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RFID چیست؟ 

 RFID  مخفف عبارت Radio Frequency Identification  است. از « شناسایی از طریق فرکانس رادیویی»و به مفهوم

کارگیری آن نیز به زبان ساده نصب  شود. شیوه به و غیره استفاده می اشیا، انسان، دام این فناوری در شناسایی خودکار 

ای کوچک روی این اشیاست که فرکانس رادیویی اختصاصی خود را دارند و تنها با دریافت این فرکانس توسط دستگاه  تراشه

 . شود گیرنده و تطبیق آن در بانک اطالعاتی شی شناسایی شده و یا شی مورد نظر ردیابی می

شود، این قطعه در واقع یک فرستنده رادیویی است که از  یا همان برچسب استفاده می TAG ای به نام از تراشه RFID رد

توان اطالعاتی راجع به کاال، حیوان یا  می TAG یک میکروچیپ، یک آنتن و یک برد الکترونیکی تشکیل شده است. در این

تواند، اطالعاتی ساده مثل اسم و آدرس صاحب یک حیوان  این اطالعات میشود، قرار داد.  روی آن نصب می TAGانسانی که 

 .ای نظیر چگونگی مونتاژ یک خودرو باشد و یا اطالعات پیچیده

RFID چگونه کار میکند ؟ 

 تگ و یا دستگاه فرستنده خودکار ، شامل یک آنتن، یک چیپ و یک باطری )در تگ های فعال( است. زمانی که تگ نزدیک و یا در

 . محدوده کدخوان قرار می گیرد ، میدان مغناطیسی تولید شده توسط کد خوان باعث فعال شدن تگ می گردد

در نهایت داده توسط کدخوان دریافت و  . در ادامه ، تگ بطور پیوسته اقدام به ارسال داده از طریق پالس های رادیویی می نماید

 شودپردازش می  توسط نرم افزارهای مربوطه
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 کانس مورد استفاده :فر

اساتفاده   UHF(865-868MHz)و  LF (134.2Khz)با توجه به شرایط دام و نیازمندی هاای کنترلای عموماا از دو فرکاانس    

میشود. هر کدام از این فرکانس ها شرایط ویژه ای برای استفاده داشته که مهمترین آن محیط عملیاتی خواهد باود. بعناوان مثاال    

استفاده نمود. برای سایر دام ها نیز باه هماین    LFو برای است صرفا بایستی از فرکانس  UHFمیتوان از فرکانس برای دام سنگین

پیشانهاد مای     LFترتیب. الزم به توضیح است در محیط با شرایط سخت و محیط های که فلز به کار رفتاه، اساتفاده از فرکاانس    

 شود. 

 RFIDمزایای عمومی استفاده از پالک 

 به تفکیک هر استان از وضعیت دام هاو پرونده الکترونیکی تهیه آمار  ،ی شناسای 

  ... نگهداری اطالعاتی از قبیل شماره شناسایی، سن، نوع، تاریخ تولد، تاریخ پالک کوبی و 

  ی دام بر اساس کد گذاری ملمنحصر به فرد به دام بصورت خودکار و کنترل در صورت هر گونه استفاده تکراری  شناسه تخصیص 

 امکان ردیابی دام و فراورده های خام که شناسه آن در سامانه وجود داشته باشد و اعالم هرگونه مغایرت 

  کنترل حمل و نقل غیر مجاز دام 

 اعمال کنترل های الزم در خصوص ورود به قرنطینه 

  شناسایی قاچاق دام از/به کشور 

  و بیمارکنترل های الزم در خصوص از بین بردن دام های شناسایی شده 

 تهیه فهرست دام های کشتار شده در هر کشتارگاه و خروج شناسه از بانک اطالعاتی دام کشور 

  کنترل دام در زمان خرید و فروش 

  امکان اجرای پروژه های تحقیقاتی بر روی نمونه های مختلف دام 

 رای کنترل های آتی شناسایی وارد کننده ب 

 ساماندهی دام عشایری 

  کنترل فراورده های دامی خام برای عرضه 
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 انواع پالک های شناسایی دام

 Animal Ear Tag- RFIDپالک گوش 

 ISO14443-ISO15693-ISO18000 6C  پروتکل :

 13.56MHz , 860-860Mhzفرکانس: 

  Alien H3, Imping M4, Mifare UltraLightچیپ: 

 TPU (Ployurethane)مواد تولیدی: 

 Aluminum +PETآنتن: 

 و یا سایز دلخواه 70mm*80ابعاد: 

 سانتیگراد85تا + 40-دمای قابل استفاده: 

  100/000تعداد دفعات خواندن/نوشتن: 
 

 
 

 RFID- Animal Ear Tagپالک گوش 

 ISO11784/5  پروتکل :

 125Khz,134Khzفرکانس: 

 TK4100,Hitag1,Htag2,EM4200چیپ: 

 TPU (Ployurethane)مواد تولیدی: 

 Copper wireآنتن: 

 D30mm*H23.5mmابعاد: 

 سانتیگراد 85تا + 40 -دمای قابل استفاده: 

  100/000تعداد دفعات خواندن

 قابل استفاده برای دام سبک شامل گوسفند، بز و ...

 Animal Microchipمیکروچیپ 

glass grade-bio coating, Biochemical جنس: 

encapsulation 

 8mm,2.12*12mm,1.25*7mm*1.4 : اندازه

 antenna Copper : آنتن

 S256,Ntag216 EM4305,Hitag چیپ:

 134.2Khz,13.56Mhz فرکانس:

ISO11784/785,FDX- پروتکل:

B.HDX,ISO14443A 
 cm 5-1 خوانش: فاصله

 ... و شتر،ماهی سگ، اسب، برای استفاده قابل
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 RFID Bolus for livestock cattle Goatپالک داخل معده 

& sheep 
 Glass-Bioجنس چیپ: 

 ceramic Biocompatible پالک: جنس

 mm x 34 m 4 چیپ: سایز

 سانتیگراد درجه 80 تا 25-دمای قابل استفاده: 

 ,RH 60°C%95 استفاده: قابل رطوبت

 ,134.2KHz 125KHz  فرکانس:

  B-FDX 11784/5پروتکل:

 15cmفاصله خوانش: 

 ,RFID Bird Tagپالک پا برای پرندگان 

Bird Management 
 11mmx12mm with 8.5mm internal D سایز: 

 125khz/134.2khzفرکانس: 

 S /EM4305/Hitag /TK4100 EM4100 چیپ:

 ISO11784/11785 پروتکل:

 ABS/PP جنس:
 

 

 

  در پالک با فرکانسLF  صرفا امکان نگهداری یک سریال، در فرکانسHF که عموما در حوزه دام استفاده نمیشود معادل ،

1K  و در فرکانسUHF  512بصورت معمول bits 

  میکروچیپ های تزریقی وBolus  صرفا در فرکانسLF .قابل تولید خواهد بود 
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 (Reader)دستگاه های خوانش

 

 134.2فرکانس:

 FDX-B, ISO 11784-11785استاندارد: 

 ms100>زمان خوانش: 

 OLED 64*128نمایشگر: 

 سریال 6000حافظه: 

 سال 10نگهداری اطالعات: 

 زبان: انگلیسی

 درجه سانتیگراد 50تا  10-دمای عملیاتی: 

 گرم)بدون باطری( 300وزن: 

  Khz 134.2-125فرکانس: 

 FDX-B, ISO 11784-11785استاندارد: 

 USB و   Bluetoothکانال ارتباطی: 

 OLED 32*128نمایشگر: 

 سریال 7000ظرفیت حافظه: 

 FDX-B: 17CM, Microchip 9CMفاصله خوانش: 

 درصد 90تا  5رطوبت محیط: 

 زبان: انگلیسی

 سانتیگراد 65تا  30دمای حافظه: 

 AA4منبع تغذیه: 

 

 

  Khz 134.2فرکانس: 

 FDX-B, ISO 11784-11785استاندارد: 

 USB و   Bluetoothکانال ارتباطی: 

 OLED 7*24نمایشگر: 

 حافظه: ندارد

 FDX-B: 10cm, Microchip: 7cmفاصله خوانش:  

 درصد 90تا  5رطوبت عملیاتی: 

 زبان: انگلیسی

 سانتیگراد 65تا  30دمای عملیاتی: 

 گرم )بدون باطری( 110وزن: 

 AA4منبع تغذیه:

 


