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Preamble ve sencron gönderimi ve bunların receiver tarafından alımı ile ilgili örnek kodlar 
UDEA’dan istenebilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anten: 
Verimli data transferi ve alımı için gerekli en önemli iki nokta iyi bir anten ve doğru RF 
topraklama seçilmesidir. Anten olmadan datanın uzun mesafelere gönderilmesi mümkün 
değildir. 
 
Modül basit bir anten bağlantı pinine sahiptir. Uygun bir UHF anten doğrudan bu pine 
bağlanabilir. ATX-34 modülüne bağlanabilecek en basit anten 17.3cm uzunluğundaki bir 
kablonun anten girişine lehimlenmesidir. Anteni, modülden uzak bir yere bağlamanız 
gerekiyorsa 50 Ohm Coax anten kablosu kullanmanız gerekmektedir. Anten kablosunun 
topraklaması, modulun anten girişine yakın bir yerden yapılmalıdır. 
 
Aşağıdaki kurallar size yardımcı olacaktır: 
 

*  Anten 50 ohm empedanslı olmalıdır. 
* Lambda/4 whip anten boyu  433MHz. için  yaklaşık 17.3 cm dir.   
* Anteni düşey pozisyonda monte ediniz. 
* Anteni metal bir hazne içine koymayınız. 
* Anten’nin yeryüzeyinden yüksekliği artırıldıkça iletişim mesafesi artar.  
* İnsan vücudu metal objeler gibi etkiler gösterebilir. Taşınabilir alıcı veya vericiler 

vücuttan uzak bir şekilde elde tutulmalıdır. 
* En iyi iletişim mesafesi her iki taraftaki antenlerin birbirini görmesi ile elde edilebilir. 

Herhangi bir obje veya metal bir engel iletişim mesafesini düşürecektir. 
* Sinyal göndermeleri, gönderilen sinyallerin metal yüzeylerden, binalardan vb. gelen 

yansımalardan etkilenirler. Bu yanlış data alımlarına yolaçabilir.  

Şekil 3. Örnek Uygulama 
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•  RF modülün elektromanyetik dalgalar yardımı ile haberleşmesinden kaynaklı olarak, 

çevresel koşular sebebi ile iletişimde geçici kesilmeler olabilir. Üretici bu tür durumlarda 
ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. 

•  RF modüllerden kaynaklanan elektromanyetik dalgalardan etkilenmesi muhtemel cihazlar, 
yakın çevrede kullanılmamalıdır. 

•  Üretici RF modüle bağlı çalışmakta olan cihazlarda oluşabilecek işlevsel, performans ve 
güvenilirlik problemlerinden sorumlu tutulamaz. 

•  İletişim performansı çevresel koşullardan etkilenebilir. Bu nedenle performans 
ölçümlerinin kullanım yerinde gerçekleştirilmesi tavsiye edilir. 

•  RF modülün besleme voltajının belirtilen değerler arasında olduğuna emin olunuz. Kısa 
devre veya ters besleme modülde ısınmaya ve kalıcı zararlara yol açar. 

•  Herhangi bir elektriksel bağlantı, lehimleme çalışması sırasında besleme voltajının 
kesildiğinden emin olunması gereklidir 

•  Besleme kaynağı olarak pil kullanıldığında, kısa devre, dip boşaltma ve basınca maruz 
kalmamasına dikkat edilmelidir. Bu tür bir hatanın cihazda yüksek ısınma, yanma ve 
kalıcı zararlara yol açma ihtimali vardır. Cihaz üzün süreli kullanılmayacak ise pilin 
cihazdan ayrılması tavsiye edilir. Aksi durumda pil akıntısı ve kalıcı zararlar doğabilir. 

•  Elektronik cihaz, pencereleri kapalı bir araç içerisinde güneş ışınlarına veya yüksek neme 
maruz kalacak şekilde kullanılmamalıdır. 

•  RF modül yüksekten düşürülmemeli veya yüksek darbelere maruz bırakılmamalıdır.  
• RF modül yoğunlaşmaya maruz bırakılmamalıdır (soğuk bir ortamdan sıcaklık farkı 

oldukça yüksek bir ortama alınmamalıdır.)  
• RF modülün GND bağlantısı iletişim performansı üzerinde etkilidir. Mümkünse GND 

bağlantısı sağlıklı bir bağlantıya sahip olmalıdır.  
 
 
 

 
Bu ürün insan sağlığını direkt ilgilendiren uygulama, cihaz veya çalışmaması insan 
sağlığına zarar verebilecek sistemler, yaşam destek cihaz veya sistemi içerisinde kullanılan 
kritik birimlerde yahut bu tür sistemlerin güvenilirliğini veya verimliliğini etkileyen 
birimlerde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Ürünün bu tür bir uygulama için 
kullanılması, kullanıcının kendi sorumluluğunda olup, doğabilecek herhangi bir zarardan 
udea elektronik sorumlu tutulamaz.  
 
 

 

 
 
 

HAYAT DESTEK POLİTİKASI 

UYARI 

UDEA Elektronik Ticari Haklar 
UDEA Elektronik ürün üzerinde, bilgi vermeden her türlü değiştirme hakkını saklı tutar. 
Sipariş öncesi, satıcınıza veya UDEA Elektronik ‘e danışılması tavsiye edilir. 

 


