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 به نام خداوند بخشنده مهربان

 

 پیشگفتار

 است. و GSMعنوان پروژه کارشناسی بنده طراحی و ساخت سیستم ارسال اطالعات اتومبیل از طریق        

 شر ح کلی از روش کار پروژه به این صورت است :
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سرعت و موقعیت وسیله نقلیه گرفته شده و به یک سیستم پردازشکر مرکزي که می  GPSاز طریق سیستم 

در یک متغیر رشته اي درون  GPSتواند یک میکروکنترلر باشد داده می شود. اطالعات دریافت شده از طریق 

اطالعات میکروکنترلر ریخته می شود. که میکرو کنترلر هم پس از مقایسه توسط عملگرها و تفکیک رشته اي ، 

 به یک شماره مشخص ارسال می کند. GSMمورد نظر را از طریق یک سیستم 

می باشد که بخش وسیعی از مطالب این پایان نامه به  SIM908قسمت اصلی پروژه مربوط به ماژول مخابراتی 

هاي  طراحی سخت افزار و روش هاي راه اندازي این ماژول اختصاص داده شده است. این ماژول داراي سیستم

GSM/GPRS, GPS  می باشدکه ما در این پروژه از دو سیستمGPS  وGSM   آن استفاده می کنیم در نتیجه

 سخت افزاري طراحی شده ما پورت هاي مربوط به این دو سیستم را به صورت آزاد در دسترس قرار داده است.

فصل اول این پایان نامه مربوط به عنوان پروژه و تحقیق می باشد که در آن به معرفی پروژه و توضیحات         

انجام شدهاست  را در  GPSو  GSMسطحی مربوط به آن پرداخته ایم. همچنین تحقیقاتی که در مورد سیستم 

ی را ارائه کرده ایم که در آن به معرفی توضیحات GSMاین فصل گنجانده ایم  در ابتدا در مورد ساختار شبکه 

و شرح وظایف هر قسمت ، مشخصات   GSMاصلی یک شبکه  و معماري آن، قسمت هاي GSMشبکه 

 GSMفرکانسی و نواحی شبکه ، کانال هاي فیزیکی و منطقی در شبکه ، پالریزاسیون و طول موج در شبکه 

دازیم که در این بخش هم تاریخچه این سیستم و می پر GPSپرداخته ایم. سپس به معرفی اجمالی سیستم 

پارامتر هاي اساسی مورد توجه در  GPSنحوه شکل گیري آن را بیان می کنیم. بعد از آن اجزاي یک سیستم 

 و معایب و مزایاي این سیستم را مورد بررسی قرار می دهیم. 

در فصل دوم طراحی سخت افزار پروژه را انجام می دهیم که در آن به طراحی سخت افزار راه انداز ماژول 

SIM908  و طریقه اتصال آن به میکروکنترلر و کامپیوتر می پردازیم و انواع روش هاي ارتباطی و ارسال و

اي اساسی مورد توجه در طراحی را دریافت داده به ماژول را ارائه می کنیم . همچنین در این فصل پارامتر ه
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سخت افزار و بورد مدار چاپی و روش هاي کاهش نویز را عنوان می کنیم. و در نهایت شماتیک نهایی پروژه را 

 مربوط به آن را ارائه می نمائیم. PCBهمراه با 

و پروتکل  AT Command، استاندارد  SIM 908در فصل سوم راه هاي برقراري ارتباط با ماژول مخابراتی 

NMEA .را بیان می کنیم و به طریقه استفاده از این دو ساختار در پروژه ارائه شده می پردازیم 

 AT Command  هایی که قرار است از آنها در پروژه استفاده شود را معرفی می کنیم. و نیز رشته هاي

 را مورد بررسی قرار می دهیم. NMEAدریافتی توسط 

 رم هم به شرح برنامه نویسی و توضیحات مربوط به آن خواهیم پرداخت.و در نهایت در فصل چها
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 فصل اول

 

 عنوان پروژه و تحقیق

 

 

 

 

 

 پروژه: عنوان 1-2

 GSMطراحی و ساخت  سیستم ارسال اطالعات اتومبیل از طریق 

 :تعریف پروژه   1-2

در  بیلنظارت بر اعمال رانندگان اتوم که وظیفه هدف از پروژه در ابتداي کار به عنوان یک سامانه پلیس مجازي

 هوشمند و ازطریق  "بوده که این نظارت به صورت کامال رابر عهده دارد حین رانندگی
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 نصب این سیستم بر روي هر اتوموبیل به صورت مجزا انجام می شود.

ی را خصوصیاتآن این سیستم  تا به حال تحت عنوان این ایده به کار گرفته نشده است و پیاده سازي و اجراي 

به  دلیل عدم  که تخلفات حین رانندگی ، کاهش تلفات جانی و مالی می توان به کاهشآن  که از جمله دارد

  .باشد محسوب می شوددر جاده ها  وتخطی ازحد مجاز سرعت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی

و کاهش نیروي هاي انسانی که وظیفه انتظامی  بزرگ هدف دیگر ما از ارائه این طرح کمک و یاري به نیروي

صرف شده و باال بردن دقت در موارد فوق می  دارند می باشد. که این امر باعث کاهش هزینه نظارت را بر عهده

 شود.

 روش کار به این صورت است:

 Global)مخفف   GPSو  GSM (Global System Mobile)این سیستم داراي دو تکنولوژي 

Positioning System) از قبیل سرعت  استفاده می کند. اطالعاتی که از طریق ماهواره ارسال می شود، 

این اطالعات توسط پردازشکر مرکزي ما که  دریافت می شود . GPSتوسط گیرنده و یا ماژول   …موقعیت و 

یک میکروکنترلر است پردازش شده و در یک جا از حافظه فلش ذخیره می شود. این مقدار هم با مقدار مجاز 

مقایسه می شود . اگر این مقدار از حد مجاز باال تر باشد   در  حافظه سیستم ما ذخیره شده "سرعت که قبال

بیل مورد نظر مرتکب تخلف شده به مرکز کنترل ارسال می کند و در مرکز نکه اتومسیستم یک پیام مبنی بر ای

مودم امکان  GSMپیام از طریق یک ماژول و یا یک ساعت و محل تخلف ثبت می شود. ارسال  ، هم تاریخ

   پذیر است.
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 روي یک وسیله نقلیه آننمایی از پروژه ساخته شده و نصب  1-1شکل 

 

داشته باشیم و اصول  این رابطه تحقیقاتی در GSMتکنولوژي ستفاده از این داشتیم که براي اتدا سعی بر در اب

  GSM. لذا اول از همه به بیان مطالبی در مورد شبکه ارتباطات سیار  کار و نتایج آن را در این فصل بیاوریم

و سیستم مکان یابی بعد از بیان مطالب فوق به بررسی و تاریخچه   . پرداخته و ساختار آن  را  بررسی می کنیم

 . نمائیم را ارائه می پرداخته نتایج به دست آمده در آنروش کار این سیستم و پارامتر هاي اساسی مورد توجه 
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 GSMساختار شبکه  3 -1
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شکل 

 GSMنمایی کلی از معماري یک سیستم  1-2

 

و  GSM، معرفی بخش هاي اصلی یک شبکه  GSM، معماري شبکه  GSMدر این قسمت به معرفی شبکه 

وظایف هر بخش ، مشخصات فرکانسی و نواحی شبکه ، کانال هاي فیزیکی و منطقی در شبکه ،   شرح

 می پردازیم. GSMپالریزاسیون و طول موج در شبکه 

هایی  ارتباط تلفنی بین ایستگاههاي رادیویی متحرک, مانند تلفنمطابق با اصول و تعاریف , بر قراري یک     

 .که در اتومبیل نصب می شوند ویا توسط اشخاص حمل و نقل می شوند به نام شبکه رادیویی سیار معروف است

در راستاي تکامل و پیشرفت سریع تکنیکی شبکه هاي رادیویی سیار که مرهون بکارگیري روشهاي ارسال 

 .پدید آمده است GSM باشد شبکه رادیوییدیجیتالی می 

ها   BTS تعدادي از BSC , استفاده می شود (OSI) در این نوع ارتباط که از مدل ارتباط بین سیستمی باز

اطالعات مشترکین و اطالعات درجه سرویس و همچنین اطالعاتی که نشانگر عدم  HLR ,را کنترل می کند

وجود دارد که  VLR یک  MSC  را دارا می باشد . در ارتباط با هماجازه دسترسی به سرویسهاي معین است 

 .را دارا می باشد MSC اطالعات جزئی تر ,از محل واحدهاي سیار فعال هر

http://www.melec.ir/


   www.melec.ir      پروژه های الکترونیکی بیشتر در وبسایت ما

اعتبر شناسایی مشترک را کنترل می کند و در واقع بانک اطالعاتی دیگري است که  (AUC) مرکز تأیید هویت

در  AUC رمز کردن هاي مختلف می باشد که در هنگام اشتراک عالوه برشامل پارامترهاي تأییدیه و الگوریتم 

 .که در دستگاه ترمینال دستی نصب می شود و نیز ذخیره می گردد SIM کارت الکتریکی به نام

  OMC  واحد دیگري نیز وجود دارد که مسؤل نگهداري کل سیستم می باشد که به آن GSM در شبکه

 .گفته می شود

 با حجم زیادي رد و بدل می شوند و باتوجه به نوع اطالعات طی BTS و MSC اطالعات بین

 .ساختارهاي خاصی ارسال می شوند که به آنها کانالهاي منطقی می گویند

 .کانالهاي منطقی به دو دسته اصلی کانالهاي ترافیکی و کانالهاي کنترلی تقسیم می شوند

ناحیه اي را پوشش می دهد. براي پوشش رادیویی هر سلول از سلول منطقه اي است که هر کدام از ایستگاهها 

 .دونوع آنتن می توان استفاده کرد

 

 آنتن همه جهته -1

 آنتن جهت دار -2

آنتن همه جهته پرتو یکسان در تمام جهات و بهره یکسان داشته ولی آنتن جهت دار داراي پوشش منطقه اي 

 .تحت زاویه سلولها می باشد

 

 پارامترهای اصلی ذیل در نظر گرفته می شونددر طراحی سلولی 

 تعداد مشترکین سیار با پیش بینی افزایش آن در آینده -1
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 رفتار ترافیکی مشترکین )میزان و مدت تقاضا( -2

 کیفیت سرویس دهی از لحاظ میزان سر شدن -9

 منطقه جغرافیایی -4

 

این دو را که در آن قدرت سیگنال  در صورتیکه دو ایستگاه ثابت با آنتن هاي همه جهته داشته باشیم , مرز بین

دریافتی از هر دو ایستگاه برابر باشد یک خط مستقیم در نظر می گیرند. بنابراین سلولها را به صورت شش 

 .ضلعی منظم در نظر می گیرند . رأس مشترک سه شش ضلعی مجاور به عنوان سایت در نظر گرفته می شود

ي فرکانس یکسانی نمی باشند دسته هایی شکل می گیرند که به آنها از کنار هم قرار گرفتن سلولهایی که دارا

 .خوشه سلولی می گویند

اگر دو سلول با فرکانس یکسان را در دو خوشه سلولی متفاوت در نظر بگیریم یکی از پارامترهاي مهم در 

ند و معادل نشان می ده q با که میباشد ®به شعاع سلولی  (D) طراحی, نسبت فاصله دو سلول هم فرکانس

 :  است با

 

Q=D/R=Sqrt (3K) 

براساس فرمول فوق می توان فاصله دو سلول که از یک فرکانس استفاده می کنند را از فرمول ذیل محاسبه می 

 :کنند

D=Sqrt (3k) R 

نیز افزایش  D فزایش یابد, فاصله استفاده فرکانس K اگر ارسال در نواحی سلولی داراي قدرت یکسان باشد و

 .باعث می شود تا تداخل هم کانال کاهش یابد D ابد و این فزایشمی ی
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  GSM معماری شبکه1-3-1

یک سیستم ارتباطی سلولی دیجیتال است که با ایده سلولی کردن منطقه جغرافیایی و استفاده  GSM شبکه 

سلولی سیار را به علت و پوشش دادن منطقه جغرافیایی بوسیله سلولها شروع بکارکرد.شبکه  1مجدد از فرکانس 

 ]شبکه عمومی زمینی سیار  [کنند  اینکه مشترکین تلفن هاي متحرک معموأل در خشکی از آن استفاده می

2(PLMN)  می نامند.  

بعلت کمبود فرکانس و  GSM تکنیک استفاده مجدد از فرکانس با در نظر گرفتن کمترین تداخل فرکانسی در

  .( آمده است1-2در شکل ) GSM معماري شبکه . پهناي باند بکار گرفته می شود

  :قسمت اصلی تقسیم می شود که عبارتنداز 4به  GSM شبکه

  MS3   واحد سیار 

  BSS 4   زیر سیستم ایستگاه ثابت 

  NSS 5   زیر سیستم سوئیچینگ و شبکه 

 OSS 6   زیر سیستم نگهداري و پشتیبانی 

  :عبارتند از GSM بین قسمتهاي مختلف شبکه اینترفیسهایی

  BSC7 و MSC بین A اینترفیس •

  BTS8 و BSC بین Abis اینترفیس •

  BTS و MS بینAir یا Um اینترفیس •

1-3-2 MS )واحد سیار( 

MS  شامل دو قسمت اصلی است.  

  (ME9) ترمینال موبایل  -

  (SIM10) سیم کارت یا ماژول شناسایی مشترک  -

 IMEI11 به وسیله ME .است مکالمه و سرویسهاي دیتا را انجام دهدقادر  (MS) مشترک بوسیله گوشی

 .جهت شناسایی مشترک بکار میرود SIM براي IMSI 12شناسایی می شود. و کد 
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1-3-3 BSS زیر سیستم ایستگاه ثابت 

  BSS .ها را کنترل میکند MS عهده داشته است و ارتباط رادیوییه قسمت وظیفه رادیویی سیستم را باین 

و همچنین  BTS و BSC را بین Abis تشکیل شده است و اینترفیس BTS و BSC از دو قسمت

  .بکار میگیرد MSC و BSC را بین A اینترفیس

BTS   مسئول تبادل امواج رادیویی با واحد سیار و همچنین مسئول تبادل و کنترل اطالعات با 

BSC  می باشد . یک BTS  مستقلی می باشد که ارتباط هوایی و رادیویی را با شامل فرستنده وگیرنده هاي

کوچکترین واحد تامین کننده سرویس در شبکه رادیویی سیار میباشد که  BTS واحد سیار بوجود می آورد و

 بوسیله امواج رادیویی می تواند منطقه معینی از شبکه را که سلول نامیده میشود تحت پوشش قراردهد و هر

BTS مشترکین در سلول می تواند از یک تا شش با توجه به چگالی TRX آرایش شود. معموال براي هر 

BTS  سکتور در نظر گرفت 9با توجه به طراحی پوششی براي آن منطقه میتوان.  

  : عبارتند از BTS وظایف عمده

 

 اجراي پرش فرکانسی (Frequency Hopping)  

    

  رمزنگاري و رمزگشایی اطالعات روي مسیر رادیویی 

 

  گزارش کیفیت کانال ترافیکی خالی 

 

 ارسال مستقیم اندازه گیریهاي توان MS به سمتBSC  

 

 عمل همزمانی بین MS ها و BTS  مربوطه 

 

 آشکار سازي قطار پالس هاي دسترسی تصادفی رسیده از MS  هاي مختلف 
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 مدیریت خط سیگنالینگ بین BSC و MS  

 

  تطبیق نرخ بیت و اجراي کدگذاري انتقال 

 

1-3-4BSC  و شرح وظایف آن 

 BSC دربخش رادیویی شبکه GSM قرار دارد و وظایف اصلی BSC عبارتند از:  

 مدیریت شبکه رادیویی 

 ها  BTS مدیریت

  MS ایجاد ارتباط با

 مدیریت شبکه انتقال 

  MSC و MS برقراري ارتباط با

BSC  براي ارتباط با BTS از لینکهاي سرعت باال (E1 یا T1) روي اینترفیس Abis  استفاده میکند و نرخ

 است و براي سازگاري نرخ اطالعات بین دو 64kbpsاینترفیس ،  A و روي Abis  ،16kbps اطالعات روي

BSC و MSC  19، واحدي به نام TRAU  16اطالعاتkbps  64را بهkbps  و برعکس تبدیل میکند.  

  NSS: )زیرسیستم سوئیچینگ وشبکه( 

 مدیریت بر برقراري ارتباط بین مشترکین موبایل با هم و با مشترکهاي دیگر از قبیل NSS بخشوظیفه اصلی 

ISDN وتلفن ثابت(PSTN14)می باشد و قسمتهاي اصلی آن عبارتند از:  

• MSC15 ،GMSC16 ،HLR17،VLR18 ،EIR19  ،AUC20 

 

1-3-5 MSC  )مرکز سوئیچینگ موبایل( 

  . میباشد MSC ز سوئیچینگ موبایلقسمت اصلی زیر سیستم شبکه ، مرک

با شبکه هاي ثابت و دیتا ارتباط برقرارمی کند و  E1 است وبه وسیله لینک MSC وظیفه سوئیچینگ برعهده
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  :است و وظایف اصلی ان عبارتند از  MSC  ،64 kpbs نرخ تبادل اطالعاتی

  (Location Updating ) بروز کردن مکان مشترک  -

  (Registration & Authentication) مشترک ثبت و شناسایی  - 

 مسیر یابی مکالمه و سوئیچینگ و کنترل مکالمات   -

 ها  BSC هاي بین Handover مدیریت منابع رادیویی و  -

 

  GSM مشخصات فرکانسی ونواحی شبکه  1-4

  GSM مشخصات فرکانسی

GSM  بکار گرفته می شود 1311،  1811، 311باند  9، در . 

  .می باشد MS به سمت BTS مسیر سیگنالینگ از طرف Downlink : مسیر

 .می باشد BTS به سمت MS : مسیر سیگنالینگ از طرف  Uplink مسیر

 نواحی شبکه  1-4-1

کلیه شبکه هاي مخابراتی به منظور سرویس دهی تماسهاي ورودي ، نیاز به ساختار مشخصی دارند و علت این 

 .مکانی مشترکین در شبکه موبایل می باشدامر تغییرپذیري و جابجایی 

   سلول : سلول کوچکترین محدوده پوششی در شبکه موبایل میباشد و بوسیله پوشش رادیویی یک سکتور

BTS  مشخص میشود و روش تقسیم سلولی و تعیین شعاع سلولها بستگی به شرایط جغرافی ایی منطقه تحت

وعی، قدرت فرستنده ، بهره آنتن و نوع آن و حساسیت گیرنده پوشش و درنظر گرفتن ساختمانها و موانع مصن

 .دارد و معموأل براي پوشش رادیویی هر سلول از آنتنهاي سکتورایز استفاده می کنند

  (Location Area) ناحیه موقعیت1-4-1-1

 BSC چند ناحیه اي از شبکه می باشد که داراي چندین سلول بوده و این سلولها می توانند متعلق به یک یا
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قسمتی از ناحیه سرویس دهی  LA می باشد. در واقع یک LA حاوي یک یا چند MSC/VLR باشند . هر

میتواند درآن منطقه  (Location Updating) بدون احتیاج به گزارش موقعیت خویش MS است که

ها پخش  BTS ، از طریق MS مربوطه به LA جابجا شود. هنگام فراخوانی مشترک سیگنال مربوط در کل

  .می شود

 

  MSC ناحیه سرویس 1-4-1-2

ناحیه اي از شبکه که توسط یک مرکز سوئیچ سیار پوشش داده می شود و اطال عات مربوط به این مشترکین در 

  .است ذخیره می گردد MSC که معموأل متصل به VLR یک

  (PLMN) ناحیه تحت پوشش شبکه

تحت سرویس می باشد . و به هر اپراتور می  (MSC) سوئیچ سیارناحیه اي از شبکه که توسط چندین مرکز 

  .اختصاص می دهند PLMN تواند یک شبکه

  GSM مدوالسیون در 1-4-2

   می باشد ،  QPSK وتکنیک مدوالسیون GMSK استفاده میشود GSM نوع مدوالسیونی که در

GMSK  یک نوع خاصی از مدوالسیون FM  دیجیتال است 

 

  GSMکانال های فیزیکی ومنطقی در  1-4-3

  کانال فیزیکی و مشخصات آن 1-4-3-1

براي یک کانال ترکیبی از تعداد شیارهاي زمانی و فرکانسهاي یک کانال فیزیکی، در جهت مسیر باالرونده و 

  . در نظر گرفته می شود 21پائین رونده 

منطقی متفاوتی در زمانهاي متفاوت نگاشت می تواند در داخل کانالهاي  GSM هر کانال فیزیکی در سیستم
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شیار زمانی تقسیم میشود که هر کدام از این  8میلی ثانیه است که به  4.645شود . طول زمانی یک فریم 

  . شیارهاي زمانی بوسیله یک مشترک مستقل بکار گرفته می شود

  . میکرو ثانیه ایست 577طول زمانی یک کانال مستقیم 

 . حمل می کنند Burst داده ترافیکی و کنترلی را به شکلهر کانال فیزیکی، 

 کانالهای منطقی  1-4-3-2

  . بر اساس توابعی که روي کانالها انجام میشود کانالها به دو نوع کانال منطقی تقسیم می شوند

  (TCH)کانال ترافیکی •

 (CCH) کانالهاي کنترلی •

 کانالهای ترافیکی  1-4-3-3

دو دسته عمده کانالهاي صحبت و داده تقسیم می شوند که هرکدام آنها از نظر نرخ ارسال  کانالهاي ترافیکی به

  .به دو نوع تقسیم می شوند

  (FULL RATE) نرخ بیت کامل

  (HALF RATE) نرخ بیت نیمه

  CCH) 22کانالهاي کنترلی )

روند و به سه دسته تقسیم می این کانالها به منظور انتقال اطالعات سیگنالینگ و یا جهت همزمانی بکار می 

  : شوند

  (BCH) کانالهاي مخابره اي

  (CCCH) کانالهاي کنترل مشترک

  (DCCH) کانالهاي کنترل اختصاصی

  (BCH) کانالهاي مخابره اي

  :این کانالها به سه دسته ذیل تقسیم بندي میشوند
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  (FCCH)کانال تصحیح فرکانسی

  (SCH)کانال همزمان کننده

  .(BCCH) کانال پخش

 

 

 GSMدر شبکه پالریزاسیون  1-4-4

هایی که در هو ا منتشر میشوند داراي پالریزاسیون هستند که این پالریزاسیون عمودي ،افقی ، دایروي  موج

ه بصورت عمودي پالریزه میشوند ولی پالریزاسون امواج ممکن است درمسیر ب GSM باشند . امواج رادیویی در

 . س، فیدینگ ، ... تغییر کند که براي رفع این مشکل باید از دایورسیتی استفاده کنیمعلت وجود موانع ، انعکا

 انواع پالریزاسیون امواج 1-4-4-1

 انواع انتشار 

از این نوع انتشار  300MHZ ما انتشار امواج فضایی داریم که فرکانسهاي باتر از GSM براي انتشار در

  .کنند استفاده می

 

  :انتشار عبارتست ازمشخصات این نوع 

  3MHZ (VHF,UHF,SHF BAND) فرکانسهاي باالتر از

  . از طریق یونسفر منعکس نمی شود

  .برد آن با توجه به باند انتشار درحد چند کیلومتر است

  .بیشتر از طریق دید مستقیم منتشر میشود

 محاسبه افت مسیر فضاي آزاد

  : Ae = λ2 / 4π ناحیه موثر یک آنتن ایزوتروپیک برابراست با
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  : قدرت دریافتی برابر است با

Pr = P x Ae  

Pr = (Pt / 4πd2) x (λ2 / 4π)  

= Pt x (λ / 4πd)2  

 

  : برابر است با dB افت مسیر فضاي آزاد برحسب

L = 20 log ( 4πd / λ ) [dB]  

L = 32.5 + 20 log D + 20 log F [dB]  

  .انس برحسب مگاهرتز استفرک F برحسب کیلومتر و D در فرمول باال

 

  GSM   طول موج امواج رادیویی 1-4-5

  

 .است cm 15در حدود  MHZ 1800براي باند  cm 30در حدود  MHZ 900براي باند 
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1-5 Global Positioning System (GPS) 

 سیستم مکان یابی جهانی

Global Positioning System   و . است که توسط وزارت دفاع امریکا ساخته شده استیک سیستم ماهوارهاي

سیگنالهایی را ارسال  GPS سیستم. اطالعات دقیقی از محل، و زمان را در سراسر دنیا در اختیار کاربرها قرار میدهد

دریافت میشود و موقعیت مکانی،سرعت و زمان را در هر جاي کره زمین در هر GPS  مینماید که توسط گیرندههاي 

 .از روز یا شب و در هر شرایط آب و هوایی محاسبه مینماید موقع
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 GPS    تاریخچه 1-5-1

از همان روزهایی که انسانها جهت تهیه غذا از محل  تاریخ مسیریابی قدمتی برابر با تاریخ تمدن بشر دارد

نشان دهد،برعکس بعضی نیاز به وسیلهاي داشتند که مسیر را به آنها . خارج شدند(جنگل یا غارها)زیستگاه خود 

از پرندگان و حیوانات که بطور غریزي مسیر خود را مشخص مینمایند،انسانها داراي چنین غریزهاي نیستند و 

در آغاز شروع مسافرت با کشتی این . همیشه نیاز به وسیله و ابزاري دارند که مسیر را برایشان مشخص نماید

و یا موازي با ساحل انجام میگرفت و از عالئم مشخص جهت راهنمایی مسافرتها منحصراً یا در امتداد رودخانه ها 

در گذشته، زمانی که تکنولوژي پیشرفته امروزي وجود نداشت، مردم وبخصوص اشخاصی مانند .استفاده میگردید

گاهی اوقات در یک گستره جغرافیایی و بخصوص شهرها و کشورهاي بیگانه، از مکان ...سیاحان، جهانگردان و 

 ق خود با خبر نبودند وحتی گاهی نیز در بیابانها و دریاها مسیر خود را گم می کردند،دقی

اندازه اي راهگشاي بشر  از سوي دیگر در دنیاي قدیم، استفاده از ستارگان، قطب نما وسایر عوامل طبیعی تا

یی قرار می داد، در مورد هدایت و راهنما بوده، ضمن اینکه همه این موارد، بطور کلی انسان عصر گذشته را

اصوال زمینه استفاده از اینگونه روشها را ... حالیکه امروزه پیچیدگی هاي جغرافیایی، اعماز بافت شهر، خیابان، و

با پیدایش چاپار، جاده، کجاوه، باالخره دریانوردي نیزآغاز شد و در . تا حد زیادیمنتفی و بی معنا کرده است

زترین فناوري عصر، یعنی هوانوردي نیزپا به عرصه وجود گذاشت که البته در نهایت پیشرفته ترین و شگفت انگی

مراحل اولیه این صنعت، نظر انسان بیشتر به بعدنظامی آن معطوف شد ولی خیلی سریع فراگیر شده و به صورت 

. بشراولیه همیشه به دنبال روشهاي مناسبی جهت پیدا کردنمسیرخود بوده است .تجاري درآمد –نظامی

گرفتنعالئمطبیعی انجام می دادند ولی این عالئم به مرور  نسانهاي اولیه این کار را با سنگ چین کردن و در نظرا

دراوائلقرنهفدهم کشورها فقط عرض جغرافیایی را می توانستند محاسبه کنند و این کار . زمان از بین می رفت

توانستندمحاسبهکنند طول  لی به هیچ وجه نمیو. رابامحاسبهزاویه ستاره شمالی با خط افق انجام می دادند

جغرافیایی را اندازه گیري کنند و به همین خاطر بسیاري از کشتیهادراثرناوبري اشتباه گم می شدند و دیگر 

انگلستان و سایر ,فرانسه , ایتالیا , همچنین آن زمان مصادفباجنگهایبین کشورهاي اسپانیا. هرگز پیدا نمی شدند 
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در نهایت بشر . تیدرمالقات کشتی هاي تجاري آنها جنگ و خونریزي رخ می داد کشورها بود وح

مبداء طول جغرافیایی طبق قراردادبینکشورهاگرینویچ . بااختراعساعتتوانست طول جغرافیایی را محاسبه نماید 

درجه می باشد و  961طبقاین قرارداد کرهزمینکه  GMTیاهمان Time Greenwich Mean. می باشد

نسبتبه گرینویچ جلوتر است.بهرحال انسان از +  91:91براي مثال کشور ماایران. درجه خواهد بود  15هر ساعت 

دیرباز مشتاق دانستن موقعیت مکانی خود نسبت به یک مرجع بود که پیشتر از طریق ستارگان، خورشید یا 

رفت برقآساي ابعاد گوناگون زندگی، این آرزو به سایر پدیدههاي طبیعت انجام میگرفت و با گسترش و پیش

  .کرد نیازي مبرم بدل شد که حتما باید واقعیت پیدا می

به ( به نام ناوبري )براي حصول به این مقصود، جهتیابی و رهیابی حال سرعت، دقت می طلبید و دقت ایمنی

 کرد. صورت یک اصل مهم جلوه

 (Navigation)ناوبری 1-5-2

 ما قبل تاریخ مردم سعی می کردند یک راه قابل اطمینان پیدا کنند که به آنها بگوید  ز زمانا

کجاهستند و حتی آنها را به جاییکه می روند راهنمایی کرده و سپس به خانه بازگرداند مردمان غارنشین وقتی 

ذاري مسیر خود که براي تهیه غذا به شکار می رفتند، احتماالاز سنگها و شاخه هاي کوچک براي عالمتگ

 استفاده می کردند

متأسفانه دریانوردان ستاره . فنیقیهاي باستان ازستاره شمالی براي سفر به مصر و جزیره کرت استفاده میکردند

مهم بعدي در امر ناوبري کشف دستگاه زاویه  پیشرفتدر شبهاي صاف قابل رؤیت هستند هاها فقط در شب وتن

شمالی را نمایش می دهد، بنابراین همیشه دانستن جهت  نما همیشه نقطهعقربه قطب . بود (syxtant) یاب

 می کرد.مسیري که در آن حرکت میکنیم راممکن 
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گرفته شده است و اساساً به (Move)و حرکت (Ship)از دو کلمه التین به معنی کشتی   Navigationکلمه

رت در فضا و خشکی این کلمه به مفهوم اما بعدها با شروع مساف. معنی پیدا نمودن مسیر در دریا میباشد

مسیریابی اولیه توسط اجرام سماوي و قطب نماهاي مغناطیسی . مسیریابی در هوا، خشکی و دریا بکار برده شد

. انجام میگردید، با پیشرفت علم و تکنولوژي امروزه از سیستمهاي پیشرفته ماهوارهاي استفاده میشود

نمودن طول و عرض جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، سرعت، فاصله و ماهوارههاي مسیریاب قادر به مشخص 

 .زمان با دقت بسیار باال میباشند

با کشف آهنربا، ناوبري از طریق قطب نماي مغناطیسی آغاز شد و پس از طی مراحل زمانی و باال رفتن سرعت و 

آسمان، دستگاهها و وسایل پیچیده  سقف پرواز و تعداد چشمگیر پروازها و ضرورت توجه شدید به مسائل ایمنی

 و دقیق ناوبري الکترونیکی متولد شدند

اما به دلیل ورود سیستمهاي پیچیده الکترونیکی و به وجود آمدن میدانهاي مغناطیسی مصنوعی، قطبنما تا 

اوبري حدي کارایی خود را از دست داد و ناوبري سنتی دریا که محدود بود به رغم اختراع و ابداع سیستمهاي ن

الکترونیکی مدرن و شگفت انگیز، به علت اختالالت جوي، شرایط آب و هوا، فزونی شدید تعداد پروازها و 

. مسیر یابی پیچیدگی خاص وسایل ناوبري باالخص در حیطه هواپیمایی نظامی، با مشکالتی رو به رو بود 

مهم و تعیین کننده در اکثر ( دو موضوع Positioning( و تعیین موقعیت مکانی )Navigation)ناوبري

فعالیتهاي بشر بوده و هست و همواره انسان را در دستیابی به توانائی هر چه بیشتر و بهتر در این دو مقوله به 

چالش انداخته است.در طی سالهاي گذشته فن آوري هاي زیادي براي مسیر یابی و تعیین موقعیت مکانی مورد 

 ر یک ضمن داشتن امتیازات، نا کارآمدي هاي خود را داشتند.استفاده و آزمون قرار گرفتند که ه

 محدودیتها نوع فن آوري

Landmarks  در موقعیت جغرافیائی محدود قابل استفاده است، تحت تاثیر

 جابجائی و محدودیت هاي محیطی قرار دارد
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Dead Reckoning  خیلی پیچیده بوده و صحت آن شدیداً به نوع دستگاه وابسته است

معموالً ابتدائی و ناکارآمد بودند، احتمال وقوع تجمع خطاها  که

 بشدت وجود دارد

Celestial ،خیلی پیچیده و غیر دقیق بوده و فقط در شب امکان پذیر است 

OMEGA  غیر دقیق و مبتنی بر تعداد بسیار کم طول موجهاي ارسالی در چند

 رار میگیردجهت بوده و تحت تاثیر اختالالت رادیوئی نا خواسته ق

LORAN  محدوده پوشش محدود)معموال سواحل(، دقت متغییر، در موقعیت

هاي جغرافیائی متفاوت متغییر است. به راحتی تحت تاثیر اختالالت 

 رادیوئی نا خواسته قرار میگیرد

SatNav  مبتنی براندازه گیریهاي داپلر با طول موج کوتاه بنابر این شدیدا

گیرنده قرار میگیرد. تعداد ماهواره هاي  تحت تاثیر جابجائی جزئی

حمایت کننده کم بوده و به روز کردن اطالعات تناوب مناسب را 

 ندارد.

 محدودیتهاي فن آوري هاي مورد استفاده درمسیر یابی و تعیین موقعیت مکانی 1-1 جدول

سیستم ماهواره اي مدرن به هر صورت در شرایط فعلی، با گسترش فناوري هاي گوناگون، این مشکل توسط یک 

که به معناي سیستم موقعیت یاب  GPS ( System Position  Global) وپیشرفته، با نام و عبارت

در حقیقت دنیاي امروز، دنیایی است که هیچ فردي در آن گم نخواهد شد و .جغرافیایی می باشد، رفع شده است

قدرت دستیابی به سیستم هاي شناسایی را ماهواره  همه چیز بر روي تمام نقاط زمین قابل شناسایی است و این

دالر  111با قیمتیحدود  GPSامروزه دستگاه هاي گیرنده . ها و بر اساسکامپیوترها، در اختیار بشر قرار داده اند
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یا کمتر و در اندازه هاییک گوشی تلفن همراه، در دسترس می باشند کهبا استفاده از آنها همیشه می توانید 

را به کراتشنیده اید، در واقع  GPSاکثر شما نام.قیق خود را بر روي هر نقطه از کره زمینبدست آوریدموقعیت د

ها PDAوLaptop امروزه بیشتر دستگاههاي الکترونیکی قابل حمل، مانند تلفن هایهمراه پیشرفته، کامپیوترهاي

موقعیتخود را بر روي نقشه مجهز می کنند تا شخص دارنده سیستم هاي مذکور، همیشه  GPSرا به سیستم

 .الکترونیکی رویت کند

1-5-3 NAVSTAR 

 این سیستم دقتی در.یکی از سیستمهاي ماهوارهاي مسیریاب میباشد که این اطالعات را در اختیار قرار میدهد

گردید که اطالعات  TRANSCTجایگزین سیستم سري  NAVSTARسیستم . متر را دارا میباشد 15حدود

. خصوصاً براي دریانوردي.مسیریابی را جهت استفادههاي نظامی و کاربردهاي غیرنظامی و مشخص تهیه مینمود

 . میباشد که در ذیل توضیح داده میشودGPSیکی از مهمترین سیستمهاي مسیریاب ماهوارهاي سیستم 

 نام: 

NAVSTAR 

 سازنده: 

Rockwell International 

 پوند )در مدار(1311وزن:  مایل دریائی 11311ارتفاع: 

 ساعت 12دوره گردش بدور زمین:  پا 17ابعاد: با بالهاي گسترده 

درجه نسبت به  55صفحه چرخش: با زاویه 

 استوا

 سال 7.5طول عمر: 

 ماهواره 21مجموعه آینده:  ماهواره 24مجموعه حاضر: 

 NAVSTARمشخصه ماهواره  2-1جدول 
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 GPSیک سیستم  اصلی هایقسمت  1-5-4

المللی براي یافتن موقعیت محل،مسیریابی  یک منبع ملی و مورد استفاده بین GPSسیستم مکانیاب جهانی یا  

  :و از سه قسمت تشکیل یافته است. و زمان سنجی میباشد

 ( Space , User , Control) فضا، کاربر، کنترل

 

 در مدار GPSیک نمونه ماهواره   9-1شکل 

ها در فضا با  بخش فضایی شامل آرایش ماهواره. بخش،فضا، کنترل و کاربري میباشد 9شامل GPS سیستم

(Constellation)1386و در سال  .در مدار قرار داده شد 1378اولین سري این ماهوارهها در سال .میباشد 

عدم مسیریابی انجام به علت جلوگیري از خطرات ناشی از GPSتوسعه و تکمیل آرایش ماهوارهاي سیستم 

در مدار کامل و فعال  ماهوارهیا تعداد بیشتري  24باGPSآرایش ماهوارهاي سیستم  1383در فوریه .پذیرفت

 .سیستم کنترل توسط ارتش آمریکا انجام میگیرد که ردیابی و نگهداري آنها را در مدار کنترل مینماید. گردید
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 GPS بخش کنترل در سیستم  4-1شکل 

 

 .باشد کاربرها، شامل کاربرهاي نظامی و شخصی هر دو میبخش 

نمایند و  به عنوان، مسیریابی،شناسایی، و سیستم هدایت موشکی استفاده می GPS کاربرهاي نظامی از سیستم

 .ها و براساس نیاز از این سیستم استفاده کنند توانند همانند نظامی کاربرهاي شخصی هم می

 ( Space Segment)بخش فضایی 1-5-3-1

عمر مفید این . متر با نیلهاي خورشیدي طول دارند 5وزن و کیلوگرم  311در حدود  GPS ماهوارههاي

سال طراحی شده است اما اغلب مدت زمان بیشتري در مدار مورد استفاده قرار  5/7ماهوارهها براي 

تأمین NiCadثانویه توسط باطریهاي (تغذیه)پنلهاي خورشیدي نیروي اولیه را تهیه مینمایند و نیروي.میگیرند

تعداد  2111در سپتامبر. اتمی فوق العاده دقیق نصب گردیده است(Clock)چهار ساعت ماهوارهدر هر  .میشود

 .عدد بوده است 27ماهوارههاي مورد استفاده در مدار 

 ( Satellite) orbitsمدارات ماهواره ها 1-5-3-1-1
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 مدارات ماهواره ها 5-1شکل 

 

سازد که با وجود  وجود دارد و این امکان را فراهم می ماهواره 4درجه و در هر مدار  61مدار با فاصله  6شامل 

 55هر سطح مداري شیبی برابر با  .در هر مدار سیستم کار نرمال خود را انجام دهد ماهواره 2اشکال و خرابی 

 باعث ثابت ماندن ماهواره ها در مدارشان می( km 21111)ارتفاع زیاد مدار  .درجه با سطح مدار استوایی دارد

   .شود باعث پوشش منطقه وسیعی در روي زمین می ماهوارههمچنین ارتفاع زیاد . شود

از هر نقطه در روي زمین دوبار در  )دهند  بار در روز پوشش می 2هر نقطه در روي زمین را GPS   ي ماهوارهها

 (.گذرند روز می
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 ناحیه تحت پوشش یک ماهواره  6-1شکل 

 

 

 

 ( Satellite Signals)سیگنالهای ماهواره 1-5-3-1-2

سیستم و وضعیت 1، زمان (Clock)یک سیگنال مسیریابی که شامل عناصر مداري، وضعیت ساعت  ماهوارههر 

را  (تقریبی)شود که اطالعات  تهیه می (almanac)به عالوه یک تقویم نجومی . پیامها میباشد را ارسال مینماید

سیصد هزار کیلومتر در .سیگنالهاي رادیویی با سرعت نور منتشر میشوند. فعال ارسال نماید ماهوارهبراي هر 

این سیگنالها با .به زمین برسدGPSماهوارهثانیه طول میکشد که سیگنال ارسالی از  16/1ثانیه، مدت زمان 

 . ارسال میگردند (مایکروویووات در طیف  951تا  911حدود)قدرت کم 
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 (SPS)براي استفاده کاربرهاي شخصی در دسترس میباشد و به عنوان C/A -Coarse A position Codکد

(Standard Positioning Service )مسیریابی استاندارد .PPS یاPrecise Positioning Service 

 ماهوارهسیگنالهای. و کاربرهاي مجاز میباشد سرویس مکان یابی دقیق که منحصراً در دسترس کاربرهاي نظامی

درخت، ساختمان،کوه و حتی دست و یا .نیازدارند GPSبه خط مستقیم جهت رسیدن و استفاده گیرندههاي 

 .بدن میتواند سیگنالهاي ماهوارهها را بلوکه نماید

از تقویم  GPSیک گیرنده  .میباشد ماهواره 24شامل اطالعاتی راجع به مدارات  Almanacتقویم نجومی یا 

. وجود دارد براي موقعیت هر ماهوارهاي که ردیابی میکند استفاده مینمایدماهوارهنجومی که در پیامهاي دیتاي 

براي تهیه گراف و موقعیت ماهوارههاي قابل رؤیت و بهترین زمان بررسی در mission planningنرم افزار

روز معتبر میباشد، اما هر بار که  91تقویم نجومی براي مدت . مایدمنطقه مخصوص،از تقویم نجومی استفاده مین

استفاده از (. دقیقه 15در مدت زمان )روشن میشود بطور اتوماتیک تقویم نجومی را دریافت میکند GPSگیرنده 

قرار میگیرند GPSبراي استفاده از ماهوارههایی که در دید گیرندههاي up-to-dateتقویم نجومی به روز یا 

 .  بسیار مهم میباشد

 

 GPSمختصات ماهواره های  1-5-3-1-3

هاسیگنالهایی با مشخصات ذیل ارسال  این بخش همان بخش ماهواره هاي موجود درفضا می باشد این ماهواره

 :می کند دو نوع اطالعات مربوط به محاسبهنقاط عبارتند از

دریافت این اطالعات سیستم  ها می باشد بااطالعات تقویم نجومی مربوط به موقعیت تقویمی ماهواره  -1

ازنظر ) ارسال می کنند تشخیص می دهد و انتخاب می کند ماهوارههایی که بهترین اطالعات را GPS گیرنده

 (موقعیت هندسی
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 اطالعات جدول نجومی براي عملیات ناوبري استفاده می شود و بسیار دقیق -2

 .و زمان ساعتماهواره ها میباشد GPSماهواره اي است این جداول نیز حاوي مختصات مکانی دقیق

 

 ماهوارهها در فضا 1-5-3-1-4

 11111شده است که هر یک از آنها، هر  ماهواره تشکیل 24از  GPS همانطور که گفته شد سیستم فضاي 

صورتی قرار میگیرند ماهوارهها در فضا به . طی میکند(یکمدار)ساعت12مایل دریایی در باالي زمین را در مدت 

درصد از مواقع، سیگنالها را از شش عدد آنها در هر نقطه روي زمین دریافتکنیم، زیرا  111که میتوانیمتقریبا 

همچنین ماهواره ها به .جهت بدست آوردن بهترین اطالعات مربوط به هر موقعیت، سیگنالهاي زیادینیاز است

سه میلیاردیوم )ایندقت در حد سه نانو ثانیه . ساعتهایی جهت نگهداري زمان دقیق مجهز هستند

بوده و بسیار مهم میباشد، زیرا گیرنده باید به درستی تعیین کند که سیگنالهایی که از  (1/111111119ثانیه

این اطالعات براي محاسبه موقعیت گیرنده ) میرسد، از چه ارتفاعی گرفته شده است GPSهر ماهواره

 (مورداستفاده قرار می گیرد

 

 Control Segmentبخش کنترل  1-5-3-2

 بخش کنترل شامل پنج ایستگاه مونیتور در اقصا نقاط جهان شامل هاوایی، کواجالین،جزیره اسنشن، 

 دیوگوگارسیا و کلورادو میباشد

ایستگاههاي مونیتور، ماهوارهاي در معرض دید را ردیابی . یا مرکز کنترل در کلورادو قرار دارد (MCS)ایستگاه  

تجزیه و تحلیل و سپس مدارات MCSمینماید و اطالعات فاصله را جمعآوري و این اطالعات را در ایستگاه 
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اطالعات به روز شده از طریق . مکانیاب را به روز مینماید ماهوارهماهواره ها را مشخص مینماید و پیامهاي هر 

 : GPSماهواره هاي .مینی به ماهوارهها ارسال میگرددآنتنهاي ز

اصالح مداري را که از ایستگاه  -9  تقویم نجومی -2  (موقعیت و زمان) ماهوارهپیامهاي اطالعاتی -1

MCS دریافت مینمایند، ارسال میکنند و گیرندههايGPS از تمامی این اطالعات جهت محاسبه موقعیت

 .استفاده مینمایید

 

 User Segment    بخش کاربری  1-5-3-3

باشد که موقعیت محل، سرعت و زمان دقیق را در همه جاي دنیا  میGPS   بخش کاربري شامل گیرندههاي

ها، از حمل و نقل و کنترل منابع طبیعی و  تقریباً در تمامی زمینه GPSکاربردهاي  .نماید مشخص می

 :بعنوان مثال .کشاورزي وجود دارد

 

 

 GPSبخش کاربري در یک گیرنده   7-1شکل 

هاي مورد نظر، خصوصاً در عملیات نجات  براي هدایت هلیکوپترها و مشخص نمودن محل GPS استفاده از -

 .دیدگان آسیب
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 .هاي کشاورزي جهت تهیه نقشهGPSاستفاده از  -

 .در مسیریابی هواپیماها و یا عالمت گذاري مناطقی که باید سمپاشی شودGPSاستفاده از -

 .براي دریانورديGPSاستفاده از  -

 .براي مسیریابی در جنگلهاGPSاستفاده از -

براي تحویل GPSحتی از .جهت پیدا نمودن سریعترین مسیر به مقصد استفاده میشودGPS/GISترکیبی از  -

 .ساندویچ و پیتزا به منازل استفاده میگردد

ماهواره تشکیل شده است و این  24ر واقع یک سیستم راهبري و مسیریابی ماهواره اي است که از شبکه اي با د

ماهواره ها به سفارش وزارت دفاع ایاالت متحده ساخته و در مدار قرار داده شده اند. این سیستم در ابتدا براي 

 د و آغاز شد. استفاده عمومی آن آزا 1381مصارف نظامی تهیه شد ولی از سال 

خدمات این مجموعه در هر شرایط آب و هوایی و در هر نقطه از کره زمین در تمام ساعت شبانه روز در دسترس 

است. پدید آوردنگان این سیستم، هیچ حق اشتراکی براي کاربران در نظر نگرفته اند و استفاده از آن رایگان 

 است. 

 هرروز دوبار) د.گردنزمیــن می  ه دورساعت دوبار کامل بـ 24ماهواره ها در حال حرکت می باشند و درعرض 

 شناخته می شوند. NAVSTARبه نام  GPSمایل درثانیه ( ماهواره هاي  118باسرعتی درحدود 

درفوریه  GPSفراگیري ماهیت اصلی این ماهواره ها می باشد . اولین ماهواره  GPSالزمه هرگونه آشنایی با 

می باشد. و فوت 17پاوند وداراي صفحات آفتابی به پهناي  2111رماهواره تقریباً / پرتاب شد . وزن ه 1378

هاي غیر  L2 . GPS و L1سیگنال ارسال می کند:  2وات ویا کمتر است. هر ماهواره  51قدرت فرستنده آن 

 اسـتــفــاده می کننند.   MHZ L1 1575 42نظامی از فرکانس

سال فعال می ماند وجایگزینی ماهواره ها بموقع انجام گشته و ماهواره هاي جایگزین به  11هر ماهواره حدوداً 

تنظیم وجایگزینی هاي الزمه ترتیب داده  2116هم اکنون تا سال  GPSفضا پرتاب می گردند. برنامه شبکه 
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بی قرارمی دهد. درجه جنو 61درجه شمالی و 61شده اند.مسیر گردش ماهواره ها آنها را بین عرض جغرافیایی 

این امر به معنی آن است که درهرنقطه از زمین ودرهرزمان می توان سیگنال هاي ماهواره أي را دریافت نمود. 

را خواهیم دید. هرچند دقیقاً  GPS هاي ماهواره همچنان نیز شویم نزدیک جنوب –وهرچه به قطبهاي شمال 

 در باالي سرما نخواهند بود واین در دقت وصحت عمل آنها در این نقاط تاثیرمی گذارد 

نسبت به روشهاي دیگر زمینی آن است که این سیستم درهر  GPSیکی از بزرگترین مزایاي رهیابی بوسیله 

 می کند. بخوبی کار GPSشرایط جوي و بدون توجه به نوع کاربرد گیرنده 

 

 GPSطریقه کار  1-5-4

ماهوارهها در نقاط مشخصی میباشند و . استفاده مینماییم ماهوارهاز اندازه گیري فاصله بین گیرنده و  

با .کنند امواج رادیویی با سرعت نور حرکت می. اي هستند در روي زمین و منطقه ناشناخته GPSگیرندههاي 

و گیرنده  ماهواره فاصله ي بین km/s 911111درGPSتا گیرنده  ماهوارهضرب زمان حرکت سیگنال از 

اطالع داشته باشیم و مقدار فاصله آنها از گیرنده مشخص گردد،در یک  ماهواره 4اگر ما از محل . مشخص میشود

 .توان محل خود را محاسبه نمود بعدي می 9فضاي 

ها کروي و فاصله آنها تا زمین  پترن ماهواره)است  ماهوارهاي میباشد که مرکز آن  مایل شعاع کره 12111

 ماهواره)گیري دوم  اندازه.تواند هر جاي در روي این کره باشد محل یا موقعیت ما می(مایل است 12111

 .دانیم که محل ما جایی روي دایره است ، سطح تقاطع دو کره یک دایره است بنابراین حاال می(دومی

یکی از دو نقطه به عنوان غیرقابل قبول حذف . کند نقطه قطع می 2ا فقط در کره یکدیگر ر 9اندازه گیري سوم، 

روشها و تکنیکهاي مختلفی براي مشخص نمودن نقطه صحیح از  GPSکامپیوترها در داخل گیرندههاي  .میشود

 .نقطه غیرقابل قبول دارند
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نصب . گیرنده میباشدClockو ماهواره Clockزمانی اختالف بین همزمانی  Offsetاندازه گیري چهارم،  

ها از ساعتهاي دقیق کوارتز  باعث گرانی بیش از حد آنها میشود، در گیرندهGPSساعتهاي اتمی در گیرندههاي 

. را جبران مینماید و نقطه صحیح را پیدا خواهد نمودOffsetگیري چهارم مقدار این  اندازه. استفاده میشود

GPSراي مسیریابی بسیار مهم استسرعت را نیز اندازهگیري میکند که ب. 

 

 GPSطریقه محاسبه سرعت و مسیریابی توسط گیرنده   8-1 شکل 

 

 : GPSخطاهای 1-5-5

 .باشد تروپسفر متغیر می و هاي یونسفر مدت زمان عبور سیگنالها از الیه

پارامترهاي دیتا خطاهاي موقعیت مداري ممکن است در . شود وجود نویز باعث خطا یا تداخل در گیرنده می

 در حوزه زمان می GPS ماهوارهطور خالصه سیستمی از موقعیتهاي ه ب ماهوارهپارامترهاي   .وجود داشته باشد

تغییرات بسیار . در کجا و در چه موقع در هر نقطهاي باید باشد ماهوارهکنند که  این اطالعات مشخص می.باشد

در GPSهاي  اي در گیرنده خطاي یک نانو ثانیه .شود میهاي اتمی خطاهاي زیادي را باعث  کمی در ساعت
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 ها در فضا و  ، محل ماهواره عبور چند مسیر سیگنال. نماید متر در محاسبه مکان خطا ایجاد می 9/1روي زمین 

SA می گردند اباعث خط . 

دو مسیر یا  هاي گیرنده سیگنال را از باشد که آنتن اي می پدیده Multipathعبور چند مسیر سیگنال یا  

ها در آنتن  نمایند باعث تداخل این سیگنال ها طی می اختالف مسیري که سیگنال .بیشتر دریافت میکند

 ماهواره یابی پیکربندي یا محل ماهوارهها در فضا میتواند بر دقت مکان. گیرنده میگردد و باعث خطا میشود

باشد و اشاره به این موضوع دارد که  می ارهماهوگیري از کیفیت پیکربندي  یک اندازهGDOP. تاثیر گذارد

 .در ارتباط هستند هادر فضا با یکدیگر ماهواره

SA  یاSelective Availability هاي پارامتري و  خطاClock دهد و باعث خطاي  مصنوعی را نشان می

خاموش  2111فعال و در یکم می  1331در چهارم جوالي SA. شود مترمی 111الی  71گیري از عمومی اندازه

و  GPSباعث باالرفتن دقت اندازه گیري و در نتیجه ایجاد کاربردهاي جدید براي  SAخاموش نمودن  .گردید

دهد در  توسعه تکنولوژي جدید این امکان را می .شود ارتقاء سطح زندگی مردم در اقصاء نقاط جهان می

 .باشد دیگر دنیا غیر ضروري میضمن اینکه این کاهش در نقاط  .را کاهش دهند GPS مناطقی دقت

 

  GPSطریقه محاسبه فاصله ها توسط گیرنده  1-5-1

 .همانطور که گفته شد، در هر لحظه حداقل چهار عدد از این ماهواره ها در آسمان قابل رویت است

 با دریافت امواج رادیویی متصاعد شده از ماهواره هاي مذکور و GPS Receiver هايبر همین اساس دستگاه

این محاسبات ریاضی در  .با ادغام اطالعات و محاسبات عملیات ریاضی، قادر به شناسایی محل مورد نظر هستند

 .صورت مجازي انجام می گیرده نام دارد و در فضاي سه بعدي ب Trilaterationاین سیستم ، 
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 GPSطریقه محاسبه فاصله ها توسط گیرنده   8-1شکل 

 

 GPS گیرنده های  محاسباتسیستم زمان در 1-5-7

 کنند بال استفاده از امواج رادیویی مسافتها را مشخص می GPSهمانطور که اشاره شد، هر کدام از ماهواره هاي 

از ساعت هاي بسیار  رو براي محاسبه مسافت، ، ولی امواج به تنهایی قادر به شناسایی فاصله ها نیستند، از این

در این حالت زمان ارسال هر سیگنال . استفاده می شودGPS همچنین گیرنده هايدقیق اتمی در ماهواره ها و 

نیز با ساعت داخلی خود GPSارسال می شود، و گیرنده GPS، به گیرنده  توسط ساعت اتمی موجود در ماهواره
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مان همانطور که متوجه شدید، در این فناوري ز.تفاضل زمانی را بدست آورده و فاصله دقیق را کسب می کند

 . بسیار مهم است و بصورت نانو ثانیه محاسبه می گردد

قیمت بودن ساعت اتمی می  البته ناگفته نماند یکی از مشکالتی که در سیستم زمان وجود دارد، گران

قرار می GPSهزار دالر است که فقط در ماهواره هاي111تا  51بعبارت دیگر قیمت این ساعت ها حدود .باشد

به همین دلیل .به روي زمین، از ساعت هاي معمولی دیجیتالی استفاده می کنندGPS ه هايگیرد، ولی در گیرند

 Reset از ساعت هایی که دائماً GPS امکان اختالل در سیستم زمانی متصور است و از این رو در گیرنده هاي

 .را بازي می کنند، استفاده می شود می شود و در واقع نقش کرنومتر

 

 GPSمحدودیت های 1-5-8

همانطور که می دانید  .نیز وجود دارد GPSیمت زیاد ساعت هاي اتمی در سیستم تر از ق مشکلی مهم

این امواج می بایست از . سیگنالهاي رادیویی از خارج از جو زمین، توسط ماهواره ها به زمین ارسال می شود

بنابراین امواج با تاخیر چند صدم ثانیه . اتمسفر زمین عبور کنند و اتمسفر سرعت انتقال سیگنالها را کم می کند

از وجود اتمسفر زمین خبر نداشته و محل ماهواره  GPS  می رسند، اما گیرنده هايGPSاي به گیرنده هاي

بنابراین مشاهده می کنید که با وجود ساعت . ارسال کننده امواج را دورتر از موقعیت حقیقی شناسایی می کنند

نانو ثانیه، اتمسفر زمین باعث تاخیر در ارسال امواج رادیویی شده و اختاللی در هاي اتمی و محاسبات در حد 

براي رفع این . باال خواهد رفتTrilateration ایجاد می کند و در این حالت ضریب خطايGPSسیستم 

که بر روي زمین و در مکانهاي مشخصی قرار دارند DGPS (Differential GPS) مشکل، از ایستگاه هاي

این ایستگاه ها فاصله دقیق بین ماهواره ها تا همان ایستگاه را می دانند و در صورت بروز .اده می شوداستف

انتقال GPS گیرنده هاي خطاي حاصل از اتمسفر زمین، این خطا را توسط سیگنالهاي رادیویی به دستگاه هاي

اولین نکته این است .این رابطه وجود داردنکته مهم در  2اما .می دهند تا آنها نیزازاین درصد خطا باخبر باشند

 باشند و نکته دوم این است که ایستگاه هاي DGPSباید مجهز به سیستم GPSکه دستگاه هاي گیرنده 
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DGPSامواج رادیویی را درهمان منطقه و در اختیار گیرنده هاي ،GPSزیرا ضخامت . همان منطقه قرار می دهند

خاص همان ناحیه  DGPS می باشد و از این رو در هر ناحیه ، ایستگاه اتمسفر زمین در نقاط مختلف متفاوت

قابل حمل بوده و در هر ناحیه اي می  DGPS  همچنین الزم به ذکر است که ایستگاه هاي. می تواند قرار بگیرد

اده این است که در ساختمان ها نمی توان از آنها استف GPS از دیگر مشکالت گیرنده هاي.توانند مستقر شوند

کرد، زیرا امواج رادیویی متصاعد شده از ماهواره ها بدرستی از ساختمانها عبور نمی کنند و حتما می بایست در 

 . استفاده شود GPS  محیط بدون پوشش، از گیرنده هاي

همانطور که می دانید سیگنالهاي .نیز وجود دارد GPSمشکلی مهمتر از قیمت زیاد ساعت هاي اتمی در سیستم 

این امواج می بایست از اتمسفر زمین . یی از خارج از جو زمین، توسط ماهواره ها به زمین ارسال می شودرادیو

بنابراین امواج با تاخیر چند صدم ثانیه اي به گیرنده . عبور کنند و اتمسفر سرعت انتقال سیگنالها را کم می کند

خبر نداشته و محل ماهواره ارسال کننده از وجود اتمسفر زمین  GPS  می رسند، اما گیرنده هايGPSهاي

بنابراین مشاهده می کنید که با وجود ساعت هاي اتمی و . امواج را دورتر از موقعیت حقیقی شناسایی می کنند

محاسبات در حد نانو ثانیه، اتمسفر زمین باعث تاخیر در ارسال امواج رادیویی شده و اختاللی در سیستم 

GPS حالت ضریب خطايایجاد می کند و در این  Trilateration براي رفع این مشکل، از . باال خواهد رفت

که بر روي زمین و در مکانهاي مشخصی قرار دارند استفاده می DGPS (Differential GPS) ایستگاه هاي

از  این ایستگاه ها فاصله دقیق بین ماهواره ها تا همان ایستگاه را می دانند و در صورت بروز خطاي حاصل.شود

انتقال می دهند تا آنها GPS گیرنده هاي اتمسفر زمین، این خطا را توسط سیگنالهاي رادیویی به دستگاه هاي

اولین نکته این است که دستگاه هاي .نکته مهم در این رابطه وجود دارد 2اما .نیزازاین درصد خطا باخبر باشند

، امواج رادیویی DGPS باشند و نکته دوم این است که ایستگاه هاي DGPSباید مجهز به سیستم GPSگیرنده 

زیرا ضخامت اتمسفر زمین در نقاط . همان منطقه قرار می دهندGPSرا درهمان منطقه و در اختیار گیرنده هاي

. خاص همان ناحیه می تواند قرار بگیرد DGPS مختلف متفاوت می باشد و از این رو در هر ناحیه ، ایستگاه

 چنین الزم به ذکر است که ایستگاه هايهم
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 DGPS از دیگر مشکالت گیرنده هاي.ابل حمل بوده و در هر ناحیه اي می توانند مستقر شوندقGPS  این است

که در ساختمان ها نمی توان از آنها استفاده کرد، زیرا امواج رادیویی متصاعد شده از ماهواره ها بدرستی از 

  .استفاده شودGPS  و حتما می بایست در محیط بدون پوشش، از گیرنده هاي ساختمانها عبور نمی کنند

 

 

  GPS های ماهواره 1-5-10

 

هزار مایل از سطح دریا گردش می کنند. هر ماهواره دقیقا  24111در مدارهایی بفاصله  GPSعدد ماهواره  24

مایل بر ساعت است. این ماهواره ها  7111ساعت یک دور کامل بدور زمین می گردد. سرعت هریک  12طی 

و یا مواقعی نیروي خود را از خورشید تامین می کنند. همچنین باتري هایی نیز براي زمانهاي خورشید گرفتگی 

که در سایه زمین حرکت می کنند بهمراه دارند. راکتهاي کوچکی نیز ماهواره ها را در مسیر صحیح نگاه می 

 نیز گفته می شود.  NAVSTARدارد. به این ماهواره ها 

 به برخی مشخصه هاي این سیستم اشاره می کنیم:  نتیجه بعد از بیان کلیه مطالب فوق در 

 سال پیش در مدار زمین قرار گرفت.  95یعنی حدود  1378در سال  GPS ماهواره اولین ▪

 تکمیل گردید.  NAVSTARعددي  24شبکه  1334 سال در ▪

 سال است که پس از آن جایگزین می گردد.  11 حدود ماهواره هر عمر ▪

 متر است.  5.5پاوند وزن دارد و طول باتري هاي خورشیدي آن  2111 حدود ماهواره هر ▪

 وات است. 51 از کمتر ماهواره، هر مصرفی انرژي ▪
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 SIM908طراحی سخت افزار مبتنی بر ماژول  -2

 

و بلوک دیاگرام آن ، شرح پایه ها ، طراحی سخت افزار مبتنی بر این  SIM908در این قسمت به معرفی ماژول 

که در پروژه ارائه شده  از آن استفاده می شود و  GPSو  GSMماژول و روش هاي برقراري ارتباط با دو سیستم 

ودر پایان کار شماتیک اصلی پروژه را ارائه  .همچنین به برقراري ارتباط میکرو کنترلر با این ماژول می پردازیم

 می نمائیم و توضیحات مربوط به آن را بیان می کنیم.

 

 SIM908معرفی ماژول  2-1

  یک ماژول چهار باندي کاملاست که  SIM908    ماژولGSM/GPRS+GPS از نوع ماژول هاي

GSM/GPRS است که با تکنولوژي GPS براي کاربردهاي ماهواره اي ترکیب شده است. 

در یک بسته یک پارچه شوند GPS و GPRS طراحی فشرده این ماژول باعث شده است که هر دو تکنولوژي

 .شود GPS برنامه هايباعث صرفه جویی در وقت و هزینه هاي کاربران و 

با پوشش سیگنالی اجازه رد یابی هر ویژگی متغیري را به خوبی  GPS رابط صنعتی و استاندارد و تابع هاي

 .فراهم می کند
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 ویژگی های کلی :2-1-1

 GSM850MH/  EGSM900MH /DCS1800 MHZ  /PCS1900MHچهار باند 

 کم مصرف

 9.2mm*91*91اندازه 

 وزن:

-   SIM908:5.2g  

- SIM908-C:11.1g       

 

 دماي کاري:

- 41 °C to +85 °C 

 

 محدوده ولتاژ

-GPRS: 3.2 ' 4.8V  

-GPS: 3.0 ' 4.5V 

 

GPRS multi-slot class 10 

 

GPRS mobile station class B 

 

Compliant to GSM phase 2/2 + 
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-Class 4 (2 W @ 850/900 MHz  ) 

-Class 1 (1 W @ 1800/1900MHz ) 

 

Control via AT commands (GSM 07.07 ,07.05 and SIMCom enhanced AT 

Commands) 

SIM application toolkit 

Low power consumption 

 

 

  GSM / GPRSاز طریق  SMSخصوصیات 

Point-to-point MO and MT  

SMS cell broadcast  

Text and PDU mode  

 

  خصوصیات صوت

Tricodec  

-Half rate (HR ) 

-Full rate (FR ) 

-Enhanced Full rate (EFR) 

 

Hands-free operation 

 

Echo cancellation 
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  خصوصیات انتقال داده

GPRS class 8/10: max. 85.6 kbps downlink)) 

 

•PBCCH support 

 

•Coding schemes CS 1, 2, 3, 4 

 

•CSD up to 14.4 kbps 

 

•USSD 

 

•Non transparent mode 

 

•PPP-stack 

 

•Integrated TCP/IP stack  

 

  سازگاری:

•AT cellular command interface  

 

 GPSخصوصیات 
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 مدل دریافت

- 42-channel  

-GPS L1 C/A code  , 

-High-performance STE engine  

 

 : حساسیت

-Tracking: -160 dBm  

-Cold starts : -143 dBm 

 

•Time-To-First-Fix  

-Cold starts: 30s (typ ). 

-Hot starts: 1s (typ). 

 

 : دقت

-Horizontal position  :<2.5m CEP 

 

 ( GSM engine in idle modeتوان مصرفی )

-Acquisition 77mA  

-Tracking 76mA  
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 رابط ها

•81-pad with SMT type  

•Interface to external SIM 3V/ 1.8V  

•Dual analog audio interfaces  

•SPI interface  

•RTC backup  

•Charge interface  

•A serial interface and a debug interface for GSM/GPRS  

•Debug interface for GPS NMEA information output  

•Two separate antenna connectors for GSM/GPRS&GPS  

 

 گواهینامه ها

  

 CE  

ROHS 

____________________________________________________________ 

  

و    GSM850MH،  EGSM900MH  DCS1800 MHZروي فرکانس هاي  SIM908ماژول  GSM/GPRSموتور   

PCS1900MH .کار می کند 

SIM908  3.2*30*30با یک پیکربندي کوچکmm تمام فضا ها مانند:  "می تواند مطابق با تقریباM2M ،تلفن هوشمند ،

PDA.ردیاب وسایروسایل همراه باشد و مورد استفاده قرار گیرد ، 
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SIM908  پد  81دارايSMT  .است که کلیه ارتباط سخت افزاري مابین ماژول و کاربر را در دسترس قرار داده می دهد

در حالت  1.0mAان مصرفی به سازندگان، تکنولوژي ذخیره انرژي را در طراحی این ماژول گنجانده اند به  طوریکه جری

Sleep  در این حالت موتور( می رسدGPS .)خاموش است 

 

 

 SIM908بلوک دیاگرام  2-2

 

   موتور باند پایهGSM  

  موتورGPS 

 FLASH 

  بخش فرکانس رادیوییGSM 

 آنتن رابط 

 دیگر رابط ها 

 

 شکل زیربلوک دیاگرام ماژول را نشان می دهد:
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 SIM908بلوک دیاگرام  1-2شکل 

 

 

 

 بسته بندی به مربوط اطالعات 2-3

 پیکربندی پایه ها
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 )نماي فوقانی( دیاگرام پایه ها  2-2 شکل 

 

 

 شرح پایه ها 2-4

 

 را نشان می دهد : SIM908جدول زیر شرح کامل پایه هاي ماژول 

 

       نام پایه        شماره پایه      I/O            شرح        توضیح    

  9.2 V ~ 4.8V       منبع تغذیه             I 62  69و           VBAT   
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پیشنهاد می شود به یک منبع 

    uF4.7تغذیه و یا یک خازن 

 وصل شود                     

 I/O  42           VRTC           پشتیبان منبع تغذیه 

اگر استفاده نمی شود باز 

 نگه داشته شود

ولت منبع تغذیه  2.8

 خروجی 

O 44      VDD-EXT 

اگر استفاده نمی شود باز 

 نگه داشته شود

ولت خروجی براي  2.8

  GPSآنتن فعال

O 75     GPS-VANT-OUT 

اگر استفاده نمی شود باز 

 نگه داشته شود

منبع تغذیه آنتن فعال 

GPS 

I 76      GPS-VANT-IN  

  

 

 زمین

 1, 2, 5, 10, 14, 

37,  

40, 41, 43, 57, 

58,  

60, 61, 64, 65, 

77,  

78, 80  

 

       GND   

براي روشن و خاموش 

 PWRKEYکردن ماژول

باید حداقل براي یک 

ثانیه صفر شود و بعد آزاد 

 شود 

 I 3        PWRKEY 

 O 52         STATUS وضعیت روشن بودن  اگر این دو پایه استفاده

 O 51        NETLIGHT وضعیت شبکه شوندنمی شود بازنگه داشته 

 پورت سریال

 I 68 RXD دادهدریافت  TXDو  RXDاگر فقط 

 O 71 TXD دادهارسال  DTRاستفاده می شود، 

 O 66 RTS درخواست براي ارسال به زمین وصل شود و

 I 67 CTS  بقیه پایه ها می توانند 

 O 70 DCD آشکارسازي دیتاي حامل باز نگه داشته شوند
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 O 69 RI نشانگر زنگ 

آماده سازي ترمینال  

 اطالعات

I 72 DTR 

 /GPSاشکال زدایی   

اگر این پایه ها استفاده 

 نمی شوند، باز نگه 

 GPSبراي خروجی اطالعات 

NMEA  اشکال ، 

O 15 GPS/DBG-RXD 

 firmwar I 16 GPS/DBG-TXDزدایی و بهبود  داشته شوند

SIMCARD INTERFACE 

تمامی سیگنال هاي 

 فاصل سیم کارت باید 

تأمین ولتاژ سیم کارت، از 

  V9و V2.8سیم کارت 

 پشتیبانی می کند

O 20 SIM-VDD 

   TVS Diode توسط یک

 در مقابل 

داده ورودي و خروجی 

 سیم کارت

I/O 17 SIM-DATA 

ESD زمان سنج سیم کارت محافظت شوند O 19 SIM-CLK 

 O 18 SIM-RST ریست سیم کارت 

ADC 

اگر استفاده نمی شود باز 

 نگه داشته شود

 2.8V I 47 ADC~0ولتاژ ورودي: 

 پایه های بدون اتصال

   این پایه ها باید باز باشند

- 

4,11,12,13,29,30, 

38,39,45,46,53,54 

 

NC 

 

 

 شرح کامل پایه ها 1-2جدول 

 

 :SIM908 بندی بسته ابعاد 2-5
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 بسته بندي)الف( اندازه  9-2شکل 

 

 )ب( اندازه بسته بندي 9-2شکل 

 

  RFابعاد مکانیکی اتصال  2-1
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در یک سمت از ماژول روي یک صفحه فوق العاده کوچک که روي یک اتصال دهنده هم محور قرار  RFاتصال 

( که این باعث شده   HRS ساخته شده توسط U.FL-R-SMTمشاهده می شود. )شماره قطعه :  گرفته

کارایی باال با محدوده فرکانسی گسترده اي داشته باشد. صفحه قابل قرار گیري روي محل مربوطه ولحیم ماژول 

 شدن است. شکل زیر پارامترهاي مرتبط را نشان می دهد.

 

 

 )واحد: میلی متر( U.FL-R-SMT  4-2شکل 
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که در طراحی استفاده می  RFبراي بدست آوردن کارایی باال سازنده پیشنهاد می کند از کابل تطبیق دهنده 

( شکل زیر ابعاد کابل تطبیق سري V.FL-LP(V)-040)شماره قطعه:  .باشد HRSشود ساخت شرکت 

ULF رانشان میدهد . 

 

 

 ULFسري  RFکابل تطبیق  5-2شکل 

 

 طراحی منبع تغذیه 2-7
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ولت می باشد. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد پیک باالي  4.8ولت تا  3.2ازSIM908 دامنه منبع تغذیه 

آمپر باال می رود که در این زمان ولتاژ تغذیه نباید  2جریان لحظه این ماژول می باشد که به صورت لحظه اي تا 

ن شکل موج جریان ای Xمیلی ولت افت کند. در غیر این صورت ماژول ریست می شود. شکل  411بیش از 

 100uFماژول را نشان می دهد، براي تأمین این پیک جریان استفاده از دو خازن تانتالیم موازي با ظرفیت هاي 

 در مسیر تغذیه ماژول الزامی است. 100nFو 

 

 SIM908شکل موج جریان ماژول  6-2شکل 

  

پس تا  توصیه می شود این خازن باي "قویا 100uFپایین به عنوان مثال  ERSیک خازن  VBATبراي ورودي 

 5Vجایی که امکان دارد باید نزدیک ماژول قرار گیرد. شکل زیر یک طراحی مرجع براي منبع تغذیه با ورودي 

می باشد  بنابراین یک رگوالتور خطی می تواند مورد استفاده قرار  4.1Vاست که خروجی مطلوب این مدار 

 گیرد.
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 LDOجع از منبع تغذیه یک مدار مر 7-2شکل 

 

قدرت وابسته  ICبه جریان نامی منبع تغذیه و  "انتخاب شده شدیدا 1که در شکل  C103خازن باي پس   

کافی است. ویا براي  VBATپایین تانتالیم نزدیک پایه  ESRآمپرباشد یک خازن   2است. اگر هردو جریان نامی 

عملی می توان آن را با یک مقدار بزرگتر تعویض نمود اگر افت بین ورودي وخروجی مطلوب  کاربرد هاي

(VBAT زیاد بود ،یک منبع تغذیه )DC  بهDC  می تواند برتري داشته باشد. هنگام طراحی منبع تغذیه کاربردي

کمتر نمی شود.  3.1Vت از باید توجه ویژه اي به توان تلفاتی شود زیرا باید مطمعن بود که ولتاژ ورودي هیچ وق

کمتر شود ماژول به  3.1Vاگر ولتاژ منبع تغذیه از  TBافزایش پیدا کرده در  2Aهنگامی که جریان مصرفی تا 

صورت خودکار خاموش می شود. در طراحی برد مدار چاپی عرض خطوط سیم کشی باید به اندازه اي پهن 

قدرت و خازن باي پس باید تا جایی که امکان  ICکاهش دهد. را TB( تا بتواند افت ولتاژ در 60milباشد)حداقل 

 دارد نزدیک ماژول قرار گیرند. 
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 VBATدر افت   VBATحداقل ولتاژ مورد نیاز 8-2شکل 

 

 

می تواند بهترین انتخاب در باالترین بهره باشد.  DCبه  DC  ولت یا باالتر است یک مبدل 12اگر منبع تغیه 

استفاده می کنیم در طراحی از بین بردن نویزهاي سوئیچینگ بسیار حائز  DCبه  DCهنگامی که ما از مبدل 

ماژول می شود. به عنوان مثال طیف مدوالسیون و طیف  RFاهمیت است زیرا باعث دخالت در عملکرد 

 با جریان باال ferrite beadسوئیچینگ از حد مجاز تجاوز خواهد کرد که براي حل این مشکل قرار دادن یک 

با مقاومت صفر اهم در مدار قرار می گیرد و   FB101 .مؤثر باشد می تواندVBAT در خروجی مبدل و ورودي 

با جریان باالترتعویض  ferrite bead در مواقعی  ضروري )مکانهایی که نویززیاد است( می توان آن را با یک 

رد استفاده قرار می گیرند را نام برد. شکل نمود. براي مثال می توان دستگاه هایی که براي نصب در خودروها مو

 یک مدارمرجع براي این نوع طرح را نشان می دهد.  2

 

 DCبه DC منبع تغذیه  3-2شکل 

 تغذیه منبع بر نظارت 2-7-1

 مورد استفاده قرار گیرد. VBATمی تواند براي کنترل ولتاژ ”AT+CBC“دستور 
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 SIM908روشن و خاموش کردن  2-8

 PWRKEYروشن کردن با استفاده از پایه 

را براي یک ثانیه صفر کرد و دوباره به حالت اولیه  PWRKEYمی توان سطح پایه   SIM908براي روشن کردن 

خارجی نمی  Pull Upشده است و نیازي به Pull Up ولت  3خود باز گرداند. این پایه از داخل ماژول ولتاژ 

 باشد. شکل زیر یک مدار مرجع را نشان می دهد.

 

 روشن کردن ماژول با استفاده از ترانزیستور 11-2شکل 
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 push buttonروشن کردن ماژول با استفاده از   12-2  شکل

 

 

 شکل زمانی پروسه روشن شدن در شکل زیر مشهود است.

 

 زمان بندي روشن شدن ماژول 19-2شکل 

 

زیر را می فرستد واین براي آن است که نشان دهد آماده  URCفرایند روشن شدن کامل شد ماژول وقتی که 

 مشخص شده است. Baud Rateانجام عملیات با  

RDY 

 فعال است ظاهر نمی شود. Autobaudingزمانی که  URCاین 

ماژول را روي مقدار مشخص تنظیم کرد وآن را  Baud Rateمی توان  ”AT+IPR=x“دستور   توجه: توسط 

مشخص تنظیم  Baud Rateروي یک حافظه فلش غیر فرار ذخیره کرد. بعد از اینکه این پیکربندي به عنوان 

 باید در هر زمان که ماژول روشن بود از پورت سریال دریافت شود. RDYشد کد 
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 SIM908خاموش کردن ماژول  2-2

 خاموش خواهد شدماژول در حاالت زیر 

  فرایند خاموش شدن عادي : خاموش شدن با استفاده از پایهPWRKEY 

  فرایند خاموش شدن عادي : خاموش شدن با استفاده از دستور“AT+CPOWD=1” 

 فرایند خاموش شدن غیر عادي : افزایش یا کاهش بیش از حد ولتاژ باعث خاموش شدن می شود 

  : افزایش یا کاهش بیش از حد دما باعث خاموش شدن می شودفرایند خاموش شدن غیر عادي 

 PWRKEYخاموش کردن با استفاده از پایه  2-2-1

را براي یک ثانیه صفر کرد و دوباره به حالت  PWRKEYمی توان سطح پایه   SIM908براي خاموش کردن 

 اولیه خود باز گرداند. شکل زمانی پروسه خاموش شدن در شکل زیر مشهود است.

 

 

 PWRKEYخاموش کردن ماژول با استفاده از  14-2شکل 
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این فرایند ماژول را از شبکه خارج کرده و به نرم افزار اجازه می دهد تا وضعیت حاکم را قبل خاموشی کامل  

 ذخیره کند.

 زیر را ارسال خواهد کرد.  URCقبل از تکمیل فرایند خاموش شدن ماژول 

NORMAL POWER DOWN  

 

قابل  کنترل است که در این   STATUSدر این لحظه هیچ دستوري نمی تواند اجرا شود. این فرایند توسط پایه 

 زمان در سطح پایین قرار دارد.

 

 (AT COMMAND)خاموش شدن با استفاده از دستور  2-2-2

خاموش کرد. این فرایند ماژول را از شبکه خارج  ”AT+CPOWD=1“ماژول را می توان با استفاده از دستور  

 کرده و به نرم افزار اجازه می دهد تا وضعیت حاکم را قبل خاموشی کامل ذخیره کند.

 زیر را ارسال خواهد کرد.  URCقبل از تکمیل فرایند خاموش شدن ماژول 

NORMAL POWER DOWN  

 

قابل  کنترل است که در این   STATUSایند توسط پایه در این لحظه هیچ دستوري نمی تواند اجرا شود. این فر

 زمان در سطح پایین قرار دارد.

 

 افزایش یا کاهش بیش از حد ولتاژ 2-2-3
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 را کنترل می کند VBATنرم افزار به طور ثابت ولتاژ پایه 

 

 زیر گزارش می شود : URCشود   VBAT≤3.3Vاگر 

UNDER-VOLTAGE WARNNING 

 :  زیر گزارش می شود URCشود   VBAT≥4.7Vاگر 

OVER-VOLTAGE WARNNING 

 زیر گزارش می شود : URCشود   VBAT<3.2Vاگر 

UNDER-VOLTAGE POWER DOWN  

 زیر گزارش می شود : URCشود   VBAT>4.8Vاگر 

OVER-VOLTAGE POWER DOWN 

 

قابل  کنترل است که در این   STATUSدر این لحظه هیچ دستوري نمی تواند اجرا شود. این فرایند توسط پایه 

 زمان در سطح پایین قرار دارد.

 

 افزایش یا کاهش بیش از حد دما 2-2-4

 ماژول به طور ثابت دماي خود را کنترل می کند

 زیر گزارش می شود : URCشود  C TEMP>80°اگر 

  +CMTE: 1  
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 زیر گزارش می شود : URCشود  C TEMP<-30°اگر 

  +CMTE:-1  

 زیر گزارش می شود : URCشود  C TEMP>85°اگر 

  +CMTE: 2  

 زیر گزارش می شود : URCشود  C TEMP<-40°اگر 

  +CMTE:-2  

 

قابل  کنترل است که در این   STATUSدر این لحظه هیچ دستوري نمی تواند اجرا شود. این فرایند توسط پایه 

 زمان در سطح پایین قرار دارد.

 براي خواندن درجه حرارت ماژول، وقتی که روشن است استفاده شود. ”AT+CMTE“دستور 

 

2-10- RESTART  کردن ماژول با استفاده از پایهPWRKEY 

 

 کردن به صورت زیر عمل می شود: RESTARTوقتی ماژول در حالت کارکرد عادي است براي 

 

 خاموش کردن ماژول (1

 تغییر وضعیت داد صبر می کنیم LOWبه حالت  STATUSبعد از اینکه پایه  800msحد اقل  (2

 ماژول را روشن می کنیم (3
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 ماژول RESTARTزمان بندي 15-2 شکل 

 

 حالت ذخیره انرژی 2-11

SIM908   : دو حالت ذخیره انرژي داردSleep Mode 1  که به صورت سخت افزاري و توسط پایهDTR 

قابل فعال شدن است.  DTRکه فقط از طریق پورت سریال صرف نظر از پایه  Sleep Mode 2فعال می شود؛ 

است وحداقل قابلیت  Sleep، جریان ماژول بسیار کم است. زمانی که ماژول در حالت  Sleep Modeدر این 

 ها در حالت اجرا هستند جریان ماژول کمترین مقدار است.

 

 حالت حداقل کارکرد 2-12

قابل تنظیم است. دستور انتخاب  <AT+CFUN=<funدارد که توسط دستور سه حالت عملکردي وجود 

 سطح قابلیت را فراهم می کند.

                                              <fun>=0,1,4.                                                                  

        

 

AT+CFUN=0 :   حداقل قابلیت 

AT+CFUN=1 :        قابلیت کامل 

AT+CFUN=4 :   حالت پرواژ 
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حالت حداقل قابلیت جریان مصرفی را به پایین ترین سطح می رساند. اگر ماژول توسط دستور 

AT+CFUN=0   روي حداقل قابلیت تنظیم شود عملکردRF  وعملکرد سیم کارت غیر فعال خواهد شد. در

و سیم کارت غیر قابل دسترس خواهند بود  RFست اما مربوط به عملکرد این حالت پورت سریال در دسترس ا

 .جدول زیرجریان مصرفی براي حاالت مختلف را نشان می دهد

 

 

 SIM908میزان جریان مصرفی در حاالت کارکرد ماژول  2-2جدول 

 : Sleep mode 1 (AT+CSCLK=1)حالت 2-12-1

کنترل کرد  Sleep mode 1می توان ماژول را براي ورود و خروج به حالت  DTRتوسط سیگنال 

(AT+CSCLK=1) وقتی که .DTR   در سطح باال وبدون وقفه قرار دارد ماژول به صورت خودکار وارد حالت

Sleep MODE 1  خواهد شد. در این حالتSIM908  می تواند از شبکهPaging  یاSMS  دریافت  کند

 ولی پورت سریال غیر قابل دسترس است.

 

 : Sleep mode 1 (AT+CSCLK=1)خارج شدن از حالت  2-12-1-1

 است روش هاي زیر می تواند ماژول را از این حالت خارج کند. Sleep mode 1در حالت  SIM908وقتی 

 

 Pull Down  کردن پایهDTR 

Current consumption(uA) (sleep 

mode) 

<fun> 

651 0 

1500 1 

715 4 
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 شد فعال خواهد شد. 50ms ،Pull downبراي حدود  DTRپورت سریال بعد از پایه 

 دریافت داده صوت یا داده از شبکه 

  دریافت یکSMS از شبکه 

 

 : Sleep mode 2 (AT+CSCLK=2)حالت  2-12-2

SIM908  در این حالت به طور مداوم بر سیگنال داده پورت سریال نظارت میکند، وقتی که وقتی که انتقال

و همچنین هیچ وقفه اي وجود نداشت ماژول به صورت خودکار  RXDیه روي سیگنال ثان 5داده ها براي مدت 

از شبکه دریافت  SMSو یا  PAGINGمی شود. در این حالت ماژول می تواند   Sleep mode 2وارد حالت 

 کند ولی پورت سریال غیر قابل دسترس خواهد بود.

 

 

 : Sleep mode 2 (AT+CSCLK=2)خارج شدن از حالت  2-12-2-1

 است روش هاي زیر می تواند ماژول را از این حالت خارج کند. Sleep mode 2در حالت  SIM908وقتی 

 

 

 ارسال داده به ماژول از طریق پورت اصلی سریال 

 دریافت صوت و یا اطالعات تماس از شبکه 

  دریافتSMS از شبکه 

 

 سریال اینترفیس 2-13
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SIM908  پورت سریال غیرهمزمان غیر متعادل در دسترس قرار داده است که  نام یکی پورت سریال ونام  دو

)تجهیزات مخابراتی داده( طراحی شده  DCEدیگري پورت اشکال زدایی می باشد.این ماژول به عنوان یک 

 .(DTE)را نشان می دهد  Clientاست. شکل زیر طریقه ارتباط بین ماژول و 

 

 طریقه ارتباط سریال 16-2شکل 

 مورد استفاده قرار می گیرند بقیه پایه هاي سریال باید باز نگه داشته شوند. TXDو   RXDاگر فقط 
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  TXDو RXDارتباط بین فقط  17-2شکل 

 

 Debugتوابع پورت سریال و  2-14 

 

 دستگاه مودم کامل 

، خطوط CTSو  RTS، خطوط کنترل جریان سخت افزاري  TXDو RXDشامل خطوط داده 

 است. RIو  DCDو  DTRوضعیت 

 

و همچنین عملکرد چندگانه  AT و ارتباط  GPRS، سرویس  CSD FAXپورت سریال میتواند به عنوان 

 استفاده شود.

 هاي زیر پشتیبانی می کند : Baud Rateپورت سریال از 

 نیه.بیت بر ثا 115211و 57611،  98411،  13211،  3611،  4811،  2411،  1211

 

 هاي زیر پشتیبانی می کند : Baud  rateاز  Auto baudingحالت 

 بیت بر ثانیه. 57611و  98411،  13211،  3611،  4811،  2411،  1211

Auto Bauding  اجازه می دهد ماژول به صورت خودکارBaud Rate  دستگاه میزبان را شناسایی و داده

 ت کند. توجه ویژه به نکات زیر ضروري است.ارسال و دریاف Baud Rateخود را روي همان 

 

  :  DCEو  DTEهمزمانی بین  2-14-1

http://www.melec.ir/


   www.melec.ir      پروژه های الکترونیکی بیشتر در وبسایت ما

براي همزمانی  ’A‘فعال است، در مرحله اول باید کاراکتر  Auto Baudingاز طریق فعال بودن  DCEوقتی 

Baud Rate به ماژول ارسال شود. توصیه می شود براي ارسال از‘AT’  استفاده شود تا زمانی کهDTE  پاسخ

OK  را دریافت کند. براي اینکه مشخص شودDTE  وDCE .به درستی همزمان شده اند 

 : Auto baudingمحدودیت عمل  2-14-2

 DTE  بیت  بدون  8پورت سریال باید رويParity  و یکStop bit .تنظیم شود 

 URC  هایی مثل“RDY” ،   “+CFUN=1”  و“CPIN:READY” .گزارش نخواهند شد 

 

 : Debugپورت  2-15

 .براي اشکال زدایی و ارتقاء سیستم عامل استفاده می شود 

  پورتDebug  پشتیبانی می کند.  بیت بر ثانیه 115211از نرخ بیت 

 

 به روز رسانی نرم افزار و اشکال زدایی 2-15-1

 شکل زیر طریقه به روز آوري نرم افزار و اشکال زدایی را نشان می دهد.
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 نرم افزار و اشکال زدایی طریقه اتصال براي به روزرسانی  16-2  شکل

 

 رابط سیم کارت2-11

 اعمال سیم کارت   

+ جدید براي سیم کارت سریع 2فاز  GSM  ومشخصه 1فاز  GSMرابط سیم کارت مطابق با مشخصه 

64kbpd   1.8می باشد .هر دو سیم کارتV  3وV  پشتیبانی می شوند. رابط سیم کارت از یک رگوالتور

 داخلی از داخل  ماژول تغذیه می شود.

و ESDA6V1W5 )مانند   ESDشرکت سازنده توصیه می کند از المان محافظت در مقابل 

از داخل  "قبال SIM_DATAروي خط   Pull Up (50K Ohm)( استفاده شود. مقاومت SMF05Cیا

ست. مدار جانبی سیم کارت باید نزدیک سوکت سیم کارت قرار بگیرد. مدار مرجع نگه به ماژول اضافه شده ا

 پایه در زیر مشهود است. 8دارنده 

 

 

 پایه 8مدار نگه دارنده سیم کارت  17-2شکل 
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براي تشخیص سیم کارت مورد استفاده قرار می گیرد. براي اجراي تابع تشخیص  SIM_PRESENCEپایه 

براي فعال یا غیر فعال کردن این  AT+CS0Tپایه استفاده کرد. دستور 8از نگه دارنده سیم کارت می توان 

باید باز نگه داشته شود. مدار  SIM_PRESENCEتابع کاربرد دارد واگر از این تابع استفاده نمی شود پایه 

 پایه در زیر مشهود است. 6مرجع سیم کارت 

 

 پایه 6رابط سیم کارت 18-2شکل 

 C707 10M006 5122توصیه می کند از آمفنول  SIMCOMپایه  6ارنده سیم کارت براي نگه د 

 استفاده شود.

 

 C707 10M006 5122نگه دارنده سیم کارت آمفنول  13-2شکل 
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 جدول زیر شرح پایه هاي نگه دارنده سیم کارت آمفنول را نشان می دهد.

 

 نام پایه سیگنال شرح

 SIM_VDD C1 منبع تغذیه سیم کارت

 SIM_RST C2 ریست سیم کارت

Clock سیم کارت SIM_CLK C3 

 GND C5 زمین

 VPP C6 بدون اتصال

 I/O SIM_DATA C7داده سیم کارت 

 پایه 6شرح پایه هاي نگه دارنده سیم کارت آمفنول  4-2جدول 

 

استفاده شود. سایت  MOLEX 91228پیشنهاد می کند از  SIMCOMپایه  8براي نگه دارنده سیم کارت 

www.molex.com  .در رابطه با این نگه دارنده به ما نشان می دهد 
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 molexسیم کارت نگه دار  21-2شکل 

 سیم کارت را نشان می دهد. نگه دارنده جدول زیر شرح کامل پایه هاي این

 

 

 پایه 8 سیم کارت نگه دارندهشرح پایه های  4-2جدول 
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 GSMآنتن اینترفیس  2-17

SIM908  یک فاصل آنتنRF  تهیه کرده است. آنتن ما باید روي برد اصلی قرار بگیرد و به پد آنتن ماژول

اهم کنترل شود. براي  51امپدانس باید روي  RFوصل شود بین خطوط مایکرواستریپ یا دیگر نوع خطوط 

و یک مدار تطبیق آنتن باید اضافه شود که شکل  RFتسهیل در انجام تنظیمات و آزمایش تصدیق، یک کانکتور 

 زیر یک مدار پیشنهادي را نشان می دهد.

 

 GSMمدار تطبیق آنتن  21-2شکل 

 

تطبیق آنتن استفاده شده است، مقدار  براي مدار C101,C102,R101,R102در شکل فوق المان هاي 

اندازه  آنها توسط شرکت سازنده آنتن تهیه  می  "المان ها فقط می تواند بعد ازتنظیم آنتن بدست آید. معموال

 صفر اهم است. R101,R102شوند . رنج پیش فرض براي 

ید تا جایی که امکان می باشد. و با RFاستفاده شده است براي تست عملکرد  2-21که درشکل  RFکانکتور 

باید در هر حالت رفتار آنها همانند  PCBماژول قرار گیرد. در ترسیم خطوط  RF_Antدارد نزدیک پایه 

 اهم باشد. 51امپدانس 
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 ماژول RFفاصل  22-2شکل 

 

 .را انتخاب کرد RFالزم است خیلی با دقت  کابل  RFبراي کاهش افت روي کابل 

 

 GPSعملکرد های اینترفیس  2-18

 

 است. 115200BPSگرفته می شود و نرخ پیش فرض داده  DEBUGاز پورت  NMEA GPSاطالعات 

روشن شود موتور  GPSکنترل می شود، بنابر در مواقعی که ضروري بود  GSMاز طریق موتور  GPSموتور 

GSM  نیز باید روشن باشد و در حالتSleep .نباشد 

 از طریق پورت سریال قابل کنترل است.  AT Command توسط GPSتمامی توابع 

 در جدول زیر لیست شده است GPSدستورات توابع 
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 GPSهاي مورد استفاده  در سیستم  AT Command 5-2جدول 

 GPSحاالت عملیاتی  2-12

GPS    دو حالت عملیاتی دارد که توسطAT Command  .کنترل می شود 

 GPSبه صورت اتوماتیک ماهواره  GPSفعال است. موتور  GPSبه عنوان یک گیرنده  GPSحالت فعال : 

 را ردیابی می کند. 

روي این حالت تنظیم می  ”AT+CGPSPWR=0“توسط ارسال دستور  GPSحالت خاموش : موتور 

د. در خاموش خواهد شد و جریان مصرفی بسیار پایین خواهد بو GPSشود. در این حالت منبع تغذیه داخلی 

 ذخیره می شود. GSMآخرین لحظه، زمان جاري و اطالعات نجومی روي حافظه اصلی 

 

 GPSسناریو روشن/خاموش شدن  2-20

 GPSروشن کردن موتور  2-20-1

 را روشن کرد. GPSمی توان موتور  ”AT+CGPSPWR=1“توسط ارسال دستور 

 

 

 GPSخاموش کردن موتور  2-20-2

 را خاموش کرد. GPSمی توان موتور  ”AT+CGPSPWR=0“توسط ارسال دستور 
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 GPSآنتن  اینترفیس 2-21

 ، این ضروري است که کابل خیلی با دقت آن را انتخاب کنیم. RFبراي کاهش تلفات روي کابل 

SIMCOM : پیشنهاد می کند افت تعبیه باید مطابق با ملزومات زیر باشد 

GPS<0.9dB 

آنتن می تواند روي بورد اصلی قرار گیرد و به پد آنتن ماژول وصل شود. مابین خطوط مایکرو استریپ یا دیگر 

اهم کنترل شود . براي تسهیل در انجام تنظیمات و آزمایش تصدیق، یک  51امپدانس باید روي  RFخطوط 

 یشنهادي را نشان می دهد.و یک مدار تطبیق آنتن باید اضافه شود . شکل زیر یک مدار پ RFکانکتور 

 

 GPSمدارتطبیق آنتن   29-2شکل 

 

براي مدار تطبیق آنتن استفاده شده است، مقدار المان ها   C101,C102,R101در شکل فوق المان هاي 

اندازه  آنها توسط شرکت سازنده آنتن تهیه  می شوند . رنج  "تنها می تواند بعد ازتنظیم آنتن بدست آید. معموال

 صفر اهم است. R101,R102پیش فرض براي 

 

 GPSملزومات انتخاب آنتن  2-22
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، یک آنتن خوب همیشه مورد نیاز است. آنتن حیاتی  GPSورد قبول در براي بدست آوردن بهترین کارایی م

در یک محیط سیگنال ضعیف است. انتخاب صحیح و اختصاص یک مکان   GPSترین بخش در موفقیت 

درست به آنتن باعث خواهد شد که ماهواره در هر درجه و ارتفاعی قابل دید بوده و در نتیجه آن اندازه ثابت 

 آید.دقیقی بدست می 

 

 انتخاب میکرو کنترلر 2-23

که ما از هر براي انتخاب میکرو کنترلر ما باید به این نکته توجه کنیم که ماژول ما داراي دو پورت سریال است 

 GSMو دیگري براي ارسال اطالعات از طریق  GPSدوي آنها استفاده می کنیم ، یکی براي گرفتن اطالعات 

 باشد. USART. لذا این میکرو کنترولر باید داراي دو پورت سریال و یا 

عالوه بر قابلیت هاي منحصر به فرد  ATMEGA64میکرو کنترلر  AVRدر میان میکروکنترلر هاي خانواده 

 اشاره می کنیم. ICنیز می باشد. در زیر به برخی دیگر از مشخصات این  USARTخود داراري در پورت 

 

 بیتی ، توان مصرفی پایین و کارایی باال 8ترلر میکروکن 

  استفاده از معماريAVR RISC 

 رجیشتر هاي کنترلی جانبی +رجیستر کاربردي   8*32 

 16MHZدر فرکانس  MIPS 16داراي سرعتی تا   - 

 دستور عمل با قابلیت هاي زیاد که اکثرا در یک سیکل 191داراي   -

 حافظه و برنامه غیر فرار 
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- 64KB حافظه FLASH 

 قابلیت برنامه ریزي داخلی 

 بار پاک کردن و نوشتن 11.111پایداري حافظه : قابلیت 

 4KB -حافظه SRAM داخلی 

 حافظه خارجی  64KBدرس دهی آ -

 2KB -حافظه EEPROM 

 قابلیت برنامه ریزي داخلی - 

 بار پاک کردن و نوشتنپ 111111قابلیت  : پایداري حافظه 

 SPI ه ریزي داخلی توسط ارتباطقابلیت برنام - 

 قابلیت برقراري ارتباط JTAG  

 JTAG مطابق استاندارد   BOUNDARY-SCANقابلیت  -

 ON-CHIP DEBUGقابلیت پشتیبانی وسیع از   -

 

 JTAG توسط ارتباط LOOK BITS;FUSE BITS;EEPROM;FLASHقابلیت برنامه ریزي   -

 خصوصیات جانبی 
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 تغییر وضعیت پایههنگام  WAKE-UP وقفه و  -

 Compare Mode مجزا ، داراي  Prescaler هشت بیتی با Counter/timerدو   -

 Captureهاي ، Mode مجزا ، داراي  Prescaler شانزده بیتی با Counter/timer دو  -

Compare 

 هشت بیتی PWM دو کانال  - 

 بیتی 16تا  1از  PWM شش کانال - 

 وگ داخلی یک مقایسه گر سیگنال انال  -

 Wachdog timer - قابل برنامه ریزي به همراه Oscillator داخلی 

 ده بیتی  ADC کانال - 8 

  SINGLE-ENDED کانال 8داراي  - 

 کانال تفاضلی 7داراي  - 

 211x,10x,1xکانال تفاضلی با کنترل گین  2داراي  - 

 با اسیالتور مجزا  (Real time counter)داراي  - 

 براي برنامه ریزي داخلی مدار (SPI) برقراري ارتباطقابلیت  - 

 SLAVE/MASTERبصورت  (SPI) قابلیت برقراري ارتباط  -

 قابل برنامه ریزي سریال  USART دو - 

 (TWO WIRE)  قابلیت برقراري ارتباط پروتکل سریال دو سیمه  -
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 خصوصیات ویژه 

 POWER-ON RESET قابلیت -  

 قابل برنامه ریزي BROWN-OUT DETECTION قابلیت  -

 داخلی کالیبره شده RC Oscillstor داراي  -

 منابع وقفه داخلی و خارجی  -

 CMOS  توان مصرفی کم وصرعت زیاد با استفاده ز تکنولوژي  -

 عملکرد کامال ثابت  -

 SLEEP MODE داراي شش  -

 انتخاب نرم افزاري فرکانس کالک  -

 توسط انتخاب فیوز بیت   ATMEGA103مطابقت با میکروکنترلر   -

 PULL-UP توانایی غیر فعال کردن مقاومت هاي سراسري  -

 ولتاژ هاي عملیاتی 

2.7V   5.5تاV   برايATMEGA64L 

4.5V   5.5تاV  براي  ATMEGA64 

 فرکانس هاي کاري 
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 ATMEGA64L  براي  8MHzتا   0 

 ATMEGA64براي   16MHzتا   0

  انواع پکیج 

 قابل برنامه ریزي 1/1سه خط  پنجاه و - 

 TQFP,MLF  پین در انواع  64- 
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 )نماي فوقانی( ATMEGA64ي پیکربندي پایه ها  24-2شکل 
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  ATMEGA64بلوک دیاگرام 

 

 ATMEGA64بلوک دیاگرام  25-2شکل 

 نقشه نهایی پروژه 2-24

را  همراه با کشیده شده   Altium Designer 10در پایان نقشه کلی مدار پروژه که توسط نرم افزار 

 توضیحات مربوطه ارائه می کنیم.
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 نمایی کلی از شماتیک مدار  26-2شکل 

 

 آمپر طراحی شده است. 9وجریان خروجی   4.7Vدر شماتیک فوق منبع تغذیه براي ولتاژ خروجی 

ماژول و جلوگیري از از اثر نویز روي ماژول قرار  VBATبراي تثبیت ولتاژ روي پایه  C14و  C13خازن هاي 

پایه استفاده شده است که مدار جانبی آن همانند  8گرفته شده است. در این مدار از نگه دارنده سیم کارت 

 شکل به آن اضافه شده است.

ه آن میکرو ب Aجهت مانیتورینگ استفاده کرده ایم که خروجی پورت  LCD 16*2در مدار میکرو هم ما از 

 وصل شده است.

مبدل آنالوگ به دیجیتال را بازي می کنند  ADCنقشمدار  R12و پتانسیومتر  C6  ،C9  ،L2المان هاي 

 در مدار استفاده می شود. ADCجهت تنظیم خروجی  R12که از پتاتسیومتر 

 مدار ریست و اسیالتور نوسانساز هم در شکل شماتیک مدار مشهود است.
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و نکته قابل توجه که ما به  آن برخورد  استفاده کرده ایم SPIکرو هم از اینترفیس جهت پروگرام کردن می

با بقیه میکرو کنترلر هاست. به این  ATMEGA64کردیم تفاوت استفاده از این روش در میکرو کنترلر 

وصل  PDOو   PDIکه باید از پروگرامر به میکرو وصل شود به پایه هاي   MISOو  MOSIصورت که پایه 

میکرو براي برنامه  MISOو  MOSIمی شود.  اتصال به این روش می باشد که به جاي استفاده از  پایه ها 

 ( استفاده می کنیم. PE1) PDO( و PEO) PDIریزي از پایه هاي 

 .هم جهت مواقع نیاز بیرون کشیده شده اند Fو  Cپورت 

 شده استدر زیر هم بورد مدا چاپی مربوط به این پروژه آورده 

 

 بورد مدار چاپی پروژه 27-2شکل 
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 PCBنکات مورد توجه در طراحی  2-25

 این پروژه نکاتی را باید مورد توجه قرار داد که در زیر به برخی از آنها اشاره می کنیم. PCBدر طراحی 

باشند زیرا در اثر عبور جریان هاي لحظه زیاد  60milباید داراي حداقل زخامت  GNDو  VBATخطوط  -1

ممکن است باعث صدمه زدن به بورد و همچنین ماژول ما می شود. عالوه بر خطوط تغذیه  دیگر خطوط مرتبط 

 با آن هم باید داراي این خصوصیت باشند.

 

رار گیرند این کار خازن هاي باي پس تغذیه و آي سی قدرت )تغذیه( باید حداالمکان نزدیک بدنه ماژول ق -2

باعث از بین بردن نویز هاي فرکانس باال و عدم ایجاد تداخل در روند کار مدار می شود. که در اینجا خازن هاي 

C1 , C11 ,C13  و آي سی تغذیهU1 (LM2576نزدیک ماژول ) place  شده اند.  

 

در  مدار  heat sinkعنوان  براي کاهش تلفات حرارتی می توان از کشیدن یک الیه مسی در طراحی به -9

 آمپر این آي سی را به آن منتقل کرد. 9بهره جست که و تلفات حرارتی ناشی از جریان 

 

. به این صورت که با در این مدار از براي کاهش نویز روي میکروکنترولر هم ما راه حلی ارئه کرده ایم -4

polygon ندهاي مربوط به آن را با استفاده از آن زمین  استفاده کرده ایم و دور مدار کریستال و تشدید کن

 .می کنیم
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 مدار میکرو PCBطریقه پیاده سازي روش کاهش نویز در  28-2شکل 

هم به  و شکل مداري آن استفاده کرده ایم که طریقه اتصال IC MAX232براي اتصال به کامپیوتر هم از 

 صورت زیر است.
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 RS232شماتیک مدار همراه با پورت  23-2شکل 

 

 

 :  232مدار همراه با پورت  PCBشکل 

 

 

 RS232مدار همراه با پورت  PCB 30-2شکل 

 

 

نحوه ارتباط با ماژول و روش هاي ارسال و دریافت داده به ماژول و گرفتن اطالعات از آن به طور  بعد درفصل

 خواهیم داد.مختصر توضیح 
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 SIM908برقراری ارتباط نرم افزاری با ماژول  فصل سوم

 

 اتصال ماژول به میکرو کنترلر 3-1

 گفته شد از طریق پورت سریال می توان با ماژول ارتباط برقرار کرد. "همانطور که قبال

 پروتکل ارتباط سریال داراي چندین مشخصه است:

 بیت است. 8تعداد بیت هاي هر فریم که در اینجا 

 است. 1که در اینجا  stop bitتعداد 

 که در اینجا غیر فعال است. parityنوع 

 سرعت ارتباط که که می تواند یکی از مقادیر 

1200bps, 2400bps, 4800bps, 9600bps,19200bps, 38400, 

57200bps,115200bps   .می تواند باشد 

به  ’A‘ماژول سرعت ارتباط را می تواند به صورت اتوماتیک تشخیص دهد. براي این کار ابتدا باید یک کاراکتر 

 ماژول ارسال کنیم.
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می پردازیم و نحوه ارتباط نرم افزاري با دو سیستم  SIM908در این فصل به راه هاي برقراري ارتباط با ماژول 

GPS  وGSM .در ابتدا استاندارد  این ماژول را بیان می کنیمAT Command  طریقه  کرده ورا معرفی

به بعد از آن  را به طور مختصر شرح می دهیم. GPSو  GSMاستفاده از این استاندارد براي راه اندازي موتور 

 پرداخته و روش کار با آن را ارائه می کنیم. NMEAمعرفی پروتکل 

 

 : AT Commandقواعد  3-2

 می پردازیم. SIM908براي ماژول   AT Commandدر این قسمت به معرفی تنظیمات 

 enterباید قبل از شروع هر خط دستور آورده شود وبراي پایان دادن خط دستور باید  at   یا ATپیشوند 

<CR> به دنبال یک پاسخ می آیند که شامل می شود. "را وارد کرد. دستورات معموال 

"<CR><LF>پاسخ<CR><LF>"  .در اینجا فقط پاسخ ها معرفی می شوند<CR><LF>  به صورت

 داخلی حذف شده اند.

AT Command  هایی که توسطSIM908  اجرا می شوند ترکیبی ازGSM07.05  و GSM07.07 و   

ITU-T  توصیه شدهV.25ter  است و دستورات توسطSIMCOM .توسعه داده شده اند 

بعد از روشن کردن ماژول بدون   "FF FF FF FF 49 49 49 49 00"مثل    HEXتوجه : رشته هاي 

از طریق پورت  AT تنها با وارد کردن دستور  .واسطه از طریق  پورت سریال به نرخ داده ارسال خواهند شد

از طریق پورت سریال دریافت می شود. اگر  RDYروشن شده است کد نتیجه  SIM908سریال بعد از اینکه 

auto-bauding  فعال باشد و کد هاي نتیجه ناخواستهRDY  و مانند آن نمایش داده نمی شود تا زمانی که

باید قبل از شروع هر خط دستور اضافه  ”at“نه پیشوند  ”AT“ما تجهیزات همراه را راه اندازي کنیم و پیشوند 

 شود.

و   basic ،S parameterها می توانند در سه دسته از روي قواعد جدا شوند :  AT Commandتمامی 

extended 
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   Basicقاعده  3-2-1

می باشند. در اینجا   ”<AT&<x><n“، یا  ”<AT <x><n“ها داراي فرمت   AT Commandاین 

“<x>”  دستور و“<n>” .شناسه براي دستور می باشد 

 ”<ATE<n“مثال :                                   

 

  S Parameterقاعده  3-2-2

 sشاخص  ”<n>“هستند. که اینجا  ”<ATS <n>=<m“ها داراي فرمت   AT Commandاین 

اختیاري است؛  اگر از بین رفت یک مقدارپیش فرض به آن  ”<m>”رجیستر براي تنظیم آن می باشد، و

 اختصاص داده می شود.

 

   Extendedقاعده  3-2-3

 

 کند:دستورات همانند جدول زیر می تواند در حالت هاي مختلفی عمل 

 

 دستورآزمایش

 

AT+<x>=? 

 

تجهیزات همراه لیستی از پارامتر ها 

دستور "و محدوده مقدار را با 

 مشابه برمی گرداند "نوشتن

 

 دستور خواندن

 

AT+<x>? 

 

این دستور مقدار حاضر وارد شده 

 پارامتر یا پارامترها را بر می گرداند 
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 دستور نوشتن

 

AT+<x>=<…> 

 

هاي قابل تعریف این دستور پارامتر 

 توسط کاربر را وارد می کند

 

 دستور اجرا

 

AT+<x> 

 

دستور اجرا پارامتر هاي غیر قابل 

تغییر متأثر از فرایند هاي داخل 

 را می خواند GSMموتور 

 AT Commandحاالت مختلف عملیاتی دستورات  1-3جدول 

 ها روی خطوط مشابه دستور AT Commandترکیب    3-2-4

مشابه را روي یک خط دستور وارد کنیم. در این حالت نیاز به پیشوند   AT Commandما می توانیم چند 

AT   یاat  قبل از هر دستور نمی باشد. استفاده از یک سمیکلن به عنوان حائل دستور توسعه داده شده، حائز

 نیاز به وارد کردن سمیکلن نمی باشد. براي مثال: S Parameterو   Basicاهمیت است ؛ ولی در قواعد 

ATE1Q0S0=1S3=13V1X4+IFC=0,0;+IPR=115200; &W. 

کاراکتر را قبول کند. اگر تعداد این کاراکترها از این تجاوز کرد هیچ   556بافر خط دستور نمی تواند بیش از 

 گرداند. برمیرا  ”ERROR“ یک از دستورات اجرا نخواهد شد و ترمینال آدابتور

 

 های مورد استفاده در پروژه AT Commandمعرفی  3-3

توان کلیه می  AT Commandبعد ازبرقراري ارتباط سخت افزاري و اطمینان ازصحت آن توسط دستورات 

هاي مورد نیاز براي استفاده در این پروژه   AT Commandعملیات ماژول را کنترل نمود. در زیر به معرفی 

ماژول به صورت کاراکتري دستورات را دریافت می کند و به آنها پاسخ می دهد. در انتهاي هر  .می پردازیم

 دستور باید دو 
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ارسال شوند. به این شکل ارتباطی بین ماژول و   19و  11که معادل عددي آنها به ترتیب  CRو  LFکاراکتر 

CPU  پروتکلAT Command   آن را از طرف ماژول ارسال می گویند.  پس از دریافت هر دستور پاسخ

 می شود .

 

 

  ATدستور  3-3-1

 را بر می گرداند  OKاین دستور براي تست سالمت ماژول می باشد ماژول پس از دریافت این دستور پاسخ 

AT 

OK 

  <AT+IPR=<xدستور  3-3-2

 .راتنظیم می کند ماژول (usart1) نرخ دادهپورت سریال ماژول بوده و Baud Rateاین دستوربراي تنظیم 

 شکل این دستور به صورت زیر است : 

AT+IPR=38400 

OK 

 ATIدستور  3-3-3

 ماژول در پاسخ به این دستور مدل و ورژن خود را ارسال می کند

ATI 

SIM908 R22.0 
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OK 

 

 AT+CQSدستور  3-3-4

است و عدد  92تا  1که بین ماژول در پاسخ به این دستور دو عدد را بازمی گرداند، عدد اول قدرت سیگنال آنتن 

 توضیح داده می شود. "بعدا که دوم مربوط جزئیاتی است

 شکل دستور به صورت زیر است.

AT+CQS 

+CQS=14,0 

OK  

 

 AT+CMGFدستور  3-3-5

وجود دارد که ما در  TEXTو  PDUاین دستور فرمت نوشتن و خواندن پیام را تعیین می کند. که دو فرمت 

 را به ماژول ارسال می کنیم AT+CMGF=1دستور  TEXTاینجا براي انتخاب 

AT+CMGF=1 

OK 

 AT+CMGSدستور  3-3-1

شکل دستور به صورت زیر است.  TEXTرفتار متفاوتی دارد. در فرمت  PDUو  TEXTاین دستور در فرمت 

 که در انتهاي دستور باید شماره گیرنده را وارد کنیم.
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AT+CMGS=”09xxxxxxxxx” 

 

 را برمی گرداند که به معنی این است که آماده دریافت متن پیام است. ’<‘در پاسخ این دستور ماژول کاراکتر 

AT+CMGS=”09xxxxxxxxx” 

> HELLO SIM908. 

 

را ارسال کنیم. ماژول پس از دریافت این کد شروع به ارسال پیام می  0x1aپس از پایان متن باید کاراکتر 

 را بر می گرداند. ERRORو در غیر این صورت  OKلمه کند. درصورت موفقیت ک

AT+CMGS=”09xxxxxxxxx” 

> HELLO SIM908. 

+CMGS:145 

OK 

ماژول را توضیح دادیم حال به ارائه این  GSMمرتبط با سیستم  AT Commandتا اینجاي کار دستورات 

AT Command  ها براي کار با موتورGPS  .ماژول را توضیح می دهیم 

 

3-4 AT Commands for GPS 

مورد استفاده  SIM908ماژول  GPSی که می تواند برای عملکردهای در این قسمت به بیان اطالعات

 ATقرار گیرد می پردازیم. روش های ارائه شده چگونگی مدیریت دسترسی به داده مکان را توسط 

Command .بیان می کند 
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       بررسی اجمالی

 دستور شرح

 

 GPSهای مربوط به  AT Commandبررسی اجمالی  2-3جدول 

 AT+CGPSPWRدستور  3-4-1

مورد استفاده قرار می گیرد و طریقه استفاده از آن  GPSاین دستور برای روشن و خاموش کردن موتور 

 به صورت زیر است :

AT+CGPSPWR=0 

 در حالت خاموش قرارمی گیرد. GPSبا ارسال کد رشته دستور فوق به پورت سلایر موتور 

AT+CGPSPWR=1 

 در حالت روشن قرارمی گیرد. GPSبا ارسال کد رشته دستور فوق به پورت سلایر موتور 

 

 AT+CGPSINFدستور  3-4-2

توسط این دستور می توان موقعیت حال حاضر را از ماهواره دریافت کرد و روش استفاده به صورت 

 زیر است :

AT+CGPSINF=?  

ارسال کد دستور فوق به ماژول حاالت مختلف تنظیم برای ما ارسال می شود. و پاسخ ماژول با آن به با 

 صورت زیر است:
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AT+CGPSINF=?  

+CGPSINF : (0,2,4,8,16,32,64,128)    

 

OK 

   

یکی از اعداد فوق باشد و استفاده شود مشخص شده  که می تواند Modeدر داخل پرانتز حاالت مختلف 

 است. 

 

AT+CGPSINF=<mode>  

 فرمت پاسخ به دستور فوق به صورت زیر است :

 

<mode>,<longitude>,<latitude>,<altitude>,<UTCtime>,<TTFF>,<num>, 

<speed>, <course >  

 

OK 

 

 

<longitude>                        طول جغرافیایی 

<latitude>                                        جغرافیایی عرض 

< altitude >                                           بلندى از سطح دریا 

< UTCtime> 

 yyyymmddHHMMSSفرمت :            UTCزمان 

<speed >                                                                                   سرعت روی زمین 

< course>                                                                                   کورس روی زمین  

 

 AT+CGPSOUTدستور  3-4-3

 مورد استفاده قرار می گیرد. GPS NMEAاین دستور برای داده خروجی 
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 روش استفاده  از این دستور به صورت زیر است :

AT+CGPSOUT=? 

 دستور فوق به این صورت است:پاسخ ماژول به 

AT+CGPSOUT=?   

+CGPSOUT : ( 0-255)    

 

OK 

 

غیر فعال  DEBUGاز پورت  GPS NMEAبرابر صفر باشد اطالعات خروجی  modeاگر مقدار 

 در غیر این صورت : است.

 

 فعال می باشد. NMEA $GPGGAباشد داده خروجی  bit 1=1اگر 

 فعال می باشد. NMEA $GPGLLباشد داده خروجی  bit 2=1اگر 

 فعال می باشد. NMEA $GPGSAباشد داده خروجی  bit 3=1اگر 

 فعال می باشد. NMEA $GPGSVباشد داده خروجی  bit 4=1اگر 

 فعال می باشد. NMEA $GPRMCباشد داده خروجی  bit 5=1اگر 

 فعال می باشد. NMEA $GPVTGباشد داده خروجی  bit 6=1اگر 

 فعال می باشد. NMEA $GPZDAباشد داده خروجی  bit 7=1اگر 

قابل دریافت  DEBUG UARTاز پورت  NMEAبعد از اینکه تنظیمات با موفقیت انجام شد اطالعات 

 است.

است. که این اجازه خروج تمام داده   AT+CGPSOUT=255 توجه : تنظیمات کارخانه به صورت

 را می دهد.  Debug UARTازپورت  NMEAهای  

 

 AT+CGPSSTATUSدستور  3-4-4

 است.  قابل مشاهده GPSتوسط این دستور وضعیت 

این دستور  به صورت آزمایشی و خواندنی قابل استفاده است و شکل آن وپاسخ ماژول به صورت زیر 

 است :
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AT+CGPSSTATUS =? 

+CGPSSTATUS: (list of supported <mode>s)    

  

OK 

 

 است : دستور خواندن نیز به این صورت

 

AT+CGPSSTATUS ? 

+CGPSSTATUS: Location Not Fix  

 

OK 

<mode> یک مقدار رشته ای است 

"Location Unknown"   اگر : GPS  در حالت اجرا نباشد 

  “GPS Not Fix” :  بعد از اجرایGPS و ثابت نشدن آن 

“Location 2D Fix”  بعد از اینکه وضعیت :GPS  2درD .ثابت شد 

“Location 3D Fix”  بعد از اینکه وضعیت :GPS  3درD .ثابت شد 

 

    AT+CGPSIPRدستور  3-4-5

 می باشد. وشکل آن به صورت زیر است : GPSاین دستور برای تنظیم نرخ داده خروجی 

 

AT+CGPSIPR =<Baud Rate for GPS> 

OK 

 

 ماژول از آن پشتیبانی می کند : Debugنرخ داده بر حسب ثانیه که پورت 

4044 

0044 

10244 

30444 
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50044 

115244 

234444 

404044 

 

 می باشد  AT+CGPSIPR=115200توجه : تنظیمات کارخانه به صورت 

 

 

دریافت می کند. در زیر مختصري در رابطه به این  NMEAخود را از طریق پروتکل  GPSاین ماژول اطالعات 

 .پروتکل توضیح خواهیم داد و روش کار با آن را ارائه خواهیم کرد

 

 NMEAمعرفی پروتکل  3-5

 این پروتکل یک پروتکل بین المللی و رایج در صنعت ناوبري حمل و نقل و ارتباطات ماهواره اي است.

از چندین خط تشکیل می شود که در هر خط می توان به اطالعات مفید و پر کاربردي  NMEAهر پروتکل 

از یکدیگر  <LF>  <CR>مربوط به پاسخگویی نیاز خود دست پیدا کرد هر یک از این خطوط توسط عبارات 

 Line Feedسر خط یا  <LF>است و  Character Returnیا  Enterمعرف کاراکتر  <CR>جدا می شوند. 

 باشدمی 

از استاندارد خاصی تبعیت نمی کند بلکه در هر سیستم و ماژولی داراي طول هاي  NMEAطول پروتکل 

 مختلفی است.

 

 : NMEAتحت استاندارد  GPSانواع رشته های ارسالی توسط  3-5-1
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:این رشته اطالعاتی نظیر طول وعرض جغرافیایی هعداد ماهواره هاي در  GPS (GGA)اطالعات ثابت  -1

 استفاده و ... را به ما می دهد فرمت این رشته به صورت زیر است :حالت 

 

$GPGGA<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,M,<10>,M,<11>,<12>,*<13>,

<CR>,<LF> 

 

 مثال:

 

$GPGGA,104549,2447,2039,N,12100.4990,E,1,06,01.07,00078,M,0016.3,M,,*5C 

<CR><LF> 

در  ”CR”,”LF“جدول پایین تک تک قسمت هاي رشته را معرفی کرده است. قبل از ارسال کاراکترهاي 

است. از چک  "*"و  "$"کاراکتر مابین   (XOR)انتهاي هر رشته یک چک سام می شود. سام یاي انحصاري

 سام براي اطمینان از صحت داده دریافتی استفاده می شود.

 

 GPSتوسط  GGAاطالعات دریافتی رشته  9-9جدول 
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 (GLL)طول و عرض جغرافیایی با زمان و وضعیت نقاط  -2

 این رشته اطالعاتی نظیر طول و عرض جغرافیایی و زمان را در اختیار ما قرار می دهد.

 

 : فرمت

$GPGLL,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>*<8><CR><LF> 

  :مثال

$GPGLL,2447,2447.2037,N,12100.5022,E,104548.04,A,A*65<CR><LF> 

 

 

 جدول زیر تک تک قسمت هاي رشته را معرفی می کند:

 

 

 GPSتوسط  GLLاطالعات دریافتی رشته  4-9جدول 

 

 : (GSA)ماهواره هاي فعال  -9

 و ماهواره هایی که براي ناو بري استفاده شده اند را به ما می دهد. GPSاین رشته مد کاري گیرنده 

 فرمت:
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$GPGSA,<1><2><3><3><3><3><3><3><3><3><3><3><3><3>,<4><5><6>*<

7> 

<CR><LF> : مثال 

$GPGSA,A,3,2,6,21,,,09,17,,,,,,,10.8,02.1,10.6*07<CR><LF> 

 

 جدول زیر تک تک قسمت هاي رشته را معرفی کرده است :

 

 

 GPSتوسط  GSAاطالعات دریافتی رشته  5-9جدول 

 

 : (GSV)در دید  GPSماهواره هاي  -4

 .و زاویه محور و ... را در اختیار ما قرار می دهد PNRاین رشته ماهواره هایی که در دید هستند و تعداد 

 فرمت :

$GPGSV,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,…,<4>,<5>,<6>,<7>*<8><CR><LF> 

 مثال :

$GPGSV,2,1,08,26,50,016,40,09,50,173,39,21,43,316,38,17,41,144,42*7C 

<CR><LF> 

 جدول زیر تک تک قسمت هاي رشته را نشان می دهد.
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 GPSتوسط  GSVاطالعات دریافتی رشته  6-9جدول 

 

 GPS (RMC)اطالعات ترانزیت توصیه شده  -5

 کورس وسرعت را به ما می دهد.این دسته اصالعاتی نظیر طول وعرض جغرافیایی ، زمان ، 

 

 فرمت : 

$GPRMC,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,<11>,<12>*<13><CR>

<LF> 

 

 

 مثال :  

$GPRMC,104549.04,A,2447,.2038,N,12100,250304,00303,W,A*22<CR><LF> 

 

 جدول زیر تک تک قسمت هاي رشته را معرفی کرده است :
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 GPSتوسط  RMCاطالعات دریافتی رشته  7-9جدول 

 

 : (VTG)کورس روي زمین و سرعت  -6

 این رشته انواع کورس و سرعت را به ما می دهد.

 فرمت :

$GPVTG,<1>,T,<2>,M,<3>,N,<4>,K,<5>*<6><CR><LF> 

 

 مثال : 

$GPVTG,221.0,T,224.3,M,016.0,N,0029.6,K,A*1F<CR><LF> 

 این رشته را معرفی کرده است. جدول زیر تک تک قسمت هاي
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 GPSتوسط  VTGاطالعات دریافتی رشته  8-9جدول 

 

 (ZDA)زمان و تاریخ  -7

 این رشته زمان را به وقت محلی گرینویچ و تاریخ میالدي را به ما می دهد.

 فرمت :

$GPZDA,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>*<7><CR><LF> 

 مثال :

$GPZDA, 104548.04,25,,03,02004,,*6C<CR><LF> 

 جدول زیر تک تک قسمت هاي این رشته را معرفی کرده است.

GPS  اطالعات و رشته هايNMEA  را هر یک ثانیه یک بار ارسال می کند و کافی است ما این اطالعات را از

 نمی باشد. GPSطریق پورت سریال بخوانیم و نیاز به ارسال هیچ دیتایی براي گرفتن اطالعات 

GPS  در فضاهاي باز و بدون سقف می تواند اطالعات ارسالی ماهواره ها را دریافت کند و در ساختمان ها و

مکان هاي سرپوشیده قادر به دریافت درست اطالعات نمی باشد.)در وسایل نقلیه و جاهایی که سقف آنها 

 نازک است مشکلی براي دریافت اطالعات ماهواره اي وجود ندارد(
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 GPSتوسط  ZDAاطالعات دریافتی رشته  8-9جدول 
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 تشریح نرم افزار و برنامه های مربوط به پروژه فصل چهارم

 

 USART2را به عنوان خروجی پورت  RMCرشته خروجی  AT+CGPSOUT=16با ارسال کد 

انتخاب می شود که حاوی اطالعات سرعت و موقعیت درون خود می باشد وبعد از اعمال این تغییر به 

 تفکیک خروجی این رشته می پردازیم  و اطالعات مورد نیاز خود را از داخل این رشته بیرون می کشیم.

 سال می کنیم.ار USART1بعد از انجام عملیات فوق اطالعات مربوط به سرعت و موقعیت را از طریق 

 

/***************************************************** 

This program was produced by the 

CodeWizardAVR V2.03.4 Standard 

Automatic Program Generator 

© Copyright 1998-2008 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l. 

http://www.hpinfotech.com 

 

Project :  

Version :  

Date    : 11/13/2012 

Author  :  

Company :  

Comments:  
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Chip type           : ATmega64L 

Program type        : Application 

Clock frequency     : 8.000000 MHz 

Memory model        : Small 

External RAM size   : 0 

Data Stack size     : 512 

*****************************************************/ 

 

#include <mega32.h> 

#include <delay.h> 

// Alphanumeric LCD Module functions 

#asm 

   .equ __lcd_port=0x1B ;PORTA 

#endasm 

#include <lcd.h> 

 

// Standard Input/Output functions 

#include <stdio.h> 

 

// Declare your global variables here 

 

void main(void) 

{ 
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// Declare your local variables here 

unsigned char a[20]; 

unsigned char b[60]; 

unsigned char j,i; 

bit c; 

char Enter=13; 

char double_quote=34; 

char Ctrlz=26; 

// Input/Output Ports initialization 

// Port A initialization 

// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In  

// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T  

PORTA=0x00; 

DDRA=0x00; 

 

// Port B initialization 

// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In  

// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T  

PORTB=0x00; 

DDRB=0x00; 

 

// Port C initialization 

// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In  

http://www.melec.ir/


   www.melec.ir      پروژه های الکترونیکی بیشتر در وبسایت ما

// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T  

PORTC=0x00; 

DDRC=0xff; 

PORTC=0x00; 

 

// Port D initialization 

// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In  

// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T  

PORTD=0x00; 

DDRD=0x00; 

 

// Timer/Counter 0 initialization 

// Clock source: System Clock 

// Clock value: Timer 0 Stopped 

// Mode: Normal top=FFh 

// OC0 output: Disconnected 

TCCR0=0x00; 

TCNT0=0x00; 

OCR0=0x00; 

 

// Timer/Counter 1 initialization 

// Clock source: System Clock 

// Clock value: Timer 1 Stopped 
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// Mode: Normal top=FFFFh 

// OC1A output: Discon. 

// OC1B output: Discon. 

// Noise Canceler: Off 

// Input Capture on Falling Edge 

// Timer 1 Overflow Interrupt: Off 

// Input Capture Interrupt: Off 

// Compare A Match Interrupt: Off 

// Compare B Match Interrupt: Off 

TCCR1A=0x00; 

TCCR1B=0x00; 

TCNT1H=0x00; 

TCNT1L=0x00; 

ICR1H=0x00; 

ICR1L=0x00; 

OCR1AH=0x00; 

OCR1AL=0x00; 

OCR1BH=0x00; 

OCR1BL=0x00; 

 

// Timer/Counter 2 initialization 

// Clock source: System Clock 

// Clock value: Timer 2 Stopped 
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// Mode: Normal top=FFh 

// OC2 output: Disconnected 

ASSR=0x00; 

TCCR2=0x00; 

TCNT2=0x00; 

OCR2=0x00; 

 

// External Interrupt(s) initialization 

// INT0: Off 

// INT1: Off 

// INT2: Off 

MCUCR=0x00; 

MCUCSR=0x00; 

 

// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization 

TIMSK=0x00; 

 

// USART initialization 

// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity 

// USART Receiver: On 

// USART Transmitter: On 

// USART Mode: Asynchronous 

// USART Baud Rate: 9600 
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UCSRA=0x00; 

UCSRB=0x18; 

UCSRC=0x86; 

UBRRH=0x00; 

UBRRL=0x33; 

 

// Analog Comparator initialization 

// Analog Comparator: Off 

// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off 

ACSR=0x80; 

SFIOR=0x00; 

 

// LCD module initialization 

lcd_init(16); 

lcd_clear(); 

lcd_gotoxy(0,0); 

lcd_putsf("Be name Khoda"); 

delay_ms(1000); 

PORTC=0xff; 

delay_ms(2000); 

PORTC=0x00; 

lcd_clear(); 

lcd_gotoxy(0,0); 
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lcd_putsf("Starting Up ..."); 

delay_ms(3000); 

lcd_clear(); 

lcd_gotoxy(0,0); 

lcd_putsf("Checking Connect"); 

delay_ms(2000); 

lcd_gotoxy(0,1); 

putchar('a'); 

putchar('t'); 

putchar(0x0D); 

putchar(0x0D); 

putchar(0x0A); 

for(i=0;i<10;i++) 

{ 

    a[i]=getchar(); 

    if(a[i]==0x0D) break; 

    j=i;   

} 

for(i=0;i<=j;i++) 

{ 

    lcd_putchar(a[i]); 

} 

delay_ms(1000); 
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while (1) 

      { 

        while(PINB.0==0) 

        { 

            c=1; 

            lcd_clear(); 

            lcd_gotoxy(0,0); 

            lcd_putsf("GPS Powering Up:"); 

            printf("at+cgpspwr=1%c",Enter); 

            for(i=0;i<10;i++) 

            { 

                a[i]=getchar(); 

                if(a[i]==0x0D) break; 

                j=i;   

            } 

            lcd_gotoxy(0,1); 

            for(i=0;i<=j;i++) 

            { 

                lcd_putchar(a[i]); 

            } 

            if(a[0]=='E') break;  

            delay_ms(1000); 
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            lcd_clear(); 

            lcd_gotoxy(0,0); 

            lcd_putsf("Sending GPS data"); 

            printf("at+cgpsrst=1%c",Enter); 

            delay_ms(200); 

            printf("at+cgpsinf=32%c",Enter); 

            for(i=0;i<60;i++) 

            { 

                b[i]=getchar(); 

                if(b[i]==0x0D) break; 

                j=i;   

            } 

            delay_ms(100); 

            printf("AT+CMGF=1%c",Enter); 

            delay_ms(500); 

            

printf("at+cmgs=%c09359592203%c%c",double_quote,double_quote,Enter); 

            delay_ms(500); 

            for(i=0;i<=j;i++) 

            { 

                putchar(b[i]); 

            } 

            putchar(0x0D); 

            putchar(0x0D); 
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            putchar(0x0A); 

            delay_ms(200); 

            putchar(0x1A); 

            putchar(0x0D); 

            putchar(0x0D); 

            putchar(0x0A); 

            lcd_gotoxy(0,1); 

            lcd_putsf("OK"); 

            delay_ms(2000); 

            c=0;       

        }  

        lcd_clear(); 

        lcd_gotoxy(0,0); 

        lcd_putsf("Waiting For Alarm"); 

        delay_ms(200); 

      }; 

} 
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