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İçindekiler

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)

Kablosuz duyarga ağları (KDA), Nesnelerin İnterneti kavramının hayatımıza girmesi ile birlikte
büyük önem kazanmıştır. Özellikle, bilgi teknolojilerinin ve Nesnelerin İnterneti uygulamalarının
yoğun bir şekilde kullanılacağı ve temel amacının endüstrinin verimliliğinin arttırılması olan
Endüstri 4.0 kavramı, bu tür ağların ne kadar önemli olduklarına işaret etmektedir. Otomasyonu
hayatın her alanına yayacak olan Nesnelerin İnterneti teknolojileri ürettikleri katma değerle birçok
yeni iş alanlarının doğmasına vesile olacaktır [1].

KDA, ağ oluşturmak için farklı cihazları farklı yeteneklere ve kaynaklara entegre etmektedir.
Burada belirleyici rol, ağ protokolleri tarafından sağlanır. Bunun çarpıcı bir örneği, farklı düzey,
ölçek ve amaca sahip modern ağların büyük çoğunluğunun temeli olan TCP/IP protokol yığınıdır.
TCP/IP’nin başarısındaki en önemli faktör, standardın kullanımının basit olması ve farklı
uygulama senaryoları için esnek bir ortam sağlamasıdır. Küçük bir otomatik sistem için bile, IPv6
etkin küçük nesnelerin sayısı birkaç yüzü aşabilir. Böyle bir senaryoda, düğümler genellikle dar
bant telsizler kullanarak bir KDA oluşturan birbirine bağlanan kablosuz aygıtlardır. Yeni uygulama
alanlarının tanıtılması ile, KDA’lar günlük yaşamın çeşitli yönlerini otomatikleştirmek için giderek
daha fazla kullanılmaktadır. Akıllı Şebekeler, Akıllı Evler ve Akıllı Sağlık gibi uygulamalar, sınırlı
enerji kaynaklarına sahip düşük güç gerektiren operasyonlar gerektirir [1]. Genellikle bu tür
uygulamalar pil kullanarak çalıştırmayı gerektirir. Dahası, KDA uygulamalarında kullanılan
düğümler birbirine ve internete bağlanarak bağlantılı bir nesnelerin interneti (Internet of Things -
IoT) oluşturur. NB-IoT ise, hücresel iletişim için kullanılan 3GPP tarafından yakın zamanda
standartlaştırılmış bir protokoldür. 3GPP, Genişletilmiş Kapsamlı GSM IoT (Extended Coverage
GSM Io), Uzun Vadeli Evrim (Long Term EvolutioN (LTE-M)) ve Dar Bant Nesnelerin İnterneti
(NB-IoT) teknolojilerini standartlaştırmak için çalışmalar yürütmektedir. Bu çözümler Düşük
Güçlü Geniş Alan (Low-Power Wide-Area -LPWA) teknolojileridir. Bu, tasarım hedeflerinin
genişletilmiş kapsama alanı, düşük güç ve düşük maliyetli cihazlar ve büyük bağlantılar olduğu
anlamına gelir.

NB-IoT, temel olarak nesnelerin interneti uygulamalarının ihtiyaçlarını optimize etmeyi amaçlayan
ve sonuç olarak IoT'nin kolay dağıtımına ve geliştirilmesine yardımcı olan düşük bantlı bir
protokoldür. Akıllı ölçüm, hassas tarım, akıllı park, akıllı sağlık, endüstriyel kontroller sayısız IoT
uygulamasından birkaçıdır (Şekil 1).



3

Şekil 1: Nesnelerin İnterneti kullanım alanları

NB-IoT, mobil ağlar üzerinden internet bağlantısı sağlayan bir LPWAN radyo erişim teknolojisidir.
Bunlara genellikle hücresel loT veya mobil IoT teknolojileri denir [2]. NB-IoT'nin geleneksel
hücresel teknolojilerle benzer yetenekler sunduğunu, ancak maliyet, güç tüketimi ve sinyal etkisi
açısından kaynakları kısıtlı cihazlar için optimize edildiğini açıklamaktadır. Bu, NB-IoT'nin pil
ömrü birkaç yıl olan pille çalışan uygulamalar için kullanılmasına olanak tanır. NB-IoT, düşük veri
hızına ve cihaz karmaşıklığına sahip makineler arası uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır.
NB-IoT, uzak ve kapalı konumlara ulaşmak için kapsama genişletme yöntemleri, cihaz
karmaşıklığını ve fiyatını azaltan basitleştirilmiş ağ prosedürleri ve cihazın pil ömrünü uzatmak
için genişletilmiş güç tasarrufu yöntemleri sunar. Mart 2019 itibariyle, 52 ülkede LTE-M veya
NB-IoT ağlarını kullanan 102 operatör mevcuttur. NB-IoT, 28 ülkede kullanılmaktadır ve daha
birçok ülke bu teknolojiye yatırım yapmaktadır. Şekil 2, 2019 yılındaki bahsedilen teknolojilerin
dağılımını göstermektedir [3].
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Şekil 2: NB-IoT VE LTE'nin dünya çapındaki dağıtım haritası [3]

Endüstriyel ortamlarda yer alan cihazların 868 Mhz’lik haberleşme modülü kullanılarak yüksek
güvenilirlik ve kestirilebilir düşük gecikme elde etmeyi hedefler. Bu kapsamda 868 Mhz radyo
frekansını kullanan haberleşme modülü özgün olarak geliştirilir (Ek 1-Haberleşme Modülü). Dar
bantta kanal atlama gerçekleştirecek olan haberleşme modülü, cihazlar arasında kaynak ayrımını
etkin bir şekilde yapar. Geliştirilecek çözüm, IEEE ve ETSI standartlarına uygun olarak tasarlanır
[4]. Zaman paylaşımı, cihazlar arasındaki çakışmayı ortadan kaldırarak elde edilebilecek
potansiyel işleri (throughput) artırır ve uygulamalara deterministik gecikme sağlar. Aynı zamanda
iletişim güç kontrol yöntemleri kullanılarak, 868 MHz bandında geçerli olan iletim güç limitlerini
sağlayacak bir çözüm ortaya koyar. IPv6 tabanlı özgün haberleşme protokolü yardımı ile
cihazlardan elde edilen veriler bulut tabanlı veri yönetim sistemine aktarılır. Aktarılan veriler
kullanılarak, endüstriyel ortamın otomasyonu sağlanır (Şekil 3). Endüstriyel süreç izleme ve
otomasyon gibi kritik uygulamalar için önerilen sistem modeli, düşük güçlü kablosuz ağlardan
yararlanarak, gelişmekte olan Endüstriyel Nesnelerin İnternetine önderlik etmesi hedeflenir.

Şekil 3: Örnek bir endüstriyel internet çözümü
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Bu amaçla, haberleşme modülü tasarlanarak açık kaynak kodlu işletim sistemi olan Contiki ile
protokolün testi gerçekleştirilir. Contiki, özellikle akıllı cihazlar için gömülü ağ sistemleri için
tasarlanmıştır. Contiki, UDP, TCP ve HTTP gibi standart protokollerin yanı sıra 6lowpan, RPL ve
CoAP gibi düşük güçlü ağlar için standartlarla eksiksiz bir IP yığınını destekler [5]. IPv6 yığını,
Contiki için Cisco tarafından geliştirilmiştir. Ayrıca Contiki, TCP/IP iletişimi sağlayan sensör
ağları için ilk işletim sistemidir ve mimarinin blok diyagramı Şekil 4’te gösterilmektedir [6, 7].

Şekil 4: Standart TCP/IP Model ve Contiki OS Mimarisi

Contiki, belirli mikrodenetleyici için yapılandırma dosyaları oluşturarak ve mevcut genel
yapılandırma dosyalarını düzenleyerek kolayca kendi kartlarına taşınabilir. Bu, CC2538, CC2650
ve MSP430 vb. gibi çeşitli mikrodenetleyici mimarilerinde çalıştırmanın mümkün olduğu
anlamına gelir [7]. Contiki, yalnızca birkaç kilobayt kullanılabilir bellek ile çalışabilen küçük
sistemler için oluşturulmuştur. Standart bir tasarım 2 KB RAM ve 40 KB ROM gerektirir; bu
nedenle, bellek açısından son derece verimlidir ve bir bellek ayırma süreci topluluğu sağlar.

IEEE 802.15.4 kablosuz kişisel alan ağı standardıdır ve kısa mesafelerde bilgi aktarmak için
kullanılır. Standart, cihazlar arası iletişim için fiziksel ve Ortam Erişim Kontrolü
(MAC)katmanlarını tanımlar. Ağdaki maksimum veri iletim hızı 250 kbit/saniye olduğundan
düşük güç tüketimi sağlanmış olur. IEEE 802.15.4 standardı, üç farklı frekans bandı tanımlayarak
farklı kullanım alanlarına hizmet eder. Tablo 1’de veri hızı, kanal sayısı ve bölge gibi genel
özellikleri verilmiştir. Tabloda gösterilen frekans bantları, kablosuz haberleşmede herhangi bir
lisansa gerek duymadan sadece belirli bir çıkış gücü sınırlamasına uyularak kullanılan frekans
bantlarıdır. Bu frekanslardan 2.4 GHz, dünyada çoğu ülkede lisanssız olduğu için daha çok tercih
edilir. Fakat bu sertifikasız frekanslarda çalışan cihazlar girişim sinyaline açıktır. Frekans
bantlarındaki bazı kanallar, dağılım içerisinde yeniden yapılanmayı mümkün kılar. Standardın
getirmiş olduğu bu özellik ile dinamik kanal seçimi, hedef enerji tespiti, hizmet kalitesi gibi
olgular işaretçiler ile kontrol edilir. Düşük yayılım kayıplarına sahip olduğundan düşük frekanslar
kullanılarak uzak mesafelere veri iletimi gerçekleştirilebilir [8].
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Tablo 1.IEEE 802.15.4 Radyo özellikleri

Frekans
(MHz)

Kanal Bölge Veri Hızı
(kbit/s)

Baud Hızı
(kBaud)

Modülasyon

868-868.6 0 Avrupa 20 20 BPSK

902-928 1- 10 Amerika 40 40 BPSK

2400-2483.5 11-26 Dünya 250 65.5 O-QPSK

IEEE 802.15.4 PHY katmanının bazı özellikleri vardır:

● Radyo alıcı-vericinin aktivasyonu ve devre dışı bırakılması,
● Enerji Algılama (ED), Link Kalite Göstergesi (LQI),
● Kanal Seçimi, Clear Channel Assessment (CCA),
● Paketlerin fiziksel ortam üzerinden iletilmesi veya alınması

IEEE 802.15.4 standardı, Şekil 5'te gösterildiği gibi, aralarında yayılmış 27 kanaldan oluşan üç
farklı frekans bandını tanımlar. Avrupa'da 300 kHz bant genişliğine ve 0,6 MHz kanal alanına
sahip 868,3 MHz frekans bandı kullanılmaktadır; Amerika'da 902-928 MHz frekans bandı 600
kHz bant genişliğine ve 2 MHz kanal alanına sahip; 2000 kHz bant genişliğine ve 5 MHz kanal
alanına sahip 2,4-2,4835 GHz frekans bandı dünya çapında kullanılmaktadır [8].

868 MHz bandı, spektrum kullanım yönetmeliklerine uyduğu sürece hemen hemen her cihaz
tarafından kullanılabilen lisanssız bir spektrumdur. Kullanım, bant genişliği, Etkili Yayılan Güç
(ERP) ve 868 MHz için her iki görev döngüsüne dayanan spektrum erişim yöntemi olarak
tanımlanır. 868 MHz bandı, belirli bir cihaz kategorisini hedefleyen 3 banda bölünmüştür. Alt bant
(863-865 MHz) kablosuz ses olarak, orta bant (865-868 MHz) ise RFID cihazları olarak
belirlenmiştir. Üst bant (868-870 MHz) alarmlar olarak belirlenmiştir, ancak daha genel iletişim
türleri için kullanım görmeye başlamıştır. Bantların her biri, Tablo 2'de listelendiği gibi farklı
spektrum düzenlemelerine sahip olan çoklu alt bantlara bölünmüştür.

Tablo 2. 868 MHZ Alt Bantları ve Uygulamaları [9, 10]

Frekans
(MHz)

Standartlaştırılmış
uygulama

Güç Potansiyel cihazlar

863.00 - 870.00 Genel Kullanım 25 mW Yayılmış spektrum teknikleri dahil olmak
üzere dar ve geniş bant cihazlar için

863.00 - 865.00 Mikrofon 10 mW Mikrofonlar, kablosuz ses ve akış Örn.
bebek alarmları ve kablosuz kulaklıklar

864.80 - 865.00 Kablosuz Ses 10 mW

865.00 - 868.00 RFID 2 W RFID okuyucular ve etiketler

868.00 - 868.60 Genel Kullanım 25 mW Wireless-M, Z-Wave, IEEE 802.15.4
tech-nologies,LoRa,SigFox

868.60 - 868.70 Alarm 10 mW Ateş ve davetsiz misafir uygulamalar
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868.70 - 869.20 Genel Kullanım 25 mW Endüstriyel uygulamalar

869.20 - 869.25 Sosyal Alarm 10 mW Telecare (kendi kendine/otomatik tetiklenen
alarmlar)

869.40 - 869.65 Genel Kullanım 500 mW Endüstriyel veri bağlantıları ve iletişim
cihazları, Wireless-M,LoRa,SigFox

869.65 - 869.70 Alarm 25 mW Ateş ve davetsiz misafir uygulamalar

869.70 - 870.00 Genel Kullanım 25 mW Ateş ve davetsiz misafir uygulamalar

Şekil 5: IEEE 802.15.4 standardı için frekans bantları [11]

TSCH, IEEE 802.15.4 standardının MAC katmanına bir değişiklik olarak sunulmuştur [12, 13].
Bu protokol, cihaz senkronizasyonunun verimliliğini artırmak için tasarlanmıştır. TSCH, zaman
aralığı ve kanal atlamalı bölümlere ayrılabilir. Zaman dilimleri, zamanın hücrelere bölündüğü bir
bölümdür (Şekil 6).

Şekil 6: TSCH Çizelge çerçevesi ve zaman paylaşımı
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Veri paketleri zaman diliminin başlangıcından itibaren TsTxOffset’ten hemen sonra iletilir.
Bununla birlikte, senkronizasyonun bozulması durumunda alıcı düğüm guardtime kanalını
dinlemeye başlar. Buna ek olarak, paketin alımı TsTxOffset'ten sonra GuardTime içinde
başlamıyorsa, düğüm enerji tasarrufu yapmak için radyosunu kapatır. Sıcaklık ve besleme
gerilimindeki farklılıklar nedeniyle, farklı düğümlerin saatleri tipik olarak farklı frekansta darbe
alıp saat kaymasına neden olur. Bu nedenle, düğümlerin periyodik olarak yeniden senkronize
edilmesi gerekir.

TSCH, senkronize bir ağ ağı oluşturur. Her düğüm, başka bir düğümden bir işaret duyduktan sonra
ağa katılır. TSCH ağının sıkı bir senkronizasyona sahip olması gerekir. Genel olarak, zamanı takip
etmek için her düğüm gerçek zamanlı bir saat ile donatılmıştır. Bununla birlikte, bir düğümdeki
zaman, diğer komşu düğümlere göre ayarlanabilir. Bu nedenle, komşu düğümün saati ile periyodik
olarak yeniden senkronizasyon gereklidir. Her düğüm kendi ağ zamanını komşularına gönderir. Bir
düğüm zaman kaynağından bir veri veya ACK çerçevesi aldığında senkronizasyon güncellenir.
IEEE802.15.4 standardında TSCH ağındaki senkronizasyon için iki mekanizma tanımlanır [11].
Bunlar:

● Düğüm, her seferinde komşusundan aldığı veri paketini, paketin alınmaya başladığı anı
referans alarak damgalamaktadır. Daha sonra senkronizasyona yardımcı olan komşu
düğümle zamansal olarak eşleşmek için zaman aralığının sınırları kaydırılır. Bu adım ağa
dahil olan bir cihazın işaretçiyi (EB) duyduktan sonra başlangıçta komşuya eşitlenmesi için
kullandığı prosedür gibidir. Buna "çerçeve tabanlı senkronizasyon" da denmektedir [11].

● ACK tabanlı senkronizasyonda, onay mesajını(ACK) ileten cihaz kendi zamanlama
bilgileriyle onay iletisini alacak cihazın zamanlama bilgisini karşılaştırır. Paketin düğüm
tarafından alınma zamanıyla, düğümde alınması gereken zaman arasındaki fark bulunarak
karşılaştırma işlemi gerçekleştirilir. Aradaki zamanlama farkı, paketi gönderen düğüme
ACK paketine konulacak bir zaman damgası yardımıyla bildirilir. Hangi düğümün
zamanlama için kullanılacağı ise düğümün ağdaki pozisyonuna göre belirlenebilir.

●

Şekil 7: IEEE802.15.4e TSCH protokolünde senkronizasyonu sağlayan iki farklı yöntem
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2. Problem/Sorun:

Günümüzde var olan birçok fabrika, yeterli düzeyde otomasyona sahip değildir. Bu sistemlerin
otomasyona dahil edilmesindeki temel engel; fabrika ortamına yerleştirilmesi gereken
kablolamanın zor oluşu, maliyetinin yüksek oluşu ve etkili çalışma ortamlarının olmayışıdır. Zira
bu kabloların, fabrika ortamına yerleştirilmesi sırasında üretimin büyük ölçüde aksamasına neden
olur. Dolayısıyla kablolama gerektirmeyen ve kolayca var olan sistemlere entegre edilen,
endüstriyel ortamda çalışabilen kablosuz otomasyon sistemlerine ihtiyaç vardır. Günümüzde
fabrikaların üretim takipleri genellikle insanlar aracılığı ile yapılır. Bu durum insanın doğası gereği
hata toleransını azaltır. Bu sistemlerin akıllı hale getirilmesi, kablolu var olan yöntemlerin
endüstriyel ortamlara dahil edilmesi; maliyet, fayda açısından problemler barındırır. Fabrikalarda
kabloların döşenmesi ciddi üretim aksamalarına sebep olabilir. İnsan kaynaklı sistemlerin kontrol
edilememesi, fabrika üretimlerinde ölçülemeyen giriş-çıkış maliyetine sebep olur. Sisteme girdi
olarak yüklenen malzemeler ile çıktı ürünler arasındaki kayıpların, üretim bandı boyunca takip
edilememesi ciddi ekonomik kayıplara neden olur. Bu şekilde fabrika otomasyonlarında tam
kontrolün sağlanamaması, kabloların kapladığı alanların fazla olması, bütünleşik sistem takip
mekanizmasından muzdariptir.

 
3. Çözüm

Üretim ortamına Nesnelerin interneti teknolojisinin entegre edilmesi, kararlı ve akıllı çözümler
sunar. Akıllı sistemlerin süreçlere dahil olması, fabrika otomasyonundaki üretimin her aşamada
daha kararlı takibini gerçekleştirir. Endüstriyel ihtiyaçların karşılanmasında IEEE 802.15.4
(TSCH), 6TiSCH, 6LoWPAN ve NB-IoT kavramları birlikte kullanılarak yeni IoT teknolojileri
sunar [14, 15]. Çoklu kanal, daha fazla cihazın aynı anda farklı kanal değerlerini kullanarak
çizelge çerçevesini değiştirmesini sağlar. Dolayısıyla ağ kapasitesini arttırır. Buna ek olarak kanal
atlama, girişim ve çok-yollu sönümlenme etkilerini azaltır ve böylece iletişim güvenilirliğini
artırır. Dolayısıyla TSCH zaman paylaşımlı erişim modu sayesinde çok düşük görev döngüsünü
(enerji verimliliği) korurken artan ağ kapasitesi, yüksek güvenilirlik ve öngörülebilir gecikme
sağlar. Önerilen mekanizma, güç tahsisi, zaman paylaşımlı kanal atlama ve iletim güç kontrolünü
sağlar. Kanal atlama yöntemi özellikle girişimin yüksek olabileceği endüstriyel alanlar için üstün
bir kararlılık performansı sağlar. Çok kanallı mekanizma sayesinde, farklı frekans kanalları
kullanılarak aynı zaman diliminde birden fazla iletişim gerçekleşebilir. Ayrıca, aynı bağlantı için
farklı zaman aralıklarında farklı frekansta ilerleyerek kanal atlama mekanizması sağlanmış olur.
Bu, zaman içinde tüm mevcut kanalların iletişimler için kullanılmasını ve dolayısıyla girişimin
olumsuz etkisinin azaltılmasını sağlar. TSCH, her düğümün ne zaman iletim, alma ve uyku
zamanının geldiğini bildiği bir çizelge oluşturur. Bu çizelge dolaylı olarak her düğümün tükettiği
enerji miktarını kontrol eder. 6TiSCH, IEEE802.15.4e standardının TSCH modu üzerinden IPv6
yönlendirmesini etkinleştirmek için geliştirilmiştir [14 - 16]. Bu protokol, uygulama
gereksinimlerine göre ağdaki cihazlara bant genişliği kaynaklarını dinamik olarak ayarlar. Çok
sayıda ucuz cihazlarla desteklenen NB-IoT teknolojisi, önümüzdeki yıllar için uygun maliyetli bir
çözüm sunmayı vaat eder. NB-IoT, LTE'ye dayanmasına rağmen, mevcut LTE cihazlarıyla tam
olarak geriye dönük uyumlu olmadığı için yeni bir radyo erişim teknolojisidir. 868 MHz radyo
frekansı, kontrol sinyalinin silinmesine veya bozulmasına yol açabilecek her türlü uygulama
arasında rekabet ettiği 2,4 GHz veya 5 GHz gibi diğer frekanslardan daha az sıkışıktır. Alt-GHz
tescilli protokoller, genişletilmiş kapsama alanları, uygulama kolaylıkları nedeniyle genellikle
düşük güç, düşük veri hızlı kablosuz ağlar için en iyi seçimdir. Bu radyo frekansı, diğer frekanslara
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göre daha az girişimlerden etkilenir. Haberleşme enerjisinin kontrolü algılayıcı ağlarda yaşam
süresini uzatmak ve enerji verimliliğini sağlamak için etkili bir faktördür. Ağdaki bütün linklerin
mevcut bulunan en yüksek enerji seviyesinin kullanılmasının büyük miktarda enerji kaybına neden
olduğu görülmüştür. Bu nedenle her bir link için optimal güç seviyesinin atanması enerji kaybını
büyük ölçüde düşürür ve ağ yaşam süresini yükseltir. Çalışmada iletişim güç kontrolü yapılarak
cihazlar arasında haberleşme sırasında kullanılan enerjinin azaltılması sağlanır. İletim gücü,
dinamik ayarlanarak bağlantı kalitesi göre yeni bir çözüm önerilir. Çözüm, iletim çıkış gücünü
otomatik olarak azaltır. Azaltılmış güç, girişim sorunlarının azalması ve pil kapasitesinin artması
anlamına gelir. Çünkü, daha yüksek bir gönderme gücü kullanmak aynı frekans bandındaki diğer
kullanıcılara yönelik girişimi artırır. IEEE 802.15.4 250 kbps DSSS-OQPSK-250 PHY, düşük
güçlü kaynak kısıtlı ağlarda en yaygın kullanılan radyo arayüzüdür ve 6TiSCH protokolünün
geliştirilmesinde bir referans görevi görürken, birçok IIoT uygulamasında yetersiz iletim mesafesi,
engellerden geçme ve girişime duyarlılıktan muzdariptir. Neyse ki, 6TiSCH yığını diğer frekans
bantlarında da kullanılabilir. Çalışmada, 4 kanallı 868 MHz bandını kullanarak 6TiSCH protokol
yığınına entegrasyonu gerçekleştirilir. 868 MHz radyo kanallarının TSCH üzerinde etkili bir
şekilde güç paylaşımı yapılması planlanır. ETSI’in sunduğu 868 standardına göre düşük MHz’li
radyo kanalları için belirli güç aralıkları mevcuttur. Bu değerlerin optimal kanallı stratejiyi
sağlayabilmesi için komşu cihazlar arasında güç paylaşımının yapılması gerekir. Dahası, optimal
kanal değiştirme çözümü tarafından karşılanması gereken bazı gerekli kurallara dayanarak, kanal
değiştirme stratejisini hesaplamak için alternatif bir çözüm önerilir. Kanal değiştirme yöntemi
özellikle girişimin yüksek olabileceği endüstriyel alanlar için üstün bir kararlılık performansı
sağlar.

4. Yöntem

Fabrika otomasyonunda uygulanmak istenen NB-IoT teknolojisi, üretim cihazlarının 868 MHz
radyo frekansına sahip haberleşme modülü ile gerçekleştirilmesini ifade eder. Fabrikaya kurulması
planlanan cihazların birbirleri ile haberleşmesi için 6tisch, 6lowpan ve coap protokollerini kullanır.
6TiSCH protokolünün güncel sürümü, 2.4 Ghz radyo frekansı altında 16 kanal üzerinde çalışır. Bu
kanalların kullanımı maksimum güç altında iletim durumunu kapsar. Çizelge yönteminde, cihazlar
merkezi bir kontrolden bağımsız olarak kendi aralarında haberleşebilmeleri için gerekli kaynakları
belirler.

Şekil 8: Olası Bir Ağaç Topolojisine Sahip Duyarga Ağı
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Şekil 8’de, ağaç tabanlı topolojiye sahip olan duyarga ağında veri toplamak için kendini zaman
içinde tekrar eden olası bir çizelge(süreç) çerçevesi gösterilmektedir. Çizelgenin 4 eşit zaman
diliminden ve 5 kanaldan oluştuğu varsayılmaktadır. TSCH tarafından kullanılan çok kanallı
yaklaşım sayesinde, 4 zaman aralığının belli dilimlerinde 8 farklı iletişimin gerçekleştiği
görülmektedir. Gösterilen Çerçevede, paylaşımlı ve belli amaçlara yönelik tahsis edilen zaman
dilimleri yer almaktadır.

Güvenilir bir enerji tüketim modeline sahip olmak, pil veya yenilenebilir enerji kaynağından güç
alan otonom cihazlar için çok önemlidir. Çalışma, TSCH slot tabanlı iletişim modunu kullanan
6TiSCH düğümlerindeki enerji tüketiminin daha derin bir analizini sunar. 868 MHz'deki iletişim,
2,4 GHz'deki iletişimden daha uzun aralıklarda kararlıdır, bu da kök düğüme ulaşmak için daha
düşük bir atlama sayısıyla sonuçlanır. 2.4 GHz’deki iletişimi 868 Mhz ile karşılaştırıldığında,
paketlerin köke aktarılması gereken daha fazla düğüm olduğundan, düğüm başına toplam tüketim
artar. Sonuçlar, özellikle IIoT uygulamaları bağlamında popüler 2,4 GHz PHY'lere alternatif olan
bir alt GHz olan 868 MHz’de haberleşmenin daha etkili sonuçlar çıkardığını belirtir.

Şekil 9: Genel sistem şeması

Düşük güç tasarımı, uygun bir mikrodenetleyici seçerek başlar. Mikrodenetleyici, düşük güç
uygulamaları için özel olarak tasarlanmalıdır, çünkü bu varyantlar, performansa göre daha düşük
güç tüketimine öncelik veren tasarım seçeneklerini içerir. Mikrodenetleyici seçerken en önemli
faktörler, çalışma modu güç tüketimi, uyku modu güç tüketimi ve bu durumlar arasındaki geçiş
gecikmeleridir. Tüm sistem, sensör düğümlerinden (NB-IoT cihazı), protokol sunucusundan,
uygulama sunucusundan, veritabanından ve kullanıcı uygulama sunucusundan oluşur. Sensör
düğümleri, sensörlerden veri toplar ve bu verileri hücresel ağı kullanarak internete iletir. Veriler
protokol sunucusuna iletilir. Protokol sunucusunun amacı, verileri uygulama sunucusuna
iletmektir. Uygulama sunucusu, verileri önceden işleyecek ve kullanıcı uygulama sunucusuna
gönderecektir. Kullanıcı uygulama sunucusu, örneğin bir grafik kullanıcı arayüzü veya bir
otomasyon sisteminin kontrolörü olabilir. Sistemin mimari diyagramı Şekil 9'da gösterilmektedir.
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü

NB-IoT teknolojisinin benzersiz fiziksel veya teknik özellikleri, onu IoT hizmetlerinin dünya
çapında dağıtımına yardımcı olan mükemmel ve geleceğe yönelik bir teknoloji haline getirmiştir.
Bu anlamda, yüksek kararlılığa sahip, düşük güç tüketimli, internete bağlanabilen ağların
gerçekleşmesi önem arz eder. NB-IoT modüllerinin güç tüketimi tasarımı, özellikle istikrarlı güç
kaynağının sağlanmasının zor olduğu yerlerde onu ticari olarak uygulanabilir bir teknoloji haline
getirir. Bu cihazların pil ömrü istenilen kısıtlamalar dikkate alınarak arttırılabilmektedir. Önerilen
projenin amacı, 6TiSCH çözümünü katmanlar arası yeni tekniklerle üstün performanslı, özgün
nitelikler içeren bir ürün haline getirecek ve üretilen özgün fikirlerle ülkemizin teknolojik
gelişimine katkı sunacaktır. Bu bağlamda, Nesnelerin interneti kavramına uygun, duyarga
düğümlerine tümleşik boyutta, uygun donanıma sahip cihazların geliştirilmesi amaçlanır. Ağın
spektral verimliliğini artıran, zamansal, uzamsal ve frekans kaynaklarını etkin kullanan özgün
yöntemlerinin geliştirilmesi ile fabrika uygulamalarına uygun, yüksek kararlılıklı, düşük
gecikmeli, yüksek kapasiteli, kendi kendine organize olabilen, yazılım parçalarıyla var olan
6TiSCH yazılım yığını gerçekleştirilecektir. Yüksek güvenilirlikli, düşük maliyetli kaynak kısıtlı
cihazlar için geliştirilen mekanizmanın var olan tüm cihazlar üzerine uygulanması hedeflenir. Bu
sayede endüstriyel otomasyon gibi birçok uygulama için yüksek kapasiteli, var olan enerji
kaynaklarını verimli kullanabilen, girişime karşı dayanıklı bir ağ çözümü elde edilecektir.

6. Uygulanabilirlik

Şekil 2, Dünya üzerindeki NB-IoT teknolojisinin kullanım popülasyonunu ifade etmektedir.
Buradan görüleceği üzere bu teknoloji hala gelişim aşamasındadır ve pazar payı gerçekten çok
yüksektir. Küresel olarak ele alındığında önerilen yöntem 868 Mhz bandında çalıştığı için mevcut
var olan sistemlerden daha etkili sonuçlar vereceği aşikardır. Ayrıca enerji tüketimi, çalışmada
dikkate alındığından geliştirilen sistem kaynak kısıtlı cihazlar için uzun bir yaşam döngüsü sağlar.
Bir diğer önemli husus ise, yöntem açık kaynak kodlu olarak geliştirildiği için çalışmanın tüm
aşamalarına maksimum düzeyde hakim olunur. Fabrika otomasyonunda uygulanmak istenen
NB-IoT teknolojisi, üretim cihazlarının 868 MHz radyo frekansına sahip haberleşme modülü ile
uygulanmasını ifade eder. Fabrikaya kurulması planlanan kaynak kısıtlı cihazların birbirleri ile
haberleşmesi için tsch, 6tisch, 6lowpan kullanır. 6TiSCH protokolü 2.4 Ghz altında 16 kanal
üzerinde çalışır. Bu kanalların kullanımı maksimum güç altında iletim durumunu kapsar. Çizelge
yönteminde, cihazlar merkezi bir kontrolden bağımsız olarak kendi aralarında haberleşebilmeleri
için gerekli kaynakları belirler. Güvenilir bir enerji tüketim modeline sahip olmak, pil veya
yenilenebilir enerji kaynağından güç alan otonom cihazlar için çok önemlidir. Çalışma, TSCH slot
tabanlı iletişim modunu kullanan 6TiSCH düğümlerindeki enerji tüketiminin daha derin bir
analizini sunar. 868 MHz'deki iletişim, 2,4 GHz'deki iletişimden daha uzun aralıklarda kararlıdır,
bu da kök (root) cihaza ulaşmak için daha düşük bir atlamaya sebep olur. 2.4 GHz’deki iletişimi
868 Mhz ile karşılaştırıldığında, paketlerin köke aktarılması gereken daha fazla düğüm
olduğundan, düğüm başına toplam tüketim artar. Sonuçlar, özellikle IIoT uygulamaları bağlamında
popüler 2,4 GHz PHY'lere alternatif olan bir alt GHz olan 868 MHz’de haberleşmenin daha etkili
sonuçlar çıkardığını belirtir.
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

Tablo 2: İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ (*)

İP No İş Paketlerinin Adı ve Tanımı Aylar

1 2 3 4 5

1 Uygun donanım modüllerinin
seçilmesi

x

2 Yazılım ve Test aşaması x x

3 868 Mhzli radyonun 6TSCH
protokolüne dahil edilmesi

x x

4 Tüm sonuçların birlikte analiz
edilerek proje bulgularının ortaya
çıkarılması

x

Alınması Gereken Sarf Malzemesi

Adı Kullanım Gerekçesi Bedeli (TL)

UCE-DSO210 Osiloskop 2 Kanal - 2MHz - 10Msps Modemlerin testleri  için kullanılacaktır. 868,33

0-30 Volt 5 Amper Ayarlı Güç Kaynağı (PS-305D) Modemlerin testleri  için kullanılacaktır. 664,90

CNC3018 Cnc Makinesi - Tezgahı 868 MHz lik PCB anten üretimi için
kullanılacaktır. 3000

PCB MİKRO MİNİ Karbür Matkap Ucu 10 lu Set 868 MHz lik PCB anten üretimi için
kullanılacaktır. 163

Gravür- Cnc router PCB KESİCİ - FREZE SETİ 868 MHz lik PCB anten üretimi için
kullanılacaktır. 89,90

PCB KAZIMA UCU ROUTER CNC FREZE- Gravür
(10 Adet)

868 MHz lik PCB anten üretimi için
kullanılacaktır. 39,90

Alınması Gereken Devre Malzemeleri

Adı Kullanım Gerekçesi Bedeli (TL)

CC1310 Wireless MCU ( 5  Adet ) Modem kartı üzerinde kullanılan işlemci. 125

CC1190 850 - 950MHz RF front end ( 5 Adet ) Modem kartı üzerinde kullanılan power
amplifier. 135

Pasif Devre elemanları ( 5 Adet devre için )
Modem kartı üzerinde bulunan direnç
endüktans kapasite vb. gibi pasif devre
elemanları.

250

PCB baskı ücreti ( 5 Adet ) Modem devre kartı. 250

GENEL BÜTÇE TABLOSU (TL) (*)

Katkı Kaynağı Sarf Malzeme Devre üretim
Malzemesi

TOPLAM (TL)

TOPLAM 4.826 760 5,586
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):

Burada amaç, Endüstriyel odaklı fabrikalarda, kablosuz otomasyonu artırarak, insan etkileşimini
azaltmaya hedefler. Ayrıca insan doğası gereği, var olan hata toleransını makineler yardımıyla en
aza indirmeye çalışır. Proje sayesinde fabrikadaki üretim bandı her aşamada izlenmiş olur.
Fabrikalardaki üretim bantlarının izlenmesi erken uyarı ve hata tespit gibi çıktıları kullanıcılara
sunabilir. Günümüzde her alanda var olan internet, Endüstriyel nesnelerin interneti kavramını
fabrikalar üzerinde gerçekleştirmiş olur. Üreticiler, iş prensibinin temeli olan, üretimin her
aşamasında sistemin hangi evrelerde ve hangi aşamada olduğunu rahatlıkla takip edebilir. Dünya
çapında rekabet edebilmek için otomasyon tabanlı fabrikaların, çağımıza ayak uydurduğu önceki
başlıklardan da görüleceği gibi aşikardır. Ülkemizin bu noktada büyük eksiklik içinde olduğu
görülmektedir. Geliştirilen bu teknoloji ile iş insanları rahatlıkla mesafeden bağımsız sistemlerini
takip edebilecektir.

9. Riskler

Projede en önemli sorun, radyo girişimlerinin 868 MHZ üzerindeki olumsuz etkisidir. Çünkü 868
MHZ’de kullanılan kanal sayısını az olması, cihazların haberleşme esnasında değiştirebileceği
kanal sayısını da azaltır. Gürültü durumunda cihazlar kanal değiştirse bile gürültüye maruz kalma
durumu devam edebilir. Bunun için gürültü azaltma teknikleri kullanılarak cihazların maruz
kalacağı girişim önlem olur.

Ayrıca haberleşme modülü için seçilen malzemeler istenilen performansı sağlamaması durumunda,
haberleşme modülü için kullanılan donanımlar değiştirilmelidir. Alınacak malzemeler performans
durumu dikkate alınarak tercih edilmelidir. Seçilen Arm cortex tabanlı mikroişlemcinin beklenilen
sonuçları karşılamaması durumunda, ARM Cortex-50/70/M4 sürümlerinin kullanılarak istenilen
sonuca ulaşılması risk olarak ifade edilebilir. Saha çalışması için seçilen bölgelerde beklenmedik
radyo sinyali ile karşılaşılması durumunda, yüksek radyo sinyallerinin etkisini azaltacak güçlü
radyolar cihazlarda kullanılabilir. Ortaya konulan algoritmalarının kontrol yapısının cihazlarda
hafıza ihtiyacının artması neden olabilir. Flash bellek üzerinden bir çeşit tamponlama mekanizması
gerçekleyerek fazla hafıza gerektiren yapıların bu tampon bölgede tutulması sağlanabilir.
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EK-1

Eagle PCB design programında tasarlanan 868 MHz’lik PCB anten dizaynı

Ek-2

Cnc cihazında basılmış 868 Mhz anten
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Ek-3

868 MHz’lik PCB antenin network analyzer ile yapılan performans test sonuçları

Ek-4

868 MHz’lik modemin kullanıma hazır hali


