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 مقدمه

ویژه ای در میان  کنترل وسایل از راه دور وبدون حضور در محل از یک جایگاه

مردم برخوردار بوده است وامکان کنترل دستگاه بدون حضور در محل مسئله ای 

 است که تا به حال کار های گوناگونی در مورد ان انجام گرفته است اما اینکه یک

سیستم را طراحی کنیم که وسایل وابزار کاربردی آن در همهه منهاطد در دسهتر  

ان بتوان این تکنولهوژی را در اختیهار مهردم قهرار باشد و هم اینکه به صورت ارز

 داد مساله است که باید مورد توجه قرار گیرد.

همانطور که می دانید هم اکنون خط تلفن در همه مناطد وجود دارد از طرفی می 

توان با دستگا ه های متداول امروزی یعنی تلفن های همراه در هر زمهان و مکهان 

ار کرد.پ  تلفن یکی از دستر  ترین وسهایل کنتهرل از با تلفن همراه ارتباط برقر

 راه دور است.

لذا با طراحی این مدار در گام های بعدی با الطاف الهی و یاری اساتید گرامهی بهه 

سوی موفقیت های باالتر و طراحی های بهتر در مسیر رسیدن به رشد وشکوفایی 

 گام برداریم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چکیده

باشد بخش اول بها نحهوه کهارکرد خطهوط تلفهن آشهنا مهی پروژه دارای دو بخش می 

شویم در بخش دوم در مورد مدار ارات پروژه بحه  خهواهیم کهرد  و سهراا مهدار 

 پایه پروژه خواهیم رفت.

کارکرد این پروژه به ایهن صهورت اسهت کهه بها شهماره گیهری شهماره  محهل مهورد 

دار بهه صهورت نظر از طرید خط تلفن در آن سوی خط بعد زنگ خوردن تلفهن مه

خودکار عمل کرده و وارد سیستم می شود و ما می توانیم با فشار دادن کلید ستاره 

دسهههتگاه مهههورد نظهههر را خهههاموش و بههها فشهههار دادن کلیهههد مربههه  دسهههتگاه را روشهههن 

بکنیم.اگر دستگاه روشن باشد بها فشهار دادن کلیهد سهتاره دسهتگاه خهاموش مهی شهود 

ثانیه ارتباط قط  می 111شن می شود.وبعد ازوبا فشار دادن کلید مرب  دستگاه رو

ثانیهه فرصهت داریهم تها عملیهات خهاموش و روشهن 111شود به عبارتی ما به مهدت 

شدن دستگاه را انجهام دههیم.این دسهتگاه در سهر راه خهط تلفهن در محهل مهورد نظهر 

ولتههی تیذیههه مههی شههود.وبا اسههتفاده از فرسههتنده و 8وصههل شههده و توسههط دو بههاطری 

 اه مورد نظر خاموش و روشن می شود.گیرنده دستگ
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 مقدمه1-1

پیش از شروع  هر پروژه مرتبط با خط تلفن الزم است به طور خالصهه بها مشخصهات خهط 

ن  عی مهی ننهیم تها بها اراسهه اساسهی تهری.در این بخهش سهتلفن ونحوه شماره گیری آشنا شویم

اطالعات الزم،آنچه را نه ممکن است یک ناربر برای انجام پروژه خود در ارتبهاط بها خهط 

 .تلفن به آن نیاز داشته باشد به شکل مختصر ومفید در اختیارش قرار دهم
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PSTN سرویس خط تلفن شهری1-2  

هر خط تلفن از یک زوج سیم تشکیل شده است.گاه این زوج توسط نابلی سه سیمه به منزل 

شما می رسد نه سیم فوالدی ضخیم تنها نقش استحکام نابل را بهه عههده دارد .در اصهطال  

می نامند نه نامگذاری دوم بهه تاریخچهه اختهراع تلفهن  RINGو B  TIPو    Aاین دو سیم را 

بین دو سیم وجود دارد   DCعادی نه خط مشغول نیست یک ولتاژ     بر می گردد.در حالت

عبهور مهی ننهد.این میکهرو آمپهر از آن 5یا جر یانی حهدانرر  وهیچ جریانی از خط نمی گذرد

ولههت اسههت و بسههته بههه عههواملی ،از جملههه اسههتاندارد محلههی مرنههز  84ولتههاژ بههه طههور نلههی 

بودن خطوط می توتنید ایهن ولتهاژ را بها  برای مطمسن بودن از وصلمخابرات تغییر می نند.

 یک مولتی متذ از پریز تلفن یا تر مینال اندازه گیری ننید.

،نه معمهوال از نهو DC(منابع تغذیه local Exchange carriar)LECدر یک مرنز مخابرات 

 55تنظیمهی روی DCفهراهم مهی نننهد.ولتاژ ACالزم را از بهر  DCسوسیچینگ هستند،ولتاژ 

ولت سری نیز به  4باتری  48بیشتر قرار می گیرد.تعدادی باتری بزرگ برای مرال ولت یا 

طور شاور در مدار هستند نه در هنگام قطع بر  وارد مدار می شوند واز قطع شدن شبکه 

 تلفن جلوگیری می ننند.

 

 

با باال رفتن بار خط در ساعات پرترافیک شبانه روز یا هفته،جریان مصرفی بر  باال می 

ود و در نتیجه از ولتاژ منابع تغذیه ناسته می شود .برای مرال در یک مر نز مخابرات ر

 آمپر جریان از منابع تغذیه نشیده می شود.055شماره ای ممکن است 85555محلی 
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 مدار یک خط تلفن1-3

ناهش می یابد و جریانی در  4به  84به محض برقراری ارتباط میان دو نفر ،ولتاژ خط از 

میلی آمپر از خط می گذرد.در حقیقت ولتاژ حالهت تمهاس هنگهامی نهه خهط اشهغال  45حدود 

ولت است.جریانی نه در حالهت تمهاس از خهط نشهیده مهی  55تا 0می شود،به طور نلی بین 

اههم  055تها  455دسهتگاه تلفهن در حهدود DCمیلهی آمپهر و مقاومهت 05تا  55شود،در حدود 

صهدا از سهاده ای از یهک نمونهه خهط تلفهن آورده شهده است.نمهای بسهیار  5-5است.در شهکل 

میکرو فاراد به خط منتقل می شود.از طرفی خط از طریه   4طری  خازن هایی با ظرفیت 

 اهم تغذیه می گردد. 455هانری با مقاومت داخلی  5دو چوک 

را تغذیهه مهی -84همان طور نه مشاهده می ننید هنگامی نه گوشهی گذاشهته مهی شهود ولتهاژ 

ننهد.دلیل اسههتفاده از ولتههاژ مربهت بههه مسههاسل الکتروشهیمیایی بههاز مههی گردد.هنگهامی نههه سههط  

ولتاژ نسهبت بهه زمهین منفهی اسهت،واننش الکتروشهیمیایی نمتهر باعه  خهوردگی سهیم هها مهی 

شود.اندازه این ولتاژ نیز در بعضی نشور ها متفاوت است.در هر حال این ولتاژ با مشهغول 

بهه -RING،84افت پیدا می نند.به محض وقوع این رخداد ،ولتاژ شدن خط و شارش جریان 

نهاهش یافتهه DCولهت 4خواهد رسهید وایهن بهدان معناسهت نهه ولتهاژ خهط بهه -45به 5از  -44

 است.
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پهنهای در این حالت ،سیگنال صوتی با باند فرنانسی صوتی می تواند روی خط قرار بگیرد.

یلههو هرتههز اسههت نههه در مقایسههه بهها پهنههای بانههد ن0.8تهها  0بانههد خطههوط تلفههن شهههری در حههدود 

صدای انسان به وضهو  نهم تهر اسهت،اما از آنجها نهه اکلهس فرنهانس ههای صهدای انسهان در 

و تن صهدای  متمرنز شده اند،بیشتر فرنانس های صوتی انتقا می یابندKH8تا  055محدوده 

افراد تغیر چندانی نمی نند.با این حال صدا های زیر نسبت به صدای بهم تغییهر بیشهتری مهی 

ننند.هر گونه اطالعات دیگری نه بخواهد از طرف مبدا یا مقصد روی خط قرار بگیهرد بهه 

در حین صحبت دو فهرد  صورت فرنانس های صوتی انتقال می یبد.برای مرال اگری عددی

د این عدد به صورت فرنانس مورد نظر در می آید و مانند صوت وبدون هیچ فشار داده شو

 تداخلی بر روی خط قرار می گیرد.

در 845HZتها 855فرنانس بو  آزاد و بو  انتظار نمی باهم متفاوتند،ولی معموال در حدود 

 نظر می شوند.
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 سیگنال زنگ1-4

 555نهه حهدودا برابهر بها  اسهت05Vrmsبها ولتهاژ محلهی ACسیگنال زنهگ ههم یهک سهیگنال 

این اعداد را از بین ببرید اما اگر یکی از خط  می باشد.ممکن است در حالت عادیACولت 

های سیم در دست شما باشد و فردی به طور اتفاقی تماس بگیهرد دیگهر هرگهز ایهن ولتهاژ را 

 فراموش نخواهید نرد.

این سیگنال در ایران بسته به ولت می باشد. 555تا 85در نشور های مختلف این ولتاژ بین 

ولهت مهی باشهد.این سهیگنال روی  555تها  05سوسیچ مورد اسهتفاده در مرنهز مخهابرات بهین 

خط سوار می شهود و بها نوسهان خهود زنهگ تلفهن را بهه صهدا در مهی آورد.فرنهانس DCولتاژ

 8نیلهو هرتهز مهی باشهد نهه تنهاوس آن حهدود یهک رانیهه ممتهد و  85تها  45سیگنال زنگ بهین 

،تقریبهی هسهتند ودراسهتاندارد گفته شهده اشد.شایان ذنر است نه تمامی مقادیر انیه قطع می بر

وبهها تنههاوس HZ 45هههای  گونههاگون متفاوتنههد.برای مرههال فرنههانس زنههگ در نشههور انگلسههتان 

 رانیه قطع به صدا در می آید. 4رانیه ممتد و8

نیلو 8نه معموال حد باالی آن  در پایان باید گفت نه هر مرنز تلفن محلی ،محدوده ای دارد 

 55متر است.از آنجا نه رشته سیم های مسی تلفن شهری دارای مقاومت متوسطی در حدود 

متر می باشند،با افزایش طولشان باعه  نهاهش جریهان مصهرف نننهده مهی 5555اهم در هر 

شوند.این در حالی است نه مسهسله مههم جریهان مصهرف نننهده در انتههای خهط اسهت.اگر ایهن 

 میلی آمپر برسد ارتباط تلفنی ناممکن می شود.4جریان به نم تر از 
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  نحوه شماره گیری1-5

 شماره گیری از روی گوشی ها به دو روش پالس و تن انجام می شود.

 :روش پالس5-5-5

در روش پالس با گرفتن ههر شهماره ،تعهدادی پهالس متناسهس بها شهماره گرفتهه شهده روی خهط 

میلهی رانیهه  85میلی  رانیه طول می نشد ،ابتدا خط به مهدت 555هر پالس فرستاده می شوند.

ولهت قهرار مهی  4میلهی رانیهه در حالهت مشهغول  05ولت وسپس بهه مهدت  84در ولتاژ قطع 

گیرد.برای گرفتن هر شماره بهه همهان تعهداد پهالس نیهاز اسهت،البته کیهر از صهفر نهه بایهد ده 

میلی رانیه بهین  455اید حداقل فاصله ای برابر با گرفتن دو شماره پشت سر هم بپالس برای 

 555دو عدد ایجاد شود.به همین دلیل است نه با قطع و وصل نهردن قهالس در تنهاوس ههای 

 میلی رانیه می توان عمل شماره گیری را انجام داد.

 

 

 

 

 

 روش تن: 2-5-1

در سیستم شماره گیری تن به جای ایجاد پالس فرنانس های نامال مشخصی تولید و در خهط 

تلفن جاری می شوند.این صداها را تن های شماره گیری می گویند.از آنجا نه هر فرنانسهی 

نه روی خط قهرار مهی گیهرد در حقیقهت ترنیبهی از دو فرنهانس سهطر و سهتون صهفحه نلیهد 

نام گرفته است.با استفاده DTMFیری با دو تن چند فرنانسی گوشی است ،این روش شماره گ

عدد و دو  55ند تولید ننیم نه شامل 54فرنانس به صورت سطری وستونی می توانیم 0از 

عهالوه فاصهله الزم بهین نلید ستاره و مربع است.در روش تن ،ارسال وتفسیر هر شهماره بهه 

د.در این پهروژه مها تنهها بها روش تهن نهار میلی رانیه زمان احتیاج دار555دو رقم به حدانرر 

هم ،همان طور نه نه از نامش پیداسهت،فقط بها روش تهن DTMF Decoderمی نند.آی سی 

 نار می نند.




