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  يتيريمد يراهنما

  ستم كنترل تردد خودكار خودرويس
  
  
  RFIDمعرفي فناوري مبتني بر  -1

يكي از فناوري هاي نوين در حوزه كنترل دسترسي خـودرو در درب هـاي ورودي و     RFIDسيستم كنترل دسترسي خودرو مبتني بر 
به طور كلي اين فناوري را مي توان به صورت زيـر تقسـيم   . گيرد خروجي مي باشد كه امروزه به صورت وسيع مورد استفاده قرار مي

  :بندي نمود
  

  استفاده از نشانه هاي غير فعال   1-1
اين نشانه بر اساس نوع طراحي مي تواند بـرروي شيشـه خـودرو، زيـر     . در اين روش، بر روي هر خودرو يك نشانه نصب مي گردد

اين نشانه ها در داخل خود داراي هيچ منبع تغذيه اي . روي داشبورد خودرو قرار گيردبدنه، روي پالك و يا به صورت كارت هايي بر 
از مزيت هاي عمده اين نوع از نشانه ها ارزان بودن و پايداري آنها را مـي  . نمي باشند بنابراين طول عمر آنها تقريبا نامحدود مي باشد

اع، در كنار محل ورود و خروج خودروها و يا در زير آسفالت مي تواند نصـب  دستگاه قرائتگر اين نشانه ها بر روي ارتف .توان نام برد
متـري   8الـي   7به طور معمول بر اساس نوع شركت توليد كننده و فركانس كاري سيسـتم مـي تـوان انتظـار داشـت از فاصـله       . گردد

) 2(ه نصب دسـتگاه قرائتگـر و در شـكل    نحو) 1(در شكل . كيلومتر در ساعت را مورد شناسايي قرار داد 200خودروهايي با سرعت 
  .نمونه قرائتگر نشان داده شده است) 3(در شكل . محل نصب نشانه بر روي خودرو نشان داده شده است

  

  
  نحوه نصب سيستم - 1شكل 
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  نشانه نصب شده بر روي خودرو - 2شكل 

  

  
  نمونه قرائتگر  - 3شكل 

  
  استفاده از نشانه هاي فعال  1-2

بر . داراي يك باتري داخلي مي باشند بنابراين فاصله آنها از دستگاه قرائتگر مي تواند طوالني تر باشد  RFIDدر اين روش نشانه هاي 
محل نصب دستگاه قرائتگـر هماننـد دسـتگاه    . متر افزايش داد 200بازار مي توان اين فاصله را به حدود اساس محصوالت موجود در 

به طور كلي از لحـاظ  . قرائتگر روش غير فعال مي باشد با اين تفاوت كه اين نوع قرائتگر مي تواند زواياي بيشتري را نيز پوشش دهد
بنابراين بـه  . كل اصلي آن قيمت باالتر نشانه ها نسبت به نشانه هاي غير فعال مي باشداما مش. كارآيي سيستم فعال بسيار بهتر مي باشد

صورت خالصه مي توان گفت سيستم فعال براي كاربردهايي مناسب است كه تعداد خودروهاي آن كم مي باشد و يا هزينه نسبت بـه  
ناسب است كه تعداد خودروها بسيار زياد مي باشد بنـابراين  سيستم هاي غير فعال نيز براي كاربردهايي م. كارآيي اهميت كمتري دارد

  . پايين بودن هزينه نشانه ها داراي اهميت مي باشد
  
  اجزاي اصلي سيستم -2

بـه صـورت   ن نشانه هـا  ياز ايك نوع . همان طور كه ذكر گرديد اين نشانه از نوع غير فعال و در نوع موجود مي باشد :RFIDنشانه 
كه بر روي شيشه خودرو نصب مي گردد و در صورتي كه از شيشه جدا شود ديگر قابل استفاده نخواهـد  است  برچسب بسيار باريكي

نوع كارتي براي مهمانان و براي كسـاني  . استفاده قرار گيرد، نوع كارتي مي باشد تواند مورد يمنوع ديگري از نشانه غير فعال كه . بود
 . استفاده مي نمايند مجموعهاست كه از چند خودرو براي ورود به 

اين دستگاه داراي خروجـي  . در حالت عادي به ازاي هر مسير ورود و يا خروج يك دستگاه قرائتگر بايد نصب گردد: دستگاه قرائتگر
را كه مورد شناسايي قرار مي دهد، بالفاصله بـر روي خـط ارتبـاطي خـود       IDمي باشد و هر  RS232و يا   Ethernetهايي از نوع 

 غير فعال RFIDنشانه 
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 ينـه كـاهش مـ   يجه هزيشود و در نت يبه آن متصل م يشتريوجود دارد كه تعداد آنتن ب يقرائتگر ين دستگاههايهمچن. ارسال مي كند
 .ابدي

ايـن دسـتگاه كنترلـر داراي ويژگـي هـاي      . نترلر داردهر دستگاه قرائتگر جهت كاركرد به صورت مستقل نياز به يك دستگاه ك  :كنترلر
بـه  . تـا حـد بسـيار زيـادي از ترددهـا را در خـود ثبـت نمايـد        . وهاي مجاز به ورود  IDبه عنوان مثال مي تواند تمام . مختلفي است

ط دستگاه با سـرور مركـزي   بنابراين در صورتي كه ارتبا. دستگاههاي جانبي همانند راهبند فرمان دهد و يا ورودي سنسور داشته باشد
 . قطع گردد، سيستم مي تواند بدون مشكل به فعاليت خود ادامه دهد

UPS : سيستم، از  ياضطرارجهت تامين برقUPS نيز بايد استفاده گردد . 

افيـك بايـد   با توجه به سرعت باالي دستگاه قرائتگر، جهت استفاده كامل از مزيت هاي سيستم و جلـوگيري از تر   :راهبند سرعت باال
 . سرعت باال رفتن و پايين آمدن راهبندهاي موجود افزايش يابد

مـي شـوند هماننـد تصـوير راننـده، مشخصـات        مجموعهدر صورتي كه نياز باشد اطالعات مربوط به خودروهايي كه وارد : نمايشگر
 . ر بايد اختصاص داده شودخودرو و غيره از روي سرور مركزي براي نگهبان نمايش داده شود، يك سيستم براي اين كا

 . جهت برقراري ارتباط با سرور مركزي، يك بستر ارتباطي در مبادي ورودي مورد نياز است: بستر ارتباطي

از اين نرم افزار جهت مديريت تمامي دستگاههاي . جهت كاركرد سيستم نياز است يك نرم افزار مركزي آماده گردد  :نرم افزار مركزي
بدين ترتيب اگر فردي از يك درب وارد و از درب ديگر خارج گرديد، توسط اين . و خروجي ها استفاده مي گرددقرائتگر ورودي ها 

الزم به ذكر است كليه تنظيمات دستگاهها بايد توسط اين نرم افزار امكان . نرم افزار مي توان زمان ورود و خروج فرد را محاسبه نمود
  . پذير باشد

كسي نتواند بدون تاييـد دسـتگاه    نيهمچندليل اين كه دستگاه قرائتگر به صورت پيوسته روشن نباشد و به   :سنسور تشخيص خودرو
اين سنسور داراي انواع مختلفـي هماننـد حلقـه    . وارد و يا خارج شود، از يك سنسور تشخيص خودرو در هر مسير بايد استفاده گردد

 . هاي القايي زير آسفالت و يا مايكروويو است

 .جهت نشان دادن سريع مجاز بودن و يا غير مجاز بودن خودرو به نگهبان: المپي يا صوتي براي نگهباننشانگر 

در صورتي كه نياز بايد از دستگاههاي قرائتگر دستي و يا قابل حمل و نقل نيز استفاده گردد، اين سيسـتم نيـز   : دستگاه قرائتگر دستي
 . بايد مورد توجه قرار گيرد

هاي مربوط به نصب قرائتگر، سنسور تشخيص خودرو و كابل كشي ها از جمله مهمترين قسـمت هـا در نصـب    سازه : نصب سيستم
 . سيستم مي باشند


