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Abstract 

This report deals with RFID systems and how to detect nearby tags with the 
Mifare standard using only a microcontroller and an antenna circuit. 

The aim was to investigate whether there was any possibility to continuously 
search for a nearby tag for a system operated with batteries without compromising   
the lifespan of the battery. At this time the system would take too long time to 
wake up and look for a tag to give a satisfactory battery lifespan, which should be 
done a couple of times every second. 

The report has two issues, namely: 

 Is it possible to direct the microprocessor to detect and identify a nearby 
tag after the Mifare standard? 

 What hardware is required for this to be possible? 

As the research method to provide answers to the above questions an action 
research was used. This approach has meant that the group worked on 
information retrieval, examined existing solutions, tested their own solutions and 
documented the results. 

The group examined an existing solution that can search for nearby tags with 
minimal energy consumption. An antenna circuit was built that was connected to 
the processor. The program code was made in AVR Studio on a PC and 
programmed with a AVR one!. The processor was in an AVR Xplain development 
board for processors made by Atmel. The software is designed to wake up the 
system to search for a tag as quickly as possible, and then go back to sleep.  

By only activating the carrier and measure the amplitude of the received signal 
could determine whether a tag is around or not. This made it possible to conduct 
a search for a tag of less than 4 µS. 
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Sammanfattning 

Den här rapporten behandlar RFID-system och hur man med endast en 
mikroprocessor och en antennkrets kan upptäcka närliggande taggar med 
standarden Mifare. 

Syftet var att undersöka om det fanns någon möjlighet att kontinuerligt söka efter 
en närliggande tagg för ett system i batteridrift utan att äventyra batterilivslängden. 
I nuläget tog systemet för lång tid på sig att vakna och söka efter en tagg för att ge 
en tillfredsställande batterilivslängd om detta ska göras ett par gånger i sekunden. 

Rapporten har två frågeställningar, nämligen: 

 Är det möjligt att direkt med mikroprocessor upptäcka och identifiera en 
närliggande tagg som arbetar efter protokollet Mifare? 

 Vilken hårdvara krävs för att detta ska vara möjligt? 

Som metod användes en aktionsforskning för att ge svar på frågeställningarna. 
Denna metod har inneburit att gruppen jobbat med informationssökning, 
undersökt befintliga lösningar, testat egna lösningar och dokumenterat resultaten. 

Gruppen har undersökt en befintlig lösning som med minimal energiåtgång kan 
söka efter närliggande taggar. Därefter programmerades en Atmelprocessor till att 
göra en taggsökning. En antennkrets byggdes som kopplades in till processorn. 
Programkoden gjordes i AVR Studio på en PC och programmerades med en AVR 
one!. Processorn satt på ett AVR Xplain som är ett utvecklingskort för 
Atmelprocessorer. Mjukvaran är designad att så snabbt som möjligt väcka 
systemet och söka efter en tagg för att sedan gå tillbaka i viloläge.  

Genom att endast slå på bärvågen och mäta amplituden på den mottagna signalen 
kunde man avgöra om en tagg finns i närheten eller inte. Detta gjorde att man 
kunde göra en sökning efter en tagg på mindre än 4 µS. 

 

Nyckelord 

RFID, Mifare, EM4102, ISO14443 
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Ordlista 

 
Term Betydelse 

Mikrokontroller En integrerad krets som kan programmeras för att få önskad 
funktion. Kretsen innehåller processor, arbetsminne och 
programminne samt enheter för att bl.a. göra A/D-
omvandlingar, mäta tid, generera vågformer samt in och 
utgångar för att samverka med sin omgivning. 

GPIO General Purpose Input Output. Anslutning på mikrokontrollers 
som kan användas som ingång eller utgång för data eller 
signaler. 

RF Radio Frequency. Elektromagnetiska vågor som används för 
trådlös kommunikation. 

RFID En tillämpning av RF där man använder sig av en eller flera 
läsare tillsammans med en eller flera nycklar för att hantera 
identifiering.  

Tagg Elektronisk nyckel som används för identifiering inom RFID. 
Dessa benämns i vissa sammanhang transponder. 

Läsare Enhet inom RFID som används för att kommunicera med 
taggar. 

RFID-krets En krets som är specifikt framtagen för att hantera RFID-
kommunikation 

Mifare RFID-standard som egentligen heter ISO 14443 men som 
benämns Mifare. 

EM4102 RFID-standard. 

Referenskrets Kretslösning som används i ett lås från en annan tillverkare än 
Combiplate. Denna arbetar efter RFID-standarden EM4102. 
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1 Inledning 
Examensarbetet har gjorts som en del i dataingenjörsprogrammet Datateknik med 
inriktning Inbyggda System på Jönköpings tekniska högskola. Arbetet gjordes i 
samarbete med Combiplate AB i högskolans lokaler.  

Examensarbetet gick ut på att finna ett sätt att kontinuerligt försöka detektera 
närvaron av en RFID-tagg med så låg energiförbrukning som möjligt. Detta har 
gjorts genom att först genomföra en studie av både teknik och befintliga lösningar 
och sedan genom att pröva olika lösningar hitta en lösning som fungerar 
tillfredsställande.  

För att kunna tillgodogöra sig innehållet i rapporten bör läsaren ha en 
grundläggande förståelse för programmering och elektronik. 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Man har alltid försökt att skydda det som är privat. Den vanligaste lösningen har 
länge varit mekaniska lås med nycklar. Då mekaniska lås är behäftade med många 
nackdelar så används elektroniska lås i allt större utsträckning främst för att de 
saknar mekaniska delar som har en begränsad livslängd. 

1.1.1 Företagets bakgrund 

Combiplate AB är ett företag som arbetar med att utveckla elektroniska post och 
pakethanteringssystem för flerfamiljsfastigheter. Företaget är ett dotterföretag till 
CombiQ AB som var de som började utveckla systemet. Företaget Combiplate 
AB grundades 2008. [15] 

1.1.2 Problembeskrivning 

RFID i passersystem har stora fördelar gentemot mekaniska lås. Borttappade 
elektroniska nycklar åtgärdas genom att behörigheten tas bort för den borttappade 
nyckeln. Därför slipper man problemet med att behöva byta lås. Nycklar till RFID 
är också billiga jämfört med mekaniska nycklar. 

RFID har även den stora fördelen att låset är beröringsfritt vilket innebär att själva 
identifieringen inte kräver mekaniska delar och inte utsätts för mekaniskt slitage. 
Modulen kan exempelvis monteras på insidan av en vägg och på så sätt skyddas 
från mekanisk påverkan. 
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Figur 1. Illustration av Combiplates system. [15] 

 

På Combiplate AB har man utvecklat detta koncept till ett komplett system för 
större fastigheter där RFID-baserade postboxlås är en del i systemet. För att 
öppna sin postbox krävs det att luckan trycks in för att påverka en sensor och på 
så vis väcka systemet. Detta har man gjort för att systemet ska vara i vila större 
delen av tiden och på så vis få så låg energiförbrukning som möjligt och få en 
tillfredsställande batteritid. Med denna lösning krävs det att sensorerna i luckan 
kalibreras innan användning. 

En alternativ lösning är att låta systemet vakna två eller tre gånger i sekunden och 
låta RFID-kretsen kolla om en tagg finns i närheten.  Denna lösning har dock 
ratats av Combiplate AB då detta hade inneburit att systemet skulle behöva vara 
vaket för lång tid mellan taggsökningarna. Den långa tiden i vaket tillstånd hade 
inneburit en för hög energiförbrukning för att klara kravet på batteritid.  

Uppgiften är att ta fram ett förslag på hur systemet mjuk- och hårdvarumässigt 
skulle kunna göras om för att reducera tiden som systemet behöver vara vaket för 
att upptäcka en tagg. Systemet ska då göra periodiska taggsökningar men med en 
låg energiförbrukning. Dessutom skulle man kunna skippa delar av eller hela 
kalibreringsmomentet för luckans sensorer. 

Arbetet går alltså ut på att ta fram en testrigg för taggdetektering med en 
mikrokontroller samt ta fram förslag på hur hårdvaran som krävs för detta skulle 
kunna implementeras. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Combiplate AB har som syfte att ta reda på om en lösning där RFID-läsningar 
görs kontinuerligt går att använda i deras eget system utan att äventyra 
batteritiden. Genom att minimera tiden som systemet behöver vara vaket vid varje 
taggsökning vill man minska energiförbrukningen. Man ska därför undersöka om 
denna tid är möjlig att minimera i sådan utsträckning att batteriet får en 
tillfredsställande livslängd. 

Målet med arbetet är att med hjälp av en konstruktiv studie undersöka om det är 
möjligt att med hjälp av enbart mikrokontroller och en del kringelektronik 
upptäcka om en tagg finns i närheten utan inblandning av extern RFID-krets. 

De frågeställningar som kommer att besvaras är följande: 

 Är det möjligt att direkt med mikroprocessor upptäcka och identifiera en 
närliggande tagg som arbetar efter protokollet Mifare? 

 Vilken hårdvara krävs för att detta ska vara möjligt? 
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1.3 Avgränsningar 

Eftersom det inte är möjligt att på förhand veta om problemet är lösbart kommer 
det därför inte ställas något krav på att ta fram någon lösning. 

Examensarbetet kommer inte att ta hänsyn till EMC-aspekter(Elektromagnetisk 
kompatibilitet) kring radiosändning. 

Uppgiften kommer enbart att innefatta upptäckten av en RFID-tagg. Allt utöver 
upptäckten av en tagg kommer att skötas av en separat RFID-läsarkrets. 

Examensarbetet kommer inte att gå ut på att ta fram en slutgiltig hårdvara. Fokus 
ligger istället på möjligheten att lösa problemet och med hjälp av en enkel 
demoapplikation demonstrera detta för företaget.  

På demoapplikationen kommer inte några krav att ställas på utseende eller 
användarvänlighet utan kommer enbart användas för att visa att det finns 
möjlighet att lösa problemet på föreslaget sätt. Många av applikationens 
parametrar kommer i stor utsträckning att skilja sig från det som kommer finnas i 
det slutliga systemet. 

Eftersom den framtagna lösningen är tänkt att integreras i ett befintligt system 
kommer exempelvis strömmätningar på den framtagna lösningen att bli 
intetsägande då strömmen i stor utsträckning beror på hur mycket ström 
resterande delar av systemet förbrukar. 

Uppvakningstiden för mikrokontrollern kommer även att vara en osäker faktor då 
denna beror på hur djupt systemet sover. Hur djupt man låter systemet sova 
mellan uppvakningsintervallerna beror på hur stora delar av systemet som ska vara 
aktivt under sömn. Då det befintliga systemets sömngrad är okänt kommer tiden 
från uppvaknande till sömn att bli vägledande men inte absolut för det slutgiltiga 
systemet. 

Då någon komplett hårdvara inte kommer att implementeras kommer det inte 
heller vara möjligt att göra någon rättvis strömmätning för RFID-
kommunikationen. Effekten som förbrukas av sändarkretsen kommer därför 
förutsättas att vara i samma storleksordning som i det tidigare systemet eftersom 
matningsspänningen samt räckvidden för RFID-kommunikationen kommer vara 
detsamma. Energi är produkten av effekt och tid och eftersom effekten kommer 
vara samma som tidigare så är det minimering av tidsparametern som fokus 
kommer att ligga på för att få så låg energiförbrukning som möjligt. Något arbete 
med minimering av effekten kommer därför inte att genomföras. 
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1.4 Disposition 

Här beskrivs hur följande delar av rapporten är upplagd. 

1.4.1 Teoretisk bakgrund 

Kapitlet “Teoretisk bakgrund” omfattar det som läsaren behöver veta för att i så 
stor utsträckning som möjligt kunna tillgodogöra sig examensarbetets 
genomförande och resultat. Kapitlet går först igenom elektromagnetiska fält och 
olika filter som krävs för att behandla analoga signaler. 

1.4.2 Metod och genomförande 

I kapitlet ”Metod och genomförande” beskrivs först studiemetoden för arbetet 
och varför man valde just denna metod. Därefter redogörs för hur referenskretsen 
undersöktes. Kapitlet växlar mellan design av hård- och mjukvara då arbetet 
gjordes iterativt med ett flertal tester på olika lösningar. 

1.4.3 Resultat och analys 

Här beskrivs de resultat som man tagit fram under examensarbetets gång. Här ges 
svar på frågeställningarna och de olika tillvägagångssätten beskrivs. Resultaten för 
de olika ansatserna jämförs för att avgöra vilket alternativ som är bäst. 

1.4.4 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel ges personliga åsikter från gruppen om hur examensarbetet 
genomförts. Därefter dras slutsatser utifrån resultaten och rekommendationer för 
vidareutveckling ges. 
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2 Teoretisk bakgrund 
Här följer den teoretiska bakgrund för arbetet som läsaren behöver ha för att 
förstå rapportens innehåll. 

 

2.1 Elektromagnetiska fält 

Alla strömkretsar skapar magnetfält runt sig. Magnetfälten består av magnetvågor 
som illustreras som cirklar runt ett elektriskt ledande element som passeras av en 
ström. Magnituden av magnetfältet beskrivs av magnetfältstyrkan H. [5] 

 

Formel 1. Förhållandet mellan strömmen i en ledare och dess magnetfält. [5] 

2.1.1 Elektromagnetiska fält i en rak ledare 

Efter denna formel kan man för olika sorters ledningar beräkna 
magnetfältstyrkan H. I en rak ledare är H längs en cirkulär flödeslinje på 
distansen r konstant. [5] 

Fältstyrkan H kan räknas ut genom följande formel: 

 

 

Formel 2. Fältstyrkan H. [5] 

2.1.2 Elektromagnetiska fält i en spole 

Spolar och dess magnetfält används för trådlös dataöverföring i RFID-system. 
Magnetfältstyrkan H sjunker ju längre bort från spolen man mäter men inte 
proportionellt mot avståndet ifrån spolen. Om man skulle mäta H runt en spole 
skulle man märka att värdet sjunker kraftigare mellan de närmaste flödeslinjerna. I 
de yttre flödeslinjerna däremot avtar styrkan i mindre utsträckning. Fjärrfält 
definieras som de yttre flödeslinjerna och närfält som de närmaste flödeslinjerna. 
[5] 

Följande formel används för att beräkna fältstyrkan H vid x-axeln hos en rund 
spole, som liknar de antenner som används i RFID-system. N är antalet varv, R är 
cirkelradien på spolen och x är mätavståndet från mitten av spolen. [5] 
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Formel 3. Fältstyrkan H runt en rund spole. [5] 

En antenn i ett RFID-system är oftast rektangulärt formad av praktiska skäl och 
beräkningen av dess fältstyrka blir lite mer komplicerad. Följande formel används 
för att beräkna fältstyrkan i en rektangulär spole: 

 

 

Formel 4. Fältstyrkan H runt en rektangulär spole. [5] 

Variablerna a och b är spolens höjd respektive bredd på avståndet x från spolens 
centrum. [5] 

 

2.2 Filter 

För att en mikrokontroller ska kunna omvandla en analog signal till logiska ettor 
och nollor krävs nästan alltid att den mottagna signalen behandlas innan den tas 
emot av mikrokontrollern. Det som vanligtvis krävs är någon form av filtrering av 
signalen för att kunna utskilja t.ex. lågfrekvent data från en högfrekvent bärvåg. 
Valet man ställs inför när något önskas filtreras är om filtret ska implementeras i 
hård- eller mjukvara. 

För att kunna använda mjukvarufilter krävs en A/D-omvandlare som omvandlar 
den analoga signalen till en digital signal som kan hanteras i mjukvaran. Strävar 
man efter hög kvalitet på den digitala signalen kommer man att behöva en hög 
upplösning, arbetar man med höga frekvenser kommer man behöva en hög 
samplingsfrekvens. Nackdelen med dessa båda scenarion är att processorn 
kommer att belastas hårt med filtreringen på grund av den stora mängden data 
som behöver behandlas. Då en A/D-omvandling tar en betydande tid kan det 
innebära att antingen måste skaffa en dyrare mikrokontroller eller använda en 
extern, mer avancerad A/D-omvandlare istället för att använda den som finns 
inbyggd i den ursprungliga mikrokontrollern. Mjukvaruutvecklingen kommer även 
att bli dyrare då filtren implementeras i processorn. 
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Alternativet är att använda sig av hårdvarufilter för att behandla signalen och 
sedan mata in den digitala signalen till mikrokontrollern. Fördelen med första 
alternativet är att det krävs mycket lite hårdvara och lösningen blir av den 
anledningen billigare, både i materialkostnad och hårdvaruutveckling. Båda 
lösningarna har därför tydliga för- och nackdelar som bör övervägas vid varje 
konstruktion. 

Det finns två kategorier av filter: aktiva och passiva. Det som skiljer dem åt är att 
det aktiva filtret kan förstärka den framfiltrerade signalen och kan göras mycket 
brantare. Filtret kallas aktivt då det kräver strömförsörjning. Det passiva filtret 
består enbart av passiva komponenter och kan därför enbart dämpa de 
frekvenserna som ska filtreras bor. Det önskade frekvensbandet får i bästa fall 
förstärkningen ett men i riktiga system kan detta dämpas något också. De 
karakteristika som finns för filter är följande: högpass, lågpass, bandpass, 
bandspärr. [8] 

2.2.1 Högpassfilter 

Högpassfilter används som namnet antyder till att spärra de låga frekvenserna och 
låta de höga frekvenserna passera. [10] Frekvensresponsen för ett högpassfilter 
kan se ut enligt figur 3. Kretsschemat för ett passivt första ordningens 
högpassfilter ser ut enligt figur 2. 

 

 

Figur 2. Högpassfilter. [10] 
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Figur 3. Gränsfrekvenser för högpassfilter och lågpassfilter. [9] 

 

 

       
 

Formel 5. Gränsfrekvensen för första ordningens passiva filter. [8] 

 
Eftersom komponenterna i filtret är kopplade som en spänningsdelare så är det 
lätt att räkna på filtret med den vanliga formeln för spänningsdelning. Utsignalen 
är således spänningsfallet över resistorn och beror på kondensatorns kapacitans 
och resistorns resistans. Högpassfiltrets gränsfrekvens beräknas enligt formel 8. 
Detta innebär att frekvenser högre än den med formeln beräknade frekvensen 
kommer att passera filtret. Delningsfrekvensen definieras som den frekvens där 
signalen sjunkit 3dB. [8] 

 

2.2.2 Lågpassfilter 

Som motsats till högpassfiltret så spärrar lågpassfiltret de höga frekvenserna och 
låter istället bara de låga frekvenserna passera. [11] Kretsschemat för ett passivt 
första ordningens lågpassfilter ser ut enligt figur 4 och frekvensresponsen enligt 
figur 3. 

 

Figur 4. Lågpassfilter. [11] 
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Lågpassfiltrets gränsfrekvens beräknas enligt formel 8. Detta innebär att 
frekvenser lägre än den med formeln beräknade kommer att passera filtret. [8] 

2.2.3 Bandpassfilter 

Bandpassfilter låter ett visst frekvensband passera, exempelvis 10 kHz till 15 kHz 
och spärrar övriga frekvenser. [13] 

2.2.4 Bandspärrfilter 

Bandspärr är motsatsen till Bandpass, det spärrar ett visst frekvensband, 
exempelvis 12 kHz till 14 kHz och låter resterande passera. [13] 

2.2.5 Notchfilter 

Notchfilter är en sorts bandspärrfilter som på grund av sin konstruktion får ett 
väldigt smalt spärrband. Vid beräkning av konventionella bandspärrfilter använder 
man övre och undre gränsfrekvens som parametrar. När man beräknar delningen 
för ett notchfilter använder man bara en frekvens, spärrbandets mittfrekvens. [12] 

 
Figur 5. Kretsschema för ett notchfilter. [12] 

 

2.3 Signalmodulering 

Signalmodulering innebär att man matar in t.ex. en fyrkantsvåg i en & -grind 
tillsammans med en given datasignal. Om datasignalen skulle vara låg kommer 
utsignalen från & -grinden att vara fyrkantsformad men med lägre amplitud. Detta 
är användbart om man vill skicka ut data på en högfrekvent signal, som i detta 
sammanhang kallas bärvåg. Det går att modulera en bärvåg på flera sätt, de tre 
varianter som finns går ut på att modulera dess amplitud (ASK), fas(PSK) eller 
frekvens(FSK). [6] [7] Enbart ASK kommer att behandlas här, då det används 
inom de RFID-standarder som kommer att behandlas. 
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Figur 6. Bärvåg som amplitudmoduleras av en signal. [7] 

 

2.3.1 ASK (Amplitude shift keying) 

I ASK moduleras amplituden på en bärvåg mellan två definierade nivåer: u0 och 
u1 som representerar logisk nolla och etta. Med hjälp av detta kan data skickas till 
en RFID-tagg samtidigt som energi kan tillföras taggen. Förhållandet mellan u0 
och u1 kallas duty factor, m. [7] 
 
För att beräkna m behöver vi först beräkna medelvärdet av toppnivåerna på u0 
och u1 enligt formel 12. Därefter kan m beräknas med formel 13. 

 

 

Formel 6. Formel för beräkning toppnivåernas medelvärde [7]. 

 

Formel 7. Formel för beräkning av duty factor m. [7] 
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För att ge en lättförståelig liknelse för lastmodulering i en RFID-applikation kan 
man tänka sig att person A och B ska kommunicera trådlöst. Person A får rollen 
som läsare och är den aktiva delen i kommunikationen och utrustas med en lampa 
med riktat ljus som sänder ut blått ljus (motsvarar bärvågen som bara har en 
våglängd). Person B (motsvaras av taggen) är den passiva parten i 
kommunikationen och förses med en reflex. Person A sänder meddelanden till 
person B med hjälp av morsesignaler. När person A vill lyssna på person B låter 
han sin lampa lysa konstant och person B sänder sitt data enligt samma 
morsealfabet och sänder data genom att reflektera ljuset. Genom att person A kan 
se det reflekterade ljuset kan han ta emot datan från person B. 
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2.4 Underbärvåg (subcarrier) 

Då taggens data skickas genom att lastmodulera den mottagna bärvågen finns det 
en viktig aspekt att ta hänsyn till. Läsaren skickar kontinuerligt ut bärvågen i alla 
riktningar i atmosfären under tiden som taggen skickar data. Samtidigt får läsaren 
ofrivilligt tillbaka ett eko av sin sända bärvåg och därför kommer det att bli svårt 
att skilja läsarens eget eko från den lastmodulerade signalen från taggen. 
Fenomenet förklaras på ett lättbegripligt sätt i följande stycke. 

I det föregående exemplet med en reflex och ficklampa så får man tänka om 
eftersom taggens bärvåg skickas i alla riktningar istället för en enda riktning. Man 
kan istället tänka sig att läsaren använder en naken glödlampa istället som sänder 
det blå ljuset i alla riktningar, på så sätt förstår man enklare problematiken med att 
urskilja det svaga reflekterade ljuset från reflexen ifrån det mycket kraftiga direkta 
ljuset från glödlampan. Det man då kan göra är att låta person B sätta ett färgfilter 
på sin reflex, exempelvis rött så att färgen på det reflekterade ljuset blir grönt 
samtidigt som direktljuset är blått. Det blir då mycket enkelt för person A att skilja 
det blå ljuset(som motsvarar bärvågen) från det gröna ljuset som är den skickade 
datan. 

För att tänka sig ett exempel ifrån ett RFID-system: en bärvåg med en amplitud på 
10 Volt skickas ut på läsarens antenn samtidigt som den ska ta emot data från 
taggen, den får tillbaka ett eko på sin egen signal ekot varierar mellan 0 mV och 
100 mV, taggen tar emot bärvågen och modulerar den så att ekot till läsaren för en 
etta motsvarar 70mV och en nolla motsvarar 20 mV. Således har man ett brus 
mellan 0 och 100mV, och en datasignal mellan nivåerna 20 mV och 70 mV, 
därmed kommer datan att försvinna i bruset. [7] 

Tillvägagångsättet man istället använder sig av för att lösa problemet i RFID-
sammanhang är att använda en underbärvåg, denna har en frekvens som är lägre 
än bärvågen och är av praktiska skäl en binär faktor av bärvågens frekvens. [6] 
Man låter sedan den Manchesterkodade datan från taggen amplitudmodulera 
underbärvågen som slutligen amplitudmodulerar bärvågen. [7] 

Eftersom datan inte kommer att ligga på samma frekvens som bärvågen är det 
möjligt för läsaren att med ett filter ta bort bärvågen och enbart detektera datan. 
Om man istället tittar på signalerna i ett frekvensspektrum så ser man i det första 
alternativet att datans högre och lägre frekvensband kommer att ligga mycket nära 
bärvågsfrekvensen och kommer göra det svårt att filtrera fram data. Ett filter för 
detta hade blivit mycket komplicerat. [7] 
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Figur 7. Bärvåg och dess sidband som skapas av modulering. [7] 

 

Genom att använda sig av en underbärvåg kan man lösa detta problem. I detta 
exempel har man valt en underbärvågsfrekvens som är en 16-del av 
bärvågsfrekvensen (13,56 MHz/16 = 847,5 kHz). Man låter först den kodade 
datan amplitudmodulera underbärvågen för att sedan låta underbärvågen 
amplitudmodulera bärvågen. I det här fallet används Manchesterkod som enkelt 
kan förklaras av att logisk etta och logisk nolla motsvaras av en negativ respektive 
positiv flank mitt i databiten vilket illustreras i figur 8. Manchester kommer att 
behandlas ytterligare i senare kapitel. 

 

Figur 8. Hur logisk 0 och 1 skapas och skickas i ett RFID-system. [7] 

 
Att göra på detta sätt ger fördelen att den överförda datans sidband ligger längre 
bort från bärvågen i frekvensspektrumet. Denna förflyttning av datans sidband 
gör att kraven på filtret minskar, vilket är anledningen till att man använder sig av 
en underbärvåg när data skickas från tagg till läsare. [7] 
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Figur 9. Underbärvågor och dess sidband som skapas längs med bärvågen. [7] 

 

2.5 RFID-system 

Ett RFID-system består alltid av minst två komponenter, en läsare och en eller 
flera transpondrar(taggar) som kommunicerar med varandra med hjälp av 
elektromagnetiska fält [2], alltså genom trådlös kommunikation. Principen för en 
aktiv läsare och passiv tagg är följande: Läsaren skickar ut en elektromagnetisk 
bärvåg med hjälp av en antenn samtidigt som den lyssnar på antennen för att 
upptäcka om det finns någon tagg i närheten som påverkar fältet [7]. 

 

2.6 RFID-protokoll 

För RFID-system finns det olika standardprotokoll för hur kommunikationen ska 
gå till. Exempelvis bestämmer protokollen vilken frekvens bärvågen ska ha och 
vilka datahastigheter som används till och från taggen. Protokollen bestämmer 
också bland annat hur data kodas och krypteras. Denna rapport kommer att 
behandla relevanta delar från två protokoll: Mifare och EM4102. 

 

RFID-standard Mifare EM4102 

Bärvågsfrekvens 13,56 MHz 125 kHz 

Kommunikationsriktning Tvåvägs Endast från tagg 

Kodning Manchester från tagg, modified Miller från läsare Manchester från tagg 

Använder underbärvåg Ja Nej 

   
 

Figur 10. Karaktäristiska skillnader mellan Mifare och EM4102. 
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2.6.1 Mifare 

All information i det här delkapitlet har baserats på [1] och [17]. 

När taggen tillgodogjort sig tillräckligt mycket energi är den redo för att 
kommunicera med läsaren. Kommunikationen inleds genom att läsaren skickar ett 
Millerkodat kommando till taggen. För att göra detta modulerar sändaren sin 
bärvåg där moduleringen sker genom att läsaren skiftar bärvågen på och av. 
Taggen tar emot datan från läsaren genom att den känner av om bärvågen är aktiv 
eller inte. Eftersom taggen har en liten energireserv kan den hålla sig vid liv även 
under de tidsperioder under dataöverföringen som bärvågen är avstängd. 

2.6.2 EM4102 

Kommunikationen är enkelriktad från taggen till sändaren och sker på frekvensen 
125 kHz. Sändaren skickar ut en bärvåg och lyssnar efter en tagg. Så fort taggen 
tillgodogjort sig tillräckligt mycket energi sänder den kontinuerligt ut sitt id på 
bärvågen genom modulering. [16] 

Eftersom läsaren aldrig skickar data till taggen får man inte samma problematik 
som vid ISO14443 och har därför inget behov av en underbärvåg. Taggen kodar 
datan med Manchesterkod, Phase Shift Key eller BiPhase. [16] Läsaren kan då läsa 
av taggens id på bärvågen. Man använder sig av en dividerare som triggas av 
bärvågens frekvens och klockar ut datan med en hastighet som är en jämn faktor 
av bärvågsfrekvensen. De multipelvärden som används inom EM4102 är 16, 32 
och 64. [16] Eftersom bärvågens frekvens är 125 kHz är alltså de möjliga 
dataöverföringshastigheterna 7,8kbit/s, 3,91kbit/s och 1,95kbit/s. Den utklockade 
datan modulerar sedan bärvågen. [16] 

I referenskretsen syntes tydligt att det är multipeln 64 som användes när man 
mätte på kretsen med ett oscilloskop och tittade på tiderna. Den stora fördelen 
med denna metod är att man enbart med hjälp av lågpassfilter på mottagarsidan 
kan filtrera fram datan som sedan kan skickas in i mikrokontrollern. 
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2.7 Signalkodning 

Signalkodning förekommer ofta inom datakommunikation mellan enheter av 
anledningen att man vill säkerställa att datan kommer fram felfritt till mottagaren 
och att mottagaren även ska kunna avgöra om datan är korrekt. 

Så fort data ska skickas mellan två enheter är det även viktigt att båda enheternas 
klockor är synkroniserade för att läsaren ska kunna avgöra om en hög puls av en 
viss längd är en etta eller flera ettor. En vanligt förekommande lösning inom 
dataöverföring är att man har en separat ledning dedikerad till klockbuss. På 
klockbussens ledning kommer det enbart att finnas en fyrkantsvåg med samma 
frekvens eller högre som dataöverföringshastigheten är. Lösningen med klockbuss 
är lämpligt då man har behov av hög överföringshastighet och har möjlighet att 
offra en ledning. I de fallen man inte har möjlighet att offra en ledning, dels i det 
fallet där man inte har tillräckligt många ledare i kabeln och dels när man sänder 
data trådlöst och därför bara har en dataledning får man använda andra metoder. 

2.7.1 Manchesterkod 

 

Figur 11. Manchesterkod som skapas utifrån data och klocka. [5] 

En vanligt förekommande metod för att synkronisera de båda enheternas klockor 
är att låta den binära datan som ska skickas kodas för att på så sätt överlagra 
synkroniseringen på dataledningen. En väl använd algoritm för detta är 
Manchester, där en etta motsvaras av en negativ flank från ett till noll och en nolla 
av en positiv flank från noll till ett. Eftersom man får en flank varje databit kan 
man låta läsaren använda denna flank för att synkronisera sin klocka. [7] 
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Figur 12. Logisk 1 och 0 i frekvensdomän efter kodning och modulering. [3] [4] 

2.7.2 Modified Miller 

Det finns många olika typer av kodning för data där alla fyller olika funktion och 
har fördelar utifrån olika aspekter. Eftersom datan som skickas från läsaren till 
taggen är samma som ger energin som taggen kräver för att hålla sig vid liv ställs 
det särskilda krav på datakodningen. [3] 

Då datan skickas genom att amplitudmodulera bärvågen så får det inte innehålla 
för långa perioder av nollor då detta resulterar i en längre tid av frånvaro av det 
elektromagnetiska fältet som strömförsörjer taggen. Därför väljer man att använda 
Modified Miller-kod för att amplitudmodulera datan från läsaren till taggen. 
Denna fungerar som följande: periodlängden är 9,44 µs (106 kHz) förutsätts, då 
kommer den längsta tiden bärvågen hålls avstängd att vara 3 µs enligt figur 13. 
Faktumet att en nolla representeras av en enda lång period av hög nivå när den 
efterföljer en etta gör att man aldrig kommer att ha kortare tid än 6,44 µs + 4,72 
µs = 11,16 µs mellan varje period av låg nivå. [3] 

Dessa förutsättningar gör att taggen alltid garanterat har tillräckligt mycket energi 
för att hålla sig i drift under hela kommunikationssekvensen oberoende av den 
sända datan. [3] 

 

Figur 13. Illustration över hur data kodas i modified Miller. [3] [4] 
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2.8 Kryptering 

För att undvika att en tagg blir kopierad är det viktigt att delar av 
kommunikationen hålls hemlig. Detta görs genom att kryptera stora delar av 
datautbytet. 

I Mifare Classic använder man en krypteringsalgoritm som heter Crypto-1. [2] 

Mifare Plus bygger på samma standard som Mifare Classic men möjliggör högre 
säkerhet då den även har stöd för krypteringsalgoritmen AES 128. [1] 
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3 Metod och genomförande 
Då en studiemetod skulle väljas valde gruppen att göra en aktionsforskning. [14] 
En aktionsforskning innebär att forskaren är inblandad i både planering och 
utförande av en aktion. Fakta samlas in både genom teoretiska studier och genom 
praktiskt genomförande. Varje process i studien dokumenteras då den ska stå som 
grund till fortsatt utvecklings- och förbättringsarbete. [14] 

Anledningen till att aktionsforskning valdes som metod är att det finns ett 
väldefinierat problem som behövts lösas med hjälp av förundersökningar 
tillsammans med omfattande tester. 

 

3.1 Informationssökning 

Informationssökning har varit ett moment som skett kontinuerligt genom hela 
arbetet. Sökningar har gjorts med en sökmotor på internet och på högskolans 
bibliotek efter relevant litteratur och information. 

En noggrann undersökning har genomförts på referenshårdvara som arbetar efter 
RFID-standarden EM4102 som erhållits från företagets kontaktperson. Detta 
gjordes för att få en bra förståelse för använd hårdvara för RFID i olika system. 

3.1.1 Referenskrets 

Efter mätningar och studier har ett antal slutsatser över vilken funktion det antas 
att respektive komponent har. Då examensarbetet fokuserat på RFID har kretsar 
för motorstyrning i låset, styrning av ljudkrets samt strömmatningens glättning 
förbisetts och inkluderas inte i denna redovisning. 

Inledningsvis gjordes en genomgång av den från Combiplate AB erhållna 
referenskretsen för att identifiera varje komponent och funktionaliteten för varje 
delkrets. 

När den övergripande funktionsbeskrivningen genomförts fortsatte arbetet med 
att ta reda på komponentvärden och beräkna kretsarnas parametrar. Resistorerna 
verifierades enkelt då de är märkta med siffror motsvarande dess resistans. 
Ytmonterade kondensatorer är däremot sällan märkta och var därför tvungna att 
demonteras och mätas för att ta reda på dess värden.  

Antennen var även den tvungen att mätas då den inte hade någon märkning. För 
att ta reda på induktansen i antennen användes en indirekt mätmetod, nämligen att 
seriekoppla spolen med en resistor på 300 ohm. Kretsen matades sedan med en 
funktionsgenerator med en sinusvåg med amplituden 10 volt topp-till-topp och 
med frekvensen 100 kHz. Spänningsfallet över resistorn mättes för att med hjälp 
av impedansen kunna beräkna spolens induktans. Man mätte sedan resistansen för 
att med hjälp av Pythagoras sats sedan beräkna den induktiva delen av 
impedansen. 
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3.2 Val av utvecklingsutrustning 

Efter samtal med kontaktpersonen erhölls information om vilken mikroprocessor 
som används i det befintliga låset och vilka klockfrekvenser som finns tillgängliga 
på kortet. Då gruppen hade tillgång till ett utvecklingskit vid namn AVR Xplain 
som innehöll samma märke av processor som det befintliga låset så valdes denna. 
Trots att de inte var av exakt samma modell ansågs det godkänt att använda denna 
då den inte hade utrustning som saknades på den befintliga mikroprocessorn. En 
stor fördel med utvecklingskitet är att det hade lättillgängliga I/O-portar, lysdioder 
och switchar som är praktiska att använda vid debugging. Den innehöll även en 
potentiometer för att enkelt testa mjukvara innehållandes komparatorer eller 
A/D-omvandlare. Programmeringsutrustning för kitet erhölls från Combiplate 
AB. 

Valet av programmeringsmiljö föll på Atmel Studio 6 som är en modern 
utvecklingsmiljö med många användbara funktioner samt har stöd för det 
utvecklingskort som skulle användas. Då utvecklingsmiljön för utbildningssyfte 
var gratis kunde det hämtas från Atmels hemsida. 

 

3.3 Programmering av processor samt uppkoppling av 

antennkrets 

Själva designprocessen inleddes med att studera teorin bakom RFID för att få en 
tydlig bild över vad som bör tänkas på vid design av systemet samt studerat hur 
andra RFID-system är konstruerade för att få en djupare förståelse för RFID-
system. 

3.3.1 Ansats 1 

Efter att ha gjort grundläggande förstudier kring RFID-kommunikation ansågs det 
lämpligaste alternativet för att upptäcka en tagg vara att låta en kontinuerlig bärvåg 
hållas aktiverad på en sändarantenn. Samtidigt mäts spänningsfallet över en 
resistor i serie med antennen. Taggen kommer då den är i närheten av antennen 
tillgodogöra sig energi från sändarantennen vilket ger upphov till en 
strömförändring i sändarkretsen och därmed påverkar spänningsfallet över 
resistorn. 

Först provades att koppla in sändarantennen direkt till funktionsgeneratorn. 
Sändarantennen hade ursprungligen två resistorer monterade i serie och dessa 
användes för mätningarna. Mätningen genomfördes genom att med ett 
oscilloskop se om spänningsfallet över resistorn påverkades av att en tagg fördes i 
närheten av antennen. 

Efter att ha mätt spänningsfallet över resistorn och jämfört mätvärdena för 
taggnärvaro och utan taggnärvaro kunde man konstatera att skillnaderna inte var 
mätbara. Detta gjorde att man valde att gå vidare med en annan metod där man 
hoppades lättare kunna utskilja taggnärvaro med en mikrokontroller. 
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3.3.2 Ansats 2 

Då data behövde skickas i form av en förfrågan till taggen behövdes mjukvara för 
att klara uppgiften. Det insågs även tidigt att tidskraven som ställdes av Mifare-
standarden var höga. 

Mjukvaran utvecklades för att kunna koda en förfrågan med modified Miller som 
senare skickas ut på sändarantennen. Anledningen till att omvandlingen 
genomfördes i förväg var för att det hade tagit alldeles för lång tid att genomföra 
det simultant med att datan klockades ut. Utklockningen skedde med hjälp av 
timer-interrupt i mikrokontrollern. En funktionsgenerator användes för att skapa 
en fyrkantsvåg på frekvensen 13,56 MHz som användes som bärvåg. Bärvågen 
anslöts sedan till sändarantennen. Signalen från mikrokontrollern kopplades till en 
ingång på funktionsgeneratorn för att amplitudsmodulera bärvågen. 

Vid provkörning av detta system visade det sig att mjukvaran fungerade mycket 
bra och med hjälp av ett oscilloskop kunde man se att utsignalen från 
mikrokontrollern såg ut som väntat. Det som däremot inte såg ut som förväntat 
var bärvågen ut från funktionsgeneratorn som inte uppfyllde kraven för 
amplitudmodulering då den såg ut enligt figur 15. Genom att jämföra figurerna 14 
och 15 kan man se att den framställda signalen från funktionsgeneratorn inte lever 
upp till stig- och falltiderna enligt kraven i Mifare-standarden som syns på figur 14. 
Dessutom kunde inte funktionsgeneratorn amplitudmodulera den framställda 
signalen tillräckligt mycket för att leva upp till Mifare-standardens krav. 

 

Figur 14. Tidskrav och amplitudmoduleringskrav för Mifare. [18] 
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Figur 15. Mätning av amplitudmodulering från funktionsgenerator. 

 

3.3.3 Ansats 3 

Då man i ansats 2 inte lyckades uppfylla kraven från Mifare-standarden så lades 
fokus på att ta fram hårdvara som kunde leva upp till de ställda kraven. Gruppen 
valde nu att använda sig av en transistor för att hantera amplitudmoduleringen. 

Funktionsgeneratorn ställdes in för att leverera samma bärvåg som tidigare men 
läts nu istället mata ut signalen kontinuerligt utan att koppla in en signal från 
mikrokontrollern för amplitudmodulering. Transistorn användes sedan som en 
switch som styrdes av mikrokontrollern, denna användes för att kunna 
amplitudmodulera bärvågen. Genom att koppla transistorn som en switch mellan 
funktionsgeneratorns utgång och jord enligt figur 16 kan man amplitudmodulera 
signalen genom att växla mellan att koppla bärvågen till antennen eller till jord.  

 

Figur 16. Uppkoppling av krets för amplitudmodulering med hjälp av 

transistor. 
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Efter genomförandet kunde man genom att mäta på antennen se att den 
amplitudmodulerade signalen uppfyllde kraven från standarden. Mätning 
genomfördes därefter på det elektromagnetiska fältet. Detta genomfördes genom 
att ansluta oscilloskopsprobens jordkabel till dess mätspets och bildade på så vis 
en egen antenn som kunde fånga upp signalen från antennerna. Det visade sig då 
att signalen ut från sändarens antenn uppfyllde tidskraven för Mifare. Därefter 
testade man att även hålla fram en tagg i närheten av sändarens antenn och kunde 
då konstatera att taggen skickade ett svar på förfrågan. 

3.3.4 Ansats 4 

Målet med denna ansats var att omvandla taggsvaret som kunde skönjas på 
oscilloskopet till något som var läsbart från mikrokontrollern. 

Arbetet inleddes med att koppla en likriktardiod i serie med den mottagna signalen 
för att likrikta signalen och på så sätt få en mer lätthanterlig signal, denna 
användes under efterföljande steg. Hårdvarufilter konstruerades för att möjliggöra 
behandling av datan som sänds från taggen. Ett antal alternativ med olika filter 
testades. De följande alternativen var: 

 Krets med lågpassfilter 

Det första filtret som testades var ett lågpassfilter med gränsfrekvensen 1 MHz. 
Syftet med detta filter var att datan som hade hastigheten 106 kb/s skulle kunna 
passera samtidigt som bärvågen inte skulle kunna passera.  

 Krets med bandpassfilter 

Denna koppling var en vidareutveckling av det tidigare använda lågpassfiltret. 
Skillnaden är att man även använder ett högpassfilter för att ta bort signalens 
likspänningskomponent och på så sätt enklare detektera taggnärvaro. 

 Krets med RC-koppling 

Meningen med denna koppling var att få en krets som jämnar ut topparna från 
bärvågen. Denna koppling kallas även för AM-detektor och är vanligt 
förekommande inom radioteknik. 

Slutsatsen efter att utvärderat filtren var att de inte tillförde önskad funktion i 
tillräcklig utsträckning, trots att de tillförde en viss filtrering så var förhållandet 
mellan brus och önskvärd signal för liten. Detta har i efterhand konstaterats bero 
på att den ursprungliga signalen var för svag. Detta var en följd av en del av den 
ursprungliga mottagarkretsen i utvecklingskitet som man inte tagit hänsyn till. 
Detta upptäcktes i samband med att RC-kopplingen, även kallad AM-detektor 
utvärderades. Den oönskade komponenten kopplades förbi och utvecklingen 
bytte fokus från att filtrera fram data till att enbart detektera taggnärvaro då detta 
nu ansågs genomförbart. 
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3.3.5 Ansats 5 

Efter att fokus flyttats till att enbart upptäcka en tagg insåg man att såväl hårdvara 
som mjukvara behövde anpassas till denna applikation. 

Mjukvara skrevs för att med hjälp av en komparator detektera spänningsskillnaden 
som uppstod mellan att en tagg fanns respektive inte fanns i närheten. Resistorn 
och kondensatorn optimerades också för att få så bra kontrast som möjligt mellan 
amplitudnivåerna med och utan tagg. 

Efter tester kunde det konstateras att ett väl fungerande system hade tagits fram 
och målen för examensarbetets genomförande var uppnådda. 
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4 Resultat och analys 
Inledningsvis besvaras de frågor som ställdes i början av rapporten. Dessa frågor 
var: 

 Är det möjligt att direkt med en mikroprocessor upptäcka och identifiera 
en närliggande tagg som arbetar efter protokollet Mifare? 

 Vilken hårdvara krävs för att detta ska vara möjligt? 

Det första som gjordes var att studera hur RFID fungerar rent generellt för att se 
om det kan finnas olika sätt att gå tillväga för att kunna upptäcka en tagg. De 
tillvägagångssätt som har utforskats är följande: 

1 Sända ut ett magnetfält med hjälp av en funktionsgenerator och en antenn för 
att sedan försöka detektera taggnärvaro genom att mäta hur magnetfältet 
påverkas. 

2 Konfigurera en mikrokontroller för att sända ut en taggförfrågan med hjälp av 
en funktionsgenerator och en antenn. 

2.1 Detektera svaret genom att mäta hur magnetfältet påverkas(möjliggör 
enbart upptäckt av tagg) 

2.2 Detektera svaret genom att avkoda det och använda datan för att detektera 
taggen(möjliggör tvåvägskommunikation med taggen). 
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Figur 17. Uppkoppling för test av alt. 1. 

Det första alternativet som testades var alternativ 1 i ovanstående lista, att sända ut 
ett magnetfält och se taggens påverkan på fältet. 

Tester genomfördes med koppling enligt ovanstående bild där man använde en 
resistor(R1) kopplad i serie med antennen(L1). Man använde sedan en 
funktionsgenerator(XFG1) kopplad mellan antennen och resistorn. Man använde 
sedan ett oscilloskop(XSC1) för att se spänningsändringen över resistorn. Man 
förde sedan RFID-taggen över antennen och försökte se en amplitudförändring 
som en följd av taggens närvaro.  

Slutsatsen efter utvärdering av detta alternativ, att upptäcka en tagg med ett 
magnetfält var först att det blir svårt. Med blotta ögat gick det på oscilloskopet att 
se en svag förändring av spänningen över serieresistorn när en RFID-tagg förs i 
närheten av antennen. Då fyrkantsvågen på 13,56 MHz var aktiverad gick det som 
väntat en ström genom antennen som ger upphov till ett spänningsfall i 
serieresistorn. Då denna spänning är på en relativt hög men instabil nivå och 
dessutom påverkas kraftigt av sin omgivning och bara påverkas marginellt av om 
en tagg finns i närheten eller inte blir det närmast omöjligt att få en stabil 
detektering av taggar.  

Samma svårighet uppstod även med andra frekvenser och olika mätpunkter på 
antennkretsen. Det visade sig även att hårdvaran för att detektera denna signal 
skulle innebära en hårdvarulösning som skulle bli komplex. 



Resultat och analys 

34 

Efter att provat och utvärderat tillvägagångssätt 2 (att sända taggförfrågan) 
konstaterades att detta gav upphov till ett svar som med rätt hårdvara borde gå att 
detektera. Taggdetekteringen kan antingen göras efter tillvägagångssätt 2.1  med 
enklare hårdvara eller med en mer komplex hårdvara efter tillvägagångssätt 2.2 
som gör det möjligt att även avkoda datan. 

Hårdvaran som utvecklades för tillvägagångssätt 2.1 visade sig fungera ypperligt 
för alternativ 1. Slutsatsen efter test av nämnda alternativ var att alternativ 1 
fungerade mycket bra. 

Svaret på frågan angående vilken hårdvara som krävs så har det konstaterats att 
det krävs delar för att öka mikrokontrollerns drivförmåga och för att anpassa dess 
utgångsimpedans mot antennen. Det har även konstaterats att det krävs hårdvara 
för att behandla antennsignalen för att få ut något som går att hantera i 
mikrokontrollern. Exakt vilken hårdvara gås mer noggrant igenom under följande 
kapitel. 

En jämförelse gjordes mellan tillvägagångssätt 1 och 2.1. Följande stycke illustrerar 
tiden som krävs för tillvägagångssätt 2.1. Tiden delades upp i fyra olika 
tidsperioder som representerar olika skeden i kommunikationen. 

4.1.1 Tidsperiod A 

Den första tidsperioden står för hur lång tid bärvågen måste vara aktiverad innan 
mikroprocessorn kan skicka data till taggen. Enligt standard behöver bärvågen 
vara aktiverad i minst 4096/fc sekunder, där fc är bärvågens frekvens. Då 
bärvågsfrekvensen som används är 13,56 MHz blir denna tid 4096/13560000 = 
302 µs. 

4.1.2 Tidsperiod B 

Den andra tidsperioden representerar dataöverföringen från läsaren till taggen, 
den enda datan som var tänkt att skickas från läsaren i detta projekt är en request. 
Den datan som sänds på bilden är även det en request. Tiden för varje bit är 9,44 
µs, antalet bitar som sänds är 9 st. (startbit, 7 databitar och slutligen en logisk 
nolla) enligt MF1S503x.pdf.  Tidsperiod B kommer därför bli 9 *9,44 µs = 84,96 
µs. 

4.1.3 Tidsperiod C 

Tidsperiod C är tiden från att läsaren skickat data till att taggen svarar. Denna 
väntetid är enligt standarden minst 87 µs. 
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4.1.4 Tidsperiod D  

Detta är tiden det tar för en tagg att skicka sitt svar till läsaren.  På samma sätt som 
tid B beror denna på hur många bitar som skickas. I exemplet ser man svaret från 
taggen på en request. Denna består av 1 startbit, 16 databitar och avslutningsvis en 
paritetsbit. Svaret består alltså av totalt 18 bitar. Tiden kommer alltså bli 18 * 9,44 
µs = 167 µs.  

 

  A       B          C                       D                 

 

Figur 18. Kommunikationssession mellan läsare och tagg. 

 

Dessa tider är de som måste tas hänsyn till vid den första kommunikationen 
mellan läsaren och taggen. Då kommunikationen senare går in i andra skeden 
finns det andra tider att ta hänsyn till men dessa påverkar inte arbetet. 
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Genom att läsa tidsdiagrammet kan man få en viss uppfattning om hur tiderna B 
och C förhåller sig till varandra, A och D ger ingen rättvisande uppfattning utifrån 
bilden utan borde avbildats längre. Dessa tider ger vägledning för att kunna 
uppskatta vilka tider en taggdetektion där man skickat en request till taggen hade 
inneburit. För att enbart upptäcka en tagg hade man inte haft något behov av att 
utläsa datan som taggen svarar med utan bara se när amplituden förändras, tiden 
D kan därför i detta fall uppskattas till 5 µs. Summerar man tiden som hade krävts 
måste man addera tiderna A, B, C och en liten del av D(ca 5 µs). Tiden som 
kommer krävas för tillvägagångssätt 2.1 kommer alltså vara minst 479 µs. Då 
tillvägagångssätt 2.2 hade använts hade man blivit tvungen att vänta till taggen 
avslutat sin sändning(tiden D) och tiden hade därför blivit minst 641 µs. Denna tid 
hade kunnat kortas ned betydligt vid de fallen en tagg inte funnits i närheten 
genom att göra som tillvägagångssätt 2.1 och detektera att amplitudförändring inte 
skett inom en viss tid. 

Genom praktiska försök med tillvägagångssätt 1 har det konstaterats att tiden för 
att detektera att en tagg inte finns i närheten kan hållas så låg som 3 µs. I 
examensarbetets fall är det denna tid som är mest kritisk då det är den som blir 
mest avgörande för batteriets livslängd. Om man utgår från att låset gör en 
taggsökning två gånger per sekund kommer 172800 sökningar göras per dygn. Om 
man uppskattar att en brevlåda öppnas 4 gånger/dygn, kan man räkna ut hur 
många procent av sökningarna som kommer resultera i en upptäck tagg. När låset 
upptäckt en tagg och är på väg att öppna kommer sökningar givetvis inte göras, 
men dessa försummas i uträkningen då dess påverkan blir högst marginell. 
Procenten för taggsökningar med tagg kommer alltså bli 4/172800 = 0,00231 %, 
därför har ingen större kraft lagts på att minimera tiden det tar för att upptäcka att 
en tagg finns i närheten. Trots detta har tiden kunnat hållas så låg som 4 µs. 

Resultatet av undersökningen visar att tiden för en taggsökning kan minskas från 
479 µs till 3 µs. Båda tiderna kan tyckas försumbara men i sammanhanget utgör de 
en avgörande skillnad för den genomsnittliga energiförbrukningen. 

Dessa tider är alltså tiden det tar från att mikrokontrollern vaknat upp till dess att 
den kan ta beslut om att somna igen. Enligt [18] är den typiska uppvakningstiden 
0.17 µs med vald konfiguration. Således är den totala tiden för en taggdetektion 
med denna lösning 3,17 µs utan taggnärvaro. 
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4.2 Referenskrets 

Då en mikrokontroller har en relativt svag drivförmåga måste dess signal 
förstärkas för att kunna sända ut en betydande effekt på antennen. Därför har 
man placerat ett komplementärt transistorsteg efter mikrokontrollern för att 
erhålla tillräcklig drivförmåga. Sändeffekten begränsas till önskad effekt med hjälp 
av två resistorer, R2 och R5 som visas nedan. 

 

Figur 19. Kretsschema över referenskretsen. 

Då antennspolen inte var märkt med dess induktans var denna tvungen att mätas 
för att förstå vilka parametrar den designats för att uppfylla. Spolen kopplades till 
en funktionsgenerator och seriekopplades med en resistor på 300Ω. 
Funktionsgeneratorns spänning ställdes på 10 volt och frekvens justerades sedan 
till dess att halva matningsspänningen mättes upp över resistorn(5 volt). Således är 
spolens impedans vid den givna frekvensen samma som resistorns, 300 ohm. 
Spolens resistans uppmättes till 13 ohm och således är den induktiva delen av 
impedansen 299,7 ohm.  

Då impedansen för en spole som tidigare nämnts beräknas med formeln       
     , där frekvensen var 100 kHz och impedansen 299,7 ohm beräknades 
spolens induktans till 477 µH. Då den valda mätmetoden har begränsad 
noggrannhet lånades en induktansmeter från Combiplate. Vid denna mätning 
visade sig spolen L1 induktans vara 745 µH vilket var i samma storleksordning 
som den tidigare mätningen. 
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Sammankopplingen av antennspolen och kondensatorn C3 påminde mycket om 
ett notchfilter, vilket är en typ av ett smalbandigt bandpassfilter. Vid frekvensen 0 
kommer kondensatorns impedans att vara oändligt stor och vid oändligt höga 
frekvenser kommer spolens impedans att vara oändligt hög. Vid en viss frekvens 
mellan dessa ytterligheter kommer impedansen att ha sitt bottenvärde, denna 
frekvens är kretsens resonansfrekvens. Denna resonansfrekvens kan räknas ut 

med formeln     
 

√       
. Genom att sätta in spolens induktans 745 µH och 

kondensatorns kapacitans 2 nF får man ut att kretsens resonansfrekvens är 130 
kHz. Detta är rimligt då denna krets används för att få en maximal sändeffekt på 
bärvågsfrekvensen 125 kHz. 

Efterföljande krets används för att filtrera fram datan till mikrokontrollern ifrån 
den mottagna amplitudmodulerade bärvågen. 

Dioden D2 används till att likrikta signalen för att kunna göra om den 
kontinuerligt svängande amplitudmodulerade vågen till en likspänning som kan 
filtreras och avläsas som ettor och nollor av mikrokontrollern.  

R3 och C5 är kopplade för att släta ut bärvågens toppar. Detta görs genom att 
anpassa förhållandet mellan resistorn och kondensatorn för att få en tidsperiod 
som är tillräckligt lång för att släta ut bärvågen på 125 kHz samtidigt som den är 
tillräckligt kort för att inte släta ut datan som ligger på frekvensen 125/64 = 
1,95 kHz. 

För att räkna ut vilken frekvens kretsen arbetar på får man räkna på tidsperioden 
för kopplingen. Den räknas ut genom att multiplicera kondensatorns kapacitans 
med resistorns resistans. Görs detta för R3 och C5 får man följande ekvation: 

                             , alltså 464,2 µs. Denna tid motsvarar 

frekvensen                    Hz. Detta är naturligt då frekvensen för 
RC-kretsen ligger emellan datafrekvensen och bärvågsfrekvensen.  

R1 och C1 är ett lågpassfilter. Gränsfrekvensen för filtret räknas ut med formeln 
 

       
, ekvationen för filtret blir 

 

                    
        Hz och används 

främst för att filtrera bort bärvågen.  

C8 och R12 utgör ett högpassfilter för att ta bort likspänningskomponenten och 
lågfrekventa störningar i signalen. Gränsfrekvensen för filtret beräknas som 

tidigare med formeln    
 

       
 där kapacitansen är 4,5 nF och resistansen 100 

kΩ. Detta ger en gränsfrekvens på 354 Hz vilket tar bort 
likspänningskomponenten i signalen utan att påverka de högre frekvenserna. 

Funktionerna för C7 och R7 kunde inte säkert fastställas men troligtvis så används 
C7 som glättningskondensator för att erhålla en jämn signal till ingången på 
mikrokontrollern och ytterligare eliminera återstoden av bärvågen. Tidsperioden 

för komponenterna blir enligt samma formel som använts tidigare.          
                µs vilket motsvarar en frekvens på 100 kHz. 
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Då strömmen som kommer gå in i ingången på mikrokontrollern är försumbar är 
det mest troligt att R7 används för att skydda mikrokontrollern om I/O-pinnen av 
misstag blivit programmerad till att vara utgång. Resistorn kommer då begränsa 
strömmen som denna utgång kan försöka lämna.
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5 Diskussion och slutsatser 
Syftet med undersökningen var som tidigare nämnts att ta fram ett fungerande 
system som är kompatibelt med företagets nuvarande system för RFID-läsning. 
Det framtagna systemet ska utan inblandning av RFID-läsarkretsen använda den 
befintliga mikrokontrollern för att på egen hand kunna upptäcka att en tagg finns i 
närheten. Eftersom systemet är batteridrivet ställs stora krav på låg 
energiförbrukning och därför vill man väcka upp mikrokontrollern ett fåtal gånger 
per sekund och låta den söka av närområdet eter en tagg för att därefter återgå till 
att sova.  

 

5.1 Hårdvara 

För att skapa ett gränssnitt mellan mikrokontrollern och RF-fältet var det 
nödvändigt att ta fram hårdvara som klarade av uppgiften. Arbetet inleddes därför 
med att undersöka hur man skulle kunna utforma den eftersökta hårdvaran. För 
att få en uppfattning om tänkbara lösningar studerades en annan färdig lösning där 
varje delkrets funktion var lätt att förstå. Denna krets arbetade visserligen efter 
RFID-standarden EM4102 men vi ansåg att man eventuellt skulle kunna låna 
idéer av konstruktionen och implementera detta på en lösning anpassad för 
Mifare. En studie för läsning av en tagg enligt Mifareprotokollet gjordes även och 
jämfördes sedan med referenskretsen för att utgöra en grund för det fortsatta 
utvecklingsarbetet. Efter att analyserat likheter och skillnader kunde det 
konstateras att de hade mycket lite gemensamt. 

Det var även nödvändigt att införskaffa ett oscilloskop med mer avancerad 
inställningsmöjlighet än standardoscilloskopen som fanns. Oscilloskopet som 
användes under arbetet hette Agilent 54622D och hade goda inställningar för 
triggning av pulsbredd och möjlighet att spara mätbilder till en 1,44 MB diskett. 

Slutsatserna kring hårdvarornas konstruktion var att delarna för att kommunicera 
från läsaren till taggen var betydligt mer avancerad i hårdvaran för Mifare än för 
EM4102. I motsats var elektroniken för att behandla de mottagna signalerna från 
taggen betydligt enklare konstruerad. Dessa skillnader beror på två saker, 
signalfrekvenserna och hur anpassad RFID-kretsen är till sammanhanget. 

Det som gör att elektroniken för att sända högfrekventa signaler är mer komplex 
än för signaler med lägre frekvenser är vikten av en korrekt impedansanpassning 
mellan signalkällan och antennen. Tar man inte hänsyn till detta kommer det 
visserligen att gå en ström i kretsen, men den aktiva effekten som överförs till 
taggen kommer att bli mycket liten. 
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Det som skiljer RFID-kretsarna som används är att den krets som används i 
hårdvaran för Mifare är en krets som konstruerats anpassad för att hantera 
radiosignaler. Utgångssteget har därför en inbyggd modulator och är även kraftigt 
konstruerat för att man ska behöva så få komponenter som möjligt för ett 
fungerande system. Detta kan man göra då man i konstruktionsarbetet vet vilken 
typ av signaler som kommer hanteras av utgångssteget. På samma sätt är 
mottagardelen i RFID-kretsen konstruerad med inbyggda demodulatorer för att 
undvika komplex elektronik för att hantera de mottagna signalerna. Hela kretsen 
är på samma sätt anpassad för att kunna hantera signaler med den höga 
frekvensen. Nackdelen med en separat RFID-krets är att man förutom denna även 
behöver en mikrokontroller för att kontrollera kretsen. 

I systemet för EM4102 har man istället valt en väldigt generell mikrokontroller 
som inte designats för att hantera RFID-signaler eller ens så höga signalnivåer 
som detta innebär. De är även väldigt flexibla då mjukvaran skrivs av 
konstruktören. Anledningen till att det är möjligt att använda en vanlig 
mikrokontroller är att EM4102 hanterar så låga frekvenser. Fördelen med att välja 
en vanlig mikrokontroller är att de är väldigt billiga då de tillverkas i stora serier, 
lätta att arbeta med då de finns i nästan alla inbyggda system. De är dessutom lätta 
att använda till andra delar av systemet så som motorkontroll, skapa ljudsignaler 
etc. Nackdelen med dem är att de saknar inbyggda moduler för mer komplex 
signalbehandling på ingången och kräver således mer komplex kringelektronik. En 
fördel med denna lösning är att man kan slå ihop RFID-krets och 
systemkontroller till en enda krets.       

Referenskretsen för EM4102 gav bra vägledning och inspiration för att hantera de 
mottagna signalerna innan de skickades in i mikrokontrollern. Genom att studera 
hur signalerna påverkades av de olika filterdelarna kunde man få en bra förståelse 
för vilka delar som skulle komma att behövas för att få vår taggdetektering att 
fungera. Trots att referenshårdvaran var byggd för att skapa digitala signaler som 
sedan kunde avläsas som data till skillnad från vårt system som bara skulle 
upptäcka en tagg så var delarna relevanta för utvecklingsarbetet. Till exempel så 
valde vi på samma sätt som i referenshårdvaran att använda en diod för att få en 
likspänning som sedan kunde glättas för att få hanterbara nivåer för 
mikrokontrollern. 

Den ursprungliga frågeställningen var: 

 Är det möjligt att direkt med mikroprocessor upptäcka och identifiera en 
närliggande tagg som arbetar efter protokollet Mifare? 

 Vilken hårdvara krävs för att detta ska vara möjligt? 

Då en testrigg tagits fram så kan den första frågan enkelt besvaras med ett ja. 
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Vilken hårdvara som krävs är dock lite svårare att svara på. Detta beror på att det 
konstaterades att bärvågens frekvens måste vara 13,56 MHz för att detekteringen 
ska fungera. Då den valda mikrokontrollern inte klarar av att generera så höga 
frekvenser behöver en särskild frekvensmultiplicerare kopplas in efter utgången 
för att höja frekvensen. Eftersom fokus ligger på att se om taggdetektion är möjlig 
snarare än att ta fram en fullständig slutgiltig hårdvara togs därför inte någon 
sådan fram. Eventuellt kommer en sådan tas fram av företaget vid fortsatt 
utveckling av systemet. Detta gör att något svar på vilken hårdvara som krävs för 
detta inte kommer besvaras. Det som däremot kommer besvaras är vilken 
hårdvara utöver detta som krävs. 

Eftersom den ursprungliga tanken var att kommunicera med taggen för att se om 
det fanns någon i närheten så skiljde det sig mycket då vi slutligen kunde upptäcka 
den utan kommunikation. Från början tänkte vi inte så mycket på optimering för 
att minimera tiden utan utgick från att tiden kommer att bli tillräckligt kort så 
länge vi slipper väcka RFID-kretsen när det inte finns någon tagg. Detta hade 
kanske räckt men det vi upptäckte mot slutet var att vi genom att dels anpassa 
hårdvaran men framförallt mjukvaran kunde påverka denna tid drastiskt. Vi lät 
komparatorn generera interruptet som tvingar processorn att återgå till vila igen. 
Komparatorn ställdes in för att reagera när fältet var starkt, alltså när ingen tagg 
fanns i närheten. Detta förfarande gjorde att tiden i vaket tillstånd kunde hållas så 
låg som 3 µs. 

 

5.2 Metoddiskussion 
Vi valde aktionsforskning som arbetsmetod för detta examensarbete. Den här 
metoden har inneburit att vi inledningsvis jobbat med informationssökning följt 
av undersökningar av befintliga lösningar och framför allt dokumentering av 
resultaten (se bilaga 1).  

För företagets syfte blev aktionsforskning som arbetsmetod ett bra val. Företaget 
fick sina syften uppfyllda där resultaten var väl motiverade eftersom många 
alternativ blivit testade och uteslutna. 

För att besvara frågeställningarna hade nog andra studiemetoder fungerat bra, 
alltså hade denna metod inte haft lika stor betydelse för att besvara 
frågeställningarna som att uppfylla syftet. Däremot anser vi att en 
aktionsforskning fortfarande det mest effektiva sättet för att kunna besvara 
frågeställningarna. Arbetet blev lätt att följa då resultaten hela tiden 
dokumenterades innan vi gick vidare till nästa ansats. 

Vad som fungerade bäst med denna metod var att vi alltid hade teorin bakom oss 
att jämföra våra resultat med för att verifiera om de verkade riktiga. Detta gjordes 
iterativt för varje lösning så att arbetet kunde struktureras och bli mer effektivt. 
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5.3 Slutsatser och rekommendationer 

Den naturliga fortsättningen på examensarbetet är att förutom att upptäcka en 
tagg, anpassa elektroniken och mjukvaran för att implementera hela RFID-
hanteringen i mikrokontrollern. Detta hade gjort att man hårdvarumässigt fått ett 
enklare system vilket också inneburit ett lägre pris. Man hade även fått ett 
snabbare system då man inte behöver kommunicera med RFID-kretsen som då 
kan bortrationaliseras.  

Efter att ha prövat att kommunicera med taggen med hjälp av mikrokontrollern så 
har vi konstaterat att det är möjligt. Det som förmodligen blir det stora problemet 
är att hantera Mifare-protokollet, dels att hantera kollisioner mellan olika taggar 
som finns i närheten samtidigt. Krypteringen blir troligtvis också ett problem som 
behöver lösas. Eftersom datautbytet mellan den utvalda taggen och läsaren inleds 
med att skapa en nyckel för kommunikationen måste man veta hur dessa 
algoritmer är implementerade. Detta borde dock inte vara olösbart då 
krypteringsalgoritmen är knäckt sedan några år tillbaka och det finns gott om 
dokumentation över detta. 

Detta gäller visserligen för Mifare Classic, vill man använda protokollet Mifare 
Plus blir det lite svårare. Det borde dock vara möjligt då det finns en inbyggd 
modul i många mikrokontrollers som klarar krypteringen som används i 
protokollet. 

Slutsatser: 

 Att upptäcka en tagg med enbart en mikrokontroller är möjligt. 

 En taggsökning går att göra väldigt fort. 

 Den korta aktiva tiden för en taggsökning gör att energiförbrukningen kan 
hållas mycket låg. 

 Bärvågens frekvens är avgörande för att en tagg ska kunna tillgodogöra sig 
energi. 

Som förslag på hur arbetet skulle kunna utvecklas skulle man kunna med enbart 
en mikroprocessor sköta både sökning efter en tagg och kommunikation med 
taggen. Detta skulle kunna göra systemet mer kompakt då man slipper använda en 
extern RFID-krets. Systemet skulle möjligtvis även bli mer effektivt ur 
energisynpunkt, vilket skulle vara gynnsamt för företagets system.
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8 Bilagor 
Bilaga 1: Utdrag från föreläsning på JTH om examensarbetesintroduktion. 

 

Figur 20. Utdrag från föreläsning på JTH. 


