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1.Giriş 
Bu projede, Beaglebone Black için bluetooth cape yapımı ve bu cape’in c++ tabanlı bir yazılım 

yazılarak çalıştırılması amaçlanmıştır. PCB tasarımı Mentor Graphics Pads ile yapılmıştır. Yazılım 

geliştirme ubuntu ortamında, eclipse ile cross compile yapılarak yazılmıştır.  

Projede Beaglebone Black, HC06 ve deneme yapabilmek için usb-seri dönüştürücü kullanılmıştır. 

2. PCB Tasarımı 
PCB tasarımı Mentor Graphics Pads ile yapılmıştır. Şematik çiziminde HC06 datasheetlerinden ve BBB 

datasheetinden yararlanılmıştır.  

2.1 Şematik 
Şematik hazırlanırken, bluetooth modülün besleme gerilimi, uart rx, tx uçları, reset pini, BBB uart 

pinleri gibi faktörler göz önünde tutularak çizilmiştir. Ayrıca bluetooth’un durum Led’leri cape’e dahil 

edilmiştir. 

 

HC06 ile BBB arasındaki bağlantılar Resim1’de gösterilmiştir. 

 

Resim 1 

HC06 durum led’lerinin bağlantıları ve modülü AT moduna sokmak için gerekli pinler için jumper 

çizimleri Resim 2 de gösterilmiştir. 
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Resim 2 

2.2 Layout 

Layot çiziminde yapılan cape’nin BBB ile uyumlu olması için BBB pin aralıkları datasheet’ten 

bakılarak dikkatle çizilmiştir.BBB’in Ethernet girişi gibi girinti çıkıntılar dikkate alınmıştır. 

Malzeme yerleşimi yapılırken çok dağınık olmamasına dikkat edilmiştir. Çizimin son hali 

Resim 3 de gösterilmiştir. 

 
Resim 3
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2.3 CAPE’nin dizilmiş hali 
PCB basılırken, ütü yöntemi kullanılmıştır. Her ne kadar bu yöntemle yapılan PCB’ler genellikle pek 

sağlıklı olmasa da PCB’nin küçük boyutlu olması sebebiyle iyi çıkmıştır. PCB’nin basılmış ve dizilmiş 

hali Resim 4’de gösterilmiştir. 

 

Resim 4 

3.Beaglebone Black 
Beaglebone Black’de herhangi bir işletim sistemi değişikliğine gidilmemiştir. Mevcut Angstrom işletim 

sistemi için Eclipse’de çalıştırılabilir şekilde proje derlenerek BBB’e gönderilip çalıştırılmıştır. BBB’de 

UART etkinleştirme işlemi  http://hipstercircuits.com/enable-serialuarttty-on-beaglebone-black/ 

adresinde anlatıldığı gibi yapılmıştır. Eclipse crosscompile ayarları için 

http://derekmolloy.ie/beaglebone/setting-up-eclipse-on-the-beaglebone-for-c-development/ 

adresindeki adımlar takip edilmiştir. Yazılım geliştirilirken Deitel&deitel kitabından ve internet 

üzerinde çok sayıda kaynaktan faydalanılmıştır.  

3.1 Yazılım Kısmı 
Yazılım geliştirilirken NYP dersinde öğrendiğimiz C++ işlevlerinin en yüksek düzeyde kullanma kaygısı 
güdülmüştür. Yazılım kısmında danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAKUT ile sürekli iletişim 
kurularak yazılım içersinde ki eksikler giderilmeye çalışıldı.  
  
C++ ile yazılım geliştirilirken NYP’nin ana konularından olan class yapısı kullanıldı. Class ile UART 
sınıfı oluşturulup Bluetooth haberleşmesi bu sınıf ile sağlandı. Üye fonksiyon olarak bluetooth ile veri 
gönderip alabilmek için gerekli fonksiyonlar yazıldı. Ayrıca gpio erişimi sağlandı yazılımın şuan ki hali 
temel işlevleri yerine getirebilecek düzeyde ve geliştirmeye açık.  

http://hipstercircuits.com/enable-serialuarttty-on-beaglebone-black/
http://derekmolloy.ie/beaglebone/setting-up-eclipse-on-the-beaglebone-for-c-development/
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4. C++ Yazılımı 
Proje içerisinde operatör aşırı yükleme, fonksiyon aşırı yükleme, class yapısı ve nesneler kullanıldı. 
Ayrıca istenirse bu UART sınıfından kolaylıkla diğer UART’lara erişim ile sınıflar türetilebilir. 
 
Program doğrudan BBB’de çalışacak şekilde yazılmıştır. Bluetooth ile veri gönderme kısmı sorunsuz 
çalışmaktadır. Veri alma kısmı geliştirilmelidir. 
 
 
 
#include <iostream> 
#include<stdio.h> 
#include<iomanip> 
#include <stdio.h> 
#include <unistd.h> 
#include <string.h> 
 
using namespace std; 
 
char UARTadresi; 
 
class UART{ 
 friend ostream &operator<<(ostream&, const UART &); 
public: 
 UART(int); 
 void uartac(); //int değere hangi uart açılacak onun numarası girilecek 
 void uartkapat(); 
 void uartyaz(char);  //fonksiyon aşırı yüklemesi 
 void uartyaz(char*); 
 char uartoku(); 
 ~UART(); 
 
private: 
 FILE *UARThandle; 
 //char uartlar[4][16]={"/dev/ttyO0","/dev/ttyO1","/dev/ttyO2"}; 
 int number; //hangi numaralı uğartın açılacağı 
 char UARTadress[64]; 
 int uart; 
    // sprintf(GPIOString, "%d", GPIOPin); 
    // sprintf(GPIODirection, "/sys/class/gpio/gpio%d/direction", GPIOPin); 
}; 
 
ostream &operator<<(ostream &output, const UART &a) 
{ 
 output <<a.UARTadress<<" adresindeki UART"<<a.number<<" kullaniliyor"<<endl; 
 return output; 
} 
 
UART::UART(int a) 
{ 
 number=a; 
 uartac(); 
 
} 
 
UART::~UART() 
{ 
 delete &number; 
 delete []UARTadress; 
 cout<<"Nesne yikildi!"<<endl; 
} 
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void UART::uartac() 
{ 
 sprintf(UARTadress, "/dev/ttyO%d", number); 
 if ((UARThandle= fopen( UARTadress , "w")) == NULL){ 
             printf("Unable to open value handle\n"); 
 
         } 
} 
 
void UART::uartkapat() 
{ 
 fclose(UARThandle); 
} 
 
void UART::uartyaz(char s) 
{ 
 fprintf(UARThandle,"%c",s); 
} 
 
void UART::uartyaz(char* s) 
{ 
 while(*s) 
 { 
  fprintf(UARThandle,"%c",*s++); 
 } 
 
 
} 
 
char UART::uartoku() 
{ 
 char Data; 
 fscanf (UARThandle, "%c", &Data); 
 return Data; 
 
} 
 
 
int main() 
{ 
 char deneme[20]="deneme\n\r"; 
 
 
 UART seriport(1); 
 seriport.uartac(); //1.uart açıldı 
 seriport.uartyaz(deneme); // fonksiyon aşırı yüklemesi 
 seriport.uartyaz('d'); //fonksiyon aşırı yüklemesi 
 seriport.uartkapat(); 
 cout<<"bilgiler: "<<seriport<<endl;  //Aşırı yüklenmiş << operatörü kullanımı 
 
 while(1){ 
 
  seriport.uartyaz(seriport.uartoku()+1); 
 
 } 
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 int GPIOPin=60; //  GPIO1_28 veya pin 12 
 
 
     FILE *myOutputHandle = NULL; 
     char setValue[4], GPIOString[4], GPIOValue[64], GPIODirection[64]; 
     sprintf(GPIOString, "%d", GPIOPin); 
     sprintf(GPIOValue, "/sys/class/gpio/gpio%d/value", GPIOPin); 
     sprintf(GPIODirection, "/sys/class/gpio/gpio%d/direction", GPIOPin); 
 
     // Export the pin 
     if ((myOutputHandle = fopen("/sys/class/gpio/export", "ab")) == NULL){ 
         printf("export islemi basarisiz\n"); 
         return 1; 
     } 
     strcpy(setValue, GPIOString); 
     fwrite(&setValue, sizeof(char), 2, myOutputHandle); 
     fclose(myOutputHandle); 
 
     // Set direction of the pin to an output 
     if ((myOutputHandle = fopen(GPIODirection, "rb+")) == NULL){ 
         printf("cikis yapma basarisiz\n"); 
         return 1; 
     } 
     strcpy(setValue,"out"); 
     fwrite(&setValue, sizeof(char), 3, myOutputHandle); 
     fclose(myOutputHandle); 
 
//çıkış 1 yapılıyor 
         if ((myOutputHandle = fopen(GPIOValue, "rb+")) == NULL){ 
             printf("deger yazma basarisiz\n"); 
             return 1; 
         } 
         strcpy(setValue, "1"); 
         fwrite(&setValue, sizeof(char), 1, myOutputHandle); 
         fclose(myOutputHandle); 
         sleep(1); 
//çıkış 0 yapılıyor 
         if ((myOutputHandle = fopen(GPIOValue, "rb+")) == NULL){ 
             printf("deger yazma basarisiz\n"); 
             return 1; 
         } 
         strcpy(setValue, "0"); 
         fwrite(&setValue, sizeof(char), 1, myOutputHandle); 
         fclose(myOutputHandle); 
         sleep(1); 
 
 
 
     // Unexport pin 
     if ((myOutputHandle = fopen("/sys/class/gpio/unexport", "ab")) == NULL) { 
         printf("unexport yapilamadi\n"); 
         return 1; 
     } 
     strcpy(setValue, GPIOString); 
     fwrite(&setValue, sizeof(char), 2, myOutputHandle); 
     fclose(myOutputHandle); 
     printf("\n !problem yok! \n"); 
 
 return 0; 

} 
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4.1 Yazılımın Çalıştırılması 
Yazılım doğrudan BBB üzerinde Eclipse ile terminal bağlantısı yapılarak çalıştırılmıştır. Aynı anda 

Windows Pc’de terminal programı ile PC’nin Bluetooth modülüne gelen veriler dinlenerek sistemin 

çalışması gözlenmiştir. Eclipse’ de programın çalıştırılması Resim 5’de gösterilmiştir. 

 

Resim 5 

Terminal programında ki çıktılar Resim 6’da verilmiştir. 

 

Resim 6 
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5. Resimler 
Aşağıda BBB ve yapılan cape resimleri verilmiştir.
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