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همقدم  

که قابلیت  برای منازل و ادارات و سالن ها است  در این پروژه هدف ما طراحی و ساخت یک دزدگیر

سالن ها به هنگام گیر در داخل منازل و در واقع با نصب این دزد. ا دارد یام به شماره مورد نظر رارسال پ

دزدگیر عمل نموده و آژیر و چراغ هشدار را به کار , وارد شدن هر شخص به منطقه تحت پوشش آن 

و در همین راستا   .انداخته و در نهایت به طور خودکار به شماره های مورد نظر پیام ارسال می نماید 

ر می پردازیم و خصوصیات و ویژگی های ابتدا در فصول جداگانه به معرفی اجزای مهم به کار رفته در مدا

و در نهایت .مهم هر یک را بیان می کنیم و با نحوه ی راه اندازی و ارتباط آنها با یکدیگر آشنا می شویم 

 .به طراحی کلی مدار پروژه و برنامه نویسی آن می پردازیمدر فصل آخر 

 .ده مفید و سودمند واقع شوند مطالب عنوان ش, امیدواریم که در ادامه برای خوانندگان محترم 
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 فصل اول

  GSMماژول های 

 1-1   )GSM modem  چیست ؟ 

دستگاهی است که امکاناتی همانند یک تلفن همراه را در اختیار ما قرار   GSM modemدر واقع 

  GPRSاز سرویس اینترنت همراه , میتوان پیامک ارسال کرد   GSM modemبه وسیله  . میدهد 

 .ن مکالمه نمود با آ به یک شماره تلفن زنگ زد وحتی  اده کرد واستف

. را برای کاربردهای مختلف طراحی نموده اند  ها  GSM modemشرکت های زیادی در دنیا انواع 

های صنعتی شده اند و برخی دیگر برای کاربردکامپیوتر طراحی  usbنها برای اتصال به پورت آبرخی از 

اره ها اشدر دزدگیر آنها میتوان به استفاده از  GSM modemموارد استفاده از  از جمله .و عمومی تر

یا پیامک ارسال میکند  پلیس تماس گرفته و فعال شد با صاحب محل و کرد که به محض اینکه  دزدگیر

یا در آسانسور ها که در صورت خرابی  ر را روشن یا خاموش کرد ویو حتی با ارسال پیامک میتوان دزدگ

 ... .ی آسانسور تماس میگیرند و صورت خودکار با شرکت سرویس دهنده  به

 

 sim 900بررسی ماژول (   1-9

را ارائه کرده است که این یک ماژول  sim900ماژول بسیار فشرده قابل اطمینان  simcom شرکت 

 AMR926EJ_Sاز نوع   است که دارای یک هسته ی پردازشی قوی SMTدر نوع GPRS/GSMکامل 

  .ابعاد کوچک ان استفاده کنید  دهد تا از قیمت مناسب و که به شما اجازه میست ا

  .ن  استچک با توان مصرفی کم از امکانات آفکس و دیتا در یک پک کو  ,پیام کوتاه ,انتقال صدا 
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 :در شکل زیر نمایش داده شده اند آن بخشهای اصلی

 

 

(1_1شکل )  

 

 .است flashوROM  ,RAM که شامل حافظه های:Memory  بخش

عمل میکند و ارتباطات    gsm    1900/1800/900/850که در چهار باند: فرکانس رادیویی بخش

 .بخش است نرادیویی به عهده ی ای

رابط ها و , این بخش از یک هسته پردازش قوی تشکیل شده است و کنترل ماژول  :بخش پردازنده 

 .دارد هبخش رادیویی را بر عهد
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 :امکانات عمومی ماژول (  1-9-1

  1900/1800/900/850مناسب برای چهار باند یا فرکانس متداول  -

 GPRSبرای  CS_1 ,CS_2 ,CS_3 ,CS_4پشتیبانی از طرح های  -

 برای استفاده از این قابلیت دارای مدار داخلی قابل استفاده به همراه  باطری و  -

 ها  AT commandکنترل از طریق   -

 و کی پد برای توسعه ی پروژه ها  SPIهای LCD یبانی ازپشت  -

 برای کنترل ودیباگ ماژول  usart ارتباط سریال رابط   -

 رابط سیم کارت خارجی   -

 یک بلندگو و میکروفن را پشتیبانی کندکه هر یک میتواند , دارای دو کانال مجزای صوتی   -

 میلی آمپر 1,5ان مصرفی برای کاهش مصرف توان با جری SLEEPدارای مد   -

 ولت 4,8تا  3,1محدوده ولتاژ کاری   -

 درجه ی سانتیگراد 85تا  45منفی : دمای کارکرد  -

 TCP,UDPپشتیبانی از پروتکل های   -

 PDUو textپشتیبانی از پیام کوتاه در مدهای   -

-  RTC backup 

 ه ایخودکار بدون هیچگونه تنظیمات اولی boudrateقابلیت تنظیم   -

 پایه های خروجی و ورودی  قابل برنامه ریزی  -

 ت میباشدرمحل ذخیره ی پیامها حافظه ی سیم کا  -

 . . . و   -

 

 :  sim 900پایه های (  1-9-9
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 :نشان میدهد  sim900که نمای باالیی (9-1)با توج به شکل 

 

 (9-1)شکل 

 .ژول روشن یا خاموش میشودبه یکدیگر به مدت یک ثانیه ما 9و 1با وصل کردن پایه های 

 .به کار میروند  ATCبرای ارتباط سریال و تبادل داده و اجرای دستورات  11تا  3پایه های 

 .به ماژول مورد استفاده قرار میگیرند  سیم کارت برای اتصال 14تا  11پایه های 

  1ژ سطح منطقی ولتا.میلی آمپر را سورس میکند 11سطح منطقی ماژول تا ولتاژ خروجی  15پایه ی 

 .صفر ولت است,  1ولت و ولتاژ سطح مطقی  3تا  9,8برابر 

 .برای ریست کردن   16پایه 

 . برای اتصال میکروفن و بلندگو  به ماژول 99تا  12پایه های 

 .برای اتصال باتری بکاپ ماژول استفاده می گردد 96پایه 
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 .وز کردن ماژول ارتباط سریال برای دیباگ کردن و به ر 97و 96پایه های 

 .رابط اتصال به سیم کارت هستند 34تا  31پایه های 

 ورودی خروجی های قابل برنامه ریزی هستند که قابلیت اتصال به ,  68و  67,   51تا  41پایه های 

 .صفحه کلید ماتریسی را دارند

 :طبق جدول زیر وضعیت سیستم را نشان میدهد  59پایه ی 

NETLIGHT 

SIM900 function state 

Sim900 is not runnig off 

not find network 64ms on / 800ms off 

Find the network 64ms on / 3000ms off 

GPRS comunicatin 64ms on / 300ms off 

 

 .خاموش است ( :صفر ولت)اگر پایه خاموش باشد  -    

 .افت نشده استشبکه ی:میلی ثانیه خاموش  811میلی ثانیه روشن و   64 -    

 .شبکه پیدا شده است :میلی ثانیه خاموش  3111میلی ثانیه روشن و  64 -    

 .  GPRSدر حال ارتبط  :میلی ثانیه خاموش 311میلی ثانیه روشن و  64 -    

 

 برای اتصال آنتن 61پایه 

 .لت کار میکندو 4,8تا  3,1برای تغذیه ی ولتاژ ماژول هست که در محدوده ای بین  57تا  55پایه ی 

 .وضعیت ماژول را با تغییرات سطح منطقی مشخص میکند  66پایه 
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                                                                                  :مشخصات پایه های سیم کارت( 1-9-3

1  . vcc پایه تغذیه سیم کارت  

9  .Rst پایه ریست کردن سیم کارت 

3  .CLK پایه کالک سیم کارت  

4  .GND                                                                          (1-3)شکل 

5  .Vpp  (اختیاری)برای برنام ریزی سیم کارت                         

6  .Data پایه دیتای سیم کارت 

 :داده شده است در شکل زیر نمایش   نحوه ی اتصال سیم کارت با ماژول

 

 

 

 

 

 

 

 (1-4)شکل

 

 

 

 

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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