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 مقدمه

و تحوالت عظيم آن مي سرعت. شويمبا يك نگاه ساده به دنياي اطرافمان، به راحتي متوجه تغيير

و اين سرعتميتر از روز قبل پيشرفت فناوري هر روز بيش ، گاهي چنان است كه ما نيز از آن عقب شود

و مي رو ايم با فناوري جديدتري روبه هنوز با كاربري فناوري جديد خوب آشنا نشده درحاليكه مانيم

و در عصر سرعت. شويم مي و ابزارهايي، انسان به محصوالت نياز دارد كه او را در انجام كارهايش با دقت

و بهره . تري ياري كنند وري بيش سرعت

اي كه در حال حاضر علوم مختلف شده اند به گونه، دست به دامنها براي دست يافتن به اين مهمانانس

و امنيت را براي انسان اين علوم به طور كامل به خدمت بشر درآمده اند .ها به ارمغان آورندتا رفاه

و با بهرهبشر با استف و دانش خود گيري از منابعي كه در اطراف او قرار دارد به تامين خواسته ها اده از علم

.ي پردازدم هايشو نياز

مديژاستفاده از انر به،با گذشت زمان.بوده است انسانها نظرخدادادي موجود درطبيعت هميشه بشر

مانرژي ازنتوان به انرژي موجود در اجسام كشسايهاي موجود در اطراف كه از آن جمله ،انرژي حاصل

ميو باد آب -،با تكامل بيشتر علوم.پي برد...و غيره شوند،انرژي موجود در عناصري كه از خاك حاصل

.ي به طوري كه به كارگيري آن ساده باشد صورت گرفته استژير شكل انريمطالعات گوناگون براي تغ

مي انرژي الكتريكي .ها بدست مي آيديژست كه از تبديل ساير انردانهاتالشاين توان يكي از ثمرات را

به،شدبرق در ابتدا فقط به عنوان يك انرژي شناخته مي و با پيشرفت روز افزون خود ولي با گذشت زمان

.يك علم تبديل شده است

بل،به عنوان مثال بي،پس از اخترع تلفن توسط گراهام ميشايد كمتر كسي بود كه به تلفن - سيم

ب ميهانديشيد ونيز تصور انتقال تصوير به همراه صوت محال و پيشرفت،رسيدنظر ولي با گذشت زمان

اي نه چندان دورو در آيندهاند،ها به اين مهم دست پيدا كردهبينيم كه امروزه انسانمي،تكنولوژي برق

.هاي همراه خواهيم بودشاهد انتقال تصوير در تلفن



٢

هاي انرژي كه در تمام يكي از مهترين شكل به عنوانهم اكنون،هاوه بر تمام اين پيشرفتانرژي برق عال

مي،جهان موجود است ميه. گيردمورد استفاده قرار ها قابل تبديل به دانيم انرژيمان طوري كه

و حرارتي را ميتوان به انرژي. يكديگرند  و شيميايي الكتريكي تبديل به عنوان مثال انرژيهاي مكانيكي

و اين انرژي الكتريكي را در اختيار بشر قرار داد تا براي آسايش ورفاه خود از آن استفاده كند .كرد

و كاربرديبرق به عنوان يكي از تميز  هاست عوامل زيادي سبب مي شوند كه استفاده از ترين انرژيترين

و راحتاين انرژي ساده :ها باشدتر از ساير انرژيتر

،به عنوان مثال توسـط دو رشـته سـيم. برق را ميتوان به سهولت از نقطه اي به نقطه ديگر انتقال داد-1

سد در حاليكه انرژي موجود در آب ذخيره شده،يابدانرژي الكتريكي به خانه ما راه مي ها كه پتانسـيل در

ــرژي الكتريكــي را دارد  ــه ان ــديل شــدن ب ــه،تب ــال ب ــل انتق ــه ســختي قاب ــود ب ــاط ديگــر خواهــد ب .نق

هـاي نيرومنـد ديگر خبـري از اهـرم،هاكه امروزه در كارخانهبه طوري،كار كردن با برق ساده تر استـ2

ــدازي دســتگاه ــراي راه ان و يــك كليــد ســاده مــي ب ــد كــار يــك اهــرم را انجــام دهــد هــا نيســت .توان

ميدستگاهـ3 باهاي متعددي -موتور هاي الكتريكي در انـدازه.كار كنند يكيالكتر انرژي توان ساخت كه

و بزرگ چرخ صنعت مي هاي كوچك  ها كارهاي بزرگ در جرثقيللكترومغناطيسا.آورندرا به حركت در

.قطعات بزرگ فلزي را بر عهده دارندجابجا كردن

ا4 نمـ در تبديل انرژي الكتريكي به  عنوان شاهد مثـال بـرايبه.ي شودنرژي هاي ديگر مواد زايد ايجاد

كرمي،تميز بودن انرژي برق د كه نيروي الزم براي به حركـت توان يك ايستگاه مترو زير زميني را تصور

ميهاي فسيلي يا ديگر مواد شيميايي تامآمدن آن توسط سوختدر كه.شودين  به روشني مشخص است

ميههايي براي اينگونه مكانامكان استفاده از چنين سوخت بـه الكتريكـي حال آنكـه انـرژي،باشدا محال

.حل كرده استراحتي اين مشكل را 

و برنامه. تنها برق است كه باعث پيشرفت بشر شده است،در انجام بعضي از امورـ5 ، راديو ، تلفن تلگراف

و شناخت. هاي فضايي قدرت خود را از برق دريافت مي كنند بدون انرژي الكتريكي نفوذ به داخل فضا

و ارتباط با كرات آسماني امكان پذير نيست  امروزه كشور هاي جهان توسط دستگاه. ناديده هاي فضايي
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بهو همچنين هاي مخابراتي به هم متتصل هستند اين ايستگاه هاي راديويي هستند كه همه چيز را

.گوش ما مي رسانند

ي توان در غالب يكي از موارد ذكر شدهشايد موارد قابل ذكر ديگري نيز وجود داشته باشند كه البته مي

.فوق قرار داد

بياستفاده از سيستم مييكي از توانمندي،سيم در صنعتهاي هاي از ميدانباشد كه هاي آشكار برق

مي.شودمغناطيسي ناشي مي و يا تكنولوژي جديدي كه امروزه توان به عنوان نمونه تلفن همراه را نام برد

و با نام به سرعت در حال پيشرفت مي شناخته RFIDيا» شناسايي از طريق فركانس راديويي«باشد

.شودمي

فندر ادامه درباره ميآوري مطالي چگونگي پيدايش اين گونه شود وسپس يك نوع خاص از اين بي گفته

و در ارتباط با نحوهماژول و انتقال دادهها را معرفي كرده ميي دريافت در.شودهاي دريافتي مطالبي گفته

يكهاو دريافت اين داده RFIDهاي خروجي از ماژول چگونگي انتقال دادهبه بررسي فصل بعد توسط

هايي استفاده در سيستمها پس از پردازش توسط ميكروكنترلر آمادهسپس داده.پردازيمميكروكنترلر مي

هاي كنترلي به مرحله فرمان،انتقال انرژي به يك موتور كوچكشوند كه در اين قسمت با مكانيكي مي

.آينداجرا درمي






 فصل اول

 RFIDآشنايي با فناوري)1-1

و امروزه با سيستم ا جمعهاي شناسايي و لبته ممكن است با آوري اطالعات مختلفي سروكار داريم

.برخي از آنها چندان آشنا نباشيم قضاياي پشت پرده

آنفناوري به طور كلي به مجموعه اي از هاها ها كه از و حيوانات توسط براي شناسايي اشيا، انسان

ميماشين استفاده مي اك.شودگردد، شناسايي خودكار گفته هاي شناسايي خودكار، ثر سيستمهدف

تر نظير هاي مهمازي زمان كاركنان براي انجام كارو آزادس افزايش كارايي، كاهش خطاي ورود اطالعات

. سرويس دهي بهتر به مشتريان است

كه يكي از موارد OMR (Optical Mark Reader)ها هايي همچون تشخيص هوشمند تيك فناوري

 OCR(Optical Character است،كنكورجوابي4 هاي امتحانات برگهآن تصحيحريكارب

Recognition)و در سال نوشته كه كار آن تشخيص هوشمند دست نام آزمون هاي اخير در ثبت ها است

مي ورودي رشته هاي هاي هوشمند، باركد، سيستم شود، كارت هاي تحصيلي مقاطع عالي به كار گرفته

و بعضي از فناوريشناسايي اشخاص از طريق  و صوت، اسكن مردمك چشم هاي بيومتريك ديگر، همه

و جمع مي همه ابزارهايي هستند كه به بشر در كار شناسايي نيز يكي  RFID. كنند آوري اطالعات كمك

مي از همين موارد است و از آنجمله كه البته داراي مزاياي بيشتري نسبت موارد ذكر شده در باال باشد

 ، ، عالوه بر انساناينكه وتبراي تشخيص هويت حيواناها .ني داردنيز كاربرد هاي فراوا...، اشيا

و توسعه رسانه ها را به چهار دوره"هربرت مارشال مك لوهان" يا(شفاهي، كتبي، چاپي تاريخ بشريت

در. كندميتقسيم بندي)"ماركني"به با آغاز از كهكشاني موسوم(و الكترونيكي) كهكشان گوتنبرگ

مح:ترو به بيان روشن"راديو"كهكشان ماركني، رسانه و يا طيف فركانس، مل فراخ فركانس راديويي

وبخش بزرگي از پيام رساني .ارتباطات است ها
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از مي دانيم كه طي بيش از يك قرن، رسانه هاي راديويي، حركت موفقيت از"تنه به شاخه"آميزي را و

م" و و"يوهشاخه به برگ ها ي شجره طيبه ارتباطات ا ها ، اكنونمخابرات، پشت سر گذاشته  RFID ند

و همه كس به هم تبديل"دوزنده"به  .شده است همه چيز

اگر مك لوهان، تحت اين: همراه است با يك دگرگوني مفهومي"ادامه سلطه كهكشان ماركني"البته اين

م و در آغاز عصر(فهميدينام، سلطه رسانه هاي راديوـ تلويزيوني را و تلويزيون زيرا او در اوج رواج راديو

و با شروع عصر ديجيتال، در سال ماهواره هاي مخابراتي ) چشم از جهان فروبست 1980زندگي مي كرد

را"تجارت سيار"،"اينترنت اشياء"ما امروزه تحت اين نام بايد دركو خيلي چيزهاي نوظهور ديگر

.و شبكه هاي راديويي در بخش دسترسي هستند هايي مبتني بر راديواوريكنيم كه همگي فن

آن انفجاري عظيم در كهكشان ماركني، پديد آمده RFID آري، با ظهور و با وقوع كامل   RFID،است

و به زودي بخشي جدايي ناپذير از وجود ما و خالصه همههاموجوديت، چيزها و وحشي ، حيوانات اهلي

كهجاهمين. كره خاكي مي شود زندگي روي اينترنت اشياء را هم پشت سر  RFID بايد ذكر كرد

و به اينترنت همه چيز  RFIDچرا كه در ابتدا،ندو همه كس جامه عمل خواهد پوشا خواهد گذاشت

شدءبراي شناسايي اشيا شد، بكار گرفته .ولي با گذشت زمان به يك تكنولوژي همه گير تبديل

ميطورانهم مي RFIDزير بناي دانيم كه به همين دليل ابتدا پيدايش گيرد،از الكترومغناطيس نشات

مي است شده RFIDكه منجر به ساخت تجهيزات الكترومغناطيس -را به طور مختصر مورد بررسي قرار

. دهيم

تگ)1شكل  داده شده استنشان ميدان مغناطيسي مربوطه كه آنتن داخلي آن به همراه RFIDيك
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و يالدي، مايكل فاراده كشف مي كندم 1846در سال يعني،چيزي در حدود يك ونيم قرن پيش كه نور

.الكترومغناطيسي هستند امواج راديويي، بخشي از طيف انرژي

.دهدمي هاي الكترومغناطيسي را ارايهنظريه ميدان،هاي فراوان خودبا تالشماكسول،1864سال در

هاينريش هرتز، براي نخستين بار موفق به يك دانشمند آلماني به نام 1887در سال يعني سال بعد،23

و را ارسال و ويژگي هاي آن ميمطالعه مورد دريافت موج راديويي مي شود ميقرار - دهد كه از آن جمله

وتوان .را نام برد قطبش بازتاب، شكست

دوخود را به عنوان نخستين كسي نام ماركني ميالدي1896در سال سوي كه موفق مي شود در

و دريافت كند مي اقيانوس اطلس، امواج راديويي را ارسال و از آن پس كهكشان ماركني، شروع كندثبت

. شودمي

مي رادار اختراع مي شود 1922در سال .گيردو به سرعت در اختيار بشريت قرار

ش 1935راداري كه در سال ميساخته يكد نيز .مقدماتي باشد RFIDتواند

روشي براي تشخيص اين فناوري. مطرح گرديدIFF 1فناوري) 1939- 1945(در جنگ جهاني دوم

اهواپيما شد دشمن بود كه توسط انگليسيزهاي جنگي دوست و استفاده بهو ها كشف  مكانيزمي شبيه

RFID  دارد.

بهد RFID سلف 1944در سال و مجهز به باتريياندازه يك چمدان سفرر ابعادي ، در درون بزرگ

بازشناسايي هواپيماي خودي از دشمن به وجود، امكان هواپيماهاي جنگي جاي گرفت تا در روي زمين

.آيد

آن 1945در سال ميالدي نيز فردي به نام لئون ترمين دستگاهي جاسوسي اختراع كرد كه فناوري

كه براي شوروي سابقرا وسيله جاسوسياين2نلئون ترمي. بود امروزي RFIDمشابه  اطالعات ساخت

تكنولوژي امكان مخابره بين دو وسيله راديويي اين. صوتي را با استفاده از امواج راديويي انتقال مي داد

 
� IFF: Identify Friend or Foe 
� Leon Theremin 
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ميت و امواج دريافت شده فرستنده. ساختوسط امواج راديويي را بر قرار در اي، خبري را مخابره مي كرد

. آن صفحه را به لرزه در مي آورد،گيرنده اي كه داراي صفحه ديافراگمي بود

ارتباطات را مطرح كرد كه تحت عنواندر RFID هنري استاكمن، انديشه به كارگيري 1948در سال

با"ارتباطات توسط قدرت تابشي" ،، تا حدود سي سال بعدوجود مسايل الينحل بسيار معروف شد اما

. نشد كاربردي

ـي پيش،دهه6چيزي حدود،1960در دهه - گيرنده پژوهش هاي بنيادي پيرامون به كارگيري فرستنده

شدامواج هاي يك بيتي براي كنترل كاال از طريق و به تدريج تفكر تشخيص هويت از راديويي آغاز ه

.گيردطريق اين امواج در ذهن بشر شكل مي

شد RFID بر حيوانات از طريق سامانه هاي نظارت 1970در دهه، پس از آن .عملي

و كاركنان  RFIDبراي اولين بار،1980در دهه و ذهاب خودروها در در كنترل اياب  كشور شركت ها

.نروژ به كار رفت

و در پرداخت هاي  RFID،1990در دهه شد براي امنيت اسكي بازان -به. الكترونيكي نيز به كار گرفته

هاي امداد فراهم رساني آسان براي گروهامكان امداد، بازان در هر لحظهبا موقعيت يابي اسكيكه طوري

شد نيز كار جمع 1987در سال.شدمي . آوري عوارض خودروهاي اياالت متحده توسط اين فناوري آغاز

مي RFIDبه بعد كل خودروهاي كشورآمريكا با استفاده از فناوري 1994از سال .دنشو شناسايي

در RFID 2002در سال و چند كشور(كشور كره جنوبي وارد راهبرد توسعه ملي فناوري اطالعات

كه با شركت راه آهن("مترو"محصوالت غذايياي در آلمان نيز شركت فروشگاه هاي زنجيره.شد) ديگر

به جاي در دوئيس بورگ فروشگاهي واقعدر RFID براي نخستين بار از برچسب) شهري فرق دارد

. استفاده كرد"باركد"

شد در درون كارت هاي شناسايي افراد RFIDازميالدي 2003در سال ونيز در اين سال استفاده

و متحدان عليه عراق به كمك  مي RFIDشناسايي كانتينرها در جنگ آمريكا .شد انجام



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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4فصل

 گيرينتيجه

پيشرفت روز افزون ميكروكنترلرها مشكلي باشد وبه دليل مدار طراحي شده از نظر پاسخگويي مناسب مي

و حجم داده آناز جانب برنامه نويسي ها وجود نخواهد داشت وار آنجاكه دسترسي به هاي ذخيره شده در

كم.باشداجزاي مدار همواره ميسر است در نتيجه ساخت مدار چندان مشكل نمي مزيت ديگر مدار،حجم

كآن وفضاي محدودي است كه اشغال مي ميكند ها قرار داد واز آن توان آن را در دربه به راحتي

مي.استفاده كرد ي آن چندان توان به ارزان بودن قطعات مدار اشاره كرد چرا كه هزينهاز ديگر مزاياي آن

.باشد واز اين نظر قابل قبول استزياد نمي

و كارايي خود را از ولي از طرفي سيستم مكانيكي مدار ممكن است با گذشت زمان دچار خوردگي شده

از طرفي به دليل جديد بودن.هاي كنترلي را به درستي اجرا كنددست دهد ونتواند مانند سابق فرمان

آن اساسي هاهنوز معايبي RFIDآوري فن آنبراي :ها اشاره شده است ها وجود دارد كه در زير به

و معايب  RFIDمشكالت

ها•  قيمت باالي تگ

و فني صورت گرفته، قيمت برچسب 25تعداد باال بيندرغير فعال هاي علي رغم پيشرفت هاي علمي

و در تعداد كم حدود45تا و در مورد برچسب65سنت مي80حدود فعال هاي سنت باشد كه سنت

هاو هاي كوچك مقرون به صرفه نمي باشد براي كاال ر از آستانه سنت باالت10تا5متاسفانه اين قيمت

. مقرون به صرفه بودن است

و نيز پسيو بودن نوع تگ به يداشتن يك كد ساده تر تراشه و لذا ارزان كه كوچك تر منتهي مي شود

ي تامين شناخته مي  و وسيع در زنجيره به عنوان يك فاكتور اصلي براي مقبوليتي در سطح گسترده
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ي. شود راش تگ هايي كه فقط يك شماره   License Plateذخيره مي كنند اغلب تگ هاي ناسايي

.مي شوند ناميده

 عملكرد•

و فلزات كه البته اين اثر بيش تر خود را در فركانس هاي باال عدم عملكرد تگ ناشي از مجاورت مايعات

.نمايان مي سازد

 آسيب پذيري•

و باران و هوايي مانند برف و شرايط آب در مورد كليت تگ ها وجود آسيب ناشي از الكتريسيته ساكن

(دارد )تگ هايي غير از تگ هاي مخصوص.

 مشكالت اجتماعي•

و غيره نيوزلند بر اثر پيشرفت هاي اخير تكنولوژي در بسياري از مناطق دنيا از جمله فرانسه، ، نروژ

ي بسياري از افراد،. براي تشخيص هويت افراد استفاده مي شود RFID فناوري اين امر به عقيده

و سبب مي شود كه به انسان ها به چشم يك ربات  و آزادي اجتماعي آن ها را زير سوال برده شخصيت

.نگريسته شود

 RFIDامنيت در سيستم هاي•

تا اطالعاتIDي هاي سادهي داده را از شمارهاند محدودهي تامين استفاده شدهتگ هايي كه در زنجيره

بسياري از سازمان ها به هنگام خريد: براي مثال. خواهند داشتمهم ديگر را در مورد يك محصول در بر 

به(مشتري اطالعاتي را درباره مشتري  و غيره را ي كارت اعتباري، آدرس، نام كاالهاتگ از جمله شماره

منتقل مي كنند تا ليستي از مشخصات مشتريان خود را داشته باشند كه اين امر اطالعات محرمانه 

خ ميمشتريان را به بهزو دسترسي غيرمجا)به خصوص در كاربردهاي پزشكي(اندازد طر دشمنان يا رقبا

و جاسوسي يا خرابكاري اطالعات موجود در تگ هاي اطالعاتي از فواصل ها يا سرور اطالعات توليدي

.هاي قوي نيز امكان پذير مي باشد زياد با آنتن
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