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 مقدمه

در این پروژه هدف ما ساخت و طراحی هشدار دهنده زلزله است که قابلیت ارسال پیام به 
ها هنگام زلزله، از شماره مورد نظر را دارد. در واقع با نصب این دستگاه در داخل منازل و سالن

کند، دستگاه عمل نموده و آژیره مورد نظر را وشش آن ایجاد میطریق لرزشی که به منطقه تحت پ
کار انداخته که خود به تنهایی قادر است یک سیستم حفاظتی دیگر همچون قطع شیر گاز را نیز به

طور خودکار به شماره مورد نظر پیام تحت شعاع قرار داده و آن را نیز فعال کند. در نهایت به
انواع امواج زلزله سیم و های بیتاریخچه سیستمراستا ابتدا به معرفی نماید. در همین ارسال می

پردازیم و اجزای مهم به کار رفته در مدار و میبه جهت معرفی سنسورهای مورد استفاده 
ها با یکدیگر آشنا اندازی و ارتباط آنکنیم و با راههای مهم هر یک را بیان میخصوصیات و ویژگی

 پردازیم.نویسی آن میبه طراحی کلی مدار و برنامه شویم و در نهایتمی
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 های بیسیم و تاریخچه آنفصل اول: تکنولوژی شبکه -1

 مقدمه 

( یا Wiredتوانند به دو صورت کابلی)می( برای خانه و محیط کار LANهای محلی)شبکه
ها به روش کابلی با استفاده از تکنولوژی ( طراحی گردند. در ابتدا این شبکهWirelessبیسیم)

Ethernet های بیسیم با شدند. اما اکنون با روند رو به افزایش استفاده از شبکهطراحی می
در حال حاضر بیشتر با توپولوژی های کابلی)که مواجه هستیم. در شبکه Wi-Fiتکنولوژی 

روند(بایستی از محل هر ایستگاه کاری تا دستگاه توزیع کننده)هاب یا سوئیچ( ای بکار میستاره
متر بیشتر  100نبایستی  CAT5کشی صورت پذیرد)طول کابل از نوع به صورت مستقل کابل

کار رفته از دو نوع که تجهیزات ب)گرددباشد در غیر این صورت از فیبر نوری استفاه می
( مانند هاب، سوئیچ، Active( مانند کابل،پریز،داکت،پچپنلو، و... فعال)Passiveغیرفعال)

 .(روتر، کارت شبکه و... هستند

کنند و نیاز است کاربران برای های بدون سیم از تکنولوژی انتقال رادیویی استفاده میشبکه
سازی بدون سیم هم به صورت مجهز باشند. شبکهها به تجهیزات مربوطه استفاده از این شبکه
به سرعت درحال پیشرفت است  Wirelessشود. تکنولوژی سیم اطالق میمحلی و گسترده بی

 کند.نقش کلیدی را در زندگی ما در سرتاسر دنیا ایفا می

 های بیسیم و موبایلتاریخچه شبکه 

به سبک و  برای دستیابی به موبایل های مخترعانبرای این که تاریخچه نسبتا جامعی از تالش
شروع کنیم، در این زمان شخصی به  1908سیاق امروزی به دست دهیم، مجبور هستیم از سال 

اختراعی را ثبت کرد که چیزی بیشتر از گوشی بیسیم با برد کوتاه نبود. سال  «ناتان استابلفیلد»نام 
اش نصب کرد که البته کارکردی مثل یک تلفنی را در اتوموبیل «الرس ماگئوس اریکسون»1910

توانست با یک جفت سیم بلند، شد میتلفن موبایل نداشت. او هر بار که در جایی متوقف می
 اش را به شبکه محلی تلفن متصل کند و تماس تلفنی برقرار سازد.تلفن اتوموبل
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مسافران درجه یک  1926های رادیویی باب شد. نخستین بار در سال اما بعد از آن، تلفن

های رادیویی توانستند از فناوری تلفنکردند، میهایی که بین برلین و هامبورگ طی مسیر میترن
ز همین فناوری برای مقاصد امنیتی استفاده کنند. در همین زمان خطوط هوایی مسافربری هم ا

 بهره گرفتند.

 

های آلمانی مورد های رادیویی در مقیاس گسترده در تانکجهانی دوم، فناوری تلفنطی جنگ
جهانی دوم، پلیس آلمان از همین فناوری استفاده کرده و استفاده قرار گرفت. بعد از اتمام جنگ

 کرد. اش را مجهز به تلفن رادیوییخودروهای گشتی

البته در همه موارد که گفته شد، استفاده از تلفن رادیویی آسان نبود و نیاز به دانش یک 
هایی میالدی کشتی 50های اولیه دهه متخصص و خبره فن برای برقراری ارتباط بود. اما در سال

معمولی کردند، مجهز به نوعی از فناوری تلفن رادیویی شدند که کاربران که در رود راین سفر می
 توانستند به آسانی از طریق آن تماس برقرار کنند.هم می

شرکت موتوروال موفق شد تلفن رادیویی با قابلیت برقراری ارتباط  40های نخست دهه سال
تاکی ساخت توانست در یک کوله پشتی قرار بگیرد. این شرکت سپس واکیدو طرفه بسازد که می

ای به اندازه بازوی یک انسان ای شد که گرچه اندازهرادیوییو بعد از آن هم موفق به ساخت تلفن 

نمایی از تکنولوژی موبایل1-1شکل   
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شد آن را در دست گرفت و حمل کرد. این تلفن رادیویی کارکرد نظامی پیدا کرد و داشت، اما می

 نام هندی تاکی هندی را بر آن گذاشتند.

ند ،دو مهندس روس به نام شاپیرو و زاهاروچنکو موفق شدند تلفن رادیویی بساز1946سال 
 کیلومتری به شبکه محلی تلفن متصل شود. 20 یهتوانست از فاصلکه می

برای نخستین بار فناوری ارتباطی شبکه سلولی  Bellسالی بود که مهندسان شرکت  1947سال 
شود. هر سلول تقسیم می «سلول»عدادی تشبکه رادیویی به  ررا پیشنهاد کردند. در این فناوری ه

جهت امواج را  3تواند از گیرد. هر آنتن هم میی در هر راس قرار میضلعی است که آنتن 6یک 
ها این تلفن عمال به مرحله عمل نرسید. 60های دهه دریافت و پخش کند. البته این ایده تا سال

ها، کردند و در تاکسیطرف استفاده می 2که از امواج رادیویی برای برقراری تماس صوتی 
گرفتند، از نظر تکنیکی با گوشی موبایل ها مورد استفاده قرار میسخودروهای پلیس و آمبوالن

ها این بود که به سبک سیستم های اساسی داشتند. یکی از مهمترین این تفاوتامروزی تفاوت
شد. تلفن کاربر هنگام ضلعی تقسیم نمی 6های ارتباطی امروزی منطقه تحت پوشش به سلول

جا به منطقه ارتباط برقرار کند و در صورتی که کاربر از یک توانست با یک دکلتماس، تنها می
شد. تازه اوایل کار، برقراری تماس با این رفت، تماسش متوقف میتحت پوشش دکل دیگر می

 شد.ها خودکار نبود و تماس حتما باید به وسیله اپراتور برقرار میتلفن

د که با یک فندک شو حتی ترتیبی داده  تر شدهای اولیه گستردهبزودی استفاده از این موبایل
های رادیویی قابل حمل هم ساخته الکتریکی سیگار معمولی هم قادر به کار باشند، طوری که تلفن

 شد که نیازی به نصب در خودرو نداشتند.

 LK1، یک مهندس جوان روس به نام لئونید کوپریانوویچ، یک تلفن رادیویی به نام 1975سال 
کیلوگرم وزن داشت ، این تلفن مجهز به یک  3ساخت که در مقیاس آن زمان کوچک بود و فقط 

توانست به ایستگاه مرکزی کیلومتری هم می 30تا  20گیری بود که کاربر را از فاصله آنتن و شماره
 گرم برساند. 500محلی متصل کند، اما سال بعد او توانست وزن این تلفن رادیویی را فقط به 

توسط شرکت اریکسون  MTA،نخستین سیستم تمام خودکار تلفن همراه موسوم به 1956سال 
دادند، بسیار به صورت تجاری در سوئد عرضه شد. اما تلفنی که آنها در اختیار کاربران قرار می

های رادیویی با استفاده از وزن این تلفن 1965کیلوگرم وزن داشت، اما سال  40سنگین بود و به 



14 
 های بیسیم و تاریخجه آنتکنولوژی شبکه :اول فصل

 
یعنی زمانی که استفاده از  1983کیلوگرم رسید. البته کاربران این فناوری تا سال  9نزیستور به ترا

توانست به نفر تجاوز نکرد. گرچه با این سیستم هر دارنده تلفن می 600آن متوقف شد، هرگز 
خواست تماس بگیرد، اما برای برقراری تماس با خود او ای که میصورت خودکار با هر شماره

زد که خودروی دوستش در زمان نیاز به یک اپراتور واسط بود. بعالوه هر کاربر باید حدس می
 برقراری تماس در کجاست و تحت پوشش کدام دکل است.

توانست های پرتابل استفاده کرد،شاهزاده فلیپ بود. او میاولین کسی که در بریتانیا از فناوری تلفن
خواست با ملکه انگلیس اش نصب شده بود، هر زمان که میخودروبا استفاده از این سامانه که در 

میالدی، بسیار عجیب و  60 ههای اواخر دهتماس بگیرد. چنین امکانی، در آن زمان یعنی سال
 غریب بود.

وروی سرویس تلفن همراهش را در مسکو راه انداخت و این سامانه را تا سال ش 1960سال 
 کسور هم راه اندازی کرد. شهر دیگر این 30در  1970

 

 

 

 

های رادیویی، حین برقراری ارتباط با تلفن 1967تا سال 
کاربر مجبور بود در محدوده پوشش یک آنتن باقی بماند 
و مثال اگر با خودروی خود از حوزه پوشش یک آنتن 

 1970شد، اما در سال شد تماس او هم قطع میخارج می
توسط محققان  handoffبا ابداع فناوری ارتباطی به نام 

 این مشکل هم حل شد. Bellآزمایشگاه 

 
 

 1970نمایی از تلفن در سال  2-1شکل  

 1970نمایی از تلفن در سال  3-1شکل 
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 تاریخچه تلفن همراه در ایران 

درصدد  1355_1354یک دهه پس از ظهور پدیده تلفن سیار در جهان، ایران نیز در سال 
هایی که از سوی شرکت مخابرات ایران و کارشناسان استفاده از این سیستم برآمد و با بررسی

هزار مشترک را  5تا  4نتیجه حاصل شد که ایران ساالنه کشش جذب خارجی صورت گرفت این 
 بینی شد اما این تالش در آن زمان ناکام ماند.شماره پیش 1000دارد و اجرای طرح با 

وزارت پست و تلگراف اقدام به طراحی تلفن سیار کرد و با یک تجدید نظر  1367در سال 
فاز اول این طرح  1373ری شد و در مرداد ماه تجهیزات آن خریدا 1372در این طرح، در سال 

ای آغاز به کار کرد. همزمان با اجرای این طرح در تهران، طراحی شماره 10000به ظرفیت 
مقدماتی سیستم تلفن سیار در کرمان نیز آغاز شد که در مرحله دوم طرح، مقدور شد تهران ضمن 

ریایی کشور نیز مرتبط شود و جزایر قشم به این شهرها با ورودی و خروجی زیرزمینی و داتصال 
 و کیش در مرحله دوم تحت پوشش این طرح قرار گیرند.

نفر نبود چون  100تعداد متقاضیان تلفن سیار بیش از  1374تا اوایل  1372طی سالهای 
هنگامی که آگهی  1374این سیستم به هچ عنوان برای مردم شناخته شده نبود و در شهریور 

نام نمودند،به هزار نفر ثبت 9تا  8های کثیر االنتشار کشور منتشر شد حدود روزنامهنویسی در نام
عبارت دیگر استقبال چندانی از این سیستم پایه و ضروری در جامعه به عمل نیامد و حتی در 

 های منفی،تلفن همراه سیستمی زاید و تجمالتی عنوان شد.محافلی با واکنش

هزار  200نویسی تلفن سیار پدیدار شد بطوریکه ای نامچرخشی شگفت بر 1374از بهمن 
های کشور بدلیل عدم آگاهی از کاربرد نفر متقاضی دریافت تلفن سیار شدند البته تقاضای استان

این وسیله ارتباطی کمتر بود و بیشترین تقاضا به شهروندان تهرانی اختصاص داشت که بیش از 
مردم حومه تهران یعنی کرج، قزوین، ساوه و قم که با در شد و همچنین هزار نفر برآورد می 130

هزار شماره رسید. در پی استقبال غیر منتظره، طراحی  150نظر گرفتن شمار آنان رقم تقاضا به 
های زمینه برای شهر بینی شد و در اینبرای گسترش تلفن سیار جهت یک میلیون مشترک پیش

اندازی این پروژه خریداری و نصب گردید. سیستم اههای الزم به منظور رمختلف کشور دستگاه
باشد و برخی از می GMSتلفن سیار دیجیتالی ایران از کشور فنالند خریداری شد که از نوع 

 خریدها نیز در این چند ساله اخیر از زیمنس و نوکیای آلمان بوده است.



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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



 

 مأخذ منابع و -10

 1389ها، چاپ اول، یاوران،مودم GSMپور، مرجع کامل حمزه نساج (1

، چاپ یازدهم، AVRهای فر، مرجع کامل میکروکنترلمحمد مهدی پرتویی (2
 1390تهران، نص، 

مودم و نحوه ارتباط آن با میکروکنترلر،  GSMحیدری، مصطفی، آشنایی با  (3
 1390، دی 11مجله علمی و تخصصی نویز، سال دوم،شماره 

4) Datasheet قطعات 

 www.ECA.irهای گفتگوی تخصصی الکترونیک فارسی، سایت (5

به زبان فارسی نوشته آقای رضا  AVRکتاب آموزش سریع میکروکنترلرهای  (6
 یارسپاس

 های بیسیم نوشته آقای احمد فرهمندکتاب شبکه (7

 MQ_2,MEGA32,MPU6050ای هسییاستفاده از دیتا شیت آ (8
 جزوه مدار مجتمع خطی مهندس رضا زاده (9

 اطالعات شخصی  (10
11) HELP CODVISION 
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