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RDM505 RADYO MODEM VE TELEMTRİ MODÜLÜ KULLANICI KİTABI

Bu ürünü satın aldığınız için Tebrikler!
ORION RDM505 868Mhz (869,400Mhz ila 869,650Mhz Arası 25Khz Bant genişliğinde 
10 kanal) ISM G3 Bandında çalışan radyo modem; piyasadaki kablosuz haberleşme 
ürünleri içerisinde; ISM RF bandını kullanan, tek veya çok noktalı network haberleşmesi 
yapabilen, veri şifreleme, dahili I/O gibi pek çok özelliği içerisinde barındıran yüksek 
iletişim performansına sahip olmasının yanında bilgisayar ara yüzü sayesinde kolayca 
ayarlanabilen bir üründür. 

GÜVENLİK ÖNERİLERİ
Dikkatlice Okuyunuz!
Bu ürünün kullanımı için uygulamayı yapacağınız ülke ve ortam için izin verildiğinden 
emin olunuz. Ürünü kullanılırken, bulunduğunuz ülke ve özel çevre kurallarını uygulamak 
da kullanıcının sorumluluğundadır.

Bu ürünün kullanımı şu alanlarda tehlikeli olabilir ve bu durumlarda kullanmaktan 
kaçınmak gerekir:
• Hastaneler, Havaalanları, uçaklar vb. gibi yerlerde kullanılan elektronik aletlerin 

sinyallerine karışabileceği/sinyalleri karıştırabileceği durumlarda,
• Petrol istasyonu, rafineriler vb. gibi patlama riski olan yerlerde. 

UYARI!
• Ürünün kablolama işlemlerinin ve ayarlarının doğru yapılabilmesi için size verilen 

Kurulum Talimatlarına uyunuz.
• Ürün regüle edilmiş 24VDC güç kaynağı ile çalıştırılmalı ve kablolama işlemleri 

“Güvenlik ve Yangın Önleme” talimatlarına uygun yapılmalıdır.
• Elektrostatik deşarjlar ürünün donanımına zarar vereceğinden, gerekli topraklama 

ve izolasyon işlemlerinin yapıldığından emin olunmalıdır.
• Cihazı firma tarafından önerilen 868MHz, 50 Ohm empedanslı kablo ve anten ile 

birlikte kullanınız. Antensiz çalıştırmak cihazın RF güç devrelerine zarar vereceğinden 
kesinlikle antensiz çalıştırmayınız.  

• RF haberleşme mesafesi, anten kablosundaki kayıplar, anten kazancı, antenin 
konumu, coğrafi konum, çalışılan frekans bandındaki enterferansa bağlıdır.   

Kullanıcı, cihaz ile ilgili yaptığı ayarlardan ve ürünün işlevselliğinden sorumludur.

CE UYUMLULUĞU 
EN 60950-1:2006 Kullanıcı sağlığı ve Güvenliği
EN 301 489-1 V1.9.2 & EN301 489-3 V1.4.1  Elektro manyetik uyumluluk 
EN 300 220-2 V2.4.1  Efektif radyo spektrum kullanımı 
Ek: CE Uyumluluk Belgesi



İÇİNDEKİLER

I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER
 A- TEKNİK ÖZELLİKLER
 B- UYGULAMA ALANLARI
 C- ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ
 D- FOKSİYONEL ÖZELLİKLERİ
 E- GENEL GÖRÜNÜM

II. BÖLÜM: BAĞLANTILAR
 RADYO MODEM - PC BAĞLANTISI

III. BÖLÜM: KONFİGÜRASYON:
 A- DONANIMSAL KONFİGÜRASYON
 B- FABRİKA AYARLARINA GÖRE BAĞLANTI DİYAGRAMI
 C- KONFIGURASYON ARAYÜZ PROGRAMININ KURULUMU:
 D- YAZILIMSAL KONFİGÜRASYON
  1- RADYO:
   1-1- Radyo Bandı (S206):
   1-2- Radyo Kanalı (S200):
   1-3- Radyo Baud Hızı (S201):
   1-4- Radyo Çıkış Gücü (S202):
   1-5- Radyo Ön Uyartım Süresi (S204):
  2- SERİ HABERLEŞME:
   2-1- Seri Baud Hızı (S210): 
   2-2- Eşitlik (S212):
   2-3-Zaman Aşım Süresi (S214):
   2-4- Data Bit Sayısı (S211):
   2-5- Stop Bit Sayısı (S213):
   2-6- Akış Kontrol (S216):
  3- OPERASYON:
   3-1- Operasyon Modu (S220): 
   3-2- Konuşmadan Önce Dinle (LBT)(S226): 
   3-3- Rastgele Bekleme Zamanı (S227):
   3-4- Tekrarlama Sayısı (S223): 
  4- NETWORK: 
   4-1- Network ID (S250):
   4-2- Network Ayarları (S255):
   4-3- Cihaz Adresi (S252):



   4-4- Hedef Adresi (S256): 
   4-5- Hedef Telemetri Adresi (S258):
  5- DÜŞÜK GÜÇ MODU: 
   5-1- Düşük Güç Modu (S240):
   5-2- Uyku süresi (S243): 
   5-3- RX süresi (S245):
   5-4- Uykuya dönmeden önceki mola süresi (Time-Out) (S247):
  6- AKILLI TEKRARLAYICI:
   6-1- Dal ID (S270):
   6-1-1- Nokta ID (S271):
   6-1-2- Nokta -2 ID (S272):
   6-1-3- Nokta -1 ID (S273):
   6-1-4- Nokta +1 ID (S274):
   6-1-5- Nokta +2 ID (S275):
   6-2- Ast N+1 ID (S300’den S315’e kadar):
   6-3- Ast N+2 ID (S316’dan S531’e kadar):
  7- AYARLAR:

IV. BÖLÜM: TELEMETRİ:
 A- TELEMETRİ İŞLEMLERİ: 
  1- GENEL ÖZELLİKLER:
  2- TELEMETRİ VERİ PAKETLERİNİN TANIMLANMASI:
  3- GENEL SÖZ / DİZİM:
  4- DİJİTAL AYAR KOMUTLARI:
 B- KESME OLUŞTURAN DİJİTAL GİRİŞLER:
 C- TELEMETRİ İSTEMCİ:
 D- I/O KOPYALAMA:
 E- OPTİMİZE EDİLMİŞ KULLANIM:
 F- BAĞLAR:

V. BÖLÜM: AKILLI TEKRARLAYICI (Smart Repeater)
 A- AKILLI TEKRARLAYICI (Smart Repeater)
  1- AKILLI TEKRARLAYICI İŞLEVLERİ
  2- TELEMETRİ HABERLEŞME ÖRNEĞİ:
  3- HAYES İLETİŞİM ÖRNEĞİ:

SON SÖZ



Orion ISM RADIO MODEM RDM505-868MHZ  5  

	  

Modülasyon Tipi 2GFSK
Çalışma Frekansı 868 MHz ( 869.400-869.650 MHz EU user )
Kanal Aralığı 25Khz ve 250Khz( EU user )
Maksimum Çıkış Gücü 27 dBm / 500 mW
Kanal sayısı 10 ( 25Khz Bant genişliğinde )
Frekans Hatası < +/- 100ppm
Emisyon Tipi F1D
Haberleşme Modu Half-Duplex
Alış Duyarlılığı -112dBm
Göndermede Çekilen Akım <400mA
Almada Çekilen Akım <30mA
Uyuma Modu akımı <3µA
Seri Haberleşme Hızı ( Radyo ) 57600Bit/s ye kadar 
Seri Haberleşme Hızı ( Seri Arayüzü ) 115200Bit/s
Alma modundan Gönderme Moduna geçiç süresi ( Max ) <10ms
Seri Ara yüzü Data Formatı 8E1/8N1/8O1
Güç Kaynağı 9-36VDC
Çalışma Nemi 10%~90% RH
Çalışma ısısı -25˚C........85˚C
Ölçüler 110mmX70mmX25mm ABS

I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER

A- TEKNİK ÖZELİKLERİ

B- UYGULAMA ALANLARI

ORION RDM505–868 RF modem, açık alanlardan, veri toplanması ve kontrol 
proseslerinin uygulandığı her türlü uzak saha haberleşmeleri için kullanılabilir. Ayrıca 
cihazın çok kanallı çalışabilmesi sayesinde, aynı anda birçok nokta ile haberleşmek 
mümkündür. Özellikle geniş sahaya yayılmış Su pompa istasyonları, arıtma tesisleri 
gibi açık saha uygulamalarında güvenle kullanılabilir.  
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C- ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ

RDM505-868 RF modem, 868MHz ISM bandında çok kanallı çıkış verebilen, 500mW’ 
a kadar çıkış gücüne sahip bir cihazdır.

ERC 70-03’ e göre, bant genişliği, maksimum güç, görev döngüsü ve kanal aralığı 
açısından non-spesifik kısa menzilli cihazlar için 868 MHz lisans ücretsiz bandın 
sınırlamalar şöyledir:

 

Bu bantların kullanımı ücretsiz olmakla beraber, kullanıcıların bazı sınırlamalara 
saygı göstermeleri beklenir. Bu kısıtlamaların çoğu görev döngüsü dışında, modülün 
yapısına entegre edilmiştir. Her bir modülün, saatte 6 dakikalık bir toplam iletim süresi 
ile sınırlandırılması kullanıcılardan beklenir. Bu görev döngüsüne saygı kullanıcının 
sorumluluğundadır.

Cihaz, ETSI 300–220–2 v 2.4.1 standartları ile ve 2002/95/EC yeni Avrupa Direktifi ile 
uyumludur.

D- FOKSİYONEL ÖZELLİKLERİ

RDM505–868 modül Seri arabirimden RF arabirime komple bir çözüm sunar. Dijital ve 
RF donanıma sahip RDM505–868 cihazın, radyo bağlantısı half-duplex ve iki yönlüdür. 

Dijital kısmın işlevleri: 
 * Haberleşme arabirimi (RS232/RS485)
 * I / O yönetimi (5 adet dijital I / O)
 * Gömülü Network Yazılımı (Örneğin: veri şifreleme, network yönetimi vs.)

Kullanım kolaylıkları:
Cihaz DIN raya monte edilebilirliği, ara yüz programı sayesinde konfigürasyon 
yapabilme özelliği, teknik destek garantisi ile sunulmuştur. 

ERC	  70-‐03’e	  	  göre	  	  
Band	  	   Frekans	  Bandı	  

(MHz)	  	  
Maksimum	  Çıkış	  Gücü	  	  
(mW)	  	  

Kanal	  Aralığı	  	   Maksimum	   Duty	  
Cycle	  Oranı	  (%)	  	  

g3	  	   869.400	   –	  
869.650	  	  

500	  	   25	  kHz	  veya	  üzeri	  	   10	  	  

 



Orion ISM RADIO MODEM RDM505-868MHZ  7  

E- GENEL GÖRÜNÜM

II. BÖLÜM: BAĞLANTILAR

RADYO MODEM - PC BAĞLANTISI
Radyo modem cihazı ile PC arasındaki haberleşe, RS232 portu üzerinden yapılacaksa, 
haberleşme kablosu aşağıdaki tabloya uygun şekilde olmalıdır. 

	  ANTEN KONNEKTÖR BA�LANTISI 
(50 �,  868 MHz, SMA-Erkek)	  

         ACK       TxD      RxD 

LED GÖSTERGELER ( SERI ARAYÜZÜ ) 
ACK: Haberle�me hatası  (Adreslenmi� Güvenlik 
Modu’nda çalı�ırken)  
TxD: Cihazdan giden seri veri transfer göstergesi 
RxD: Cihaza gelen seri veri alı� göstergesi 

BA�LANTI KONNEKTÖRÜ ve GÖSTERGE LEDLER� 

RDM505–868	   PC	  (RS232/Sub-‐9	  Dişi	  Konnektör)	  

Adı	   Pin	  No	   Adı	  
RTS	   7	   RTS	  
CTS	   8	   CTS	  
TxD	   3	   TxD	  
RxD	   2	   RxD	  
SG	   5	   GND	  
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RS485 portu üzerinden haberleşme yapılacaksa, haberleşme kablosu aşağıdaki 
tabloya uygun olarak yapılmalıdır. 

III. BÖLÜM: KONFİGÜRASYON:

A- DONANIMSAL KONFİGÜRASYON

Cihazın haberleşme portu donanımsal olarak da içerisindeki switch anahtarlar yardımı 
ile ile uygun konuma alınmalıdır. Eğer haberleşme portu RS485 olarak değiştirilmek 
istenirse S6 ve S7 switch anahtarları yukarı konuma (pull) getirilmelidir Tersi durum 
RS232 dir.

Giriş / Çıkış I/O konfigürasyonu için dijital giriş olması istenen portlar için S1..S5 
anahtarları aşağı, (push) dijital çıkış olması istenen anahtarlar yukarı (Pull) konuma 
getirilir. 

Üretim sırasında Radyo modemin I/O ayarları I/O1, I/O2, I/O3 giriş, I/O4, I/O5 çıkış 
olacak şekilde ve RS485 seri arayüz modundadır.

RDM505–868	   PLC	  (RS485)	  
Adı	   Adı	  
A	   A	  
B	   B	  

 

	  

SW RS232 RS485 

S6 İT (PUSH) ÇEK (PULL) 

S7 İT (PUSH) ÇEK (PULL) 

	  	  

I/O SW INPUT OUTPUT 

I/O1 S1 İT (PUSH) ÇEK (PULL) 

I/O2 S2 İT (PUSH) ÇEK (PULL) 

I/O3 S3 İT (PUSH) ÇEK (PULL) 

I/O4 S4 İT (PUSH) ÇEK (PULL) 

I/O5 S5 İT (PUSH) ÇEK (PULL) 
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B- FABRİKA AYARLARINA GÖRE BAĞLANTI DİYAGRAMI

Cihazın Bağlantısı Fabrika ayarlarında iken aşağıdaki gibi yapılmalıdır. I/O ayarları 
değiştirildiğinde yapılan değişimin şekline göre girişler ve çıkışların bağlantısı yeniden 
düzenlenmelidir.
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C- KONFIGURASYON ARAYÜZ PROGRAMININ KURULUMU:

RDM505 RF Modem Konfigürasyon Arayüz Programı, Windows XP ve Windows 7 
işletim sistemleri yüklü olan 32 bit veya 64 bit tabanlı bilgisayarlarda çalışmaktadır. 
Program CD si içerisindeki setup dosyasını çalıştırarak kurulumu gerçekleştiriniz. 
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Kurulum tamamlandıktan sonra programın çalıştırılabilmesi için .NET Framework 
4.0 veya daha üzeri eklentilerin de bilgisayarda yüklü olması gerekir. Eğer mevcut 
değilse kurulun CD si içerisinden dotNetFx40_Full_x86_x64 .NET Framework 4.0 
setup programı çalıştırılmalı, veya güncel sürümü internet üzerinden ücretsiz olarak 
indirilerek kurulmalıdır. 
Program ilk çalıştırıldığında her bilgisayara özel bir Güvenlik Kodu üreten bir pencere 
görülür. 
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Pencerede görülen Güvenlik Kodu Orion Teknik firmasına bildirilerek açılış için gerekli 
Aktivasyon Kodu alınır. Aktivasyon Kodu girilip enter tuşuna basılarak program 
çalıştırılır.  Sonraki açılışlarda herhangi bir aktivasyon kodu girmeye gerek yoktur. 
Program birden fazla bilgisayara kurulacaksa, lisans kodu her bilgisayar için ayrı ayrı 
alınmalıdır.   

D- YAZILIMSAL KONFİGÜRASYON

Öncelikle PC ile data kablo bağlantısının uygun şekilde yapıldığından, cihazın açık 
olduğundan ve anten bağlantısının yapıldığından emin olunuz. 

ORION RDM505–868Mhz Radyo Modem Konfigürasyon Arayüzü çalıştırıldığında Seri 
Port ayarlarında bulunan com port numarası ve baud hızı seçilerek “Bağlantı Kur (1)” 
butonuna basılır. Bağlantı sağlandığı anda “İşlem durumu “ bölümünde “Ok” mesajı 
görülür ve cihazın ayarları ilgili bölümlerde gösterilir. Bağlantı kesilmek istenirse 
“Bağlantı Kes (O)” butonuna basılmalıdır. 
  

 

Not: Cihaz resetlenerek fabrika ayarlarına döndürülmüşse default seri haberleşme hızı 
19200Bps dir. Cihazı ilk aldığınızda bu com hızı ile bağlantı kurmayı deneyiniz.
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1- RADYO:

Bu sekmede; kanal ayarları, veri iletim Hızı, radyo kanalı, radyo çıkış gücü ayarları 
yapılmaktadır. Tüm ayarlar aşağı ok ucuna basılarak açılan pencerelerden seçerek ve 
hemen yanındaki onay butonuna basılarak gerçekleştirilmektedir. Onay butonuna 
basıldıktan sonra parametre kaydedilmişse buton rengi yeşil olarak kalır. İşlem durumu 
penceresinde “OK” mesajı görülür. Buton rengi kırmızıya dönmüş ise yapılan ayar 
değişikliği gerçekleşmez ve işlem durumu penceresinde “HATA” mesajı görülür. Kanal 
sayısı, çıkış gücü veya RF haberleşme hızı gibi bazı parametrelerin değiştirilmesinde, 
kısıtlamalara dikkat edilmelidir. Bu kısıtlamalar yeri geldikçe açıklanacaktır.

1-1- Radyo Bandı (S206):
G3 ve 866 ISM bantlarından birisi seçilebilir 
G3 bandında 250KHz lik, 866MHz bandı ise 
2MHz lik bant genişliğine izin verilmektedir.

1-2- Radyo Kanalı (S200):
Cihazın her bant içerisinde kullanacağı frekans 
kanalını ifade eder. Çalışma bandı duruma 
göre tek veya çok sayıda kanala bölünerek 
iletişim için bu kanallardan biri seçilebilir. 
Kanal seçiminde uyulması gereken kısıtlamalar, 
Tablo–1 de belirtilmiştir.
Sıfırıncı kanal seçilmişse bu durumda cihaz, tüm 
bandın ortasında bir merkez frekansı üzerinden 
geniş bantlı iletişim yapar. 1..10. kanallarda 
iletişim dar bantlıdır.

Buna göre g3 bandında 4.8Bps 
Radyo hızı ile haberleşme 
yapılacaksa, 1..10. kanallardan 
herhangi birisi seçilebilir. 
Bu durumda her bir kanal 
için 25KHz lik bant genişliği 
kullanılır. Sahada çok sayıda 
cihazla yapılacak network 
uygulamalarında dar bantlı 
çalışma yapılması önerilir.

1-3- Radyo Baud Hızı (S201):
Radyo veri hızını ifade eder. 
Radyo veri hızının seçimi, bant, 
kanal ve çıkış gücüne bağlı 

	  
	  

	  

 G3 Bandı 866 Bandı 

Radyo 
Baud Hızı 

0 4.8 Kbps 4.8 Kbps 
1 9.6 Kbps 9.6 Kbps 
2 19.2 Kbps 19.2 Kbps 
3 38.4 Kbps 38.4 Kbps 
4 57.6 Kbps - 
5 1.2 Kbps - 
6 2.4 Kbps - 

Kanal 
Sayısı 

0 0 …10 arası 0…9 arası 
1 0. kanal 0…9 arası 
2 0. kanal 0…9 arası 
3 0. kanal 0…9 arası 
4 0. kanal - 
5 0. kanal - 
6 0. kanal - 
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olarak değişiklik göstermektedir.  Buna göre; 866 Bandı 4.8KBps ise 38.4KBps arası RF 
veri hızlarını desteklemektedir. 4.8KBps RF veri hızı seçilirse bu bant içerisinde 10 kanal 
kullanılabilmektedir. (0..9. kanallar) Ancak radyo 
baud hızı 9.6KBps, 19.2Kbps veya 38.4Kbps seçilirse 
tek kanaldan (0. kanal) iletişime izin verilmektedir. 

G3 Bandı 1.2KBps ile 57.6KBps arasını 
desteklemektedir. 4.8KBps seçilirse bu bant 
içerisinde 11 kanal kullanılabilmektedir. (0..10. 
kanallar) Ancak diğer bütün RF veri hızlarında tek 
kanaldan (0. kanal) iletişime izin verilmektedir.

Transparan modda çalışılacaksa, ayar yaparken seçilecek Radyo Baud Hızı ile 
seri baud hızının aynı olması önerilir. Cihaza gönderilen seri data, 256Bayt lık 

bir tamponda depolanmakta, antenden veri gönderildikçe tampon boşaltılmaktadır. 
Radyo haberleşme hızı yavaş, seri haberleşme hızı yüksek seçildiğinde, tampon 
bellekte taşmaya ve veri kaybına yol açabilir. Bu durumu önlemek için “Radyo baud 
hızı” ile “seri baud” hızları aynı yapılmalı veya “Seri Haberleşme” sekmesinde bulunan 
“Akış denetimi” yapılandırılmalıdır. 

1-4- Radyo Çıkış Gücü (S202):
Cihazın çıkış gücü +13dBm(32mW) ile +27dBm (500mW) 
arasında ayarlanabilmektedir. G3 bandında 4.8KBps radyo 
hızı ile çok kanallı çalışmada (1..10. kanallar) maksimum 
+23dBmb (200mW) çıkış gücüne izin verilmektedir.

+27dbm çıkış gücünde çalıştırılan iki cihaz arasında 
en az 10m mesafe olmalıdır veya cihazların antenleri 

birbirlerini görmeyecek şekilde yönlendirilmelidir. Aksi 
durumda cihazın anten alıcı devreleri hasar görebilir.    

1-5- Radyo Ön Uyartım Süresi (S204):
Cihazın RF güç katlarının hazır veri transferine hazır hale getirilmesi için gereken süreyi 
ifade eder. 8msn lik default süre yeterlidir. Cihaz uyku moduna alınırsa ön uyartım 
süresini arttırmak gerekebilir.
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2- SERİ HABERLEŞME:

Radyo modem ile PC/PLC birimi arasında yapılan RS232 / RS485 seri haberleşme ile 
ilgili ayarların yapıldığı bölümdür. 

2-1- Seri Baud Hızı (S210): 
Cihazın RS232 / RS485 seri portu ile yapılan haberleşme hızıdır. Fabrika ayarlarında bu 
hız 19200Bps dir. 1200Bps ile 115200Bps arasında değiştirilebilir. 

2-2- Eşitlik (S212):
Seri data formatında “Eşitlik-Parity” bitinin olup olmayacağının belirlendiği bölümdür.  
Fabrika ayarı “No Parity” dir. “Even Parity” veya “Odd Parity” olarak değiştirilebilir.

2-3- Zaman Aşım Süresi (S214):
Transparent (saydam iletim) modunda radyo yayınını durdurmak için veya diğer 
modlarda data göndermeyi başlatmak için “Zaman Aşım / Time Out” süresine ihtiyaç 
duyulur. “Zaman aşımı” veri paketinin bittiği zamana karar vermek için kullanılan 
göstergedir. “zaman aşımı” süresine eşit bir zaman için herhangi karakter alınmazsa, 
veri paketi bitmiş görünür ve modem buna uygun davranır. Default değeri 5 msn’dir. 
“Zaman Aşımı Süresi” seri baud hızıyla uyumludur. En azından iki karakter uzunluğuna 
eşit olmalıdır. Bu bölümün baud hızı kısmındaki tabloya bakınız. Örneğin; 19.200 bps 
baud hızı için; bir karakter (1 başlangıç biti + 8 veri biti + 1 dur biti) göndermek için 
zaman 521 µs dir. Yuvarlatılımış zaman aşımı süresi 2 msn’dir.

	  

	  

Seçim Seri Baud Hızı 
Minimum zaman 

aşım süresi 
(msn) 

1 1.2 Kbps 17 
2 2.4 Kbps 9 
3 4.8 Kbps 5 
4 9.6 Kbps 3 
5 19.2 Kbps 2 
6 38.4 Kbps 2 
7 57.6 Kbps 2 
8 115.2 Kbps 2 
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2-4- Data Bit Sayısı (S211):
Seri data formatında her bir pakette iletilecek seri data bit sayısıdır. 7 veya 8 olabilir. 
Default değeri 8 dir.

2-5- Stop Bit Sayısı (S213):
Seri data formatında hHer bir pakette sonundaki stop bit sayısıdır. 1 veya 2 olabilir. 
Default değeri 1 dir.

2-6- Akış Kontrol (S216):
Bütün çalışma modlarında, seri bağlantı üzerinden gelen veriler bir buffer’da 
depolanır ve daha sonra gönderilir. Radyo haberleşme hızı ile Seri haberleşme hızının 
farklı olduğu uygulamalarda 240 byte’dan daha büyük uzun seri veri paketlerinin 
buffer da taşmaya ve veri kaybına yol açmaması için bir akış denetimine ihtiyaç 
vardır. Transparent modda seri veri hızı radyo baud hızına eşit ise buffer taşma riski 
oluşmayacağı için akış denetimi işlevsiz kılınabilir. Bu modül akış denetimini üç şekilde 
yönetir:

• Donanımsal CTS / RTS: RS232 seri port haberleşmesinin kullanıldığı durumda 
modem, seri buffer dolduğunda CTS, boşaldığında RTS sinyali üretir. Sunucu bu 
donanımsal seri RS232 port sinyallerine bakarak veri transferini yönetir.  

• Yazılımsal Xon / Xoff : Modem, seri buffer dolduğunda Xoff karakteri gönderir. Bu 
karakteri gören sunucu veri göndermeyi koşulsuz olarak keser.(interrupt) Seri buffer 
boşaldığında modem sunucuya veri göndermeye devam etmesi için Xon karakteri 
yollar.

• None (S216=2, default): Buffer taşgınını önlemek için gönderilen seri datayı sunucu 
yönetmelidir. 

NOT: Radyo Modem Konfigürasyon Arayüz programı ile cihaza bağlanıldığında 
Seri bağlantı ayarlarının, haberleşme kilitlenmeden değiştirilebilmesi için akış 
denetimi aktif değildir.
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3- OPERASYON:

Bu bölümde modemin operasyon modu, konuşmadan önce dinleme, rasgele bekleme 
zamanı, tekrarlama sayısı ayarları yapılır.

3-1- Operasyon Modu (S220): 
Modemin nasıl çalışacağının belirlendiği en önemli bölümdür. Mevcut işletme modları 
şunlardır:

  

3-2- Konuşmadan Önce Dinle (LBT)(S226): 
Bu bölümde LBT işlevi aktif edilebilir veya istenilen değere kurulabilir. Modem, gelen 
RF sinyal seviyesine göre gönderme işlem yapar.

3-3- Rastgele Bekleme Zamanı (S227):
Bu bölüm, her radyo yayınından önce (Acknowledge sinyali haricinde) rastgele bir 
bekleme zamanını etkin hale getirir. LBT fonksiyonu ON durumdayken otomatik olarak 
aktif hale gelir. Rastgele bekleme zamanı 0 ve 64 ms arasında bir zamanı kapsar.

3-4- Tekrarlama Sayısı (S223): 
Bu ayar, adreslenmiş güvenli modda kullanılır. Bu modda mesajın karşı taraftan alındığının 
bildirilmemesi durumunda veya LBT işlevi aktif edilmişse ve seçilen haberleşme kanalının 
boş olmaması durumunda gönderme işleminin kaç defa tekrar edileceği sayısıdır.

	  

	  

Değer Çalışma Modu	  
1 Saydam Mod (default)	  
9 Adreslenmi� Güvenli Mod	  
10 Akıllı Tekrarlayıcı Koordinatör	  
11 Akıllı Tekrarlayıcı Noktası	  
	  	  

Değer	   LBT	   Açıklama	  
0	   OFF	  (default)	   LBT	  yok	  
1	   Yüksek	  

duyarlılık	  
RF>-‐90dBm	  algılamalı	  LBT	  

2	   Orta	  duyarlılık	   RF>-‐80dBm	  algılamalı	  LBT	  
3	   Düşük	  duyarlılık	   RF>-‐70dBm	  algılamalı	  LBT	  
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4- NETWORK: 

Adreslenmiş Güvenli Modda çalışırken gerekli network ayarlarının yapıldığı bölümdür. 
Bu bölüm sayesinde;

• Network ID’sini: S250
• Cihaz Adresini: S252
• Hedef Adresi: S256
• Network Seçeneklerini S255
• Hedef Telemetri Adresini: S258
• Telemetri Modlarını: S260
• AES Şifresini: S260
• I/O tazeleme sıklığını: S243
• I/O Ayarlarını: S263..S267
yapılandırabilirsiniz. Parametrelerin aşağıdaki sıra ile ayarlanması önerilir:

4-1- Network ID (S250):
Adreslenmiş Güvenlik modunda çalışılıyorsa, modemler sadece aynı ağın (Network) 
parçalarıysa birbirleri ile iletişim kurabilirler. 0 dan 65535’e kadar network ID 
tanımlanabilir. Her bir radyo kanalı için ayrılan alanda sadece bir tane network 
çalışabilir. Şayet ayrılan alanda birden fazla network çalışsın istiyorsanız farklı radyo 
kanalları fakat farklı olmayan network numaraları kullanınız. Adreslenmiş Güvenli 
Modda olduğu gibi, sadece aynı network ID’sini paylaşan Smart Repeater (Akıllı 
Tekrarlayıcı) modülleri birlikte iletişim kurabilir. Default değerleri sıfırdır.
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4-2- Network Ayarları (S255):
Adreslenmiş Güvenlik ve Telemetri Modlarında çalışıldığında Network işlemlerini 
yapılandırmak için kullanılan kaydedici (register) bayraklarını (flag) içerir.
Bu register 4 grup flag biti ile ayarlanır.

˃ Header (Başlık) (Bit 0, default 1): Eğer 1’e ayarlı ise seri porta gönderilen veri 
paketinin başında gönderenin adresi yer alacaktır. Bu veri paketi Bit 2’nin her bir 
ayarı için aşağıda gösterildiği gibi olacaktır:

 Eğer başlık ASCII ise “adres=1”
 Eğer başlık nümerik ise “adres=<0x01>” şeklinde olur.
 Eğer 0’a ayarlı ise; alıcı veri paketinin nereden geldiğini bilemez.

˃ Carriage Return (Bit 1, Default 0): Eğer 1’e ayarlı ise seri linke gönderilen frame, CR 
karakteri (<OxOD>) tarafından takip edilir.

˃ Sayısal Başlık (Numeric Header) (Bit 2, Default 0): Bit 0, 1’e ayarlandığında zaman, 
aktarım veya yayın alma sırasındaki başlık tipini seçer. Başlık tipi ASCII (0) veya 
nümerik (1) olabilir. Sayısal başlık (Numeric Header) şayet etkin hale getirilmişse 
RSSI uygulamalarında kullanılabilir.

˃ AES (Bit 3, Default 0): AES Eğer 1’e ayarlı ise ve Adreslenmiş Güvenli Modda 
çalışılıyorsa, gönderilen verileri için 128 bitlik AES şifrelemeyi etkinleştirir. Belirlenen 
şifre, “AES şifresi” yazan bölüme girilmelidir.

˃ Durum Cevabı (Status Answer) (Bit 4, Default 0): Bir veri paketi gönderdikten sonra, 
gönderme durumu ile ilgili bir geri dönüş bilgisi oluşturur.

 Bu bit şayet 1 ise cevap yok anlamına gelir. Veri paketini alan modem cevap vermiyor 
veya hiç veri alamıyordur.

 Bit 6 (ACK) 0 a ayarlanmışsa ve veri paketini alan modem cevap veriyorsa, “Durum 
Cevabı” 0 düşer. Yani her veri gönderilirken bit 4 1’e SET edilir, alıcı tarafından bu 
verinin doğru şekilde algılandığı teyit edilmişse bu bit RESET edilir.  

˃ 2 baytlık Sayısal Numerik Başlık (Num. Header) (Bit 5, Default 0): Bit 2, 0’a 
ayarlandığında, nümerik başlık 1 bayt (255 modeme kadar), 1’e ayarlandığında 2 
bayt (65535 modeme kadar) olmaktadır. Şayet nümerik başlık ASCII (Bit2=0) ise bit5 
in etkisi yoktur.

Bit	   7	   6	   5	   4	   3	   2	   1	   0	  
Ad	   RSSI	   ACK	   2B	   Ret	   AES	   NH	   CR	   NO	  
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 Gönderilen ve alınan veri paketleri aşağıda verildiği gibidir:

 • Şayet bit5 0 ise “Data=<0x01>”
 • Şayet bit5 1 ise “Data=<0x00><0x01>” şeklinde oluşturulur.

˃ ACK (Bit 6, Default 0): Radyo Alındısı Devre Dışı: Şayet (1) ise Radyo Alındısı devre 
dışıdır. Adreslenmiş Güvenlik Modunda gönderilen veri paketlerinin “alındı bilgisi” 
devre dışı bırakılır. Aynı ID numarasına sahip olan ve birden fazla istemcinin 
bulunduğu aynı network sistemlerinde bu fonksiyonun kullanılması yararlı 
olmaktadır.

˃ RSSI (Bit7, default 0): (Gelen Radyo Sinyal Seviyesi) Şayet (1)’e ayarlanırsa seri 
porttan gönderilen veri paketini RSSI değer seviyesi takip eder. RSSI seviyesinin 
formatı bit2 ye bağlı olarak Hex. ya da ASCII olmaktadır.

Network ayarları kaydedicisi, Adreslenmiş Güvenlik modunda olduğu gibi Akıllı 
Tekrarlayıcı tarafından da aynı şekilde kullanılır. Seri ya da radyo ACK gibi fonksiyonları 
veya şifrelemeyi etkin hale ya da devre dışı hale getirebilirsiniz. Bu kaydedicinin 
Default Değeri (1) ‘dir. Fakat, 2 byte’lık Hexadecimal,  sayısal, seri header (başlık)’ı aktif 
hale getirebilmek için S255 = 37 kullanılması önerilir. Bu format, Smart Repeater’ın 
adresleme felsefesine daha yakındır. Ve Seri Header’i açık biçimde yazmaya ve 
yorumlamaya yardımcı olacaktır.

4-3- Cihaz Adresi (S252):
Kullanılan cihazın adresidir. 1 ve 65535 arasında bir istemci numarası (ID) ayarlanabilir. 
Aynı ağdaki cihazların ID’lerinin tamamı birbirinden farklı olmalıdır. Bu ID Akıllı 
Tekrarlayıcı tarafından kullanılmaz. Bu kaydediciye girilen değerler modül Smart 
Repeater moduna alındığı zaman göz ardı edilir. Default değeri 1’dir. 0 değeri yayın 
aktarımı için ayrılmış olduğundan, izin verilmez.

4-4- Hedef Adresi (S256): 
Bu kaydedici 0’dan farklı ise, seri porttan alınan veri paketleri herhangi bir başlık 
(header) taraması yapılmaksızın tanımlanan bu adrese gönderilir. Bu kaydedici, 65534 
istemciye kadar ve bir sunuculu network benzeri sistemleri kurmak için ve/veya 
istemciler veri paketi başlıklarını yönetemedikleri zaman faydalı olmaktadır. Bu adres 
Akıllı Tekrarlayıcı tarafından kullanılmaz. Bu register’a girilen değerler modül Akıllı 
Tekrarlayıcı olarak yapılandırıldığında göz ardı edilir.

4-5- Hedef Telemetri Adresi (S258):
Bu register iki modül arasında bir bağlantı kurmak amacı ile telemetri işlevlerinde 
kullanılır. I/0 kopya işlevi etkinleştirildiğinde (Kaydedici 260’a bakın) yerel modülün 
girişleri kaydedici S258’de belirtilen modülün çıkışlarına kopyalanır. Bu kaydedici 
aynı zamanda yerel bağlantı noktasından seçilen noktaya I/0 durumunu içeren 
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veri paketinin gönderilmesi, kenar algılayıcı ve telemetri işleminde kullanılır. Akıllı 
tekrarlayıcı tarafından kullanılmaz; Bu kaydediciye girilen değerler, modül Akıllı 
Tekrarlayıcı olarak yapılandırıldığında göz ardı edilir.  

5- DÜŞÜK GÜÇ MODU: 

Düşük güç özelliklerinin yapılandırıldığı bu bölümde;

 • Uyku modunun seçilmesi: S240
 • Uyku süresinin belirlenmesi: S243
 • Rx anında Uyanma süresi: S245
 • Uyku moduna dönmeden önceki molayı: S247  ayarlayabilirsiniz.

Bu modül Akıllı Tekrarlayıcı modundayken düşük güç seçeneklerini 
kullanmayınız.

5-1- Düşük Güç Modu (S240):
3 Uyuma  modu vardır, tek tek ya da hepsi bir arada aktif hale getirilebilir. Uyuma 
modları bitlerle temsil edilir.

 

˃ Donanım: Bit (0)’a ayarlandığında stand by pin’i Vcc’ye bağlanırken, bu modül stand 
by’da kalır. Bu modül stand by pininde bir düşük kenar olur olmaz işlemci moda geri 
döner. Bu pin cihazın dışına çıkartılmadığı için bu modda çalışmayınız.

˃ Yazılım: Bit (1)’e ayrlandığında bu modül HS komutları yoluyla stand by’a girer ve 
çıkar. HS modunda, uyku modundan yeniden başlatmak için ATP<CR> Gönder’in ve 
0x00 gönderilir.

	  

	  

Bit	   7-‐3	   2	   1	   0	  
Adı	   Rezerve	  edilmiş	   Wake	  on	  Radio	   Soft	  (Serial)	   Hard	  (Std	  By	  Pin)	  
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˃ Wake on Radio: Bit (2) ’ye ayarlandığında bu modül periyodik olarak radyo kanalını 
dinlediği bir mod çalıştırır. Uyku süresi S243 register tarafından tanımlanır ve Rx 
Radyo Tarayıcı S245 register’ında tanımlanır.

Bu mod, Radyo veri paketini’i alabilirken bu modülün çoğu zamanda Stand By’da 
olmasını sağlar. Tipik olarak dinleme slotu, Stand By’da toplam zamanın %99’unu 
kapsar. Her 1000 msn de 10 msn uzunluğundadır. Düşük güç modu, hem Transparan 
hem de Adreslenmiş Güvenli modda mevcuttur.

NOT: Bir alıcı, Wake On Radio moduna alındığında, göndericinin, uykudaki alıcı 
tarafından taranma olasılığını arttırmak için verici uzun preable’lı (başlangıç sinyali) 
radyo veri paketleri göndermelidir. Göndericinin preable’ı Uyku Modundaki alıcının 
uyku süresine eşit olduğunda, uyku modundan çıkma olasılığa yüksektir. Şayet 
Radyo veri hızı 38.4 KB/s’ye ve uyku modunda aygıtı her 1000 msn.de uyandırmaya 
ayarlanırsa, preable uzunluğunu (S204 register) gönderici tarafında [38,4x1000]/8 = 
4800 Byte/preable’a ayarlamayı düşünmelisiniz.
 

Bazı içsel Sınırlamalarından dolayı,  Wake on Radio modu kullandığında, 
maksimum frame  uzunluğu Adreslenmiş güvenli moda  210 byta sınırlıdır. 

Saydam moda, Wake on Radyo kullanıldığında, maksimum frame uzunluğu, radyo 
baud rate ve seri hızın bileşimine bağlıdır. Daha yüksek radyo baud rate daha düşük 
seri hız değerleri kullandığında azalır. En kötü durumda (radyo baud rate 155.2 kbps 
ye ayarlı ve seri hız 1200 bps’ye ayarlı) 126 byte  ile sınırlıdır.

Wake on Radio, tek başına etkin hale getirilmez Aksi takdirde, uykudaki 
modülünün denetimini tekrar geri alamama riski vardır.  Defult Değer 0’dır. 

Standby aktif değildir.

5-2- Uyku süresi (S243):
Bu kaydedicinin iki rolü vardır. Wake on Radyo aktif hale geldiğinde (S240) mevcut 
register  iki radyo taraması arasında mili saniyede cinsinden uyku süresini ifade 
eder. Telemetri modunda (S260) I/0 kopyalama ya da Telemetri Alıcı modlarına 
ayarlandığında mevcut kaydedicideki iki I/0 kopyalama veya telemetri veri paketleri 
arasındaki durma zamanı süresi verir. Değeri 1000 ms’nın katsayısı olmalıdır.

5-3- RX süresi (S245):
Wake on Radyo aktif hale geldiğinde mevcut kaydedicideki RX tarama süresini verir. 
Tipik olarak, birkaç milisaniye, maksimum enerjiyi biriktirmek (saklamak) için yeterlidir. 
Bir veri paketi preamble’ı taramak için ihtiyaç duyulan minimum süre, azalan radyo hız 
değerleri ile artar. Defult değer 10 ms’dir.
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5-4- Uykuya dönmeden önceki mola süresi (time-out) (S247):
Wake on Radyo aktif hale geldiğinde (S240) bu register, uykuya dönmeden önce hiçbir 
aktivite olmaksızın zaman aşım süresini verir. Uyku modundaki cihazı uyandırdıktan 
sonra mesaj değişimine devam etmek mümkündür.  Bu modül  stand-by’a  dönmeden 
önce bu timeout’ı  bekler. Şayet bir eylem (seri yada radyo) time-out zamanı geçmeden 
önce olursa bu time-out yeni bir (S247) ms süresini tekrar başlatılır. Bu register Seri ye 
forward edilen, alınan radyo mesajının daha sonra derhal radyoda forward edilen bir 
seri yanıtı tetiklediğinde kullanılır. Bu kaydedici enerji kaybını sadece birkaç mili saniye 
düşürebilir. Default değer  100 ms’dır.

6- AKILLI TEKRARLAYICI:

Akıllı Tekrarlayıcı modunu yapılandırmak için kullanılır. Bu kaydediciler iki bölümde 
sınıflandırılır. S3xx kaydedicileri sadece Akıllı Tekrarlayıcı Koordinatör tarafından, S27x 
kaydedicileri ise sadece Akıllı Tekrarlayıcı Noktaları tarafından kullanılır.

6-1- Dal ID (S270):
Akıllı Tekraralayıcı modunda, modülün Dal ID’ sini ayarlamak için kullanılan 1 byte 
uzunluğundaki register’dır. Bu değeri koordinatör göz ardı ederken, yalnızca Akıllı 
Tekrararlayıcı Noktaları tarafından kullanılır.

4 en yüksek ağırlıklı bit Ana Dal ID değerini, 4 düşük bit ise Alt Dal ID değerini verir.
Örneğin, Ana Dal 2’ye yerleştirilen bir modül, S270=32 değerine sahip olacaktır. 
Ana Dal 3’den türeyen ve Alt Dal 6 ya kurulan bir modül ise S270=54 değerine sahip 
olacaktır.

	  

Bit	   7	   6	   5	   4	   3	   2	   1	   0	  
	   Ana	  Dal	  ID	   Alt	  Dal	  ID	  
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6-1-1- Nokta ID (S271):
Bu kaydedici, Akıllı Tekrarlayıcı Düğüm ID değerini depolar. Koordinatörde bu değeri 
göz ardı edilir. Alt dallarda bulunan noktalar, kendi üstleri ile aynı Nokta ID (S271) 
değerine sahi olmalıdır.

6-1-2- Nokta -2 ID (S272):
Bu kaydedici, Akıllı Tekrarlıyıcı modülün “büyük üst” değerini depolar. Yani bu modülün 
2 sekme üstündeki üst ID’ sini ifade eder. Koordinatör bu değeri göz ardı eder.
 
6-1-3- Nokta -1 ID (S273):
Bu kaydedici Akıllı Tekrarlayıcı modülün “üst” değerini depolar. Yani bu modülün 1 
sekme üstünde bulunan üst ID’sini ifade eder. Koordinatör bu değeri göz ardı eder.

6-1-4- Nokta +1 ID (S274):
Bu kaydedici Akıllı Tekrarlayıcı modülün “ast” değerini depolar. Yani bu modülün 1 
sekme altında bulunan ast ID’sini ifade eder. Koordinatör bu değeri göz ardı eder.

6-1-5- Nokta +2 ID (S275):
Bu kaydedici Akıllı Tekrarlıcı modülün “küçük ast” değerini depolar. Yani bu modülün 
2 sekme altında yer alan küçük ast ID’sini ifade eder. Koordinatör bu değeri göz ardı 
eder.

6-2- Ast N+1 ID (S300’den S315’e kadar):
Sadece Akıllı Tekrarlayıcı Koordinatör tarafından kullanılan kaydedicilerin bir 
tablosudur. Diğer Akıllı Tekrarlayıcı noktaları bu tabloyu göz ardı eder. Bu tablo 
koordinatör tarafından başlatılan ve ulaşılmasına izin verilen 16 Ana Dalda yer alan, 
16 olası ast ID değerini ifade eder.

6-3- Ast N+2 ID (S316’dan S531’e kadar):
Yalnızca Akıllı Tekrarlayıcı Koordinatör tarafından kullanılan kaydedicilerin bir 
tablosudur. Diğer Akıllı Tekrarlayıcı noktalar bu tabloyu göz ardı eder. Bu tablo 
koordinatör tarafından başlatılan ve ulaşılmasına izin verilen 16 Ana Dalda yer alan, 
16 olası küçük ast ID değerini ifade eder.
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7- AYARLAR:

Kaydedici Manuel Kontrol (SXXX)
Bölümde istenilen register adresinin değeri tek tek sorgulanabilmekte ve 
değiştirilebilmektedir.

Donanum / Yazılım Seri Numarası bölümünde cihazın hardware ve software versiyon 
numaraları görülebilir.

Cihazın RF Çıkış Gücü RF Wattmetre veya Spektrum Analizör ile gözlenebilir. 

Dikkat bu bölümdeki işlemler kesinlikle antensiz yapılmamalıdır!

Fabrika ayarlarını geri yükleme işlemi ilgili butona basılarak yapılır. Mevcut ayarlar 
silineceğinden dikkatli kullanılmalıdır!  
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IV. BÖLÜM: TELEMETRİ:

A- TELEMETRİ İŞLEMLERİ: 

Bu bölümde, Yıldız Network Protokol Yığınının kullanıldığı telemetri işlevleri 
anlatılmaktadır. Bu modda çalışan bir modülde I/O’ların işlevsel olarak kullanımına 
izin verilir.

1- GENEL ÖZELLİKLER:

• Telemetri protokolü, Adreslenmiş Güvenlik Moduna dayanır. Her bir modül, seri veri 
alışverişi yaparken I/O işlevlerini gerçekleştirebilir.

• Modülün 5 adet değişik yeteneklerle I / 0 portu mevcuttur.
• I/O portları standart dijital giriş veya dijital çıkış olarak düzenlenebilir.
• Yükselen veya düşen kenar algılama sayesinde (IRQ) kesme oluşturmak amacı ile 

otomatik olarak bir veri paketi gönderebilir.
• I/O Kopyalama, bir modülün dijital girişine göre (DI) diğer modülün dijital çıkışını 

(DO) güncellemek için Yıldız Mimarisinde, 2 modül ya da daha çok modül arasında 
mevcuttur.

• Bağımsız I/O ve veri bloklarının verileri ve I/O veri paketlerinin değişik hedeflere 
gönderilmesi mümkündür.

 Bu pinler aynı zamanda “Kenar Olayı” nda bir veri paketi göndermek için Stand 
By’dan modülü uyandırabilir.

2- TELEMETRİ VERİ PAKETLERİNİN TANIMLANMASI:

Telemetri protokolünde, seri veri alışverişi sırasında telemetri emirlerini uygulanabilir.

Güvenilirlik ve network niteliklerini garantiye almak için Adreslenmiş Güvenlik Modu 
kullanır. Data ve telemetri komutları sırasıyla ‘=’ ve ‘T’ karakterleri kullanarak ayırt 
edilir. Adreslenmiş Güvenlik Modu sayesinde, telemetri komutunu ya da veriyi 0 nolu 
adrese (ID=0) göndermek mümkündür.

Bir veri paketi aşağıdaki gibi gönderilir:
• ASCII Header (başlık) ile:
 [ASCII Address] [“=”] [Veri]
 Örneğin: Modül No 2’nin seri portuna “2= Merhaba” gönderir.

• Sayısal Header (başlık) ile:
 [Hex Address] [“=”] [Veri]
 Örneğin: Modül No 2’nin seri portuna “<0x02>=Merhaba” gönderir.
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 Öte yandan telemetri emirleri aşağıdaki gibi gönderilir:
• ASCII Header (başlık) ile:
 [ASCII Address] [“T”] [Telemetri - Order]
 Örneğin: Modül No 3’ün dijital input değerlerini elde etmek için istek. “3TDG <CR>”

• Sayısal Header (başlık) ile:
 [Hex Address] [“T”] [Telemetry - Order]
 Örneğin: Modül No 3’ün dijital input değerlerini elde etmek için istek.    

“<0x03>TDG<CR>”
Detaylar için S255 register’in bit 2’sine bakınız.

3- GENEL SÖZ / DİZİM:

Aşağıdaki tabloda Telemetri veri paketleri açıklanmaktadır.

Genel Yanıt Söz Dizimi:

Telemetri Komutlarının Detaylı İncelenmesi:
	  

Alan Boyut Tanımı	  
Adres 1 – 5 Adreslenmi� modülün ID’si (S255 Seçeneklerine ba�lı olarak ASCII veya 

Numerik Formdan 
 

T (0x54) 1 Adres alanının sonunu ve telemetri frame çe�itini gösteren seperatör (ayırıcı)	  
D (0x44) 1 ‘D’ dijital eri�imin istendi�ini gösterir.	  
G (0x47) 1 ‘G’ get (oku) i�leminin talep edildi�ini gösterir.	  
<CR> 1 Tüm telemetri frame’leri satır ba�ı komutu ile ba�lar.	  

	  	  

Alan	   Boyut	   Tanımı	  
Adres	   1	  –	  5	   Adreslenmiş	  modülün	  ASCII	  ID’si	  
T	  (0x54)	   1	   Adres	  alanı	  ve	  telemetri	  frame	  çeşitinin	  sonunu	  gösteren	  

seperatör	  (ayırıcı)	  
Teknoloji	   1	   Talep,	  şayet	  Analog	  ‘A’	  veya	  Dijital	  ‘D’	  ise	  belirler	  
Erişim	   1	   İşlem	  şayet	  ‘6’yı	  ya	  da	  ‘5’	  I	  /	  0	  değerlerini	  ayarla	  ise	  belirler	  
Belirli	  Alanlar	  (Komuta	  bağlı	  
olarak)	  

Değişken	   Ayarla	  talebi	  için	  bazı	  bilgi	  bu	  alanda	  gereksinim	  duyulur.	  

<CR>	   1	   Tüm	  telemetri	  frameleri	  satır	  başı	  komutu	  ile	  sona	  erer.	  
 

Alan	   Boyut	   Tanımı	  
Adres	   1	  –	  5	   Adreslenmiş	  modülün	  ASCII	  ID’si	  
T	  (0x54)	   1	   Adres	  alanı	  ve	  telemetri	  frame	  çeşitinin	  sonunu	  gösteren	  

seperatör	  (ayırıcı)	  
Teknoloji	   1	   Talep,	  şayet	  Analog	  ‘A’	  veya	  Dijital	  ‘D’	  ise	  belirler	  
R	  (0x52)	  veya	  E	  (0x45)	  	   1	   Modülden	  bir	  cevap	  (R)	  ya	  da	  hata	  (E)	  gösterir.	  	  
Value	  (Değerler)	   Değişken	   Bu	  alan	  dijitale	  istek	  alma	  (get	  request	  execution)	  dan	  sonra	  

input	  girdi	  durumunu	  verir.	  Bu	  değerler	  dijital	  bit	  alanında	  ya	  
da	  “teknoloji”	  gösterge	  alanına	  bağlı	  olan	  analog	  değerde	  
verilir.	  Bu	  alan	  hata	  yanıtları	  için	  boştur.	  

<CR>	   1	   Tüm	  telemetri	  frameleri	  satır	  başı	  komutu	  ile	  sona	  erer.	  
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ÖRNEK 1: (Devre dışı S255 – bit2=0):
• Kullanıcı İstemi (ASCII): 15TDG <CR>    Modül 15’in dijital girdi değerlerini talep eder.
• Modül Return (ASCII): 15TDR259 <CR>    I01, I02 ve I03’ün ‘1’ olduğunu (diğerleri 

‘0’) yanıtlar.

ÖRNEK 2: (Numerik Header etkin S255 – bit2=1):
• Kullanıcı İstemi (Hex): 0F5444470D    Modül 15’in dijital girdi değerlerini talep eder.
• Modül Return (Hex): 0F54445201030D    101, 102 ve 109 ‘1’ olduğunu (diğerleri ’0’) 

yanıtlar.

4- DİJİTAL AYAR KOMUTLARI:

ÖRNEK 1: (Devre dışı Num. Header S255 – bit2=0):
• Kullanıcı İstemi (ASCII): 28TDS136, 8 <CR>    I04=1, I08= Ǿ (reset) ve diğer pinleri 

modül 28’de değişmeden bırakın.
• Modül Return (ASCII): 28TDR264 <CR>    Talep işleminden (uygulamasından) sonra I 

/ 0 durumuna cevap verir. I04=1 I09=1’dir. Diğerleri Ǿ’dır.

ÖRNEK 2: (Numerik Header etkin, S255 – bit2=1):
• Kullanıcı İstemi (Hex): 1C544453008800080D    I04=1, I08= Ǿ (reset) ve diğer pinleri 

modül 28’de değişmeden bırakın.
• Modül Return (Hex): 1C54445201080D   Talep işleminden (uygulamasından) sonra I 

/ 0 durumuna cevap verir. I04=1 I09=1’dir. Diğerleri Ǿ’dır.

Alan	   Boyut	   Tanımı	  
Adres	   1	  –	  5	   Adreslenmiş	  modülün	  ID’si	  (S255	  

Seçeneklerine	  bağlı	  olarak	  ASCII	  veya	  
Numerik	  Formdan	  

T	  (0x54)	   1	   Adres	  alanının	  sonunu	  ve	  telemetri	  frame	  
çeşitini	  gösteren	  seperatör	  (ayırıcı)	  

D	  (0x41)	   1	   ‘D’	  dijital	  erişimin	  istendiğini	  gösterir.	  
S	  (0x47)	   1	   ‘S’	  Set	  ‘write’	  (yaz)	  işleminin	  talep	  edildiğini	  

gösterir.	  
Maske	   2	  veya	  3	   Hangi	  çıktıların	  ayarlanacağını	  gösterir.	  

Diğerleri	  değişmeden	  kalacaktır.	  (S255	  
seçeneklerine	  bağlı	  olarak	  ASCII	  ya	  da	  
numerik	  formda)	  

(0x2C)	   0	  veya	  1	   Sadece	  ASCII	  formatı	  durumunda	  maske	  ve	  
değer	  arasındaki	  seperatör	  

Değer	  (Value)	   2	  veya	  3	   Maske	  tarafından	  seçilen	  çıktıyı	  (output)	  
ayarlamak	  için	  değerli	  belirtir.	  (S255	  
seçeneklerine	  bağlı	  olarak	  ASCII	  ya	  da	  
numerik	  formda)	  

<CR>	   1	   Tüm	  telemetri	  frame’leri	  satır	  başı	  komutu	  
ile	  başlar.	  
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NOT: Eğer kullanıcı varolmayan girdiyi (mask>511) yazmaya kalkarsa dijital bir hata 
döner.

ÖRNEK: ‘1TDE <CR>’
 
B- KESME OLUŞTURAN DİJİTAL GİRİŞLER:

Bütün Dijital Girişler, kesme oluşturan yetenektedir. Yükselen kenar,  düşen kenar ya 
da konfigürasyona bağlı olarak her ikisini birden tarayabilirler. Bu işlevi kullanmak 
için; dijital girişler,  S263 – S267’ deki ‘yükselen kenar tetiklemeli giriş, ‘düşen kenar 
tetiklemeli giriş’ ya da ‘Kenar tetiklemeli giriş’ olarak seçilmelidir. Etkin olduğunda, 
o pinlerde ki (edge event) otomatik olarak S258 register’de seçilen Hedef Telemetri 
Adresine bir telemetri veri paketi gönderir. Gönderilen paket, dijital oku talebinden 
sonra geri gelenle aynıdır. Elbette S258’de ayarlanan adres lokal modülün (S258=S252) 
adresi olabilir. Bu durumda tüm EdgeEvent’lar lokal modülün seri linkinden bilidirilir. 
Buna ilaveten I04 ve I05 aynı zamanda, modül Stand By modülünde olsa bile Edge’yi 
tarayabilir. Bu durumda bir Edge ortaya çıktığında modül, önce uyanır ve daha sonra 
register 258’de belirtilen Hedef Telemetri Adresine telemetri veri paketini gönderir.

C- TELEMETRİ İSTEMCİ:

Telemetri Alıcı işlevselliği S260 (3)’e ayarlayarak seçilir. Bir telemetri alıcı, S258 de 
belirtilen Hedef Telemetri adresine kendi I/O durumunu içeren telemetri veri paketini 
periyodik olarak gönderir. Telemetri veri paketinin formatı, dijital oku talebine cevap’ta 
kullanılan ile aynıdır. Güncelleme süresi 100’den 65535 msn ye kadar S243 tarafından 
seçilir.

D- I/O KOPYALAMA:

I/O Kopyalama, bir modülün çıkışlarının uzak modülün girişlerine göre otomatik olarak 
ayarlanmasıdır. (Veya tam tersi) Bu durumda modüller kontrolöre ihtiyaç duymaksızın 
özerktir.
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Genel Kullanımı: 

I/O Kopyalama özelliği ya noktadan noktaya mimari ya da Yıldız Network’te 
kullanılabilir. I/O kopyalama bir I/O Kopyalama Sunucu (S260=1) ve bir ya da daha fazla 
I/O Kopyalama Alıcıyı (S260=2) gerektirir. Her bir istemci periyodik olarak sunucuya 
S258’de belirtilen girdi değerlerini gönderir ve kendi lokal çıktılarını güncellemek için 
geri dönen sunucu girdi değerlerini bekler.

Güncelleme süresi 100’den 65535 msn.ye kadar S243 register tarafından seçilir ve 
her bir istemci için farklı olabilir. İki güncelleme arasında istemci şayet S240 register 
tarafından istenirse güç tasarrufu sağlamak amacıyla Stand By moduna girebilir. Tüm 
iletişimler istemciler tarafından başlatılır. Sunucu yalnızca alıcı taleplerine cevap verir. 
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E- OPTİMİZE EDİLMİŞ KULLANIM:

Şayet yenileme zamanı istemenin port girişlerine göre sunucunun çıkışlarını 
güncellemek önemli (kritik) ise araya girme (kesme – interrup) işlevselliğini kullanmak 
mümkündür. Bu durumda, istemci girişinde meydana gelen kenar değişikliği, bir 
sonraki yenileme sürecini beklemeksizin, derhal sunucuya bir güncelleme data paketi 
aktarımını harekete geçirir.

Sonuç olarak 9 istemciye kadar, küçük bir network ağında, link başarısızlığını taramak 
(tespit etmek) mümkündür. Bir istemci port giriş değerlerini gönderdiğinde, data 
paketi aynı zamanda saniyelerle ifade edilen timer periyodunu da içerir. Sunucu 
5 istemcinin her biri için bu timer periyodunu kaydeder. Belirtilen 2 periyot + 1 sn. 
sırasında, istemciden hiçbir mesaj alınmadığında master seri linkine ‘255TDE<CR>’ 
yazarak ve ACK Tx sinyalinde Edge’yi yükselterek başarısızlığı operasyon = işletim 
gösterir. Özetlersek bu tür kullanımda,

* Enerji tüketimi çok düşüktür.
* Sunucu çıkışları, bir istemcide meydana gelen bir kenar uyartım durumunda 

yenilenirler.
* Radyo linki ve istemci işletimi periyodik olarak kontrol edilir.

Bu yapılandırma Örnek 3’de açıklandığı gibi, kablosuz alarm sensörü için idealdir. Hangi 
istemcinin üstünde kenar değişimi oluştuğunu bilmek gerekliyse aktif hale getirilen 
her birisi farklı interrup girişleri sayesinde, 5 istemcinin herhangi birinde meydana 
gelen değişim anında belirlenecektir.
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F- BAĞLAR:

Bu modüller daha büyük bir ağın içinde yer alsalar bile, bir bağ noktadan noktaya 
iletişimi harekete geçirmek için 2 modül arasında kurulan sanal bir linktir. Avantajı, 
bu iki modül arasında veri paketi göndermesinden önce alıcı adresini girmeye gerek 
olmayışıdır.

Telemetri protokolünde, veri ve telemetri veri paketleri için 2 değişik bağ ayarlamak 
mümkündür. Default telemetri istemci register S258’de seçilirken, default veri istemci 
S256 register’da seçilir.

Bu durumda I0 Copy veya kenar tarayıcı gibi tüm telemetri eylemleri S258 
kaydedicisinde belirtilen istemciye yöneltilir. Öte yandan tüm veri paketleri ise S256 
kaydedicisinde tanımlanan istemciye yöneltilir.

NOT: Bir veri bağı, S256 (0) dan farklı bir değere ayarlanırsa başka hiçbir telemetri 
veri paketi bu seri link yoluyla gönderilemez. Veri bağlı bir modül, tüm seri frameleri 
default alıcıya gönderilen veri olarak ele alır.
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Örnek: Telemetri bağları ve bağımsız veri

V. BÖLÜM: AKILLI TEKRARLAYICI (Smart Repeater)

A- AKILLI TEKRARLAYICI (Smart Repeater)

Akıllı Tekrarlayıcı, Adreslenmiş Güvenli Moda benzer. Akıllı tekrarlayıcı fonksiyonlarını 
kullanarak koordinatör ve çoklu düğümleri içeren çoklu sekmeli bir ağ (network) 
yaratmak mümkündür. Bu koordinatör, network’te ara düğümler kullanarak direkt 
Radyo kapsamı dışındaki düğümlerle iletişim kurabilir. Akıllı Tekrarlayıcı, branşlar ve 
isteğe bağlı olarak alt branşlarla organize edilir. Bir branş (ast/üst) koordinatörden 
başlayan düğümler dizisizdir. Öte yandan alt branş ise koordinatör olmayan düğümden 
başlayan, düğümler dizisidir. Bir branş ya da alt branştaki, iki bitişik (yakın) element, 
birbirlerinin direkt radyo kapsamındadır.
Bu modda;

• Network’teki herhangi bir düğüme koordinatörden veri paketleri göndermek,
• Branş ve alt branştaki tüm modüllere yayındaki koordinatörden veri paketleri 

göndermek,
• Belirli bir düğümün, tüm alt branşlarına yayındaki koordinatörden veri paketleri 

göndermek,
• Herhangi bir düğümden koordinatöre veri paketleri göndermek,
• Herhangi bir ağ elementinden kendine veri paketleri göndermek, mümkündür.
• Bir düğümden koordinatör olmayan diğerine bir frame göndermeye izin verilmez. 

Her bir düğüm koordinatörle iletişime girdiğinde değiştirilen frameler tarafından 
takip edilen yolu belirten ağdaki bir göreve atanırlar. Akıllı tekrarlayıcı moduyla ilgili 
olan yapılandırma register’ları  bölüm 2.3.6 da tasvir ediliyor. Bir branşta iki bitişik 
element arasındaki frame değişimini önleyen düğüm başarısızlığı durumunda Akıllı 
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Tekrarlayıcı protokolü şayet, frame hedefine doğru yoldaki hatalı düğümü hemen 
takip eden düğümle doğrudan bir radyo kapsamı (corerage mth) varsa, ağ fazlalığını 
destekler. (network redundancy)

 Aşağıdaki resim her bir ağ elemnti için yapılandırma register’ının ayarlı Akıllı 
Tekrarlayıcı ağın bir örneğini gösteriyor.
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1- AKILLI TEKRARLAYICI İŞLEVLERİ

Adreslenmiş Güvenli Modda olduğu gibi Akıllı Tekrarlayıcı Modunu kullanarak veri 
ve telemetri framelerini değiş – tokuş etmek (değiştirmek) mümkündür. Seri portta 
kullanılan format sırasıyla veri telemetri frameleri için “=” ve “T” ayraçlarının kullanımı 
aynıdır. Buna ek olarak “H” ayracı bir düğüm konfigürasyon talep etmek ya da 
değiştirmek için HAYES frameleri göndermekte kullanılır.

Her bir düğüm (node) kendi branşı (ana branş ID ve out branş ID’den oluşan) ve düğüm 
ID’si tarafından belirlenir.

ÖRNEKLER: Veri Değişimi için “2= Merhaba”, telemetri için “17TD6$OD” HAYES için 
“20HAT / V$OD”. Bu mod yayım mesajlarının iki çeşidine izin verir. Koordinatörden 
branş ve out branşlardaki tüm modüllere, koordinatörden belirli bir düğümün tüm alt 
branşlarına yayım / yayın HAYES frameleri için yasaktır.

İlk yayım çeşitinde frame etkilenmiş branş ve (mümkün) olası alt branşlarının tüm 
düğümlerine gönderilir. Verilen branşta bir yayım frame göndermek için frame 
alıcısı verilen branşın ID’sini, alt branş ID’si olarak (0) ve düğüm ID’si olarak (OxFF)’yi 
içermelidir.
Son alıcı $ 40$FF olduğunda;

ÖRNEK:
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İkinci yayım çeşinde ilgili düğüme ve daha sonra alt branşlarına frame aktarımına 
kadar branşta veri yayılımı vardır. Frame alıcısı ana branş ID’sini alt branş ID’si olarak  
(OxF)’yi ve verilen düğümün ID’sini içermelidir.
Son alıcı $3F$zz olduğunda;

ÖRNEK:
 

Akıllı Tekrarlayıcı modunu kullanırken, S255 registerinin 37 yapılması tavsiye edilir. 
Böylece bit 2 (1) yapılarak seri veri başlığı hexadecimal olarak, bit 5 ise (1) yapılarak 
seri veri başlığının 2 byte olarak ayarlanmış olur.  
Aşağıdaki örneklerde, bu yapılandırmanın kullanıldığı varsayılmıştır.
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2- TELEMETRİ HABERLEŞME ÖRNEĞİ:

Akıllı Tekrarlayıcı ağında, koordinatör tarafından herhangi bir uzak düğüm noktasının 
IO’larını, aynı adresli telemetri komutlar göndererek kontrol etmek mümkündür. 
Aynı zamanda düğüm üzerinde meydana gelen kenar tetikleme olaylarının oluşması 
durumunda, düğüm noktasının koordinatöre otomatik olarak bir IO raporu göndermesi 
sağlanabilir. S258 kaydedicisi Akıllı Tekrarlayıcıda kullanılmaz. Bütün telemetri olayları 
doğrudan koordinatöre bir IO raporu gönderir.   
IO kopyalama özelliği Akıllı Tekrarlayıcı modunda kullanılamaz.

 

3- HAYES İLETİŞİM ÖRNEĞİ:

Hayes Komutları Akıllı Tekrarlayıcı Ağına gönderilebilir. Bu ağda herhangi bir yerde yer 
alan uzak düğümdeki herhangi register’ı okuma ya da yazmaya izin verir.

Akıllı Tekrarlayıcı Ağı üzerindeki Hayes’i kullanmak için kullanıcı seri frame’ varış adresi 
Hayes “H” ayracını ve son olarak arzu edilen Hayes komutundan oluşmalıdır. Örnekte 
olduğu gibi “24HATS210? $OD” modül 24’deki register S210 mevcut değerini kontrol 
etmek için seri frame’dir.

Bu “24HS210=5$OD” gibi bir cevabı tetikleyecektir. 

Akıllı Tekrarlayıcı Ağı üzerinde HAYES kullanılırken birkaç özellik göz önünde 
bulundurulmalıdır:

1) Tüm parametreleri defaulta resetlemek için “ATR” komutuna ağ yoluyla izin 
verilmez. Aksi taktirde ağ konfigürasyonunu kaybedecek ve artık ulaşılamaz 
olacaktır.
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2) Tüm register listelerini kontrol etmek için “AT / S” komutuna cevabın büyük 
boyutundan dolayı izin verilmez.

3) Koordinatörden Hayes komutunun yayını bu aynı zamanda büyük sayıda cevapları 
tetikleyebileceği için etkin hale getirilmez. “ATTǾ” ve “ATT1” Test için devamlı Radyo 
Tx’i başlatmak amacıyla ağ tarafından gönderilebilir. Fakat Radyo Tx otomatik 
olarak 20 sn. durdurulur.

4) “+++” komutu ağ yoluyla gönderilir ve bir “OK” geri alınır. Fakat bu komutun uzak 
modülde hiçbir etkisi yoktur. Bu modül, Akıllı Tekrarlayıcı işletim modunda kalır. 
Sadece seri portta lokal olarak gönderilen “+++” modülün, Hayes moduna girmesini 
sağlar.

5) Akıllı Tekrarlayıcı  özel (tahsisli) registerlara (S270’den S331’e Kadar uzanan)
erişim yazmak ağ yoluyla (üzerinden) mümkündür.Fakat yeni değerler yalnızca 
EEPROM’da depolanır. Bu yeni ayar, sadece “ATO”komutu gönderdikten sonra 
uygulanır.Bu “ATO”ya kadar konfig. kullanırken yeni bir ağ konfig.nu göndermeye 
(ve kontrol etmeye )izin verir.Önerilen yöntem akıllı tekrarlayıcı register’larının tüm 
değerlerini yazmak,onları kontrol etmek gerekli ise değiştirmektir. Ve son olarak 
yeni konfig. doğrulandığında bir “ATO”komutu onu uygulamak için gönderilebilir.

6) Akıllı  tekrarlayıcı  modunda  gönderilen  “ATO” komutu herhangi  yeni  ağ  konfig. 
uygulamak için kullanılır. 

7) “S200” register’ı uzak modülün kanalını değiştirmek için yazılabilir.Bu durumda 
“OK” cevabı gönderilir daha sonra yeni kanal gönderilir.Bütün bir branşın radyo 
kanalını değiştirmek için son modülle başlayın, “OK” cevabının alındığından emin 
olun ve koordinatöre her bir modül için işlemi tekrar edin.

8) “ATBL” aynı zamanda Akıllı Tekrarlayıcı modunda mevcuttur ve uzak modülü 
Bootloader moduna girmesi sağlamak etkisine sahiptir.
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SON SÖZ

Default Akıllı Tekrarlayıcı Register S255’de sırasıyla bit 4(RET) ve bit6(ACK)’a ayarlanarak 
devre dışı bırakılabilen hem seri hem de radyo alıntılarını kullanır. (Acknowledge) Bu 
kablosuz iletişimin güvenilirliğini arttırır. Bir modül bir veri paketi gönderdiğinde alıcı 
mesajın hatasız doğru olarak alındığını teyit etmek için bir ACK paketini geri gönderir. 
Şayet alıcı bir bekleme gecikmesinden sonra herhangi bir ACK almazsa, aynı mesajı 
tekrar göndermeyi deneyebilir. Gönderici Register S223’de tanımlandığı kadar fazla 
tekrar deneyebilir. Register S255’de, (devre dışı olmazsa) akıllı tekrarlayıcı bir branş 
hattı boyunca mesajlarını yönelttiğinde, her bir sekme için sistematik olarak ACK/Retry 
(tekrar dene)  mekanizmasını kullanır. Sadece alt branşlar çakışma riski yüzünden bir 
yayın mesajı aldığında radyo ACK göndermez. Bununla birlikte belirli bir alt branşa 
tek yönlü gönderilen mesajlar tastiklenir. Bu özellik varış noktasına ulaşmak için iyi 
bir yöntemdir. Fakat Akıllı Tekrarlayıcı Radyo ACK’yı sadece tek sekme seviyesinde 
kullanılması tam yol bildirimi sağlamaz. Bu şayet ihtiyaç duyulursa kullanıcı uygulama 
sorumluluğuna bırakılır. Seri bildirim kullanıcıya gönderilen mesajın ağ tarafından 
doğru olarak kabul edilip edilmediğinin bilgisini verir.

Seri porttan bir “OK” almak, gönderilen mesajın doğru olarak formatlandığını, varış 
adresine sahip olduğunu ve varışa doğru ilk sekmeyi başarılı olarak geçtiğini teyit eder.

“OK” almanın mesajın varış yerine ulaştığını garanti etmediğini göz önünde 
bulundurmak gerekir. Akıllı tekrarlayıcı modu bu onayı sunmaz. “ERROR” mesajı, 
gönderilen mesaj formatının doğru olmadığını yada varış ID’sinin kabul edilmediğini 
veya ilk sekmede iletişimin başarısızlığa uğradığını gösterir.
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