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 R30xسری های اثرانگشت راه انداز ماژول FDB-300راهنمای کامل برد 

 
 

 

 

 

 

های اثر انگشت برای راه اندازی انواع ماژول اثر انگشت طراحی شده است به طوری که برای کنترل همه ماژول FDBهای بردمجموعه 

(FP20,SM630,R308,R301,FPM10)   فقط یک سریAT-COMMAND  نویسی روش فقط با یک بار برنامهاین ی تا بوسیلهالزم است

 .ای اثر انگشت را راه اندازی کنیدهاز ماژولکدام هر

البته برای هر سری از ماژول های اثرانگشت در باشد، های اثر انگشت مختلفی میبا وجود سخت افزاری یکسان قادر به راه اندازی ماژول FDBبرد 

و مشخص جدولی قرار دارد  FDBبرد در پشت لذا در هنگام خرید توجه داشته باشید که ارائه شده است.  FDBنسخه های مجزایی مدلی از 

توان میبرد به  "AT\r"همچنین با ارسال دستور  میباشد. FDB-300به عنوان مثال   FDBتوسط نام ماژول اثر انگشت پشتیبانی شده ی کننده

  را در اختیار دارید. FDB شما کدام نسخه از متوجه شد که

 : FDB-300برد  مشخصات فنی

 ولت 4.4الی  5.4 کاریولتاژ 

 میلی آمپر 11الی  51 جریان مصرفی

 TTL  (Baud rate = 9600bps , Data bit = 8-bits , Parity check = none , stop bit=1) سریال پروتکل ارتباطی

 اثرانگشت 155 ظرفیت حافظه

با سخت افزاری یکسان در مدلهای مختلفی برای راه اندازی ماژولهای اثرانگشت مختلف ارائه شده است، لذا در  FDB برد راه اندازتوجه مهم: 

 هر مدل به ولتاژ کاری آن دقت کافی را داشته باشید، تا آسیبی به برد راه انداز و ماژول اثرانگشت وارد نگردد.

 : ویژگی ها

 و نیز مدیریت حافظه شتجستجو ، ذخیره ، حذف خودکار و دستی اثر انگ 
  ای مناسب برای دربازکن دارای خروجی رله ،Buzzer  ... فعال در هنگام تشخیص اثرانگشت معتبر(یا( 

  مناسب برای کار با توابع وقفه سریال، دارای دو وقفه 

  قابلیت تغذیه توسط برد راه انداز( عدم نیاز به تغذیه مجزا برای ماژول اثرانگشتFDB) 

 )قابل اتصال به کامپیوتر و راه اندازی ماژول اثرانگشت دلخواه )استفاده از داده های اثرانگشت در نرم افزارهای جانبی 

  کوچک ، ارزان قیمت و کم مصرف 
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 مشخصات پایه ها :

 توضیحات اسم پایه شماره پایه

5 GND  برد راه انداز )زمین( منفیتغذیه FDB-300 

2 VCC  برد راه انداز تغذیه مثبت FDB-300 

3 RESET برد راه انداز مجدد  شروع FDB-300 

4 INT1  در صورت دریافتAT-Command  کندمیلی ثانیه یک می 21صحیح ماژول این پایه را به مدت. 

1 INT2  کندمیلی ثانیه یک می 21قبل از ارسال پاسخ ، ماژول این پایه را به مدت. 

6 TX TX برد راه انداز  سریال پورت FDB-300 

7 RX RX برد راه انداز  سریال پورت FDB-300 

8 RELAY  کندفعال میثانیه  میلی 5555تا5بین را خروجی این برد راه انداز در صورت صحیح بودن اثرانگشت. 

9 FP_RX  سیمجهت اتصال RX ماژول اثرانگشت 

55 FP_TX  سیمجهت اتصال TX ماژول اثرانگشت 

55 FP_V+  انگشتماژول اثر تغذیه مثبتجهت اتصال سیم 

52 GND  ماژول اثرانگشت تغذیه منفیجهت اتصال سیم 

 های اثر انگشت می توانندعالوه بر دریافت اطالعات، وظیفه تغذیه ماژول اثرانگشت را نیز دارد ، لذا ماژول FDB-300 برد راه انداز: توجه مهم

 .تغذیه شوند 52و  55ریق پایه های از ط

 عملکرد دستورات :

 دستورات پاسخ عملکرد

و نیز  FDB-300و صحیح بودن ارتباطات برد راه انداز آماده بودن  جهت اطالع از

 شود.معرفی ماژول اثرانگشت پشتیبانی شده ، نام آن  ارسال می
"R30x" "AT" 

 "?FDB Vx.x" "AT+VER" (باشدنسخه میشماره  x.x) .کندرا ارسال مینسخه نرم افزار برد راه انداز 

 بر حسب میلی ثانیه.  xxxxمقدار با  Relayتنظیم زمان فعال بودن پایه 

 (باشدمیلی ثانیه می 5555آن فرض )مقدار پیش
"OK" "AT+RELACTIME=xxxx" 

 :کردن اثر انگشتجستجو

با فرمت  اگر اثر انگشت در حافظه ذخیره شده باشد آدرس آن خانه از حافظه را

خطاهای مربوطه کند در غیر این صورت یکی از می ارسال xxxxدهی به شکل ده

 به جدول خطاها مراجعه نمایید. خطا. برای اطالع از نوع کندرا ارسال می

"IDxxxx" 
"Err0" 

"Err2" 
"Err5" 
"Err6" 

"AT+CHECK" 

 :پاک کردن تمام اثر انگشت ها

شود در در حافظه پاک می های موجودبا اجرای این دستور تمامی اثرانگشت

برای اطالع از نوع خطا به جدول  ؛شویدمیمواجه  7صورت باخطای شماره غیراین

 مراجعه نمایید.خطاها 

 

 
"OK" 
"Err7" 

 
 

"AT+DELALL" 
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 با آدرس آن: اثر انگشتیک پاک کردن 

قصد حذف آن وجود دارد ارسال ای که آدرس حافظه  xxxxبه جای عبارت اگر 

 شود، اطالعات آن آدرس حافظه حذف می گردد.

مواجه  8و  5،  5در صورت بروز مشکل در عملیات مذکور با یکی از خطاهای شماره 

 خواهید شد که برای اطالع از نوع خطا به جدول خطاها مراجعه نمایید.

"OK" 
"Err0" 

"Err1" 

"Err8" 

"AT+DEL=xxxx" 

 :پاک کردن اثر انگشت به صورت اتوماتیک

ماژول و اعمال این دستور به برد  بر رویهای معتبر با گذاشتن یکی از اثرانگشت

 .می گرددسپس حذف شناسایی  جستجو ،اثرانگشت مذکور ، اندازراه

 8و  1،  2،  5در صورت بروز مشکل در عملیات مذکور با یکی از خطاهای شماره 

 مواجه خواهید شد که برای اطالع از نوع خطا به جدول خطاها مراجعه نمایید.

"OK" 
"Err0" 

"Err2" 

"Err5" 

"Err8" 

"AT+DELAUTO" 

 :ذخیره کردن اثر انگشت

سپس انگشت روی شود باید یک آدرس از حافظه ارسال   xxxxبه جای عبارت 

ه انگشت در حافظاثر، در صورتی که قبال اطالعات گیردپنجره ماژول اثرانگشت قرار 

، در ذخیره خواهد شداثر ، اطالعات باشد یا آدرس انتخابی خالی باشد ذخیره نشده

ه خواهید شد که مواج  9،  4،  3،  2،  5غیر این صورت با یکی از خطاهای شماره 

 برای اطالع از نوع خطا به جدول خطاها مراجعه نمایید.

"OK" 
"Err1" 

"Err2" 

"Err3" 

"Err4" 

"Err9" 

"AT+ADD=xxxx" 

 "?NUMxxxx" "AT+EMPTYMEM" شود.مشخص و ارسال می xxxxمیزان ظرفیت خالی ماژول اثر انگشت با مقدار 

نیز در پایان هر پاسخی  FDB-300 برد راه انداز باشد نیز ارسال شود،می r\کتر اکه معادل کار (0x0D)ر ادبعد از ارسال هر دستور باید مق: توجه

 کند.را ارسال می r\دهد کارکترهای که می

 جدول خطا ها :

 خطا ها توضیحات

 OK !عملیات درخواستی با موفقیت انجام شد

 Err0 !مورد نظر خالی است یا حافظه های حافظه

ID مورد نظر از میزان حافظه ماژول بیشتر است! Err1 

 Err2 (ثانیه Timeout :55میزان ) .زمان جست و جو اثر انگشت به پایان رسیده است

ممکن است زمان لمس کوتاه بوده است ویا انگشت به ، عملیات اضافه کردن اثر انگشت با خطا مواجه شده است

 است!اسکن قرار نگرفته پنجره بی در محل خو
Err3 

 Err4 !اثر انگشت مورد نظر قبال در حافظه ذخیره شده است

 Err5 !اثر انگشت مورد نظر در حافظه وجود ندارد

 Err6 !عملیات جست و جو کردن اثر انگشت با خطا مواجه شده است

 Err7 !ها با خطا مواجه شده استعملیات پاک کردن تمام اثر انگشت

 Err8 !انگشت با خطا مواجه شده استعملیات پاک کردن اثر 

 Err9 !در این خانه از حافظه اطالعات اثر انگشت وجود دارد
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 : حافظه ها

 سیستم مدیریت حافظه برد راه اندازاگرچه داده های مربوط به اثر انگشت در خود ماژول های اثرانگشت ذخیره و نگهداری می شود ولی 

FDB-300  ان عدم امکچراکه  ؛به حداکثر رسانده استبا توجه به میزان حافظه هر کدام از آنها توانایی و قابلیت استفاده از ماژولهای اثرانگشت را

باشد، یک نقطه ضعف تمامی ماژولهای اثرانگشت محسوب می ی اثرانگشت قبلی میی جدید برروی حافظه اشغال شده که حاوی دادهذخیره داده

این نقص برطرف شده و ضریب امنیتی باالیی را به سیستم می دهد. لذا ذخیره داده برروی قسمتی از حافظه  FDB-300در برد راه انداز شود که 

اده چراکه ذخیره د ای دیگر اشغال شده است ، تنها در صورتی امکان پذیر است که اطالعات آن قسمت با فرمان کاربر پاک شودکه قباًل توسط داده

 های خالی حافظه امکان پذیر است.گشت جدید تنها در خانهاثران

 راه میزان ظرفیت خالی حافظه ماژولهای اثرانگشت از اهمیت ویژه ای در مدیریت حافظه و استفاده از تمام ظرفیت های آن برخوردار است، که برد

 این کار را سهل و آسان نموده است. FDB-300انداز 

 :INT2 و  INT1وقفه های 

اعمال وقفه صادر می کنند. شاید استفاده از این دو پین لزومی نداشته باشد ولی وجود آن هم پالسی جهت  FDBدر برد راه انداز  1و  4پین های 

 خالی از لطف نیست چه بسا در روند برنامه نویسی و برقراری ارتباط برای کاربر بهتر باشد.

INT1  صحیح دستور از سمت دریافت صورت درDevice  مورد نظر که می تواند یک میکروکنترلر ، یک برد آردوینو ، یکPLC ی یا هر پردازنده

 کند.میلی ثانیه فعال می 21را به مدت  4دیگری باشد، پایه 

INT2  300قبل از ارسال پاسخ از سمت-FDB  به منظور اعمال وقفه دریافت داده درDevice  ی ای را در پایهمیلی ثانیه 21مورد نظر یک پالس

 کند.اعمال می 1شماره 

 : RELAYخروجی 

نماید و در صورتی که اثرانگشت میاثر انگشت معتبر در حافظه خود ی جستجوشروع به  FDB-300برد  "AT+CHECK"اجرای دستور با 

که اثرانگشت در آن ذخیره شده آدرس آن خانه از حافظه عالوه بر برگرداندن  FDB-300معتبری در پنجره اسکن ماژول اثرانگشت قرار گیرد، برد 

 را به عنوان خروجی به مدت معلومی فعال می نماید.  8است، پایه شماره 

یا  از این خروجی می توان برای تحریک رله قابل تنظیم است. "AT+RELACTIME=xxxx"میزان فعال بودن این خروجی توسط دستور 

Buzzer  و ... بهره برد. هشدار دهنده ، تایید کنندهبرای کاربردهایی نظیر درب بازکن ، از آن استفاده کرد و 

 

 : FDB-300مدار استفاده از 

در نقش هشدار دهنده بهره گرفته  FDB-300برد راه انداز  8، و پایه شماره استفاده شده است  R301در شکل زیر برای مثال از ماژول اثرانگشت 

 در مدارات مختلف بنابر نیازمندی پروژه قابل استفاده است. FDB-300شده است. بدیهی است برد راه انداز 
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، کامپیوتر و ... را دارد، تنها کافی است مبدل سریال  PLCقابلیت راه اندازی توسط مندی از پروتکل سریال به دلیل بهره FDB-300برد راه انداز 

انداز راهمی توان برد TTLبه سریال USBمورد نظر خود برقرار نمایید. به عنوان مثال توسط یک مبدل  Deviceرا تهیه و ارتباط برد را با مناسب 

FDB-300 اثرانگشت با کامپیوتر بسازیدو یک دستگاه تشخیص  و ماژول اثرانگشت مورد خود را راه اندازی نمود. 

 اتصال به بردهای آردوینو :

از این برد راه انداز برای استفاده حداکثری از با تمامی بردهای آردوینو نیز سازگاری کامل دارد و به راحتی می توان  FDB-300انداز  برد راه

 ماژولهای اثرانگشت بهره برد.

 مشخصات فیزیکی :

 

 

 

 نمای باال


