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 پیشگفتار 1-1

های نظامی امروزه نقش پیشرفت تکنولوژی در صنایع نظامی غیر قابل چشم پوشی بوده و در بسیاری از زمینه

های دیابهای جدید، استفاده از رهای جدید هستیم. یکی از تکنولوژیشاهد گسترش استفاده از تکنولوژی

با توجه  های نظامیورها، سالحدر بسیاری از کش. باشدمخصوص برای صنایع نظامی در کاربردهای مختلف می

ال گسترش حگیرد و در کشور ما نیز توجه به این موضوع در آوری اطالعات صورت میبه تکنولوژی روز و فن

 نقش سرباز در حال جنگ همانطور که مشخص است کسب اطالعات در مورد جایگاه  .باشدو پیشرفت می

باشد که به این می هاورد نیاز در این زمینه استفاده از ردیابهای مکند که یکی از تکنولوژیاساسی را ایفا می

بنابراین  .اددها را افزایش در جنگ شروییآگاهی پیدا کرده و درصد پ سربازتوان از محل استقرار وسیله می

ند تواهای مخصوص در تجهیزات نظامی مختلف میاستفاده از تکنولوژی و به خصوص استفاده از ردیاب

ه خاصی ها شود که ضروری است تا صنایع نظامی در کشور ما نیز توجافزایش احتمال موفقیت در جنگسبب 

 .به این موضوع داشته و اقدام به استفاده از ردیاب های تولیدی در تجهیزات خود نمایند
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 تاریخچه 1-2

های علمی و نظامی و اکتشافی های نوین در قلمرو فعالیتانگیز علوم و فنون و شکوفایی فناوریتبا ترقی شگف

های ناوبری نظامی نبود، یابی سنتی و قدیمی پاسخگوی نیازمندیهای مکاندنیای متحول امروزی، دیگر روش

سال کردند و اربه فضا  هایی رایابی به اهداف خود، ماهوارهلذا دانشمندان علوم نظامی به منظور دست

هایی را اختراع و بر روی ناوهای دریایی و هواپیماهای نظامی نصب نمودند تا در هر نقطه از سطح گیرنده

سیستم مختصات جهانی تعریف شده  وان موقعیت آن نقطه را براساس یکزمین و در هر زمان دلخواه بت

متحده دریایی ایاالت نیروی هوایی و نیروی 1960 دین صورت بود که در اوائل دههب GPSابداع . مشخص کرد

یابی ماهواره ای مختلفی را مورد مطالعه قرار دادند نیروی دریایی به تنهایی دو همزمان سیستم های موقعیت

های دو بعدی در حالی که نیروی هوایی سیستم  Timationو Transit برنامه را معرفی نمود که عبارت بودند از

داد ، نیروی هوایی درحال انجـام مطالعات کلی در ارزیابــی یک سیستم ناوبری سه عه قرار میرا مورد مطال

وزارت دفاع آمریکا دستوری صادر  1973در سال  ،بود  B621بعدی )طول ، عرض و ارتفاع ( تحت عنــوان

در یک   B621و   Timation هاینمود که بر اساس آن مسئولیت خدمات اجرایی برای یکپارچه کردن برنامه

 در د،وی به نیروی هوایی آمریکا محول شیابی قابل استفاده در هرگونه وضعیت جسیستم واحــد موقعیت

را آغاز   GPS برنامه اول مرحله که شد مجاز آمریکا ارتش مشترك ستاد ریزیبرنامه دفتر 1973 دسامبر

   NAVSTAR برنامه بودن عملی کلی بررسی و سیستم عملکرد و کلی دیدگاه مطالعه شامل مرحله این  ،نماید

 انبوه تولید شامل و شد آغاز دوم مرحله ،مرحله این متعاقب ،کامل گردید 1979بود که مرحله اول آن در سال 

 این، گرفتو آزمایش سیستم را در بر می GPS از کنندگان استفاده برای تجهیزات تولید که بود تجهیزات

و تکمیل بیشتر   GPS تجهیزات بیشتر تولید با 1985 سال در سوم مرحله ،یافت ادامه 1979 سال تا مرحله

 پیشرفته تجهیزات و اصلی کنترل ایستگاهو   GPS هایسیستم آغاز شد که به تکمیل صورت فلکی ماهواره

این صادر شد    GPS اطالعیه وزارت دفاع آمریکا در مورد 1993هشتم دسامبر  در ،گردید منجر کاربران برای

، این توسط نیروی هوائی بود  GPS بیانیه مبنی بر این بود که متعاقب ارزیابی قابلیت عملکرد اولیه سیستم

تعداد  1995 جوالی 17 در  جوابگوی دقت و آمادگی در سطح مورد نیاز باشد و باالخره بودسیستم توانسته 

 34ماهواره در فضا دارد در حالیکه سیستم روس  24آمریکائی  GPSسیستم ماهواره آماده به کار گردیدند ) 24



8 
 

 3  ،دگردی آزمایش موفقیت باها دار تعیین شده قرار گرفتند و صورت فلکی ماهوارهماهواره دارد( و در م

دگی جایگزین ماهواره دارای نقص بتوان هر یک از آنها را به سا تا بودند رزرو بصورت ماهواره 24 از ماهواره

تا سال  1986از سال  ،در آن زمان قابلیت عملکرد کامل سیستم رسمأ توسط نیروی هوایی اعالم گردید ،نمود

به پایگاه هوایی فالکن واقع درکلرادو محول گردید و در   GPS برنامه ریزی کلی عملیات مربوط به 1991

 گردید تشکیل کلرادو پایگاه در که عملیاتی دوممأموریت اداره ایستگاه کنترل اصلی به اسکادران  1992ژانویه 

 آزاد بازار وارد بتدریج سال چند از بعد که گرفت قرار استفاده مورد عمالً GPS ترتیب بدین و شد سپرده

خوردند، در عملیات  GPS امریکایی ها ضربه سختی از اتکا بههرچند . گرفت قرار همگان اختیار در و گردید

هدف  22هدف و به نقلی  17هدف دفاع هوایی اختیار شده به نقلی  35از ، 1999دسامبر سال  16روباه صحرا 

و این تنها اثر نویزجمر های ساده عراقی بود، تکنیک  دهدف قرار گرفته بودند هیچ آسیبی ندیدن JSOW که با

 170های پیشرفته تر مثل اسپوفینگ و نویز باراژ رو امریکایی ها در ماجراهای بی سرنشین هاشون و آرکیو

 ]1[ .اهلی شده به خاطر دارند
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 اهمیت پژوهش 1-3

گوید که ارتش آمریکا و دیگر کشورهای ها و تحقیقات مفید است که به ما مییکی از فناوری GPSدر واقع 

 کنند.در ارتش استفاده می GPSیاب پیگیری بهتر آن از رد در حال توسعه برای بهبود زمینه و هدف خود و

عنوان یکی از ه استفاده قرار گرفته و هنوز هم ب در ارتش از ابتدا مراحل پیشرفت در ارتش مورد GPSردیاب 

حرکت کردن در بسیاری از مناطق جنگی با توجه به مناظر بیابانی  .شودعوامل پیشرفت در ارتش استفاده می

 این درتواند به سربازان در ارتش کمک کند که اگر سربازان در ارتش می GPSآن بسیار سخت است ردیاب 

 پیدا تر سریع را آن شده آپدیت و زنده نقشه دقیق، اطالعات از استفاده با شدند گم ها بیابان و وسیع مناطق

 کمک فرماندهان به ارتش در GPS ردیاب همچنین .کنند انتخاب درستی به را خود مسیر سربازان حتی و کرد

 .دند و از وقوع اتفاقات آگاهی داشته باشنمشاهده کن را های نظامی خودتمام واحد یقشهنحتی را به تا کندمی

به صورت دستی  GPSها را در دستگاه توان نقشهها میوهوایی در بیابانتوجه به طوفان شن و شرایط بد آب با

د نتواندر ارتش برای سربازان این است که آنها می GPSهای ردیاب از جمله مزیت .آپدیت و به روزرسانی کرد

 .نمایندهای خود حمل کنند و از آن استفاده های یونیفرم خود وصل کنند یا در جیبرا به راحتی به لباس آن

توان به عنوان وسیله ای برای نظارت بر مناطق مداومی از کشورهای در ارتش می GPSاز دستگاه ردیاب 

همچنین  GPSردیاب  که هرلحظه ممکن است آتش بس درکشور مقابل زیرپا گذاشته شود. متحدی استفاده کرد

 .تر آنها شوداند و باعث نجات سریعیابی سربازانی استفاده شود که در میدان جنگ گیر کردهتواند برای مکانمی

های چریکی یا تن های نظامی تنها به شلیک موشک و نارنجک و خمپاره ختم نمی شود بلکه درگیریدرگیری

صورت  GPSدهد در این بین مراقبت از سربازان تنها توسط ردیاب به تن بین کشورهای مختلف رخ می

ن خود را داشته باشد و در صورت سربازا آمار تواندمی گروهان هر فرمانده دستگاه این  گیرد زیرا با نصبمی

تواند ناحیه جغرافیایی برای سربازان تعیین کند تا در سریع مطلع شود و حتی می ،ای برای آنهارخ دادن حادثه

مانیتورینگ موقعیت یک باشید که  داشته نظر درمطلع شوند  صورت خارج شدن سربازان به هر نحوی سریعاً

باشد به این منظور ایجاد ت بهبود ارتباط و ارائه خدمات میسرباز در شرایط خاص یکی از مسائل مهم جه

های استاندارد و قابل ترجمه یک امر مهم م و همچنین ارائه دادهیقابلیت ارتباطی بیس یک سیستم هوشمند با
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طراحی  GPSباشد. در این پژوهش یک سیستم مانیتورینگ هوشمند موقعیت جغرافیایی سرباز مبتنی بر داده می

 ]2[ ه شده است.تو ساخ

 کاربردهای پژوهش 1-4

ظامی را نتوان تمام تجهیزات ها میافزارها و تانکتمام جنگبا نصب ردیاب روی  :ردیابی جنگ افزارها

ئز اهمیت ردیابی کرد و از سالم بودن آنها اطمینان حاصل کرد وجود هواپیماهای جنگی برای هر کشوری حا

کت و توقف حر حاکی از زمان است با استفاده از ردیاب می توان تمام تجهیزات را زیر نظر داشت و گزارشات

 .جغرافیایی آنها را مشاهده کردو موقعیت 

تنها با نصب  کنداینکه کشور شما در ابتدا از مرزهای زمینی و هوایی کشور خود محافظت می :ردیابی سربازان

سربازان  ای برایردیاب روی سربازان و ماشین آالت نظامی امکان پذیر است زیرا در صورت رخ دادن حادثه

 و اهبرجک به دشمن و  های تروریستیشما از وقوع حادثه مطلع می شوید اینکه ناگهان گروهک سریعاً

 آالتینماش روی ردیاب و سربازان تمامی روی شخصی ردیاب نصب با کنند حمله کشور هر نظامی هایپادگان

 در دهد رخ کشور حال ممکن است که درگیری بین دو .شودمی مطلع حوادث وقوع از منطقه هر فرماندهی

 نداشته آن از شناختی هیچ که گیرند قرار ایمنطقه در متجاوز کشور سربازان است ممکن که است بین این

 مسیرها از انندتومی ردیاب دستگاه GPS نقشه به توجه با است زیاد آنها خوردنپاتک و شدنگم امکان و باشند

 ]2[و  ]1[ .به آن مناطق را دارند مطلع شوندد و یا قصد عزیمت نه در حال تردد هستک مناطقی و

 :نظامی های زمینه درGPS  از استفاده

-هلی ،نافک بمب و جنگنده هواپیماهای تمام تا هوشمند بمب و کروزموشک هدایت ازی: هوای کاربرد

  . کنند می استفاده سیستم این از نظامی پروازهای و چتربازی کروز،کوپتر،موشک

 را زمین هب زمین موشک سیستم ، نظام پیاده هدایت ، خودروها ناوبری ، هاتوپخانه مکانینی: زم کاربردهای

 کنترل و جنگی مناطق در سربازان هدایتGPS  سیستم کاربرد اولیند. نمو تعیین سیستم این کمک به توانمی

  . است کروز هایموشک
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 هدف پژوهش 1-5

ین اچگونگی آن به  این است که ما مختصات یک سرباز را همیشه در اختیار داشته باشیم. پژوهشهدف 

ریال سوجود دارد که این ماژول با استفاده از رابط  GPSصورت است که همراه سرباز همیشه یک ماژول 

UART ز رابط سریال اکند این میکروکنترلر با استفاده با میکروکنترلری که همراه آن است ارتباط برقرار می

SPI  به یک ماژول فرستنده گیرندهnRF24L01 های شود بعد از اینکه میکروکنترلر دادهوصل میGPS  را

طول و  ها را ترجمه و مختصات مکان حضور کاربر را به لحاظداده GPSخواند متناسب با استانداردهای 

 در گیرنده. فرستدمی nRF24L01 عرض جغرافیایی در غالب یک پکت که برنامه نویسی شده است توسط 

به یک  SPIداریم که آن هم دوباره توسط رابط سریال  nRF24L01دوباره یک ماژول فرستنده گیرنده   نیز

پیدا کرده با  ی مختصات حضور کاربر راهای گرفته شده را شناسایی کرده و دادهداده ،میکروکنترلر وصل شده

رمینال مختصات کند و کامپیوتر هم توسط یک نرم افزار تبه کامپیوتر منتقل می UARTاستفاده از رابط سریال 

 دهد.را نمایش می

 

  



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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

گیری و پیشنهاداتنتیجه   
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 نتیجه گیری 1-4

ترین بخش این پروژه بود که ما در این طراحی با استفاده از صحت و کارکرد این دستگاه یکی از مهم

و ارتباط دو طرفه با یک ماژول   ATMEGA 32 , 16و استفاده از میکروکنترلر های  AVR هایمیکروکنترلر

GPS   توانستیم از بین داده های استانداردGPS  مختصات جغرافیایی مربوط و مورد نیاز یک کاربر را استخراج

مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم پس از  و طبق اصولی که در طول این پروژه به آن اشاره شد آن را نموده

به فاصله دورتر به صورت  nRF24L01با استفاده از ارتباط دو طرفه با ماژول  را آناطمینان از صحت داده 

 UARTارتباط میکرو کنترلر و داده دریافت شده در مقصد پس از تحلیل با استفاده از  ،ارسال کردیمبه  بیسیم

 به کامپیوتر ارسال شد و توسط نرم افزار ارتباط ترمینال روی کامپیوتر نمایش داده شد.
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 پیشنهادات 2-4

ها را توان این دادهیمگیری حرکت و زمان را دارد مورد استفاده قابلیت اندازه GPS.با توجه به اینکه ماژول 1

 نیز دریافت و ارسال کرد.

ود .اضافه کردن سنسورهای مختلف برای سنجش محیطی سرباز مانند سنسور دما، رطوبت محیط، وج2

 بعضی از گاز های خطرناك، غلظت برخی از گاز ها و ...

محاسبه  ی تعبیه کرد که قابلیتخود این سیستم قابلیت اندازه گیری دارد می توان سیستم. با توجه به اینکه 3

 داشته باشد.  1ECGو حتی فشار خون آن را با استفاده از سیگنال های  ضربان قلب سرباز

  

                                                           
1 Electrocardiogram 
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 www.iranradyab.com                         ردیاب در صنایع نظامی  ]2[
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