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In some locations, using cell phone causes interference in 
performance of some electronic systems. Further, certain locations 
require silence and information security. Cell phone blocker or 
jammer is a device to interrupt the connections in the mobile phone. 
The signal emitted by the jammer resembles the mobile signal. As a 
pre-requisite condition jammer should have more power than the 
BTS transmitter in the desired range. Under this condition, mobile 
signal will be zero. The purpose of this paper is to design, simulate, 
and fabricate mobile blocker in GSM frequency bands. The proposed 
device is a strong transmitter capable of producing and emitting an 
interference signal in the P-GSM-900, DCS-1800, and PCS-1900 
bands. This signal looks like noise and interrupts the connection of 
cell phones within a 10 m radius of the jammer. The capability to 
function in various GSM bands and reduce the cost of construction 
are the benefits of this plan. 
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 مقدمه 
  یار مخابرات س   ی کاربردها   ین تر یج کرده است. تلفن همراه از را   یدا بشر پ   ی در زندگ   ی نقش مهم   یار امروزه مخابرات س 

ارتباط با    ی ( قادر به برقرار BTS)   1مبنا   یرنده گ ـ    فرستنده   ی ها ایستگاه   یق هر تلفن همراه از طر فناوری،    ین است. در ا 
 . است   ینترنت و شبکه ا یار  ثابت و س   ی ها مانند تلفن   ی مخابرات   ی ها سیستم   یر سا 

نشان داده شده است. ارسال اطالعات از تلفن همراه به    BTSتلفن همراه و  ین تبادل اطالعات ب  1شماره    شکل   در 
BTS   ل از    2باالبر   ینک در  ل   BTSو ارسال اطالعات    گسترش . اگرچه  گیرد ی انجام م   3بر یین پا   ینک به تلفن همراه در 

شده است.    یز ن   ی سبب بروز مشکالت و معضالت است، ولی  بشر    یش رفاه و آسا موجب  تلفن همراه    ی ها روزافزون سرویس 
احتمال سرقت اطالعات، شکستن  ی،  ناوبر   و   یمارستانی حساس ب   یکی الکترون   یزات اختالل در عملکرد تجه   یجاد امکان ا 

 است. فناوری    ین ا   ی ها از آسیب   ، راد اف   ی خصوص   یم شده، و ورود به حر اماکن حفاظت   ی سکوت اطالعات 
فرکانس   از معمواًل    یار مخابرات س   های سیستم  استفاده می   2000  ی ال   900در محدوده    L  ی باند  کنند.  مگاهرتز 

(  ITU)   5مخابرات راه دور   ی الملل بین   یه که توسط اتحاد   GSM4موسوم به    ی فرکانس   ی تلفن همراه در باندها   ی ها سرویس 
،  P-GSM-900عبارتند از  برای کاربردهای مخابرات سیار    GSMول  متدا فرکانسی  . سه باند  شوند می اند، ارائه  شده   یف تعر 

DCS6    وPCS7 .    ی رایج باندها   های ویژگی   1جدول شماره  در  GSM    [ 1]   شده است ارائه  . 
  یناختالل در ارتباط ب   موجب   ی تداخل   یگنال است که با انتشار س   ی دستگاه   8جمر   یا همراه    کنندۀ تلفن مخدوش 

از جمر به    ینی همراه در فاصله مع   ی ها تلفن  ی ده شدن دستگاه جمر، آنتن . با روشن شود ی م   BTSتلفن همراه و   ی گوش 
  ی ده شدن دستگاه، آنتن . با خاموش شود ی ظاهر م   یش صفحه نما  ی رو   یست«، شبکه در دسترس ن »  یغام و پ   یده صفر رس 

  ین مهم در دستگاه جمر ا   ۀ نکت شود.  ی دوباره برقرار م   BTSو    یل و ارتباط موبا گردد  بازمی   نخستین تلفن همراه به حالت  
 شود. ی م   یشتر دستگاه ب   یی کارا   ، باشد   یشتر ب   ی از دکل مخابرات آن    ۀ است که هرچه فاصل 
 :دارد   ی مختلف   ی ها تلفن همراه مدل   های جمر   . [ 8-2]   است   یافته روز گسترش  به جمر روز   ی کاربردها   یر، در دو دهه اخ 

دستگاه    ین کند. ا ی تأمین م   ی خود را از باطر   یاز و برق مورد ن اندک دارد  کوچک با توان    ی ابعاد حمل  قابل جمر   -
  ی متر   10شعاع    در   های همراه تمامی تلفن   ی ده آنتن یه،  ثان   30کمتر از  در  تواند  ی شدن م به محض روشن 

 ؛ دستگاه را قطع کند 
متر(    20)حدود    یشتری ب   ی کنندگ مخدوش و توان  است  تر  نسبت به نوع اول بزرگ اندک،  ثابت با قدرت    جمر  -

 ؛ شود ی م   ولت تغذیه   220با برق شهری  دارد و  
هایی که  مکان   ی و برا   دارد   یادی ز   ی تفاوت که توان خروج   ین با ا   ؛ مشابه نوع دوم است   یاد ثابت با قدرت ز   جمر  -

 ؛ است   تر مناسب ،  قرار دارد   یل گیرنده امواج موبا   ها دکل فرستنده و آن   یکی در نزد 
توان  توان  ، می مورد نظر  ۀ به محدود  بسته تفاوت که   ین با ا  ؛ مشابه نوع سوم است  یر، ثابت با قدرت متغ  جمر  -

 . تغییر داد جمر را    ی خروج 

 
1 Base Transceiver Station (BTS) 
2 Uplink 
3 Downlink 
4 Global System for Mobile (Communications) 
5 International Telecommunication Union 
6 Digital Cellular Service 
7 Personal Communication Services 
8 Jammer 
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همین    . سازی جمر وجود ندارد محدود   یت قابل ،  که دستگاه روشن شود   هنگامی نوع اول، دوم و سوم  جمرهای  در  
 قرار دارند. آن  هایی شود که در اطراف  ان مک   ارتباطی در   بروز مشکالت تواند سبب  مطلب می 
  یل موبا   ی در سه باند فرکانس   یشنهادی ساخت دستگاه جمر است. جمر پ   ی برا نوینی  مقاله، ارائه طرح    ین ا   ی اصل   هدف 
و توجه به قطعات موجود در بازار که    یشنهادی طرح پ   ی و سادگ   GSMمختلف    ی کار در باندها   یت . قابل کند ی عمل م 

پس از  است. در ادامه،    یشنهادی طرح پ   یای شود، از مزا ی ساخت م   ینۀ کاهش هز   یت اجرا و در نها   شدن  آسان منجر به  
  افزار نرم   1سیمیولینک   یط بلوک در مح این  شود.  ارائه می   یشنهادی طرح پ   یاگرام بلوک د   ، ساختار دستگاه جمر معرفی  
 . شود ی ساخته م بر اساس طرح پیشنهادی  دستگاه جمر  یک    یت شود. در نها آن تست می   یی شده و کارا سازی  یه شب متلب  

 [ 1]  یجرا یفرکانس  یباندها های. ویژگی1جدول 

Downlink (MHz) 
(Base to Mobile) 

Uplink (MHz) 
(Mobile to Base) ƒ (MHz) GSM band 

935.0-960.0 890.0-915.0 900 P-GSM-900 

1805.2-1879.8 1710.2-1784.8 1800 DCS-1800 

1930.2-1989.8 1850.2-1909.8 1900 PCS-1900 

 

 
 BTSتلفن همراه و  یارتباط هایینک. ل1شکل 

 دستگاه جمر  یطراح
ای است که با انتشار سیگنالی در فرکانس موبایل، سبب ایجاد اختالل در ارتباط بین  جمر در واقع دستگاه فرستنده 

دستگاه تلفن همراه تأثیر گذاشته و ارتباط    Downlinkفرکانس    ی دستگاه جمر رو شود.  می   BTSگوشی تلفن همراه و  
از  تر باشد،  جمر نزدیک دستگاه  فاصله داشته و به    BTSآنتن    . هرچه دستگاه تلفن همراه از کند ی مختل م   BTSآن را با  

همچنین با  شده است؛  شده توسط دستگاه جمر اضافه  یجاد ا   یت به پاراز   یطی مح   یز ، زیرا نو پذیرد می   یشتری تأثیر ب آن  
وظیفۀ اصلی دستگاه  .  شود ی کمتر م   یز به نو   یگنال س   یجه در نت   ؛ شود می   یف افت کرده و تضع   یگنال فاصله، توان س   یش افزا 

آمیز  زمانی موفقیت   2کنندگی جمر، تولید و انتشار سیگنال تداخلی است تا موجب اختالل در ارتباط موبایل شود. مخدوش 
 [. 11و 7]   است که سیگنال جمر مانع برقراری ارتباط شود 

 
1 Simulink 
2 Jamming 
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  بستگی دارد  ذاری کانال گ کد یون، و  نوع مدوالس (،  J/Sجمینگ به عواملی مانند  نسبت توان جمر به توان سیگنال ) 
اصلی با    یگنال به س   سیگنال جمر نسبت  گرفتن تلفات محیط انتشار،  نظر و در   1. با استفاده از معادله انتقال فریس [ 9] 

 : [ 10  ;7]   شود می   ( محاسبه 1)   معادله 

 (1 )        𝐽

𝑆
=

𝑃𝑗𝐺𝑗𝑟𝐺𝑟𝑗𝑅𝑡𝑟
2 𝐿𝑟𝐵𝑟

𝑃𝑡𝐺𝑡𝑟𝐺𝑟𝑡𝑅𝑗𝑟
2 𝐿𝑗𝐵𝑗

 

بهره  به ترتیب    Grjو    Gjr  (، W) توان سیگنال جمر و توان سیگنال موبایل برحسب  به ترتیب    Ptو    Pj  که در آن 
موبایل و    در جهت   BTSبهره آنتن  به ترتیب    Grtو    Gtrدر جهت جمر،    موبایل در جهت موبایل و بهره آنتن    جمر آنتن  

موبایل برحسب    و   جمر   ن بی   موبایل و فاصله   و   BTS بین  به ترتیب فاصله   Rjrو  BTS ،Rtrبهره آنتن موبایل در جهت 
 (m ،)  Lr    وLj    تلفات سیگنال اصلی و تلفات سیگنال جمر،  به ترتیبBr    وBj    گیرندۀ موبایل و  پهنای باند  به ترتیب

بوده    dB9  یستم س پذیرش  قابل یز  به نو   یگنال حداقل س   GSMباند    در هستند.  (  Hz) پهنای باند فرستندۀ جمر برحسب  
( را نشان  1)   شده در معادله استفاده های  کمّیت   2شماره    شکل   . [ 7]   است   - dBm15  یل و حداکثر توان دستگاه موبا 

 دهد. می 
 شود. ( نشان داده می 2( برای امواج الکترومغناطیس با معادله ) Fتر  یا ساده   FSPL)   2تلفات فضای آزاد یا تلفات مسیر 

 (2 )       F = FSLP =20 log (4πd/λ) (dB) 

.  شوند ی م گیری  اندازه برحسب متر  بوده و هر دو  ج  ا مو ا فاصله از فرستنده    dو    یگنال ( طول موج س λ = c/f) که در آن  
f    فرکانس موج برحسب هرتز وc    سرعت انتشار امواج الکترومغناطیسی در محیط برحسب (m/s  )  .از گونه که  همان است  

و    یمم که فرکانس کار ماکز   دهد ی رخ م   ی هنگام (  F)بدترین حالت  آزاد    ی تلفات فضا شترین  بی است،    مشخص (  2)   معادله 
 باشد.   ینیمم طول موج م   یا 

عمل کند و فاصلۀ آن    MHz  1980و فرکانس    PCSتوان نشان داد اگر دستگاه جمر در باند  با کمک روابط باال می 
برای ایجاد تداخل و  جمر  یگنال قدرت س   رو خواهد بود؛ ازاین  dB58باشد، دارای تلفات مسیر  m 10از گوشی موبایل 

 . باشد   - dBm  24  ید حداقل با متری آن قرار دارند،    10در شعاع    که   تلفن همراه   ی ها گوشی   قطع ارتباط 
 قابل محاسبه است:   ( 3رابطه ) از    dBتوان تشعشعی دستگاه جمر در مقیاس  

 (3 )          Radiated Power = J + F (dB) 

شده باید در حدود  شده، توان تشعشعی )توان خروجی( دستگاه جمر در شرایط گفته با توجه به محاسبات انجام 
dBm  34   [ 7]   باشد . 
 
 
 
 

 

 
1 Friis Transmission Equation 
2 Free Space Loss or Path Loss 
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 ( 1شده در معادله )های استفادهنمایش کمیّت. 2شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های مدار دستگاه جمر پیشنهادی . بلوک3شکل 
 

شود که عبارتند از: مولد سیگنال  شده در این مقاله از شش قسمت اصلی تشکیل می پیشنهاد مدار دستگاه جمر  
کنندۀ توان، و آنتن.  تقویت   (، VCO)   1شده با ولتاژ ساز کنترل کننده، نوسان فرکانس باال، مولد نویز، میکسر یا مخلوط 

رخ دهد، پس از میکسر و متناسب با جمینگ    PCSو    GSM  ،DCSازآنجاکه جمینگ باید در هر سه باند فرکانسی  
 گیرند. کننده قرار می و تقویت   VCOمورد نظر مدارهای مختلف  

  یک   دستگاه  این  ژنراتور  نمایش داده شده است. سیگنال  3شماره  شکل بلوک دیاگرام دستگاه جمر پیشنهادی در 
  میکسر  قسمت   در   نویز  باال، کاهش  گنال فرکانس مولد سی  از  استفاده  دالیل   از  یکی . کند می  تولید   باال  فرکانس   سیگنال 
  بلوک .  شود می  داده  تحویل   VCO  مدار  به  و  شده  مخلوط  RFسیگنال   نویز، با  مولد  توسط   شده تولید   سفید  نویز . است 

VCO   باندهای   در   فرکانس   تولید   ولتاژ، وظیفۀ   کنترل   بر   عالوه  GSM  ،DCS ،   و  PCS   ۀ کنند تقویت .  دارد   بر عهده   را  

 
1 Voltage Controlled Oscillator (VCO) 
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.  دهد می  آنتن  تحویل   انتشار  برای آن را  و   برده  باال  را  VCO خروجی  سیگنال  مدار، توان  انتهای  در  شده گذاشته   قدرت 
 . [ 12  ;11]   ترند متداول   و میکرواستریپ   1قطبی تک   های کرد ولی آنتن   استفاده   مدار   این   در   توان می   را   مختلفی   های آنتن 

استفاده شده است. بلوک دیاگرام دستگاه جمر پیشنهادی در    متلب افزار  سازی مدار پیشنهادی، از نرم برای شبیه 
ها در باندهای فرکانسی  افزار ترسیم شد. ازآنجاکه چیدمان بلوک های موجود در نرم ز بلوک و با استفاده ا   سیمولینک محیط  

ساز  در محیط شبیه   GSMهای مدار در مد  چیدمان و اتصال بلوک   ، شیوۀ 4شماره    شکل مختلف مشابه یکدیگر است، در  
منبع تولید موج را از نوع مثلثی  را تغییر دهیم،   VCOنشان داده است. در باندهای دیگر فرکانسی کافی است فرکانس  

  PCSو    GSM  ،DCSبرای باندهای    VCOانتخاب کرده و بلوک مولد نویز را در حالت گوسی قرار دهیم. فرکانس مدار  
را در هر سه باند    VCOخروجی مدار   5شماره   شکل است.    مگاهرتز تنظیم شده   1930و   1805،  935به ترتیب روی 

 دهد. فرکانسی نشان می 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 افزار متلب شده در سیمیولینک نرمهای استفاده. بلوک4شکل 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MHz 1805در فرکانس  DCSب( سیگنال    MHz 935در فرکانس  GSMالف( سیگنال 

 
1 Monopole 
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 MHz 1930در فرکانس  PCSج( سیگنال 

 در مدهای مختلف  VCO. شکل موج خروجی مدار 5شکل 

 ساخت و تست مدار جمر 
  [ 13]  نامه مرجع شود. در پایان شده در هر بلوک از دستگاه جمر پیشنهادی معرفی می در این بخش، مدار استفاده 

وظیفۀ    555دهد. تراشه معروف  مدار مولد سیگنال را نمایش می   6شماره    شکل روش کار به طور کامل تشریح شده است.  
را بر عهده دارد. یکی از دالیل استفاده از سیگنال فرکانس باال، کاهش نویز در    KHz  220تولید موج مثلثی با فرکانس  

برای تولید نویز سفید گوسی استفاده    LM386طبقات بعدی مدار از جمله طبقه میکسر است. در این مدار، از تراشۀ  
بودن طیف یکنواخت در گسترۀ وسیعی از فرکانس است. طبقه میکسر است. در  های نویز سفید، دارا شده است. از ویژگی 

 شود. خروجی مدار مولد موج روی صفحه اسیلوسکوپ مشاهده می   7شماره    شکل 
 

 

 . مدار مولد موج 6شکل 
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 مولد موج روی اسیلوسکوپ . خروجی مدار 7شکل 

 

 

 . مدار مولد نویز8شکل 
 
برای تولید نویز سفید گوسی    LM386مدار مولد نویز ترسیم شده است. در این مدار از تراشه    8شماره    شکل در  

های  بودن طیفی یکنواخت در گسترۀ وسیعی از فرکانس است. شکل موج های نویز سفید، دارا استفاده شد. از ویژگی 
با یکدیگر مخلوط و    9شماره    شکل شده در  شده توسط سیگنال ژنراتور و مدار مولد نویز، توسط مدار میکسر معرفی تولید 

روی صفحه اسیلوسکوپ نمایش داده   10شماره   شکل . شکل موج خروجی طبقه میکسر در شوند می  VCOوارد مدار 
 شده است. 
را با حداقل ولتاژ و کمترین نویز    PCSو    GSM  ،DCSوظیفه تولید مدهای    VCOدر قسمت    LMX2604تراشه  

مقدار نویز  . [ 14]  ، نویز این تراشه در مدهای مخابراتی تلفن همراه ترسیم شده است 11شماره  شکل بر عهده دارد. در 
(  dBcیر ) بل نسبت به کار دسی   - 57/ 6و    - 58/ 4،  - 63/ 8مگاهرتز به ترتیب تقریبًا    2062و    1788،  917های  در فرکانس 

است. مدار کلمپر در ابتدای   VCOبودن تراشه برای بخش بودن نویز و در نتیجه مناسب این مقادیر حاکی از کم  است. 
  12شماره    شکل در    GSMبرای مد    VCOکند. مدار  تنظیم می   3V/ 7تا    0دامنه سیگنال ورودی را بین    VCOبخش  

برای مدهای    VCOشود. همچنین مدار  مشاهده می   13شماره    شکل و شکل موج خروجی آن روی اسیلوسکوپ در  
DCS    وPCS    ترسیم شده است. توان خروجی مدار    14شماره    شکل درVCO    در حدودdBm  6    است. برای اینکه این
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سی  کننده استفاده کرد. برای این منظور از آی ویت های تق ICمدار بتواند عملکرد و پوشش بهتری داشته باشد باید از  
PF08109B   .ساخت شرکت هیتاچی استفاده شده است 

( تقویت کرده و برای انتشار تحویل  dBm30تا    dBm  15)   W1را تا حدود    VCOاین تراشه توان سیگنال خروجی  
کرد.  سی استفاده  ی آ   کردن فن برای خنک   و   ک ن ی باید از هیت س شود،  می اگر از حداکثر توان مدار استفاده  دهد.  آنتن می 
و امپدانس    λ/4ای به طول  قطبی میله ها از نوع تک دهد. آنتن شده در مدار را نشان می های استفاده آنتن   15شماره    شکل 

50 Ω   3ها  هستند که بهرۀ آنdB    5وdB    3است. آنتنdB    برای مدGSM    5و آنتنdB    برای مدهایDCS    وPCS    به
 شود. نمایش داده می   16شماره    شکل شده برای دستگاه جمر پیشنهادی در  رود. ُبرد مدار چاپی طراحی و ساخته کار می 
  cm2بوده و ابعاد آن    برگالس ی جنس برد فا .  پروتئوس و اورکد استفاده شده است   افزار نرم از    PCB  ی طراح   ی برا 

2012  .ی به رنگ طوس  یرین ز  یه و ال  ی به رنگ مشک  یی رو   یه ال است و  شده  ی طراح  یه ال دو   این ُبرد به صورت  است  
به منظور    است که سرتاسری شیلد قرار گرفته    ۀ کننده، یک الی های اسیالتور و تقویت سی آی در محل استقرار  است.  

 . شود مشاهده می   17شماره    شکل   شده در . مدار جمر ساخته شده است سی اسیالتور، زمین  آی   کاهش نویز 
 

 

 مدار میکسر . 9شکل 

 

 

 . شکل موج خروجی میکسر 10شکل 
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 DCSب( باند                                 P-GSM-900الف( باند                 
 

 
 PCSج( باند 

 GSM [14]در باندهای مختلف  LMX2604. نویز تراشه 11شکل 

 

 

 GSMکننده مد و تقویت VCO. قسمت 12شکل 
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 GSMکننده برای مد  . شکل موج خروجی تقویت13شکل 

 

 

 PCSو  DCSکننده قدرت مدهای و تقویت VCO. مدار 14شکل 

 

 
 PCSو  DCSب( آنتن    GSMالف( آنتن                                       

 شده در مدار جمر های تک قطبی استفاده. آنتن15شکل 
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 شده . برد مدار چاپی طراحی16شکل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شده . مدار جمر ساخته17شکل 
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 گیری نتیجه 
شده در سه باند فرکانسی  کنندۀ امواج تلفن همراه طراحی و ساخته شد. دستگاه ساخته در این مقاله، دستگاه مخدوش 

P-GSM-900  ،DCS   وPCS    متری مانع برقراری ارتباطات تلفن همراه    10از عملکرد خوبی برخوردار بوده و در شعاع
سازی مدار انجام  افزار متلب و اطمینان از درستی  کارکرد آن، پیاده نرم سازی طرح پیشنهادی در  شود. پس از شبیه می 

گرفت. در ساخت مدار، با توجه کامل به قطعات موجود در بازار داخل، تالش شد تا هزینۀ ساخت با حفظ کیفیت و  
این ُبرد نسبتًا گران بوده  منظور از یک برد مدار چاپی با کیفیت باال استفاده شد. اگرچه  کارایی دستگاه کمینه شود. بدین 

های مشابه موجود هزینۀ کمتری  قیمت، ساخت آن در مقایسه با دستگاه های مناسب و ارزان اما به دلیل استفاده از تراشه 
های لگاریتمی  رسد برای افزایش ُبرد مفید دستگاه، استفاده از آنتن دارد و این از مزایای دستگاه پیشنهادی است. به نظر می 

سازی دستگاه، تحقیق در بخش آنتن و یافتن  های تحقیقاتی آتی در راستای بهینه رو یکی از سوژه باشد؛ ازاین  سودمند 
ترین نوع آنتن، متناسب با محل استقرار دستگاه است. در پایان باید به این نکته توجه داشت که تشعشعات دستگاه  مناسب 

 رد. جمر خطرناک است و باید در استفاده از آن احتیاط ک 
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