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RF01D – ID3 [memory]
  

  )آنتن داخلي( كيلوهرتز۱۲۵هاييدرر RFIDسري
  

  

  :امكانات

  )داردر سري مموريفليپ فالپ (و )Latch(معموليرله داراي خروجي-

  .هرتزكيلو۱۲۵ و شناسايي تمامي تگ هاي داراي مموري و آنتن داخلي و با برد بيشتر نسبت به سري قبل-

  ...ونرم افزارهاي مديريتبا خروجي ديتا براي -)آيفون هاي منازل - استخر-هتل( فقل هاي كارتياده در قابل استف-

  String در قالب)شده روي كارت و جا سويچيچاپرقمي۱۰ يونيككد( ديتا با انتخاب كاربر خروجيمدسه داراي-

  . ها در مدار و پايهاتسري قبل بدون تغييرRF01D و قابل نصب بجاي كارت اصليهگزادسيمالخروجي داراي-

  )بدون نياز به برنامه نويسي(ها قابل استقاده در پروژه هاي دانشجويي و درب بازكنر دا مموري سري-
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  :مشخصات  

ولت ۵: ولتاژ كاري•

آمپرميلي۶۰:جريان مصرفي•

كيلو هرتز۱۳۰ الي۱۲۰: فركانس كاري•

اربر توسط پين هاچهار مد خروجي ديتا با انتخاب ك•

هاي مموري دارسري حافظه داخلي در۲۰۰داراي•

)تا زماني كه كارت كنار ماژول قرار دارد( فليپ فالپ و معمولي :خروجي رلهمد۲داراي•

9600با نرخ انتقالTTLسريالارتباطخروجي ديتا بصورت•

)ع تگانوا(سانتيمتر۱۴ الي۸: فاصله مفيد شناسايي•

   11mm x 30mm x 60mm: ابعاد•

  :مشاهده پين ها و سخت افزار

  

  .به جايي وصل نشود 12و 11استفاده ميشود پايه هايداخلياگر از سري آنتن

  . ميتوانيد از شركت توليد كننده سفارش دهيددر تعداد باال آنتن خارجيبادرصورت نياز به ماژول

RF01D (مشاهده از جلو) 
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  .طالب را بخوانيدقبل از راه اندازي كل م :مشخصات و پيكربندي پين ها

Nسري  Mسري كاربرد پايه نام پايه پا
VDD  تغذيه ماژول   ولت۵ ولت۵ ۱

Flip-Flop استفاده نميشود Flip-Flop  انتخاب حالت خروجي رلهوصل به منفي ۲
TXD  TXD  خروجي سريال (TTL)  TXD ۳

Relay  له ر تحريك به ترانزيستور برايخروجي   ولت۵ ولت۵ ۴
save استفاده نميشود )در حالت وصل به منفي(ذخيره كارت SW1 ۵
۲جدول ۲جدول )اعشاريهگز يا (انتخاب مد ديتا SW2 ۶
۲جدول ۲جدول )اعشاريهگز يا(انتخاب مد ديتا SW3  ۷

Remove استفاده نميشود )در حالت وصل به منفي(حذف كارت SW4 ۸
۲شكل ۲شكل )منفيخروجي(LEDخروجي بيزر يا BUZZER ۹

GND  GND )زمين( ولت مدار۰تغذيه GND ۱۰
ANTENNA1 ۱۱

.دن اين دو پايه استفاده نميشودر سري آنتن داخلي
ANTENNA2 ۱۲

  

  )مشخصات و پيكربندي پين ها (۱جدول

 ۵ مثبت)۱(ميكروفاراد موازي بين پايه   ۱۰۰۰در هر حالت بهتر است يك خازن حداقل         ( . ولت۵ولتاژ مثبت ماژول    -۱

 منـابع تغذيـه سـوئيچينگ بجـاي         در شوك هـاي الكترونيكـي      وجودبعلت.  منفي وصل شود   )۱۰( پايه وولت

 ولـت   ۵ولت و آيـسي رگالتـور     ۱۲از تغذيه سوئيچينگ     بهتر است   ولت۵تغذيه سوئچينگ   استفاده مستقيم از    

  ) اگر تغذيه مشكل داشته باشد احتمال تخليه مموري امكان دارد.استفاده شود

كارميكنـد  ) نگهدارنـده(ت لچلاگر اين پين به جايي وصل نشود خروجي رله در حا       . (نتخاب حالت خروجي رله   ا-۲

ست رله روشـن    هي آنتن    رله فعال شده و تا زماني كه كارت در محدوده به ماژول،  يعني با نزديك شدن كارت    

يـن پـين بـه منفـي وصـل شـود،             ا) مموريدر سري (اگر .و با فاصله گرفتن كارت رله خاموش ميشود       . ميماند

 و با نزديـك  _  روشن،_يعني با يكبار نزديك شدن كارت به ماژول رله. خروجي در حالت فليپ فالپ كار ميكند     

دسـتگاه  درon/offبجاي كليـد   بعنوان كليد امنيتي   اين مد . كارت به ماژول رله خاموش ميشود      _شدن دوباره

  .)استفاده ميشودهاي صنعتي
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 با انتخاب كاربر   مد خروجي۴داراي   (۹۶۰۰ براي كامپيوتر يا ميكرو كنترلر با نرخ انتقال          TTLخروجي سريال   -۳

)۲جدول مشاهده.SW3وSW2 پين هايتوسط

براي. ولت ميباشد و براي تحريك رله بايد از يك ترانزيستور منفي استفاده شود    ۵اين خروجي   ( .خروجي رله-۴

نقـشه  . (د در حالت باياس معكوس به دو سر بوبين رله وصل شود            رله حتماً بايد يك ديو      برگشتيحذف نويز

 باشـد بايـد در دوسـر        DCي دومي هـم     ي دومي را فعال كنيم، اگر رله اگر بخواهيم با اين رله، رله )۱شماتيك

كنتاكتور يا  شيربرقي يا    يك رله يا     )ولت۱۲(ي اولي اگر با رله .ي دومي هم ديود فيدبك استفاده كرد      بوبين رله

snubber از مـدار جرقـه گيـر       ي اولـي  دوسـر كنتاكـت رلـه در    بايد)ACمدار سلفي( سوئيچ كنيم  ACموتور

 ۷/۴ الـي   اهـم  ۴۷۰وات،۲ مقاومـت  R1 وفارادنانو۴۷ -ولت۲۵۰استر يا سراميكي   پليخازنC1.) استفاده شود

)در المپ الزم نيست (.متر هر چه بوبين بزرگ باشد مقاومت ك مدار سلفيبسته به جريان(كيلواهم

  

  ولت۲۲۰جهت حذف نويز در مدارات سلفي) سنابرا(استفاده از خازن و مقاومت
  

 هر كارتي به دستگاه نزديك شود در ممـوري          ،با وصل شدن اين پين به منفي      ( .ذخيره كارت در مموري داخلي    -۵

)ذخيره ميشود

. نوع خروجي در اختيار ما ميگذارد     ۴ ماژول   ۷ و۶ پين   با اتصال به زمين   (ديتاي خروجي كارت    انتخاب حالت    -۷ و۶

  ) ۲مشاهده جدول.  داخلي ميباشد و نياز نيست به مثبت وصل شودpull-upپين ها داراي

 هر كارتي به دسـتگاه نزديـك شـود از ممـوري             ،با وصل شدن اين پين به منفي      ( . حذف كارت از مموري داخلي     - ۸

  .ثانيه به منفي وصل شود۱۰ بمدت۸ و۵يد پينبراي تخليه كل مموري با )حذف ميشود
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و در حالت بييـپ زدن بـه سـطح منفـي            . ولت ميباشد۵وقتي بيزر خاموش است اين پين داراي        . ( خروجي بيزر  -۹

 در صورت نياز به تقويت ميتوان خروجـي         .ولت+ ۵بهپس بايد به منفي بيزر وصل شود و مثبت بيزر           . ميرود

  )وپلر تقويت كردرا با ترانزيستور يا اپتو ك

    )صفر ولت(منفي يا زمين مدار -۱۰

  

  

  !شود جلوگيريولت ۵بيشتر ازبهاز اتصال پين ها

  

  

  

  :يراه اندازي سخت افزار و نقشهالزمقطعات

  
  

  

  .) نيستremove و save نيازي به شستي هايبدون مموريدر سري (۱شماتيكمدار
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   :PCBبصورت ولت با خروجي رله۱۲مدار راه اندازي

  
  )ولت۱۲داراي خروجي رله و ورودي(ماركاژ قطعات مدار

.وصل شودهدرخوابيده نصب شوند وسعي كنيد ماژول به برد با پينرگالتور كه در زير ماژول قرار داردوخازنها -

  . انتخاب خروجي رله در حالت فليپ فالپ در سري مموري دارF/Lجامپر -

.ديتاي خروجي سريالحالت براي انتخابSW3 وSW2جامپر -

  . براي آنتن در ماژولهاي آنتن خارجيANT1جامپر -
  

  )۱به۱اندازه(قابل چاپPCBمدار

  
  .يك كنيدلينك زير كلبر روي )فايل پروتل(PCBبراي دانلود فايل اصلي شماتيك و

zip.pcb-d01rf/downloads/com.ir-rfid.www://http  
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  : بدون مموري از سريطريقه استفاده

 بيزر يك لحظـه خروجـي ميدهـد و رلـه فعـال              ها و تگ ها     كارتتمامي  با نزديك شدن    مموريبدونسرير  د

سـت رلـه    امـاژول    و تازماني كه كارت در محدوده ميدان       ديكنبه پورت سريال ارسال م    را  كد كارت   ميشود و

  .رله خاموش ميشود از ماژولروشن ميماند با فاصله گرفتن كارت

  

SW2 ,SW3رخروجي سريال توسط پين هايانتخاب مد ديتا د

SW3   ديتاي ارسالي به پورت سريال  SW2

0  )0010838980: ( و كارتها رقمي چاپ شده بر روي جاكليدها۱۰كد رشته اي 0

1E00A563C4 �(  0( با كاراكتر استارت و استپاساتنداردكد(هاكد هگزاصلي كل تگ 1

1  )165.25540(كد اعشاري چاپ شده در روي كارت 0

)0010904516: (ها رقمي چاپ شده بر روي كارت۱۰كد رشته اي 1 1

  )انتخاب ديتاي خروجي (۲جدول

  : طريقه استفاده از سري مموري دار

را و كد كارت     ميزندممتدبوق   بيزر   ،با نزديك شدن كارتاگر كارتي ذخيره نشده باشد،      مموري داردر سري

با نزديـك شـدن    باشد ذخيرهاشو اگر كارت در حافظه.  ولي رله فعال نميشود    ديكنبه پورت سريال ارسال م    

 با اين تفاوت كه رلـه فعـال         ديكنبه پورت سريال ارسال م    را  خروجي ميدهد و كد كارت       بيزر يك لحظه   ،كارت

 از   ماژول هست رله روشن ميماند با فاصله گرفتن كـارت           آنتنو تازماني كه كارت در محدوده ميدان      ميشود

توضـيح در   . در منفي باشد، خروجي در حالت فليپ فالپ عمـل ميكنـد            ۲اگر پين (.رله خاموش ميشود  ماژول  

  )۲ شماره-ها پايهپيكربندي
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  :اندازه و پايه هاي ماژول

  

  

  

  

  

  

  

  

   قطب الكترونيك تبريزشركت    


