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Abstract
Radio Frequency Identification, RFID, is a wireless identification method which uses
electromagnetic fields in order to communicate with electronic tags in the vicinity. In recent
years, in conjunction with the digitalization of society, RFID has become a popular method for
digital identification. RFID, as a method for digital identification, is often used for credit card
payments in store, access control to locked rooms and renting books at libraries. As a result of
RFID growing rapidly, different frequencies have emerged. In order to benefit from different
frequencies, a multi frequency RFID-reader was designed. The purpose of this study was to
examine which difficulties arise in the development of a small multi frequency RFID-reader.
This study shows that a small multi frequency RFID-reader lacks the conditions that are
required to reach the read distance specified in available research. Furthermore, the study
shows it is difficult to read different tags simultaneously without the use of a RTOS or a
multicore processor.
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Sammanfattning
Radio Frequency Identification, RFID, är en trådlös identifikationsmetod som använder sig
utav elektromagnetiskt fält för att kommunicera med elektroniska transpondrar i omgivningen.
RFID har de senaste åren i samband med samhällets digitalisering vuxit fram som en populär
metod för digital identifiering. RFID används bland annat som en digital identifieringsmetod
vid kortbetalningar, tillträdesåtkomst till låsta utrymmen och uthyrning av böcker i bibliotek. I
takt med RFID’s snabba framväxt har många olika frekvensband dykt upp. För att ta del utav
frekvensers olika fördelar togs en kompakt multifrekvent RFID-läsare fram. Syftet med studien
var att undersöka vilka svårigheter som kan uppstå när ett kompakt multifrekvent RFID-system
tas fram. Studien visar att en kompakt multifrekvent RFID-läsare saknar de förutsättningar
som krävs för att nå de läsavstånd som specificeras i tillgänglig forskning. Vidare visar studien
att det är svårt att läsa olika taggar ”samtidigt” utan användning av RTOS eller en flerkärnig
processor.
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Abbreviations
RFID
RAM
RTOS
DSR
IC
ISO
UID
FTDI
NXP
STM
RLC
LCR
miniVNA

Radio Frequency Identification
Random Access Memory
Real Time Operating System
Design Science Research
Integrated circuit
International Organization of Standardization
Unique identifier
Future Technology Devices International
NXP Semiconductors. Manufacturer of microprocessors
STMicroelectronics. Semiconductor manufacturer
Resistor, Inductor, Capacitor Circuit
LCR meter, used to measure inductance, capacitance and
resistance.
Vector network analyzer. Tool used to check and measure
antennas and RF-circuits.
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Introduktion

1.1 Bakgrund
Examensarbetet, som innefattar 15 högskolepoäng, är en del utav datoringenjörsutbildningen
Inbyggda system och utförs vid Jönköping University i samarbete med företaget Renz Sweden
AB. Koncernen Renz Metallwarenfabrik GMBH grundades 1925 utav Erwin Renz i Tyskland
och tillverkar postboxar för villor, lägenhetskomplex och företag. Renz-koncernen består idag
utav cirka 660 anställda och är idag ledande inom postboxtillverkning på den tyska, brittiska
och europeiska marknaden [13]. Renz Sweden AB, som är en del utav koncernen Renz
Metallwarenfabrik GMBH, är placerat i Jönköping. I Jönköping utvecklar Renz bland annat
system där RFID-taggar används för att identifiera användare och bevilja tillgång till postboxar.
Detta examensarbete, i samarbete med Renz, ämnar framtagning utav en kompakt
multifrekvent RFID-läsare med två radiochip för frekvenserna 125 kHz och 13.56 MHz. Tanken
med denna studie är att visa mer djupgående hur ett multifrekvent system kan fungera,
designas samt visa vilka svårigheter som kan uppstå, något som andra relaterade studier
saknar.
Radio frequency identification har de senaste åren i samband med samhällets digitalisering
vuxit fram som en populär metod för digital identifiering [1] [10] [11] och år 2017 uppskattades
det totala värdet för RFID-marknaden till 11.2 miljarder dollar [1]. De flesta i samhället har
någon gång stött på och använt RFID:
•
•
•
•

Vid kortbetalning i affärer
För att få tillträde till låsta utrymmen (rum, skåp, dörrar)
För att låna böcker på biblioteket
När man passerar en biltull

RFID-läsare består huvudsakligen av en mikrokontroll, ett eller flera radiochip och en eller flera
antenner där radiochipen kopplas till mikrokontrollen och antennerna kopplas till radiochipen.
RFID-läsare kommunicerar med objekt i omgivningen som ofta går under benämningen taggar.

1.1.1

Mikrokontroll

Mikrokontroller i RFID-läsare är programmerbara IC-kretsar som används för att
kommunicera med radiochipen via seriella gränssnitt. En integrated circuit (IC) är en
elektronisk krets bestående utav flera olika komponenter på samma kiselplatta. Genom att
implementera mjukvara på mikrokontrollen kan man bestämma om radiochipet ska läsa eller
skriva en tagg och i sådana fall vilken data som ska skrivas till taggen. Mikrokontrollen kan
användas för att köra den implementerade mjukvaran så att exempelvis radiochipet läser taggar
kontinuerligt eller i ett bestämt tidsintervall. I RFID-system är det vanligt att mikrokontrollen
skickar vidare taggdata till en dator eller server där tagginformation kan sparas och användas,
se
Figur
1.

Figur 1. Illustrerar kommunikation mellan RFID-läsare och tagg. [28]
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1.1.2

Radiochip

Radiochip är IC-kretsar som tar hand om all funktionalitet mellan mikrokontroll och antenn.
Radiochip innehåller både mottagare och sändare som skickar samt tar emot signaler till och
från antennen. Inkommande signaler från antennen förstärks och demoduleras för att
extrahera data ur den bärvåg som tagits emot ifrån taggen, extraherad data görs sedan om från
analog till digital och sparas i en buffert som mikrokontrollen kan läsa. För att skicka data
genererar radiochipet en växelströmssignal med en specifik frekvens som innehåller rätt data.
Denna signal som kallas för bärvåg transporteras sedan till antennen.

1.1.3

Antenn

1.1.4

Taggar

Antenner i kompakta RFID-läsare byggs som spolar. Växelströmsignalen som genereras i
radiochipet orsakar antennspolen till att generera ett alternerande elektromagnetiskt fält. Tack
vare det genererade elektromagnetiska fältet skapas en elektrisk spänning i taggens
antennspole, på detta viset kan taggens interna IC-krets drivas och skicka svar tillbaka till
RFID-läsaren.
Så kallade "taggar" är transpondrar som RFID-läsare kommunicerar med. Taggar är ofta
designade som nyckelbrickor, passerkort eller etiketter. Taggar består utav en antennspole,
integrerad krets och ibland ett batteri. Den integrerade kretsen är en liten mikroprocessor och
används för att möjliggöra kommunikation med RFID-läsare. Den integrerade kretsen
innehåller ett minne som är uppbyggt utav sektorer och block. I varje sektor finns det flera block
och varje block kan innehålla en mängd användardata beroende på hur stort minnet är.
Förutom användardata innehåller varje minne ett unikt ID-nummer (UID) som används för att
RFID-läsare ska kunna identifiera taggarna. Det finns många olika typer utav RFID-taggar.
RFID-taggar delas in i passiva eller aktiva taggar samt vilket frekvensband de arbetar inom.
Passiva taggar har ingen egen strömkälla och använder istället antennen för att samla energi
ifrån det elektromagnetiska fält som RFID-läsare ger ifrån sig medan aktiva taggar använder
sig utav batterier som strömkälla.
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1.2 Problembeskrivning
I takt med RFID-teknikens framväxt har mycket forskning gjorts i syfte att förbättra tekniken.
Till följd av detta har många olika RFID-standarder och frekvensband vuxit fram. Se Tabell 1.
Frekvensband

Low Frequency

High Frequency

Ultra
frequency

high

Microwave

Frekvens

125 kHz

13.56 MHz

433-956 MHz

2.45 GHz

Typiskt maximalt
läsavstånd

0.5 meter

1.5 meter

5 meter

10 meter

Egenskaper

Kort läsavstånd, låg
dataöverföringshasti
ghet, lättare för att
penetrera
metall.
Penetrerar vatten

Längre läsavstånd,
högre
dataöverföringshasti
ghet, kan penetrera
vatten
men
inte
metall

Långt läsavstånd,
kan läsa många
taggar
samtidigt.
Kan inte penetrera
vatten eller metall.
Hög
dataöverföringshast
ighet

Långt
läsavstånd,
kan läsa många
taggar
samtidigt.
Kan inte penentrera
vatten eller metall.
Hög
dataöverföringshasti
ghet.

Användningsomr
åden

Djuridentifikation

Biljetter, åtkomst till
lokaler, utrymmen.

Logistik

Biltullar

Tabell 1. Tabell som Illustrerar olika frekvensband som vuxit fram i RFID [25].

Olika frekvensband erbjuder olika fördelar, huvudsakligen är det läsavstånd, säkerhet och
läs/skrivhastigheter som varierar. För att scanna många taggar samtidigt, taggar som är långt
bort eller taggar som är i rörelse borde ett högt frekvensband användas, detta på grund av att
högre dataöverföringshastigheter ger snabbare läsningar och att högre frekvensband tillåter
längre läsavstånd [27]. Ska man scanna taggar som är nära och stillastående räcker det med ett
lägre frekvensband [25]. Ökad prestanda innebär också dyrare taggar. Taggar med låg frekvens
kostar bara några kronor medan taggar med högre frekvens kan kosta upp till 100 kronor styck.
Har man begränsad ekonomi och ska bevaka väldigt många objekt kan det därför vara
fördelaktigt med ett lägre frekvensband.
På grund av att olika frekvensband erbjuder olika fördelar är det ofta önskvärt att kunna
hantera flera frekvensband med samma RFID-läsare. Ett system som klarar av att hantera flera
frekvensband samtidigt kan även tänkas vara intressant för de parter och branscher där RFID
används för olika typer utav identifiering. Ett användningsområde där multifrekventa-system
kan tänkas vara fördelaktiga är inom logistiken [9], där olika föremål scannas. Låga frekvenser
penetrerar metallytor enklare och har lättare för att läsa föremål som innehåller vätskor. Höga
frekvensband och deras förmåga till att skicka information snabbare lämpar sig när många
föremål måste scannas samtidigt, exempelvis en kartong fylld med objekt [12]. Förutom att
effektivisera logistik kan multifrekvens-system drastiskt förbättra identifiering utav olika
objekt. Genom att placera flera olika taggar på objekt minimeras risken att missa objekt ifall
den första tagg-läsningen misslyckas [4][5]. Förmågan att hantera flera frekvensband med
samma RFID-läsare bidrar till ett större användningsområde och ökad flexibilitet. En
multifrekvent RFID-läsare kan tänkas vara billigare att tillverka då enbart en processor är
nödvändig, detta kan jämföras med att tillverka flera separata system, ett för varje
frekvensband.
Även ifall RFID-tekniken har funnits länge på marknaden kan multifrekventa RFID-system
vara komplexa att ta fram. Problemet uppstår i RFID-läsares radiochipsdesign. Radiochip är
designade för att arbeta i en specifik frekvens, detta gör hantering utav flera frekvensband svår
och innebär att radiochip endast kan kommunicera med taggar som använder samma
frekvensband [2] [6]. Inom radiokommunikation är det vanligt att ha en sändare kopplad till
en antenn. Sändaren skickar signaler till antennen som sedan sprids ut till omgivningen i form
av radiovågor. För att signalen ska bli så stark som möjligt är det viktigt att matcha impedansen
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mellan sändare och antenn. Med två sändare, i vårt fall radiochipen, blir impedansmatchning
problematisk eftersom varje radiochip vill driva olika mängder ström i antennen. För att
radiochipet ska kunna driva rätt mängd ström måste antennens motstånd också vara lagom. På
grund av förklaringen ovan blir det svårt att matcha samma antenn till två olika radiochip. En
lösning till problemet ovan kan tänkas vara en RFID-läsare med separata antenner till varje
radiochip. Denna design föreslås även i [2] och [6]. Den multifrekventa RFID-läsaren skall
fungera som en bordsläsare och skall användas på skrivbordet, precis som annan
kringutrustning till datorn. Därför är det viktigt att RFID-läsaren designas kompakt för att
utgöra ett så litet fysiskt fotavtryck som möjligt. En systemdesign med flera separata antenner
är problematisk eftersom alla antenner måste få plats utan att förstöra den kompakta design
som RFID-läsaren ska ha.
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1.3 Syfte och frågeställningar
I problembeskrivningen framgår att hantering utav flera frekvensband är problematisk
eftersom
•
•

Radiochip enbart är designade för att arbeta i en specifik frekvens.
Det är svårt att impedansmatcha samma antenn till olika radiochip.

I problembeskrivningen framgår också varför hantering utav flera frekvensband kan vara
önskvärt. Vidare framgår att dessa problem kan tänkas lösas genom att ta fram en RFID-läsare
med flera radiochip och antenner, där varje radiochip respektive antenn hanterar ett specifikt
frekvensband. Vidare framgår det i problembeskrivningen att systemdesignen ska vara
kompakt och minimalistisk, detta introducerar ny problematik eftersom
•

Det är svårt att ta fram ett multifrekvent RFID-system med flera antenner som samtidigt utgör
ett minimalt fysiskt fotavtryck.

Syftet med denna studien är:
Att undersöka och visa vilka svårigheter som kan uppstå vid framtagandet av ett kompakt multifrekvent RFIDsystem.

För att ta fram en RFID-läsare måste hårdvara samt mjukvara designas. Eftersom systemet
kommer att bestå utav flera radiochip och antenner är det viktigt att hårdvarudesign blir
korrekt. Mjukvaran sköter kommunikation mellan mikrokontroll och radiochip, möjliggör
läsning utav taggar samt bestämmer hur radiochip ska samspela för att kunna läsa olika typer
av taggar. Därmed är studiens frågeställning:
Vilka svårigheter kan uppstå vid framtagandet av ett kompakt multifrekvent RFID-system?

1.4 Omfång och avgränsningar
1.4.1

Mjukvara

1.4.2

Hårdvara

1.4.3

Taggar

Mjukvaran som implementeras möjliggör endast läsning utav taggars UID, det vill säga, deras
unika ID-nummer.
Studien tar endast hänsyn till den specifika hårdvaran som används under examensarbetes
gång. Mikroprocessorn som används i denna studie är en STM32F030K6T6, utvecklad utav
STMicroelectronics. MIFARE-radiochipet är en PN512, utvecklad utav NXPSemiconductors.
EM-radiochipet är en HTRC110, utvecklad utav NXPSemiconductors.
Alla taggar som nämns i denna studie är passiva, detta innebär att taggen inte har någon egen
dedikerad strömförsörjning. Alla taggar som nämns i denna studie är av standarden EM eller
MIFARE. EM-taggar arbetar i frekvensen 125 kHz och MIFARE-taggar arbetar i frekvensen
13.56 MHz. Taggarna som användes i detta arbetet kan ses i bilaga 12.

1.5 Disposition
Rapporten börjar med att förklara bakgrund och relevans till problemet som ska lösas. Vidare
förklarar rapporten vilka metoder och tillvägagångssätt som ska användas för att lösa
problemet. Därefter beskrivs de teoretiska delarna som behövs för att utföra arbetet samt
besvara rapportens frågeställningar. Efter teoretiskt ramverk presenteras hur arbetet har
genomförts. Slutligen presenteras resultat samt slutsatser.
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2

Metod och genomförande

2.1 Ansats
Studien ämnar framtagning utav en artefakt i form av en RFID-läsare som ska lösa problemet
beskrivet i problembeskrivningen. Förutom att två antenner och radiochip ska användas är
design för varken hårdvara eller mjukvara förutbestämd. Studien kommer därför att utformas
likt ett sökande där utvecklingsprocessen sker iterativt. Detta innebär att RFID-läsaren
utvecklas och förbättras stegvis utifrån utvärderingar. Det som är skrivet ovan går hand i hand
med Design Science Research (DSR) och därför har DSR valts som forskningsmetodik för att
besvara de frågeställningar som introducerats i denna studie.

2.1.1

Design Science Research

DSR har sitt ursprung i informationsteknik och används när forskare vill förbättra samhället
genom att lösa problem [3]. För att lösa praktiska problem i samhället tar forskaren fram
artefakter. En artefakt definieras som ett objekt, skapat av människan och kan vara mjukvara,
en prototyp, ett verktyg eller en maskin. Enligt [3] kan sambandet mellan människa, artefakt
och problem förklaras med nedanstående bild, se Figur 2. Enligt [14] är DSR ett sätt för forskare
att söka sig fram till lösningar på problem, detta innebär att forskare inte vet hur lösningen ser
ut från första början. Detta leder naturligt till en iterativ forskningsprocess där artefakten
utvärderas och förbättras och på så vis bidrar med ny kunskap samt nya forskningsbidrag.

Figur 2. Samband mellan Person, artefakt och problem.

2.1.2

Litteraturstudie

För att ta fram en multifrekvent RFID-läsare behövs teori som förklarar hur dessa kan designas.
Denna teori skall samlas in med hjälp utav en litteraturstudie. Syftet med litteraturstudien är
att finna tidigare relaterade studier som tagit fram ett multifrekvent RFID-system samt få en
bredare kunskap om området. Utifrån den insamlade teorin förbereds författaren inför det
praktiska arbete som ska utföras och på så vis underlättar detta framtagningen utav artefakten.
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2.2 Koppling mellan frågeställningar och metod
För att besvara studiens frågeställning
”Vilka svårigheter kan uppstå vid framtagandet av ett multifrekvent RFID-system?”

användes forskningsmetodiken Design Science Research och för att underlätta
forskningsarbetet utfördes även en litteraturstudie. Motiveringen bakom metodvalet är att en
artefakt i form av en RFID-läsare skall tas fram. Eftersom Design Science Research fokuserar
på framtagandet av artefakter för att lösa problem passade denna forskningsmetodiken bra.

2.2.1

Koppling mellan Design Science Research och frågeställning

2.2.2

Koppling mellan litteraturstudie och frågeställning

I problembeskrivningen förklaras varför hantering utav flera frekvensband är problematiskt.
Vidare framgår att problemet kan tänkas lösas med en RFID-läsare bestående utav flera
radiochip och antenner. I ansats förklaras hur forskningsmetodiken DSR används för att ta
fram artefakter för att lösa praktiska problem. För att ta fram artefakten i form av en
multifrekvent RFID-läsare utfördes ett praktiskt arbete på Renz Sweden AB. Det praktiska
arbetet realiserades utifrån den teori som togs fram under litteraturstudien och på så vis kunde
hårdvara, för ett multifrekvent RFID-system tas fram. Den praktiska delen bestod även utav att
implementera mjukvara. Syftet med mjukvaruimplementeringen var att få en fullt funktionell
RFID-läsare genom att utveckla mjukvara lämpad för den hårdvara som togs fram. Genom
iterativ utveckling, utvärdering och förbättring utav artefakten kunde observationer och
mätvärden samlas in för att besvara studiens frågeställning.
Syftet med litteraturstudien var att finna teori som behandlar framtagning utav multifrekventa
RFID-läsare och vad som kan vara bra att veta när man designar dessa. Tack vare
litteraturstudien kunde författaren få större kunskap om området och förberedas inför det
praktiska arbete som skulle utföras. De kunskapskällor som användes i litteraturstudien var
huvudsakligen böcker, tekniska datablad, journalartiklar samt konferensbidrag.
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2.3 Arbetsprocess
Arbetet började med en litteraturstudie för att undersöka och få en översikt av den teori som
finns tillgänglig. När litteraturstudien var klar valdes relevanta delar av teorin ut som behandlar
framtagande utav multifrekventa RFID-läsare. Efter att informationen, som utgör studiens
teoretiska ramverk, hade samlats in gick arbetet över till den iterativa utvecklingsfas, där
artefakten utvecklades, utvärderades och förbättrades. Baserat på utvärderingarna gjordes
försök till att förbättra och utveckla artefakten ytterligare. Slutligen gick studien över till sista
steget där resultat och slutsatser presenteras. Se Figur 3.

Figur 3. Flödesschema som visar examensarbetets arbetsprocess.

Figur 4. Riktlinjer i design science research [24]

Som ansats nämner ska arbetet utföras enligt Design Science Research. För att använda DSR
följde arbetet de riktlinjer som kan ses i Figur 4.

2.3.1

Riktlinje 1: Artefakt

I DSR tar forskare fram artefakter för att lösa praktiska problem.
Utifrån den teori som samlades in togs en artefakt i form av en multifrekvent RFID-läsare,
kapabel av att läsa EM och MIFARE-taggar, fram för att lösa de problem som är beskrivna i
problembeskrivningen.

2.3.2

Riktlinje 2: Problemrelevans

Artefakten som tas fram ska lösa viktiga och relevanta problem.
RFID är ett populärt och snabbt växande område. I takt med RFID’s framväxt har många
frekvensområden med olika fördelar dykt upp. För att ta del utav olika frekvensers fördelar
föreslår denna studie en multifrekvent RFID-läsare. Denna studie, till skillnad från andra
relaterade arbeten, visar också vilka svårigheter som kan uppstå när en kompakt multifrekvent
RFID-läsare tas fram.
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2.3.3

Riktlinje 3: Utvärdering utav artefakt

För att visa nytta, kvalitet och effektivitet måste artefakter utvärderas.
Syftet med utvärderingen är att mäta hur väl RFID-läsaren presterar och utifrån dessa
mätningar förbättra RFID-läsaren. För att utvärdera den framtagna artefakten ska
kvantitativa mätningar göras och med mätningar avses att tilldela numeriska värden till det
som undersöks [26]. Eftersom RFID är en trådlös identifikationsmetod är det intressant att
veta hur långt bort taggar kan läsas, därför ska utvärdering ske genom att mäta maximalt
läsavstånd mellan RFID-läsare och tagg. Eftersom systemet ska hantera två olika typer utav
taggar är det intressant att veta hur snabbt den kan läsa två olika taggar. Därför ska
utvärdering också ske genom att mäta den totala tid det tar för att läsa två olika taggar samt
genom att mäta lästid för respektive radiochip. För att mäta maximalt läsavstånd samt lästid
utfördes läsningar utav EM-taggar samt MIFARE-taggar. Alla läsningar utfördes med fri sikt
mellan läsare och tagg, det vill säga att inget hinder befinner sig emellan. Detta gjordes på
grund av att läsavståndet är som bäst när inget hindrar radiovågorna från att nå taggarna och
dels på grund av att det är så denna RFID-läsaren kommer användas i praktiken. RFIDläsaren testades genom att köra mjukvaran i utvecklingsmiljöns felsökningsläge. Tack vare
felsökningsläget kunde den implementerade mjukvaran felsökas i realtid samt ge en bra
översikt av RFID-läsarens beteende.
2.3.3.1
Maximalt läsavstånd
Maximalt läsavstånd mättes i enheten centimeter och gjordes manuellt med måttstock. För att
mäta detta värde placerades en tagg på läsaren och utifrån detta startläge ökades avståndet
mellan läsare och tagg succesivt. Mätningarna upprepades tills artefakten inte längre klarade
av att läsa taggen. Det läsavstånd som noterades sist innan misslyckad läsning räknades som
det maximala avståndet. För att veta om en läsning har skett loggas avläst data i
felsökningskonsollen varje läsning, om ingen data visas klarade RFID-läsaren inte av att läsa
taggen. För att säkerställa att läsningen var korrekt jämfördes den loggade datan med
tagginformationen som visades i android-applikationen ”NFC Tools”, se Bilaga 11.
2.3.3.2
Lästid
Det finns flera tillvägagångsätt för att mäta hur lång tid något tar för mikroprocessorn att
utföra. I inbygga system är det vanligt att växla en utgångspinne mellan högt och lågt för att
mäta tid, dels på grund av att mikroprocessorn gör det väldigt snabbt och för att det inte
påverkar mätresultatet men också för att det är enkelt. I denna studie mättes lästid i enheten
millisekunder och gjordes genom att växla en utgångspinne på mikrokontrollen mellan ”högt”
och ”lågt” varje gång en läsning hade gjorts. För att mäta total lästid växlades en utgångspinne
mellan ”högt” och ”lågt” varje gång båda taggarna hade blivit avlästa. För att mäta tiden
användes ett oscilloskop för att kolla hur lång tid utgångspinnen hade varit ”hög” eller ”låg”, se
Bilaga 20. För att kompensera för tidsvariationer mättes tiden 10 olika gånger och utifrån dessa
10 mätningar togs ett medelvärde fram. 10 olika mätpunkter anses vara tillräckligt många
eftersom det tar bort de större tidsskillnader som syns vid jämförandet av enstaka mätningar.

2.3.4

Riktlinje 4: Forskningsbidrag

All design science forskning måste bidra med ny tydlig kunskap.
Studien visar hur en multifrekvent RFID-läsare kan tas fram och vilka svårigheter som
eventuellt kan uppstå.

2.3.5

Riktlinje 5: Forskningsstränghet

Design Science Research förlitar sig på noggranna metoder för utvärdering och
konstruktion utav artefakter.
I denna studie används en noggrann utvärderingsmetod för att mäta RFID-läsarens prestanda.
Utvärderingsmetoden är utformad på ett tydligt och detaljerat sätt så att intressenter kan
reproducera mätresultaten.
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2.3.6

Riktlinje 6: Sökprocess

DSR är ett sätt för forskare att söka sig fram till lösningar på problem, detta
innebär att forskare inte vet hur lösningen ser ut från första början. Detta leder
naturligt till en iterativ forskningsprocess där artefakten utvärderas och
förbättras tills den bästa lösningen är nådd.
I denna studien utvecklades, utvärderades och förbättrades artefakten iterativt utifrån de
mätningar som utfördes.

2.3.7

Riktlinje 7: Framläggning utav studie

Design science forskning måste presenteras för teknik och ledningsorienterad
publik.
Studien redovisades i detta fall för Jönköping University samt Renz Sweden AB.

2.3.8

Litteraturstudie

Som beskrivet ovan började arbetet med en litteraturstudie för att hitta relevant teori och för
att bredda författarens kunskap om hur RFID-läsare kan designas. För att hitta relevant teori
användes söktermerna ”multi frequency rfid-reader”, ”rfid antenna coil design”, ”impedance
matching”, ”rfid reader design”, ”near field communication” samt ”rfid reader circuits”. För att
hitta relevant forskning har sökmotorer så som IEEE Xplore, Researchgate och ScienceDirect
använts. När inga relevanta forskningsartiklar har hittats eller om sökmotorerna inte har hittat
det som eftersökts har Google använts.

2.4 Datainsamling
En litteraturstudie gjordes i syfte att förbereda författaren inför framtagandet av artefakten.
Den litteratur som samlades in under litteraturstudien var huvudsakligen vetenskap, datablad
och böcker med fokus kring hur RFID-läsare kan designas. Vidare består studiens
datainsamling utav observationer och mätdata. Observationer är de svårigheter som upptäcktes
under arbetets gång och som användes för att besvara studiens frågeställning. Mätdata är de
lästider och läsavstånd som uppmättes under utvärderingarna av artefakten.

2.5 Testmiljö
Artefakten som tas fram i denna studie kommer endast att användas och testas i vanlig
kontorsmiljö. Se Bilaga 22.

2.6 Trovärdighet
Studiens trovärdighet kan grundas utifrån begreppen reliabilitet och validitet. Reliabilitet är ett
begrepp inom forskningen som används för att beskriva hur tillförlitliga studiers mätningar och
resultat är. Vidare används reliabilitet för att visa om studiens resultat är reproducerbart.
Validitet är ett begrepp inom forskningen som används för att beskriva hur relevanta studiers
mätningar är och om mätningarna mäter det som ska mätas.
I avsnitt 2.3.3 förklaras noggrant varför mätningarna är relevanta för studien, vad mätningarna
ska mäta och hur mätningarna utförs, detta ökar studiens reliabilitet och validitet. I avsnitt 4
förklaras hur artefakten tas fram och vilka förbättringar som görs, detta stärker studiens
reliabilitet ytterligare. Förutom att noggrant förklara studiens mätmetoder och arbetsprocess
kommer en stor del utav insamlad teori ifrån vetenskapliga källor, detta ökar studiens
trovärdighet.
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3

Teoretiskt ramverk

3.1 Koppling mellan teori och frågeställningar
För att realisera examensarbetet behövdes en teoretisk grund som bidrar med kunskap för hur
hårdvara till RFID-läsare, för flera frekvensband, kan designas. För att kompensera den
bristande mängd material som finns tillgänglig kring multifrekvens-läsare valdes även delar
som behandlar design utav vanliga RFID-läsare. På grund av dess komplexa natur valdes även
en stor mängd teori om hur man kan konstruera antenner till RFID-system.

3.2 Tidigare studier
Existerande vetenskap tenderar att handla om läsare med endast ett radiochip och det är
svårare att hitta forskning som behandlar läsare med flera radiochip. Teori som finns tillgänglig
föreslår att ett multifrekvent RFID-system kan tas fram genom att konstruera ett system
bestående av en mikrokontroll tillsammans med flera radiochip och tillhörande antenner.
I [2] tar författarna fram en handhållen RFID-läsare som är kompatibel med frekvensbanden
13.56 MHz samt 840 - 960 MHz. Detta görs genom att koppla två olika radiochip till en
mikrokontroll där varje radiochip är kopplad till en separat antenn. RFID-läsaren som
framställs i studien fungerar genom att först slå på ena radiochipet och slå av det andra. Det är
endast efter en lyckad läsning som första radiochipet avaktiveras och det andra aktiveras. Detta
innebär att användare får vänta tills rätt tagg hålls fram.
I [6] tar författarna fram en RFID-läsare som är kompatibel med frekvensbanden 125 KHz,
13.56 MHz och 2.45 GHz. Författarna i [6] föreslår, precis som i [2] att ett multifrekvent RFIDsystem kan designas genom att koppla olika radiochip med tillhörande antenner till
mikrokontrollen. I denna studien förklaras inte hur systemet fungerar eller hur hantering utav
de olika radiochipen sker. De studier som är beskrivna ovan använder sig utav färdiga
kommersiella produkter och ger enbart grundliga beskrivningar av hur systemen fungerar och
ser ut.

3.3 Design utav RFID-läsare
Existerande material föreslår att RFID-läsare huvudsakligen kan designas på två olika sätt,
antingen genom att designa en helt egen eller genom att använda färdiga radiochip. Enligt [15]
kan man konstruera en egen RFID-läsare genom att kombinera en transceiver, signalprocessor,
mikrokontroll, antenn och ett seriellt datainterface.
En digital signalprocessor (DSP) är en viktig del utav RFID-läsare som i realtid översätter
inkommande samt utgående elektriska signaler och som förändrar signaler genom att variera
deras frekvens och amplitud. Signalprocessorn ser till att antennen skickar ut rätt data och ser
till så att mottagen data blir användbar. Mikrokontrollen är hjärtat i RFID-läsaren och är en
programmerbar IC-krets som sköter all kommunikation mellan hårdvaruenheterna.
Mikrokontrollen bestämmer vad som ska göras, till exempel om en läsning eller skrivning ska
ske och i sådana fall vilken data som ska skrivas till taggen. En transceiver är en hårdvarukrets
som består utav sändare samt mottagare och hanterar all radiokommunikation via antenner.
Antennerna möjliggör kommunikation med taggar i närheten och ser till att vi kan skicka och
ta emot data via radiovågor. För att använda mottagna data brukar man implementera seriella
datainterface som möjliggör kommunikation mellan tex pc och RFID-läsare. [21]
Istället för att konstruera en egen RFID-läsare rekommenderar NXPSemiconductors istället att
ett RFID-system bör konstrueras med färdiga radiochip [16], se Figur 5. System som använder
sig utav färdiga radiochip består utav en mikrokontroll, radiochip, resonanskretsar samt
antenn. I dessa system kommunicerar mikrokontrollen med radiochipet för att tala om vad som
ska göras. Resonanskretsen filtrerar signalen till och från antennen samt ser till så att impedans
hos radiochip och antenn är lika stor.
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Figur 5. Illustrerar hur ett RFID-system kan designas. [16]

Färdiga radiochip i form av IC-kretsar tillverkas bland annat utav NXPsemiconductors, Texas
instruments och Microchip. Fördelen med att använda färdiga radiochip är att de innehåller all
hårdvarufunktionalitet som krävs för att läsa eller skriva taggar och levereras med
färdigimplementerad logik som förenklar mjukvaruutvecklingen avsevärt. Dessutom är
radiochipen enkla att använda och behöver i princip bara veta vad som ska göras och vilken
data som ska användas. Förutom enkel användning kommer färdiga radiochip med en rad
andra olika fördelar såsom låg strömförbrukning, strömsparfunktioner, analog frontend som
modulerar och demodulerar antennsignaler, stöd för ISO-standarder samt flera
kommunikationsgränssnitt till dator eller mikrokontroll. [16]
Konstruktion utav helt egna RFID-system kan göras på vanliga kopplingsdäck och är lämpligt
att göra i lärande syfte. Jämfört med att använda färdiga radiochip är konstruktion av en egen
RFID-läsare extra komplicerat och kräver bred kunskap om elektronik, signalhantering samt
radiokommunikation. Vid framtagning av en riktig produkt är denna metod inte att heller att
föredra eftersom kvalité och prestanda ofta blir bristande jämfört med färdiga radiochip.

3.4 Antenner
I RFID-läsare är antenner nödvändiga eftersom de ansvarar för funktionalitet som möjliggör
kommunikation med taggar i omgivningen [20]. Tack vare antenner kan den elektriska signal
som genereras i RFID-läsaren strålas ut till omgivningen i form av elektromagnetisk energi. Det
är denna elektromagnetiska energin som aktiverar taggar som befinner sig inom det utstrålade
elektromagnetiska fältet. Idag finns det färdiga kommersiella RFID-antenner som går att köpa,
dessa kopplas ofta till RFID-läsaren med hjälp utav coaxial-kablar. Nackdelen med
kommersiella antenner är att de ofta är dyra och inte får plats internt i själva läsaren.
Istället för att använda kommersiella antenner kan man konstruera en egen antenn.För att en
antenn effektivt ska stråla ut elektromagnetisk energi bör antennens längd vara proportionell
mot frekvensens våglängd [7]. Vid låga frekvenser, så som 125 KHz och 13,56 MHz blir
våglängden stor, detta bidrar till en antenn alldeles för stor för att få plats i små RFID-läsare
och således blir det svårt att designa en riktigt effektiv antenn.
Amperes lag säger att när ström färdas genom en ledare så bildas ett magnetfält runt ledaren.
Genom att snurra en ledare flera varv tätt kan man skapa ett starkare magnetiskt fält [7]. Ledare
som är lindade flera varv kallas även för spolar och istället för att använda kommersiella
antenner kan man använda spolar som resonerar i en specifik frekvens. Se Figur 6.

Figur 6. Antennspole på mönsterkort och en vanlig kopparspole.
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Spolar har en viktig egenskap, strömtröghet, vilket innebär att spolar hela tiden vill behålla sitt
nuvarande tillstånd. När ström börjar flöda försöker spolen stoppa strömmen från att passera
och istället lagra energin i form av ett magnetiskt fält. När strömmen slutar flöda försöker
spolen upprätthålla strömflödet genom att använda den energin som finns lagrad i det
magnetiska fältet. När växelström färdas genom spolen får vi ett alternerande magnetfält som
varierar i en viss frekvens. Enligt Faraday’s lag [7] har detta alternerade magnetfältet förmågan
att inducera en spänning i närvarande taggar och det är denna fundamentala princip som
möjliggör kommunikation i passiva RFID-system. Spolar har en rad fysiska parametrar som
direkt påverkar RFID-läsarens läsavstånd. Dessa parametrar är:
Storlek och antal varv utav antennspolen
Läsavståndet kan förlängas genom att öka styrkan utav det magnetiska fältet. Detta görs
huvudsakligen genom att öka storleken på spolens area och antalet varv i spolen. Ju starkare
magnetfält desto längre bort sprider det sig, därav kan man aktivera taggar längre bort. Det
magnetiska fält som skapas utav antennspolen är direkt proportionellt mot strömmen, antal
varv samt area utav spolen och kan beskrivas enligt, se Formel 1.
𝑩𝒛 =

𝝁𝟎 𝑰𝑵𝒂𝟐
𝟐(𝒂𝟐 + 𝒓𝟐 )𝟑/𝟐

Formel 1. Magnetiska fält.

Där:
Bz är det magnetiska fältet.
µ0 är en konstant för permeabiliteten i vakuum.
I är strömmen.
N är antalet varv av spolen.
α är radien av ett spolvarv.
r är avståndet från ledarens centrum.
Q-faktor (Quality-factor)
I RFID-läsare är antennspolen en del utav en resonerande krets. På grund av det oscillerande
beteende som kretsen har är dess prestanda kritisk för RFID-läsarens läsavstånd [7]. Q-faktorn
definieras som förhållandet mellan lagrad energi per cykel och bortslösad energi per cykel och
beskriver hur mycket oscillationer i en resonerande krets bromsas upp. Ett högt Q-värde
innebär att det tar längre tid att få stop på oscillationerna och ett lågt Q-värde innebär att det
tar kortare tid. Q-faktorn kan beräknas på två olika sett beroende på hur den resonerande
kretsen ser ut, se Formel 2 och 3.

𝑸 =

𝟏 𝑳
√
𝑹 𝑪

Formel 2. Q-värde i en seriekopplad resonanskrets.

𝑸 = 𝑹√

𝑪
𝑳

Formel 3. Q-värde i en parallellkopplad resonanskrets.

Där:
R är antennens resistor.
C är den totala kapacitansen i resonanskretsen.
L är den totala induktansen i resonanskretsen.

13

3.5 Impedansmatchning
När elektriska signaler transporteras mellan två olika ställen finns risken att en del av signalen
reflekteras tillbaka, vilket innebär en försvagad signal. För att undvika detta problem gör man
något som kallas impedansmatchning [23]. I RFID-system är impedansmatchningen kritisk
eftersom det direkt påverkar läsavståndet mellan läsare och tagg. I [23] försämras läsavståndet
med upp till 60 % när impedansen mellan radiochip och antenn inte stämmer överens. Termen
impedansmatchning kommer ifrån maximum power transfer theorem, som säger att för att
tillgodogöra maximal energi från en källa måste lastens impedans vara lika stor som källans
impedans. Genom att matcha impedanserna ser vi till att signalens energi kan absorberas och
på så vis undvika reflektion [23]. RFID-system består av radiochip och antenner. Radiochipet
skickar signaler till antennen som gör om signalerna till elektromagnetiskt fält. Radiochip och
antenner har egenskaper som definierar deras impedans och om dessa impedanser inte är lika
stora kommer det leda till energiförlust som försvagar radiochipets signal. Radiochipets
utgångsimpedans går inte att förändra och vi kan inte förändra antennens impedans utan att
ändra antennens fysiska parametrar. För att ta sig runt detta problem konstruerar man ett så
kallat ”matching network”. Ett ”matching network” är en elektrisk krets bestående utav
kondensatorer, spolar och motstånd som tillsammans förändrar antennens impedans så att den
matchar med radiochipets impedans.
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4

Iterationer

I detta avsnitt kommer det praktiska arbetet, utvärderingar och förbättringar att presenteras.
Det praktiska arbetet gick ut på att ta fram hårdvara samt mjukvara för den multifrekventa
RFID-läsaren. Det praktiska arbetet, tillsammans med utvald teori realiserade bildandet av den
multifrekventa RFID-läsaren. Framtagningen utav RFID-läsaren, utfördes i flera iterationer
vilket går hand i hand med den sökprocess som design science research förespråkar. Varje
iteration bestod utav tre olika moment, genomförande, utvärdering och förbättring. I
genomförande presenteras det praktiska arbete som utfördes. Varje genomförande följs utav
ett utvärderingsmoment och förbättringsmoment där artefakten utvärderas samt undersöks för
eventuella förbättringar.

4.1
4.1.1

Iteration 1
Genomförande

4.1.1.1
Design
Efter att teori hade samlats in kunde framtagandet utav RFID-läsaren påbörjas. Som teorin
föreslår kan ett multifrekvent RFID-system konstrueras genom att använda flera radiochip och
antenner kopplade till en mikrokontroll, se Figur 7.

Figur 7. Förenklad design utav systemet.

RFID-systemet skulle vara kapabelt av att läsa taggar i frekvensbanden 125 kHz och 13.56 MHz,
det vill säga EM och MIFARE-taggar. För detta syfte valdes radiochipet HTRC110 som arbetar
i 125 KHz-bandet och radiochipet PN512 som arbetar i 13.56 MHz-bandet. För att möjliggöra
kommunikation med radiochipen valdes mikrokontrollen STM32F030K6T6 från
STMicroelectronics. Till varje radiochip designades en antenn i form av en spole. Antennen för
HTRC110 designades för att gå utmed kanterna av mönsterkortet medan antennen för PN512
gjordes mindre för att kunna centreras innanför den större antennen, se Figur 8.

Figur 8. Visar antennernas placering(rött) på RFID-läsaren.
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Till PN512 fanns det mycket dokumentation och eftersom HTRC110-chipet är från samma
tillverkare blev valet utav radiochip enkelt. För att kunna använda avläst data till något nyttigt
skulle RFID-systemet vara kapabelt av att skicka data till en dator. För att inte behöva
implementera en egen USB-stack och på grund av att författaren hade erfarenhet av UART
valdes ett så kallat FTDI-chip. FTDI är en IC-krets som omvandlar USB till UART och gör att
man kan ansluta hårdvara via USB men kommunicera med hjälp utav UART. För att
kommunicera mellan mikrokontroll och PN512 valdes I2C-kommunikation, dels på grund av
det finns mycket dokumentation samt för att författaren och de anställda på företaget hade
erfarenhet av kommunikationsprotokollet sen tidigare. När hårdvarudesignen var bestämd
påbörjades framställandet av artefakten. Den färdiga artefakten kan ses nedanför, se Figur 9
och 10.

Figur 9. Framsidan utav artefakten. Kompakt multifrekvent RFID-läsare.

Figur 10. Baksidan av artefakten, här kan man tydligt se båda antennerna
, en mindre innanför den större. Kompakt multifrekvent RFID-läsare.
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4.1.1.2
Impedansmatchning för PN512
Som teorin föreslår behövdes impedansmatchning utföras för att minimera energiförlust i
signaler mellan radiochip och antenner. För att matcha PN512 med sin antennspole följdes de
rekommendationer som ges i [21]. Matchningskretsen som byggdes upp för att matcha
radiochipets och antennens impedans designades enligt följande exempel, se Figur 11.

Figur 11. Matchningskrets som används mellan radiochip och antenn [17].

Där:
PN51x/PN53x är vårt radiochip PN512.
EMC Filter används för att reducera störningar i närheten av 13.56 MHz bandet.
Matching circuit används för att transformera antennens impedans till radiochipets
impedans.
Antenna är RFID-läsarens antenn och illustreras som spolen Lant.
L0, Lant är spolar.
C0, C1, C2 är kondensatorer.
RQ är motstånd.
För att matcha impedansen mellan PN512 och antenn måste komponenterna ovan beräknas
och bestämmas. Matchningsprocessen började med att bestämma EMC-filtret, se blå del Figur
11. EMC-filtret fungerar som ett lågpassfilter och filtrerar bort frekvenser över 14.5 MHz. I [17]
rekommenderar NXP ett värde på L0 mellan 330-560nH. Kondensatorn C0 kunde sedan
bestämmas med en formel, se Formel 4.
𝑪𝟎 =

𝟏
(𝟐 × 𝝅 × 𝒇𝒓𝟎 )𝟐 × 𝑳𝟎

Formel 4. Beräkning utav C0 i figur 11.

Där:
ƒr0 är lågpassfiltrets gränsfrekvens mellan 14.5 till 22 MHz.
L0 är värdet på spolen i EMC-filtret. Ett värde mellan 330-560 nanoHenry (nH).
När EMC-filtret hade bestämts var det dags att ta reda på antennens egenskaper induktans,
resistans och kapacitans. För att mäta dessa egenskaper kopplades enbart antennen till en
MiniVNA Tiny+ och kalibrerades enligt de steg som presenteras i [21]. Vår antennspole Lant, i
Figur 11 ovan, kan ses som en ekvivalent krets, se Figur 12. Först mättes antennens reaktans,
Xs och antennens resistans, Ra vid frekvensen 1 MHz.

Figur 12. Ekvivalent krets för Lant i Figur 11.

Där:
Ca är antennens kapacitans.
Ra är antennens resistans.
La är antennens induktans.
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Med hjälp utav antennens reaktans, Xs, kunde antennens induktans, La, beräknas med
formeln, se Formel 5.
𝐗 𝐬 = 𝝎 × 𝑳𝒂

Formel 5. Antennens reaktans.

(𝟏) 𝐗 𝐬 = 𝝎 × 𝑳𝒂
(𝟐) 𝐗 𝐬 = (𝟐 × 𝝅 × 𝟏 𝑴𝑯𝒛) × 𝑳𝒂
(𝟑) 𝑳𝒂 =

𝐗𝐬
(𝟐 × 𝝅 × 𝟏 𝑴𝑯𝒛)

När antennens induktans, La, hade beräknats kunde motståndet RQ i Figur 11 beräknas med
formeln, se Formel 6.
𝟐 × 𝝅 × 𝟏𝟑, 𝟓𝟔𝑴𝑯𝒛 × 𝑳𝒂
𝑹𝑸 = 𝟎, 𝟓 × (
− 𝑹𝒂 )
𝟑𝟎
Formel 6. Beräkning utav motståndet RQ i Figur 11.

För att beräkna antennens kapacitans, Ca, måste antennens självresonans hittas. Genom att
sätta MiniVNA’s frekvensspann mellan 1 till 100 MHz och sedan plotta en graf på reaktans
som funktion utav frekvensen kommer en frekvens hittas där reaktans går från ett positivt till
ett negativt värde, se Figur 13.

Figur 13. Självresonansen hittad när reaktans går från positivt till negativt värde
(röd prick).

När självresonans hade hittats kunde antennens kapacitans beräknas med formeln, se Formel
7.
𝟏
𝑪𝒂 =
(𝟐 × 𝝅 𝒇𝒓𝒆𝒔 )𝟐 × 𝑳𝒂
Formel 7. Antennens kapacitans.

Där:
Ca är antennens kapacitans.
ƒres är antennens självresonans.
La är antennens induktans.
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När antennens egenskaper, induktans, resistans och kapacitans var beräknade användes ett
Excel dokument [19] som automatiskt tog fram lämpliga komponenter baserat utifrån
antennens beräknade egenskaper. Se Figur 14.

Figur 14. Excel-dokument som tar fram lämpliga komponentvärden.

Där:
Q är antennens Quality Factor som bestämdes till 30.
La, Ca, Ra är antennens uppmätta och beräknade egenskaper.
Rmatch är radiochipets impedans, alltså den impedans som antennen ska matcha.
Fres filter är EMC-filtrets gränsfrekvens.
RQ är det ”dämpmotstånd” som kopplas närmst antennen
L0 är EMC-filtrets spolar.
C0, C1 och C2 är våra kondensatorer.
Med givna värden på L0, RQ, C0, C1 och C2 kunde matchningskretsen, samma som i Figur 11,
simuleras med programmet RFsim99, se Figur 15 och 16.

Figur 15. Visar den matchningskrets som simuleras där blå är EMC-filtret, beige är matchningskretsen och grön
är antenn.
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Figur 16. Det simulerade smith-diagrammet i RFsim99 som visar impedansen.

I Figur 16 kan vi se det Smith diagram som simulerades, den röda markeringen till vänster
visar att vår antenn har impedansen 46,59 ohm. Detta är nära matchningsimpedansen
”Rmatch” som är 50 ohm, se Figur 14. Detta visade att vår krets var nära den målbild som
eftersträvades och därmed kunde komponentvärdena ovan användas i den riktiga
hårdvarudesignen.
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4.1.1.3
Impedansmatchning för HTRC110
Enligt [7] och [18] bör antennkretsen för radiochipet HTRC110 designas som en RLC-krets. Det
är en krets bestående av ett motstånd, en spole och en kondensator i seriekoppling. Se Figur 19.

Figur 19. RLC-krets bestående av en spole, motstånd och kondensator.

Där:
La är antennen(induktansen).
Ra är ett motstånd.
Ca är en kondensator.
RLC-kretsen i Figur 19 kan sedan utvecklas enligt [18] till Figur 20.

Figur 20. Utvecklad krets.

Kretsens strömbromsande motstånd Ra beräknades enligt formeln, se Formel 8.
𝑹𝒂 = 𝑹𝒂𝒏𝒕𝒆𝒏𝒏𝒂 − 𝑹𝒄𝒐𝒑𝒑𝒆𝒓 − 𝑹𝒓𝒇 − 𝑹𝒅𝒓𝒊𝒗𝒆𝒓
Formel 8. RLC-kretsens totala motstånd.

Där:
Rantenna är antennens uppmätta resistans och mättes med en LCR-mätare.
Rdriver är en konstant med värdet 3.5 Ω.
Rcopper är motståndet från antennens ledningar och anslutningsledningar på mönsterkortet.
Rrf är motståndet som orsakas utav virvelströmsförlust.
Rcopper och Rrf mättes med en network analyzer vid frekvensen 125 kHz.
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RLC-kretsens, Figur 19, totala motstånd kan definieras som, se Formel 9.
𝒁(𝒋𝝎) = 𝒓 + 𝒋(𝑿𝑳 − 𝑿𝑪 )

Formel 9. RLC-kretsens impedans.

Där:
Z är impedansen.
r är resistansen från spolen och kondensatorn.
XL är spolens reaktans.
XC är kondensatorns reaktans.
[7] föreslår att när Induktiv reaktans (XL) och kapacitiv reaktans (XC) är lika stora blir
impedansen minimal och strömmen maximal, se Formel 10.
𝒁(𝒋𝝎) = 𝒓

Formel 10. RLC-kretsens impedans när XL och XC tar ut varandra.

För att ta reda på när den maximala strömmen är tillgänglig måste vi beräkna det värde på Ca
som gör att XL och XC tar ut varandra. För att räkna ut XL och XC kan dessa formler användas,
se Formel 11 och 12.
𝑿𝑳 = 𝟐 × 𝝅 × 𝑭𝟎 × 𝑳𝒂

Formel 11. Induktiv reaktans i spole.

𝑿𝑪 =

𝟏
𝟐 × 𝝅 × 𝑭𝟎 × 𝑪𝒂

Formel 12. Kapacitiv reaktans i kondensator.

Där:
F0 är 125 000 Hz.
La är antennens induktans som mättes med en LCR-mätare vid frekvensen 1000 Hz.
Ca är det värde på kondensatorn i vår ekvivalenta krets.
XL är spolens reaktans.
XC är kondensatorns reaktans.
Med det beräknade XL kunde det Ca-värde som krävdes för att XL och Xc skulle eliminera
varandra beräknas.
(𝟏) 𝑿𝑳 = 𝟐 × 𝝅 × 𝑭𝟎 × 𝑳𝒂
(𝟐) 𝑿𝑪 =

𝟏
𝟐 × 𝝅 × 𝑭𝟎 × 𝑪𝒂

(𝟑) 𝑿𝑳 =

𝟏
𝟐 × 𝝅 × 𝑭𝟎 × 𝑪𝒂

(𝟒) 𝑪𝒂 =

𝟏
𝟐 × 𝝅 × 𝑭𝟎 × 𝑿𝑳

Det beräknade Ca -värdet är det kondensatorvärde som maximerar strömflödet till antennen.
Med beräknade värden på Ca och Ra fås maximal energiöverföring mellan radiochip och
antenn.
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4.1.1.4
Mjukvaruimplementering
För att möjliggöra läsning utav taggar implementerades mjukvara i programspråket C. Vidare
valdes utvecklingsmiljön Eclipse för att skriva och felsöka kod. Med läsning avses att läsa
taggarnas UID, det vill säga taggars ID-nummer. För att felsöka mjukvara användes en ”STlink”, dels för att den är specifikt utvecklad för processorer i serien STM32 och dels för att
anställda på företaget hade stor erfarenhet av systemet, se Bilaga 15. Detta är en in circuit
debugger utvecklad utav STMicroelectronics och gör det möjligt att pausa under exekvering,
analysera variabler, analysera minnesanvändning, göra utskrifter i felsökningskonsollen och
sätta breakpoints i koden.
Till mikrokontrollers som ingår i serien STM32 medföljer programmet ”STM32CubeMX”.
STM32CubeMX tillåter via ett grafiskt gränssnitt användaren att generera färdig C-kod för att
initiera hårdvarumoduler på mikrokontrollen. Citering ifrån STMicroelectronics,
”STM32CubeMX is part of STMicroelectronics STMCube™ original initiative to make
developers’ lives easier by reducing development effort, time and cost”.
Alla STM32 mikrokontroller har tillgång till STM32Cube Hardware Abstraction Layer (HAL).
STM32Cube HAL är ett API med färdigimplementerade funktioner som förenklar
användningen utav hårdvarumoduler.

4.1.1.5
Mjukvaruimplementering PN512
Mjukvaruimplementeringen startade med att använda programmet ”STM32CubeMX” som
genererar ett färdigt projekt inklusive den kod som krävs för att initiera alla nödvändiga
hårdvarumoduler. Efter att projektet hade genererats påbörjades utvecklandet utav mjukvara
för att läsa MIFARE-taggar. MIFARE är baserat på ISO-standard 14443 som beskriver hur
kommunikation mellan RFID-läsare och MIFARE-taggar ska ske.

Figur 21. Illustrerar hur läsning utav UID sker enligt ISO 14443

Enligt [23] kan läsning utav MIFARE-taggar ske såhär, se Figur 21. I flödet indikerar högerpilar
att RFID-läsaren skickar något till taggen och vänsterpilar indikerar att taggen svarar RFIDläsaren.
1. Läsaren skickar värdet 26 hexadecimalt. REQA, request command type A.
2. Om en tagg befinner sig inom det elektromagnetiska fältet som genereras utav läsaren
kommer taggen svara med ett ATQA-kommando, answer to request type A.
3. När läsaren har tagit emot ATQA skickar läsaren värdet 93 hexadecimalt, select code
type A och värdet 20 hexadecimalt, number of valid bits.
4. När taggen tar emot dessa kommandon svarar taggen automatiskt med sitt UID plus
checkbyte.
Mjukvara som utför de beskrivna stegen ovan kan ses i bilaga 1, 2, 3 och 4.
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4.1.1.6
Mjukvaruimplementering HTRC110
Efter att mjukvara för PN512 hade implementerats, påbörjades mjukvaruimplementering för
HTRC110-chipet. Syftet med denna mjukvaran var att möjliggöra UID-läsning utav EM-taggar.
På grund utav dålig dokumentation kring mjukvaruimplementeringen valdes istället färdig kod
som fanns tillgänglig. För att använda och anropa hämtad kod implementerades ny mjukvara,
se Bilaga 5. Färdig kod som användes hämtades på [22].
Efter att mjukvara för respektive radiochip hade implementerats skapades en oändlig whileloop med syftet att anropa mjukvara för varje radiochip. Förutom att anropa radiochipens
mjukvara implementerades också kod som togglar en led periodiskt för att se om programmet
hänger sig. Se Bilaga 6. Innan systemet började utvärderas gjordes ett test för att undersöka
ifall systemet var kapabelt till att utföra läsningar när två olika taggar befann sig i närheten
samtidigt. Vid testet observerades att systemet kan läsa när två olika taggar befinner sig i
närheten samtidigt och att RFID-läsaren hela tiden skiftar mellan de olika taggarna, se Bilaga
9.

4.1.2

Utvärdering och observationer

Vid läsning utav MIFARE-taggar uppmättes maximalt läsavstånd till 1 centimeter och vid
läsning utav EM-taggar uppmättes maximalt läsavstånd till 7,5 centimeter. Snabbast lästid för
MIFARE-taggar uppmättes till 157 millisekunder och snabbast lästid för EM-taggar uppmättes
till 253 ms. Den snabbaste totala lästiden för båda taggarna uppmättes till 393 millisekunder.
Se Tabell 2 och 3.

Lästid(ms)
Medelvärde(ms)

155

155

Lästid(ms)
Medelvärde(ms)

190

190

Lästid(ms)
Medelvärde(ms)

400

400

Iteration 1 lästider
PN512
155
160
155
155
157
HTRC110
190
190
190
400
253
Total lästid
390
390
390
390
393

160

160

155

155

400

400

190

190

400

390

390

390

Tabell 2. Lästider iteration 1.

Radiochip
Maximalt läsavstånd

Iteration 1 läsavstånd
HTRC110
7.5 centimeter

PN512
1 centimeter

Tabell 3. Läsavstånd iteration 1.

Vidare observerades att läsavståndet för EM-taggar är större än läsavståndet för MIFAREtaggar. Detta är intressant eftersom forskning visar att högre frekvensband har ett större
maximalt läsavstånd. Detta tyder på att antenndesign har stor påverkan på läsavståndet.

4.1.3

Förbättringar

Vid impedansmatchningen som utfördes för PN512 visade simuleringen att vi var nära Rmatch
på 50 ohm, se Figur 16. Även om vi var nära Rmatch ger simuleringen enbart estimeringar,
dessa stämmer oftast inte överens med verkligheten och på grund utav detta ska
matchningskretsen justeras ytterligare. Tanken är att detta ska förbättra det maximala
läsavståndet för MIFARE-taggar. Matchningskretsen för HTRC110 mindre komplex. För att få
maximal energiöverföring mellan HTRC110 och antenn justeras bara kondensatorn i Figur 20
tills maximal strömförbrukning nås. Detta steget gjordes redan under genomförandet av
iteration 1 och därför gjordes inga ytterligare försök till att förbättra läsavståndet av EMtaggar. På grund av att radiochipen behöver tid på sig för att göra en korrekt läsning
implementerades mjukvarufördröjningar i första genomförandet. För att säkerställa
radiochipens funktionalitet går dessa fördröjningar inte att ta bort helt. För att förbättra
lästiden ska de fördröjningar som implementerades finjusteras istället.
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4.2 Iteration 2
4.2.1

Genomförande

För att justera matchningskretsen för PN512 följdes de justeringssteg som beskrivs i [21]. I
Figur 22 visar vår miniVNA och den vita pricken vart vi befann oss efter simuleringen som
gjordes ovan i Figur 15. Målet var att förflytta den vita pricken till den röda pricken, där kommer
antennens impedans vara lika stor som radiochipets impedans, det vill säga Rmatch = 50 ohm.

Figur 22. Den röda pricken visar vart matchningsimpedansen ligger i smith-diagrammet. Den vita pricken visar
hur långt bort från den röda pricken antennens impedans är.

Vid justering utav en matchningskrets finns det generellt sett två regler att följa [21]. Om man
ökar C1, se Figur 11, så kommer den gröna cirkeln bli större. Om man ökar C2, se Figur 11,
kommer den gröna cirkeln att minska. För att få en bättre impedansmatchning byttes
kondensatorerna C1 och C2 ut mot andra värden tills antennen var korrekt matchad, se Figur
23.

Figur 23. Korrekt matchad antenn

I försöken att förbättra lästiden finjusterades de fördröjningar som implementerades för att
radiochipen skulle fungera. Den bästa lästiden uppmättes när fördröjningarna
implementerades enligt Bilaga 7 och 8.
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4.2.2

Utvärdering och observationer

Vid läsning utav MIFARE-taggar uppmättes det nya maximala läsavståndet till 3,5 centimeter.
Det maximala läsavståndet för MIFARE-taggar ökades med 2.5 centimeter jämfört med
iteration 1. Snabbast lästid för MIFARE-taggar uppmättes till 124 millisekunder och snabbast
lästid för EM-taggar uppmättes till 195 ms. Den snabbaste totala lästiden för båda taggarna
uppmättes till 335 millisekunder vilket nästan är summan av de uppmätta lästiderna för
respektive tagg. Se Tabell 4 och 5.
Iteration 2 lästider
PN512
Lästid(ms)
130
120
120
120
120
120
125
120
125
135
Medelvärde(ms)
124
HTRC110
Lästid(ms)
150
300
150
150
150
300
150
150
300
150
Medelvärde(ms)
195
Total lästid
Lästid(ms)
375
250
375
500
300
350
250
350
250
350
Medelvärde(ms)
335
Tabell 4. Lästider iteration 2.

Radiochip
Maximalt läsavstånd

Iteration 2 läsavstånd
HTRC110
7.5 centimeter

PN512
3.5 centimeter

Tabell 5. Läsavstånd iteration 2.

4.2.3

Förbättringar

Systemet visar att det är kapabelt av att läsa EM och MIFARE-taggar men eftersom
mikrokontrollen är enkärnig är den enbart kapabel av att göra ”en sak i taget”. När systemet
läser olika taggar, som i Bilaga 9, läser den enbart ”en tagg i taget”. För att förbättra den totala
lästiden utav två olika taggar ska ett försök till att implementera ett Real Time Operating
System, RTOS, göras. Ett RTOS möjliggör exekvering utav olika uppgifter ”samtidigt”, det vill
säga, att uppgifterna exekveras oberoende utav varandra. Med ett RTOS borde den totala
lästiden för två olika läsningar minimeras eftersom systemet gör båda läsningarna ”samtidigt”.
På grund av att det inte fanns mer utrymme för att göra antennerna större och för att båda
antennerna var korrekt matchade gjordes inga fler försök att förbättra det maximala
läsavståndet.

4.3 Iteration 3
4.3.1

Genomförande

STM32CubeMX är kapabelt av att generera ett RTOS som heter ”freeRTOS” och är speciellt
framtaget för att köras på inbyggda mikroprocessorer. För att implementera ett RTOS
genererades ett helt nytt projekt via STM32CubeMX, se bilaga 10. Efter att RTOS-projektet
hade genererats kopierades den gamla koden över till RTOS-projektet. Sedan skapades två olika
trådar för att köra HTRC110-mjukvara respektive PN512-mjukvara. Se bilaga 18. Bilaga 17 visar
hur man initierar och startar trådarna.

4.3.2

Utvärdering och observationer

Systemet testades genom att köra mjukvara med båda radiochipen aktiva. Vid första försöket
gav kompilatorn fel-meddelandet ”ram overflowed by 648 bytes”, vilket innebär att ramminnet
inte räcker till för att köra RTOS’et. Se Bilaga 16. Flertalet försök gjordes för att få RTOS’et att
fungera, bland annat kontrollerades hur mycket ram som används genom att analysera den
map-fil som genereras utav länkaren. I map-filen kan man tydligt se vilka objekt som sparas i
ram-minnet, hur mycket utrymme objekten tar upp och vilka adresser objekten är sparade på.
Vid analys utav map-filen kunde inget onormalt stort objekt hittas, vidare kan man se att ramminnet fylls från start-adressen 0x20000000 till slut-adressen 0x20001000, utav ram-minnet,
se Bilaga 13 och 14. Detta tyder på att hela ram-minnet är ”ockuperat”. Utöver att analysera
map-filen skrevs också information om hur mycket minne som programmet använder ut i
felsökningskonsollen. Där kan man se att 3856 bytes utav processorns maximala 4096 bytes
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används. Se Bilaga 21. Utöver detta gjordes även försök att rensa upp onödig kod som inte
användes, men inte heller detta frisatte tillräckligt mycket ram-minne.
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5

Diskussion och slutsatser

5.1 Resultat
Studiens frågeställning:
Vilka svårigheter kan uppstå vid framtagandet av ett multifrekvent RFID-system?

besvarades genom framtagningen utav ett kompakt multifrekvent RFID-system.
Den första svårigheten som noterades tidigt under arbetets gång var komplexiteten i att designa
en så kallad ”kombiantenn” istället för att använda flera separata antenner. Som teorin föreslår
måste radiochip impedansmatchas med sina antenner för att minimera energiförlust i
signalerna. Impedansen matchas genom att konstruera ”matchningskretsar” mellan radiochip
och antenn. Eftersom båda radiochipen har krav på att kunna driva lagom mängd ström i
antennspolarna måste resistansen vara lämplig för båda radiochipen. På grund av detta blir det
väldigt svårt att ta fram samma matchningskrets för båda radiochipen och på så vis var det svårt
att konstruera en ”kombiantenn” för båda radiochipen. På grund utav komplexiteten och det
korta tidsintervall som examensarbetet sträckte sig över gjordes istället valet att designa två
separata antenner, en som gick utmed kanterna på mönsterkortet och en antenn som
placerades inuti den större antennen.
Av artefaktens utvärderingar framgick att det var sämre läsavstånd till MIFARE-taggar än EMtaggar trots ett högre frekvensband. Detta beror till stor del på att antennen till HTRC110-chipet
är större och har fler antal varv än antennen till PN512. Detta stämmer överens med den teori
som säger att antennens genererade elektromagnetiska fält är proportionellt mot
antennspolens area och antal varv. Eftersom RFID-läsaren skulle vara kompakt och inte
använda sig utav externa antenner innebar detta ett begränsat utrymme för antennerna på
mönsterkortet och i sin tur en begränsad storlek på antennerna. Den kompakta design som
valdes för RFID-läsaren tvingade författaren att placera antennerna i varandra, detta bidrog
därför till att PN512-chipet fick en mindre antenn, därav blev dess maximala läsavstånd
lidande. På grund av kompakt design och små antennspolar gavs dåliga förutsättningar för att
nå de läsavstånd som specificeras i tillgänglig forskning. Av detta framgår att ett kompakt
multifrekvent RFID-system förmodligen inte tillåter användare att utnyttja de läsavstånd som
olika frekvensband erbjuder.
På grund utav dåliga lästider försökte författaren förbättra RFID-läsaren genom att
implementera ett RTOS. Syftet med RTOS’et var att systemet skulle kunna utföra två olika
läsningar oberoende utav varandra och på så vis förkorta den totala lästiden. Detta visade sig
att inte vara möjligt på grund av för lite ram-minne hos mikrokontrollen. För att möjliggöra
”samtidig” läsning utav olika taggar, måste antingen en flerkärnig processor eller ett RTOS
användas, för att ett RTOS ska vara möjligt att använda borde en högpresterande
mikroprocessor väljas. Båda alternativen leder till ett dyrare system, dels för att hårdvaran blir
dyrare, men också för att framtagandet blir mer komplext.

5.2 Implikationer
Studien bidrar till ökad kunskap kring multifrekventa RFID-system genom att presentera hur
de kan designas och vad man bör tänka på. Vidare förklarar studien vilka svårigheter som kan
uppstå när ett kompakt multifrekvent RFID-system tas fram. Av studiens resultat framgår
tydligt att kompakta multifrekventa RFID-system saknar de förutsättningar som krävs för att
kunna utnyttja de fördelar som olika frekvenser erbjuder. Genom att utgå ifrån denna studie
kan framtida försök och forskning undvika de svårigheter som presenterats. Detta tillåter
forskare ta fram bättre multifrekventa RFID-läsare med de förutsättningar som krävs för att
utnyttja de fördelar som olika frekvenser erbjuder.
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5.3 Begränsningar
På grund av den begränsade tid som examensarbetet sträckte sig över fanns det ingen möjlighet
till att byta eller förändra den hårdvara som togs fram i början. Denna tidsbegränsning ledde
också till en systemdesign bestående av två separata antenner istället för en ”kombiantenn”.
Eftersom det inte fanns någon tid till att byta eller förändra den hårdvara som valts fanns det
heller ingen tid till att testa systemet med ett RTOS istället för det entrådade system som
designades från början. Detta bidrog troligtvis till ett multifrekvent RFID-system långt ifrån sin
maximala potential med hänsyn till lästid och läsavstånd.

5.4 Slutsatser och rekommendationer
Trots vissa svårigheter visar arbetet möjligheten att hantera och läsa taggar med olika
frekvenser med samma RFID-läsare. Av studiens resultat framgår dock att det blir svårt att
utnyttja olika frekvensers fördelar med kompakta multifrekventa RFID-läsare. Vill man kunna
utnyttja olika frekvenser på ett fördelaktigt sätt borde design tillåta användning utav större eller
externa antenner. Vidare rekommenderas användandet av högpresterande arkitektur om man
vill kunna läsa olika taggar samtidigt eller många taggar inom en väldigt kort tidsperiod.

5.5 Vidare forskning
Studien visar att antenndesign är en stor bidragande faktor till RFID-systems läsavstånd och
generella funktionalitet. Det hade varit intressant att ta fram en metod som visar hur en
”kombiantenn” för olika radiochip kan designas. Detta hade gett alla radiochip samma
förutsättningar för att nå maximalt läsavstånd och förenklat framtagning utav kompakta
multifrekventa RFID-system.
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