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GSM Uygulama Geliştirme Kartı

 

WivaRF Tasarım Ekibi’nin yeni ürünü olan 

GSM-EKS622 Uygulama Geliştirme Kartı, 

uzaktan kumanda sistemleri geliştiren 

kullanıcıların ihtiyaçları düşünülerek 

hazırlanmış özel bir karttır. Kart, pek çok 

geliştiricinin aşina olduğu Arduino-IDE 

üzerinden programlanabilmektedir. Artık 

hayalinizdeki uzaktan kontrol uygulaması 

için gerekli malzemeleri ayrı ayrı bulmaya 

ve bunları bir araya getirip çalışan bir 

sistem kurmak için zahmetli çözümler 

üzerinde kafa yormaya son veriyoruz. Basit 

Arduino IDE ile uygulamanızı geliştirin ve 

ICSP kablosu ile yükleyin. Ürününüz çok 

daha sorunsuz ve kararlı bir şekilde 

çalışacak, panoya montaja ya da kullanıcıya 

teslim etmeye daha hızlı hazır hale 

gelecektir. 

 

 

 

HEM KOLAY HEM GÜVENLİ 

WivaRF GSM-EKS622, özenle tasarlanmış, 

kaliteli ve orjinal malzemelerle yurtiçinde 

üretilmiş ve size ulaşmadan önce test edilip 

denenmiştir. Kullanıma hazırdır. Kartınızı 

elinize alır almaz SIM kartını, antenini, ICSP 

programlama kablosunu ve güç 

adaptörünü takıp hayalinizdeki uygulamayı 

geliştirmeye başlayabilirsiniz. Kartınızı ister 

hobi veya okul projelerinizde, isterseniz de 

profesyonel uygulamalarda rahatlıkla ve 

güvenle kullanabilirsiniz. 

WivaRF GSM-EKS622 kartınızı dilerseniz 

standart kart beşiklerine takarak DIN-rail 

tarzı ray montajlarda, dilerseniz özel kutusu 

ile sipariş ederek başka bir kutu veya 

panoya vidalayarak kullanabilirsiniz. 

WivaRF GSM-EKS622 kartının üretiminde 

tüm malzemeler yerli ve güvenilir 

firmalardan temin edilmiş, böylelikle, 

yurtdışı kaynaklı üreticisi belirsiz ürünlerde 

sıkça karşılaşılan ve performans kaybına yol 

açan sahte komponent riskleri en aza 

indirilmiştir. 

WivaRF GSM-EKS622 kartını ister AC ister 

DC çıkışlı bir adaptör ile çalıştırabilirsiniz. 

DC adaptör kullanmanız durumunda 

adaptörün çıkış polaritesine dikkat 

etmenize gerek yoktur. Kartımız hem 

pozitif hem negatif orta-uçlu adaptörler ile 

çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. 



WivaRF GSM-EKS622 
TEMEL KULLANIM ÖZELLİKLERİ 

Boyutlar 100 x 72 mm 

Güç gereksinimi 
7 – 15V DC veya AC 
Max. 30W 
(DC polariteden bağımsız) 

GSM Bantları 
Quad Band 
850/900/1800/1900 MHz 

Yayın gücü 
2 W, 850/900 MHz 
1 W, 1800/1900 MHz 

GPRS 
Multi-slot class 10 
GSM 07.10 mux protokol 

SMS 
Metin/PDU mod seçimi ve 
hücresel veri desteği 

Çalışma sıcaklığı -20°C / +55°C 

 
Karta güç verilmesi: WivaRF GSM-EKS622 kartına 
güç vermek için standart 220V priz tipi adaptörler 
veya DC güç modülleri kullanabilirsiniz. Sorunsuz 
bir kullanım için 7-15VDC çıkış aralığında ve 
minimum 15 Watt güç sağlayabilen adaptörler 
kullanmanızı tavsiye ederiz. Karta bağlantı yapıldığı 
anda kart güç alır. Ayrıca bir açma/kapama 
anahtarı yoktur. 

GSM modül aç/kapa düğmesi: GSM modülünün 
açılma ve kapanma işlemlerinin elle kontrol 
edilmesini sağlar. 1 saniye kadar basıp 
bırakıldığında modül açılır, 3 saniye boyunca basılı 
tutup bırakınca modül kapanır. Profesyonel 
uygulamalarınızda, GSM modülünü işlemci 
üzerinden, bu görev için ayrılmış olan 5 numaralı 
Arduino I/O pinini kullanarak açıp kapatmak daha 
doğru bir yöntemdir. Bu düğme arıza arama ve 
yazılım geliştirme faaliyetlerinde yardımcı olması 
için kartta yer almaktadır. Temel örnek kod 
aşağıda verilmiştir: 

#define GSM_ON_OFF 5 
//GSM modülü kapat 
digitalWrite(GSM_ON_OFF, HIGH); 
delay(3250); 
digitalWrite(GSM_ON_OFF, LOW); 
//bir süre bekle 
delay(2500); 
//GSM modülü aç 
digitalWrite(GSM_ON_OFF, HIGH); 
delay(875); 
digitalWrite(GSM_ON_OFF, LOW); 
 

Reset düğmesi: İşlemci sıfırlama (resetleme) 
düğmesidir. Basılı tutulduğu sürece işlemci reset 
durumda kalır. Düğme bırakıldığında işlemci 
çalışmaya başlar. 

 

Harici Röle Kontrol (Çıkış) Devresi 

Kart üzerinde 4 adet mevcuttur. OUT-1, 2, 3 ve 4 olarak 

markalanmıştır. Bu pinlere Arduino-IDE üzerinden 

sırasıyla 2, 3, 10 ve A3 pin numaraları kullanılarak 

erişilebilir. Bu çıkışları aktif-LOW’dur. İşlemciden lojik-0 

(LOW) çıkış verildiğinde harici devreden akım geçer. 

Karta güç verildiğinde harici devrelerin çalışması 

istenmiyorsa kodunuzda bu çıkışların başlangıç durumu 

lojik-1 (HIGH) olmalıdır. VREL (harici devre besleme 

gerilimi) değeri P3 konektörü üzerinden seçilir. Bu 

gerilimin kaynağı için jumper ile seçilebilen 2 seçenek 

mevcuttur: Kartın ana güç giriş gerilimi Vin (sadece kart 

DC çıkışlı adaptörden besleniyor ise kullanılmalıdır) 

veya Vbat (U1 regülatörü 4V çıkış gerilimi). İlk seçimin 

12V’luk röleler, ikincisinin de 5V’luk röleler için uygun 

olabileceği öngörülmüştür. Devre şeması harici devre 

tasarımlarınızda referans olması için aşağıda verilmiştir. 

 

Kuru Kontak Okuma (Giriş) Devresi 

Kart üzerinde 2 adet mevcuttur. INPUT-1 ve 2 olarak 

markalanmıştır. Bu pinlere Arduino-IDE üzerinden 

sırasıyla A1 ve A0 pin numaraları kullanılarak 

erişilebilir. Giriş konektöründeki pinler kısa devre ise 

işlemci ilgili girişi lojik-1 (HIGH) olarak, pinler açık devre 

ise işlemci ilgil girişi lojik-0 (LOW) olarak okur. Devre 

şeması referans olması için aşağıda verilmiştir. 

 

  



ICSP Programlama Konektörü [P1] 

AVR devre-içi programlayıcıları için 6 pinli standart 

bağlantı konektörüdür. Kullandığınız ICSP adaptörünü 

konektöre takmadan önce doğru yönünü anlamak için 

aşağıda verilen pin dizilimini referans olarak kullanınız. 

Kart üzerinde pin-1 köşesi farklı markalanmıştır. 

 

UART Terminal Portu Konektörü [P2] 

Bu konektörün temel amacı Arduino Software Serial 
kütüphanesinin kullanarak dış dünya ile TTL UART 
haberleşme kurulabilmesidir. Bu işlev, ATmega328P 
için alışılagelmiş şekilde IDE üzerinden “debugging” 
imkanı olmadığı için kodunuzdan dışarı bilgi aktarmak 
ve bu sayede bir nevi debugging yapmak için idealdir. 
Kodunuza aşağıdaki satırı ekleyerek bu konektörü 
UART olarak kullanmaya başlayabilirsiniz: 

#include <SoftwareSerial.h> 
 
#define SOFT_RX           8 
#define SOFT_TX           9 
 
SoftwareSerial debug(SOFT_RX, SOFT_TX); 
void setup() { 

//diğer kodlar 
 debug.begin(9600); 

//diğer kodlar 
} 
 

Aynı zamanda, bu port üzerinden harici seri kontrollü 
LCD ekran bağlantısı da yapılabileceği düşünülmüştür. 
İşlemcinin donanımsal UART portu (Serial) GSM 
modeme bağlıdır. Arduino Serial kütüphanesi 
kullanılarak GSM modem ile standart AT komutları 
üzerinden haberleşme sağlanabilmektedir. 

Aşağıdaki pin diziliminde verilen RX ve TX pinlerinin 
görevleri bu şekilde zorunlu değildir. GND ve VCC sabit 
olup diğer iki pin herhangi bir işlemci I/O pini gibi de 
kullanılabilir. P2-2 pini 8 nolu, P2-3 pini de 9 nolu 
Arduino I/O olarak bağlantı yapılmıştır. Konektör pin 
şeması aşağıda verilmiştir. 

 

Harici Röle Besleme Seçimi [P3] 

VREL (harici devre besleme gerilimi) değeri P3 
konektörü üzerinden seçilir. Bu gerilimin kaynağı için 
jumper ile seçilebilen 2 seçenek mevcuttur: Kartın ana 
güç giriş gerilimi Vin (sadece kart DC çıkışlı adaptörden 
besleniyor ise kullanılmalıdır) veya Vbat (U1 regülatörü 

4V çıkış gerilimi). İlk seçimin 12V’luk röleler, ikincisinin 
de 5V’luk röleler için uygun olabileceği öngörülmüştür. 
Konektör pin şeması aşağıda verilmiştir. 

 

Analog Giriş Konektörü [P4] 

Kartımızda 2 adet analog girişi için P4 konektörü 
mevcuttur. Bu sayede analog çıkış üreten sensörlerinizi 
kartınıza bağlayarak GSM uygulamanız ile entegre 
edebilirsiniz. Bu girişler sırasıyla işlemcinin ADC6 ve 
ADC7 olarak atanmış analog girişlerine bağlıdır. 
Bağlantılar doğrudan yapılmıştır. Herhangi bir koruma 
veya tampon devre yoktur. Bu nedenle kullanım 
sırasında karta zarar vermemek üzere gerekli dikkat 
gösterilmelidir. Konektör pin şeması aşağıda verilmiştir. 
 
Not: Kartın 1.0 versiyonunda markalama hatası nedeniyle konektör 
etiketi başka bir etiket ile üst üste basılmıştır. Konektör SIM kart 
yuvasının hemen yanında yer almaktadır. 

 



LED GÖSTERGELER 

 
U1 regülatör tümdevresinin çıkış 
geriliminin durumunu gösterir. 

 

GSM modülün çalışır durumda olduğunu 
gösterir. Modül açık iken sürekli yanar. 
Karta güç verilmesi bu LED’in yanması 
için yeterli değildir. Bu dokümanda 
anlatıldığı şekilde, 5 numaralı Arduino 
I/O üzerinden veya açma/kapama 
düğmesine basarak modülün açılması 
gerekir. 

 

Kartın harici röle çıkışlarının durumunu 
gösterir. Kartın 1.0 versiyonunda bir 
markalama hatası nedeniyle Out-2 ve 
Out-3 numaralı çıkışların LED’leri ile 
devreleri çapraz çalışmaktadır. 

 

Kartın üzerindeki 3.3V regülatörünün 
çıkış durumunu gösterir. ATmega328p 
işlemci ve (varsa) EEPROM çipi bu 
gerilimden beslenmektedir. 

 

Kartın üzerinde dizili K1 ve K2 rölelerinin 
durumunu gösterir. Röleler çekili iken 
LED’ler yanar. 

 

GSM modülün şebekeye kayıt olup 
olmadığını gösterir. LED’in 600ms 
süreyle yanıp sönmesi şebeke dışı 
olduğu veya PIN kodu girişi beklediği 
anlamına gelir. 3 saniye sönük 75ms 
yanık olması şebekeye dahil olunduğunu 
gösterir. Aktif bir çağrı sırasında ise bu 
LED sürekli yanar. TCP/IP bağlantısı aktif 
edildiğinde ise hızlı bir şekilde yanıp 
söner. 

 
 


