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  :است شده. اين پروژه از دو فاز تشكيل خواهد بود "ايرانسل"و  "همراه اول"اپراتور كردن دو 

تلفن ور پيدا كردن بهترين روش براي مسدود سازي به منظ GSM: مطالعه سيستم فاز اول

  ، طراحي سيستم و انتخاب بهترين قطعات.همراه

، مونتاژ كردن PCB Layoutفاز دوم: خريد قطعات مورد نياز، طراحي شكاتيك مدار، ساخت 

  .تلفن همراهها و در نهايت آزمايش مسدود كننده ، انجام دادن برخي سنجشقطعات
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  مقدمه

امروزه با پيشرفت تكنولوژي، به خصوص در زمينه ارتباط از راه دور، حضور ابزاري همانند تلفن همراه، 

ار به جزء جدايي ناپذير توان انكار كرد، به طوري كه اين ابزها نميتبلت و ... را در زندگي روزمره انسان

مزاياي زيادي دارد، اما معايبي نيز دارد كه ها تبديل شده است. با توجه به اينكه اين پيشرفت زندگي ما

اي است پركاربرد، اما استفاده ها امكان پذير نيست. به عنوان مثال، تلفن همراه، كه وسيلهصرف نظر از آن

هاي مساجد، اتاق د، مانند:شوها باعث ايجاد اختالل و نيز مزاحمت مياز آن در برخي از موقعيت

. بنابراين ساخت دستگاهي كه بتواند از ايجاد مزاحمت اين نوع وسايل جلوگيري ا و ... ه، دانشگاهكنفرانس

ارتباط  1هاي مسدود كنندهها، دستگاهكند امري ضروري است. يك نوع معروف از اين قبيل دستگاه

 برقراري ارتباطاز  ،هاي همراههستند، كه با انتشار يك سيگنال نويز در فركانس تخصيص يافته به تلفن

پروژه، بررسي سيستم  هدف ما در اين د.نكنجلوگيري مي و در نتيجه ايجاد مزاحمت اين وسايل طتوس

  باشد.هاي مسدود كننده ارتباط، موسوم به جمرها، ميطراحي و ساخت يك نوع از دستگاه ،تلفن همراه

   

                                                            
1 Jammer 
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  فصل اول

  

  

  
 

) و GSM( مروري بر ساختار شبكه تلفن همراه 
  آننحوه برقراري ارتباط در 
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  GSMتاريخچه  1-1

شايد ماكنوس اريكسون و همسرش را بتوان اولين استفاده كنندگان از يك تلفن متحرك به شمار آورد. 

-سيم كار نميدر طي يك سفر از اين تلفن استفاده مي كردند. اين تلفن به صورت بي 1910اين دو در 

را از  هاي آنشد اريكسون سيمكه نياز ميومبيل بود كه هر زمان كرد بلكه تلفني معمولي در داخل ات

كرد و به اولين هاي هوايي تلفن متصل ميدو قالبك قرار داشت به سيم طريق دو ميله بلند كه سر آنها

ماكنوس اريكسون كسي بود كه  كرد.ط مورد نظر اريكسون را برقرار ميشد و اپراتور ارتبااپراتور متصل مي

  .بنيان نهاده بودكمپاني اريكسون را  1876در 

اولين  1921سيم فقط با استفاده از كدهاي مورس ممكن بود. در ارتباط راديويي بي 1920تا سال 

رد استفاده قرار هاي پليس موسيستم پيجينگ موبايل در مركز پليس شهر ديترويت و بر روي ماشين

و فقط توان ارسال تعداد  طرفه و از اداره پليس به واحدهاي گشت پليس بود يك طگرفت. اين ارتبا

در صورت نياز واحدهاي گشت پليس مجبور به توقف و ارتباط با مركز  هاي خاص را داشت.محدودي پيام

    .هاي كابلي بودندپليس از طريق سيستم

در هلند به كار گرفته شد. اين گيرنده و  1939تا  1937هاي پيشرفته تر در سالهاي گيرنده و فرستنده

شد. درهر لحظه فقط وات استفاده مي 5الي  4و با تواني حدود   MHz 75‐66در باند فركانسيها فرستنده

فرستنده و يا گيرنده قابل استفاده بود و سوييچ كردن بين اين دو با استفاده از يك كليد روي دستگاه 

مختلف قابل تنظيم  يك باند خاص ست شده بود اما گيرنده روي باندهايفرستنده روي  شد.انجام مي

    .بود

شامل گيرنده و فرستنده مجزا) كه به صورت ( FM در طول جنگ جهاني دوم اولين راديوهاي دوطرفه

   .توسط موتوروال طراحي و ساخته شد Walkie Talkie كوله پشتي بود با نام

تمام اين تجهيزات  اگر چه در طي اين سالها انواع ديگر گيرنده و فرستنده نيز ساخته شد اما مشكل بزرگ

   .هاي عمومي بودهاي ارتباطي براي استفادهمبود كانالظرفيت كم و ك

و   AT&T 1946هاي سلولي را مطرح كرد. در براي اولين بار ايده استفاده از سيستم E.K.Jett 1946در 
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در   KHz 60ايكانال راديويي با پهن 6كمپاني بل اولين سيستم تجاري تلفن همراه را عرضه كردند كه از 

هاي ارتباطي رشد اين سيستم به دليل ظرفيت كم و كمبود كانال كرد. اماده مياستفا  MHz 150باند

كردند و هاي بل استفاده ميمشترك در نيويورك از سيستم 545فقط  1976بسيار كند بود. درسال 

اگر چه  .دادامكان رشد و توسعه بيشتر را نمي نفر نيز در ليست انتظار بودند. مشكالت ياد شده 3700

هاي مختلف هاي مختلف از فركانسهاي سلولي مطرح شده بود اما با توجه به اينكه سلولايده سيستم

ها قابل استفاده باشند و نيز هايي كه در تمام اين فركانسكردند تهيه گيرنده و فرستندهاستفاده مي

    .هاي همراه بودندول ديگر مهمترين موانع در برابر رشد سريع تلفنچگونگي حركت از يك سلول به سل

كمپاني بل اولين سيستم تجاري را كه استفاده مجدد از فركانس را به كار گرفته بود را در يك  1968در 

   .قطار بين نيويورك و واشنگتن به كار گرفت

آمريكاي شمالي آغاز شد و به سرعت در  AMPS هاي سلولي مبتني براستفاده از سيستم 1978در 

   .توسعه پيدا كرد

هاي سلولي به شدت در حال توسعه بود و كشورهاي مختلف هر كدام در باندهاي فركانسي سيستم

   .هاي موجود بودندمختلف و با استانداردهاي خود درحال توسعه سيستم

كار خود را آغاز كرد. اين  MHz 450در باند  NMT450 اولين سيستم سلولي چند مليتي با نام 1981در 

 TACS انگلستان استفاده از 1985در  داد.سوئد و نروژ را پوشش مي ،فنالند ،سيستم كشورهاي دانمارك

   .آغاز كرد  MHz 900را در

هاي مورد استفاده كشورهاي اروپاي هاي سلولي در كل اروپا و تفاوت استانداردها و فركانستوسعه سيستم

در اوايل  منظور به اين كه در انديشه ايجاد يك سيستم سلولي واحد براي كل اروپا باشند.را وادار كرد 

 صورت هماهنگه وجود آمد تا به ب 2GSM كشور اروپايي به نام 17متشكل از  ويژه گروهي 1982سال 

هر  .طرح تلفن سيار ديجيتالي را اجرا نمايند پرداخته وبررسي موضوع و تهيه استانداردهاي مورد نياز به 

چند طبق انتظاراتي كه از آنان مي رفت موفق نشدند اما در نهايت موفق به ابداع سيستمي شدند كه در 

                                                            
2 Group Special Mobile 
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ورهاي نوع و زمان خود بي عيب و نقص بود. در ابتدا قصد بر اين بود كه اين سيستم جديد در اختيار كش

الش ي سنگين اين طرح آنان را واداشت كه براي جلب رضايت مشتري تهاديگر قرار نگيرد اما هزينه

در اروپا آغاز شد و به سرعت  1991 از GSM استفاده از. ها سرشكن شودنمايند تا از اين طريق هزينه

  توان به صورت زير بيان كرد.ا مير GSMاي از تاريخچه خالصه  .توسعه پيدا كرد

  GSMاي از تاريخچه تشكيل و توسعه شبكه : خالصه 1- 1جدول 

 شرح رويداد سال

 CEPTتوسط  GSMتشكيل گروه كاري 1982

 بندي و طرح اجرائي تصميم گيري بر روي برنامه زمان1985

 سيستم آزمايشي در پاريس 8آزمايش 1986

1987
  تخصيص باند فركانسي

  )BTS(از موبايل به  Uplink) براي MHZ( 915تا  890
 به موبايل) BTS(از Downlink) براي MHZ( 960تا  935

 European Telecommunicationsامضاي يادداشت تفاهم توسط اعضا و تشكيل1988

Standards Institute )ETSI( يا انستيتوي اروپائي استانداردهاي مخابراتي 

 1فاز  GSMتوصيه نامه ها و مشخصه هاي نهائي 1989

 GSMشركت كننده در اولين همايش جهاني  650تائيد اعتبار سيستمهاي اجرائي توسط 1990

 در اول جوالي GSMبرقراري اولين تماس رسمي با 1991

1992

  در فنالند. GSMشروع بكار اولين شبكه 
  نقطه مختلف در حال كار بودند.  7شبكه در  13در دسامبر اين سال 

  GSM 1800تخصيص باند فركانسي جديد 
  Uplink) براي MHz( 1785تا  1710

 Downlink) براي MHz( 1880تا  1805

  Telecom’93در آفريقا براي اولين بار در  GSMارائه 1993
 نقطه مختلف در حال كار بودند 18شبكه در  32در دسامبر اين سال 

  

است و استفاده از آن از  به عنوان استاندارد ارتباطات سيار انتخاب شده GSM در ايران نيز استاندارد

  .آغاز شد 1373
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  جمع بندي

دستگاه ساخته شده  يرادي نداشت، اما در عمل به دليل اينكههرچند ساخت اين دستگاه از لحاظ تئوري ا

نسل فعلي تلفن همراه در كشور ما (نسل دوم يا همان  كند ومگاهرتز كار مي 900در باند  در اين پروژه

GSMكند، اين دستگاه كاراريي چنداني ندارد. مي مگاهرتز استفاده 1800مگاهرتز و  900د دو بان )، از هر

امكان پذير اي طراحي شده است كه اگر به هر دليلي دسترسي به يكي از باندها به گونه نسل اين زيرا

ن مثال، خرابي يكي از باندها و يا پر شدن ظرفيت يكي از باندها و ...)، سيستم به صورت (به عنوا نباشد

را اشغال كرديم و براي اينكه  مگاهرتز 900كند. در اينجا ما فقط باند سوئيچ مياتوماتيك به باند ديگر 

پوشانديم، كه به مي بتوانيم از برقراري تماس در تلفن همراه جلوگيري كنيم بايد هر دو باند را با نويز

دليل نبود امكانات آزمايشگاهي و نيز عدم دسترسي به قطعات فركانس باال در ايران، ساخت دستگاهي كه 

  مگاهرتز كار كند، مشكل است. 1800بتواند در فركانس 

  شود:هاي زير ميدر كل اجراي اين پروژه شامل بخش

 بررسي سيستم تلفن همراه .1

 مسدود كردن تلفن همراه و انتخاب بهترين روش هاي مختلف برايبررسي روش .2

 قسمت فركانس پايين طراحي مدار .3

 شبيه سازي قسمت فركانس پايين .4

 طراحي مدار قسمت فركانس باال .5

 پياده سازي و ساخت دستگاه .6
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