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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN
DAL
MODÜLÜN ADI
MODÜLÜN SÜRESĠ

Denizcilik
Gemi Elektroniği ve HaberleĢme
HaberleĢme Cihazlarının Montajı
80/56

MODÜLÜN AMACI

Birey/öğrenciye; hatasız olarak haberleĢme cihazlarının
montaj iĢlemlerine yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

MODÜLÜN
ÖĞRENME
KAZANIMLARI

1. VHF ve VHF-DSC radyo haberleĢme cihazlarının
montajını yapabileceksiniz.
2. MF/HF, MF/HF-DSC ve telex radyo haberleĢme
cihazlarının montajını yapabileceksiniz.
3. FLEET 55 / 77 uydu haberleĢme cihazlarının montajını
yapabileceksiniz.
4. Aero-VHF cihazının montajını yapabileceksiniz.
5. Akü bataryalarının ve Ģarj cihazının montajını
yapabileceksiniz.
6. INMARSAT A /B/C uydu haberleĢme cihazlarının
montajını yapabileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

HaberleĢme cihazlarının bulunduğu radar veya GMDSS
atölyesi, bu cihazlara ait tanıtmalıklar, kataloglar, kullanma
talimatları, bakım malzemeleri, analog veya dijital
multimetre, anahtar takımları, el takımları, görsel eğitim
araçları, iĢ güvenliği ile ilgili donanımlar

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlıĢ vb.) kullanarak modül uygulamaları ile
kazandığınız
bilgi
ve
becerileri
ölçerek
sizi
değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
HaberleĢme cihazları gemiden gemiye, gemiden kıyıya ve kıyıdan gemiye ses, görüntü
ve veri haberleĢmesinin yapılabilmesi için gerekli olan cihazlardır. Bu cihazlar deniz
taĢıtlarının tamamına yakınında kullanılmaktadır. Bu cihazlar gerek can ve mal güvenliği
açısından gerekse normal haberleĢmenin yapılabilmesi için büyük bir önem taĢımaktadır.
GeliĢen teknoloji ile her gün yeni model cihazlarla karĢılaĢmaktayız. Yeni teknolojiye
sahip olmak için ciddi bir maddi kaynak gerekmektedir. Yeni veya eski cihazların uzun süre
verimli bir Ģekilde kullanılması burada önem kazanmaktadır. Ürün yelpazesinin geniĢlemesi,
her türde haberleĢme cihazını kullanabilen, bakım ve onarımını yapabilen uzman personele
olan ihtiyacı her geçen gün daha da artırmaktadır. Uzman personel tarafından haberleĢme
cihazlarının ve bu cihazların sürekli çalıĢır hâlde olması için gerekli olan batarya gruplarının
düzenli olarak test ve kontrolleri yapıldığı takdirde bu cihazlardan alınacak verim azami
seviyeye çekilmiĢ olacaktır. Yapılan kontrol ve testler mevcut arızaları veya ileride
karĢılaĢılabilecek problemleri belirleyerek oluĢacak arızaları önlemek için Ģarttır. Bu
nedenle, IMO tarafından da bazı kontrollerin yapılarak kayıt altında tutulması vazgeçilmez
bir koĢul hâline getirilmiĢtir.
Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile haberleĢme cihazlarının ve bu
cihazlara ait batarya ve akü gruplarının montajını yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
VHF ve VHF-DSC radyo haberleĢme cihazlarının montajını yapabileceksiniz

ARAġTIRMA


VHF ve VHF-DSC radyo haberleĢme cihazlarının ve montaj iĢlemlerini gemi
elektroniği Ģirketlerinin bakım ve onarım atölyelerini ziyaret ederek araĢtırınız.

1. VHF VE VHF-DSC MONTAJI
1.1.VHF Cihazı

Resim 1.1: VHF Cihazı Fonksiyonları

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Hoparlör. Ekranda fonksiyon baĢlığı ile dört yumuĢak tuĢları
Büyük ekran. TuĢlar 0 ile 9 numara veya metin girmek için
DW düğmesi izle iĢlevini geçiĢ yapmak için
16 / kanal 16 ve programlanan çağrı kanalı C hızlı seçim tuĢu
Handmicrophone
Bağlayıcı
Sessiz arka plan gürültü susturma denetimi
Açma / kapama ses kontrolü ve güç için tuĢ basma fonksiyonu ile 9. Cilt düğmesi
Genel kullanım, ekran rengi için tuĢ basma iĢlevi ile
Seçici ve loĢ topuzu
Seçim ve karartma
1W düğmesi yüksek ve düĢük güç arasında geçiĢ yapmak için
Tekrar düğmesi 240 s sesli mesaj tekrar oynatmak için
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Resim 1.2: VHF Cihazı

1.2.Genel Sistem Yapılandırması

ġekil 1.1: Sistem yapılandırması
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1.3. Kurulum
1.3.1. Temel BileĢenleri





VHF radyo cihazı
Konektörler
VHF anteni kurulumu
Aksesuarlar

1.3.2. Ġlk Kontrol
VHF kurulumuna baĢlamadan önce aĢağıdaki yönergede yazılı olanların bulunduğuna
dikkat ediniz













Ambalajın çıkartılması ve ilk muayene
VHF cihazı tipi
El mikrofonu
Kullanım kılavuzu
Yükleme Rehberi
Acil çağrı levha
Dirsek Montaj vidaları
Konektörler
Güç kablosu, bağlantı parçaları ve sigortalar
Paketleme materyali
flanĢ için kit conta, monte tesisat aparatı
Güç DönüĢtürücü 24-12 V

1.3.3. Montaj
VHF telsizi havai ve masaüstü olarak monte edebilirsiniz Entegre ünite ile gömme
montajda yapılabilir. Ön panel konnektörleri, konuĢma cihazı ve gösterge alanlarına eriĢmek
için yeterli alan sağlanmalıdır. Ayrıca cihaz arkasında serbest hava dolaĢımı ve kablo eriĢimi
için en az 120 mm alan olmalıdır.
VHF cihazına bağlı tüm kabloları ekranlı olmalıdır. Her ekran bir elektrik zemine
düĢük dirençli bir bağlantı ile bağlanmalıdır. VHF cihazını kullanmadan önce tüm kabloları
kontrol ediniz. Doğru kabloların ve takıldığına emin olunuz.

1.3.4. Manyetik Alan Güvenlik Mesafesi
VHF telsizin herhangi bir pusula manyetik alanından yeterince uzak olduğundan emin
olunuz. Hoparlör mıknatıs etkisi oluĢturarak pusula okuma hatası yapabilir. En yakın cihazla
arasındaki mıknatıslanma güvenli mesafesi için aĢağıdaki tabloya bakınız.
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Tablo 1.1: 0,3°lik bir sapma üretecek mesafe uzaklıkları

1.4. U Montaj Aparatı ile Masaüstü Montaj
Montaja baĢlamadan önce matkap dekopaj ve diğer el takımlarınızı hazırlayınız. ĠĢ
güvenliği kurallarına uyunuz.

AĢağıdaki iĢlemleri sırayla yapınız.
1. VHF telsiz için uygun bir yer bulunuz. Alanın VHF telsizi sabitlemek için
yeterince derin / geniĢ olup olmadığını kontrol ediniz.
2. 4 vida ile dirseği sabitleyiniz.
3. VHF telsizi yerleĢtirerek iki düğme ile sıkınız.
4. VHF radyo ekranı hattına yaklaĢık90°lik bir açı olmalıdır.

ġekil 1.2: U montaj aparatı ile masaüstü montajı

1.4.1. U Montaj Aparatı ile Tepegöz Olarak VHF Telsizi Monte Etmek
Montaja baĢlamadan önce matkap dekopaj ve diğer el takımlarınızı hazırlayınız. ĠĢ
güvenliği kurallarına uyunuz.
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AĢağıdaki iĢlemleri sırayla uygulayınız





VHF telsiz için uygun bir yer bulunuz. Alanın VHF telsizi sabitlemek için
yeterince derin / geniĢ olup olmadığını kontrol ediniz.
4 vida ile dirseği sabitleyiniz.
VHF telsizi yerleĢtirerek iki düğme ile sıkınız.
VHF radyo ekranı hattına yaklaĢık 90° lik bir açı olmalıdır.

ġekil 1.3:Tepegöz tipi montaj

ġekil 1.4: Matkap ile delme iĢlemi

ġekil 1.5: Alt ve üst montaj Ģekli

ġekil 1.6: Montaj desteği için Ģablon
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1.4.2. VHF Gömme Montaj
AĢağıdaki iĢlemleri sırayla uygulayınız






VHF telsizi düz bir yüzeye monte etmelisiniz.
VHF telsiz için uygun bir yer bulunuz. YerleĢtirme alanı için yeterince derin
olup olmadığını kontrol ediniz. VHF radyo kablo giriĢi için 120 mm boĢluk
olmalıdır.
VHF telsiz etrafında serbest hava dolaĢımı ve kablo eriĢimi için sağlamak
yeterli alan bırakınız(Bu sayfadaki çizime bakınız.).
Monte etmek istediğiniz VHF radyo için resimdeki Ģekilde matkap kullanarak
delik kesin. Kesme Cihazı Kullanım Kurulum Kılavuzu‟ndaki Ģablonu
kullanınız.
Montaj kabini için 4 adet M4 montaj vidası kullanınız. Düzgün montaj için
resimdeki gibi yerleĢtirildiğinden emin olunuz. M4x45 ölçülerinde vidalar
kullanınız.

ġekil1.7: Gömme montaj

ġekil1.8: Gömme montaj vidaların yerleĢtirilmesi

1.4.3. Güç DönüĢtürücü Montajı

ġekil 1.9: Güç dönüĢtürücü boyutları
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ġekil 1.10: VHF Güç dönüĢtürücü bağlama

1.5. Konnektörler
AĢağıdaki iĢlemleri sırayla uygulayınız.





El mikrofon için ön panelde konnektör kullanılmalıdır.
El Mikrofonu
Bağlayıcı tipi: Yuvarlak konnektörü, 10 pin erkek
FiĢli bağlantı kablosu

1.5.1.Pin Ataması
VHF telsiz ön görünümü konnektörü

ġekil 1.11. Konnektör uç adresleri

Tablo 1.2: Ön panelde konnektör pin tahsisi
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1.5.2. Arka Panelde Konnektörler

Resim 1.3: Arka panel konektörler

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DVR için ACC konektörü
AUX bağlantısı, harici hoparlör
Güç konektörü PWR sigorta sigortası, min10 A
VHF anteni topraklama
ANT konektörü
CTRL konektörü
Ethernet konektörü: LAN

1.6. VHF Anteni Kurulumu
VHF cihazı VHF RX / TX için bir anten ile monte edilmelidir. Yaygın olarak
kullanılan 50 Ohm anten kullanılmalıdır. Uygun frekans aralığı ve bu aralıkta en az VSWR
1,5 standardını sağlamalıdır. Ekipman ve anten kurulumu hakkında daha ayrıntılı bilgi için
IMO COMSAR / Circ (bkz. 32)
(RADYO ĠÇĠN GMDSS gereksinimlerinin uyumlaĢtırılması için kılavuz yönetim
kurulu SOLAS gemileri tesisleri için)

1.6.1. Kablo Gereksinimleri
Ġyi iletiĢim için antenleri düĢük kayıplı tip 50 Ohm koaksiyel kablo kullanarak
bağlayınız,RG214 ya da daha üst standartlarda( IMO-COMSAR / Circ. 32 çift ekranlı tip
kullanılmasını önerir.)anten kablosu üzerinde zayıflama 3dB maksimum kayıp kabul
edilebilir (RG214 kablosu ). ĠletiĢim kalitesi anten kablosu uzunluğu ve kablo kalitesine
bağlıdır. Kablo 25 m'yi aĢmamalıdır. VHF frekans bandı genel bir kural olarak RG214
koaksiyel kablo kullanılmalıdır. VHF RX / TX anten pozisyonları iki veya daha fazla VHF
radyonun bulunduğu tesisatlarda optimum performansı sağlamak için önemlidir. Herhangi
bir RX / TX antenler arasındaki dikey ayırma mesafesi en az 5 m olmalıdır. VHF RX / TX
antenin VSWR sien az 2 m dikey mesafe olmalıdır. VHF antenlerini diğer RF antenlerinden
ve herhangi bir radar ve uydu antenlerinden uzağa monte edilmelidir.

1.7. Bağlantı Kutusu Montajı
VHF kutusu kablolama ve kablo bağlantı detayları için kullanılır.
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Sistem yapılandırma örnekleri

ġekil 1.12: Paralel telefonlar için bağlantı kutusu, montaj Ģablonu

ġekil.1.13: Paralel telefonlar için kontrol ünitesi bağlantı kutusu, kablolama
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Bir VHF cihazının montajını, elektrik bağlantı ve anten bağlantı Ģemalarını
inceleyerek yapınız.
ĠĢlem Basamakları
 Montaj resimlerini inceleyiniz.
 Elektrik bağlantı Ģemalarını inceleyiniz.
 Anten bağlantı Ģemalarını inceleyiniz

Öneriler
 Montajda dikkat edilecek hususları
öğreniniz.
 Montajı yaparken yapılmaması
gerekenleri öğreniniz.
 Elektrik bağlantı Ģemaları arasındaki
farklılıkları belirleyiniz ve nedenlerini
araĢtırınız.
 Elektrik bağlantılarında özellikle dikkat
edilecek hususları belirleyiniz.
 Elektrik bağlantılarının diğer cihaz
bağlantılarına göre farklılıklarını
araĢtırınız.
 Anten Bağlantı Ģemalarının montaj ve
tamirindeki önemini belirleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıda montaj resmi verilen VHF cihazının bağlantı uçları isimleri ile gerilim
değerlerini boĢluklara yazınız.

3
1

4

2

5

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
MF/HF, MF/HF-DSC
yapabileceksiniz.

ve

telex

radyo

haberleĢme

cihazlarının

montajını

ARAġTIRMA


MF/HF ve MF/HF DSC radyo haberleĢme cihazlarının ve montaj iĢlemlerini
yapan gemi elektroniği Ģirketlerinin bakım ve onarım atölyelerini ziyaret ederek
araĢtırınız.

2. MF/HF CĠHAZLARI MONTAJI
2.1 MF/HF Cihazları Genel Bilgi
Entegre DSC ve teleks ile 150W / 250W MF / HF telsiz deniz uygulamalar için
tasarlanmıĢtır. Zorunlu olmayan ve zorunlu donatılmıĢ gemilerde kullanılabilir. Bu simpleks
ve yarı dubleks SSB telsiz telefonu 1.6 ile 30 MHz arasında deniz mobil frekans bantlarında
haberleĢme için kullanılır. Temel versiyonu ses görüĢmesi ve DSC 2187.5KHz frekansında
DSC mesajları için ideal bir GMDSS cihazıdır. Ekipman, kompakt alıcı kontrol ünitesi, tam
uzaktan kumandalı ve otomatik bir anten ayarlama biriminden, alıcı verici ünitesinden
oluĢur.
Anten Tuning Birimi kontrollü mikroiĢlemci ile otomatik olarak anten empedansını
ayarlar. Uzunluğu 8 ila 18 metre arasında ise kurulum hiçbir ön ayar gerektirmez. Tipik ayar
zamanı 1sa‟tir. Bu açık montaj için tasarlanmıĢtır ve Telsiz Birimi 100 metreye kadar yer
alabilir. Telsiz Birimi tüm alıcı ve verici devreleri içerir. Tam korumalı katı hâl 150W /
250W doğal konveksiyon ile soğutulan güç amplifikatörü 50 Ohm anten sistemi karĢılar ama
normalde kullanılan Anten Tuning Birimi ile bağlantısı DSC / TELEKS modemi
demodülatörleri bir bağlantı içerir. DSC tehlike frekansı 2187,5 kHz sürekli izlemek için
yerleĢik alıcı, diğer DSC frekansları aynı anda izlemek, tutmak için kullanılabilir. ĠletiĢim
alıcıya bağlı frekansları veya teleks iletiĢim için kullanılabilir.
Alıcı verici kolayca 6 kanal tarama DSC izleme ve Telex içerecek Ģekilde
yükseltilebilir. Operasyon denizalanı A3 MF / HF gereklerine uymak için yükseltme lisans
kodları yazılımı yüklenerek yapılır. Kontrol ünitesi telsiz telefonun operasyon ve DSC ve
teleks iĢlevler içindir. Ekipman kullanımı basit, mantıklı ve yalındır. DSC iĢlem ekran
tuĢlarının kullanımına dayanmaktadır. GeniĢ ekran tek bir ekranda tam bir çağrının içeriğini
göstermek için uygundur. Teleks çalıĢma için mesaj Terminal CAN bus üzerinden sisteme
bağlanır. Ekipman 24 V aküden çalıĢma için tasarlanmıĢtır. Ġsteğe bağlı, yüklü AC Güç
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Kaynağı ünitesi ile ekipman otomatik geçiĢ over ile 115/230 V AC ana ya da acil yardım
sistemleri ile de kullanılabilir. AC besleme gerilimi yokluğunda 24 V DC besleme, isteğe
bağlı olarak, ac için bir pil Ģarj cihazı mevcuttur.

Resim 2.1:MF-HF cihazı

2.2.MONTAJ
2.2.1 Açıklama
Ekipmanın doğru kurulumu maksimum performans ve güvenilirlik açısından
önemlidir. Antenler ve Toprak bağlantıları korozyona dayanıklı malzemeler kullanarak
büyük bir özenle monte edilmelidir. Kablolar fiziksel hasardan korunacak, böylece kablo
yönlendirme yapılacaktır. Koaksiyal kablonun döĢenmesi sırasında keskin köĢe
dönüĢlerinden kaçınılması gerekir. Klipsler ve Ģeritleri yeterli sayıda kullanmak önemlidir.

2.2.2 Montaj Birimleri
Montaj Kontrol Ünitesi, (CU) ile Telsiz Birimine bağlı olacaktır. CU sadece ekranlı
kablo 5 x 2 x 0,5 mm2kullanılmalıdır. Telsiz Birimi 100m kadar monte edilebilir. Kontrol
Ünitesi masaüstü ya da gömme monte yapılabilir aĢağıda montaj Ģekilleri verilmiĢtir.

ġekil 2.1: Montaj desteği ile kontrol üniteleri montajı
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ġekil 2.2: Gömme montaj Ģablonu

2.2.3. Telsiz Ünitesi Montajı
Transceiver ünite, kuru bir yerde monte edilmeli, eriĢme alanı olmalıdır. Yukarıda ve
aĢağıda yeterli hava boĢluğu sağlanmalıdır. Soğutma kanatları hava dolaĢımını
sağlamaktadır. Montaj dıĢ boyutları aĢağıdaki çizimde gösterilmektedir. Diğer nesnelere
minimum mesafe, delme planı aĢağıdaki Ģeklideki gibidir. Kablo için boĢluk 150mm, hava
akımı ve hizmet boĢluğu en az 500 mm olmalıdır.

ġekil 2.3: Gömme montaj yapılıĢı

ġekil 2.4: Kablo pabucu ve terminal bağlantılarının yapılması

2.3. Anten Ayar Birimi Montaj
ATUH (anten ayar birimi) sadece bir RG-213 / kablo veya daha koaksiyel bir kablo
kullanılarak monte edilmelidir. Telsiz Birimi 100 metreye kadar monte edilebilir. ATU tel
anten bağlantı noktası besleyicisi yeterli uzunlukta iyi eriĢim sağlamak için uygun bir
konumda, dıĢına monte edilmelidir. En yakın çıkıntı boĢluğu 50 mm, servis eriĢimi için 500
mm olmalıdır. Kablo ve servis eriĢimi için boĢluk 200 mm‟den az olmamalıdır.
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ġekil 2.5: Anten ayar birimi montajı

ġekil 2.6: Kontrol ünitesi bağlantı kutusu

ġekil 2.7: Kablo pabucu bağlama

ġekil 2.8: Anten bağlantısı

17

Ekipman ortak verici ve alıcı anten ile birlikte inĢa edilmelidir. Aralarının açık,
olması, yayılan gücün azalmasına neden olabilir. Ġzolatörler düĢük kayıplı olmalıdır. Direkler
ve telleri, çelik vb. olmalıdır. Etkili bir topraklama ile izole edilmelidir. Anten gürültüyü en
aza indirmek için elektrikli cihazlardan olabildiğince uzak tutulmalıdır. Kablolar örgülü
(ekranlı) olmalı, çevresindeki araçların elektrik tesisatına etkin bir Ģekilde topraklı bağlantısı
yapılmıĢ olmalıdır.

ġekil2.9: Anten kuplorü montaj Ģekli

2.4. Güç Kaynağı
Telsiz Birimi kaynağı tedarik kabloları terminal Ģeridine bağlanır. Kaynağı terminal
Ģeridi uluslararası kurulum ve EMC gereksinimlerini karĢılamak için 3 telli, ekranlı güç
kaynağı kablosu için kullanılmalıdır. Güvenlik topraklama kablosu, topraklama sembolü
gösteren sol terminaline bağlanır ve bağlı perdeleme Ģekilde gösterilen kablo gemiler
gövdeye montaj Ģeklinde topraklanmıĢ olmalıdır.

ġekil.2.10: Konnektör bağlantıları

2.5. Teleks Operasyonu
GMDSS Telsiz Telex Terminali IMO kurallarına uygun olarak tasarlanmıĢ olup, ITU
ve ETSI önerisi /özellikleri ve gemi kurulumlar için onaylanmıĢtır( Küresel Denizcilik
bünyesinde faaliyet gösteren Tehlike ve Güvenlik Sistemi).Bu dünya çapında gemi-gemi,
kıyı-gemi ve gemi-sahil iletiĢimini destekleyen ITU Rec teleks protokollerinin( 625 HF
ortamının eksiklikleri aĢmak için) iki yönlü olması hâlinde iletiĢim, bir hata düzeltme
algoritması kullanılır. ARQ (Otomatik tekrarlanmasını isteyebilir.) ve birden fazla istasyona
gönderirken bir FEC (Ġleri Hata Düzeltme) algoritması kullanılır.
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Resim 2.11: Telex bağlantısı
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Bir MH-HF DSC cihazının montajını, elektrik bağlantı ve anten bağlantı Ģemalarını
inceleyerek yapınız.
ĠĢlem Basamakları
 Montaj resimlerini inceleyiniz.
 Elektrik bağlantı Ģemalarını inceleyiniz.
 Anten bağlantı Ģemalarını inceleyiniz.

Öneriler
 Montajda dikkat edilecek hususları
öğreniniz.
 Montaj yaparken yapılmaması
gerekenleri öğreniniz.
 Elektrik bağlantı Ģemaları arasındaki
farklılıkları belirleyiniz. ve nedenlerini
araĢtırınız.
 Elektrik bağlantılarında özellikle dikkat
edilecek hususları belirleyiniz.
 Elektrik bağlantılarının diğer cihaz
bağlantılarına göre farklılıklarını
araĢtırınız.
 Anten Bağlantı Ģemalarının montaj ve
tamirindeki önemini belirleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Telsiz Birimi ……………………metreye kadar monte edilmelidir.

2.

Entegre DSC ve teleks ile ………..W MF / HF telsiz deniz uygulamalar için
tasarlanmıĢtır.

3.

GMDSS Telsiz Telex Terminali ……….kurallarına uygun olarak tasarlanmıĢ olup
ITU ve ETSI önerisi /özellikleri ve gemi kurulumlar için onaylanmıĢtır.

4.

ATUH (anten ayar birimi) sadece bir ………. / kablo veya daha koaksiyel bir kablo
kullanılarak monte edilmelidir.

5.

Anten gürültüyü en aza indirmek için elektrikli cihazlardan olabildiğince uzak olmalı,
kablolar ……..olmalıdır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME KAZANIMI
FLEET 55 / 77 uydu haberleĢme cihazlarının montajını yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
FLEET 55 / 77 uydu haberleĢme cihazlarının montaj iĢlemlerini yapan gemi
elektroniği Ģirketlerinin bakım ve onarım atölyelerini ziyaret ederek araĢtırınız.

3. FLEET 33 / 55 / 77 UYDU HABERLEġME
CĠHAZLARININ TESTĠ

Resim3.1: Fleet 33 / 55 / 77

3.1. InmarsatFleet
Fleet 33, Fleet 55 ve Fleet 77 servislerinden oluĢmaktadır. Kullanıcılara ses, faks, veri,
yüksek hızlı mobil ISDN (integrated services digital-tümleĢik hizmetler sayısal Ģebekesi) ve
mobil packet data service (MPDS) hizmetlerini vermektedir.

Resim 3.2: Fleet 33 / 55 / 77 iletiĢim
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Fleet 77, modern gemilerdeki sağlam, emniyetli ve güvenilir haberleĢme için tüm
okyanus bölgelerinde ses, mobile ISDN (64kbps hızına kadar) ve “Mobile Packet Data
Service” (MPDS)‟lerini aynı terminalde sağlar. Ġstenildiği zaman maliyeti düĢürmek ve daha
etkili iletiĢim için mobile ISDN veya MPDS arasında değiĢiklik yapılabilir.
Mobile ISDN servisinde sadece bağlı kalınan süre için ücretlendirme yapılmaktadır.
MPDS ile bağlı kalınan süreden değil, gönderilen veri üzerinden ücretlendirilme
yapılmaktadır.
Fleet 55 ise Fleet 77'yle aynı servisleri sunmaktadır. Faks ve veri servisleri Inmarsat
spot beamleri (noktasal ıĢın demeti) tarafından sağlanırken ses servisi globalbeam
tarafından sağlanır. Bunun yanı sıra Fleet 55 GMDSS ile uyumlu değildir.
Fleet 33‟te ISDN'in yerine 9.6kbps veri kanalı sunulmaktadır. Faks ve veri servisleri
Inmarsat spot beamlerince sağlanırken ses servisi de globalbeam tarafından
sağlanmaktadır. Fleet 33‟te GMDSS uyumlu değildir.

3.2. Fleet 77 Özellikleri
Ġster ticari taĢımacılık, balıkçılık ister kıyı koruma ve araĢtırma alanlarında çalıĢın
“Inmarsat-Fleet” ailesi (77, 55 ve 33) denizdeki tüm iletiĢim ve güvenlik ihtiyaçlarını
karĢılayacaktır.







Fleet 77, ticari gemilerin telekomünikasyon ve güvenlik ihtiyaçlarını karĢılamak
için tasarlanmıĢtır.
Tüm okyanuslarda güvenilir ve ucuz iletiĢim sağlar. Küresel Deniz Ġmdat ve
Güvenlik Sistemi (GMDSS)'nin bir parçası olan IMO (Uluslararası Denizcilik
Örgütü) onaylıdır.
Fleet 55, Sahil Güvenlik tekneleri, kıyı balıkçı tekneleri ve büyük gezinti
tekneleri gibi orta büyüklükte tekneler için idealdir. Telefon görüĢmeleri için
global kapsama alanı ve faks, e-posta, veri için mevcut yerden yayın imkânı
sağlar.
Fleet 33, kıyı balıkçı tekneleri ve küçük gezinti tekneleri gibi daha küçük
tekneler için uygun, kompakt ve çok uygun fiyatlı bir cihazdır. Standart telefon,
küçük boyutlu dosya transferi, faks e-posta ve Internet hizmeti sağlar.
Denizdeki mobil ofisin özellikleri Ģunlardır:








Tüm okyanuslarda güvenli ses, faks ve veri iletiĢimi
Son derece güvenilir hizmet
Kompakt, küçük ve hafif terminaller
128 kbps'a varan veri akıĢlı, yüksek hızda bağlantı
Filo terminalleri üzerinde daha fazla kontrol imkânı
Cihazınızın verimliliğini artıracak Vizada'nın değer katan geniĢ çaplı
hizmetleri Örneğin “SkyFile Posta” en düĢük maliyet yönlendiricisi,
otomatik olarak en ekonomik iletim modunu seçer.
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ġekil 3.1: Flet 55/77 genel bağlantı Ģeması

ġekil 3.2:Anten bağlantı ölçüleri

ġekil 3.3:Modül arka bağlantı Ģeması
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ġekil 3.4:Duvarda borular için delik açılması

ġekil 3.5: Matkap ile duvara delik açılması ve dübel yerleĢimi

ġekil 3.6: Kablo pabucu ve terminal bağlantılarının yapılması
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Bir FLEET 55/77 cihazının montajını, elektrik bağlantı ve anten bağlantı Ģemalarını
inceleyerek yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Montaj resimlerini inceleyiniz.
 Elektrik bağlantı Ģemalarını inceleyiniz.
 Anten bağlantı Ģemalarını inceleyiniz.

 Montajda dikkat edilecek hususları
öğreniniz.
 Montajı yaparken yapılmaması
gerekenleri öğreniniz.
 Elektrik bağlantı Ģemaları arasındaki
farklılıkları belirleyerek nedenlerini
araĢtırabilirsiniz.
 Elektrik bağlantılarında özellikle dikkat
edilecek hususları belirleyebilirsiniz.
 Elektrik bağlantılarının diğer cihaz
bağlantılarına göre farklılıklarını
araĢtırınız.
 Anten Bağlantı Ģemalarının montaj ve
tamirindeki önemini belirleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruların ön tarafında bırakılan boĢluklara doğruysa D, yanlıĢ ise Y
yazınız.
1. ( )

Fleet 33, Fleet 55 ve Fleet 77, Inmarsat uydularını kullanmaktadır.

2. ( ) Fleet sistemi ses, faks, veri, yüksek hızlı “Mobil ISDN ve MPDS” hizmetlerini
sunmaktadır.
3. ( )

Fleet77‟ de faks ve veri servisleri Inmarsatglobalbeam tarafından sağlanmaktadır.

4. ( )

Fleet 55‟te ISDN'in yerine 250 kbps veri kanalı sunulmaktadır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
ÖĞRENME KAZANIMI
Aero-VHF cihazının montajını yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Aero-VHF haberleĢme cihazlarının montaj iĢlemlerini yapan gemi elektroniği
Ģirketlerinin bakım ve onarım atölyelerini ziyaret ederek araĢtırınız.

4.AERO VHF MONTAJI

Resim4.1: AeroVHF cihazı

4.1.Koaksiyel Kablo Kurulumu
Koaksiyel kablo kurulumu için aĢağıdaki adımları izleyiniz:





Kabloyu sabitleyiniz.
Ġstenilen uzunlukta koaksiyel kablo Trim ve baĢına TNC ve BNC konnektörleri
takınız.
Kablo hazırlanması için konektör üreticinin talimatlarına uyunuz.
AĢağıda Ģekilde verilen iĢlemleri inceleyiniz.

ġekil 4.1: Koaksiyel kablo kurulumu
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4.2. Anten Montajı
GTR / GNC ünitesi standart 50  dikey polarize anten gerektirmektedir. Anteni monte
etmek için üreticinin kurulum talimatlarını takip ediniz. Anten metal alan olan bir yüzeye
monte edilmelidir. Kurulum yeri min.18 x 18 inç olmalıdır.
Anten koaksiyel kablo RG-142b, RG-400 veya benzeri bir kalite standardında
koaksiyel 50  direncinde olmalıdır. Ekleme kaybı ve Gerilim Duran Dalga Oranı (VSWR)
değeri kontrol edilmeli ve mümkün olduğunca alıcı verici yakın olarak yerleĢtirilmelidir.
Koaksiyel kablo sonlandırma, 6 inç BNC kullanılarak yapılmalıdır.

4.3.Konnektör Pin ÇıkıĢı Bilgileri

ġekil4.2: Pin 1 üst sağ (ünitenin arkasından bakarak)
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Tablo4.1: Pin adres bilgileri

4.4.Loading Software to the GTR/GNC







GTR / GNC için yazılım yüklemek için birim yapılandırma modunun açık
olduğundan emin olunuz.
GTR / GNC üzerinde bulunan USB yuvasına verilen USB adaptörünü
bağlayınız. Yazılımı yükleyiniz. ġekil de gösterildiği gibi USB flash, kablonun
diğer ucunu sürücü konfigürasyon ucuna bağlayınız.
KBB SYS Yapılandırma sayfasına eriĢmek için ENT basın tuĢuna basınız.
Yazılım güncellemesi baĢlayacaktır.
Mevcut GTR / GNC yazılım güncellemelerinin görüntülendiğini doğrulayınız.
Yazılım güncellemesini baĢlatmak için ENT tuĢuna basınız. Güncellemeler,
GTR / GNC tamamladığınızda güncellemeleri gösterecektir.
“Yazılım güncellemeleri baĢarıyla yüklendi.” Mesajını kontrol ediniz.

Resim 4.2: Usb bellekle yazılım güncelleme

4.5.Montaj
Cihaz montajı yapılırken aĢağıdaki Ģekillerde verilen ölçülere uygun olarak bir Ģablon
çıkarınız delme iĢlemlerini diğer öğrenme faaliyetinde olduğu gibi yapınız, bu iĢlemleri
yaparken mutlaka kiĢisel koruyucu donanımları (KKD)kullanınız. Delme iĢlemlerinin
ardından anten ve eriĢim boĢluklarının yeterli olup olmadığını kontrol ediniz. Montaj
iĢlemine baĢlayınız. Montaj sırasında uygun takımları kullanınız. Vidaların üzerinde
yazanların montaj yerindeki ile aynı olup olmadığına dikkat ediniz. Vidaları pense türü el
aletleri ile sıkmayınız.
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ġekil4.3: Aero VHF Boyutları

4.6.Kızak Montajı
Kızak montajı yapmadan önce aĢağıdaki Ģekilde gösterildiği gibi vidalar sökülmeli,
konnektör yerleĢiminden sonra monte edilmelidir. Montaj sırasından vidalar yerlerine uygun
Ģeklide monte edilmelidir.

ġekil4.4: Kızak yerleĢim planı

ġekil4.5: Cihaz yerleĢim planı
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ġekil4.6: Arka plaket bağlantı Ģablonu

ġekil4.7: Kızak konum planı

ġekil4.8: Anten bağlantı diyagramı

ġekil4.9: Aero VHF komple bağlantı diyagramı
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Bir Aero VHF cihazının montajını, elektrik bağlantı ve anten bağlantı Ģemalarını
inceleyerek yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Montajda dikkat edilecek hususları
öğrenmelisiniz.
 Montajı yaparken yapılmaması
gerekenleri öğrenmelisiniz.
 Elektrik bağlantı Ģemaları arasındaki
farklılıkları belirleyerek nedenlerini
araĢtırabilirsiniz.
 Elektrik bağlantılarında özellikle dikkat
edilecek hususları belirleyiniz.
 Elektrik bağlantılarının diğer cihaz
bağlantılarına göre farklılıklarını
araĢtırınız.
 Anten Bağlantı Ģemalarının montaj ve
tamirindeki önemini belirleyiniz.

 Montaj resimlerini inceleyiniz.
 Elektrik bağlantı Ģemalarını inceleyiniz.
 Anten bağlantı Ģemalarını inceleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Ġstenilen uzunlukta koaksiyel kablo Trim ve baĢına…… ve ……. konnektörleri
takınız.

2.

KBB SYS Yapılandırma sayfasına eriĢmek için …….basın tuĢuna basınız. Yazılım
güncellemesi baĢlayacaktır.

3.

GTR / GNC ünitesi standart ..…. dikey polarize anten gerektirmektedir.

4.

Kurulum yeri minimum……….inç olmalıdır.

5.

Anten koaksiyel kablo…..………..veya benzeri bir kalite standardında koaksiyel 50 
direncinde olmalıdır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–5
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5
ÖĞRENME KAZANIMI
Akü bataryalarının ve Ģarj cihazının montajını yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Akü bataryalarının ve Ģarj cihazının montaj iĢlemlerini yapan gemi elektroniği
Ģirketlerinin bakım ve onarım atölyelerini ziyaret ederek araĢtırınız.

5. AKÜ VE ġARJ CĠHAZININ MONTAJI
5.1.Akülerin Gemide Kullanımı
Kimyasal anlamda enerji depolayan ve gerektiğinde bu kimyasal enerjiyi elektrik
enerjisine çeviren cihazlara akü denir. Aküler yapı olarak birbirine benzerlik göstermelerinin
yanı sıra bir grup elektrokimyasal hücreden oluĢmaktadır. Bu hücrelerin her birinde bir
pozitif, bir negatif elektrot ve bir ayıraç mevcuttur.
GMDSS donanımı, enerjisini geminin ana (main) ve yardımcı (emergency) enerji
sistemlerinden sağlar. Normal koĢullarda enerji ihtiyacı ana enerji kaynağından sağlanırken
bunun herhangi bir nedenle devre dıĢı kalması durumunda yardımcı kaynak devreye girer.
Yardımcı enerji kaynakları; ihtiyaç duyulması hâlinde bağımsız olarak yolcu
gemilerinde 36, kargo gemilerinde 18 saat süreyle GMDSS donanımını (VHF, MF, MF/HF,
INMARSAT ve ek yükleri) kesintisiz besleyebilecek kapasitede olmalıdır. Bunlardan baĢka
gemi (ana ve yardımcı) enerji sistemlerinin enerji sağlayamamaları durumunda GMDSS
donanımını bağımsız besleyebilecek yedek bir enerji kaynağı vardır. Yedek enerji kaynağı
akümülatör bataryalarıdır ve VHF radyo donanımıyla geminin çalıĢtığı deniz alanına uygun
temel radyo donanımını aynı anda çalıĢtırabilecek kapasitedir. Bu ya bir yersel MF/HF radyo
verici alıcısı veya bir uydu gemi yer istasyonu- es olabilir (Dublikasyon söz konusu ise bu
cihazların tümü dâhil edilmelidir.).
Yedek enerji kaynağı olarak kullanılan akümülatör batarya grubu/grupları regülâsyon
gereği su alma/batma durumu dikkate alınarak geminin en üst bölümünde besleyeceği
cihazlara en yakın noktada ve iyi havalandırılan bağımsız bir odaya yerleĢtirilir. GMDSS
donanımının yedek akümülatör bataryaları, batarya Ģarj ünitesi dıĢında geminin elektrik
sisteminden tamamen bağımsız olmalıdır. Yedek akümülatör bataryalarının kapasitesi;
bütünüyle GMDSS kurallarına uygun donatılmıĢ gemilerde, tüm GMDSS donanımını
kesintisiz olarak en az 1 saat süreyle (1 ġubat 1995‟ten sonra yapılan gemilerde) çalıĢtırmaya
yetecek kapasitede olmalıdır. Yedek akümülatör bataryalarının verebileceği elektrik
akımının alt sınırı aĢağıdaki donanımın çekeceği akımların toplamı kadardır.
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Acil durum (emergency) aydınlatması harcamasının tamamı
VHF alıcı harcamasının tamamı ve verici harcamasının 1/5‟i
Ses cihazının alıcı harcamasının tamamı ve verici maksimum gönderme gücü
harcamasının 1/4‟ü
MF/HF alıcı harcamasının tamamı ve verici maksimum güçte konuĢma
gönderim harcamasının 1/3‟ü

5.2.Genel Bilgiler
Ġhtiyacınıza uygun doğru yedek güç sistemini bulmak için yedek güç sistemini
kullanacağınız koĢulları kesin olarak belirlemelisiniz. Bir sistem için gerekli yedek akü
miktarını belirlemek diğer bazı uygulamalar kadar kolay değildir. Genel gemi sistemlerinde
sabit akım kullanılmaz. Standartlarda tanımlanan bir bekleme ve bir boĢaltma süresi
vardır.Bu durumda, belirlenmiĢ bir süre için minimum güç miktarını sağlayabilecek bir
yedek akü seçimi yapmak önemlidir. Daha sonra bunu iyi bir yedeklilik için ve yaĢlanmayı
telafi etmek için yüzde 20 ile çarpınız.
Akü seçerken aĢağıdaki kurallar uygulanmalıdır:







Sistemin bekleme konumundaki akımını belirleyiniz. Bu bilgi Acil HaberleĢme
Sistemi Kullanım Kılavuzu‟nda mevcuttur.
Bekleme konumundaki akımı yerel standartların gerektirdiği bekleme suresi ile
çarpınız. Bu tipik olarak 24 saattir.
Bu değeri, akünün 24 saatlik deĢarj olma kapasitesi ile karĢılaĢtırınız.
Sistemin boĢaltma akımını belirleyiniz. Bu bilgi Acil HaberleĢme Sistemi
Kullanım Kılavuzu‟nda mevcuttur.
BoĢaltma akımını yerel standartların gerektirdiği süre ile çarpınız. Bu tipik
olarak bir saat yada 30 dakikadır.
Bu değeri akünün 30 ya da 60 dakikalık deĢarj olma kapasitesi ile
karĢılaĢtırınız.

Tüm aküler Amper/saat cinsinde sınıflandırılmıĢtır. Bir Amper/saat, bir saat için 1 A
anlamına gelir ya da bir saatin onda biri için 10A vs. Amper x saat'tir. 20 A çeken bir aleti,
20 dakika boyunca kullanırsanız kullanılan amper/saat 20 (A) x 0,333 (saat) veya 6,67 Ah
olacaktır. Yedek güç sistemlerinde kullanılan aküler için kabul edilen -neredeyse tüm derin
deĢarj tipi aküler için- Ah sınıflaması "20 saat oranında" dır. Bu, verdiği toplam gerçek
amper/saat ölçülürken 20 saat içinde 10,5 V'ye deĢarj olduğu anlamına gelir.

Resim 5.1: Akü Ģarj cihazı
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5.3. Sistem Yapılandırma
Uygulama PLN-24CH12 (24 Vdc) ve PRS-48CH12 (48 Vdc) akü Ģarj cihazı acil
durum sistemleri için kullanılmak üzere tasarlanmıĢtır. Akü Ģarj cihazları kurĢun ve asit ile
çalıĢan aküleri Ģarj etmek için (Acil haberleĢme Sistemi'ne bağlı yedek aküler) ve aynı
zamanda ek uygulamalara güç sağlamak için tasarlanmıĢ mikro iĢlemci ile çalıĢan
cihazlardır. Kısa açıklama EN54-4 ile tamamen uyumlu olan akü Ģarj cihazı maksimum 12
A'lık bir Ģarj akımı sağlar. Akü Ģarj cihazı iki raf ünitesi (2 RU) yüksekliğindedir ve 19 inçlik
(48,26 cm) bir rafa monte edilmesi gerekir.
Akü Ģarj cihazı paket içeriğinde aĢağıdakiler de bulunmaktadır:

1 adet kurulum ve kullanım kılavuzu

1 adet emniyet talimatları belgesi

1 adet elektrik Ģebekesi fiĢi (kilitlenebilir)

6 adet elektrik çıkıĢ konektörü

3 adet ek çıkıĢ konektörü

1 adet kontak çıkıĢı konektörü

1 adet sıcaklık sensörü konektörü

1 adet sıcaklık sensörü

1 adet elektrik çıkıĢ sigortası (32 A)

1 adet ek çıkıĢ sigortası (5 A)

1 adet elektrik Ģebekesi sigortası (PLN-24CH12 için 6,3 A) veya (PRS-48CH12
için 8 A)

1 adet güç kaynağı sigortası (12,5 A)

2 adet bağlayıcı bant (sıcaklık sensörünü akü kablosuna bağlamak için)

4 adet vida (akü Ģarj cihazını 19 inçlik (48,26 cm) bir rafa monte etmek için)

Tablo 5.1: Uzunluk birimlerinin dönüĢtürülmesi

5.4 Montaj
5.4.1.Arka Paneldeki Bağlantılar

Resim5.2: Akü Ģarj cihazının arkadan görünümü
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Tablo 5.2: Bağlantı noktaları

5.5. DeĢarj Hızının Akü Kapasitesi ve Akü Ömrü Üzerindeki
Etkileri
Akünün deĢarj olma hızı, akünün kapasitesi ve ömrü üzerinde esaslı bir etkiye
sahiptir. ġekil 5.1 deĢarj olma hızının akü kapasitesine olan etkisini gösterir. ġekil, akünün
düĢük hızda deĢarj olduğunda yüksek hızda deĢarj olan bir aküye göre daha yüksek kapasite
sağlayacağını göstermektedir.
A: Akü kapasitesi B: Saat cinsinden deĢarj olma süresi

ġekil 5.1: Kapasite ve deĢarj olma hızı
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5.6.Sıcaklık Etkisi
Akü ömrü ve akü kapasitesi sıcaklıktan etkilenir. Aküler ortalama sıcaklıklarda en iyi
performansı gösterir. Sıcaklık düĢtüğünde akü kapasitesi düĢer ve sıcaklık arttığında akü
kapasitesi artar. (Bu nedenle bir araba aküsü soğuk bir kıĢ sabahında bir gün önce öğleden
sonra çalıĢmıĢ olmasına rağmen boĢalır.). Akülerin binanın ısıtılmayan bir kısmına
yerleĢtirilmesi durumunda, sistem akülerini boyutlandırırken düĢen kapasite göz önünde
bulundurulmalıdır. Aküler için standart sınıflama oda sıcaklığıdır: 25 OC (yaklaĢık 77 OF).
Aküler donduğunda kapasite % 20 azalır. YaklaĢık -27 OC'de, akü kapasitesi % 50'ye
düĢer. Kapasite daha yüksek sıcaklıklarda artar; 50 OC'de akü kapasitesi yaklaĢık % 12 daha
yüksek olacaktır. Akü kapasitesi daha yüksek sıcaklıklarda daha yüksek olmasına rağmen
akü ömrü kısalır. Akü kapasitesi -27 OC'de % 50 azalır fakat akü ömrü yaklaĢık % 60 artar.
Akü ömrü daha yüksek sıcaklıklarda azalır – 25 OC'nin üzerindeki her 10 OC için akü ömrü
yarı yarıya azalır. Bu tüm kurĢun asit aküleri için (sızdırmaz, jelleĢmiĢ, AGM, sanayi tipi
vb.) geçerlidir.
Aküyü Ģarj etme gerilimi de sıcaklıkla beraber değiĢim gösterir. -40 OC'de, hücre
baĢına2,74 V'den; 50 OC'de, hücre baĢına 2,3 V'ye değiĢecektir. Bu nedenle akü Ģarj
cihazınızdaki sıcaklık telafisi seçeneği test, bakım vb. durumlar dıĢında her zaman devrede
olmalıdır. Büyük akü setleri büyük bir termal kütle oluĢturur. Akü kütlesinin çok fazla
olmasından kaynaklanan termal kütle, akülerin dâhili sıcaklıklarını çevresel hava sıcaklığına
kıyasla çok daha yavaĢ değiĢtirecekleri anlamına gelir. Bu nedenle dıĢ sıcaklık sensörü akü
ile termal temas kuracak Ģekilde bağlanmıĢ olmalıdır. Bu sayede sensör gerçek akü iç
sıcaklığına çok yakın bir değer gösterecektir.

5.7. Kurulum
Akü Ģarj cihazını 19 inç‟lik (48,26 cm) rafa monte etmeden önce akü jumper ayarı
yapılmalıdır.

5.7.1. Akü Jumper Ayarı
Akü Ģarj cihazı her 4 saatte bir toplam çıkıĢ akımı (ana artı yardımcı) <12 A olduğu
takdirde, bağlantılar ve akü sigortası ile birlikte akünün rezistans ölçümünü (Ri)
gerçekleĢtirir. Her akü Ģarj cihazı türü için yardımcı kartta rezistansı ve izin verilen deĢarj
olma akımı ile ilgili tetikleme eĢiklerini ayarlamaya yarayan bir jumper bulunur.
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ġekil5.2: Jumper ayarları

Mümkün olduğu kadar büyük çapta (min35 mm2) kısa akü kabloları
kullanılmalıdır.





10 mm2lik bir kesit için direnç 2 mΩ/m'dir.
16 mm2lik bir kesit için direnç 1.25 mΩ/m'dir.
25 mm2lik bir kesit için direnç 0,8 mΩ/m'dir.
35 mm2lik bir kesit için direnç 0,6 mΩ/m'dir.

Örneğin;1.5 m uzunluğa ve 10 mm2lik kesite sahip akü kabloları için (+ ve -) direnç
6mΩ'dur.

Bağlantılar mümkün olduğu kadar az direnç oluĢturmak için gerektiği gibi
yapılmalıdır.

Ek bir akü sigortası yaklaĢık 1 ila 2 mΩ ekleyecektir.

5.8. Raf Montajı
Akü Ģarj cihazı, 19 inçlik (48,26 cm) bir rafa monte edilmelidir.

ġekil 5.3: Raf montajı
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Resim 5.2:Üst görünüm

Tablo 5.3: Üst görünüm iĢlevleri

ġekil 5.4: Akü Ģarj cihazı blok diyagramı
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Bir akü Ģarj cihazının montajını, elektrik bağlantılarını öğrenme faaliyetinde
öğrendiğimiz yönergelere uygun olarak yapınız.
ĠĢlem Basamakları








Akü Ģarj cihazının montajını yapınız.
Jumper ayarını yapınız.
Akü Ģarj cihazının raf montajını yapınız.
Elektrik kablo bağlantılarını yapınız.
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Öneriler
Sistemin temel iĢlevlerini yerine getirip
getirmediğini kontrol etmelisiniz.
Jumper ayarını katalogdan kontrol
ederken kumanda kullanınız.
Montaj deliklerini hazırlamadan önce
mutlaka birkaç kere ölçmelisiniz.
Elektrik kablo bağlantılarının doğru
yapıldığını enerji vermeden önce
mutlaka avometre ile kontrol ediniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru değerleri yazınız.
1. Mümkün olduğu kadar ……… çapta ……kısa akü kabloları kullanılmalıdır.
2. 10 mm2 lik bir kesit için direnç ………mΩ/m'dir.
3. 16 mm2 lik bir kesit için direnç ………mΩ/m'dir.
4. 25 mm2 lik bir kesit için direnç ……..mΩ/m'dir.
5. 35 mm2 lik bir kesit için direnç ………mΩ/m'dir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–6
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6
ÖĞRENME KAZANIMI
INMARSAT A/B/C uydu haberleĢme cihazlarının montajını yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


INMARSAT A /B/C uydu haberleĢme cihazlarının montaj iĢlemlerini yapan
gemi elektroniği Ģirketlerinin bakım ve onarım atölyelerini ziyaret ederek
araĢtırınız.

6. INMARSAT A/B/C UYDU HABERLEġME
CĠHAZLARININ MONTAJI
6.1. Anten Birimi montaj Yeri Seçilmesi
Yüksek yönlü anten ünitesi, ideal montaj yeri radar anteninin çapı dıĢında bir direkte
olmalıdır. Ön planda göründüğü gibi -5º ve aĢağı kıç yön -15º sancak yönünde olmalıdır. Bu
kavram, aĢağıdaki Ģekilde tasvir edilmiĢtir. Gölge sektörü vb. anten direği, çubuk anten, bir
metre 2 derece içinde olmalıdır.

ġekil 6.1: Gemi üzerinde anten birimi yerleĢimi

Inmarsat-B / F Inmarsat-C hem yer hem de gemi istasyonlarına kurulur. Inmarsat-C
anten Inmarsat-B / F antenini S-band radar anten biriminden ayırınız, bu aralık en az 8 metre
olmalıdır.

ġekil 6.2:S-band radardan uzaklık ve kurulum alanı
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6.2. Anten Montajı
50/100 m kablo için bir konektör kullanılmalıdır. 50 ya da 100 m anten kablosu
mevcuttur. Anten kabloları kısaltılarak kullanılmaz. Veri kaybını önlemek için zemin ile
anten direği kaynaklanmıĢ olmalıdır. Anten montajı için (M6) paslanmaz çelik cıvata
kullanılmalıdır. Ayrıca verilen topraklama kablosu uzunluğu 340 mm olmalıdır.

ġekil 6.3: Montaj boru ve anten direği

Anten ünitesi giriĢi monte etmek için, özel bir boru gereklidir. Montaj için aĢağıdaki
iĢlemleri özenle yapınız.

Boru diĢlerine silikonu uygulayınız.

Üç cıvatayı anten ünitesinden anten tabanına bağlayınız.

Takma kabloyu küçültme tüpüne geçiriniz (300mm) anten birimi konektörüne
kabloyu takınız.

Anten birimi alt temas üst edene kadar makaronla yukarı kaydırınız.

Borunun üst kenarına sıkma tüp silikon kauçuk uygulanır ve bantla anten sonu
biriminin altı arasında mesafe en az 50 mm olmalıdır.

Anten tabanının altındaki yuvaya (ürünle verilir) kablo koruyucusunu
yerleĢtiriniz.

Sırayla boru ve anten tabanı ile anten kablosunu geçiriniz.

ġekil 6.4: Kablo borusu boyunca geçen anten birimi
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ġekil6.5: Su geçirmez bağlantı

6.3. Terminal Ünitesi Montajı
Terminal birimi kurmak için aĢağıdaki Ģekilde verilen mesafelere uygun yer
seçiniz.



Sıcaklık ve nem ılımlı ve istikrarlı olmalıdır.
Bakım ve cihazı kontrol etmek için iki taraf ünitesi arkasında ve kablolar için
yeterli boĢluk bırakınız.

ġekil 6.6: Terminal birimi, masa üstü montaj

6.3.1.Gömme Montaj
Montaj yapılırken kurallara uygun iĢlem sırası yapınız. Ölçme iĢlemini mutlaka 2 kere
kontrol ediniz. Montaj için(M4x20) baĢlı vida kullanılmalıdır. Bölme duvarının kalınlığı 11
ila14 mm kalınlığında tava kafa uzunluğu 14 mm olmalıdır. Bölme kalınlığı vidaları A + 7.8
± 2 mm uyacak ölçülerde olmalıdır. Ayrıca B uzunluğu max8mm (B≤8 mm) olmalıdır.

ġekil 6.7: Gömme montaj için boyutlar
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6.3.2.Bölme Montaj







Üst kapaktan alt kasayı ayırmak için birimden dört vidayı çıkarınız.
Dört noktadan vida ile montaj konumuna alt kasayı sabitleyiniz.
Kablo alt veya arka panelden girilebilir. Uygun giriĢ seçiniz(Arka için aĢağıdaki
gibi pano giriĢinde gösterildiği gibi).
Kelepçe yönünü değiĢtirmek için iki vida kablo kelepçesini çıkarınız.
Kelepçesini 90 derece döndürünüz.
Kelepçe düzeltmek için iki vida sabitleyiniz.

ġekil 6.8: Kablo kelepçesi, montajı

6.4. Terminal Birimi Anten Kablo Bağlantı

ġekil 6.9:Tehlike Uyarısı / Alınan Çağrı Ünitesi IC-305
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Acil durum uyarısı IC-305 bağlamak için CP16-02201 kullanınız. Ġsteğe bağlı COSPEV-SB-C 0.2x5P kablosu veya JIS kablosu (Japonya Endüstriyel Standartları) TTYCS-4
veya eĢdeğeri bağlantı kutusu ile bağlamak için kullanılabilir. Kablonun çapına bağlı olarak
kablo ek kelepçesini seçiniz, bağlantıları yapınız.

ġekil 6.10: Tehlike uyarısı IC-305 kablolama
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Bir Ġnmarsat cihazının montajını, elektrik bağlantılarını öğrenme faaliyetinde
öğrendiğimiz yönergelere uygun olarak ve anten bağlantı Ģemalarını inceleyerek yapınız.
ĠĢlem Basamakları

 Ġnmarsat cihazının anten montajını
yapınız.
 Konnektör bağlantısı yapınız.
 Gömme montaj yapınız.
 Su geçirmez ek yapınız.
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Öneriler
Sistemin temel iĢlevlerini yerine getirip
getirmediğini kontrol ediniz.
Konnektörü gözle ve avometre ile test
ediniz.
Montaj deliklerini hazırlamadan önce
mutlaka bir kere daha ölçünüz.
Elektrik kablo bağlantılarını doğru
yapıldığını enerji vermeden önce
mutlaka avometre ile kontrol ediniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak yanlarındaki boĢluğa “doğru” ya da
“yanlıĢ” D/Y yazınız.
Bölme montajı yaparken;
1.

( )Üst kapaktan alt kasayı ayırmak için birimden dört vida çıkarılır.

2.

( )Altı noktadan vida ile montaj konumuna alt kasa sabitlenir.

3.

( )Kablo alt veya arka panelden girilebilir.

4.

( )Kelepçe yönünü değiĢtirmek için iki vida kablo kelepçesi kesilir.

5.

( )Kelepçesi 90 derece döndürülür.

6.

( )Kelepçe, düzeltmek için dört vida ile sabitlenir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise „Modül Değerlendirme‟ ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
KONTROL LĠSTESĠ
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz.
DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Hayır

VHF ve VHF-DSC radyo haberleĢme cihazlarının montajı
Montaj Ģemalarını okumayı uygulama yapabilecek
seviyede öğrendiniz mi?
Elektriksel bağlantı Ģemalarının özelliklerini bağlantı
yapabilecek seviyede öğrendiniz mi?
Anten Bağlantı özelliklerini öğrendiniz mi?
VHF ve VHF-DSC cihazının montajını yaptınız mı?
VHF ve VHF-DSC cihazının elektrik bağlantılarını
yaptınız mı?
VHF ve VHF-DSC cihazının anten montajını yaptınız
mı?
MF/HF, MF/HF-DSC ve radyo teleks haberleĢme cihazlarının montajı
MF/HF, MF/HF-DSC ve radyo teleks haberleĢme
cihazlarının montajını yaptınız mı?
MF/HF, MF/HF-DSC ve radyo teleks haberleĢme
cihazlarının elektrik bağlantılarını yaptınız mı?
MF/HF, MF/HF-DSC ve radyo teleks haberleĢme
cihazlarının anten montajını yaptınız mı?
FLEET 33/55/77 uydu haberleĢme cihazlarının montajı
FLEET 33/55/77 uydu haberleĢme cihazlarının
montajını yaptınız mı?
FLEET 33/55/77 uydu haberleĢme cihazlarının elektrik
bağlantılarını yaptınız mı?
FLEET 33/55/77 uydu haberleĢme cihazlarının anten
montajlarını yaptınız mı?
Aero VHF cihazının montajı

1.

Aero VHF cihazının montajını yaptınız mı?

2.

Aero VHF cihazının elektrik bağlantılarını yaptınız mı?

3.

Aero VHF cihazının anten bağlantılarını yaptınız mı?

1.
2.

Evet

Akü ve Ģarj cihazının montajı
Akü ve Ģarj cihazının montajını yaptınız mı?
Akü ve Ģarj cihazının jumper ayarlarını yaptınız mı?
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3.

Akü Ģarj cihazının raf montajını yapabildiniz mi?

4.

Akü ve Ģarj cihazının elektrik bağlantılarını yaptınız mı?

1.
2.
3.
4.

INMARSAT A /B/C uydu haberleĢme cihazlarının montajı
INMARSAT A/B/C uydu haberleĢme cihazlarının
montajı yaptınız mı?
INMARSAT A/B/C uydu haberleĢme cihazlarının
bağlantılarını yaptınız mı?
INMARSAT A/B/C uydu haberleĢme cihazlarının anten
montajı yaptınız mı?
Su geçirmez ek yapabildiniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

+Vin-Vin-ground

24 vVDC
Ground
+Vout-Voutremote-NC
12V DC

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

100
150/250W
IMO

RGB213
Ekranlı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Doğru
Doğru
YanlıĢ

1
2
3
4

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

TNC-BNC
ENT
50 OHM
18*18
RGB 400

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Kısa-35 mm2
2
1.25
0.8
0.6

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-6’NIN CEVAP ANAHTARI
Doğru
YanlıĢ
Doğru

1
2
3
4
5
6

YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
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