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AÇIKLAMALAR 

ALAN Denizcilik 

DAL Gemi Elektroniği ve Haberleşme 

MODÜLÜN ADI Haberleşme Cihazlarının Bakımı 

MODÜLÜN SÜRESİ 80/50 

MODÜLÜN AMACI 
Bireye/öğrenciye haberleşme cihazlarının bakım işlemlerine 

yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. VHF, MF/HF, VHF-DSC, MF/HF-DSC ve teleks 

cihazlarının bakımını yapabileceksiniz.  

 

2. INMARSAT B/C ve FLEET 55 / 77 uydu haberleşme 

cihazlarının bakımını yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: 

1. Sınıf ve GMDSS Atölyesi 

Donanım: 
1. VHF ve VHF-DSC radyo haberleşme cihazı 

2. MF/HF, MF/HF-DSC ve teleks radyo haberleşme cihazı 

3. FLEET 55 / 77 Uydu haberleşme cihazı 

4. Akü bataryaları ve şarj cihazı 

5. INMARSAT B/C uydu haberleşme cihazı gereklidir 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Çoktan seçmeli sorular, doğru/yanlış soruları ve test 

aletleriyle gerçekleştirilecek ölçme işlemleri sorularıyla 

öğrenme durumunuzu izleyeceksiniz. 

 

 

AÇIKLAMALAR 



 

1 

 

GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Ortalama bir radyo elektronik operatörünün GMDSS ağındaki temel iletişim 

cihazlarının kesintisiz şekilde iletişimini sürekli kılacak donanım bilgisine sahip olması 

gerekir. Çift yönlü sesli telsiz haberleşmesi, teleks haberleşmesi, dijital seçmeli çağrı 

haberleşmesi ve uydu haberleşmelerinin kesintisiz devam ettirilmesi için cihazların 

kullanımını bilmek kadar onların düzenli bakımlarını yapmak ta önemlidir. 

 

Bakımların yapılması, temel seviyede radyo elektronik bilgisi ve cihazların çalışma 

ilkelerinin iyi kavranmış olmasını gerektirir. Haberleşme cihazları için uygun çalışma voltajı 

ve güç kaynaklarının kalibrasyonu, yedek enerji kaynaklarının çalışır durumda kılınması, 

anten bakımları ve cihazlar için optimum ortam sıcaklığı en önemli bakım faaliyetleridir. 

Haberleşme cihazlarının çalışır durumda gözüküp, kalibrasyonlarının, besleme unsurlarının 

ve anten bağlantılarının sağlıksız olması nedeniyle iletişimin gerçekleşememesi 

muhtemeldir. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için düzenli bakımların yapılması ayrı bir 

öneme sahiptir. 

 

Bu modül GMDSS radyo ağında kullanılan haberleşme cihazlarının bakımları 

hakkında sizlere gerekli bilgiyi sunacak şekilde yazılmıştır. Modül içinde GMDSS Teknik 

dersi kapsamında montajı anlatılan cihazların kontrolleri, muhtemel arızaların tespit edilmesi 

ve giderilmesi konularını bulacaksınız. 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

VHF/HF sesli telsiz haberleşme ve dijital seçmeli çağrı cihazlarının ve radyo teleks 

cihazının bakımını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Gemilerde kullanılan haberleşme sistemlerinde sık olarak karşılaşılan sorunları 

ve bu sorunların giderilmesi için hangi yeterliklere sahip olunması gerektiğini 

araştırınız. 

 

1. RADYO HABERLEŞME CİHAZLARININ 

BAKIMLARI 
 

1.1. VHF Radyo Haberleşme Cihazlarının Bakımları 
 

GMDSS radyo istasyonunun en önemli cihazlarından biri, kuşkusuz yüksek kalitede 

FM modüleli sesli iletişim gerçekleştiren VHF  radyo cihazıdır. Resim1.1'de Sailor RT 2048 

model bir VHF Radyo cihazı görülmektedir. 

 

 

Resim 1.1:RT 2048 VHF radyo cihazının ön paneli 

 

Cihaz ile ilgili bakım faaliyetlerinin başında cihazın göz ile kontrolü gelir. Cihaz 

setini, anten bağlantısını, kabloları ve fişleri mekanik bir hasara, korozyona, tuz kalıntısına 

ya da herhangi bir yabancı cisme karşı inceleyin. VHF cihazının iç yapısı ayrıntılı olarak 

takip eden kısımlarda gösterilmiştir. VHF cihazı aşağıdaki ünitelerden meydana gelmiştir: 

  

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 
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 Tuş takımı ünitesi 

 Arayüz ünitesi 

 Sentezleyici ünitesi 

 RX/TX ünitesi 

 Selcall ünitesi 

 

Bu ünitelerde yer alan devre kartları üzerindeki devre elemanlarının gözle ve elle 

kontrolleri yapılır. Yanık kokusu, aşırı ısınma, lehim bozulması gibi hataların olup olmadığı 

fiziki kontrollerle anlaşılabilir. Özellikle yüzey temaslı transistörlerin ve entegrelerin bacak 

bağlantılarında soğuk lehim hatalarından kaynaklı temas sorunları yaşanabilir. Elektrolitik 

kutuplu kondansatörlerde sızdırma kaynaklı şişme olabilir. Soğuk lehim tespit edilen yerler 

ince uçlu 30-40W gücünde kalem havya kullanılarak düzeltilebilir. Şişme tespit edilen 

kondansatörler yedekleriyle değiştirilmelidir. Cihazların içinde bulunan başlıca devre 

elemanlarının yedek olarak gemide bulundurulması önemlidir. Özellikle cihazların önemli 

bir kısmı besleme katlarından kaynaklı hatalar sonucu arıza yaparlar. Besleme katında yer 

alan transistörlerin ve kondansatörlerin, yetersiz havalandırma ve aşırı sıcak çalışma 

koşulları nedeniyle arıza yapmaları çok sık karşılaşılan bir durumdur. 

 

Ayrıca anten bağlantılarındaki gevşeklikler, empedans uyuşmazlığı, anten 

malzemesinin bozulması, aşınması ya da ek yeri bağlantılarındaki hatalar sonucu deniz ve 

yağmur suyu sızması gibi faktörler haberleşme cihazlarının çıkış katlarının yanmasına neden 

olur. Arıza tespiti yapılırken ilk iş olarak, anten devresi, güç kaynağı, ahize, ya da verici alıcı 

ünitesinde arıza olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu amaçla ilgili cihazın devre şemalarının 

önünüzde olması gerekir. 

 

NOT:RT2048 gibi bir VHF radyo cihazında çok sayıda trimmer eleman yer alır. Bu 

nedenle cihaz ile ilgili ön görülen ayarlamalar bilinmeden bu devre elemanlarının ayarlarıyla 

oynanmamalıdır. 

 

 

Resim 1.2: VHF radyo cihazının arka paneli 

  

Anten bağlantısı Güç konnektörü 

Telefon ahizesi 

bağlantısı 
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1.1.1. VHF Cihazı Alt Ünitelerinin Bakımları 
 

VHF cihazının arıza yapması ya da istenilen şekilde çalışmaması durumunda öncelikle 

arızanın türü tespit edilmelidir. Arızanın türüne bağlı olarak besleme devreleri ve birbirinden 

bağımsız alt üniteler kontrol edilmelidir. Öncelikle arızanın ilk sorumlusu olabilecek devre 

kartı incelenmelidir. 

 

Alt ünitelerin bakımına geçmeden önce Şekil 1.1'de RT2048 VHF radyo cihazında yer 

alan transistörlerin bacak bağlantıları ve fiziki şekilleri gösterilmiştir. Şekil 1.2 ve Şekil 

1.3'te de yaygın olarak kullanılan entegreler görülmektedir. 

 

Transistör, diyot, direnç, kondansatör ve diğer benzer devre elemanlarının değişiminde 

ince uçlu bir kalem havya yeterli olacaktır. Lehimleme işlemi aşırı ısınmaya karşın hızlıca 

yapılmalıdır ve eleman sökerken lehim pompası kullanılmalıdır. 

 

 

Şekil 1.1: VHF radyo cihazında kullanılan başlıca transistörler 
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Şekil 1.2: VHF radyo cihazında kullanılan başlıca entegre devreler 

 

 

Şekil 1.3: VHF radyo cihazında kullanılan entegre devreler (devamı)  
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1.1.2. Besleme Girişi ve Besleme Devreleri 
 

RT2048 VHF radyo cihazı N420 12V voltaj regülatörü üzerinden beslendiği gibi, 12V 

harici akü üzerinden de beslenir. Bunun için arka panelde sigorta kutusunun altında yer alan 

jumperların ayarlanması gerekir. Resim 1.3'te cihazın arka paneli ve Şekil 1.4'te güç 

konnektörünün bağlantı ayakları gösterilmiştir. 

 

 

Resim 1.3: VHF RT2048 cihazının arka paneli 

 

 

Şekil 1.4: VHF radyo cihazı güç konnektörü 

 

Cam sigorta kutusu altında yer alan besleme kaynağı ayar jumperlarının nasıl 

düzenleneceği Şekil 1.5'te gösterilmiştir.12V harici batarya üzerinden yapılan besleme 3 

nolu pin üzerinden sisteme aktarılır. Bu durumda cihaz 6,3A'lik sigorta ile koruma altına 

alınmıştır. Cihaz akü ile besleniyor ve akü şarjlı durumda olmasına karşın cihaz 

çalışmıyorsa, öncelikle bu sigortanın kontrol edilmesi gerekir. 24VDC N420 besleme 

ünitesinin çıkışı da 12V'dur. Cihaz bu ünite üzerinden beslendiğinde sigorta bypass edilir. 

Cihaz N420 ünitesi üzerinden besleniyor ve çalışmıyorsa öncelikle bu ünitenin giriş ve çıkış 

voltajları ölçülür. Girişinde 24VDC ve çıkışında 12VDC ölçülmesi gerekir. 

  

1- Harici hoparlör 

2- Harici mute 

3- (+12V) güç kaynağı 

4- 24V besleme için on/off 

5- (-12V) güç kaynağı 

6- Harici hoparlör 
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Şekil 1.5: Besleme kaynağı seçimi 

 

Arayüz ünitesi içinde yer alan lojik devreler için gerekli +5V beslemesi,U9 nolu 

LM317L pozitif ayarlı güç regülatörü üzerinden +8V dâhili besleme ile elde edilir. Aynı 

şekilde RX/TX ünitesinde de U1 nolu LM317L pozitif ayarlı güç regülatörü bulunur. U1 

entegresi dâhili 13V üzerinden beslenir ve RE1 anten rölesi üzerinden ikiye bölünerek 8V 

TX ve 8V RX için gerekli besleme elde edilir. 

 

1.1.2.1. Tuş Takımı Ünitesi 

 

Tuş takımı 3x4 matrisli bir bas bırak tuş düzeneğinden oluşmaktadır. Tüm girişlerin 

yapıldığı paneldir. Ayrıca tuş takımının aydınlatılması için panel üzerine lehimli dâhili 6 adet 

LED bulunur. Cihaz içindeki tüm kartlarda olduğu gibi tuş takımı elektronik kartı da çift 

katmanlıdır. Cihaz çalışıyorken tuşlardan bazıları kısmen çalışmıyorsa, ilk kontrol edilecek 

yer burasıdır. VHF radyo cihazının ön paneli söküldüğünde karşılaşılacak ilk karttır. Şekil 

1.6'da ön paneli açılmış bir cihazın tuş ve LED düzeni ile birlikte şematik devresi 

gösterilmiştir. 
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Şekil 1.6: Tuş Takımı Ünitesi 

 

1.1.2.2. Arayüz Ünitesi 

 

Arayüz ünitesi +5V lojik devre besleme katı, batarya seviyesi algılama/resetleme 

devresi, gösterge beslemesi, ekran bilgisi tutma devresi, ekran sürücü devresi, EEPROM 

bellekleri, mikroişlemci, seri iletişim arabirimi, susturma devresi, ses frekans (AF) filtresi ve 

kuvvetlendiricisi bu ünitede yer alır. 

 

 

Resim 1.4: Hoparlör, arayüz kontrol kartı ve selcall ünitesi 

  

ATMEL 

mikrodenetleyicili 

selcall ünitesi 

Hoparlör 

Arayüz kartı 
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Lojik devreler için gerekli +5V beslemesi U09 entegresiyle elde edilir. Cihaz 

açıldığında karşılaştırıcı olarak kuplajlanan U07/1 entegresi U03 mikroişlemcisi için uygun 

reset sinyali üretir. U07/2, dâhili +13V kaynak voltajı seviyesini algılayacak bir karşılaştırıcı 

devresi olarak çalışır. Bu voltaj, R27, R20, R54 ve D11 tarafından belirlenen belli bir 

seviyenin altına düştüğünde pin 1 üzerinde "düşük voltaj" uyarısı belirir. Bu durum 

mikroişlemci tarafından algılanır ve tuş fonksiyonları bloke edilir. Böyle bir arıza 

durumunda voltaj seviyesinin düşmesine neden olan unsur tespit edilmelidir. Öncelikle 

bakılacak yer N420 besleme kaynağı ya da aküdür. 

 

LED okuma ışık yoğunluğu dört adımlı bir gerilim kaynağıyla kontrol edilir. Q02 

emetör izleyicili bir tampon transistörü olarak davranır. Bu transistörün baz voltaj seviyesi 

ve dolayısıyla çıkış voltajı, U08/4 ve R07, R47, R49, R55 dirençlerince kontrol edilir. 

 

Ekran segmentleri ve ekran beslemesi kontrol girişleri, üç adet seri-paralel register 

entegreleri (U04, U05, U06) ile tamponlanmıştır. Ekran bilgisi Mikroişlemci tarafından 

kontrol edilen dâhili seri veri yolu ile tutulur. 

 

Ekran bilgisi iki adet yedi segment LED göstergeden oluşur. U01 ve U02 entegreleri 

U03 mikroişlemcisinin (6805) dâhili programlanabilir belleklerine karşılık gelir. Bu devreler 

işlemcinin dâhili seri veri yolu ile kontrol edilir. Mikroişlemci tuş takımından girilen bilgileri 

J01 konnektörü üzerinden okur. Sistemde J02 konnektörü üzerinden bir selcall ünitesi 

kurulmuşsa, bu modül için kontrol fonksiyonları ve alarm üretimi mikroişlemci ile 

gerçekleştirilir. Duyulabilir alarm sinyali hoparlöre R26, R40 ve R46 dirençleri üzerinden 

gönderilir. 

 

RX/TX kartı üzerindeki fark alıcı kuvvetlendiricisinden gelen AF sinyali, U05/2 

etrafındaki aktif susturma filtresine beslenir. R10 susturma potansiyometresi ile panel 

üzerinden gürültü sinyalinin genliği ayarlanabilir. AF sinyali U08/1 etrafındaki aktif filtreye 

yönlendirilir. Filtre, 0.3 - 3 kHz arasında -6dB/oct'lık bir frekans tepkisi sunar ve aralığın 

dışındaki sinyalleri sınırlar. Q04, kulaklık ve AF güç yükseltecini besleyen bir emiter 

izleyicisi tampon yükseltecidir. C mute fonksiyonunu Q06 ve Q 03 transistörleri ile kontrol 

eder. Q06 kesime geçtiğinde (off) 1 ve 3 nolu pinlerdeki DC voltaj 8V olur ve Q04 kesime 

gider. Hoparlör ses seviyesi R23 ses kontrol potansiyometresiyle ayarlanır. 

 

1.1.2.3. Sentezleyici Ünitesi 

 

Bu ünitede, tamponlanmış VCO (Voltage Controlled Oscillator - Gerilim Kontrollü 

Osilatör), loop tampon kuvvetlendiricisi, ön derecelendirici, programlanabilir bölücü ve faz 

dedektörü, şarj pompası, loop kuvvetlendiricisi/filtresi, RX tampon kuvvetlendiricisi, TX 

tampon kuvvetlendiricisi, X-TAL osilatör, referans bölücü, RX filtre kontrol 

kuvvetlendiricisi, önvurgu devresi, AF kuvvetlendiricisi/bastırıcısı ve AF (audio frequency - 

ses frekansı) sonrası filtre devreleri yer alır. 

 

Q18 alan etkili transistör etrafında yer alan gerilim kontrollü osilatör (VCO), 

transmisyon frekansında ya da ilk alıcı lokal osilatör frekansında osilasyon gerçekleştirir.  
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Transmisyon modunda, D6 diyodunun ters polarize edildiği yerde, osilasyon frekansı 

C48, L9, C49, C51 ve D9 tarafından belirlenir. Alma modunda osilatör rezonans frekansı, 

D6 diyodu aktifleştirilip C47 ve C78 kondansatörleri C48 ile paralel yapılarak 15.3 MHz'e 

düşürülür. Osilatör frekansı, kondansatör diyodu D9'a sürülen kontrol voltajıyla değiştirilir. 

 

 

Resim 1.5: Sentezleyici ünitesi 

 

 

Şekil 1.7: Sentezleyici ünitesi alt baskı şeması 

 

VCO'nun çıkış voltajı, Q18 FET'inin kaynak (source) ayağına bağlı C52 ve C53 

kondansatörleri üzerinden alınır ve Q15 transistörü merkezli ortak tampon yükseltecine 

beslenir. Bu katın güç kazancı R98 potansiyometresiyle ayarlanır. TX tampon yükseltecinin 

çıkış seviyesi J4 konnektörü üzerinden 200mW olarak ölçülür. 

  

Sentezleyici 

ünitesi 
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Ölçekleme işlemi U4 (prescaler) entegresiyle yapılır. Programlanabilir U3 

entegresinin 12 nolu pininden U4'ün 1 nolu pinine kontrol lojiği gönderilir. U4'ün 1 nolu 

pininde giriş lojik-1 olduğunda ölçekleme devresinin bölme katsayısının 33, lojik-0 olması 

durumunda da 32 olması sağlanır. 

 

U3 entegre devresi bir PLL (Phase Locked Loop) frekans sentezleyicisidir. Hem 

referans girişi için bir programlanabilir bölücü olarak, hem de çift modüllü prescaler 

devresiyle bağlantılı kullanım için kontrol lojikli programlanabilir bölücü olarak çalışır. 

Ayrıca, içinde iki faz dedektörü ve bir kilit dedektörü bulunur. 15 ve 16 nolu pinler çıkıştır. 

Frekans bölücüler mikroişlemci ile seri veri yolu üzerinden programlanır. Referans bölme 

oranı X-TAL osilatöründen elde edilen 3.7125 MHz girişi olarak sabittir. Referans 

bölücüsünün çıkışındaki darbe frekansı 12.5 kHz'dir. 

 

Q4, Q5 ve D2 elemanlarından oluşan kısım, faz frekans dedektörünün çıkışını takip 

eden şarj pompası (charge pumpe) katıdır. Faz dedektör çıkışını DC akıma çevirir. Örneğin 

VCO çıkışı nominal değerinin altına düştüğünde, faz dedektörü 16 nolu çıkışından negatif 

düzeltme darbesi üretir. Böylece Q5 transistörü aktifleşir ve loop yükselticinin çıkışından 

akım çekilmesine neden olarak çıkış voltajının yükselmesini sağlar. Bu voltaj VCO'nun giriş 

voltajı olduğundan, gerilim kontrollü osilatör devresinin frekansı yükseltilerek faz kayması 

önlenir. 

 

Q10, Q11 transistörleri loop yükseltecinin girişini ve Q8, Q9 transistörleri ise loop 

yükseltecinin çıkışını oluşturur. C36, L2, C34 ve C35 elemanları alçak geçiren filtre olarak 

çalışır. VCO çıkışının frekans yanbandlarını filtrelemek için kullanılır. 

 

RX tampon yükselteci cihaz alıcı moduna geçirildiğinde devreye girer. VCO'nun 

tampon yükselteci çıkışı tek bir tunerli yükselteç katında (Q16, L8, C70, C73) yükseltilir. 

Ardından tuner devresinin çıkışı zayıflatılır, R93 ve R94 dirençleri ile empedans eşlemesi 

yapılır. J3 konnektöründen alınacak tipik bir çıkış gücü 5mW kadardır. 

 

TX tampon yükselteci cihaz verici moduna geçtiğinde devreye girer. VCO tampon 

yükselteci çıkışı iki katmanlı yükselteç devresine uygulanır. Sinyal şiddeti 30mW ve 

ardından 200mW dolaylarına yükseltilir (J4 konnektörü üzerinden ölçülebilir). Birinci 

yükselteç katı (Q14) A sınıfı yükselteç olarak, ikinci yükselteç katı (Q13) C sınıfı yükselteç 

olarak çalışır. 

 

X-TAL osilatörü colpitts türü bir osilatördür ve 14.850 MHz'lik X1 kristalinin 

yardımıyla osilasyon yapan Q1 transistörünü içerir. Bu frekans U2 referans bölücüsüne 

uygulanır ve X-TAL osilatör frekansı 4'e bölünerek 3.7125 MHz'e düşürülür. Bölünen bu 

sinyal U3 PLL referans bölücüsüne ve J2 konnektörü ile mikroişlemciye uygulanır. 

 

AF yükselteci ve bastırıcısı U1 entegresindeki iki adet işlemsel yükselteç devresinden 

oluşan devre düzeneği ile gerçekleştirilir. AF sonrası filtre devresiyle ses sinyalinin belli bir 

frekansın üstüne çıkması engellenir. AF sinyal, VCO'daki modüle edici D6 diyoduna 

uygulanmadan önce, R64 ve R65 dirençleriyle uygun seviyeye düşürülür. 
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1.1.2.4. RX/TX Ünitesi 

 

Bu ünitede, alıcı ön-son devresi, ilk mikser, kristal filtre, IF kuvvetlendiricisi, ikinci 

mikser ve AF güç yükselteci, RF güç yükselteci, harmonik filtre, RF güç kontrolü ve 8V güç 

kaynağı, devreleri bulunur. 

 

 

Resim1.6: Sentezleyici ve RX/TX üniteleri 

 

 

Resim 1.7: RX/TX ünitesi 

  

RX/TX ünitesi 

Sentezleyici 

ünitesi 
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RF yükselteci 154.400 - 163.600 MHz frekanslarında çalışır ve iki adet yüksek Q'lu 

çift tunerli band geçiren filtre ile çevrelenmiş düşük gürültülü Çift Kapılı Si-Mos-FET 

(Q11)'ten oluşur. Alıcı ön-son devresindeki band geçiren filtreler istenmeyen sinyaller için 

gerekli zayıflatmayı sağlar. 

 

J-FET türü Q08 ve Q09 mikser transistörleri dengeli giriş trafosu TR2'den gelen 

sinyalleri alır, düşük frekanslı osilatör sinyaliyle karıştırır. ve dengeli çıkış trafosu TR1'e 

uygulanarak gerekli IF sinyali (15.3 MHz) elde edilir. IF yükseltecinde Q10 transistörüyle 

sinyal yükseltilir ve 2'nci miksere gönderilir. Burada 450kHz'e indirilen sinyal sınır 

yükseltecindeki seramik filtreye ve oradan U03'deki diskriminatöre uygulanır. Böylece ses 

frekans (AF) sinyali elde edilir. 

 

AF güç yükselteci dâhili 4ohm hoparlör ve harici 4ohm hoparlör için 6W'lık güç 

üretecek yeterliktedir. AF güç yükselteci susturma kapatıldıktan itibaren 1.25 saniye kadar 

suskun kalır. 

 

 

Şekil 1.8: RX/TX ünitesi baskı devre kartı, üst ve alt yol görüntüleri  
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RF güç kontrol katı Q04, Q03, Q05 ve Q1 transistörlerinden oluşur. Q06 transistörü, 

mikroişlemciye RF güç yükselteç katı çıkışındaki güç hakkında bilgi veren güç gösterge 

transistörüdür. Bu bilgi 0.3W dolayında aktiftir. Q13 transistörü, Q07 transistörü boyunca 

1W/25W değişimini kontrol eder. Eğer güç, cihaz 25W konumundayken, 15W'ın altındaysa, 

Q06 güç gösterge transistörü cihazı R61 direnci vasıtasıyla 1W konumuna düzgün şekilde 

geçirir. 25W ayarı R21 direnci, 1W ayarı R19 direnci üzerinden yapılır. Önce 25W 

ayarlanmalıdır, çünkü 1W üzerinde etkisi vardır. 

 

1.1.2.5. Selcall (Seçmeli Çağrı) Ünitesi 

 

Önceden programlanmış 11 ses tonunda seçmeli çağrı gönderen susturma devresi olan 

Selcall ünitesi ayrı bir devre kartı olarak yer alır. Bu ünite ile sıralı ses tonu gönderilir ve 

aynı tona ayarlanmış alıcılar susma (squelch) durumundan çıkarak dinleme moduna geçerler. 

10 desimal sayı ve bir tekrar (R-repeat) koduna karşılık gelen 11 farklı ses tonu üretilmesini 

sağlayan devre düzeneğine sahiptir. Tüm modellerde olmayabilir. 

 

 

Şekil 1.9: Seçmeli Çağrı ünitesi baskı devre kartı, üst ve alt yol görüntüleri 
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Selcall ünitesine giriş telefon çıkışından alınır. Sinyal ilk önce yükseltilir ve U04 

(LM358 OP-AMP) entegresinin 2 nolu kuvvetlendiricisinde sınırlandırılır. Ardından 

LF347N OP-AMP'larından oluşan U01 band geçiren filtre devresine iletilir. Son olarak 

sinyal doğrultulur ve U04 entegresinin 1 nolu kuvvetlendiricisinde bir referans seviyesiyle 

karşılaştırılır. 

 

37125 MHz frekansı U06 programlanabilir sayıcısıyla bölünür. 2'ye bölünen çıkış 

U03/2 flip-flop entegresiyle karedalgaya dönüştürülür. Flip-flop çıkışları Quad Anlog 

Anahtar olan U02 entegresine bağlanır. Etrafında C03 ve C04 kondansatörlerinin olduğu 

anahtar entegresindeki frekans filtrenin rezonans frekansını belirler. Böylece U06'nın bölme 

katsayısı değiştirilerek filtrenin rezonans frekansını değiştirmek mümkündür. R01 

potansiyometresiyle rezonans frekansına ince ayar yapılır. 

 

Radyo, selcall numarasının ilk rakamına karşılık gelen, bölme katsayısıyla açıldığında, 

mikroişlemcinin B0 portundan U07'nin girişine bağlı arayüz ünitesine kaydırılır. U07 bir 

seri-paralel shift register entegresidir. Sinyali U06'nın bölme katsayısına çevirir. Eğer doğru 

ton alınırsa, karşılaştırıcı U4/1 entegresinin çıkışı alçak (low-0) olur. Bu çıkış 

mikroişlemcinin SEL-DET pinine bağlıdır. Ton tekrar kaybolduğunda mikroişlemci, selcall 

numarasında bir sonraki sayıya karşılık gelen bölme katsayısını üretir. Eğer tüm beş ton da 

doğru şekilde alınırsa, mikroişlemcinin C06 portu (EXT. ALARM)yüksek (high-1) olur. Bu 

port RX/TX ünitesindeki tercih kartında yer alan konnektörün 1 nolu pinine bağlıdır. Aynı 

anda mikroişlemci D06'dan, ses kontrol ve hoparlöre bağlı güç yükselteci vasıtasıyla bir 

alarm tonu gönderir. Alarm tonu bireysel bir çağrı sonrası 10 saniye kadar sürer ve selcall 

resetlenene kadar devam eder. Eğer SELCALL T/R butonu aktifleştirilirse alarm devreleri ve 

göstergeçler test edilir. 

 

1.1.3. VHF Cihazı Anten Bakımları 
 

Maksimum 1,5 olan kabul edilebilir bir duran dalga oranıyla, kullanılan frekans 

aralığıyla örtüşen tüm genel 50 ohm antenler, düşük kayıplı 50 ohm koaksiyel kablolar ile 

bağlanır. Kablo olarak RG213 ve konnektör olarak da PL259 kullanılır (Bkz. Resim1.8). 

 

 

Resim 1.8: RG213U 50 ohm koaksiyel kablo ve PL259 VHF radyo cihazı erkek anten konektörü 
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Tüm antenler temiz tutulmalıdır. Tuz kalıntıları temizlenmeli, besleyiciler ve 

destekleyiciler düzenli olarak kontrol edilmelidir. Çatlaklara karşı yalıtıcılar kontrol 

edilmelidir ve temiz tutulmalıdır. Tel anten etrafındaki güvenlik halkası anteni, fırtınalardan 

ya da üzerinde buz yüklenmesinden dolayı oluşabilecek aşırı gerilmelerden korur. Antenin 

zarar görmesi durumlarına karşın yedek anten bulundurulmalıdır. Tehlikeli seviyede yüksek 

voltaj ve RF akımlarının ana anten etrafında var olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, ATU 

(antenna tuning unit) ve ana antene bağlantı, herhangi birini besleyiciye dokunmaktan uzak 

tutmak için korunmalıdır. 

 

Anten bakımı yapmadan önce, güç beslemesinin kesildiğinden ve ana sigortaların 

çıkartıldığından emin olun. Bakım sırasında antenin topraklanması da önemli bir tedbirdir. 

Çünkü diğer antenlerden ya da yakındaki gemilerden kaynaklı olarak anten üzerinde hala RF 

enerjisi yüklü olabilir. Farklı antenlerin yerleşim düzenini gösteren bir donatım planı 

olmalıdır. 

 

1.1.4. VHF Cihazı Test İşlemleri 
 

Cihazın bakım işlemleri, kalibrasyonu ve uygun çalışıp çalışmadığının testi için 

aşağıda listelenen test cihazları tavsiye edilir: 

 VHF sinyal jeneratörü 

 FM modülasyon ölçeri 

 Distorsiyon Analizörü 

 AF Voltmetresi 

 Ton jeneratörü 

 Elektronik multimetre 

 RF yönsel wattmetre 

 30dB koaksiyel RF sinyal zayıflatıcı yük 

 Frekans sayıcısı 

 

 

Şekil 1.10: Test probu ve yerleşim düzeni  
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Tüm test işlemlerinde Şekil 1.10'daki gibi bir test probu kullanılır. Sayısal ölçümler 

için diyot probu kalibre edilmelidir. Kalibrasyon için fonksiyon üreteci olarak 50 ohm 

empedanslı bir sinyal jeneratörü kullanılır. Cihaz servis manueli incelenerek sentezleyici ve 

RX/TX ünitelerinin kalibrasyonu ve ayarlamaları yapılabilir. 

 

Eğer cihaz modüllerinden birinde arıza tespit edilirse, modülün yedeği ile 

değiştirilmesi ve arızalı modülün daha sonra tamiri tavsiye edilir. Yeni bir RX/TX ünitesi 

takıldıktan sonra bazı ayarlamaların yapılması gerekir. Modül fabrika ayarlarıyla geldiyse, 

doğrudan uygulama faaliyetinde anlatılan ayar işlemlerinden, sentezleyicinin ayarlanması 

başlığının RX filtre kontrol yükseltecinin ayarlanması işlem adımına geçilir. Aksi takdirde 

RX/TX ünitesinin ayarlanması başlıklı işlem adımı uygulanır. 

 

Yeni bir sentezleyici ünitesi takılır ve ünite fabrika ayarlarıyla gelmişse, doğrudan 

uygulama faaliyetinde anlatılan ayar işlemlerinden, sentezleyicinin ayarlanması başlığının 

RX filtre kontrol yükseltecinin ayarlanması işlem adımına geçilir. Aksi takdirde 

sentezleyicinin ayarlanması uygulaması baştan yapılır. 

 

1.2. VHF DSC Cihazının Bakımları 
 

GMDSS istasyonunun bir diğer önemli cihazı RM2042 VHF alıcı modemidir. Bu 

modem sürekli olarak 70'nci kanaldan dinleme yapmayı sağlayan ayrı bir alıcı içerir. DSC 

çağrılarının izlenmesi bu cihaz ile yapılır. Radyo haberleşmesinin yapılabilmesi için RT2048 

gibi bir VHF alıcı/vericisi ile seri haberleşme yolu üzerinden bağlantısının yapılmış olması 

gerekir. 5 önemli üniteden oluşur: 

 

 Arayüz ünitesi (Modül 1) 

 Mikroişlemci ünitesi (Modül 2) 

 Alıcı ünitesi (Modül 3) 

 Ekran ünitesi (Modül 4) 

 Tuş takımı ünitesi (Modül 6) 

 

Bu cihazın ve anten bağlantılarının da diğer GMDSS radyo ağı içindeki cihazlar gibi 

belli aralıklarla sürekli olarak fiziki kontrollerinin yapılması gerekir. 

 

VHF DSC cihazının en önemli özelliği gerçek zamanlı bir saat devresiyle çalışıyor 

olmasıdır ve içinde dâhili lityum saat pili bulunmaktadır. Pil kapasitesi 180 mAh'dir ve 

cihazın kapalı olması durumunda çekilen akım 7 uA kadardır. Dolayısıyla yaklaşık 2,5 yıllık 

bir ömrü vardır. Ancak saat pili yalnızca cihaz kapalıyken kullanıldığından pratikteki ömrü 

daha uzundur. Saat pili mikroişlemci modülünde yer alır. Gemide cihaz saat pilinin yedeği 

bulundurulmalıdır. İlgili firmadan (S.P. Radio, Denmark) 47,004 parça numarasıyla siparişi 

verilebilir. 
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1.2.1. VHF DSC Cihazının Alt Ünitelerinin Bakımları 
 

VHF radyo telefon cihazından farklı olarak, Şekil 1.11'de alt ünitelerde kullanılan 

başlıca yarı iletkenlerin ve gerilim düzenleyicilerinin sembolleri gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 1.11: Başlıca yarıiletkenler ve gerilim düzenleyicileri 
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Şekil 1.12: VHF DSC cihazında kullanılan bazı entegre devreler ve 68000 mikroişlemcisi 

 

1.2.1.1. Besleme Girişi ve Besleme Devreleri 

 

RM2042 VHF DSC cihazı N420 12V voltaj regülatörü üzerinden beslendiği gibi, 12V 

harici akü üzerinden de beslenir. Bunun için arka panelde sigorta kutusunun altında yer alan 

jumperların ayarlanması gerekir. Şekil 1.13'te güç konnektörünün bağlantı ayakları 

gösterilmiştir. 

 

VHF DSC için standart güç kaynağı 12V'tur. Ancak 24VDC için N420 model 

numaralı bir harici güç kaynağı kullanılabilir. N420 cihazı 24V DC'den 13.2V DC'ye bir seri 

regülatördür. 110V AC, 127V AC, 220V AC ya da 237V AC için N420 cihazıyla birlikte 

N163S model numaralı harici bir güç kaynağı kullanılmalıdır. 
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Şekil 1.13: VHF DSC cihazının besleme ayarları 

 

1.2.1.2. Arayüz Ünitesi 

 

Harici donanımlara bağlantıların ve ilgili arayüz devrelerinin yer aldığı modüldür. 

Arayüz modülü aşağıdaki analog ve dijital devre katlarından meydana gelmiştir: 

 

Analog devre katları: 

 Hoparlör yükselteci 

 Dengeli TX AF yükselteci 

 Dengesiz TX AF yükselteci 

 12V/24V tesisat devresi 

 5V güç kaynağı 

 Besleme hatası resetleme devresi 
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Dijital devre katları: 

 S.P. veri yolu arabirimi 

 Yazıcı arabirimi 

 PC arabirimi 

 NMEA arabirimi 

 

 

Resim 1.9: Arayüz ünitesinin cihaz ön paneli çıkartılmış görüntüsü 

 

Bu katların blok şeması Şekil 1.14'te gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 1.14: Arayüz modülü blok şeması  
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TDA 7052 güç entegresi (U4) etrafında kurulmuş olan devre katı hoparlör 

yükseltecidir. 8ohm'luk hoparlöre, 40dB'lik kazanç ve 0.5W dolayında bir güç sunar.  

 

VHF DSC ve VHF radyotelefon cihazı arasında bağlantı kurulmasını sağlayan, 

Dengeli ve Dengesiz TX AF yükseltecidir. İki cihaz arasında dengeli bağlantı kurulacaksa 

Dengeli TX AF yükselteci kullanılır. Bu durumda bağlantı için iki kablo kullanılması 

gerekir. Tek kablo üzerinden seri bağlantı kurulacaksa Dengesiz TX AF yükselteci kullanılır. 

Dengeli ve dengesiz mod arasında anahtarlama işlemi, bir tornavida yardımıyla cihaz 

içindeki S1 anahtarı ile yapılır. 

 

Bir VHF alıcı/verici radyo cihazının bağlantısı S.P. veri yolu arabirimi üzerinden 

yapılır. Böylece VHF alıcı/verici radyo cihazı tamamen VHF DSC üzerinden kontrol 

edilebilir. Veri gönderimi UART U9 entegresi üzerinden gerçekleştirilir. PC bağlantısı ise 

yine RS232 arabirimli UART U8 entegresi üzerinden gerçekleştirilir. Uluslararası 

standartlara uygun olarak denizde yön bulma cihazları NMEA arabirimi üzerinden bağlanır. 

NMEA arabirimi ve bağlı cihaz arasındaki iletişim UART U7 entegresi üzerinden yürütülür. 

 

 

Şekil 1.15: VHF DSC arayüz ünitesinin baskı devre kartının üstten ve alttan görüntüsü  
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Güç seviyesi hata izleme devresi de arayüz ünitesinde yer alır. Kısa süreli güç kaybı 

yaşandığında bir hata sinyali yardımıyla mikroişlemci tarafından bu durum algılanır. Hata 

sinyali alıcı ünitesindeki 10V voltaj regülatörü tarafından üretilir. Mikroişlemci tüm veriyi 

kaydeder ve ekrana bir hata mesajı iletir. Ardından cihaz otomatik olarak kapatılır. Güç 

seviyesi tekrar normal değerine ulaştığında mikroişlemci tarafından üretilen Power -On reset 

darbesiyle cihaz açılır. 

 

Fakat giriş voltajında çok kısa süreli bir kayıp yaşanırsa dijital devreler için gerekli 5V 

hemen kaybolmayabilir. C3 kondansatörü 20msn süresince bu voltajı tutar. 5V'luk besleme 

kısa bir an için 4,5V seviyesine düşecek olursa, mikroişlemci muhtemelen kontrolü 

kaybedecektir. Böyle bir durumda yanlışlıkla önemli verilerin üstüne yazma hatası oluşabilir. 

Bu durumdan sakınmak için, arayüz ünitesindeki besleme hatası resetleme devresi 

yardımıyla mikroişlemciyi resetlemek gerekir.  

 

Bu devre, 10V'luk kaynak geriliminin bölünmüş bir kısmını referans olarak kullanarak 

voltaj karşılaştırıcısı işlemi gören U2 entegresini kullanır. C63 kondansatörü referans 

voltajını tutmak için kullanılır ve D7 diyodu 10V'luk kaynağa ters yönde deşarj durumunu 

engeller.  

 

1.2.1.3. Mikroişlemci Ünitesi 

 

Mikroişlemci modülü mikroişlemci ile birlikte harici kontrol lojiği, bellek blokları ve 

zamanlayıcılardan oluşan bir modüldür. Ayrıca eşzamanlı bir alıcı ve 3 adet 8 bitlik port 

bulundurur. İşlemci olarak 16 bitlik MC68HC000 kullanılır. 

 

Kontrol lojiği devre katı 3 ana bloktan oluşur. Bir reset devresi, bir DTACK ve VPA 

jeneratörü ve kesme kontrol lojiği. Reset devresi U13 entegresi etrafında kurulu olan devre 

katıdır. R3 ve C14 elemanları power-on reset zamanı sabitini ayarlar. Mikroişlemci tüm 

çevresel aygıtlarla eşzamanlı olmayan bir veriyolu protokolü ile iletişim kurar. Dolayısıyla 

tüm çevresel aygıtlar, veriyolundan okuma işlemini tamamladıktan sonra mikroişlemciye 

DTACK (Data Acknowledge - Veri Onayı) mesajı göndermek zorundadır. Eğer ilgili çevre 

birimi veri onayı mesajı göndermezse, mikroişlemci beklemeye devam eder, ya da en 

sonunda veri yolu hatasına karar kılarak sistemi durdurur. 

 

Kullanılan bellek ve çevresel aygıtlar veri onay sinyaline sahip değildir. Bu işlemi 

onlar adına binary sayıcı entegresi olan U14 gerçekleştirir. Bu entegre 8 MHz'lik saat 

darbesiyle ve mikroişlemcinin üst ve alt veri strobu (UDS ve LDS) ile kontrol edilir. U14-

CT1 çıkış olarak kullanıldığında mikroişlemci her bir okuma/yazma çevrimine 1 bekleme 

durumu ekler. Bu, hafıza çiplerine maksimum erişim süresinin 250 ns olduğu anlamına gelir. 

Kesme lojiği U17 entegresinden oluşur ve U23 entegresi mevcut hizmet görülen kesmeyi 

temizler.  

 

Tüm çevresel aygıtlar bellek haritalıdır ve dolayısıyla adres veri yolu üzerinden 

iletişim kurulur. 4'den 16'ya satır kod çözücüsü olan U24'e giriş olarak A16 - A19 adres 

hatları kullanarak, adres aralığı 64kByte'lık 16 sayfaya bölünür. U24 üzerindeki her bir 0'dan 

15'e çıkış hattı tek bir 64kByte'lık bellek sayfasını seçer.  
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Her bir çevre aygıtı yeni bir 64kByte'lık bellek başlangıç adresine yerleştirilir. 

Dolayısıyla, U24'ün 16 çıkışının her biri farklı bir çevresel aygıtı seçmek (chip select) için 

kullanılır. 

 

U3 ve U5 çipleri 128 kbyte'lık (2'şer adet 64 kByte'lık bellek sayfası) hafızaya sahip,  

mikroişlemcinin koşturacağı çalıştırılabilir program bilgisini tutan program bellekleridir. U2 

ve U4 çipleri ise geçici bellek çipleridir. U1 çipi ise EEPROM bellektir ve kimlik bilgileri, 

kurulum ayarları, hızlı çağrı numaraları, istasyon bilgisi ve alınan tehlike mesajları bu 

bellekte kalıcı olarak tutulur. 

 

 

Şekil 1.16: Mikroişlemci modülü blok şeması 
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U27 entegresi 3 adet programlanabilir 16 bit zamanlayıcıya sahiptir. Bu 

zamanlayıcılar kesmelerin yönetilmesinde ve işlemcinin gerçek zamanlı çalışmasında 

kullanılır. U31 batarya içeren bir gerçek zaman saatidir. Bu entegre saat ve tarih bilgisini 

izler. Zaman bilgisi 32.768 kHz'lik kristal ile kontrol edilir. Mikroişlemciye INTR çıkışıyla 

her 10ms'de bir kesme gönderir. Referans olarak kullanmak için, U31 (DP8573) entegresinin 

16 nolu MFO ayağından 32.768 kHz'lik çıkış alınır. Osilasyon frekansı 4-25pF'lık trimer 

kondansatör yardımıyla nominal değere ayarlanabilir. VHF DSC cihazı açıldığında ekranda 

"saat zamanı işlemeyi durdurdu, batarya bitmiş olabilir ve değiştirilmesi gerekir" şeklinde bir 

mesaj gözükebilir. 

 

Port entegresi U22 üç adet 8 bitlik paralel port içerir. Bu entegre ile tuş takımı taranır 

ve sistemdeki farklı donanım ayarları kontrol edilir. Giriş pini PA0 servis modunu ayarlamak 

için kullanılır. Düşük seviyeli bir giriş cihazı servis moduna ayarlar. 

 

PA1 - PA7 giriş pinleri ve PC4 - PC7 çıkış pinleri 7x4 matris tuş takımını taramak için 

kullanılır. Bir giriş pininde Lojik-0 darbesi oluşması bir tuşa basıldığını gösterir. PB0 çıkış 

pini tuş takımı ışığını kontrol eder. Lojik-1 tuş takımı ışığını açar ve Lojik-0 tuş takımı 

ışığını söndürür. PB1 ve PB3 çıkış pinleri alıcı modülündeki sinyal anahtarı ünitesini kontrol 

eder. PB2 pinindeki lojik-1 çıkışı CRY2001 karıştırıcı cihazına, kanal 16'da bağlı VHF 

olduğunu bildirmek için kullanılır. 

 

PB4 çıkış pini bir uzak alarm devresini kontrol etmek için kullanılır. PB5 çıkış pini ise 

arayüz modülündeki röleyi kontrol etmek için kullanılır. 

 

PB6 çıkış pini eş zamanlı U26 vericisinden çıkışı ve alıcı modülündeki modem 

entegresini kontrol etmek için kullanılır. Lojik-0 iletimi başlatır, lojik-1 iletimi sonlandırır. 

 

PB7 çıkış pini U21.1 tarafından alarm tonlarının üretimini kontrol etmek için 

kullanılır. Lojik-0 U21.1'in çıkışını pasif kılarken, lojik-1 ise aktifleştirir. 

 

PC0 giriş pini, PTT (Push-to-Talk) anahtarının durumunu belirlemek için, PC1 giriş 

pini ise taşıyıcı tespiti durumunu belirlemek için, PC2 giriş pini bağlı VHF'den seri veri yolu 

kesme isteğidir. PC3 giriş pini ise besleme hata devresinin durumunu izler. VBAT değerinin 

10V'un altına düştüğünü bildirir. 
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Şekil 1.17: Mikroişlemci ünitesi baskı devresi, üst ve alt yol görüntüleri 

 

4.9125 MHz osilatörü senkron ve asenkron haberleşme yapmak için gerekli bit hızını 

(baud rate) üreten bölücü için saat darbelerini üreten X2 kristal osilatörüdür. U26 entegresi 

modem haberleşme arabirimidir. Eş zamanlı 1200 baud/rate alıcı/vericidir. 

 

Alıcı harici bir SYNC sinyaliyle ve eş zamanlı örnekleme saat darbesiyle kontrol 

edilir.  SYNC sinyali, kanal-70 alıcısından Modülasyon Algılama sinyalidir. Bu sinyal 

lojik-1 olduğunda, RXDATA üzerinde ilk yükselen kenar algılanır, eş zamanlı alıcı saat 

darbesi başlatılır ve RXDATA örneklenir. U26 alınan veriyi paralelden seriye dönüştürür. 

CTS giriş pini lojik-0 olduğunda TXDATA üzerinde veri çıkış olur, CTS giriş pini lojik-1 

olduğunda transmisyon sonlandırılır. 

 

NOT: İşlemci yazılımının değiştirilmesi gerektiğinde U3 ve U5 program belleği 

ROM'larının her ikisinin de değiştirilmesi gerekir. 
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1.2.1.4. Alıcı Ünitesi 

 

Alıcı modülü, Dijital Seçmeli Çağrı frekansı olan 156.525 MHz'e (kanal 70) tam ayarlı 

bir alıcı devresi, FSK kod çözücü/kodlayıcı, anahtarlar ve dâhili kanal 70 alıcısı ve bağlı 

VHF radyo telefon cihazı arasında otomatik geçiş sağlayan kontrol lojiği içerir. Alıcı 

devresi, iki adet yerel osilatör (LO1 ve LO2) devresinden ve mikserlerinden oluşan iki IF 

frekansının elde edildiği süperheterodin bir alıcıdır. Sinyal anahtarları ve kontrol lojiği 

işlemleri iki adet analog anahtar içeren CMOS U6 entegresiyle yapılır. 

 

 

Şekil 1.18: Alıcı modülü blok şeması 

 

Alıcı modülündeki 5V besleme, seri voltaj regülatörü U11 (78L05AC) vasıtasıyla 

bataryadan elde edilir. 10V besleme, seri voltaj regülatörü U10 (LP2951C) vasıtasıyla 

bataryadan elde edilir. Çıkış voltajı dört geri besleme direnci (R121 - R124) ile elde edilir ve 

R124 trimer direnç ile ayarlanabilir. LP2951C voltaj regülatörü, bir hata sinyali üretecek 

özelliğe sahiptir. Çıkış voltajı programlanmış çıkış voltajına göre %5'den daha fazla düşerse 

hata sinyali üretilir.   
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Şekil 1.19: Alıcı modülü baskı devre karı, üst ve alt yol görüntüleri 

 
1.2.1.5. Ekran Ünitesi 

 

Ekran modülü 2 satır, 24 karakter dot matriks LCD gösterge ve bir ekran veri 

belleğinden oluşur. Tüm LCD işlevleri mikroişlemci tarafından kontrol edilir. Ekran 

parlaklığı, dört adet D tipi flip-flop devresi içeren U1 ve işlemsel yükselteç olan U2 

entegrelerinden oluşan D/A çeviriciyle gerçekleştirilir. U2.4 yükseltecinin çıkışı J1 

konnektörünün parlaklık kontrol ayağı olan 6 nolu pinine bağlıdır. 

 

Arka fon ışığı Q1 transistörüyle kontrol edilir. Bu transistör U2.2 etrafında kurulu 

yükselteç devresiyle kontrol edilir. Aslında, Q1 transistörünün emiter akımı U1 entegresinin 

dijital çıkışlarıyla kontrol edilir. Dolayısıyla LED'lerin arka fon ışığı U1 tarafından dört 

adımda kontrol edilir. Adım 1'de 0 mA, adım 4'de 180 mA'lik akım çekilir (45mA'lik 

artışlar).  
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Şekil 1.20: Ekran modülü blok şeması 

 

 

Şekil 1.21: Ekran modülü baskı devre karı, üst ve alt yol görüntüleri 
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1.2.1.6. Tuş Takımı Ünitesi 

 

Tuş takımı 4 satır 7 sütun matrisli bir tuş düzeneğinden meydana gelir. 26 adet tuş 

kullanılmaktadır. Tuş takımı saniyede 100 kez taranır. Tuş takımı 13 adet LED tarafından 

aydınlatılır. LED'lerin voltajı Q2 ve Q3 transistörlerince ayarlanır ve her bir LED'in çektiği 

akım yaklaşık 8.5 mA'dir. 

 

 

Şekil 1.22: Tuş takımı ünitesi devre şeması 

 

1.2.2. VHF DSC Cihazının Test İşlemleri 
 

VHF DSC cihazının alt ünitelerinin test işlemleri için aşağıda belirtilen ilgili 

özelliklere sahip test aygıtları gerekir: 

 

Osiloskop    : 

- Bandgenişliği   DC-35MHz 

- Duyarlılık   2 mV/div 

- Giriş empedansı  1 Mohm/20 pF 

 

Pasif Prob    : 

- Zayıflama   20dB 

- Giriş empedansı  10 Mohm/15 pF 

- Kompanzasyon aralığı 10-30 pF 

 

Dijital ve Analog Multimetre : 

Frekans Sayıcısı   : 
- Frekans aralığı   100 Hz - 165 MHz 

- Çözünürlük   100 MHz'de 1 Hz 

- Doğruluk   1 x 10
-7
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- Duyarlılık   100 mV RMS 

- Giriş empedansı  1 Mohm/30 pF 

 

RF Sinyal Jeneratörü  : 

- Frekans aralığı   155 MHz - 165 MHz 

- Çıkış seviyesi   -124 dBm - +7 dBm (EMF: 0,25 VRMS - 1 VRMS) 

- Çıkış empedansı  50 ohm 

- Modülasyon türü  FM 

- Modülasyon frekansı  Harici: 1,3 kHz, 2,1 kHz / Dahili:1 kHz 

 

RF Modülasyon Ölçer  : 

- Frekans aralığı   155 MHz - 165 MHz 

- Giriş empedansı  50 ohm 

 

LF Sinyal Jeneratörü  : 

- Frekans aralığı   100 Hz - 3 kHz 

- Çıkış seviyesi   10 mV - 1 V 

- Çıkış empedansı  50 ohm 

 

LF Distorsiyon Ölçer  : 

- Frekans aralığı   1000 Hz, 1300 Hz, 2100 Hz 

- Distorsiyon aralığı  % 0,1 - 10 

- Giriş empedansı  100 kohm 

- Doğruluk (f.s.d.)  %5 okuma 

 

NOT: Test ve cihaz bakımları yapılırken, ilgili firmalarca verilmiş ya da kaynakça 

kısmında belirtilen ve cihazlara ilişkin ayrıntılı devre şemalarının verildiği dokümanların 

elde bulundurulması gerekir. 

 

Öncelikle tüm sistemin testi yapılır. VHF DSC cihazı, VHF alıcı/verici radyo telefon 

cihazı, GPS alıcısı ve yazıcı testi birlikte yapılarak sistemin işlerliği kontrol edilir. Sistemin 

kedisine DSC çağrısı yollaması ve bu DSC çağrısının VHF vericisi tarafından kanal-70 

üzerinden gönderilip, VHF DSC alıcısı tarafından alınması ve mikroişlemcinin bu sinyali 

algılayıp ekrana ilgili mesajı vermesi işlemi test edilir. 

 

Tüm sistem bağlantıları yapıldıktan sonra VHF DSC cihazında FUNC menüsüne 

girilir ve "Position" menüsünden GPS alıcısı tarafından konum bilgisinin güncellendiği 

kontrol edilir. CALL menüsünden "yukarı-ok" tuşuyla DSC ünitesinin kendi MID numarası 

girilir. NEXT komutlarıyla önce "Position", ardından DSC çağrısının gönderilmesi için 

"SEND" komutu verilir. Cihazın DSC çağrısının kendi ekranında gözükmesi ve dâhili 

hoparlöründen alarm sinyalinin duyulması gerekir. 

 

1.2.2.1. Arayüz Modülünün Ayarlanması 

 

RM2042 sistemi, VHF alıcı/vericisi ile otomatik olarak çalıştırıldığında modülasyon 

indeksi 2 seviyesinde bir sinyal verecek şekilde TX/AF çıkışı dengesiz olarak iletilir.  
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Dengesiz sinyal U3.3 işlemsel yükselteci tarafından yükseltilir ve çıkış seviyesi R22-1 

trimpotu ile ayarlanır. 

 

NOT: Bu test işleminin yapılması için VHF DSC ve VHF radyo telefon cihazlarının 

kullanıcı modundan servis moduna alınmış olması gerekir. 

 

VHF DSC ve VHF radyo telefon cihazları 9 kutuplu SUB-D konnektörüyle 

birbirlerine bağlanırlar. VHF radyo telefon vericisinin RF çıkış gücü 1W'a indirilir. VHF 

radyo telefon cihazının anten terminaline, 30dB'lik zayıflatıcı ile birlikte modülasyon ölçer 

cihazı takılır. 

 

70'nci kanaldan farklı bir VHF DSC kanalı seçilir ve cihaz kullanıcı moduna getirilir. 

Ardından VHF DSC cihazı tekrar servis moduna ayarlanır. Arayüz modülü içindeki S1-1 

anahtarı "1" konumuna alınır. FUNC menüsünden sırasıyla "Test" ve "mark" seçenekleri 

seçilerek işaret sinyali gönderilir. Tepe frekans sapması 2600 Hz + %10 olana kadar R22 

direnci ayarlanır. Bir boşluk sinyali iletimi başlatılır. Tepe frekans sapmasının 4200 Hz + 

%10 olduğu kontrol edilir. RM2042 VHF DSC cihazı tekrar kullanıcı moduna getirilir. DSC 

VHF kanal ayarı tekrara 70'e ayarlanır. 

 

1.2.2.2. Mikroişlemci Modülünün Ayarlanması 

 

 4.9152 MHz'lik osilatörün ayarlanması 

4.9152 MHz'lik osilatör katı U16.4-2 inverter entegresi etrafında kuruludur ve C45-2 

trimer kondansatörü ile ayarlanır. Osilatör bit hızını (baud rate) belirlediği için dikkatlice 

ayarlanmalıdır. 

 

Sayıcı U20-2 entegresinin 9 nolu pini CT0 çıkışına, pasif bir prob yardımıyla (Bkz. 

Şekil 1.10) frekans sayıcısı bağlanır. Frekans 2.4576 MHz + 2 Hz olana kadar C45-2 ile 

ayarlanır. 

 

 32.768 kHz'likosilatörün ayarlanması 

32.768 kHz'lik osilatör katı U31-2 entegresinin etrafında kuruludur ve C39-2 trimer 

kondansatörü ile ayarlanır. Bu osilatör gerçek zamanlı saat darbelerini üretmek için 

kullanılır. 

 

Entegre gerçek zamanlı saat devresinin 16 nolu pini MFO çıkışına, pasif bir prob 

yardımıyla frekans sayıcısı bağlanır. Frekans 32.768 kHz + 1 Hz olana kadar C39-2 ile 

ayarlanır. 

 

1.2.2.3. Alıcı Modülünün Ayarlanması 

 

 Birinci yerel osilatörün ayarlanması 

1'nci yerel osilatör L6-3 bobini ile ayarlanır.C89-3 ve C90-3 kondansatörlerinin 

kesiştiği yere pasif prob yardımıyla frekans sayıcısı bağlanır. L6-3 bobini plastik ya da 

seramik bir çubuk ile frekans 141.225 MHz + 100 Hz olana kadar ayarlanır. 
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 İkinci yerel osilatörün ayarlanması 

2'nci yerel osilatörü kısmen entegre IF katının etrafında yer alır ve harici C34-3 trimer 

kondansatörü ile ayarlanır. Ölçüm seviyesi düşürülmüş ara frekans değerinin (450 kHz) 

ölçümüyle yapılır. 

 

Modüle edilmemiş 156.525 MHz frekanslı taşıyıcı anten terminaline uygulanır ve RF 

sinyal jeneratörünün çıkışı 0 dBm'e (EMF: 113 dB/V) ayarlanır. U1-3'ün 7 nolu pini 

sınırlayıcı çıkışına, pasif bir prob yardımıyla frekans sayıcısı bağlanır. C34-3 frekans değeri 

450 kHz + 25Hz olana kadar ayarlanır. 

 

NOT: Ayar sırasında seramik kondansatöre fazla kuvvet uygulanmamalıdır. Hassas 

olduğundan plakalar kırılabilir. 

 

 10V'un ayarlanması 

10V'luk besleme dâhili kanal-70 alıcısı ve FSK kodlayıcı/kod çözücüsü tarafından 

kullanılır. U10-3 regülatör entgresinin 1 nolu ayağına voltmetre bağlanır. DC gerilimi 10V + 

10mV olana kadar ayarlanır. 

 

1.3. MF/HF Radyo Cihazının Bakımları 
 

H2192 GMDSS radyo istasyonunun bir diğer cihazı kısa dalga HF SSB RE2100 telsiz 

telefon cihazıdır. Her ne kadar adı HF olarak geçse de MF bandını da kapsar. Bu cihazın 

dâhili verici ünitesi yoktur.  RE2100 HF SSB radyo cihazı T2130 vericisiyle birlikte 

kullanılır. Bu durumda verici RF gücü en az 250W'tır. Dolayısıyla anten bakımları çok 

dikkatli yapılmalıdır. Besleme kaynağı olarak N2160 ve N2161 üniteleri kullanılır. 

 

Tek yan band HF SSB cihazı aşağıdaki ünitelerden (modül) oluşur: 

 

 Alıcı ünitesi (Modül 1) 

 Ön uç alıcı ünitesi (Modül 2) 

 Sentezleyici ünitesi (Modül 3) 

 Uyarıcı ünitesi (Modül 4) 

 İşlemci ünitesi (Modül 5) 

 Tuş takımı ünitesi (Modül 6) 

 Ekran ünitesi (Modül 7) 

 Besleme ünitesi (Modül 8) 

 

İlgili modüllerin test ve bakım işlemlerinde Şekil 1.10'da gösterilmiş olan test probu 

kullanılır. Dummy yük olarak Şekil 1.23'teki devre düzeneği kullanılır. 
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Şekil 1.23: 50 ohm Dummy Yük 

 

HF SSB cihazının alt ünitelerinin test işlemleri için aşağıda belirtilen ilgili özelliklere 

sahip test aygıtları gerekir: 

 

Osiloskop    : 

- Bandgenişliği   DC-35MHz 

- Duyarlılık   2 mV/div 

- Giriş empedansı  1 Mohm/20 pF 

 

Pasif Prob    : 

- Zayıflama   20dB 

- Giriş empedansı  10 Mohm/15 pF 

- Kompanzasyon aralığı 10-30 pF 

 

Dijital ve Analog Multimetre : 

Frekans Sayıcısı   : 
- Frekans aralığı   100 Hz - 120 MHz 

- Çözünürlük   100 MHz'de 1 Hz 

- Doğruluk   1 x 10
-7

 

- Duyarlılık   100 mV RMS 

- Giriş empedansı  1 Mohm/30 pF 

 

HF Sinyal Jeneratörü  : 

- Frekans aralığı   100 kHz - 100 MHz 

- Çıkış voltajı   0 dB/V - 120 dB/V 

- Çıkış empedansı  50 ohm 

- Modülasyon türü  AM 

- Modülasyon frekansı  Harici 

 

LF Sinyal Jeneratörü  : 

- Frekans aralığı   10 Hz - 10 kHz 

- Çıkış voltajı   20 mVRMS - 1 VRMS 

- Çıkış empedansı  600 ohm 

- Çıkış dalga formu  Sinüs 
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LF Distorsiyon Ölçer  : 

- Frekans aralığı   f=1000 Hz 

- Distorsiyon aralığı  % 1 - 10 

- Giriş empedansı  1 Mohm 

- Doğruluk (f.s.d.)  %3 

 

Besleme Kaynağı   : 

- Vout1    18V DC 

- Vout2    18V DC 

- Iout1    2 A DC 

- Iout2    0,5 A DC 

 

HF SSB sisteminde bir hata ile karşılaşıldığında, hatanın hangi üniteden 

kaynaklandığını belirlemek zordur. Yapılacak ilk iş, hatanın anten devresinden mi, telefon 

ahizesinden mi, yoksa besleme kaynağından mı kaynaklandığını bulmaktır. Eğer bu 

birimlerde bir hata bulunamazsa, RX ekranında bir hata mesajı olup olmadığına bakılmalıdır. 

Aşağıda hata kodları ve anlamları listelenmiştir: 

 

00 Dahili besleme kaynağı düşük 

HF SSB cihazının besleme kablolarını ya da dahili besleme 

regülatörlerini kontrol ediniz.  

11 İllegal iletim frekansı 

Bir ton dizisinin gönderildiği TX frekansı uygun değil. 

12 İllegal iletim modu 

TX emisyon modu iletim (transmisyon) için uygun değil. 

15 Tuş sırası <ENT> tuşuyla sonlandırılmadı. 

20 T2130 vericisiyle haberleşme linki kesildi. 

RE2100'den T2130'a giden koaksiyel kabloyu kontrol ediniz.  

21 RE2100 HF SSBcihazı ile C2140 kontrol ünitesi ya da DSC/teleks 

RM2150 cihazı arasındaki bağlantı kesildi. 

  Harici donanıma giden SP veri yolu koaksiyel kablosunu kontrol ediniz. 

Eğer <STOP/ENT> butonuna bastıktan sonra da "Error 21" mesajı tekrar 

yanarsa, SP veri yolu kesme (interrupt) hattını (J03-5 konnektörünün 6 

nolu pini) kontrol ediniz. Bu hat normalde Lojik-1 ("High", +5V) 

olmalıdır. 

22 RE2100 ve Dupleks/Telgraf Alıcısı R2120T arasındaki bağlantı kesildi. 

Bu üniteler arasındaki SP veri yolu koaksiyel kablosunu kontrol ediniz. 

 

Aşağıda listelenen hata mesajları ise, HF SSB cihazının RF transmisyonu için 

kullanılan verici aygıtının (T2130) ürettiği mesajlardır. Hata mesajlarıyla ilgili daha ayrıntılı 

bilgilere cihazın servis manüelinden erişilebilir. 

 

70 AT2110/12 anten kuplaj panelindeki MO1 ayar motorunu kontrol eden 

devrede hata tespit edildi. TX işlemcisi, kontrol devresinden 180
o
 darbesi 

gelmediğini algıladı. 

71 Dâhili sinyal hatası 

72 Dâhili sinyal hatası  
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73 AT2110/12 anten kuplaj paneli ayarlanırken yüksek SWR tespit edildi. 

  Anteni kontrol ediniz. 

T2131 vericisindeki Güç Yükselteç Ünitesinden (11), antene giden RF 

sinyal yolunu kontrol ediniz. 

Filtre Anahtarındaki (7) SWR dedektörünü kontrol ediniz. 

74 Verici sıcaklığı çok fazla 

T2130 vericisini bir müddet dinlendirin. 

75 İletim sırasında yüksek duran dalga oranı (SWR). 

Anten ve bağlantılarını kontrol ediniz. 

76 Batarya voltajı düşük. 

Bataryaların durumunu ve güç kablolarını kontrol ediniz. 

77 Sıcaklık sensörü hatası. 

78 Dahili yüksek duran dalga oranı (SWR). 

 

Hata kodları HF SSB cihazında hata bulunduğunu gösterebilir. Hata muhtemelen HF 

SSB cihazından verici sinyalinin gitmemesi olabilir. Bu durumda, vericiye herhangi bir zarar 

vermeden, uyarıcı ünitesi (exciter) SP-05-0 test programı aktive edilerek kurulmalıdır. 

 

Hata kodları herhangi bir alıcı hatasını işaret etmiyor olabilir. Bu durumda anten 

kuplaj panelinde, vericide ya da alıcı ünitesinde hata olabilir. Bu ünitelerdeki bir hatayı 

ayırmak için anten kablosunu sökün ve HF SSB RE2100 cihazının koaksiyel soketine bir 

kablo bağlayın. Bir yayın istasyonu bulmaya çalışın ve alıcıyı kontrol edin. Hala hata devam 

ediyorsa, hata RE2100 ünitesinden kaynaklanıyor olmalı. 

 

Eğer hatanın RE2100 cihazında olduğu tespit edildiyse, uyarıcı SP-05-0 test 

programıyla aktive edilmelidir. Alıcı, herhangi bir test programı aktive edilmediğinde her 

zaman aktiftir. RE2100 modüllerinin bağlantılarını kontrol edin. Besleme kaynağı kontrol 

edilecek ilk kısım olmalıdır. Her bir modülün devre şemalarında olması gereken voltaj 

değerleri gösterilmiştir. 

 

Eğer besleme noktalarında bir sorun yoksa yerel osilatör sinyalleri kontrol edilmelidir. 

Hatalı modül bulunduğunda hatanın olduğu devre ya da devre elemanını bulmak zor olabilir. 

En sağlıklısı modülü değiştirmek ve modül üzerindeki hatalı kısmı daha sonra onarmaktır. 

Arızalı yerin tespitinin yapılması zorunluysa cihaz servis manüelinde ayrıntılı olarak 

anlatılan modül performans kontrollerinin yapılması gereklidir. 

 

Modül performans kontrolleri için varsa bir test kutusu donanımı (testbox) 

kullanılmalıdır. Telefon ahizesi, güç kaynağı ve HF SSB radyo cihazı bu kutuya bağlanır. 

Böylece radyo cihazının tüm giriş ve çıkış noktaları test edilebilir. Test kutusunun olmaması 

durumunda, HF SSB cihazını, arkasındaki 25 pinlik sokete güç kaynağını bağlayarak da 

çalıştırmak mümkündür. Bu durumda konnektörün cihazın çalışması için gerekli olan pinleri 

aşağıdaki gibi gösterilmiştir: 

 

 Pin No 10 : -18V 0,2A  

 Pin No 11 : +9V 0,5A 

 Pin No 12 : +18V 0,8A 

 Pin No 5 : GND  
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Ahize doğrudan cihazın arkasındaki 9 pinlik yuvaya takılır.  

 

Sinyal jeneratörünün gerekli olduğu bir dizi ölçümün yapılabilmesi için jeneratörün 

çıkış seviyesinin ifade edildiği EMF (Electromotive Force) deyiminin bilinmesi gerekir. 

EMF, dB/V = 20log(EMF/1V), (1 mikrovolt üzeri dB) şeklinde ifade edilir. Sinyal 

jeneratörlerinin çıkış seviyesi bazen mevcut P gücü açısından da ifade edilir. Burada P, dBm 

= 10log(P/1mW), (bir miliwatt üzeri dB) şeklinde ifade edilir. Bu nedenle EMF ve mevcut 

güç arasındaki dönüşüm formülleri karşılıklı olarak birbirlerinin tersidir. 

 

Pa(dBm)  =  EMF(dB/V) - 113 dB 

EMF(dB/V)  =  Pa(dBm) + 113 dB 

 

Burada Pajeneratörün mevcut gücünü EMF ise elektromotor kuvvetini ifade 

etmektedir. 

 

1.3.1. İşlemci Ünitesi 
 

Bu ünite, tüm modülleri kontrol eden ve kullanıcı ile arayüz arasındaki etkileşimi 

işleten ünitedir. Mikroişlemciden diğer modüllere hemen hemen tüm haberleşme dâhili seri 

veri yolu (SPI) üzerinden yapılır. Ünite tüm bellek ve tüm kullanıcı tanımlı bellek bilgilerini 

EEPROM üzerinde tutar. RE2100 cihazının beslemesi çok düşerse, ekran 20 nolu hata 

mesajı verir ve cihaz performansı azaltılır. Ayrıca harici bir seri veri yolu da (SP-Bus) vardır. 

Bu veri yolu GMDSS radyo istasyonu içindeki diğer cihazlarla iletişim içindir, ör. T2130. 

Mikroişlemci aynı zamanda alarm tonları da (1300 Hz, 2100 Hz) üretir. 

 

1.3.2. Ekran Ünitesi 
 

Bu ünite ekran ve alan şiddeti ölçerini içerir. Ekran ünitesinde 13 adet 7 segment 

display (U08 - U20), 12 adet LED (D03 - D14) ve 1 adet LED çubuğu (U01) bulunur.LED 

display sürücüsü olarak U03-U05 (MM5450) entegreleri kullanılır. Bu entegreler seri 

girişlidir ve 34 segmenti sürebilir. U03, U04 ve U05 RX ve TX ekranını ve bağımsız 

LED'leri sürecek bir kombinasyondadır. Her bir display sürücüsü için 34 bitlik veri, dâhili 

SP-veriyolu ile seri olarak okunur. Bu entegrelerin LED parlaklık kontrol ayakları 19 nolu 

pindir. U03, 04, 05, 06 ve 07 entegreleri LED parlaklık ayarını sağlar. 

 

Dummy yük ve tune fonksiyonlarını okumak için 2 ayrı LED kullanılır. Bu LED'ler 

fonksiyonlar seçildikten sonra söndürülemez ya da kapatılamaz. Bu iki LED U06 (74HC595) 

8 bit seri register tarafından kontrol edilir. 

 

Tuş takımının ışığı açıldığında, U06 entegeresinin 3 nolu pini, Q02 transistörü aktif 

olduktan ve tuş takımı üzerindeki 13 parça LED 8V ile açıldıktan sonra "0" olur. D15 (5V1) 

zener diyodu U06'nın 3 nolu pini "1" olduğunda Q02'nin aktifleşmesini engeller. 
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1.3.3. Sentezleyici Ünitesi 
 

Bu ünite tüm frekans üreten parçaları bulunduran kısımdır. Frekansı 10.73 MHz 

değerinde ve sıcaklık kompanzasyonlu kristal osilatör olan, yalnızca tek bir referans 

osilatörü (TCXO) vardır. Alıcı ve uyarıcının her ikisi de iki LO sinyali kullanır. Bu sinyaller 

iki ayrı PLL devresiyle üretilir. Bunlardan biri çıkış frekansı 70 MHz - 100 MHz ve 

diğerinin çıkışı 59.27 MHz - 80.73 MHz'dir. 70 Hz'den 100 MHz'e frekans aralığını 

kapsayan sentezleyici, 10 Hz'lik çözünürlüğe sahip kademeli bir sentezleyicidir. Diğer 

sentezleyici klasik sentezleyicidir ve iki çıkışı vardır. Biri alt yan band 80.73 MHz için diğeri 

ise üst yan band 59.27 MHz içindir. 

 

1.3.4. Alıcı Ön Uç Ünitesi 
 

Bu ünite giriş koruma devresi, giriş filtreleri ve 70 MHz IF devresi içerir. Giriş filtresi, 

100 kHz'den 30 MHz'e tüm band içinde yüksek performans göstermek üzere,  alçak geçiren, 

yüksek geçiren ve band geçiren filtrelerin bir karışımıdır. Karıştırıcı, yüksek seviyeli LO-

enjeksiyonu bir FET karıştırıcısıdır. Karıştırıcının ardından, band genişliği 15 kHz olan bir 

70 MHz bilitic quartz filtre devresi gelir. 

 

1.3.5. Alıcı Ünitesi 
 

Bu ünite 70 MHz IF sinyalini bir ses sinyaline dönüştürecek tüm gerekli devreleri 

içerir. Ünite, FET mikser olan ikinci bir mikserle başlar. Mikserden gelen sinyal yüksek 

dereceli bir monolotik quartz filtreye beslenir, biri AM diğeri SSB içindir. Filtre türü 

mikroişlemciden seçilir. Filtreden gelen sinyal 10.73 MHz'lik IF yükselteciye beslenir. Bu 

yükseltecin kazancı AGC yükselteciyle regüle edilir. Regüle edilmiş IF yükseltecini, geniş 

band gürültüyü azaltmak için seramik bir filtre takip eder. Buradan gelen sinyal, 

mikroişlemciden kontrol edilen ve bir SSB dedektörü ya da bir AM dedektörü olarak 

çalışabilen demodülatöre beslenir. Dedektörü bir filtre devresi izler. AM modda filtre 

genişliği 70 Hz'den 3000 Hz'e kadardır ve SSB modda 300 Hz'den 3000 Hz'e kadardır. 

 

AF sinyali bazı anahtarlardan geçer ve ardından üç AF yükseltecinde kuvvetlendirilir. 

Bu yükselticilerden biri mikrotelefon kulaklığı için, bir diğeri 0 dBm çıkışı için ve bir diğeri 

T2130 vericisindeki AF güç kuvvetlendiricisine AF sinyali içindir. AF filtrelerinden geçen 

sinyaller ayrıca ses kontrollü susturma devresine de beslenir. Susturma devresi, sınırlayıcı bir 

yükselteç, frekans-voltaj dönüştürücü ve bir eşik yükselteci içerir. Susturma devresinin 

on/off anahtarlaması mikroişlemci tarafından kontrol edilir. Tarama modunda susturma 

sorgulanan kanalda sinyal olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. 

 

AM modunda prensip, sınır yükseltecinin (U02/2 ve U02/1 entegre devreleri - 

LM324) yardımıyla (pin 1) IF sinyalinden modülasyonun çıkartılması ve yalnızca taşıyıcının 

bırakılmasıdır. Bu sinyal daha sonra, istenen AF sinyalinin (pin 6) elde edilmesi için orijinal 

IF sinyaliyle (pin 9) karıştırılır. Cihaz içinde gerçekleştirilen pek çok işlem ses frekans 

anahtarları (AF swtiches) ile aktif edilir. AM modunda yalnızca LP filtresi ve 70 Hz HP 

filtresi kullanılır. Bu işlem, analog anahtar U07 entegresinin (MC14053) 9 nolu pinine bir 

lojik yüksek voltajı uygulanarak gerçekleştirilir.  
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Şekil 1.24: Alıcının AM modunda çalışması 

 

SSB modunda ise, reenjeksiyon sinyali (pin 1) basitçe IF sinyaliyle (pin 9) karıştırılır 

ve AF sinyali (pin 6) elde edilir. SSB modunda, analog anahtar U07 entegresinin 9 nolu 

pinine bir lojik alçak voltajı uygulanarak tüm filtreler kullanılır. Filtre seçimi, mikroişlemci 

tarafından kontrol edilen shift register entegresi U10'un 2 nolu pini üzerinden yürütülür. 

 

 

Şekil 1.25: Alıcının SSB modunda çalışması 
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Sınır yükseltecinden gelen sinyal frekans-voltaj dönüştürücüsüne uygulanır. Frekans-

voltaj dönüştürücüsü C99, C100, D26-D27, R142 ve U02/4 entegre devresinden (LM324) 

oluşan bir devredir. Dönüştürücünün çıkışı, giriş frekansına bağlı olarak değişen bir 

genliktir. 

 

1.3.6. Uyarıcı (Exciter) Ünitesi 
 

Bu ünite, 1.6 MHz - 30 MHz arasında bir SSB/AM sinyali üretmek için gerekli tüm 

devreleri içerir. Bir sıkıştırıcı ve AF yükselteci ile başlar. AF sinyali, 10.73 MHz'de bir çift 

yan band sinyal üretmek için dengeli modülatöre beslenir. DSB sinyali, yalnızca alt yan 

bandın geçtiği LSB filtresine beslenir. LSB sinyali, mikroişlemciden kontrol edilen bir adım 

zayıflatıcısına beslenir. Adım zayıflatıcısından gelen sinyal ilk miksere beslenir ve frekans 

70 MHz'e dönüştürülür. Eğer 59.27 MHz LO sinyali kullanılırsa, sinyal alt yanband 

olacaktır. Eğer 80.13 MHz LO sinyali kullanılırsa, sinyal üst yanband olacaktır. Mikserden 

gelen sinyal 70 MHz kristal filtreli bir yükselticiye uygulanır. Yükselticiden gelen sinyal, 1.6 

MHz - 30 MHz frekansını dönüştüren ikinci miksere uygulanır. Mikserden sonra, alt yan 

band üst yan banda ve üst yan band da alt yan banda dönüştürülür. Mikser çıkışı güç 

ünitesine beslenir. 

 

1.3.7. Besleme Ünitesi 
 

Bu ünite son yükselteci ve RF sinyal filtrelemesi içerir. RE2100 içindeki modüller için 

gerekli tüm besleme voltajları da bu ünitede üretilir. Uyarıcı ünitesinden gelen sinyal ilk 

önce yükseltilir, ardından bir 30 MHz alçak geçiren filtre devresinde filtrelenir ve tahmini 

olarak 2mW'lık bir seviyeye kuvvetlendirilir. T2130'dan giriş voltajları+ 18V ve 9V'tur. Bu 

voltajlar, RE2100 cihazı için gerekli beslemeyi sağlamak üzere yedi adet seri regülatör 

üzerinden geçerler. 

 

U01 ve U02 entegreleri yalnızca uyarıcı modülüne +15V ve -15V sunar. Uyarıcı 

modülü için gerekli + 15V mikroişlemci tarafından kontrol edilir, böylece verici iki 

dakikalığına kullanılmadığında, standby durumunda güç tüketimini azaltmak için kapatılır, 

U01 ve U02 entegreleri kapatılır. Bu işlem U07-4 shift registerı ile Q01 ve Q02 transistörleri 

yardımıyla yapılır. U06 regülatörü 5,25V voltaj verecek şekilde fabrika ayarlıdır. 

 

Q03, Q04 ve Q05 transistörleri bir RF yükseltici katını oluşturur ve uyarıcı çıkışını, 

verici tarafından gerekli bir seviyeye yükseltir. Çıkış seviyesi R30 tarafından ayarlanabilir. 

Uyarıcı modülündeki harmonikleri azaltmak için Q03 ve Q04 arasına bir alçak geçiren filtre 

devresi yerleştirilmiştir. 
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Şekil 1.26: Besleme modülü baskı devre kartının malzeme yerleşim düzeni ve yolların alttan 

görünüşü 
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Şekil 1.27: HF SSB cihazı besleme modülü  
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1.4. MF/HF DSC ve Teleks Cihazının Bakımları 
 

HF DSC ve Teleks (RM2152) cihazının test işlemlerinde de HF SSB radyo cihazının 

(RE2100) test işlemlerinde kullanılan ölçü aygıtları kullanılır. GMDSS radyo istasyonunun 

diğer cihazlarında olduğu gibi bunda da, anten, kablo bağlantıları, fişler ve konnektörler 

düzenli olarak, korozyon, tuz birikintisi ve mekanik hasarlara karşı düzenli olarak kontrol 

edilmelidir. HF DSC ve Teleks cihazı aşağıdaki alt ünitelerden (modül) oluşur: 

 

 Alıcı ünitesi (Modül 1) 

 Ön uç ünitesi (Modül 2) 

 Sentezleyici ünitesi (Modül 3) 

 Ana işlemci ünitesi (Modül 4) 

 Filtre ünitesi (Modül 5) 

 Tuş takımı ünitesi (Modül 6) 

 Ekran ünitesi (Modül 7) 

 Besleme ünitesi (Modül 8)   

 

1.4.1. Alıcı Ünitesi 
 

Alıcı ünitesi, bir TELEKS filtresi ve regüleli bir kazanç kontrol yükseltecinin takip 

ettiği, 70 MHz'den 10.7 MHz'e bir mikser devresinden oluşur. Kazanç regüleli yükselteç 

devresinden gelen sinyal, dedektöre ve otomatik kazanç kontrol (AGC) yükseltecine 

beslenir. Dedektörden gelen düşük frekanslı sinyal, alçak/yüksek geçiren bir filtre içinden 

600 ohm'luk çıkış tamponuna beslenir. 

 

Ön uç modülünden (Modül 2) gelen 70 MHz'lik birinci ara frekans sinyali, Q01 ve 

Q02 JFET transistörlerinin kapı (gate) ayağına TR01 dengeli trafosu üzerinden uygulanır. 

Frekans sentezleyicisindeki (Modül 3)ikinci yerel osilatörden (LO) gelen 59.3/80.7 MHz 

frekanslı sinyal, Q03 amplifikatör transistöründen ve band geçiren filtreden (L03, L07, L10, 

ve C07, C09, C15)  geçerek Q01 ve Q02 mikser JFET transistörlerinin kaynak (source) 

ayaklarına uygulanır. 

 

10.7 MHz'lik mikser çıkış sinyali, transistörlerin akar (drain) ayaklarından bir dengeli 

transformatör olan T02 üzerinden kristal filtre devresine uygulanır. C26 kondansatörü 

TR02'nin rezonans frekansını kontrol eder. Bu sinyal ardından IF yükselteci (Q4, Q5, Q8, 

Q10 ve Q11 transistörleri) katına uygulanır. Sinyal dedektörünün aşırı yüklenmesini 

engelleyen AGC dedektörü devresiyle kazanç kontrolü sağlanır.  

 

AF sinyalini ayrıştıracak olan sinyal dedektörü devresi U02 entegresinden oluşur. Q11 

transistörünün emiter ayağından çıkan IF sinyali mikser entegresi U02'nin 9 nolu pinine 

uygulanır. 6 nolu bacaktan elde edilen AF sinyali AF filtre katına uygulanır. Alıcı 

modülünün son katını kaskad bağlı iki AF filtre devresi oluşturur. AF filtreleri, iki adet 3'ncü 

dereceden filtreler, 2250 Hz frekansında 3dB kesime sahip bir adet alçak geçiren filtre ve 

1200 Hz frekansında 3dB kesime sahip bir adet yüksek geçiren filtreden oluşur. AF 

filtrelerinden elde edilen çıkış, 0dBm AF sinyalini 600 ohm'luk bir yüke tamponlayan Q06 

tampon transistörü üzerinden beslenir.   
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1.4.2. Ön Uç Ünitesi 
 

Bu modül bir gönderme/alma rölesi ve alıcı ön uç devresinden oluşur. Ön uç, alıcı 

giriş koruma devresi, bir radyo frekans filtre devresi, bir radyo frekans filtresi devresi, ilk ara 

frekans (70 MHz) karıştırıcısına bir radyo frekansı ve bir ilk IF filtresi devrelerinden 

meydana gelmiştir. 

 

Anten rölesi RE02 RX konumundayken, antenden gelen sinyal anten/uyarıcı soketi 

J01 üzerinden alıcıya girer. Besleme modülünden gelen uyarıcı sinyali, RE02 rölesine EX 

soketi J04 üzerinden gelir. RE02 rölesi TX konumuna alındığında, uyarıcı sinyali 

anten/uyarıcı soketi J01 ve bir koaksiyel kablo üzerinden T2130'un içinde yer alan HF güç 

yükseltecine gelir. RE02 rölesiyle RX ve TX modları arasında gerçekleştirilen geçiş işlemi, 

mikroişlemci tarafından kontrol edilen U01 ve Q02 devre elemanlarıyla yapılır.  

 

Ön filtrelerin ve ilk mikserin korunması R02, R03, TR01 ve D05 etrafındaki devre 

yardımıyla olur. Bu koruma elemanları ön fitrelere giden voltajların 4,5V seviyesinden daha 

yüksek olmasını önler. Ayrıca alıcı/verici kapatıldığında, RX girişi RE01 rölesi yardımıyla 

topraklanır.  

 

1.4.3. Sentezleyici Ünitesi 
 

Frekans sentezleyicisi, iki adet faz kilitlemeli döngü devresinden oluşur. 1'nci PLL 

devresi, ön uç modülündeki ilk miksere ve uyarıcı (exciter) ünitesindeki ikinci miksere 

iletilen sinyali üretir. PLL 1'in frekans aralığı 70 MHz'den 100 MHz'e 10 Hz'lik adımlar 

şeklindedir. PLL 2, uyarıcı ünitesindeki birinci miksere ve alıcı ünitesindeki ikinci miksere 

iletilen sinyali üretir. PLL 2'nin frekansı, gönderilen ve alınan yanband üst ve alt yanbandlar 

arasında değiştiğinde, 80.7 MHz'den 59.3 MHz'e değişir. 

 

PLL 1 devresi, 4 adet gerilim kontrollü osilatör devresi, pasif ve aktif loop filtreleri, 

faz dedektörü, akım aynası, kontrol sinyali lojiği (U32), faz dedektörü için düzeltme sinyali 

ve kontrol lojiği modülü için sinyal üreten API devresi (U2, U3, U4, U7, U8, U9 ve U12), 

kontrol lojiği modülü (U28 ve U23), bölücü devreleri ve tampon devrelerinden oluşur. 

 

PLL 2 devresi, gerilim kontrollü osilatör, ön ölçekleyici tampon, ön ölçekleyici ve 

tampon, faz dedektörü ve loop filtresi ve çıkış yerel osilatör filtresinden olşur. 

 

P1 ana kablo konnektörünün 9 nolu - 18V ve 8 nolu +18V girişlerini ünitede yer alan 

devre katlarının çalışması için gerekli + 15V ve +12V'a dönüştüren regülatör katı da bu 

ünitede yer alır. 

 

1.4.4. Ana İşlemci Ünitesi 
 

Ana işlemci ünitesinin en önemli devre elemanı U6 işlemcisidir (8 bitlik 10 MHz 

80188). İşlemci saat frekansı doğrudan işlemciye bağlı olan 20 MHz'lik bir kristal ile 

üretilir.U10, U11 ve U12 (3x128 KByte) program bellekleridir. U13 sistem 

konfigürasyonunu bulunduran EEPROM belleğidir.  
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 U7B, U9B, U14, U16A/B/C ve U17A EEPROM'un koruma devresini oluşturur. 

EEPROM'un korumalı kısmına program yazılabilmesi için tuş takımı üzerinde aynı anda iki 

tuşa basılması gerekir (!E2WR sinyali üretilir). U19, U20, U21 ve U22 dinamik RAM 

bellekleridir.  

 

1.4.5. Filtre Ünitesi 
 

J1 konnektörü filtre devresini ana işlemci modülüne bağlar. J2 konnektörü radyo 

arayüz fişidir. Diğer ünitelerden gelen ve birbirlerine giden kontrol sinyalleri ile harici güç 

kaynağından gelen DC besleme bu fiş üzerinden iletilir. P3 güç konnektörüdür. Farklı analog 

hoparlör kontrol ve AF sinyalleri de bu konnektörden geçer. 

 

U1 ve U2 entegrelerinden oluşan iki devre kontrol sinyallerini sağlar. U1 yalnızca 

harici konnektör J2'ye sinyallerin iletilmesini sağlar. U2 ise dâhili sinyalleri de yönetir. Her 

iki harici kontrol sinyali gürültü ve kısa devreye karşın koruma donanımına sahiptir. U3, J2 

konnektöründen gelen giriş sinyallerini ve filtrelerden gelen demodüleli DEMOD sinyalini 

ele alır. Burada da koruma donanımı vardır. 

 

Modem devresi de bu ünitede bulunur. Alıcı modülünden gelen AF-IN sinyali, güç 

modülü içinden U6.1 yükselteç devresine ve U6.1 yükselteç devresinden analog mikser 

U5'in 13 nolu pinine uygulanır. İşaret (Mark) ve Boşluk (Space) işaretleri bu katta çözülür. 

U5'in 11 nolu RX/TX pini lojik 1 yapıldığında U5'in 14 ve 15 nolu pinleri seçilir ve dijital 

modem sinyallerini taşıyan AF sinyali içeri alınır.   

 

Alçak geçiren filtreden geçirilen AF sinyali U5'de RXMIX sinyaliyle karıştırılır. U5'in 

15 nolu pininde karıştırılmış MIXO sinyali şu frekansları bulundurur: 

 

- İşaret (Mark) : 4785 Hz - 1615 Hz = 3170 Hz 

- Boşluk (Space) :4785 Hz - 1785 Hz = 3000 Hz 

 

Bu sinyaller işaret ve boşluk filtrelerinden geçirilir. U9.1, U9.2, U9.3, U9.4 ve U10.2 

işaret filtresini oluşturur. U9.1, U10.3, U11.1, U11.2 ve U11.3 ise boşluk filtresini oluşturur. 

 

Modemin verici kısmında ise, 1615 Hz ve 1785 Hz sinyallerini taşıyan TXMOD 

sinyali oluşturulur. Bu sinyaller Mark ve Space dijital modem sinyallerine karşılık gelir. 

U5'in 11 nolu RX/TX pini lojik 0 yapıldığında ana işlemci modülünden gelen TXMOD 

sinyali U5 içinden 14 nolu pine sürülür. 

 

1.4.6. Tuş Takımı Ünitesi 
 

GMDSS radyo istasyonu içinde kullanılan VHF radyo telefon, VHF-DSC ve HF SSB 

radyo telefon cihazlarında kullanılanlarla benzer tuş takımı devresi kullanılmaktadır. 13 adet 

aydınlatma LED'i vardır. LED'lerin parlaklığı ana işlemci kartında yer alan Q04 transistörü 

tarafından kontrol edilir. 
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1.4.7. Ekran Ünitesi 
 

Bu cihazın ekranı diğer cihazlardan farklı olarak 240x64 piksel grafik LCD'dir. Dahili 

CMOS LCD sürücü denetleyicisi vardır. Denetleyicinin içinde dahili karakter üreteci ve 

ekran veri RAM'i bulunur. Tüm ekran fonksiyonları mikroişlemci tarafından kontrol edilir. 

Kontrast kontrolü, D3 etrafında kurulu olan devreden oluşan 4 bit dijital-analog dönüştürücü 

ile gerçekleştirilir. D3, Q2-Q3-Q4 çıkış pinleri R13, R14 ve R15 d,rençlerine bağlı paralel 

bir giriş/çıkış tutma (latch) devresidir. Bu dirençler N1-A yükseltecinin eviren girişine 

bağlıdır. Bu devre 8 adımlı D/A dönüştürücü devresini oluşturur.  

 

D/A dönüştürücünün çıkışı N1-D etrafında kurulu olan diferansiyel yükseltecin 

evirmeyen girişine bağlıdır. Aynı diferansiyel yükseltecin eviren girişi R18, R19 ve NTC 

direnci olan R17'den oluşan bir direnç şebekesine bağlıdır. Bu devre, sıcaklığa bağlı olarak 

ekranın değişen kontrast seviyesini kompanze eder. N1-D'nin çıkışı ekran kontrast kontrol 

pini 20'ye bağlıdır. 

 

Arka fon ışığını oluşturan LED'lerin akımı V1 transistörü ile kontrol edilir. LED'lerin 

içinden geçen akım D3 tarafından dört adımda kontrol edilebilir. Adım 1'de 0 mA ve Adım 

4'te yaklaşık 350 mA'dir. D2 diyodu V transistörünün baz girişini negatif voltaja karşın 

korur.  

 

Bu ünitede buzzer devresi de bulunur. B1 buzzer'ı etrafında kurulmuş olan devre bir 

doğrultucudur. Normal AC hoparlör sinyalini B1 buzzer'ına uygulanan DC seviyeye çevirir. 

Daha az yer kaplaması nedeniyle ve yalnızca sesli çağrıların bildirilmesi istenen durumlarda 

dahili hoparlör yerine kullanılır.  

 

1.4.8. Besleme Ünitesi 
 

Besleme ünitesi harici güç kaynağından gelen +9V, +18V ve -18V voltajlarıyla 

beslenir. Bu voltajlar 7 adet regülatöre gelir, filtrelenir, dengelenir ve diğer ünitelere 

beslenir. 

 

U01, U02 ve U03 regülatörleri, +15V, -15V ve +5V ile ana işlemciyi ve filtre ünitesini 

besler. U04 regülatörü +5,5V ile ekran arka fon ışığını besler. U05, U06 ve U07 

regülatörleri, +15V, -15V ve +5,2V ile alıcıyı, ön uç devresini ve sentezleyici ünitesini 

besler. R07 ve R08 dirençlerinden biri kesilerek U07 regülatörü ayarlanabilir. 

 

Şekil 1.28: Besleme modülü baskı devre kartının malzeme yerleşim düzeni ve yolların alttan 

görünüşü  
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Şekil 1.29: MF/HF DSC ve Teleks cihazı besleme modülü  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Atölyenizde bulunan aletleri kullanarak aşağıda istenen ayarlamaları yapınız. 

 

A) VHF RT2048 Sentezleyici Ünitesinin Ayarlanması 

 

a) Frekans Jeneratörü ve RF Seviyelerinin Ayarlanması 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 TX sürücüsünün çıkış J4 konnektörüne bir 

frekans sayıcısı bağlayınız. 

 Modülde belirtilen niteliklere 

uygun bir frekans sayıcısı 

kullanınız. 

 Kanal 6'yı seçiniz ve vericiyi tuşlayınız. 

 R50 ve R95 arasındaki noktaya bir DC-voltmetre 

bağlayınız. R19'u 2.0V okunana kadar 

ayarlayınız. 

 C77 üzerindeki frekansı sayıcıdan 156.300000 

MHz + 150Hz okunana kadar ayarlayınız. 

 J4 TX sürücü çıkışına bir güç metre bağlayınız ve 

çıkış seviyesini R98 ile minimuma ayarlayınız.  

 Modülde belirtilen niteliklere 

uygun bir güç metre bağlayınız. 

 L14, L13 ve L12, L11, L10 bobin sargıları, J4'te 

maksimum değer elde edilene kadar bir miktar 

hareket ettirilir. 

 Eğer çıkış gücü 200 mW'ın altındaysa, çıkış 200 

mW'a  gelene kadar R98 yardımıyla yükseltilir. 

 Verici tuşuna basarak cihazı verici modundan 

çıkartınız. Ancak cihaz hala kanal 6'da durmaya 

devam etmelidir. 

 R50 ve R95 arasına bir DC voltmetre bağlayınız 

ve C78'i 2.0V okunana kadar ayarlayınız. 

 J3 üzerinden RX tampon yükselticinin RF çıkış 

seviyesini kontrol ediniz. Seviye 5 mW -1 dB, + 

3dB olmalıdır. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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b) Modülasyon Devresinin Ayarlanması 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 J4'e TX sürücü çıkışına bir modülasyon 

ölçer bağlayınız. Modülasyon ölçerin AF 

çıkışına da bir distorsiyonölçer bağlayınız. 

 Modülde belirtilen niteliklere uygun 

bir modülasyon ölçer ve 

distorsiyonölçer kullanınız. 

 Ahize bağlantısı konnektörünün 4 nolu pini 

ve 3 nolu toprak pini arasına ton jeneratörü 

ve AF voltmetre bağlayınız. 

 Modülde belirtilen niteliklere uygun 

bir ton jeneratörü kullanınız. 

 Kanal 6'yı seçiniz ve cihazı verici moduna 

alınız. 
 

 R97 potansiyometresini tam saat yönünde 

çeviriniz. 
 

 Ton jeneratörünü 1000 Hz frekansına ve 

çıkış seviyesini 100 mVRMS'a ayarlayınız.  
 

 R96 direncini nominal modülasyona 

ayarlayınız: f = +3 kHz ve distorsiyonun 

%5'ten daha az olduğunu kontrol ediniz. 

 

 Ton jeneratörü çıkış seviyesini 1.0 VRMS'e 

yükseltiniz. 
 

 R97'yi maksimum sapmaya ayarlayınız: f = 

+4.8 kHz. 
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c) RX Filtre Kontrol Yükseltecinin Ayarlanması (RX/TX ünitesi) 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Alıcı TUNE-UP prosedürüne uygun olarak 

ayarlanmalıdır. 
 

 28'nci kanalı seçiniz.  

 Anten konnektörü J04'e sinyal jeneratörünü 

bağlayınız. 

 Modülde belirtilen niteliklere uygun 

bir sinyal jeneratörü kullanınız 

 RX/TX kartının U03 entegresinin 16 nolu 

pinine test probunu bağlayınız. 
 

 Sinyal jeneratörü frekansını 162.000 MHz'e 

ve çıkış seviyesini -30 dBm'e ayarlayınız.  
 

 Test probundan maksimum çıkış seviyesine 

erişilene kadar R95'i ayarlayınız. 
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B) VHF RT2048 RX/TX Ünitesinin Ayarlanması 

 
a) Dâhili Besleme Kaynağının Ayarlanması 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kanal 6'yı seçiniz.  

 1W çıkış gücünü seçiniz ve vericiyi 

tuşlayınız. 
 

 U01 çıkışındaki test noktasına bir DC 

voltmetre bağlayınız. 
 

 R04 potansiyometresi ile çıkış seviyesini 

8V'a ayarlayınız. 
 

 
b) RF ve IF Yükseltecinin Ayarlanması 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kanal 6'yı seçiniz.  

 J04 anten konnektörüne bir sinyal jeneratörü 

bağlayınız. 
 

 U03'ün 16 nolu pinine test probu bağlayınız. 
Test problarının düzgün temas etmesine 

dikkat ediniz 

 Sinyal jeneratörü frekansını 156.300 MHz'e 

ve çıkış seviyesini -30 dBm'e ayarlayınız. 
 

 Sinyal jeneratörü frekansını 162.000 MHz'e 

ve çıkış seviyesini -30 dBm'e ayarlayınız.  
 

 TR01, TR02 transformatörlerini ve L10, 

L11, L12 ve L9 bobinlerini TP metrede 

maksimum sapma olacak şekilde 

ayarlayınız. 
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c) AF Çıkış Seviyesi ve Dedektörünün Ayarlanması 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kanal 6'yı seçiniz.  

 J04 anten konnektörüne bir sinyal jeneratörü 

bağlayınız. 
 

 U03'ün 3 nolu pinine 10 uF'lık bir kondansatör 

üzerinden frekans sayıcısı bağlayınız.  
 

 Sinyal jeneratörü seviyesini -30 dBm'e 

(modülasyon yok).ayarlayınız. 
 

 Frekans sayıcısı 450.0 kHz + 100 Hz gösterene 

kadar sinyal jeneratörü frekansını ayarlayınız. 
 

 Sinyal jeneratöründeki modülasyonu nominal 

modülasyona ayarlayınız fm = 1 kHz, f = 

+3kHz. 

 

 U03'ün 11 nolu AF çıkışına AF voltmetre 

bağlayınız. 
 

 L06 bobinini AF voltmetrede maksimum sapma 

oluşana kadar ayarlayınız. 
 

 R20 potansiyometresini, AF voltmetre üzerinde 

250 mVRMS + 10 mVRMS okunana kadar 

ayarlayınız.  

 

 P04'ün 1 nolu telefon çıkışı pinine distorsiyon 

analizörü bağlayınız. 
 

 TR01 trafosunu hafifçe ayarlamak suretiyle 

distorsiyonun minimum olduğundan emin 

olunuz. 

 

 Distorsiyonun %5'in altında olduğunu kontrol 

ediniz. 
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d) Alıcı Hassasiyetinin Ayarlanması 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kanal 6'yı seçiniz.  

 J04 anten konnektörüne bir sinyal jeneratörü 

bağlayınız. 
 

 P04'ün 1 nolu telefon çıkışı pinine 

distorsiyon analizörü bağlayınız. 
 

 Sinyal jeneratörünü en iyi hassasiyete 

ayarlayınız. 
 

 Hassasiyetin 12 dB SINAD için 0,5 uV 

EMF'den daha iyi olduğunu kontrol ediniz.  
 

 Aynı işlemleri 28'inci kanal için 

tekrarlayınız. 
 

 

e) Verici Çıkış Seviyesinin Ayarlanması 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 J04 anten konnektörüne 50 ohm 25 Watt bir 

direnç ve RF güç ölçer bağlayınız. 
 

 Kanal 6'yı seçiniz ve cihazı verici moduna 

alınız. 
 

 R21 potansiyometresini 25 Watt okunana 

kadar ayarlayınız. 
 

 Çıkış seviyesini 1W'a ayarlayınız.  

 R19 potansiyometresini 0,8 Watt okunana 

kadar ayarlayınız.. 
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Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
1. VHF radyo telefon cihazının besleme girişiyle ilgili olarak verilen seçeneklerden 

hangisi doğrudur? 

A) 220V 

B) 12V akü ya da N420  

C) 24V 

D) 117V 

E) 110V 

 

2. VHF radyo telefon cihazındaki dijital devreleri beslemek için gerekli Lojik-5V 

besleme devresi hangi ünitede yer alır? 

A) Arayüz 

B) Ekran 

C) Mikroişlemci 

D) RX/TX 

E) Selcall 

 

3. Aşağıda gösterilen konnektör türlerinden hangisi VHF radyo telefon anten 

bağlantısında kullanılır? 

A)     D)  

B)     E)   

C)  
 

4. Aşağıdaki test cihazlarından hangisi GMDSS radyo istasyonu haberleşme cihazlarının 

test işlemlerin olması gereken cihaz değildir? 

A) RF Wattmetre 

B) VHF sinyal jeneratörü 

C) Frekans sayıcı 

D) Spektrum Analizör 

E) AF metre 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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5. VHF DSC cihazının zaman bilgisini sağlayan nedir ve hangi ünitede bulunur? 

A) Saat pili - RX/TX modülü 

B) 5V regülatör - Arayüz modülü 

C) 5V regülatör - Mikroişlemci modülü 

D) Saat pili - Arayüz modülü 

E) Saat pili - Mikroişlemci modülü 

 

6. VHF DSC cihazında 10V besleme ne için kullanılır? 

A) Ekran aydınlatması için kullanılır  

B) Mikroişlemci ve Bellekler için kullanılır 

C) Dâhili kanal-70 alıcısı ve FSK kodlayıcı/kod çözücüsü tarafından kullanılır 

D) Zaman bilgisini tutan EEPROM için kullanılır 

E) RX alıcı ünitesi için kullanılır 

 

7. İkinci yerel osilatör devresi kaç Hz'lik sinyal üretir? 

A) 10,7 MHz 

B) 450 kHz  

C) 156,3 MHz 

D) 2182 kHz 

E) 30 MHz  
 

8. HF SSB radyo telefon cihazında aşağıdaki ünitelerden hangisi dâhili olarak yer almaz? 

A) Alıcı ön uç ünitesi 

B) Alıcı ünitesi 

C) Verici ünitesi 

D) Sentezleyici ünitesi 

E) Exciter ünitesi  
 

9. HF SSB cihazında alıcı ve uyarıcı ünitelerinin kullandığı iki LO sinyali hangi devreyle 

üretilir ve bu devre hangi ünitede yer alır? 

A) Mikser devresi - RX ünitesi  

B) PLL devreleri - Sentezleyici ünitesi 

C) PLL devreleri - Exciter ünitesi 

D) Mikser devresi - Sentezleyici ünitesi 

E) IF devresi - Sentezleyici ünitesi 
 

10. Mark ve Space işaretlerinin çözüldüğü Modem devresi HF DSC cihazının hangi 

ünitesinde yer alır? 

A) Filtre 

B) Sentezleyici 

C) Alıcı 

D) Besleme 

E) Ön uç 

 

DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

INMARSAT uydu sistemlerinde muhtemel karşılaşılan sorunları giderecek ve uydu 

iletişim sistemlerinin bakımlarını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Uydu teknolojilerini araştırınız. Geçmişten günümüze yansıyan teknolojik 

farklılıkları (anten donanımları, besleme sistemleri, verici/alıcı üniteleri, yazılım 

sistemleri, vb.) belirleyiniz. 

 

2. INMARSAT UYDU HABERLEŞME SİSTEMLERİNİN 

BAKIMLARI 
 

2.1. Giriş 
 

Günümüz GMDSS uydu haberleşme ağı içinde INMARSAT B/C ve Fleet 77/55 

sistemleri zorunlu olarak kullanılmaktadır. İlk nesil analog INMARSAT A sistemi artık 

kullanılmamaktadır. Ancak uydu sistemlerinin bakımlarının daha iyi anlaşılması için ilk nesil 

sistemlerin bakım işlemleri de anlatılacaktır. 

 

Uydu haberleşme sistemlerindeki bakım işlemlerini iki ana grup altında 

değerlendirebiliriz. Birincisi sistemin en önemli bileşenlerinden olan anten bakımlarıdır. 

Farklı imalatçılara göre farklı modellerde ve sistemin özelliklerine göre değişen türlerde 

antenler vardır. Ancak genel olarak hepsinin çalışma ilkesi ve bakım prosedürleri birbirlerine 

benzer.  

 

Bir diğer önemli bakım prosedürü ise yazılım bakımlarıdır. Uydu haberleşme 

sistemleri gelişmiş bir veri trafiği sistemi olmaları nedeniyle bilgisayar destekli sistemlerdir. 

Bildiğimiz işletim sistemleri bu sistemlerde de ana program bileşeni olarak kullanılır. Bu 

nedenle, bilgisayarlarda ve ağ haberleşmelerinde karşılaşılan sorunlar uydu haberleşme 

sistemlerinde de karşımıza çıkabilir. Bu nedenle uydu haberleşme sistemlerini kullanan 

operatörlerin yazılım bakımlarını da bilmesi önemlidir.  

 

2.2. Anten ve Donanım Bakımları 
 

Uydu haberleşme sistemlerinin bakım faaliyetleri sırasında en çok dikkat edilecek 

işlemlerin başında, yüksek elektrik ve elektromanyetik RF şokuna maruz kalma riskinin 

olduğunu bilmek gelir. Bu donanımların bakım faaliyetlerinden önce, imalatçı firmalar 

tarafından da kullanılan bazı uyarı işaretlerini ve anlamlarını bilmek gerekir. 

 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

ARAŞTIRMA 
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Tablo 2.1'de özellikle güverte üstü donanımların (ADE - Above Decks Equipment) 

bakımlarında dikkate alınması gerekli uyarı işaretleri ve anlamları gösterilmiştir.  
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Tablo 2.1: Anten montaj ve bakımları için genel uyarı işaretleri 

İŞARETLER ANLAMLARI 

 

DİKKAT: Elektrik Şok Riski - Anten kaidesi kutusunda ve anten 

kaidesi güç kaynağının etrafında tehlikeli seviyede AC voltaj 

bulunur. Kutu içinde çalışırken uygun güvenlik tedbirlerini alınız. 

 

 

DİKKAT: Elektromanyetik RF Dalgası Şok Riski - Sabitlenmiş 

anten sistemi, verici/alıcı donanımlarınca kullanılmak üzere 

tasarlanmıştır. RF dalgalarına maruz kalmanın zararları gibi 

potansiyel risklerin anlatıldığı, imalatçı tarafından verilen 

dokümanların incelenmesi gerekir. Verici/alıcı donanımının 

sabitlenmiş anten sisteminden bağımsız olarak çalışacak olmasına 

dikkat edin. 

 

Güvenlik ile ilgili olarak nihai sorumluluk tesis işletmecisi ve 

sistem üzerinde çalışacak kişilere aittir. 

 

DİKKAT: Elektromanyetik RF Dalgası Şok Riski - Sabitlenmiş 

anten sistemi üzerinde çalışmadan önce verici/alıcı donanımına 

giden besleme kilitlenerek kesilmeli ve etiketlenmelidir. Anten 

kontrol ünitesine giden beslemenin kesilmesi, verici gücünü 

kesmez. 

 

Güvenlik ile ilgili olarak nihai sorumluluk tesis işletmecisi ve 

sistem üzerinde çalışacak kişilere aittir. 

 

DİKKAT: Elektromanyetik RF Dalgası Şok Riski - Verici/alıcı 

sistemi çalıştırıldığında, RF dalgasını yayan yansıtıcı etrafında hiç 

kimsenin olmasına izin verilmemelidir. 

 

Güvenlik ile ilgili olarak nihai sorumluluk tesis işletmecisi ve 

sistem üzerinde çalışacak kişilere aittir. 

 

Aksi belirtilmedikçe tüm somun ve cıvatalar, boşluk kapatıcı özel 

sıkıştırıcı kimyasal ile takılmalıdır. 

 

DİKKAT: Tüm somun ve cıvatalar ilgili sistemin imalatçısı 

tarafından belirtilen tork değerlerine uygun olarak sıkıştırılmalıdır.  
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UYARI: Anten kubbe donanımı boyutuna göre çok hafiftir ve 

rüzgarlı koşullarda havaya kaldırılırken yoğun sallantıya maruz 

kalabilir. Dolayısıyla taşıma ve yerine montajı sırasında kılavuzluk 

yapılmalıdır. 

 

 

Anten takip düzeneği ile kubbe (radome) içindeki çanak anten AZ/EL eksenlerinde 

adım motorlar yardımıyla kontrol ettirilir. Bu elektromekanik sistem sayesinde gemi rotası 

değişse bile her zaman uyduya kilitli kalınır. Sistemde yer alan bilgisayar, ADE işlemcisi 

yardımıyla tüm elektronik kontrol ve takip işlerini yürütür. 

 

RF elektronik ünitesi içinde, verici yüksek güçlü kuvvetlendiricisi (HPA - High Power 

Amplifier), düşük güçlü RF alıcısı ön yükselteci (LNA - Low Noise Amplifier) ve band 

geçiren sinyal filtresi katları yer alır. 

 

Yüksek radyasyon seviyelerinde elektromanyetik RF sinyalleri sağlık için tehlikelidir. 

Özellikle bir SES istasyonunun bir uydu ile düşük elevasyon açısında iletişim yaptığı 

durumda, anten kubbesine yakın mesafede birilerinin olması kesinlikle tavsiye olunmaz. 

Kaçınılması gereken mesafe, bu konuya ilişkin uluslararası regülasyonların değişiklik 

göstermesi nedeniyle belli bir sınır içinde değildir. Bu nedenle anten etrafındaki radyasyon 

seviyesinin ölçülmesi tavsiye edilmektedir. 100W/m, 25/m ve 10W/m radyasyon 

şiddetlerinin ölçüldüğü noktaların, antene olan mesafeleri not edilmelidir.Böylece radyasyon 

diyagramı çıkartılabilir ve uyarı olarak anten etrafına asılabilir ya da antene olan mesafeler 

etiketlenebilir. Şekil 2.1'de Fleet 55 ve Fleet 77 sistemleri için, anten odak noktasından 

olunması gereken minimum mesafe alanı gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 2.1: F55/F77 anten odak noktasına olması gereken minimum uzaklık  
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Modern donanımlarda, ADE (güverte üstü donanımı) ve BDE (güverte altı donanımı) 

arasındaki kablo sayısını mümkün olduğunca azaltma eğilimi vardır. Bu işlem, yukarı/aşağı 

(up/down) sinyallerinin çoktan seçme işlemiyle (multiplexing) iletilmesi ya da ADE ve BDE 

arasındaki komutların tek bir koaksiyel üzerinden taşınmasıyla gerçekleştirilir. 

 

Bir Inmarsat A/B sistemi, konum ayarlayabilme ve haberleşme için seçilen yerdurağan 

uyduyu sürekli olarak izleyebilme kabiliyetine sahip olmalıdır. Inmarsat C sistemi her yöne 

(omnidirectional) anten kullandığından yönlendirilme ihtiyacı yoktur. Konumlanma ve 

izleme faaliyeti, kurulan SES istasyonunun özelliğine göre otomatik olabileceği gibi portatif 

bir sistem ile yalnızca manüel olarak ta yapılabilir.   

 

Şekil 2.2'de bir SES (Ship Earth Station)için kullanılan örnek bir sabitlenmiş anten 

düzeneğindeki donanımlar gösterilmiştir. Anten boyutları gelişen teknoloji, ihtiyaç duyulan 

EPIRB (Effective Isotropically Radiated Power - İzotropik olarak her yöne yayılan güç) ve 

sistemin özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Ancak hepsinin temel çalışma ilkesi ve 

amacı aynıdır. 

 

Şekil 2.2: Sabitlenmiş bir ADE anten donanımı  
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1- Kubbe tabanı ve tepesi   8- BUC güç kaynağı 

2- Azimut motoru    9- Kaide kontrol ünitesi (PCU)  

3- Motor birleşme yeri kapağı  10- Dikey izolasyon yayı 

4- Dalga kılavuzu donanımı  11- Pnömatik damper 

5- Block Up-Converter (BUC)   12- Tel halat izolatörleri 

6- Çanak/Yansıtıcı    13- Tekerlek eğriliği motoru ve kayışı 

7- Besleme donanımı   14- Yükselti motoru ve kayışı 

 

2.2.1. Anten Yönü Ayarları 
 

Antenin manüel olarak ayarlanması gereken durumlar açısından aşağıdaki kavramların 

iyi bilinmesi gerekir: 

 

İstikamet (azimut açısı):Azimut açısı kuzey ile MES'ten gözüken yatay uydu yönü 

arasındaki açıdır. Şekil 2.3'te örnek olarak bir azimut açısının nasıl belirlendiği 

gösterilmiştir. Farklı uydular için gerçek azimut açıları Şekil 2.5'te gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 2.3: Azimut açısının belirlenmesi 

 

Yükseklik (yükseklik açısı - elevasyon): MES'ten gözüken ufuk hattına göre 

uydunun yüksekliğidir. Şekil2.4'te örnek olarak bir yükseklik açısının nasıl belirlendiği 

gösterilmiştir. Farklı uydular için gerçek yükseklik açıları Şekil 2.6'da gösterilmiştir. 
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Şekil 2.4: Yükseklik açısının belirlenmesi 

 

Uydunun sabit olduğu genel bir kanıdır ve bir kere bağlantı kurulduktan sonra mobil 

uydu istasyonu hareket etmediği müddetçe bağlantının öylece kalacağı düşünülür. Uydunun 

sabit olmadığı unutulamamalıdır. Gerçekte 3073 km/s hızla hareket etmektedir ve dünya 

yüzeyinden bakıldığında yerdurağan olarak görülür. Bir uydu konum noktasının değişmesine 

neden olan pek çok astrofiziksel etki altındadır. Birkaç dereceye kadar konum sapması 

meydana gelebilir. Bu nedenle, bir mobil izleme sistemi belli aralıklarla MES antenini 

yeniden konumlandırarak bu durumu nötrlemelidir. Taşıyıcı sinyal sürekli olarak izlenir ve 

genliğinde bir azalma tespit edilirse taşıyıcı sinyali tekrar maksimum seviyesinde yakalanana 

kadar bir tarama programı başlatılır. Bu sırada sinyal kaybı yaşanmaz, tarama işlemi 

otomatik olarak başlatılır. 
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Şekil 2.5:İşaretli yer için azimut açıları (AOR-E uydusuna göre 315
o
, IOR uydusuna göre 55

o
)  
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Şekil 2.6: İşaretli yer için yükseklik açısı (AOR-E uydusuna göre 24
o
, IOR uydusuna göre 17

o
)  
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Açıkça görüldüğü üzere, en büyük izleme problemi, mobil istasyonun uydunun 

durağan gözüken durumuna karşın hareketli olması durumunda ortaya çıkacaktır. Bir 

Inmarsat -A SES anteni, gemi rotası boyunca yol aldıkça herhangi AZ ve EL açılarında 

hareket ettirilebilir. Bu nedenle antenin elektronik kontrol ünitesiyle hareket ettirilmesi 

önemlidir. Ancak kontrol işlemi manüel olarak da yapılabilir. 

 

Operatör manüel kontrolü seçtiğinde, Yukarı/Aşağı (Up ve Down) tuşlarıyla 

elevasyon açısı değiştirilebilir. Ancak azimut açısı saat yönü ve saat yönü tersi (CW ve 

CCW) tuşlarıyla kontrol edilir. Bu komut geminin ve uydunun her ikisinin de bağıl 

pozisyonları bilindiğinde kullanılır. AZ/EL açıları çıkartılabilir ve kullanılan sistemin 

kontrol donanımı aracılığıyla cihaza girilebilir. Anten uydu sinyalini bulmaya çalıştığında 

operatör ekranında sinyal şiddeti gözükür. Ardından operatör 1/6 derecelik adımlarla AZ/EL 

değerlerini maksimum güç elde edilene kadar ayarlayabilir. 

 

2.2.2. Anten Donanımı Bakımları 
 

Anten donanımları çeşitli mekanik unsurlardan meydana gelir. Bunların da gerekli 

güvenlik tedbirleri alınarak belli aralıklarla kontrol edilmesi önerilir. Anten düzeneğinde 

kullanılan tel halatlar, motor sürücü üniteleri, süspansiyon sistemleri, sensörler, lastik 

contalar ve tamponlar, kemer ve kayışlar, dişli çarklar bu donanımlardan bazılarıdır. 

 

2.2.2.1. Tel Halat Bakımları 

 

Tel halat izolatörleri düzenli olarak kontrol edilmelidir. Tel halat izolatörleri, 

yıpranmamalıdır. Bu tellerin ezilmemesi, tel halat izolatörlerinin üstünde ve altında bulunan 

metal çubukların bükülmemesi ya da eğilmemesi gerekir. Eğer paslanma, halat tellerinde 

kopma ya da tel halat izolatörlerinin çubuklarında herhangi bir bükülme görülürse, imalatçı 

firma aracılığıyla yenileri temin edilmelidir. Resim 2.1'de örnek tel halat hasarları 

gösterilmiştir. 

 

 

Resim 2.1: Tel halatta meydana gelen hasarlar 

 

2.2.2.2. Azimut Motor Sürücüsü Bakımları 

 

Düzenli olarak azimut motor sürücüsünü, dişli sistemlerini, zincir kayışını ve gerdirme 

parçalarını gözden geçirin. Paslanma ve korozyon tespit edilirse, üstüpü gibi bir bez 

yardımıyla oksit giderici kimyasal ile temizleyin.  
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DİKKAT: Dönen kaide etrafında çalışırken, parmaklarınızın ezilme ve 

sıkışmasına karşı son derece dikkatli olunuz. 

 

Motor montaj elemanlarından herhangi birinin gevşememiş olmasına dikkat edin. 

Gevşeklik gördüğünüzde sıkıştırın. Motor kablolarını ve kablo pabuçlarını kontrol edin. 

Uygun sonlandırma için konnektörlerin sıkıca takılmış olduğunu teyit edin. 

 

 

Resim 2.2: Azimut motor sürücü düzeneği 

2.2.2.3. Süspansiyon Bakımları 

 

Düşey süspansiyon sisteminin yatak bloklarını ve taşıma donanımlarını gözden 

geçirin. Yatak gövdesinde metal talaşı ve plastik toz kalıntıları olmamasına dikkat edin. Aksi 

durumda imalatçı firma ile iletişime geçin. 

 

Düşey süspansiyon yayının tamamen sıkışmamasına dikkat edin. Lastik conta ve 

tamponların ezilmemesi, kauçuk tamponlar ile alt ve üst fren tabakalarının arasında bulunan 

boşlukların eşit miktarda olması gerekir. 

 

Pnömatik damperi de gözden geçirin. Her iki tarafından montaj parçalarında bir 

gevşeklik olmamalıdır. Anten kaidesine aşağı yönde kuvvet uyguladığınızda akış kontrol 

valflerinden ıslık sesine benzer bir ses çıkmalı ve serbest bıraktığınızda da içeri hava 

emmelidir. Bu esnada pnömatik damperde sarsıntı ve titreme olmamalıdır. Aksi takdirde 

pnömatik sistemde sorun vardır.  
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Resim 2.3: Anten süspansiyon sistemi 

 

2.2.2.4. Diğer Donanım Bakımları 

 

Sınır anahtarı sensörünün metal sınır yakınlığını gözden geçirin. Sensör mesafesi, 

ölçüm yaptığı noktadan 0,318 santimetreden daha uzakta olmamalıdır. Sensörlerin 

ayarlarıyla ilgili bilgileri imalatçı ürün kataloglarından inceleyin. Kaide hareket ettikçe 

sensörün sallanmaması için iyi sabitlenmiş olması gerekir. 

 

 

Resim 2.4: Mesafe sensörünün yerleşimi 

Motor kayışlarını da gözden geçirin. Kayışın motor zincir dişlisine ve dişli sürücüsüne 

doğru hizalandığına dikkat edin. Dişlerin birbirine yanlış hizalanması, diş kırılmalarına 

neden olur. Bu durumda dişli sisteminde boşluk oluşur ve sistem hassas manevra kabiliyetini 

kaybeder. 
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Resim 2.5: Kayışların dişli sisteme tutturulması 

 

Yüksek güçlü RF dalgalarının taşındığı dalga kılavuzu (waveguide) parçaları da 

düzenli olarak kontrol edilmelidir. Kırılmış parçalar tespit edilirse imalatçı firmalarla 

iletişime geçilmelidir. Gevşemiş dalga kılavuzu ek yeri parçaları, boşluk giderici sıkıştırma 

özellikli kimyasal sıvı kullanılarak kapatılmaya çalışılmamalıdır. 

 

2.3. Yazılım Bakımları 
 

Bir kamu ağına (Internet ya da PSTN) bağlanma özellikli herhangi bir bilgisayar 

sistemi, potansiyel olarak üçüncü parti yetkisiz uygulamalarca müdahaleye açıktır. Bu 

nedenle uydu haberleşme sistemlerinde de kişisel bilgisayarlarda olduğu gibi firewall-

güvenlik duvarı yazılımları kullanılır. 

 

Bilindiği üzere, F77/F55 terminali üzerinden bir bilgisayarın internete bağlantısı 

MPDS (Inmarsat Mobile Packet Data Service) sistemi ile yürütülür. Mobil ISDN servisine 

göre ücret noktasında çok daha uygundur. Mobil ISDN hizmetinde bağlı kalınan süre kadar 

ücretlendirme yapılırken, MPDS sisteminde kullanılan veri kadar ücretlendirme yapılır. 

Dolayısıyla MPDS kullanarak internete açılan Inmarsat veri hizmetleri sürekli olarak 

bağlıdırlar. Ancak bu durum internet güvenliğini etkilemez.  

 

Güvenlik duvarları (firewalls), bilgisayar ağlarını iki mantıksal segmente bölen 

yazılım ya da donanım tabanlı güvenlik bileşenleridir. Güvenlik duvarları, yetkili LAN 

kullanıcılarına bir ağa bağlanma ve e-posta hizmetlerinden faydalanma, internete erişme ya 

da uzak bir bilgisayardan merkezi bir LAN'a uzak bağlantı kurma imkânı sunar. 
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Güvenlik duvarı, çeşitli hizmetleri ve izin verilen erişimleri tanımlayan bir güvenlik 

protokolü işletir. Bir güvenlik duvarı, bir router, kişisel bir bilgisayar, bir host ya da host 

topluluğu olabilir. Güvenlik duvarı aşağıdaki özelliklere sahiptir: 

 

 Ağın içine ya da ağdan dışarıya doğru tüm trafik onun içinden geçmelidir. 

 Yalnızca yetkili yerel güvenlik politikasıyla tanımlanmış veri trafiğinin 

geçmesine izin verilir. Günümüzde bu işlem yazılımlar aracılığıyla yapılır. 

Günümüz routerları ağ üzerinden güvenlik yazılımlarını otomatik güncelleme 

özelliğine sahiptir. Belli aralıklarla bu güncellemelerin kontrol edilmesi gerekir. 

 Güvenlik duvarının kendisi nüfuz edilmeye müsaittir. Bir diğer ifadeyle eğer 

güncel ve modern güvenlik duvarı yazılımları ya da donanımları 

kullanılmıyorsa, sisteminiz yetkisiz kullanıcılara açık olur. 

 

2.3.1. Uzak Kullanıcı Güvenliği 
 

Düzenli internet kullanıcısı, çevrim için bilgisayara nüfuz eden hackerlar tarafından 

tehdit altındadır. Bu illegal saldırılar farklı sebeplerle yapılır ve kişisel ya da ofis 

bilgisayarlar ağları da en az geniş bilgisayar sistemleri kadar tehdit altında olabilmektedir. 

Peki öyleyse, hackerlar potansiyel bir hedefi nasıl tespit eder? 

 

Sıklıkla bu tür saldırılar port kapıları üzerinden gerçekleştirilir. Internet şebeke 

yazılımı (TCP/IP kullanan) iletişim kurmak için portlar (bazen 'soket' olarak da adlandırılır) 

kullanır. Bu yazılım portları verinin şebeke içinde yönlendirilmesini sağlayan mantıksal bir 

geçiş yoludur (örnek olarak bir web host 80 nolu portu kullanır). Bir hacker farklı port 

numaraları üzerinden bağlantı teşebbüsü kurmaya çalıştığı bir dizi internet adresini tarar. 

Eğer herhangi bir yanıt alınırsa, ister bir hata ya da erişim reddedildi mesajı olsa bile, hacker 

tarafından o makine üzerinde bir hizmetin yürütüldüğü anlaşılır. Korumasız bir bilgisayarda 

geriye kalan süreç (ör, dosyalarınıza erişim) tecrübeli bir hacker için oldukça kolaydır.    

 

İnternete bağlanmanın iki yolu vardır: 

 Devre anahtarlamalı çevirmeli bağlantı, Mobil ISDN gibi ya da 9,6kb/s 

asenkron veri servisi. 

 Her zaman sürekli açık şebeke erişimi, ADSL, LAN ya da MPDS tarafından 

sağlanan. 

 

Çevirmeli bağlantıda kullanıcı yerel bir PoP'a çevirmeli olarak bağlanır. Bağlantı bir 

kere kurulduktan sonra bir IP numarası atanır (dinamik IP adresi) ve bağlantı oturumu 

süresince internette kalınır. Arama sonlandırıldığında internet te kesilir ve dinamik olarak 

atanan IP adresi bir başka kullanıcıya atanır. 

 

Kablo ya da ADSL abonesi sürekli bağlantıdadır (7/24). Bu bağlantıda kullanıcıya ya 

baştan sürekli sabit (statik) bir IP adresi verilir, ya da bağlantı kesilene kadar (belki haftalar 

hatta aylar süresince) değişmeyen dinamik bir IP adresi tahsis edilir. 
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Bir hacker'ın bakış açısından, sabit bağlantılı bir sisteme göre çevirmeli bağlantı 

kullanıcısının makinesine nüfuz etmek daha dar bir imkân sunar. Çünkü bağlantı süresi daha 

kısadır ve yeterince müdahale zamanı olmayabilir. Ayrıca bağlantının kopup tekrar 

kurulması sonrası IP adresi değişeceğinden, hacker hedef bilgisayar ile olan bağlantısını 

kaybedecektir. Dolayısıyla MPDS gibi sürekli internet bağlantısının kurulu olduğu sistemler 

potansiyel tehdit altındadır. 

 

2.3.2. Virüsler 
 

Çok sayıda zararlı yazılım mevcuttur. Bunlardan bir kısmı, DoS (denial of service) 

saldırısı, sistemi kesme, bilgisayar kaynaklarına yetkisiz erişim, haberleşme faaliyetlerinin 

yanlış kullanımı ve hatta bilgisayar tabanlı dolandırıcılık gibi zararlı işlemler yapabilir.   

 

Bu durum internetin olduğu her yerde tüm bağlı bilgisayar sistemleri için önemli bir 

tehdit oluşturur. Virüsler çalışma teknikleri ve verdikleri zarar bakımında farklı türlere 

ayrılır. Solucan (worm) ve truva atı (trojan) gibi türleri vardır. Bunlardan bazıları login 

ekranlarında kullanıcı kimlik bilgilerini ya da şifrelerini klavye girişlerinden yakalama 

özelliğine sahipken, bazıları kontrol dışı olarak sizi farklı sitelere yönlendirme, ya da mevcut 

bir program kodu içine kendisini yeniden yazarak başka bilgisayarlara da bulaşabilme gibi 

farklı özelliklere sahiptir. 

 

2.3.3. Güvenlik Duvarları 
 

Bilgisayarınızı potansiyel tehditlere karşı korumanın yolu bir dizi güvenlik duvarı 

uygulamasıyla donatmaktır. Gemiyle taşımaya uygun (shipborne)bir ağ tipik olarak 

küçültülmüş ölçekli bir güvenlik duvarı kullanır. Gemiler için, yazılım destekli güvenlik 

duvarı kullanmak fiziki sınırlıklardan dolayı daha elverişli olacaktır. 

 

Tüm güvenlik duvarı yazılımları en azından, tüm başlıca koruma özelliklerine sahiptir. 

Internetten farklı port numaraları üzerinden PC'ye gelen yetkisiz erişimleri bloke eder. PC 

hiç şekilde yanıt vermemeli ve görünmez olmalıdır (stealth mode). Tüm istenmeyen erişim 

girişimleri kaynağı ne olursa olsun bloke edilir. Güvenlik duvarları PC'den Internete giden 

bağlantıyı da bazı kaçamak virüs hareketlerine (şifre bilgilerini ve kredi kartı bilgilerini 

gönderme, vb.) karşı kontrol eder. Etkin anti-virüs yazılımı kullanmak dışarı yönde 

filtreleme gereksinimini azaltacaktır. 

 

Resim 2.6'da, Windows 2000 Pro™ altında çalışmaya uygun olarak tasarlanmış ve bu 

işletim sistemi altında gerçekleşen tüm mantıksal protokol bağlantılarını gösteren bir 

'Firewall' yazılımına ait ekran görüntüsü sunulmuştur. Bu güvenlik duvarı yazılımı 

http://agnitum.com/ internet adresinden indirilebilir. 

 

Dâhili güvenlik duvarı profilleri, download yöneticilerini (ör, FTP), web tarayıcılarını 

(HTTP), standart Microsoft ürünlerini, vb. uygulamaları güvenilir olarak modellemek için ön 

ayarlıdır. Tüm NetBIOS aktiviteleri bloke edilebilir.  
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İlave eklentiler, WEB site reklamları, Active-X denetimleri, Java scriptleri, açılır 

pencereler, çerezler ve potansiyel zararlı e-posta eklentileri gibi içerikleri bloke etmeyi 

destekler. Opsiyonel bir DNS sunucusu da desteklenir. Ayrıca bir saldırı algılayıcısı da 

vardır. 

 

 

Resim 2.6: Örnek bir güvenlik duvarı yazılımı 

 

Her ne zaman yeni bir IP ya da NetBIOS bağlantısı talep edilirse, güvenlik duvarı 

kullanıcıyı, bağlantı türü, port numarası ve uygulama yetkili mi diye uyarır. Resim 2.7'de 

örnek bir uyarı penceresi görülmektedir. 

 

 

Resim 2.7: Güvenlik duvarı uyarısı 
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Yazılım güvenlik duvarının 'İzin Verilenler' listesinde (Bkz. Resim 2.8) görüldüğü 

üzere, her bağlantı parametresi, protokole, yöne, yerel port numarasına, uzak port ve 

uygulama ismine göre izin verilen ya da bloke edilen şeklinde, özelleştirilmiş kurallar 

sihirbazı içinde ayrı ayrı ayarlanabilir.  

 

 

Resim 2.8: Güvenlik ayarları 

 

Uygulamalarınızla ilgili daha fazla bilgi sahibi oldukça bunların ayarlanması ve 

güncellenmesi kolaylaşacaktır. Her bilinen uygulamanın internete ya da güvenilir intranete 

erişimi izin verilebilir. Güvenlik duvarı zamanla kullanıcı profillerini öğrenir ve kolay 

başlangıç kurulumları için dâhili profillere sahip olur. Ondan sonra programların erişimi 

kullanıcı kontrolü altında eklenebilir ya da silinebilir ve bilinmeyen bağlantılar işaretlenir. 

Kullanıcı bu işaretli uygulamaları izin verilen uygulamalar ya da bloke edilenler listesine 

ekleyebilir. Beklenmedik bağlantılar ya da saldırılar, muhtemelen akıllı uygulamalar, 

kullanıcıya Resim 2.9'da gösterildiği üzere bir uyarı penceresinde bildirilir. 

 

Resim 2.9: Güvenlik uyarısı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
FleetCP kullanarak sistem kurulumunu yapınız. 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Standart RS232 bağlantısı 

üzerinden bir bilgisayar 

yardımıyla BDU'ya bağlanınız. 
 

Resim 2.10: FleetCP yazılımı ana ekranı 

 Bağlantı kurulduğunda, FLEETCP otomatik 

olarak fleet sisteminden bilgisayara bilgiyi 

indirmeye başlayacaktır. Mevcut terminalden, 

araç çubuğu üzerindeki kırmızı R butonuna 

tıklayarak mevcut konfigürasyonu okumak 

mümkündür. Terminale herhangi bir değişikliği 

yazmak için kırmızı W butonuna tıklayınız. 

 Sol menü penceresi içine 

tıklayarak fonksiyonları seçiniz. 

 Menü penceresi, Telefon rehberi, yardım masası, 

uydu ayarı, telefon ayarı, anten ayarı, genel 

durum, alarm durumu, çağrı kütüğü ve anten 

hizalama ve terminal penceresi alt gruplarına 

bölünmüştür. 

 Haritaya tıklayarak o alan içinde 

erişilebilecek uyduların azimut 

ve elevasyon değerlerini 

görünüz. 

 

Resim 2.11: Uydu azimut ve elevasyon açılarının 

gözükmesi 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Pencerenin alt durum çubuğunda boylam ve 

enlem bilgilerini görebilirsiniz. 

 Uydu ayar penceresine girmek 

için sol menüden "Satellite 

Setup" başlığını seçiniz ve 

ayarlamak istediğiniz okyanus 

bölgesini seçiniz. 

 
Resim 2.12: Uydu ayar penceresi 

 "Satellite Setup" başlığı size, İzinli, Tercihli ve 

Varsayılan LES olmak üzere 3 farklı ayar 

seçeneği sunar. LES operatörleri üç tablo arasında 

sürüklenebilir ve içine alınabilir. 

 Çağrıları yönlendirmek için sol 

menüden "Phone Setup" 

başlığını seçiniz.  

 Değiştirilecek servis/arabirim'e 

karşılık gelen hücre içine 

tıklayınız. 

 Ekranın alt kısmından * (gelen) 

ya da # (giden) butonuna 

tıklayınız. 

 Onun giden ya da gelen bir çağrı 

olduğunu tanımlayınız.  

 Bir IMN eklemek için yeni 

IMN/ID butonuna tıklayınız. 
 

Resim 2.13: Telefon ayarı 

 "External Ringer" 'ın yalnızca bir çıkış 

olabildiğine dikkat ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

1. Fleet 77/55 sistemlerinin antenlerinde, 10W/metre
2
 değeri için uzak kalınması gereken 

minimum mesafeler hangi şıkta doğru verilmiştir? 

A) 7,2m/4m 

B) 1,8m/1m 

C) 3,6m/2m 

D) 1m/0,5m 

E) 5m/2,5m 

 

2. Anten bakımlarında  işareti görüldüğünde öncelikle neye dikkat 

edilmelidir? 

A) RF ünitesine 

B) Dişli sistemlerine 

C) Pnömatik düzeneğe 

D) Kaygan zemin tehlikesine 

E) Elektrik çarpılmasına 

 

3. Block-up Converter nedir? 

A) Sinyal zayıflatması yapar 

B) Yüksek frekanslı sinyalleri düşük frekanslı sinyale dönüştürür 

C) LNB'nin yaptığı işin tersini yapan cihazdır (düşük frekanslı sinyalleri yüksek 

frekanslı sinyallere dönüştürür) 

D) Anten RF ünitesi için voltaj regülasyonu yapar 

E) Inmarsat anteni için AZ/EL değerlerini ayarlar  

 

4. Inmarsat ağ haberleşme kısmında dışarıdan gelecek olası DoS saldırılarına karşı router 

cihazlarında ya da bilgisayarda ne kullanılması tavsiye edilir? 

A) Antivirüs 

B) Güvenlik duvarı 

C) FTP sunucusu 

D) WEB sunucusu 

E) DHCP sunucusu 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 
VHF radyo telefon cihazı sentezleyici ünitesi ayarlarını 

yapabildiniz mi? 
  

2 
VHF radyo telefon cihazı RX/TX ünitesi ayarlarını yapabildiniz 

mi? 
  

3 VHF DSC modüllerinin ayarlarını yapabildiniz mi?   

4 MF/HF radyo telefon cihazı bakımlarını yapabildiniz mi?   

5 MF/HF DSC ve teleks cihazının bakımlarını yapabildiniz mi?   

6 
Tüm radyo telefon ve DSC cihazlarının besleme ve güç 

kaynakları bakımlarını yapabildiniz mi? 
  

7 
Tüm radyo telefon ve DSC cihazlarının anten bakımlarını 

yapabildiniz mi? 
  

8 Inmarsat SES anten bakımlarını yapabildiniz mi?   

9 
Inmarsat SES anten RF iletim hatlarının bakımlarını yapabildiniz 

mi?  
  

10 
Inmarsat veri iletişim ve ağ yazılımlarının güvenlik ayarlarını ve 

uydu ayarlarını yapabildiniz mi? 
  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. 
  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 A 

3 E 

4 D 

5 E 

6 C 

7 B 

8 C 

9 B 

10 A 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 B 

3 C 

4 B 

 
 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 



 

79 

 

KAYNAKÇA 
 

 http://support.seatel.com/manuals/131118_B.pdf (11.01.2016/10.00) 

 http://www.inmarsat.com/wp-

content/uploads/2013/10/Inmarsat_Fleet77_55_Services_Applications_Referen

ce.pdf (11.01.2016/10.00) 

 http://www.peel.dk/SP/ (13.12.2015/22.00) 

 http://www.peel.dk/SP/pdf/Sailor H2192 GMDSS service manual (Original 

manual).pdf (04.01.2016/10.00) 

 http://www.peel.dk/SP/RE2100.html (04.01.2016/10.00) 

 http://www.peel.dk/SP/RM2042.html (04.01.2016/10.00) 

 http://www.peel.dk/SP/RM2150-2151.html (04.01.2016/10.00) 

 http://www.peel.dk/SP/RM2152.html (04.01.2016/10.00) 

 http://www.peel.dk/SP/RT2048.html (04.01.2016/10.00) 

 http://www.polaris-as.dk/wp-

content/uploads/downloads/user_manuals/sailor/fleetbroadband/F77_F55_User

_Manual.pdf (11.01.2016/10.00) 

 https://www.sikuliaq.alaska.edu/files/pdf/441-01-00007_4.26.11 Satellite 

Communication System.pdf (11.01.2016/10.00) 

 TETLEY L., CALCUTT D., Understanding GMDSS The Global Maritime 

Distress & Safety System, ISBN 978-0-340-61042-8, 1994 

KAYNAKÇA 


