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نتایج مقدمه

جمع بندی
از ماژول . فعال پیاده سازی شدRFIDدر این پروژه یک سیستم مکان یابی بر اساس تگ 

RFM12B به عنوان تگRFIDهمچنین چون این ماژول می تواند به عنوان . استفاده شد
روش مکان یابی در . نیز استفاده شدReaderگیرنده تنظیم شود ، از این ماژول به عنوان 

.این پروژه بر اساس روش هندسی و روش تعیین فاصله بر اساس توان دریافتی بود

:های صنعتیکاربرد 
مکان یابی کتاب های کتابخانه•
مکان یابی مدارک و وسایل ارزشمند در خانه•

اصلیمراجع

[1] M. Bouet, A. L. dos Santos, “RFID tags: Positioning principles and 
localization techniques”, 1st IFIP Wireless Days, Nov. 2008, pp.1 – 5

:RFIDهای ( برچسب)انواع تگ 

(Passive)تگ پسیو•
(Semi-passive)پسیونیمه تگ •
(Active)تگ فعال•

:مسالهصورت 
ور حض( و بدون مانع)می خواهیم موقعیت یک فرد متحرک که در یک محوطه مشخص 

.تعیین کنیمRFIDدارد را با استفاده از تگ 
:راه حل اجمالی

Readerاکتیو وصل می شود و در اطراف محوطه تعدادی RFIDبه متحرک یک تگ 

.  می شودتعیینفاصله ثابت نصب می شود و با توجه به توان سیگنال دریافتی 

روش پیشنهادی
:تعیین نوع تگ 

به این . ال کندفعال بعلت داشتن تغذیه جداگانه می تواند تا فاصله بیشتری ارستگ 
.استفاده می کنیماین نوع تگ علت در پروژه از 

:کاریفرکانستعیین

:انواع روش مکان یابی 
Scene)روش آنالیز صحنه • Analysis)
(Proximity)روش همسایگی •
هندسیروش •

(Geometrical Algorithms)

:یابیمکانروشتعیین
مان در این پروژه از ساده ترین روش مکان یابی ،  یعنی روش هندسی تقاطع سه ک

.تعیین می شود(RSS)فاصله با مالک توان دریافتی. استفاده می شود

:Readerوتگانتخاب

HOPEساخته شرکت RFM12Bگیرنده  -ماژول مخابراتی فرستنده RF
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:شماتیک سیستم 


