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چکیده

در بین فرکانس هاي مختلف . در این مقاله به بررسی انتقال داده بی سیم و عوامل موثر در باالبردن کارایی آن پرداخته شده است
بعنوان بهترین گزینه انتخاب شده و استاندارد هاي واي فاي، بلوتوث و زیگ بی GHz5/2 -4/2ارسال بی سیم، بازه فرکانس 

ارسال اطالعات ، هدفدر فرایند ارتباط با یک وسیله نقلیه در مزرعهاز آنجایی که . مرتبط با این بازه مورد بررسی قرار گرفته است
بعنوان یک مطالعه موردي . فاي بعنوان گزینه مناسب انتخاب شداطالعات می باشد، وايدیگر و تبادل ویدئوو دریافت به آن

استفاده شد و پارامترهاي کارایی شبکه بی سیم 802.11nجهت هدایت از راه دور یک تراکتور از یک روتر بی سیم تحت استاندارد 
ترتیب ه بکه اندازه گیري شد Ixia Qcheckشامل توان عملیاتی، زمان پاسخگویی و برد ارسال اطالعات با استفاده از نرم افزار 

با توجه به این نتایج بستر ارسال بی سیم ایجاد شده توانایی . براي آنها بدست آمدm10±240و Mbps5/14 ،ms15مقادیر 
اهد بمنظور باال بردن کارایی سیستم را خوبیشترکافی براي انجام هدایت از راه دور و افزایش تعداد سنسورها و دوربین هاي

.داشت

هدایت بدون سرنشینواي فاي، کنترل نظارتی، شبکه بی سیم، :واژه هاي کلیدي

مقدمه

نیاز به ذخیره، پردازش و نظارت در فرآوري اطالعات . جدایی ناپذیر در عرصه هاي مختلف تکنولوژي می باشدوانتقال اطالعات جز
سیم را به با سیم و بیانتقالدر یک تقسیم بندي کلی می توان این . ضروري و اجتناب ناپذیر استبر اطالعات در مکان دیگر 

از یک مکان به مکان دیگر انتقال پیدا می کنند که فاصله ما بین این دو می تواند از چند سانتی هاداده،در هر دو نوع. تقسیم کرد
در انتقال . ی توان پارامترهاي مختلفی را بررسی کردبراي انتخاب بین این دو شیوه انتقال م.متر تا هزاران کیلومتر تغییر بکند

البته . بی سیم می باشد که معموال بدلیل تداخل امواج، داده هایی از دست خواهند رفتانتقالسیمی میزان اطمینان بسیار باالتر از
هزینه بعنوان یک پارامتر مهم در . در ارتباط سیمی با افزایش طول انتقال، افت ولتاژ و کاهش اطمینان اجتناب ناپذیر می باشد

ارتباط بی سیم، سادگی کاربرد آن می باشد در حالیکه ارتباط برجسته ترین مزیت. تر از ارتباط بی سیم می باشدکمانتقال سیمی 
تداخل . سیمی با محدودیت هاي آب و هوایی، تنگناهاي انتقال سیم در محیط هاي با تراکم باال و تجهیزات محرك روبرو است
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سیم امواج مشابه نیز می توانند تجهیزات الکترومغناطیسی بعنوان یک عامل منفی در هر دو نوع ارتباط وجود دارد ولی در ارتباط بی
که در هدایت در مزرعه) تراکتور(وسایل نقلیه کشاورزي بادر این مقاله با توجه به بررسی ارتباط اطالعات . تاثیر منفی داشته باشند

ی سیم در محیط و عدم امکان انتقال سیمی اطالعات، در ادامه به ابعاد مختلف ارتباط بخودکار و یا نیمه خودکار آن ضروري است
.کشاورزي می پردازیم

1اتحادیه بین المللی مخابراتبراساس دسته بندي. به انتقال اطالعات بوسیله امواج الکترومغناطیسی، ارتباط بی سیم گفته می شود

)ITU( باندهاي مختلفی براي گستره فرکانسی وجود دارد) می مشخصه فرکانس، برد و نفوذپذیري امواج را مشخص).1جدول
اما براي پیشنهاد استفاده از یک محدوده فرکانس مشخص باید . کند که دو فاکتور مهم در کاربرد امواج رادیویی می باشند

بعنوان . هزینه راه اندازي تجهیزات مورد نیاز هر باند یک عامل مهم در انتخاب باند می باشد. مالحضات دیگر را نیز درنظر گرفت

عالوه بر هزینه تجهیزات، . براي کاربردهاي ستاره شناسی بسیار گرانقیمت می باشدEHFدر باند مثال تجهیزات استفاده شده
اما . براي عموم امکان پذیر نمی باشداستفاده،محدوده اي از این باندها تابع قوانین ملی و بین المللی می باشند و عالوه بر هزینه

صنعتی، هاي فرکانسیدارد که رایگان و بی نیاز از مجوز می باشد که به بانداین باندها یک محدوده فرکانسی وجودهر یک از در 
. دنشناخته می شو)ISM(2علمی و پزشکی

)ITU Radio Regulations, 2008(طبقه بندي برخی از باندهاي مخابراتی.1جدول 

استفادهنمونههوادرموجطولفرکانسباندنام
VHF30-300يادریایی و زمینی، رادیوي غیرحرفهارتباطات ناوگانمتر10-1مگاهرتز.
UHF300-3000تلفن هاي همراه، پخش تلویزیونمتر1-میلیمتر100مگاهرتز.
SHF3-30شبکه بی سیم، رادارهاي مدرنمیلیمتر100-10گیگاهرتز.
EHF30-300ستاره شناسی رادیویی، سنجش از راه دورمیلیمتر10-1گیگاهرتز

و 2400- 2500، 902- 928، 66/40-70/40کیلوهرتز، 26957- 27283و 13553-13567عبارت اند از ISMباندهاي فرکانسی 
انتخاب باند مناسب در داخل .)1388سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، (گیگاهرتز24- 25/24مگاهرتز و 5875-5725

چهار مشخصه ضریب نفوذ، برد تحت براي بررسی این باندها می توان از . به عوامل مختلفی وابسته می باشدISMباندهاي 
با افزایش عالوه بر ایناالتري دارند فرکانس هاي پایین ضریب نفوذ ب. استفاده کردو نویز پذیريحجم ارسال اطالعاتپوشش، 

انتقال در حیناز طرف دیگر فرکانس هاي باالتر. یکدیگر نزدیکتر شوند3یدفرکانس، فرستنده و گیرنده نیاز دارند که به خط د
نوع نیاز باید مصالحه اي بین این مشخصات مطرح شده بهبا توجه.قابلیت نویز پذیري کمتري دارند،حجم باالتري از اطالعات

1 International Telecommunication Union
2 Industrial, Scientific and Medical
3 Line of Sight
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باند استفاده شده درمی باشد که با توجه بهگیگاهرتز یکی از پرکاربرد ترین باندها4/2-5/2در حال حاضر باند . برقرار شود
. به این موضوع پی ببریم...) ماکرویو و ،5اکسس پوینت بی سیم،4تلفن بی سیم، روتر بی سیم(مورد نیاز روز مره تجهیزات 

قابل امواج مطرح گیگاهرتز بحث تداخل یا تاثیر مت4/2-5/2با توجه به انتخاب اکثر سازندگان تجهیزات ارسال اطالعات در باند 
هاي سرویس«این می باشد که ) 150-5قسمت (نکته مهمی که در آیین نامه مقررات رادیویی کشور بیان شده است . می شود

در این باندها تجهیزات . را بپذیرندISMکنند باید تداخل احتمالی ناشی از ارتباطات رادیویی که در محدوده این باندها عمل می
مقرارت بین المللی نیز بیان 15.13ماده . »مقررات بین المللی رادیو عمل نمایند15.13باید مطابق مفاد پزشکیصنعتی، علمی و 

»کاهش خطر تداخل مضر استفاده بکنندجهت مناسبسازندگان این وسایل می بایست از روش هاي مهندسی «می دارد که 
تداخل .دیباید تمهیداتی اندیشید تا از تداخل امواج جلوگیري به عمل آنتیجه در. )1388سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، (

امواج یا تاثیر متقابل دستگاه هاي بی سیم زمانی اتفاق می افتد که سه شرط مکان، زمان و فرکانس مشترك با هم وجود داشته 
. باشد

این شیوه در کشاورزي بدلیل وسیع بودن . دور نگه داشتن تجهیزات با یک فرکانس مشابه از یکدیگر می باشدراه حلساده ترین 
.در حالیکه در صنعت بدلیل تراکم باالتر تجهیزات استفاده شده در محیط کار مشکل تر می باشد،پاسخگو باشدمی تواندمحیط

ارسال اطالعات بین دو وسیله بی سیم براي استفاده تجهیزات بی سیم 6احتبراي حل کردن شرط زمانی نیز می توان از زمان استر
و یا سرعت انتقال اطالعات باال باشد، به اندازه کافی می باشد تا کمزمان استراحت در حالتی که حجم اطالعات . دیگر استفاده کرد

اشتراك فرکانس می توان براي تجهیزات با فرکانس در نهایت براي رفع مشکل . تجهیزات دیگر از این بازه زمانی استفاده بکنند
آن استفاده کرد و تجهیزاتی نیز که از فرکانس براي تغییر فرکانس بین کانال هاي مناسب از یک نرم افزار ) 7مانند واي فاي(ثابت

,Anonymous(ی کنندبه محض تداخل بصورت خودکار بین کانال هاي مربوطه تغییر م) مانند بلوتوث(متغییر استفاده می کنند 

2009( .
از جمله پرکاربردترین . استاندارد هاي گوناگونی تعریف شده اند که هر کدام داراي مشخصاتی می باشند4/2- 5/2در داخل باند 

IEEEو ) 8بلوتوث(IEEE 802.15.1، )واي فاي(IEEE 802.11استانداردها که در صنایع مختلف استفاده شده است می توان به 

Wang(اشاره کرد) 9زیگ بی(802.15.4 et al., با توجه . مقایسه اي بین این سه استاندارد انجام شده است2در جدول.)2006
بعنوان مثال در کاربرد شبکه سنسورهاي . نیاز مسئله برخی از پارامترهاي مقایسه از اهمیت بیشتري برخوردار می باشندماهیت وبه

بی سیم در گلخانه ها، باال بودن تعداد گره ها، مصرف کم انرژي یا عمر زیاد از اهمیت باالتري نسبت به نرخ انتقال داده برخوردار 

4 Wireless Router
5 Wireless Access Point
6 Pause
7 Wifi
8 Bluetooth
9 ZigBee
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در کاربرد دیگر در صورتی که اطالعات ویدئو و صدا . وري زیگ بی براي این مسئله مناسب می باشدبا این توصیف فنا. می باشند
. قرار باشد با تاخیر زمانی حداقل انتقال یابد، اهمیت مشخصه نرخ انتقال داده ما را به گزینه واي فاي رهنمود می سازد

IEEE, 2009; Jin-Shyan(مقایسه بین واي فاي، بلوتوث و زیگ بی.2جدول et al., 2007; Wang et al., 2006(
زیگ بیبلوتوثواي فايمشخصه
IEEE802.11a/b/g/n802.15.1802.15.4مشخصه 

Mbps150Mbps1Kbps250نرخ انتقال داده
RF147916تعداد کانال هاي 

2007865000تعداد گره به ازاي هر مستر
بسته هاي داده کوچکصدا، گرافیک، فایل هاصدا، گرافیک، فایل هاویدئو، نوع داده
10-25010100)متر(محدوده

بیشتر از یک سالیک هفتهساعت هاعمر باتري

در سامانه هاي عملیات از راه دور که کاربر در فاصله اي بدون دید مستقیم به محل عملیات، کنترل یا نظارت بر به طور کلی
می اصالحاتبر عهده دارد، نیاز به درك مناسب از محیط عملیات، قابلیت پاسخگویی بموقع به تغییرات و اعمال سریععملیات را

اسطی که تبادل وباند محدود و يدر حقیقت سخت ترین کار در عملیات از راه دور اعتماد به مجموعه سنسورها، ارتباط پهنا. باشد
Terrien(می باشد،اطالعات را فراهم می کند et al., واسط هاي کاربري که در بستر واي فاي قرار گرفته اند می توانند . )2000

گونه هاي دیگري نیز اخیرا بوجود آمده است که از حوزه این البته . به سه دسته واسط مستقیم، چندوجهی و نظارتی تقسیم شوند
خاصی براي ارسال بی سیم و تنظیماتنیازمند تجهیزاتهر کدام از این واسط ها بر اساس مشخصات خود . مقاله خارج است

. اطالعات می باشند
فرستاده شده از محل عملیات با استفاده يواسط مستقیم معمولترین روش در عملیات از راه دور می باشد که کاربر براساس ویدئو

ابتدا باید هدف مسئله کنترل یا . ردنیاز استدو شرط براي این شیوه مو. از کنترل کننده هاي دستی دستورات الزم را می فرستد
.)Fong and Throppe, 2001(بالدرنگ باشد و سپس باید پهناي باند باال با تاخیر ارتباطی کم فراهم شود،تصمیم گیري

در مزرعه به روش مستقیم از دو محصول شبکه بی سیم به نام Magnum 8920محققین براي هدایت از راه دور یک تراکتور 
Will(استفاده کردند 802.11تحت استاندارد Lucent WaveLANو Baystack600هاي  et al., 1999( .Baystack600 با

وسیعی را تحت پوشش ارتباط با ایستگاه هاي ثابتی که در داخل زمین قرار گرفته اند می تواند در بین آنها حرکت کند و محدوده
Lucent. متري در فضاي باز را شامل می شود600ایستگاه و پوشش 20ارتباط با Baystack600هر . قرار دهد WaveLAN

5000استفاده از ارتباط ایستگاه هاي ثابت محدوده وسیعی را تحت پوشش قرار دهد اما هر ایستگاه ثابت یک پوشش انیز میتواند ب
.در این شیوه نیاز به آنتن هاي قدرتمند می باشد. امل می شودمتر مربعی را ش
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قابلیت اطمینان TCPپروتکل . ارسال کردUDPیا TCPمی توان اطالعات را تحت دو پروتکل 802.11در استانداردهاي 
علت این قابلیت در فرآیند چک کردن صحت . می باشدUDPبیشتري دارد و از دست رفتن بسته هاي اطالعات در آن کمتر از 

از سرعت انتقال UDPبسته هاي رسیده شده می باشد که از یک طرف اطمینان را باال می برد و از طرف دیگر نسبت به پروتکل 
Murakami(کمتري برخوردار می باشد et al., 2008( . از صحت ویل و همکاران بدلیل ارسال دستورات صوتی و اطمینان

Will(استفاده کردند TCPرسیدن بسته هاي داده از پروتکل  et al., 1999( . بدلیل سرعت پایین محصول موراکامی و همکاران
Murakami(استفاده کردند UDPاز پروتکل ) Mitsubishi Material, SWIFTCOMM(شبکه بندي بی سیم استفاده شده  et

al., 2008( . استاندارد . بصورت مستقیم کنترل کردندرا یک دستگاه کودپخش کن چرخ زنجیري با رانش هیدرواستاتیک آنها
. بوده است802.11b،استفاده شده در شبکه بی سیم

واسط چند . درصورتیکه شرایط محیطی پیچیده و بسیار پویا باشد کنترل و تصمیم گیري سیستم براي کاربر بسیار سخت می شود
استفاده از اطالعات بدست آمده از چندین سنسور و منابع اطالعاتی یک نمایش ترکیبی از متن، تصویر، ویدئو و عالئم را وجهی با

Terrien(فراهم می کند et al., 2000(. از معروف ترین کاربردهاي این واسط می توان به واسط رباتDante II پا و هشتبا
Fong and(در آالسکا اشاره کرد10سپوراقابلیت راه رفتن بمنظور نمونه برداري از گازهاي متصاعد شده در آتشفشان کوه 

Throppe, 2001(. پارامترهاي کمی مثل تصویر نجاییکه در هدایت و یا نظارت وسایل نقلیه کشاورزي کاربر معموال با توجه به آاز
. دریافتی و یا عالئم انحراف از مسیر تصمیم گیري می کند، استفاده از واسط هاي چندوجهی کاربرد چندانی نخواهد داشت

افزایش می یابد و درنتیجه با کاهش فعل و انفعال ما بین مرکز کنترل و سطح خودکار بودن در محل عملیات،کنترل نظارتیدر 
Khamis(ت می توان پهناي باند کم و تاخیر ارسال باالتري را تحمل کردمحل عملیا et al., 2003( . در این شیوه کاربر در طول

,Fong and Throppe(زیرمسئله تعریف می کند و سامانه این زیر مسئله ها را بصورت خودکار انجام می دهد تعداديفرایند

محققین با استفاده از تصاویر منفرد دریافتی با فرکانس کم از روي وسیله نقلیه نقاط هدف بعدي براي طی کردن مسیر را . )2001
از یک Hz5/0تا2/0با نرخ انتقال بین موراکامی و همکاران نیز از تصاویر دریافتی. )Kay and Thrope, 1995(تعیین کردند 

Murakami(چرخ زنجیري استفاده کردند دوربین نصب شده بر روي کودپخش کن  et al., 2008( . آنها در این حالت به جاي
ویل و همکاران نیز بعنوان ناظر بر عملیات خودکار کنترل تراکتور آزمون . کنترل مستقیم نقش تعیین نقاط هدف را برعهده داشتند

در این شیوه نیز می توان . حالت کنترل نظارتی در کل نسبت به حالت مستقیم مطلوب تر بودنشان داد هایی انجام دادند که نتایج 
Will(نوع پروتکل استاندارد استفاده شده را تعیین کرد et al., 1999( . ژائو و همکاران از پروتکلTCP براي دریافت موقعیت

وسیله نقلیه براي ارسال مستقیم دستور کنترل به UDPنصب شده بر روي وسیله و از پروتکل GPSوسیله براساس داده هاي 
Zhou(استفاده کردند  et al., 2008(.

10 Spurr
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مواد و روش ها

متري10فاصلهکاربر در مرکز کنترل به. طراحی و ساخته شدITM285هدایت از راه دور یک تراکتور یک سامانه در این تحقیق 
تراکتور ).1شکل(باشد با تراکتور بدون سرنشین در ارتباط می)و نرم افزارکامپیوتر(آزمون با استفاده از واسط کاربريشروعنقطهاز

متري را طی کند و میزان انطباق مسیر طی شده با مسیر مرجع دقت هدایت را نشان می 50براي آزمون باید یک مسیر مستقیم 
مزیت . سازي شداشد که در یک رایانه قابل حمل پیادهبواسط کاربري نرم افزار طراحی شده  به زبان ویژوال سی شارپ می.دهد

اعمال کنترل توسط صفحه کلید و سهولترایانه قابل حمل قابلیت نمایش مناسب براي تصاویر دریافتی و دیگر تنظیمات نرم افزار،
TECO(پله اي هیبریدعملگر استفاده شده بمنظور تغییر مسیر تراکتور یک موتور . می باشد802.11پشتیبانی از استاندارد 

Industrial Co., DST86EM83A( 11جهت نمایش مسیر پیشروي از یک دوربین تحت شبکه. بودکوپل شده به میل فرمان

)IP (با نامFCS-1030 ساخت شرکتLevel-One (Taiwan)استفاده شد.

یقتحقینتراکتور در ااز راه دوریاتمختلف سامانه عملينحوه ارتباط و تعامل واحدها.1شکل

شبکه دستگاه. بدلیل پهناي باند و محدوده تحت پوشش باالتر استفاده شد802.11nاز استاندارد 802.11از بین استاندارد هاي 
بود که بدلیل افزایش آنتن دهی در باالترین نقطه ممکن بر China(D-Link(ساخت شرکت DIR-601یک روتر بی سیم ،بندي

Zhou(پروتکل استفاده شده بر خالف تحقیق ژائو  و همکاران ).2شکل (نصب شد ROPSر در محل روي تراکتو et al., 2008(
. بودUDPو براي دریافت تصاویر دوربین نصب شده روي تراکتور از TCPبراي انتقال دستورات مستقیم کنترل موتور پله اي از 

باید با GPSدر آن تحقیق داده . علت این انتخاب و تفاوت با تحقیق اشاره شده در نوع اطالعات دریافتی از روي تراکتور می باشد
فریم بر 20ما شود در حالیکه د راین تحقیق هدایتدقت باالیی ارسال می شدند تا تراکتور بتواند براساس آنها بصورت خودکار 

اتفاق نمی تراکتورتی داشتیم که حتی درصورت از دست رفتن چند عدد از آنها مشکلی در درك محیط اطرافثانیه تصویر دریاف

11 Internet protocol

واحد درك

واحد عملیاتمدار الکتریکی فرمان

واسط کاربري

تجهیزات نصب شده بر روي تراکتور

تولید کننده شبکه بدون سیم

ارتباط بی سیم
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از طرف دیگر در ارسال دستورات کنترل موتور پله اي، چرخش دقیق و صحیح مورد نیاز بوده است که علت انتخاب پروتکل . افتاد
TCPمی باشد .

تراکتورROPSمحل نصب روتر بی سیم بر روي .2شکل 

پارامترهاي نشاندهنده کارایی شبکه بی سیم شبکه بی سیم بعنوان و محدوده تحت پوشش 13زمان پاسخگویی،12توان عملیاتی
با استفاده از نرم ) Mbps4(از آنجایی که بیشترین حجم ارسال اطالعات شامل تصویر و دستورات کنترلی . مورد ارزیابی قرار گرفت

زمان پاسخگویی نیز . اندازه گیري شد، نیاز به توان عملیاتی باالتر از حداکثر نرخ انتقال داده مورد نیاز بودDU METERافزار 
ل در این تحقیق با توجه به اتکا راننده بر تصویر دریافتی از روي تراکتور به حداقکهنشاندهنده تاخیر ارسال اطالعات می باشد 

Ixiaنرم افزار استفاده شده براي اندازه گیري این پارامترها . تاخیر نیازمند بودیم Qcheck این نرم افزار قابلیت اندازه ). 3شکل (بود
. می باشدگیري پارامترهاي کارایی شبکه تحت پروتکل هاي مختلف را دارا 

Ixia Qcheckمحیط نرم افزار .3شکل 

Ixiaبمنظور راه اندازي تست هاي اندازه گیري توان عملیاتی و زمان پاسخگویی با استفاده از  Qcheckنیاز به دو لپ تاپ است .
Hpدر این تست ها از لپ تاپ هاي Probook 4520 وPackard bell PEW91بعد از نصب نرم افزار بر روي هر . استفاده شد

12 Throughput
13 Response time
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اپ و وارد کردن تنظیمات مورد نظر، آنها به شبکه بی سیم ایجاد شده توسط روتر بی سیم متصل شده و تست ها راه دو لپ ت
تست اندازه .Mbps1تنظیمات نرم افزار براي اندازه گیري توان عملیاتی عبارت بود از ارسال بسته هایی با حجم . اندازي شد

بعد از ارزیابی . بصورت میانگین پنج تکرار اندازه گیري شدMbps32با حجم گیري زمان پاسخگویی براي ارسال بسته هایی 
دقت هدایت از راه دور تراکتور در یک طرح آزمایش کامال تصادفی بر روي دو سطح آسفالت و خاك اندازه گیري ارتباط بی سیم، 

. شد که جزئیات این طرح خارج از حوزه این مقاله می باشد

نتایج و بحث

بود مقدار Mbps4این مقدار با توجه به حداکثر حجم داده ارسالی که . بدست آمدMbps14میانگین توان عملیاتی شبکه بی سیم 
میانگین زمان پاسخگویی یا تاخیر ارسال . مناسبی است و اطمینان از سرعت و دقت مناسب ارسال اطالعات را به همراه دارد

که تصاویر را بصورت دیجیتال ) s1/0(یر در مقابل تاخیر ناشی از ساختار دوربین نصب شده این تاخ. بدست آمدms15اطالعات 
محدوده تحت . بر روي شبکه بی سیم می فرستد بسیار کمتر می باشد و مشکلی در ارسال بموقع و دریافت تصاویر ایجاد نمی کند

صورتیکه مرکز کنترل در مرکز مزرعه قرار بگیرد، می با این شعاع پوشش در . بدست آمدm10±240پوشش براي روتر بی سیم 

. هکتار را تحت پوشش قرار داد7/12هکتار و یک مزرعه مربع شکل با مساحت 6/19توان یک مزرعه دایره اي شکل با مساحت 
. افزایش برد ارسال اطالعات می تواند با تقویت آنتن بی سیم یا استفاده از شبکه سلولی از فرستنده هاي بی سیم محقق شود

کلینتیجه گیري

با توجه به رشد روزافزون ارتباط بی سیم بخصوص در کنترل و نظارت وسایل نقلیه جاده اي و غیرجاده اي، توجه و بررسی 
بعنوان GHz5/2 -4/2بازه فرکانس . اربرد وسایل فرستنده و گیرنده بی سیم بیش از پیش احساس می شودپارامترهاي موثر در ک

ضریب نفوذ، برد خوبی بین پارامترهاي هفرکانس مصالحبازه این . یکی از پرکاربردترین فرکانس ها در وسایل بی سیم می باشد
امکان استفاده ISMعالوه بر این وجود این فرکانس در محدوده . برقرار می کندتحت پوشش، حجم ارسال اطالعات و نویز پذیري

فعالیت یفرکانسمحدوده در این بعنوان یکی از استاندارد هایی که 802.11استاندارد . رایگان و بدون مجوز آن را فراهم کرده است
) و، صدا و داده هاي مختلفتصویر، ویدئ(الیی از اطالعات ارسال حجم بامی کند نسبت به سایر استاندارد هاي این فرکانس قابلیت 

. را دارا می باشد

بعنوان بهترین گزینه 802.11تحقیقاتی که در زمینه کنترل یا نظارت از راه دور وسایل نقلیه کشاورزي انجام شده اند از استاندارد 
کل این استاندارد و شیوه افزایش برد ارسال اطالعات بوده تفاوت تحقیقات انجام شده در نحوه تنظیمات پروت. استفاده کرده اند

استفاده کردیم که با توجه به آزمایش مقدماتی و بررسی 802.11nما نیز در این تحقیق از یک روتر بی سیم تحت استاندارد . است
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اتی باال، زمان پاسخگویی بسیار توان عملی. تاثیر پارامترهاي مختلف ارسال بی سیم، به عامل افزایش محدوده پوشش پرداخته نشد
کم و برد مناسب روتر بی سیم انتخاب شده این پتانسیل را براي اجراي پروژه هاي کنترل یا نظارت از راه دور فراهم می کند تا 

. دوربین و سنسورهاي بیشتري بر روي تراکتور نصب شود و محیط قابل درك تري براي راننده فراهم کند
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