
TiBBO DONANIM TASARIM İPUÇLARI 
 
Tibbo EM500/510 devre tasarımı için aşağıdaki şemayı referans tasarım olarak öneriyoruz. 
 

 
 
 
Ayrıca EM1000, EM2000, DS100 v.b. başkaca şematiklere aşağıdaki link üzerinden de erişilebilir. 
 
http://tibbo.com/support/downloads/schematic.html 
 
http://entekelektronik.com.tr/assets/files/SCH-P2094D-(EM500EV)-(MB0).pdf 
 
Öncelikle EM500/EM510 devre şeması tasarlarken yukarıdaki linklerde bulunan örneklerin 
incelenmesinde yarar vardır. Devredeki AVCC Tibbo modülünün ürettiği bir gerilimdir ve şemadan da 
görüldüğü gibi mutlaka 100nF (C6) ve 1uF (C5)  kondansatörlerinin kullanılması gerekmektedir. 
 
Donanım Tasarımında dikkat edilmesi gereken noktalar. 
 

1. EM500/510 modülü 260mA akım tüketmektedir, bundan dolayı iyi bir Power Supply 
kullanılmasını da önermekteyiz. En az 3.3V 1A’lik bir switch mode regulatör ve besleme 
hattında da mutlaka 220uF kapasite kullanılması gerekir. 

2. AVCC asla VCC'ye bağlanmamalı ve bu uca bağlı kapasiteler değerinde kullanılması gerekir. 
3. Devrenin MD ucunu aşağıdaki resimlerde olduğu gibi bağlanması veya tasarım dokümanının 

iyice okunup ona göre kurgulamanızda yarar vardır. MD ucu işlemciye bağlı olacak olursa 
devrenin enerjilenmesi aşamasında dikkat edilmesi gereken bir uçtur. Seri port (TX ve RX) 
uçları ile GND ucu 3 uçlu SIP'e (üçlü konnektör) bağlanmalıdır (Seri Porttan Programlama).  

4. Tasarlayacağınız devrenin öncelikle Tibbo HW donanım (“phm_manual.pdf” verilen 
linklerden indirilebilir) dokümanının incelenemesi gerekiyor. “phm_manual.pdf” 
dokümanının aşağıdaki 2. Linkte sağ tarafta yer almaktadır. 
 

http://tibbo.com/support/downloads/documentation.html 

http://tibbo.com/support/downloads/schematic.html
http://entekelektronik.com.tr/assets/files/SCH-P2094D-(EM500EV)-(MB0).pdf
http://tibbo.com/support/downloads/documentation.html


EM 500/510 MODÜLÜ İÇİN GÜÇ KAYNAĞI TASARIM ÖNERİLERİ 

 
 

EM 500/510 modülü donanımında temiz bir besleme olması çok önemlidir. Bunun için 3W civarında 
bir switch mode güç devresinin olması önerilmektedir. 
 
Aşağıda önerilen bir switch mode PSU gösterilmekteedir. Gerilimin çekilen akım nedeniyle %5 
çökmesi devrenin kararsız bir yapıda çalışmasına veya mod değiştirmesine neden olabilir. 
 
 

 
 

Power Supply Circuit for EM500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GÜÇ, RESET ve MODE SEÇİMİ UÇLARI HAKKINDA 

 
 
EM 500/510 modülü kullanılarak yapılacak tasarımda dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi 
verilirken özellikle Güç katı, Reset ucu (RESET) ve Mode Seçimi (MD) uçlarının tasarımda nasıl 
kullanılacağı aşağıda ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Tasarımda bu bilgiler mutlaka kullanılmalıdır. 
 
RESET ucu aktif LOW’dur. Bu uca 0V uygulanırsa devre Reset durumunda kalır. Daha sonra devre 
kararlı bir duruma gelene kadar LOW, daha sonra HIGH durumuna geçirilmelidir. LOW’dan HIGH 
durumuna geçiş en az 250ms civarında ve devrenin beslemesi kararlı durumda olmalıdır. EM510 
modülleri için MCP130 RESET devresi kullanılmaması önerilir (EM510'un içinde RESET devresi vardır). 
 

 
 

POWER – RESET – MODE SELECTION 
 
MCP130 supervisor yongası ile ilgili bilgiye aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilir. 
 
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/11184d.pdf 
 
 
  

http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/11184d.pdf


EM 500 MEKANİK BİLGİLERİ 

 
Aşağıda EM500 modülünün mekanik boyutları gösterilmektedir. Bu bilgiler “phm_manual.pdf” 
dokümanında ayrıntılı olarak bulunmaktadır. 
 

 
 

EM 500 Mekanik boyutlar 
 
 
 



EM 1206 MEKANİK BİLGİLERİ 

 
Aşağıda EM 1206 modülünün mekanik boyutları gösterilmektedir. Bu bilgiler “phm_manual.pdf” 
dokümanında ayrıntılı olarak bulunmaktadır (Bknz. Sayfa 69). 
 
 

 
 
 

  



TiBBO MODÜL (EM500/EM510, EM 1206, ..) YAZILIM ARAÇLARI 

 
 
EM 500/510 ‘un çeşitli yazılım araçları kullanılarak çalışabilmesi için bazı yazılım araçlarına gereksinim 
vardır. Bu Yazılım araçları, örnek yazılım kodları, SoI yazılımı veya yazılım sorunları için aşağıdaki linkin 
incelenmesi gerekmektedir. 
 
http://entekelektronik.com.tr/kaynaklar.html 
 
Bir SoI (seri ethernet çevirici) uygulaması yüklü Tibbo modülünün (EM 500/510, EM 1206 v.b.) DS 
manager yazılımında görülmemesinin sebepleri eğer donanımsal değilse (doananımsal olarak bir 
sorun yok ise ) aşağıda belirtilen işlemler sonucunda sorun kolayca giderilir. Bütün bu maddeler 
gerçekte DS manager yazılımının çalıştığı bilgisayarın veya Tibbo modülünün bulunduğu ağdaki 
güvenlik önlemlerinden olduğu unutulmamalıdır. Geçici süre olarak bu güvenlik önlemleri askıya 
alınıp cihaz ayarlanırsa bu güvenlik modülleri tekrar açılmasında bir sakınca olmayacaktır. 
 
A few things to check when your software cannot find Tibbo devices through DS Manager / Device 
Explorer: 
 

1. Make sure that the anti-virus and firewall software are not blocking the communication of DS 
Manager / Device Explorer. 

2. If your computer have multiple active network interfaces (Ethernet, WiFi, VPN, etc.), then 
sometimes windows will force the auto-discovery packet to only be sent out of the first 
interface in the list. 
 

For DS Manager, you will reassign the "default" interface to the one that the Tibbo device is 
connected to, please follow the instructions below: 
 

1. Open Command Prompt and type: route print - you will see a list of active routes, the last 
column displaying their "metric". Lower metric routes are preferred over higher ones. 

2. Open the Network Adapter Properties (Control Panel > Network and Internet > Network 
Connections > right-click on adapter and choose Properties) 

3. Open the properties of Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4). 
4. Click on Advanced. 
5. Un-tick "Automatic Metric" and set the interface metric to a number. 
6. Hit OK until you close the Network Adapter properties. 
7. Repeat steps 2-6 for your other network adapter(s) choosing different metrics. Remember 

lower metrics are preferred over higher ones. 
 
Check the new metrics in Command Prompt by typing: route print 
 
Network Metric 
 
For Device Explorer, it is easier, click on "settings".  Inside it you have the option to select which 
interface you wish to send the packet out of and also which protocol to use to communicate with the 
devices. 

http://entekelektronik.com.tr/kaynaklar.html

