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 تقدیم به 

ام به ویژه در زمینه تحصیلی و کسب علم ای در تمام ابعاد زندگیپدر و مادر عزیزم که پشتوانه

کران معرفت و ای از دریای بیاند. همچنین اساتید بزرگواری که به همت آنها جرعهو دانش بوده

 دانش را فراگرفتم.

 



 

 تقدیر و تشکر

های بی دریغ ایشان، توانستم این ها و کمککه با مشاوره شهرام محمدیبا تشکر از دکتر 

های موثر ایشان بنده ام بیافزایم. کمکدانش و آگاهینامه را بدون نقص به اتمام برسانم و برپایان

 ری کرد.نامه یاهای پیش آمده در حین تکمیل این پایانها و گمراهیرا در دوراهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه

زلزله است که قابلیت  قطع کننده شیرگاز به هنگامدر این پروژه هدف ما ساخت و طراحی 
به شماره مورد نظر را دارد. در واقع با نصب این دستگاه در داخل  جهت اعالم خطر ارسال پیام

کند، دستگاه ها هنگام زلزله، از طریق لرزشی که به منطقه تحت پوشش آن ایجاد میمنازل و سالن
کار انداخته که خود به تنهایی قادر است یک سیستم حفاظتی عمل نموده و آژیره مورد نظر را به

طور گاز را نیز تحت شعاع قرار داده و آن را نیز فعال کند. در نهایت بهدیگر همچون قطع شیر 
تاریخچه نماید. در همین راستا ابتدا به معرفی خودکار به شماره مورد نظر پیام ارسال می

پردازیم و اجزای مهم به کار رفته در میسیم و معرفی سنسورهای مورد استفاده های بیسیستم
ها با اندازی و ارتباط آنکنیم و با راههای مهم هر یک را بیان میگیمدار و خصوصیات و ویژ

 پردازیم.نویسی آن میشویم و در نهایت به طراحی کلی مدار و برنامهیکدیگر آشنا می
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 های بیسیم و تاریخچه آنفصل اول: تکنولوژی شبکه -1

 مقدمه 

( یا Wiredصورت کابلی)توانند به دو ( برای خانه و محیط کار میLANهای 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
ر با توپولوژی های کابلی)که در حال حاضر بیشتمواجه 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

نوع گردد( که تجهیزات بکار رفته از دو باشد 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  ها به تجهیزات مربوطه مجهز باشند. شبکهاستفاده 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  موبایل های مخترعان برای دستیابی بهبرای 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 
کارکردی مثل یک  اش نصب کرد که البتهتلفنی 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 بعد از آن، تلفناما 

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

 ند.بهره گرفت

 

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

 اش را مجهز به تلفن رادیویی کرد.خودروهای گشتی

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

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

بازوی یک انسان  ای به اندازهای شد که گرچه اندازهو بعد از آن هم موفق به ساخت تلفن رادیویی

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.

،دو مهندس روس به نام شاپیرو و زاهاروچنکو موفق شدند تلفن رادیویی بسازند 1946سال 
 بکه محلی تلفن متصل شود.کیلومتری به ش 20توانست از فاصلی که می

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

جهت امواج را  3د از توانگیرد. هر آنتن هم میضلعی است که آنتنی در هر راس قرار می 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 
یکی با گوشی موبایل گرفتند، از نظر تکنها مورد استفاده قرار میخودروهای پلیس و آمبوالنس

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 توانست با یک دکل ارتباط برقرار کند و در صورتی که کاربر از یکتماس، 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

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

 شد که نیازی به نصب در خودرو نداشتند.

 LK1، یک مهندس جوان روس به نام لئونید کوپریانوویچ، یک تلفن رادیویی به نام 1975سال 
، این تلفن مجهز به یک کیلوگرم وزن داشت  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 

وسط شرکت اریکسون ت 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 
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