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 مقدمه

امروزه ارزش وقت وزمان بسیار زیاد است وتقسیم بندی وبرنامه ریزی کارها ازاتالف آن جلوگیری می کند 

واستفاده از فناوری های نوین وجدید می تواند مارا کمک کند.به عنوان مثال یک وسیله برقی یا یک ربات 

د اما این کنترل می دارنهم نگهداری ورا درنظر بگیرید که کار خاصی را انجام می دهند و نیاز به کنترل 

 صورت گیرد یعنی وقتی ما در فاصله دورتری ازبه صورتازطریق ارسال یک رمزوتواند از راه دور

همزمان برعملکرد دستگاه مورد نظرخود نظارت و از نظرخود درحال انجام کاردیگری باشیم ووسیله مورد

عملکرد وسرعت انجام دادن کاری خاص و دستورات مختلف لحاظ خاموش وروشن بودن وتنظیم نوع 

زمان می شود بلکه  می توانیم ازاین طریق دیگرراداشته باشیم.این کارنه تنها باعث صرفه جویی بسیاردر

 تنها خود مان دستگاه خودمان را کنترل نماییم.

خطرناک  یا درآنجا دشوار ودرصورتی که وسیله موردنظر در جایی قرارداشته باشد که حضور مستقیم شخص 

نحوه ارتباط  دراین پروژه ما قصد داریم باشد دراینصورت ارزش این نوع ارتباط بیشتر هم می شود.

بررسی  ال ای دی را را ازطریق پیامک وکنترل ازراه دوریک وسیله مانند 900میکروکنترلر با ماژول سیم

می کند که درصورت  ر ال ای دی مارا کنترل نماییم که ازطریق ارسال یک رمز به ماژول میکروکنترل

رمز دریافتی فرمان خاموش  درصورت نادرست بودن  و صحیح بودن رمز به آن فرمان روشن شدن را صادر

 ماندن به ال  ای دی داده می شود.
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1-1) GSM modem     چیست؟ 

دستگاهی است که امکاناتی همانند یک تلفن همراه را در اختیارما قرار می  GSM modemدرواقع 

استفاده  GPRSاز سرویس اینترنت همراه ,می توان پیامک ارسال کرد GSM modemدهد. به وسیله 

 GSMشرکت های زیادی در دنیا انواع  کرد و حتی به یک شماره تلفن زنگ زد و با آن مکالمه نمود.

modem برخی ازآنها برای اتصال به پورت  ی کاربردهای مختلف طراحی نموده اند.ها را برا

USB .کامپیوتر طراحی شده اند و برخی دیگر برای کاربردهای صنعتی و عمومی تر هستند 

 SIM900بررسی ماژول ( 2-1

 GSM/GPRSرا ارائه کرد.این یک ماژول sim900ماژول بسیارفشرده و قابل اطمینان Sim Comشرکت

طراحی شده است.وبه شما AMR926EJ-Sو با یک هسته ی پردازشی بسیار قوی  SMT کامل در نوع 

فکس و دیتا ,  پیام کوتاه  ,اجازه می دهد تا از قیمت مناسب و ابعاد کوچک آن استفاده کنید.انتقال صدا

 در یک پک کوچک با توان مصرفی کم ازامکانات آن است.

 

 :نمایش داده شده است( 1-1)در شکل SIM900بخش های اصلی 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 sim900بخش های اصلی (: 1-1) شکل

 

 می باشد. FlashوROM,RAMشامل حافظه های این بخش :  Memoryبخش -

عمل می کند و ارتباطات GSM 1900/1800/900/850 :که در چهارباند  بخش فرکانس رادیویی -

 رادیویی برعهده این بخش است.

شی     پردازندهبخش  - سته ی پرداز شده وکنترل ماژول     ARM:این بخش از یک ه شکیل  رابط ها و  ,ت

 رادیویی را برعهده دارد. بخش

 ماژول: امکانات عمومی( 1-2-1

 1900/1800/900/850 یا فرکانس چهار باندمناسب برای  -

 10/8کالس  GPRSدارای  -

 Bکالس GPRSایستگاه موبایل  -

 +GSM phase2/2مطابق با  -
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Class 4(2 W @850/900MHZ) 

Class 1(1 W @1800/1900MHZ) 

 میلی متر3در24در24ابعاد:

 گرم 3.4وزن:

یق           طر ترل از  ن  SIMCOM enhanced ATو GSM07.07,07.05)هااا  AT command ک

commands) 

 ولت 4.8تا  3.1محدوده ولتاژ کاری:

 برنامه ی ابزار سیم کارت

 آمپردر حالت خوابمیلی 1.5امکانات توان مصرفی پایین:

 درجه ی سانتیگراد 85تا  45-دمای کارکرد:

 :پیام کوتاه ویژگی های( 2-2-1

 Mobile)مااخاافااف M Tو Point to Pointقاااباالاایاات ارسااااالودریااافاات بااه صااااورت     -

Terminatedو)MO مخفف(Mobile Originated) 

 سلول منتشرکننده ی پیامکدارای  -

 Protocol)مخفف  PDU( و پروتکل textبه چند گیرنده دردو فرمت )     s m sقابلیت ارساااال یک      -

Description Unit ) 

 :مشخصات برای صدا( 3-2-1

 :کد کننده های دارای  -

Half rate(HR) 

Full rate(FR) 

Enhanced Full rate(EFR) 

 (Echo suppressionفری) عملکرد هندز -

 (Rate Audio Codec  Adaptive Multi )مخففAMRویژگی  -
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 :مشخصات برای دیتا( 4-2-1

GPRS  85.6دریافت تا :10کالسkbps دانلود(وارسال تا(42.8kbps  تحت پروتکل )آپلود(TCP/IP 

 : (interfaces) رابط ها( 5-2-1

 SIM 3V/1.8Vرابط سیم کارت خارجی  -

 رابط صدای آنالوگ -

RTC backup- 

 ماژولیباگ رابط ارتباط سریال برای کنترل و د -

 UARTوI2C,SPI سریال رابط های -

 خروجی قابل برنامه ریزی/پایه های ورودی  -

 ADCوPWMواحدهای  -

 :امکانات نرم افزاری( 6-2-1

 MUX 0710پروتکل  -

 TCP/UDPپروتکل  -

FTP/HTTP- 

- FOTA 

MMS- 

 : SIM900پایه های تشریح ( 7-2-1

 را نمایش می دهد:SIM900که نمای باالیی پایه های  2-1با توجه به شکل 

 

 

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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