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 چکیده

Radiکه مخفف عبارت  (RFIDآر اف آی دی ) o Frequency I dent i f i cat i on به

معنی شناسایی از طریق فرکانس رادیویی است، در واقع سیستم استفاده از امواج رادیویی برای خواندن 

 و کسب اطالعات ذخیره شده در یک تگ متصل به یک جسم است.

رایانه ها و همچنین احساس نیاز به اتوماسیون  ر، بعد از همگانی شدن استفاده ازدر دهه های اخی  

یندهایی که تا کنون به صورت دستی و انسانی انجام می شد، تبدیل وقایع و موجودیت های فرآ

 1فیزیکی به داده ها و اطالعات قابل پردازش توسط رایانه، بر عهده سیستم های شناسایی خودکار

Autیا  o I D  است. هدف اکثر سیستم های شناسایی خودکار، افزایش بهره وری، کاهش خطا

د اطالعات و آزاد کردن زمان کارکنان برای انجام کارهای مهم تر مثل سریس دهی در هنگام ورو

 به مشتریان است.

                                           

1 Aut o I D 
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تا به حال فناوری های مختلفی در حوزه شناسایی خودکار طراحی و پیاده سازی شده است: استفاده از 

RFI)بارکدها، کدهای دو بعدی، کارت های هوشمند، سامانه های انگشت نگاری، آر اف آی دی  D ،)

 سامانه های شناسایی با قرنیه چشم و صدا و ......

RFI) مزایای تکنولوژی آر اف آی دی D)  جهت افزایش سرعت و دقت در کلیه فرآیندهائی که

نیاز به شناسائی دارد به حدی است که امروزه بسیاری از فروشگاه های زنجیره ای اقدام به انجام پروژه 

ین تکنولوژی جهت تسریع و بهبود فرآیندهای خویش را دارند. های بزرگ جهت بهره گیری از ا

تکنولوژی برتر دنیا در پنج سال گذشته خود گواهی دیگر بر  11قرارداشتن آر اف آی دی در فهرست 

 .اهمیت روزافزون این تکنولوژی در زمینه های مختلف زندگی بشر می باشد

RFI) آر اف آی دی D) بر فرکانس های رادیویی امکان شناسایی  با استفاده از ارتباطات مبتنی

خودکار ، ردیابی و مدیریت اشیاء ، انسان و حیوانات را فراهم می نماید. عملکرد آر اف آی دی وابسته 

به دو دستگاه تگ و خوانش گر است که جهت برقراری ارتباط بین یکدیگر از امواج رادیویی استفاده می 

 .نمایند

RFI) یوییفرکانس راد ییاساشن یدر دهه گذشته، تکنولوژ Dکننده  یدوار( به عنوان راه حل ام

RFI یدستگاه ها یها ینهاست. هز بودهمشکالت در حال ظهور ینا یبرا D شدن تر  یدر حال رقابت

 طور هکند. ب یارزان تر م ، کم ارزش یمصرف یکاالها ییشناسا یبرا یرا حت یفناور یناست، که چن
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RFI یها یستمخاص، س D  یدهه گذشته به سرعت رشد کرده اند، که در حال حاضر برا یدر طمنفعل 

 شود. یاستفاده م یکاربرد مواردصدها 

راه حل در سراسر جهان  یکآن را به عنوان  یی بالقوهبه طور کامل توانابرای اینکه وجود،  ینبا ا

RFI یی در یابیم،شناسا یبرا D که به شدت به نداز چالش ها مقابله ک یبا مجموعه ا یدمنفعل هنوز با ،

ز پس ا یحت ی،قطعات کوچک فلز یدارد. به طور خاص، برچسب گذار یکاربرد خاص بستگ یویسنار

 فعلی نیبرچسب ز یراه حل ها یراگذشته، همچنان مشکل ساز است، ز یها الگسترده در س یقاتتحق

RFIمعمول  یگران تر از برچسب ها یاربس یفلز یرو D  .کوچک  یتوسعه برچسب ها ین،همچناست

 است. یاتیهنوز حهاست است،از کاربرد یاریبس یازشده قابل خواندن از هر جهت، که مورد ن

به حساب  ی باحداکثر رساندن فاصله خواندن، حت روی یدبرچسب با یطراح یگر،د کاربرد هایدر 

RFI یبرچسب ها یطراح ین،. بنابراشودمتمرکز  ،اندازه برچسب گذاشتن D  شده،  ینهخواندن به بردبا

RFI یفناور ینهجالب در زم یموضوع پژوهش یک D  موارد، و به طور گسترده  یناز ا یکاست. در هر

RFIبرچسب  یدر طراح یتر، آنتن برچسب نقش اساس D یجهنت یکبه عنوان  ین،منفعل دارد. عالوه بر ا 

RFI یفرستنده ها یعوساتحاد از  D یها تگحاضر عامل محدود کننده ابعاد ، اندازه آنتن در حال 

RFI D UHF  یفناور یندهآ یشبردعلت، پ ینبه هم است.منفعل RFI D یبه تالش ها یهمچنان بستگ 

 آنتن دارد. یطراح ینهدر زم یو دستاوردها یقاتیتحق
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RFI منفعل یبرچسب ها یآنتن برا یطراح یدجد یراه حل ها یکار با هدف بررس ینا D  که

 یکنولوژت یشرفتبه پ یجه کمککنند، به منظور غلبه بر مشکالت فوق الذکر و در نت یکار م UHF بانددر 

RFI D جه ینت یلهبه وس یراکه اخ یم،مواد دعوت شدفرا یایمنظور، ما به دن ینا ی. براصورت می گیرد

از  یشده است. به طور خاص، برخ یکبه دست آمد، تحر یکروویوکه در جامعه ما یگسترده ا یعمل

 تابشیشود به عنوان عناصر  یاستفاده م فرامواد یکننده که معموال در دستگاه ها یدتشد یسازه ها

RFI یبرچسب ها برمبنای D UHF بحثآنها مورد  یها یتو محدود یاشوند و مزا یم تحلیل یرفعالغ 

 .یردگ یقرار م
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 مقدمه

RFI) یوییفرکانس راد شناسایی D )گسترده است که این امکان را فراهم می کند  یتکنولوژ یک

RFI ی. تکنولوژیردصورت گ یاءاش ییشناسا یسیتا با استفاده از امواج الکترومغناط D  در حال حاضر به

 یلتسه ی،به ساختمان ها و حمل و نقل عموم یروزمره، مانند دسترس یزندگ یاز جنبه ها یاریبس

اطالعات  یهته یوانات،ح یابیو رد ییشناسا ین،تام یرهدر زنج یالو حمل و نقل هر گونه کا دیموجو

 شتریو نفوذ ب یشتر. توسعه بکم بینا،نفوذداشته استافراد  یکمک برا یدر مجمع خطوط و حت یاضاف

، که در حال حاضر است تگ ینهکاهش هز یلرود، عمدتا به دل میانتظار  یندهآ یدر سال هاکه به بازار، 

 است. یکاده سنت دالر آمر چنددر حدود

RFIکه برچسب  ایست ساده یلهوس یک ینبیم سیارتباط باساس بر  ییشناسا یهایزممکان D 

RFI برچسب خوان که یتریچیدهپدستگاه  یک، و استمتصل  ای یلهشود و به وسیم یدهنام D  خوانده

 دیکند )نگاه کن یافتآن قرار دارد، در یکیبرچسب که در نزد ینتواند اطالعات را از چند یم وشود یم

ه کند که با استفاد یم یجادجستار ا یگنالس یکخاص، دستگاه برچسب خوان در شرایط ( . 1.1به شکل 

  ،  متصل است یء، که به شیبه برچسب یگنالس ینشود. چن یاطراف تابش م یآنتن به فضا یکاز 

RFIص )مدار مجتمع خا یکو از آنتن متصل به برخورد کرده  D ASI C ) یحاو که،ساطع می شود 

RFI. تگ می باشد  یره ایذخ هناحیه حافظ یکبرچسب دار در  یتماطالعات مربوط به آ D یگنالس یک 

RFI برچسب خوان  ، که توسطمی کند یدتول کاالاطالعات  یجستار حاو یگنالبه س در جواب ،پاسخ D  
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 کی یکروکنترلر،م یک. دستگاه برچسب خوان معموال به گردد یم یافتدراطالعات و  ودش یخوانده م

 صورت گیرد.شود تا پردازش  یمتصل م یوتریشبکه کامپ یک یا یزبانم یوترکامپ

 

 

RFI یستمس یک یداتتمه1.1  D  

RFI یستمس یک یکل طرح1.2  D یمعمول  



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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Rogers 𝑅04003 (휀𝑟زیر الیه  یکما، از  این کارشود. در  یانجام م = 3.55, ℎ𝑠 =

0.81𝑚𝑚, tan 𝛿 =  یجهمتر بود. در نت یلیم d = 1.6و فاصله حلقه  یم( استفاده کرد0.0027

𝑟𝑒𝑥𝑡برابر  SRR یشعاع خارج = 33.8(≈ 𝜆0 10⁄ برش حلقه و شکاف پورت،  . عرضخواهد بود (

 شده است. یمتنظ ,mm 0.8و  mm 5به  یببه ترت یست،ن آشکار SRRپاسخ  یبرا یرمقاداین که 

نشان داده شده است.  3.12bدر شکل  SRRآنتن  یهشده نمونه اول یساز یهانعکاس توان شب یبضر

 یمگاهرتز به دست م 𝑓0 = 915  یامپدانس خوب در فرکانس کار یقرود، تطب یهمانطور که انتظار م

 ٪98شده  ینیب یشتر از پ یین)پا 𝜂𝑟𝑎𝑑 = 92٪شده و بهره ی آنتن  یساز یه. بهره وری تابش شبیدآ

 MHz 62شده  یساز یهباند شب یاست و پهنا dB 𝐺0= 2.2 ( ویکالکتر ید حضور تلفات دلیل به

(FBW = 7%) .است 

 

 یریگ یجهنت 3.3.2

MHz I 900 کار درباند یبرا SRRنمونه از آنتن  یکاثبات مفهوم،  یکبه عنوان  SM ی، طراح 

)در معرض در بخش  یساز یهو شب یتئور یجمهر تأیید نتا یتجرب یشده و ساخته شده است و داده ها

که  دهد یارائه شده نشان م یشترب ییدرو، تا یناز ا بوده، امپدانس و بهره ی آنتن یق( از نظر تطب2.2

 باشد ،مورد استفاده ی معمول موج یمهن یدو قطب یبا مقدار برا یگزینجا یکممکن است  SRRآنتن 
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ه ک ییاست. الزم به ذکر است که از آنجا یازآنتن مورد ن ابعاد حداکثر کاهش اندازه که یهنگام ویژهبه 

تواند  میکند  یکه در رزونانس دوم عمل م SRRآنتن  یکاست،  یکسان یباتقر یمقدار مقاومت تابش

ابش آن، ت یکند. الگو یگزینجا اضافی یقشبکه تطب یچبه ه یازموج را بدون ن یمن یآنتن دو قطب یک

 یبرخ بهکه  موج،یمه ن دوقطبی یکباالتر از  dB 0.5 یعنی،  ,dB 2.7تا  بهره وریتواند موجب  یکه م

 داده شود. یحترج ت،اس یازمورد ن یشتریب یجهت یاز کاربردها که در آن الگو
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