1 Texas Instruments CC2541F256RHAT

Ürün kataloğu [11] üzerinde gerekli incelemeler yapılmıştır, ürün özellikleri aşağıdaki

gibidir:

• Çözüm Tipi: System on Chip

• Dahili Flash, RAM: 256 KB, 8 KB

• Çıkış Gücü: 0 dBM

• Duyarlılık: -99 dBM

• Çalışma Gerilimi: 2-3,6 V

• Uyku (standby) Akımı: 0,5 µA
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• Aktif Mod Akımları: 17,9 mA (RX) / 18,2 mA (TX)

• Dahili İşlemci: 8051

• Saat: 32kHz(RTC), 32 MHz

• Fiyat 1,89 USD1

• Geliştirme Kitleri: CC2541DK-MINI, CC2541EMK, CC2541DK-RC,

GASSENSOREVM, EDB-BLE

Şekil 2.1 CC2541 için örnek bir uygulama diyagramını göstermektedir [11].

Uygulama diyagramından görüldüğü üzere, 2 adet kristal ve anten bağlantısı ile tek

başına çalışır bir sistem elde edilebilmektedir.

Şekil 2.1 : CC2541 örnek uygulama diyagramı.

2.1.2 ST Microelectronics BlueNRG

Ürün kataloğu [12] üzerinde gerekli incelemeler yapılmıştır, ürün özellikleri aşağıdaki

gibidir:

• Çözüm Tipi: Network Coprocessor SPI uygulama işlemcisi arayüzü

101.04.2016 tarihindeki fiyattır.
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• Dahili Flash, RAM: 64 KB, 12 KB

• Çıkış Gücü: 8 dbM

• Duyarlılık: -88 dbM

• Çalışma Gerilimi: 2-3,6 V

• Uyku Akımı: 2 µA

• Aktif Mod Akımları: 7,7 mA (RX) / 15,1 mA (TX)

• Ağ İşlemcisi: Cortex M0

• Saat: 32 kHz(düşük saat), 16/32 MHz

• Fiyat: 1,47 USD2

• Geliştirme Kitleri: STEVAL-IDB002V1

Şekil 2.2 BlueNRG için örnek bir uygulama diyagramını göstermektedir [12].

BlueNRG entegresi, anten bağlantısı ve 2 adet kristalin yanısıra bir adet harici

işlemciye ihtiyaç duymaktadır. Harici işlemci şekilde U2 referans numarası ile

gösterilmiştir.

Şekil 2.2 : BlueNRG örnek uygulama diyagramı.

201.04.2016 tarihindeki fiyattır.
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2.1.3 Nordic Semiconductor nRF51822

Ürün kataloğu [13] üzerinde gerekli incelemeler yapılmıştır, ürün özellikleri aşağıdaki

gibidir:

• Çözüm Tipi: SoC

• Dahili Flash, RAM: 256 KB,32 KB

• Çıkış Gücü: 4 dbM

• Duyarlılık: -96 dbM

• Çalışma Gerilimi: 1,8-3,6V

• Uyku Akımı: 2,6 µA

• Aktif Mod Akımları: 7,7 mA (RX) / 15,1 mA (TX)

• Dahili İşlemci: Cortex M0

• Saat: 32 kHz(düşük saat), 16/32 MHz

• Fiyat: 1,93 USD3

• Geliştirme Kitleri: NRF51822-BEACON, NRF51-DONGLE, NRF51-DK,

NRF6700

Şekil 2.3 nRF51822 için örnek bir uygulama diyagramını göstermektedir [13].

nRF51822 entegresi kullanılarak anten bağlantısı ve 2 adet kristal ile tek

başına çalışabilir bir sistemin oluşturulabilirliği bu uygulama diyagramından da

görülebilmektedir.

2.1.4 CSR CSR1011 QFN

Ürün kataloğu [14] üzerinde gerekli incelemeler yapılmıştır, ürün özellikleri aşağıdaki

gibidir:

• Çözüm Tipi: SoC

• Dahili Flash, RAM: 64 KB, 64 KB
301.04.2016 tarihindeki fiyattır.
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Şekil 2.3 : nRF51822 örnek uygulama diyagramı.

• Çıkış Gücü: 9 dbM

• Duyarlılık: -93 dbM

• Çalışma Gerilimi: 1,8-3,6 V

• Uyku Akımı: 1,9 µA

• Aktif Mod Akımları: 18 mA (RX) / 20 mA (TX)

• Dahili İşlemci: RISC (Reduced instruction set computing)

• Saat: 32 kHz(düşük saat), 16 MHz

• Fiyat: 1,44 USD4

• Geliştirme Kitleri: DK-CSR1011-10138-1A, DB-CSR1011-10139-1A,

DK-CSR1011-10147-1A, DK-CSR1011-10148-1A

Şekil 2.4 CSR1011 için örnek bir uygulama diyagramını göstermektedir [14]. İstenirse

program kodunun saklanması için bir harici EEPROM (U2) kullanımı mümkün olup,

entegre herhangi bir işlemciye ihtiyaç duymadan çalışabilmektedir.

401.04.2016 tarihindeki fiyattır.
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2.2 Değerlendirme Kriterleri

Tez kapsamında geliştirilmesi hedeflenmiş olunan donanım; düşük güç tüketen, yüksek

pil ömrüne sahip, tek başına calışabilen ve az bakım gerektiren, mobil cihazların

iletişimde kullanacağı düşük maliyetli bir cihazdır.

2.2.1 Düşük güç tüketimi

Cihaz genel olarak uyku modunda olacak, belli aralıklarla uyanacak ve harici

cihazlarla (cep telefonu, tablet vs.) iletişim kuracaktır. Mobil bir Bluetooth cihazı

için, iletişim anlarında (RX/TX esnasında) çektiği akımından ziyade uyku modundaki

tüketimi daha belirleyici bir kriterdir.

İncelemesi yapılan entegre devrelerden BlueNRG bir ağ yardımcı işlemcisi (network

coprocessor) olup bir ana işlemci ile beraber çalıştırılmalıdır, bu nedenle ana

işlemcinin de tüketeceği güç düşünüldüğünde diğer alternatiflere göre oldukça yüksek

bir güç tüketimine sahip olacaktır. nRF51822 diğer iki alternatife göre daha düşük

RX ve TX akımlarına sahiptir. Ancak yukarıda belirtilen etmenlerden ötürü belirleyici

olan uyku esnasında tüketilen güçtür, bu durumda CC2541F256RHAT 0.5 µA uyku

akımı ile öne çıkmaktadır.

2.2.2 Yüksek pil ömrü

Yüksek pil ömrü, işlemcinin tek başına ihtiyaç duyduğu güç ile cihazda kullanılan

pilin bir fonksiyonudur. İşlemci seçiminden bağımsız, yüksek kapasiteli bir pilin

sisteme entegre edilmesi gerekmektedir. Ayrıca cihazda belirli bir verim kaybına yol

açabilecek gerilim regülatörlerinden kaçınılmalıdır, nRF51822, CC2541F256RHAT

ve CSR1011 ile üretilen çözümlerde herhangi bir regülatöre ihtiyaç duymadan

tek başına bir pil ünitesi yeterli olup, harici işlemciye ihtiyaç duyan BlueNRG‘li

çözümlerde kullanılan işlemciye göre regülator kullanılması gerekli olabilecektir.

2.2.3 Az bakım gereksinimi

Elektronik cihazların hata yapma sıklığı, kullanılan komponent sayısı ve karmaşıklığı

ile doğrudan ilintilidir. Düşük karmaşıklıkta, daha fazla entegre edilmiş devreler
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içeren cihazlar, daha az bakım maliyetlerine yol açmaktadır. SoC olmaları nedeni ile

nRF51822i, CC2541F256RHAT ve CSR1011 harici bir işlemciye ihtiyaç duymayıp

daha az bakım öngörülen çözümlerde kullanılabilecek entegrelerdir.

2.2.4 Geliştirme ortamı değerlendirmesi

Farklı çözümlere dair yazılım geliştirme ortamları değerlendirilmiştir:

• CC2541F256RHAT: IAR 8051 Workbench ile yazılım geliştirilebilmektedir.

Texas Instruments firmasının BLE katmanı kullanıma hazır şekilde sunulmuştur.

• BlueNRG: Çözümde kullanılacak harici işlemciye uygun bir geliştirme ortamı

seçilmelidir, kullanılacak işlemciye göre IAR, Keil, Atmel Studio, Microchip

MPLAP IDE kullanılabilir, BLE katmanı entegre tarafında gerçeklenmiştir.

• nRF51822: nRF51 SDK (software development kit), C dilinde geliştirilmiş kaynak

kodları sunmaktadır. Keil, GCC veya IAR derleyiciler ile kullanılabilmektedir.

• CSR1011: CSR uEnergy SDK ile yazılım geliştirilebilmektedir. GCC tabanlı bir

araç zinciri (toolchain) kullanılmaktadır.

Tüm çözümlerin pazarda yaygın kullanılan derleyicilere sahip olduğu tespit edilmiştir.

TI BLE katmanı sahada kullanım açısından öne çıkmıştır.

2.2.5 Pazarda kullanım yaygınlığı

Muhtelif firmaların beacon çözümleri incelenmiştir. Pazardaki öncü firmalardan

Kontakt IO firmasının geliştirdiği iBeaconlar temin edilmiş, kullandıkları çözüm analiz

edilmiştir. Kontakt IO firması, Texas Instruments CC2541 barındıran BlueGIGA hazır

BLE modülleri kullanmaktadır. Uzak doğu kökenli firmaların beacon çözümlerine

bakıldığında yine TI CC2541’in yaygınlıkla kullanıldığı görülmüştür. Beacon

pazarının öncü firmalarından Estimote firması ise Nordic nRF51822 kullanmaktadır.

2.3 Değerlendirme Sonucu

Çizelge 2.1 incelenmiş olunan çözümlere dair verileri özetlemektedir.

Projede kullanılacak olunan ana işlemci olarak aşağıdaki nedenlerle TI CC2541

seçilmiştir:

14



Çizelge 2.1 : Önde gelen firmaların entegre çözümleri

Üretici ST Micro Nordic Semi CSR TI
CC2541F

Model Numarası BlueNRG nRF51822 CSR1011 256RHAT
Çözüm Tipi Coprocessor SoC SoC SoC
Flash Bellek 64 kB 256 kB 64 kB 256 kB
RAM 12 kB 32 kB 64 kB 9 kB
Çıkış Gücü 8 dBm 4 dBm 9 dBm 0 dBm
Duyarlılık -88 dBm -96 dBm -93 dBm -99 dBm
Çalışma Gerilimi 2V-3,6V 1,8V-3,6V 1,8V-3,6V 2V-3,6V
Uyku Akımı 2 µA 2,6 µA 1,9 µA 0,5 µA
AktifModAkımı(Rx) 7,7 mA 7,7 mA 18mA 17,9 mA
AktifModAkımı(Tx) 15,1 mA 15,1 mA 20 mA 18,2 mA
Dahili İşlemci Cortex M0 Cortex M0 RISC 8051

• Uyku esnasında ihtiyaç duyduğu akım en düşüktür, bu nedenle en yüksek pil

ömrünü sağlayacağı görülmektedir.

• SoC mimariye sahiptir, bu sayede düşük maliyetli bir son ürün ortaya çıkacak ve

çıkan ürün az bakım gereksinimine ihtiyaç duyacaktır.

• Yapılan incelemelerde pazarda yaygın olarak kullanıldığı görülmüştür.

• IAR gibi test edilmiş ve yaygın bir geliştirme ortamı ile derleme yapılabilmektedir.

Gömülü yazılım faaliyetlerinde TI firması tarafından geliştirilmiş BLE Katmanı

kullanılabilecektir, bu şekilde hızlı bir pazara çıkış mümkün olacaktır.

CC2541 için geliştirilmiş referans tasarımlar incelenmiş, anten tipi olarak chip anten

kullanan Postage Stamp referans tasarımının takip edilmesine karar verilmiştir. Diğer

referans tasarımlar ya görece düşük performanslı PCB (printed circuit board, baskı

devre) tipi antenler kullanmakta, ya da beacon çözümü icin uygun görülmeyen harici

SMA (SubMiniature version A) konnektöründen bağlanan antenler kullanmaktadır.

2.4 Donanım ve Yazılım Araçlarının Seçimi

Donanım tasarımı içeren projelerde, şema ve baskı devre serimi için bir geliştirme

ortamı kullanılmalıdır. Hem şema hem de serim için Mentor Graphics PADS [15]

yazılımı kullanılmasına karar verilmiştir.

Gömülü yazılım geliştirmede kullanılmak üzere bir derleyici ve geliştirme ortamı

seçilmelidir. Sistem ana işlemcisi için seçilmiş olunan CC2541 8051 mimarisinde
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bir işlemci barındırmaktadır. Bu nedenle bir 8051 derleyicisi kullanılmıştır. CC2451

geliştirici firması Texas Instruments IAR Embedded Workbench 8051 derleyici

kullanımı önermekte olup, geliştirmiş oldukları Bluetooth LE Stack kitaplığı için bu

ortamda geliştirilmiş örnek projeler vardır. Bu nedenle IAR Embedded Workbench

8051 [16] geliştirme ortamı ve derleyicisi gömülü yazılım geliştirme için seçilmiştir.
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3. TASARIM VE DEVREYE ALMA

Bu bölümde öncelikle donanım tasarımı faaliyetleri anlatılacaktır. Donanım tasarımı

esnasında devre şeması ve baskı devre serimi çizilmiştir. Bunun ardından gömülü

yazılım geliştirilmiş, prototipler üretilmiş ve devreye alınmıştır. Devreye almanın

ardından ürünün mekanik tasarımı yapılmıştır. 3 boyutlu modelleme, kalıp tasarımı

ve üretimi gerçekleştirilmiştir. Nihayet örnek ürün kutuları üretilmiş, bitmiş ürün elde

edilmiştir.

3.1 Donanım Tasarımı

Texas Instruments firmasının geliştirdiği posta pulu (postage stamp) referans tasarımı

[17] baz alınarak devre şeması ve baskı devre tasarımı gerçeklenmiştir. Posta

pulu referans tasarımı CC2541 ailesi için geliştirilmiş, 2 katlı baskı devre çizimine

sahip, az sayıda elektronik bileşen içeren, düşük maliyetli, yalın bir örnek

uygulamadır. Yaklaşım tespiti ve basit telemetri uygulamalarında referans alınmak

üzere geliştirilmiştir. Şema, serim ve gerber dosyaları ile birlikte sunulmaktadır.

Tasarımda pil ömrü gözetilerek 2 adet alternatif tasarımın yapılması uygun

görülmüştür. Birinci tasarımda AAA piller kullanılmış, ikinci tasarımda ise saat pili

kullanılmıştır.

3.1.1 Şema tasarımı

Posta pulu referans tasarımı takip edilerek donanım şeması çizilmiştir. Mentor

Graphics firmasının PADS Logic yazılımı kullanılmıştır. Şekil 3.1 donanım şemasını

göstermektedir.

3.1.2 Baskı devre tasarımı

AAA ve saat pili kullanılabilir sürümler için baskı devre tasarımı Mentor Graphics

firmasının PADS Layout yazılımı kullanılarak gerçeklenmiştir. Devre 2 katlı baskı

devre olarak gerçeklenmiştir. Baskı devre çizimi esnasında Texas Instruments
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Şekil 3.1 : Donanım şeması.

firmasının tasarım dokümanı dikkate alınmıştır. Bu uygulama notunda RF katmanının

uygulanmış bir referans tasarımdan bire bir kopyalanması tavsiye edilmektedir. RF

katmanı bire bir posta pulu referans tasarımı takip edilerek çizilmiştir. Bunların

yanısıra dekuplaj kapasiteleri besleme pinlerine mümkün olduğu kadar yakın

yerleştirilmiştir. Kart yapısı 0.8 mm baskı devre, 35 mil yol kalınlığı olacak şekilde

referans tasarıma uygun seçilmiştir. Kartın alt yüzünde geniş bir toprak (GND)

alanı kullanılmıştır. Üst katmanda ise bileşen olmayan alanlar toprak alanı olarak

kullanılmıştır. Büyüklükleri nedeni ile 06031 ölçülerinde komponent kullanımından

kaçınılmış, pasif komponentler 04022 ölçülerinde seçilmiştir. Kristaller mümkün

oldukça entegre pinlerine yakın yerleştirilmiştir. Bataryalar RF katmanına uzak

konumlandırılmıştır. Anten altı toprak alanı ile kaplanmamıştır. Elektromanyetik

uyumluluğu için bir metal kafes konumlandırılmıstır. Metal kafes toprak hattına

bağlanmıştır. Şekil 3.2 ve Şekil 3.3 her iki model için çizilen baskı devre serimlerini

göstermektedir.

3.2 Gömülü Yazılım Tasarımı

Mikrodenetleyici yazılım geliştirme faaliyetleri ilk olarak geliştirme kartı üzerinde

yapılmalıdır. Bu bağlamda CC2541EM geliştirme kiti üzerinde çalışılmıştır. IAR

10.6mm X 0.3mm
20.6mm X 0.3mm
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Şekil 3.2 : Baskı devre (AAA pil).

Şekil 3.3 : Baskı devre (saat pili).

Embedded Workbench 8051 yazılım geliştirme ortamı kullanılarak, CC2541EM

üzerinde koşabilecek yazılımlar derlenmiştir. CC Debugger aygıtı kullanılarak,
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üretilmiş ikili kodlar CC2541EM üzerine yüklenmiştir. Bluetooth katmanı olarak

Texas Instruments BLE Stack 1.4.0 kullanılmıştır. Texas Instruments firmasının

CC254x serili entegre devreler için geliştirmiş olduğu BLE-CC254x-1.4.0 yazılım

geliştirme kiti IAR ile entegre bir şekilde kullanılabilmektedir. Bu katmanı

kullanacak şekilde örnek mikrodenetleyici kodları üretilmiştir. CC2541EM üzerinde

derlenmiş kodlar denenmiş, CC2541EM bir beacon cihazı gibi davranacak şekilde

kullanılmıştır. Geliştirilmiş elektronik prototip üzerinde, CC2541EM’de çalıştırılmış

kodlar özgün donanıma uyarlanarak test edilmiştir. Bunun yanısıra seri iletişim

arayüzü üzerinden UUID (Universally Unique Identifier) programlanmasına ilişkin bir

konnektör öngörülmüştür. Bu konnektör üzerinden bağlanabilecek özel bir arayüz

aracılığıyla cihazın UUID’si sahada değiştirilebilecektir. Çıkış gücü parametrik

olarak ayarlanabilmesi özelliği seri iletişim arayüzü üzerinden yapılandırılabilir

şekilde geliştirilmiştir. Bu sayede geliştirilmiş beacon donanımlarının, kapsama

alanlarının yapılandırılabilir olması hedeflenmektedir. Yüksek çıkış gücü, daha

geniş kapsama alanını sağlamakla beraber, pil ömrünü azaltan bir etmendir. Bu

yapı sayesinde cihazın çıkış gücü, kullanıcı isteklerine göre optimize edilebilecektir.

Yine beacon donanımlarının uyku modunda olma ve yayın yapma zamanlamaları

üzerinde optimizasyon çalışmaları yapılmıştır. Yayın yapma sıklığı, seri port

konnektörü üzerinden programlanabilmektedir. TI BLE Stack aşağıdaki güç modlarını

içermektedir: [18]

• Uyku (standby): Reset’in ardından BLE gelinen ilk güç modudur, BLE katmanı

pasif moda da geçirildiğinde bu mod etkindir.

• Yayıncı (advertiser): Bu modda harici bir öncü cihaza yayın paketi gönderilir.

Yayın paketi içeriğinde cihaz adresi bulunmakta, cihaz adı da seçimli olarak

gönderilebilmektedir.

• Tarayıcı (scanner): Yayın paketi alan cihazlar, tarama isteğini yayıncıya gönderir,

yayıncı bu mesajı aldığında tarama yanıtı gönderir. Bu işlem, aygıtların

birbirilerini keşfetmelerinde kullanılmaktadır. Tarayıcı cihaz, bağlantının kurulup

kurulmayacağına karar verir.

• Öncü (initiator): Öncü cihaz, bağlanmak istediği cihazın adresini belirler, eğer

adrese uyan bir cihazdan yayın mesajı gelirse bağlantı kurulur.
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• Bağlı (connected): Cihazlar arası bağlantı kurulmuştur, karşılıklı veri alışverişi

mümkündür.

Geliştirilmiş beacon donanımında, gereksinimler ve güç tüketimi optimizasyonu göz

önüne alınarak, herhangi bir bağlantının kurulamadığı sadece yayın yapıldığı bir

güç tüketim senaryosu kullanılmıştır. Bu durumda cihaz normalde uyku modunda

beklemede olup, belli aralıklarla uyanıp yayın yapmaktadır. Yukarıda anılan güç

modlarından sadece ikisi (uyku ve yayıncı) kullanılmıştır.

3.3 Donanım Prototipleri Devreye Alma

Tasarlanmış olunan her iki prototip için elektronik kart üretimi yapılmıştır, kartlar

dizilmiş, gömülü yazılım yüklenmiş ve elektronik prototipler devreye alınmıştır. Şekil

3.4 ve Şekil 3.5 üretilen prototiplerin ön ve arka yüzden fotoğraflarını göstermektedir.

Kullanılmış olunan elektronik bileşen listesi Çizelge 3.1’de gösterilmiştir.

Çizelge 3.1 : Komponent listesi (BOM).

Adet Referans Komponent Açıklama
1 BAT1 CR2450 Saat pili
1 J1 Johannson, 2450AT42A100 Anten

17 C1-C17 0402,100pF Cap. Kapasitör
1 IC2 Johannson, 2450BM15A0002 Balun devresi
1 IC1 TI, CC2541 BLE işlemci
1 R1 0402,2k7 Direnç
1 R63 0603,0R Direnç
1 R2 0604,56k Direnç
1 Y1 XTAL, 32kHz RTC Kristali
1 Y2 XTAL, 32MHz Kristal

3.4 Mekanik Tasarımı

Kalıp üreticisi bir firma ile koordineli bir şekilde, ilgili 3D tasarım araçları kullanılarak

cihaz kutusu mekanik tasarımı gerçekleştirilmiştir (Şekil 3.6). Kalıp üreticisine baskı

devre çizimleri 3 boyutlu olarak aktarılmıştır ve tasarım içerisinde konumlandırılmıştır.

Beacon cihazlarının belli zaman aralıklarında pillerinin değiştirilmesi gerekmektedir.

Öte yandan bu cihazlar genellikle ortamda bulunan duvarlara ya da tavanlara monte

edilmektedir. Pil değişikliği işlemini kolaylaştırmak adına, duvara ya da tavana monte

bir taşıyıcı ve bu taşıyıcıya herhangi bir vidaya ya da yapıştırıcıya ihtiyaç duymaksızın
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Şekil 3.4 : AAA prototip ön ve arka yüzler.

Şekil 3.5 : Saat pilli prototip ön ve arka yüzler.

raylı olarak takılıp çıkartılabilen özgün bir tasarım yapılmıştır. Şekil 3.7 cihaz

kutusunu, Şekil 3.8 ise cihaz kutusunun plastik enjeksiyon kalıbını göstermektedir.
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Şekil 3.6 : 3D çizimi.

Şekil 3.7 : Cihaz kutusu.

Şekil 3.8 : Plastik enjeksiyon kalıbı.
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4. DENEYLER VE SONUÇLAR

Bu bölümde tasarlanmış ürün üzerinde yapılan deneyler anlatılmıştır. Öncelikle

süreklilik testleri uygulanmış, cihaz üzerinde muhtelif güç tüketim profillerine

ilişkin yapılmış çalışmalar detaylandırılmıştır. Rakip ürünlerle yapılmış karşılaştırma

testlerinin sonuçları belirtilmiştir. Cihazın örnek bir kullanım senaryosu gösterilmiştir.

Son olarak yapılan tasarımda karşılaşılan sorunlar ve kaynakları üzerine bir tartışma

yürütülmüştür.

4.1 Süreklilik Testleri

Verici modülün ayakta kalma süresine dair alıcı bir cihazda çalışan bir test uygulaması

kullanılmıştır. Verici her 3 saniyede bir yayın yapacak şekilde yapılandırılmıştır. 1 saat

süresince test koşulmuştur. Aşağıdaki sonuç elde edilmiştir:

Çizelge 4.1 : Süreklilik testi sonuçları

Beklenen Yayın Sayısı Alınan Yayın Sayısı Başarı Oranı
1200 1194 %99,5

4.2 Güç Tüketimi Testleri

CC2541 denetleyicisi için çıkış gücü -23 dBm ile 0 dBm arasında değişmektedir.

Verici yazılımında, maksimum yayın alanı seçilmesi hedeflenmiş olup, çıkıç gücü 0

dBm olarak ayarlanmıştır. Cihaz için yayın yapma sıklığı 160 ms olarak seçilmiştir. Bu

durumda cihaz 160 ms’lik periyotlar halinde uyku güç modunda bulunmakta, uyanıp

yayıncı güç moduna geçmekte, yayın paketi göndermekte ve tekrar uyumaktadır.

Yayın yapma sıklığının güç tüketimine etkisi Çizelge 4.2 ’de verilmiştir.

4.3 Rakip Ürünlerle Benchmark Testleri

Geliştirilmiş olunan beacon donanımı, 2 adet rakip ürünle karşılaştırmalı olarak teste

sokulmuştur. Karşılaştırılan ürünler EM Microelectronics ve Kontakt IO firmalarının
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Çizelge 4.2 : Yayın sıklığının güç tüketimine etkisi

Yayın yapma aralığı (ms) 1000 600 300 160
Uyku süresi (ms) 996 596 296 156
Yayın süresi (ms) 4 4 4 4
Uyku akımı (mA) 0,001 0,001 0,001 0,001
Yayın akımı (mA) 13,2 13,2 13,2 13,2
1 yayında harcanan güç (µWs) 159 158,996 158,696 158,556
1 saatteki yayın sayısı 3600 6000 12000 22500
1 saatte harcanan güç (µW ) 159 264,993 528,987 990,975
Pil gerilimi (V ) 3 3 3 3
Pil kapasitesi (mAh) 650 650 650 650
Pil kapasitesi (Wh) 1,95 1,95 1,95 1,95
Pil ömrü(saat) 12233 7358 3686 1967

geliştirdiği iBeacon ürünleri ile, bu yüksek lisans tezi kapsamında geliştirilmiş olunan

beacon donanımdır. EM ve KontaktIO firmaları pazarda yaygın kullanılan ürünlere

sahip firmalardandır. Yayın esnasındaki RSSI değeri test edilmiştir. Bu testler sırasında

piyasada satılan cihazların donanım veya gömülü yazılımları satın alındığı varsayılan

ayarlar ile kullanılmıştır.

4.3.1 Sabit uzaklıktan RSSI değeri karşılaştırması

Bu testte ilk olarak cihazların sabit bir uzaklıktan (3m) 5 dakika boyunca yayın

yapmaları sağlanmış ve bir mobil cihaz tarafından alınan bu yayın paketlerinin RSSI

değerleri incelenmiştir. Test sonuçları Şekil 4.1 ’de verilmiştir. EM tarafından
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Şekil 4.1 : Sabit uzaklıkta RSSI karşılaştırması.

üretilmiş olan beacon (üst panel) belirli aralıklarla paket kaybına (packet drop) maruz
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kalmaktadır. Buna ek olarak, paket kaybı yaşamadığı aralıklarda da cihazın RSSI

değerleri bir hayli dalgalanmaktadır. KontaktIO tarafından üretilmiş olan beacon ise

neredeyse her iki ila yedi arası paketten birini kaybetmektedir. Bu beacon donanımının

da RSSI standart sapması son derece yüksektir. Tez kapsamında geliştirilmiş olunan

beacon ise son derece stabil ve kayıpsız bir transmisyon sağlamaktadır.

4.3.2 Yaklaşan konumda RSSI değeri karşılaştırması

Bu testte ise beaconlardan yaklaşık olarak on metre uzaklıktaki bir konumdan

başlayarak 50 saniye içinde beacona ulaşılacak şekilde yaklaşılmıştır. Test sonuçları

Şekil 4.2’de verilmiştir. EM tarafından üretilmiş olan beacon (üst panel) belirli
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Şekil 4.2 : Yaklaşan konumda RSSI karşılaştırması.

aralıklarla paket kaybına maruz kalmaya devam etmektedir. Ancak daha da önemlisi

RSSI değerleri tutarlı bir örüntü oluşturmamakta, bu sebeple de yakınlık bilgisi için

istatistiki anlamlılıkta bir fayda sağlamamaktadır. KontaktIO tarafından üretilmiş

olan beacon (orta panel) ortalama olarak 5 paketten 4ünü kaybetmektedir. Üstelik

toplanan veriden de bir yaklaşma davranışı sezinlemek imkansızdır. Tez kapsamında

geliştirilmiş olan beacon ise (alt panel) paket kaybı yaşamadan görece tutarlı bir

davranış sergilemiştir. Ham veri alçak geçiren bir filtre ile takip edilirse, neredeyse

beacona yakınlaşma davranışının sabit bir hızla yapılmış olduğu algılanabilmektedir.

Her iki deney de göstermektedir ki, geliştirilen ürün piyasada var olan en üst kalitedeki

ürünlerden daha güvenilir ve hassas bir şekilde çalışmaktadır.
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4.4 Mağazalar İçin Kampanya Uygulama Senaryosu

Cihazın verifikasyonu amaçlı SANTEZ projesi kapsamında dış kaynaklı olarak bir

adet mobil uygulama ve yönetim konsolu tasarlanmıştır. Mağaza içi müşterilerin

bulundukları konumlara göre belli reklam mesajlarının gönderilmesini sağlayan bir

kullanım senaryosu üzerine çalışılmıştır. Müşteri mağazada sergilenen kimi ürünlere

yaklaştığında, bir reklam bağlantısı müşteri mobil cihazına gönderilmektedir. Cihaz

kaydı ve aksiyon tanımlamaları için, bulut ortamında çalışan bir yönetim konsolu

uygulaması bulunmaktadır. Bu uygulama, aynı zamanda mobil uygulama ile REST

servisleri üzerinden konuşmakta, ilgili aksiyonları mobil cihaza göndermektedir.

4.4.1 Mobil uygulama

Prototip geliştirme süreci sonrasında iOS tabanlı iPad/iPhone cihazları için beacon

verisi okuyan bir uygulama geliştirilmiştir. Uygulama beacon UUID’lerini ve

yakınlık değerlerini almaktadır. Mobil uygulama iki parçadan oluşmaktadır. İlk

ve en önemli parça tüm beacon ve REST (Representational State Transfer) sunucu

işlevleri kolayca erişilen fonksiyonlar haline getiren Objective-C dilindeki yazılım

kütüphanesidir. İkinci parça ise yazılım kütüphanesini kullanan baz bir iOS

uygulamasıdır. Yazılım kütüphanesi tüm işlevleri kendi içinde gerçekleyerek dışarıya

çok basit ve temel bir API çıkartma düşüncesi ile hazırlanmıştır. Bu kütüphaneyi

kullanarak bulut sistemindeki yönetim konsolu prototipi ile konuşabilen ve beaconlar

ile ilişkilendirilmiş metadatayı gösterebilen bir baz uygulama yazılmıştır. Bu

uygulama karşılaştığı beaconları uzaklık sırasına göre dizmekte ve yönetim konsolu

tarafından tanımlanmış kampanya bağlantısını kullanıcıya göstermektedir.

4.4.2 Yönetim konsolu

Yönetim konsolu Microsoft Azure bulut platformu üzerinde gerçeklenmiş bir

ASP.NET uygulamasıdır. Azure platformu sayesinde kolaylıkla ölçeklendirilebilir bir

yapıda olan uygulama, mobil istemcilerin bağlanıp sorgulama yaptığı bir REST sunucu

olarak çalışacaktır. Bu REST sunucu mobil istemcilerin karşılaştıkları beaconları

tanımlamalarına ve beaconlar ile ilişkilendirilmiş reklam/uyarı bağlantılarının iOS

kütüphanesi tarafından uygulamaya bildirilmesi için kullanılacaktır.

Yönetim konsolu sayesinde beacon alan bir kullanıcı (senaryomuza göre mağaza
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sahibi) bu beacon ile istediği kampanyayı yapabilecek durumdadır. Bu senaryoyu

adım adım incelersek öncelikle kullanıcı yönetim konsoluna giriş yapmalıdır. Giriş

işlemi sonrasında kullanıcı beaconlarını yönetmek için bir "Kit" oluşturmalıdır.

Kullanıcıların birden fazla "Kit"i olabilir ve "Kit" beaconların bulunduğu fiziksel

bir mekan olarak düşünülebilir. "Kit" başarı ile yaratıldıktan sonra "Kit" içerisinde

beacon tanımlar, tanımlanmış beacon’lar görüntüler. Daha sonra bir beacon ile

ilişkilendirilmiş kampanya tanımlanabilir.

4.5 Tartışma

Tasarım esnasında baskı devre boyutlarının daha küçük yapılıp yapılamayacağı üzerine

araştırmalar yapılmıştır. Daha küçük boyutlu baskı devre, üretim maliyetlerini

azaltmakta, bunun yanı sıra, ürün depolama ve kargo giderlerini de düşürmektedir. Bu

nedenle, AAA pilli tasarım yerine saat pilli tasarımın daha uygun olduğu görülmüştür.

Saat pilli tasarım, son halinden daha da küçük yapılması durumunda metal pil ile

radyo katmanı baskı devre üzerinde üst üste gelecek, bu radyo sinyallerinde verimlilik

sorunları yaratacaktır. Bu nedenle pil, baskı devre üzerinde radyo sinyallerinden uzak

konumlandırılmıştır.

Yayın sıklığının artırılması, bu şekilde daha sık veri trafiği ile daha doğru konum bilgisi

iletimi de tasarım esnasında tartışılan konulardandır. Ancak bu durum da cihazın

pil ömrüne dramatik etki etmektedir, bu nedenle doğruluk ve pil ömrü parametreleri

optimize edilerek cihaz yayın sıklığı varsayılan değeri ayarlanmıştır.
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5. SONUÇ

Proje kapsamında, kapalı alanlarda konum belirlemede kullanılmak üzere, Bluetooth

Low Energy uyumlu yayın yapan bir beacon cihazı tasarlanmıştır. Ürünün elektronik

donanımı ve gömülü yazılımı geliştirilmiş, mekanik kutusu tasarlatılmış ve üretilmiştir.

Ürün, pazarda yaygın kullanılan 2 farklı ticari ürünle benchmark testlerine tabi

tutulmuş ve RSSI ölçüm değerleri performansı olarak bu ticari ürünlerden daha iyi

bir performans ortaya koymuştur.

Bu yüksek lisans projesi, Sanayi Bakanlığı SANTEZ programı tarafından desteklen-

miştir. SANTEZ kapsamında geliştirilmiş beacon modüle ek olarak, beacon’dan gelen

verileri almak üzere bir adet test mobil uygulama ve sahadaki beacon modüllerinin

yönetimi amaçlı bir web tabanlı yönetim konsolu uygulaması geliştirilmiştir.

Ürünün kullanım alanları, alışveriş merkezleri, müzeler, turistik lokasyonlar, kapalı

otoparklar, mağazalar gibi GPS verisinin kullanılamadığı yerlerde konum belirleme

ihtiyacının olduğu her türlü uygulamadır.

Geliştirilmiş ürün, CE, FCC gibi standartlara uyumlu olarak tasarlanmış, düşük

karmaşıklıkta, düşük maliyetli ve düşük güç tüketimi özelliklerine sahiptir. Proje

çıktısı olarak ticarileşmeye hazır bir ürün ortaya konmuştur.

Gelecekte çoklu beacon modülleriyle çalışmaya uygun kapalı alan konum belirleme

servisleri üzerine çalışmalar yapılabilir. Modüllerden alınan verilerin mobil cihazlarda

bulunan sensörlerle entegre bir şekilde değerlendirilmesine dair geliştirmeler

yapılabilir. Cihaz mekaniğinde harici besleme olanağı sağlanması yine gelecekte

yapılabilecek çalışmalar arasındadır. Ortamdaki ışık kaynaklarından beslenebilen

paneller aracılığıyla cihazın pil değiştirme gereksiniminin ortadan kaldırılmasına dair

araştırmalar yapılabilir.
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