
 

و همچنین سنجش از راه دور اغلب نیاز به یک اینترنت  IOTدر کاربردهای مرتبط با 

 پایدار و مستقل از تجهیزات شبکه محلی )اینترنت موبایل( وجود دارد. 

همچنین در این نوع تجهیزات وجود باتری به عنوان منبع تغذیه پشتیبان میتواند از 

 نظر قابلیت اطمینان و پایداری در سیستم نقش موثری داشته باشد.

برای رزبری پای طراحی شده میتواند از طرفی اتصال  hatرد که به صورت این بو

فراهم کند و همچنین با داشتن  usbرا با استفاده از ارتباط  4Gاینترنت پرسرعت 

( در سیستم تغذیه و شارژر هوشمند برای باتری  redundancyقابلیت افزونگی )

 کند.  نیز برای بورد رزبری پای عمل UPSمیتواند به عنوان 

 های زیر برای این طراحی در نظر گرفته شده اند. ویژگی

و   EC200T Quectelبا استفاده از ماژول   4G-CAT4امکان اتصال به اینترنت  -

 Mbps 150,50قابلیت دانلود و آپلود با سرعت 

   AT Commandارسال و دریافت پیام کوتاه توسط  -

ولت   3.8پای و همچنین تنظیم ولتاژ ولت برای بورد رزبری 5طراحی مدار تغذیه  -

  EC200برای ماژول مودم 

 ولتی  3.7قابلیت اتصال دو عدد باتری پشتیبان لیتیوم یون  -



 

کثر جریان شارژ   - محافظت وکنترل شارژ باتری توسط مدار شارژر هوشمند با حدا

 آمپر  1

خیر بین  های قطع برق . به عبارتی جابجایی بدون تاعملکرد بدون وقفه در زمان -

 های ترانزیستوری برق و باتری توسط سوییچ

 امکان اتصال آنتن خارجی   -

دارای فن اختصاصی روی بورد جهت خنک کاری پردازنده و همچنین قابلیت  -

 کنترل سرعت و سیکل خاموش و روشن شدن فن ، توسط فرمان رزبری پای 

 One Wireو یا  I2Cامکان اتصال سنسورهای دما و رطوبت با پروتکل ارتباطی  -

 دارای کانکتور ورودی برای اتصال کلید خاموش/ روشن  -

 های وضعیت مودم برای شارژر و همچنین سیگنال  ledوجود نشانگر  -

 میلی متر 62*94ابعاد بورد  -

 



 

 



 

 



 

 one wireو  I2Cکانکتور ارتباطی سنسورهای  .1

 3*3ولتی  5اتصال فن  .2

 DC/12Vجک اتصال منبع تغذیه   .3

 پین برای خاموش و روشن شدن   2اتصال سوییچ  .4

 ولتی به صورت سری  3.7اتصال دو عدد باتری  .5

 که در زمان روشن بودن آن ، باتری در حال شارژ است.  ledنشانگر  .6

که در زمان روشن بودن کامل ، شارژ باتری تمام شده و یا شارژر در حالت   ledنشانگر  .7

standby  .است 

 UFLاتصال آنتن خارجی با سوکت  .8

 پای برای اتصال اینترنت به رزبری  USBکانکتور  .9

 Net Modeنشانگر مربوط به وضعیت مودم به نام    .10

 Net Statusنشانگر مربوط به وضعیت مودم به نام    .11

 EC200در ماژول  Statusنشانگر مربوط به وضعیت پین    .12

 سوکت سیم کارت نانو    .13

در شکل زیر جزییات آن مشخص   است و پایپین به منظور ارتباط با رزبری 40کانکتور    .14

 شده است .



 

 

 



 

GPIO2-GPIO3  ارتباط :I2C  1در کانکتور شماره 

GPIO4  ارتباط با سنسورهای :one wire 

GPIO17  اتصال پین :sense در فن های سه سیمه 

GPIO27 دهد. در صورتی که  : این پایه با قطع و وصل شدن برق تغییر وضعیت می

 پیکربندی شده باشد.  pullupدر تنظیمات سیستم عامل به صورت ورودی 

AC power on → GPIO27=0 

AC power off → GPIO27=1 

GPIO26 اندازی مجدد ماژول : از این پایه میتوان برای راهEC200 .استفاده نمود 

GPIO26 = Output High → EC200 Hold in Reset State 

GPIO26 = Output Low → EC200 Release from Reset 

GPIO18 شود. : از این پایه به منظور خاموش و روشن کردن فن استفاده می 

روی این پایه میتوانیم سرعت چرخش فن را بین   PWMهمچنین با تنظیم خروجی 

 درصد کنترل کنیم.  100تا  0

GPIO18 = Output High → Fan On 



 

GPIO18 = Output Low → Fan Off 

GPIO25  :   این پایه به عنوان وقفه ماژولEC200 رود.مطابق با دیتاشیت به کار می

 ماژول ،

زمانی که پیام کوتاه و یا تماس ورودی داشته باشیم ، این پایه تغییر وضعیت  

   دهد.می

GPIO14-15 :   در صورتی که در تنظیمات سیستم عامل ،پورت سریال فعال شده

به ماژول استفاده   ATcommand( میتوان برای ارسال uart0باشد از این پایه ها )

 نمود.

های زیر عملکرد مرتبط با هر پین از کانکتورهای روی بورد به صورت مجزا  در عکس

 مشخص شده است. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شود.طبق مراحل زیر انجام می راه اندازی اولیه

مخصوص بورد   USBسیم کارت سایز نانو را در شیار مربوط به آن قرار دهید و کابل 

 پای متصل کنید.را به رزبری

 با اتصال منبع تغذیه به بورد و پس از بوت شدن سیستم عامل ، اتصال شبکه

  . شوداترنت برقرار می

( میتوانید از شناسایی سیم Net_Mode) 10ا توجه به وضعیت ال ای دی شماره ب

 کارت و اتصال آن به شبکه موبایل مطمئن شوید.

 

 Net)  11و طبق جدول زیر با توجه به حالت چشمک زن در نشانگر شماره  

Status) های مختلف مودم را تشخیص داد.میتوان حالت 



 

میلی ثانیه خاموش باشد  1800میلی ثانیه روشن و  200به عنوان مثال زمانی که 

 . ، مودم در حال جستجوی اپراتور شبکه موبایل است

 

که ولتاژ تغذیه ماژول  کند مشخص می  (Status pin) 12همچنین نشانگر شماره 

 ماژول به درستی روشن شده است.در محدوده نرمال بوده و 

پس از   .را بررسی کنیدجزئیات مربوط به اتصال اینترنت  ifconfigمیتوانید با دستور 

 قابل مشاهده است . usb0اجرای دستور ،کانکشن مربوط به آن با نام  

ن  آمرتبط با  ATcommandدر این حالت اتصال به اینترنت هنوز برقرار نیست و باید 

 اط سریال برای ماژول ارسال شود.از طریق ارتب



 

پای است که به  روش اول برای این کار استفاده از پورت سریال پیشفرض در رزبری

قابل  dev/ttyS0/و در مسیر  ttyS0با نام  +raspberry pi 3Bعنوان مثال در 

 دسترسی خواهد بود. 

تدا با دستور  شود. ابدر لینوکس برای ارتباط پورت سریال استفاده می screenابزار 

 زیر آن را نصب کنید. 

 

  شوید.سپس با این دستور به پورت سریال متصل می

 

عت شود که همان سرانتخاب می  115200( برابر buad rateدر اینجا سرعت )

 است . ec200پیشفرض برای ماژول 

sudo apt install screen 

screen  /dev/ttyS0 115200 



 

مشاهده شود.این به معنی برقراری  OKباید خروجی  ATسپس با ارسال دستور 

 باشد.می  EC200اتصال با ماژول 

مخابراتی آگاه توان از کیفیت سیگنال می AT+CSQهمچنین با ارسال دستور 

دریافت شود نشاندهنده  30تا  10شد.در جواب این دستور اگر عددی در محدوده 

قدرت سیگنال مطلوب خواهد بود. در اینجا اعداد بزرگتر مربوط به کیفیت سیگنال 

 بهتر است.

برای ارتباط شبکه انتخاب  RNDISدرایور   AT+QCFG="usbnet",3با ارسال دستور  

شود و سپس ماژول را ریست کنید تا اتصال شبکه در سیستم عامل شناسایی  می

 شود.

 



 

 .و در نهایت با ارسال دستور زیر اتصال به اینترنت برقرار میشود

AT+QNETDEVCTL=1,1,1 

 دریافت شود ، نشاندهنده اتصال صحیح و در OKدر جواب این دستور اگر پاسخ 

 دریافت شود ، اجرای دستور موفق نبوده است.Errorصورتی که 

کیومنت توانید از اینمی را   EC200Tهای مربوط به راه اندازی ماژول مسیر دا

 دریافت کنید  

https://www.quectel.com/ProductDownload/EC200T.html 

که جزییات مربوط به دستورات باال در فایلی به نام  

Quectel_EC200T_Linux_USB_Driver_User_Guide_V1.0 .بیان شده است  

دریافت شود ، نشاندهنده اتصال صحیح و در   OKدر جواب این دستور اگر پاسخ 

 دریافت شود ، اجرای دستور موفق نبوده است. Errorصورتی که 

پای ، یک پورت سریال مجزا نیز  به رزبری usbدر روش دوم پس از اتصال پورت 

 گیرد. برای ارسال دستورات در اختیار کاربر قرار می

https://www.quectel.com/ProductDownload/EC200T.html


 

باید درایور  raspbianدر این حالت برای شناسایی این پورت در سیستم عامل 

 نصب شده و کرنل سیستم عامل دوباره کامپایل شود. ec200مربوط به ماژول 

ای مربوط به نحوه کامپایل کرنل و نصب  اگانهروند مربوط به این کار در فایل جد

 درایور در آن توضیح داده شده است. 

در   dev/USB2/پس از اجرای موفقیت آمیز مراحل فوق ، ارتباط سریال با نام 

و از اینجا روند ارسال دستورات و اتصال به اینترنت مطابق با  دسترس خواهد بود

  مرحله قبل است.


