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1

GIỚI THIỆU

Tên đề tài

1.1

“Nghiên cứu, xây dựng qui chuẩn kỹ thuật thiết bị nhận dạng vô tuyến
(RFID) dải tần từ 865 MHz đến 868 MHz”
Mã số đề tài

1.2

29-12-KHKT-TC.
Mục tiêu của đề tài

1.3

Phục vụ cho việc chứng nhận hợp quy thiết bị.
Những nội dung cần thực hiện của đề tài

1.4

- Nghiên cứu đánh giá tình hình sử dụng và tình hình tiêu chuẩn hóa thiết bị
RFID trong và ngoài nước.
- Thu thập, phân tích lựa chon tài liệu kỹ thuật.
- Xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật thiết bị nhận dạng vô tuyến dải tần từ
865 MHz đến 868 MHz bao gồm các nội dung chính như sau :
+ Các yêu cầu kỹ thuật;
+ Các điều kiện thử nghiêm;
+ Các điều kiện chung;
+ Độ không đảm bảo đo;
+ Phương pháp đo và các giới hạn đối với máy phát
+ Các thông số đối với máy thu.
Kết quả

1.5

- Bản thuyết minh quy chuẩn kỹ thuật thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID).
- Bản dự thảo quy chuẩn kỹ thuật thiết bị nhận dạng vô tuyến dải tần từ 865
MHz đến 868 MHz .
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TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ TÌNH HÌNH TIÊU CHUẨN HÓA TRONG VÀ
NGOÀI NƯỚC.

2.1
2.1.1

Tình hình sự dụng thiết bị RFID trong và ngoài nước
Giới thiệu về hệ thống RFID

Những năm gần đây, nhu cầu sử dụng thiết bị SRD ở dải tần số cao tăng
nhanh, đặc biệt là các loại thiết bị nhận dạng bằng sóng vô tuyến điện (RFID),
tạo nên sự thay đổi căn bản về chất lượng sản phẩm và số lượng các nhà cung
3

cấp thiết bị. Do nhu cầu sử dụng SRD tăng mạnh, có nhiều công nghệ mới trong
lĩnh vực vô tuyến không dây cự ly ngắn xuất hiện, như WPAN, UWB, SRR
(SR Radar systems), do vậy cần thiết phải tạo lập sự hài hòa trong việc sử dụng
tần số vô tuyến, đảm bảo tuân thủ những quy định về phòng chống nhiễu cho
các hệ thống thiết bị khác nhau hoạt động trong cùng một khu vực hoặc các khu
vực gần nhau.
Trên thực tế, các thiết bị RFID nói riêng cũng như thiết bị SRD thường
phải dùng chung băng tần số với các thiết bị không dây khác, nên việc chống
nhiễu cho chúng và cho các hệ thống sử dụng chung băng tần có tầm quan trọng
đặc biệt. Giống như các bị vô tuyến điện khác, các thiết bị RFID cần đáp ứng
các yêu cầu chung của một thiết bị đầu cuối vô tuyến và viễn thông (R&TTE),
vì vậy, Thiết bị RFID là một trong những đối tượng cần được quản lý về tần số
hoạt động và mức bức xạ theo các quy định riêng của mỗi quốc gia.
Hiện có nhiều tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ETSI, IEC, CELENEC,
ISO, UL, ARIB, FCC) tham gia vào việc soạn thảo và ban hành các tiêu chuẩn
kỹ thuật cho RFID. Để tránh việc đo kiểm, đánh giá lại thiết bị trong các nước
sử dụng, cần có sự thừa nhận lẫn nhau giữa các tổ chức tiêu chuẩn hóa và trong
các khu vực áp dụng. Theo góc độ quản lý, ở Châu Âu, CEPT đã có thỏa thuận
với ECC (trước kia là ERC) về các quy định hài hòa áp dụng cho các nước
Eurozone.
RFID thuộc loại các công nghệ mới, có nhiều hứa hẹn trong việc nâng cao
hiệu quả thu thập dự liệu từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Một số ứng dụng
quan trọng mới của RFID như: an ninh và điều khiển truy nhập, thu thập cước,
quản lý lưu lượng, dịch vụ bưu kiện, nhận dạng đồ gửi, quản lý công nghiệp, hệ
thống trả tiền (card thông minh), chống trộm cắp…
Khái niệm RFID được hiểu là sự thay thế các bộ phát đáp nhỏ bằng các
thiết bị khác cho phép nhận dạng bằng tần số vô tuyến điện (RF). Thị trường
RFID toàn cầu tăng nhanh, cỡ 35 % hàng năm.
Một hệ thống RFID cơ bản được mô tả trong hình 1:

Hình 1: Các thành phần của hệ thống RFID
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Trong hệ thống RFID có 3 phần chính như hình 2:
- Một anten hay một cuộn cảm;
- Máy thu phát (có bộ giải mã) để truyền thông tin giữa khối uC và bộ
phát đáp;
- Bộ phát đáp (RF tag) được lập trình với một thông tin duy nhất.

Hình 2. Thành phần chính của hệ thống RFID
Anten bức xạ sóng vô tuyến điện để kích hoạt bộ phát đáp, đọc và ghi dự
liệu cho nó. Hình 3 là chi tiết phần đầu cuối hệ thống RFID. Cả 2 mạch đều
được chỉnh cộng hưởng ở tần số 134,2 kHz. Bộ đọc làm việc trên chuỗi các tần
số cộng hưởng với bộ phát đáp bằng mạch cộng hưởng song song. Trong
khoảng đổi pha nguồn giữa 15 ms (thường 50 ms), bộ đọc tạo ra trường điện từ
tần số 134,2 kHz. Mạch cộng hưởng của bộ phát đáp được khởi động và tạo ra
điện áp nạp cho tụ . Bộ phát đáp sau đó tách cụm điện áp nạp và truyền dự liệu,
ví dụ, băng điều chế FSK, sử dụng năng lượng nạp.

Hình 3: Phần đầu-cuối hệ thống RFID
Thông thường, anten được ghép chung với bộ thu phát và giải mã, tạo
thành bộ đọc, có cấu trúc như là thiết bị cầm tay hoặc cố định. Bộ đọc bức xạ
sóng vô tuyến điện trong dải bước sóng từ một phần đến vài mét, tùy theo công
suất ra và tần số vô tuyến sử dụng. Khi bộ phát đáp chạy qua vùng có điện từ
trường, nó tách tín hiệu kích hoạt bộ đọc, lúc đó bộ đọc giải mã dự liệu mã hóa
trong mạch tích hợp của tag và chuyển qua máy tính chủ để xử lý. Hình 3 là ví
dụ hệ thống kiểm tra vé của Swatch-EM Marin-Hayek.
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2.1.2

Tần số hoạt động của hệ thống RFID

Hình 4: Dải tần hoạt động của RFID
Dải tần số hoạt động của RFID được mô tả như hình 4.
Tần số hoạt động sẽ quyết định một phần vào đặc điểm của hệ thống
RFID.
Một cách tương đối tần số càng cao thì khoảng cách đọc theo đó càng xa,
tốc độ xử lý nhanh nhưng đổi lại sẽ tiêu hao năng lượng lớn và giá thành thiết bị
cao. Bảng 1:
Bảng 1: Đặc điểm và ứng dụng của thiết bị RFID tương ứng với
từng dải tần
Dải tần số
LHF

Đặc điểm
Khoảng cách: <50cm

(125HZ, 134HZ) Tốc độ đọc : thấp
Giá thành: rẻ
Có thể đọc xuyên qua chất lỏng.

HF
(13.56 MHZ)

Ứng dụng
Quản lý ra vào

Làm việt tốt khi ở gần kim loại

Nhận dạng động vật
Quản lý kho hàng
Phát hiện trộm ở siêu
thị

Khoảng cách: 1 – 3 m
Tốc độ đọc: trung bình
Giá thành: tường đối

Quản lý cổng ra vào
Thẻ thông minh
Dò tìm sách ở thư viện

Có thể đọc xuyên chất lỏng
Theo container ở cảng
Làm việc tốt ở môi trường ẩm ướt Hệ thống tính tiền ở
Không làm việc tốt khi gần kim siêu thị
loại
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UHF
(860 MHZ,
960MHZ)

Microwave
(2.4 GHz, 5.8
GHZ)

2.1.3

Khoảng cách: 3 – 9 m
Tốc độ đọc: cao
Có khả năng xử lý nhiều đối tượng
Giá thành cao
Bị cản trở bởi môi trường chất lỏng
và kim loại.

Hệ thông thu phí giao
thông

Khoảng cách: <100 m
Tốc độ đọc: cao

Hệ thống thu phí giao
thông

Có khả năng xử lý nhiều đối tượng
Giá thành cao
Bị cản bởi môi trường chất lỏng

Quản lý hành khách ở
sân
bay.

Hệ thống quản lý các
phương tiện giao thông
Quản lý thư viện, kho
hàng, siêu thị, nhân
viên

Tình hình sử dụng thiết bị RFID

Băng tần UHF RFID không phân bố toàn cầu, mỗi quốc gia khác nhau dải tần số
này cũng khác nhau. Phân bổ tần số UHF RFID tại một số Châu lục được mô tả
trong bảng 2.
Bảng 2: Phân bổ tần số UHF RFID tại một số Châu lục
Quốc gia

Nôi dung

Bắc Mỹ

Đây là băng tần UHF RFID có thể được sử dụng không có giấy
phép trong các giới hạn của 915 MHz ± 15MHz (tức là 902 928 MHz). Có những hạn chế về công suất truyền dẫn.

Châu ÂU
(chưa loại
trừ)

Trong khu vực này, các tần số RFID (và các ứng dụng vô tuyến
công suất thấp) quy định các khuyến nghị ETSI EN 300 220 và
EN 302 208, và đề nghị ERO 70 03. Điều này cho phép RFID
hoạt động trong các băng tần 865-868 MHz, nhưng với một số
hạn chế liên quan. đầu đọc RFID phải theo dõi kênh trước khi
truyền - "Nghe trước khi nói".

Pháp

Các tiêu chuẩn Bắc Mỹ không được chấp nhận ở Pháp vì bị cản
trở tần số phân bổ cho quân đội.

Trung
Quốc và
Nhật

Băn tần RFID không được cấp phép miễn phí. Tuy nhiên nó có
thể yêu cầu giấy phép cho UHF RFID tại một vị trí cụ thể nào
đó.

Úc & New Không cấp phép cho băng tần RFID trong dải tần từ 918 MHz
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Quốc gia

Nôi dung

Zealand

đến 926 MHz các tần số không có giấy phép, nhưng có hạn chế
về công suất truyền tải.

Khi sử dụng, phát triển hoặc thiết lập hệ thống RFID cần xem xét các tần
số được sử dụng như phân bổ phổ tần và quy định chung tại mỗi nước là khác
nhau
Trên thế giới, các thiết bị RFID được sử dụng khá rộng rãi. Từ năm 1955 đến
năm 2005, doanh thu thẻ RFID vào khoảng 2,4 tỷ USD.
IDTechEx cho biết thị trường RFID năm 2007, từ 4,93 tỷ USD sẽ tăng
trưởng đến 5,29 tỷ USD vào năm 2008, tăng khoảng 7,3%. Hãng nghiên cứu
ABI Research dự báo thị trường RFID vào năm 2013 sẽ đạt doanh thu 9,7 tỷ
USD với mức tăng trưởng hàng năm là 15%.
Đặc biệt tại Trung Quốc, một nước gần như chưa có bản đồ sáng chế về
RFID nhưng lại là nước có doanh thu từ các sản phẩm công nghệ RFID tương
đương với Mỹ: 1,3 tỷ USD (năm 2008). Bảng so sánh xem hình 5

Hình 5: Doanh thu RFID của các nước năm 2008
Trên báo RFID tại địa chỉ http://www.rfidjournal.com đề cập đến các nhà
cung cấp hệ thống RFID chuyên nghiệp trên toàn cầu.
Trong ETSI TR 102 649-1, ETSI dự đoán thị trường UHF RFID từ năm
2006 đến năm 2012 được mô tả trong hình 6.
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Triệu thẻ

Năm
Hình 6: Dự đoán tăng trưởng thẻ thụ động UHF (Nguồn: EPCGlobal)
Hiện nay, tại Việt Nam, hàng hoá đang được nhận dạng bằng mã vạch. So
với mã vạch, RFID có hai ưu điểm vượt trội là khả năng phát sóng vô tuyến và
có bộ nhớ cho phép ghi thêm các thông tin về hàng hóa, giúp con người có thể
truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Cụ thể, đối tượng “bị” quản lí (hàng hóa, phương
tiện, con người...) sẽ được gắn thẻ gồm một vi xử lí nhỏ chứa dữ liệu thông tin
về đối tượng và một ăng-ten phát sóng radio. Để truy xuất thông tin về đối
tượng, một hệ thống đầu đọc sẽ được gắn ở những nơi phù hợp như trạm thu
phí, cửa kiểm soát, quầy thanh toán... Khi đối tượng đi vào phạm vi giao tiếp, dữ
liệu thông tin về đối tượng sẽ được đầu đọc truy xuất và gửi về máy chủ để xử
lí, nhận dạng, quản lí...
Với khả năng này, RFID thay thế công nghệ nhận dạng mã vạch, có thể
ứng dụng trong việc tính tiền hàng hóa trong siêu thị, xem ngay thông tin về các
mặt hàng mình đã mua như giá bán, nguồn gốc các mặt hàng; chấm công nhân
viên; quản lí hàng hóa, đối tượng xuất nhập... Nếu kết hợp thêm tính năng ghi
chép các thông tin về đối tượng thì còn có thể ứng dụng vào việc thanh toán tiền
đi xe buýt, tàu điện metro, ngân hàng..., đặc biệt là chứng minh nhân dân, hộ
chiếu, bằng lái xe điện tử.
Thị trường Việt Nam hiện nay cũng bắt đầu phát triển nhiều thiết bị ứng
dụng công nghệ RFID, đi đầu có thể kể ra như: ISII Corporation - Đại học Bách
Khoa Hà Nội, TECHPRO Việt Nam, hợp tác cùng Hãng IDTECK - Korea. Các
sản phẩm ứng dụng công nghệ RFID tầm ngắn được sử dụng vào các giải pháp
như kiểm soát vào ra, chấm công điện tử, kiểm soát thang máy...Các sản phẩm
ứng dụng công nghệ RFID tầm xa được sử dụng vào giải pháp kiểm soát bãi xe,
kiểm soát kho hàng, kho vận, quản lý hàng hóa siêu thị ...
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Thẻ RFID là sự phát triển hữu ích và là công nghệ hấp dẫn, giúp cho các
đơn vị bán lẻ đơn giản hóa việc kiểm kê hàng hóa và hạn chế việc mất mát trong
quá trình bán hàng. Với việc thẻ RFID đem lại hiệu quả kinh tế cho các doanh
nghiệp, người tiêu dùng sẽ có thêm nhiều lựa chọn và giá cả thấp hơn. Bên cạnh
đó, việc thanh toán khi đi mua sắm sẽ thuận lợi hơn vì được thanh toán tự động
nhờ vào thẻ thanh toán có sử dụng RFID. Khách hàng không còn phải xếp hàng
để đợi nhân viên kiểm tra, tính giá cho từng mặt hàng đã mua. Thẻ RFID đã
thay thế hệ thống thẻ dữ liệu. Nhà cung cấp đã ghi thông tin về tên, nội dung của
mặt hàng cũng như thông tin về khoảng thời gian món hàng được trưng bày
trogn thẻ dữ liệu và đặt thẻ này theo cùng mặt hàng. Tuy nhiên, các thẻ này
thường xuyên bị mất và hư hỏng. Các dữ liệu giờ đây được ghi vào thẻ RFID
trên sản phẩm và được đọc ghi bằng tần số vô tuyến (khoảng 13 MHz). Các thẻ
RFID không dễ dàng bị phá hủy do dịch chuyển, thời tiết hay các tác nhân khác,
dữ liệu được đảm bảo an toàn cho đến khi được ghi lại bằng các thiết bị chuyên
dụng.
Hiện nay RFID sử dụng nhiều trong quản lý siêu thị, thư viện, kho bãi, đo
đó cần các thiết bị RFID làm việc tại dải tần UHF, các thiết bị làm việc tại dải
tần này có ưu điểm khoảng cách nhận diện xa, tốc độ đọc: cao và có khả năng
xử lý nhiều đối tượng. Hình 7 là mô hình ứng dụng RFID trong quản lý thư
viện, hình 8 là ứng dụng công nghệ RFID trong siêu thị
Ứng dụng trong quản lý thư viện

Hình 7: Ví dụ về sử dụng RFID trong quản lý thư viện
Tất cả các sách báo trong thư viện sẽ được gắn chip RFID lên từng cuốn.
Tại khu vực kiểm soát cho mượn và trả sách đều được gắn đầu đọc thẻ để nhân
viên dễ dàng nạp thẻ cho sách báo và kiểm tra tình trạng của sách báo cho
mượn. Ngoài ra, còn có một thiết bị đọc thẻ cầm tay để có thể tìm kiếm và kiểm
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tra thông tin về sách báo trong thư viện. Điều này đã làm giảm chi phí về mặt
quản lý nhân sự cũng như tạo ra sự thuận thện trong việc quản lý và tìm kiếm
sách báo
Trong thư viện, các thẻ RFID được gắn vào các cuốn sách giúp giảm thời
gian tìm kiếm, kiểm kê, chống được tình trạng trộm sách. Hiện thư viện ĐH
Quốc gia TPHCM đã ứng dụng RFID trong việc quản lí sách.
Ứng dụng trong quản lý bán hàng

Hình 8: Ứng dụng công nghệ RFID trong siêu thị
Hướng sát nhập công nghệ RFID thành dây truyền được thúc đẩy bởi sự
có lợi mà dễ thấy trong bảng kiểm kê: tăng lượt vận chuyển, nhận, cung cấp có
năng suất, giảm giá cho việc lao động chân tay, xếp hàng và sự thất thoát kiểm
kê. Các bộ đọc được cài lúc chất hàng ở các cửa bến tàu có thể phát hiện thẻ trên
hàng hóa hoặc các pallet qua các cửa. Đầu đọc gửi 1 lệnh đến thẻ để phát các
nhận dạng của chunhs, thu thập thông tin này và chuyển tiếp đến máy tính. Máy
tính ghi cơ sở dữ liệu kiểm kê dựa vào hàng hóa đó là nhập hay xuất. Nếu hệ
thống sử dụng các thẻ thông minh thì máy tính có thể ghi ngày giao/nhận vào
thời gian trên thẻ.

2.1.4

Một số thiết bị RFID sử dụng dải tần 865 MHz đến 868 MHz

* Thiết bị DL920 (UHF Long Range Integrated RFID Reader-DL920)
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Giao thức

ISO18000-6B or ISO18000-6C Gen2

Tần số làm việc

902MHz～928MHz hoặc 868MHz hoặc
860MHz～960MHz

Công suất truyền
Tốc độ đọc
Khoảng cách đọc
Tốc độ ghi
Khoảng cách ghi

20dBm～30 dBm(set by software)
Thời gian đọc 1 thẻ < 10 ms/64 bit
8 m đến 15 m
8 bit nhỏ hơn 30ms
4 m đến 7 m

* Thiết bị CF-RU3501



Các thông số kỹ thuật:
Loại mẫu

CF-RU3501

Hệ điều hành

Mircosoft Windows CE 5.0

CPU

SAMNSUNG 400 MHz

Bộ nhớ hệ thống

128MB RAM,128M flash memory; expanding
flash memory freely with SD slot

Màn hình

3.5 inches QVGA (240×320
supporting 32 colors; touch screen

Bàn phím

25+1 letters and numbers with a backlight

Giao diện

either a RS232 and USB

pixel)colorful;

WWAN: GPRS/GSM(900/1800/1900Mhz)
WLAN: WIFI IEEE802.11b/g, Built-in antenna
BLUETOOTH: II, v1.2s
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Thiết bị âm thanh

The built-in two-way loudspeaker and the
microphone, the external connection earphone and
the microphone jack

Pin

Rechargeable polymer battery (3.7V, 3200mAH)

Thời gian chờ

150 giờ

Nhiệt độ khi làm việc

-200 đến 500 C

Nhiệt độ khi lưu trữ

-250 đến 700 C

Trọng lượng

400g

Kích thước

190×80×25mm

Tham số UHF
Tần số

860-960MHZ

Giao thức

ISO 18000-6B; ISO180006C(EPC Class1 Gen2 )

Tăng ích ăng ten

5dBi

khoảng cách làm việc

FLASH(128M) and SD card

Khoảng cách đọc

≤1.2m

Công suất truyền

<1W

* Thiết bị RFID HH 8800 (HH800 UHF Handheld Reader)

Các thông số kỹ thuật:
Giao thức hỗ trợ

ISO18000-6B/ISO18000-6C(EPC Gen2)

Tần số làm việc

ISM 902MHz～928MHz

Customization

860MHz～960MHz

Chế độ làm việc

FHSS

Công suất

30 dBm

Khoảng cách đọc

1.5m ~ 5m (phụ thuộc vào môi trường và thẻ)
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Tốc độ ghi

8 bit nhỏ hơn 30ms

Khoảng cách ghi

1m~3m

Kích thước

155*220*270mm

Trọng lượng

1350g

Nhiệt độ làm việc

-20℃～50℃

* Thiết bị MC9090 của Motorola

Các thông số kỹ thuật”
Expansion
Memory
Operating system (OS)
Processor (CPU)
Dimensions (HxWxD)
Display resolution
Keyboard
Weight
Antenna
Field
Frequency range
Output power
Standards supported
EMC

SD/MMC card
64 MB/128 MB
Microsoft Windows Mobile 5.0 Premium
Intel® XScale™ Bulverde PXA270 processor at
624 MHz
10.75 in. L x 4.7 in. W x 7.7 in. H (27.3 cm L x
11.9 cm W x 19.5 cm H)
QVGA color
53-key; Terminal Emulation (5250, 3270, VT)
35.4 oz./1 kg (includes battery, scanner and radio)
Integrated, linearly polarized
70-degree cone (approx.) measured from nose of
device
US: 902-928 mHz; Europe: 865.7-867.5MHz
(ETSI EN 302 208)
US: 1W (2W EIRP); Europe: 0.5W
EPC Gen 2 DRM (DRM compliant up to 0.5W)
EN 301 489-1, EN 301 489-7, EN 301 489-17,
IEC 60601-1-2, EN 55022, FCC Part 15 Subpart
B, ICES 003 Class B, EN 55024, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3
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Electrical safety
Environmental
Laser safety
RF exposure
Radio

UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN
60950-1, IEC 60950-1
RoHS Directive 2002/95/EEC
EN 60825-1, IEC 60825-1, 21CFR1040.10
787,788,789,2835
EN 300 328, EN 301 511, EN 301 893

* Thiết bị Sense 1871

Thông số kỹ thuật của thiết bị:
Tần số

UHF 860~960MHz

Quy định về tần số tại một
số khu vực

865.600~867.600 (ETSI EN 302 208)
902~928 MHz (FCC Part 15)
Other Regional Regulation
(Korea\Japan\China\etc).

Công suất ra

Programmable in step of 0.1dBmup to 29 dBm

Đầu nối ăng ten

1 MMCX type

Dung sai tần số

±10 ppm tại mọi nhiệt độ

Số kênh

10 kênh (tương ứng với ETSI EN 302 208)
50 kênh nhảy tần (tương ứng với FCC part 15)

Tiêu chuẩn tương thích

EPC C1 G2 (ISO18000-6C)

* Thiết bị R1230C của Caenrfid
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* Thiết bị R630 (của hãng Scirocco AB, Thụy Điển)
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* Thiết bị ALR-9900-EMA (hãng sản xuất: Alien Technology Corporation, Mỹ)

Thiết bị ALR-9900-EMA hoạt động trong dải tần 866MHz , các đặc điểm kỹ
thuật thuân theo ETSI EN 302-208-2, có các biến thể của ALR-9900-EMA để
sử dụng ở nhiều vùng, bao gồm cả các nước Balkan, Liên minh châu Âu, Ấn
Độ, châu Phi, New Zealand, Nga Liên bang, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, và Việt
Nam.

Thông số kỹ thuật của thiết bị:
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Tóm lại: Các thiết bị RFID UHF trên thế giới được sử dụng khá phổ biến. Ở
Việt Nam, thời gian gần đây các thiết bị này được nhập khẩu khá nhiều, một số
thiết bị đẫ được đo kiểm ở Việt Nam như thiết bị DL920, thiết bị MC9090 của
Motorola , thiết bị ALR-9900... Trong nước đã có nhiều công ty nhập khẩu và
phân phối thiết bị UHF RFID như Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tổng
Hợp Thanh Sơn Hà (Hà Nội), Công ty Cổ phần Công nghệ ATO (Hà Nội),
Công ty TNHH THẾ KỶ SỐ (TP. Hồ Chí Minh), Công ty Cổ phần Thương mại
Dịch vụ Tín Hòa….. Nhưng hiện tại, việc quản lý chất lượng thiết bị, đo kiểm
chứng nhận gặp rất nhiều khó khăn do còn thiếu tiêu chuẩn phục vụ đo kiểm,
đánh giá và chứng nhận hợp quy. Do đó, việc xây dựng và ban hành bộ Quy
chuẩn để phục vụ cho công tác hợp quy là việc làm cần thiết.

2.2

Tình hình tiêu chuẩn hóa thiết bị RFID

Sự bùng nổ các ứng dụng thiết bị RFID trong nhiều lĩnh vực truyền thông
làm cho băng tần số trở nên trật chội và can nhiễu tần số vô tuyến điện trong các
dải tần này trở nên bức xúc.
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Vấn đề tiêu chuẩn hóa cho thiết bị RFID có tính phức tạp cao với những
lý do sau đây:
- Hiện tại, các hệ thống thiết bị SRD hoạt động trên nhiều băng tần số, từ 9
kHz đến trên 77 GHz, trong tương lai có thể cao hơn. Trong một băng tần nhất
định lại có sự chia sẻ tần số với nhiều nghiệp vụ vô tuyến khác. Thiết bị RFID là
một trường hợp riêng của thiết bị SDR nên nó cũng bị ảnh hưởng của việc chia
sẻ tần số;
- Mức công suất phát cho các họ thiết bị FRID thấp, nhưng có sự khác nhau
rõ rệt, đặc biệt là cho các khu vực ứng dụng.

2.2.1
2.2.1.1

Một số tiêu chuẩn liên quan đến thiết bị RFID.
Các tiêu chuẩn của ISO

Một số các tiêu chuẩn RFID chính được tóm tắt trong bảng 3 dưới đây.
Bảng 3: Tiêu chuẩn RFID chính
Tiêu chuẩn
RFID

Nội dung

ISO 10536

ISO RFID standard for close coupled cards

ISO 11784

ISO RFID standard that defines the way in which data is
structured on an RFID tag.

ISO 11785

ISO RFID standard that defines the air interface protocol.

ISO 14443

ISO RFID standard that provides the definitions for air
interface protocol for RFID tags used in proximity systems aimed for use with payment systems

ISO 15459

Unique identifiers for transport units (used in supply chain
management)

ISO 15693

ISO RFID standard for use with what are termed vicinity cards

ISO 15961

ISO RFID standard for Item Management (includes
application interface (part 1), registration of RFID data
constructs (part 2), and RFID data constructs (part 3).

ISO 15962

ISO RFID standard for item management - data encoding rules
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Tiêu chuẩn
RFID

Nội dung
and logical memory functions.

ISO 16963

ISO RFID standard for item management - unique identifier of
RF tag.

ISO 18000

ISO RFID standard for the air interface for RFID frequencies
around the globe

ISO 18001

RFID for item management - application requirements
profiles.

ISO 18046

RFID tag and interrogator performance test methods.

ISO 18047

The ISO RFID standard that defines the testing including
conformance testing of RFID tags and readers. This is split
into several parts that mirror the parts for ISO 18000.

ISO 24710

Information technology, automatic identification and data
capture techniques - RFID for item management - Elementary
tag license plate functionality for ISO 18000 air interface.

ISO 24729

RFID implementation guidelines - part : RFID enabled labels;
part 2: recyclability of RF tags; part 3: RFID interrogator /
antenna installation.

ISO 24730

RFID real time locating system: Part 1: Application
Programming Interface (API); Part 2: 2.4 GHz; Part 3: 433
MHz; Part 4: Global Locating Systems

ISO 24752

System management protocol for automatic identification and
data capture using RFID

ISO 24753

Air interface commands for battery assist and sensor
functionality

ISO 24769

Real Time Locating System (RTLS) device conformance test
methods

ISO 24770

Real Time Locating System (RTLS) device performance test
methods
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2.2.1.2

Tiêu chuẩn RFID trong trong loạt tiêu chuẩn ISO 18000
Bảng 4: Loạt tiêu chuẩn ISO 18000

ISO 18000

Thông tin chi tiết trong loạt tiêu chuẩn ISO 18000

ISO 18000-V1

Generic parameters for air interfaces for globally accepted
frequencies

ISO 18000-V2

Air interface for 135 KHz

ISO 18000-V3

Air interface for 13.56 MHz

ISO 18000-V4

Air interface for 2.45 GHz

ISO 18000-V5

Air interface for 5.8 GHz

ISO 18000-V6

Air interface for 860 MHz to 930 MHz

ISO 18000-V7

Air interface at 433.92 MHz

Tiêu chuẩn EPCGlobal
EPCglobal ® đang dẫn đầu sự phát triển của tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp
điều khiển Mã sản phẩm điện tử ™ (EPC) đã hỗ trợ việc sử dụng RFID hiện nay
nhanh hơn và mạng lưới thông tin kinh doanh phong phú.
2.2.1.3

Bảng 5 dưới đây là một bản tóm tắt các chi tiết kỹ thuật EPC Global cho thiết bị
RFID
Bảng 5: Các chi tiết kỹ thuật EPC Global

EPC Tag Data
Standards

Specific encoding schemes for a serialized version of the
EAN.UCC Global Trade Item Number (GTIN®), the
EAN.UCC Serial Shipping Container Code (SSCC®),
the EAN.UCC Global Location Number (GLN®), the
EAN.UCC Global Returnable Asset Identifier (GRAI®),
the EAN.UCC Global Individual Asset Identifier
(GIAI®), and a General Identifier (GID).

UHF Class 0
Specifications

Communications interface and protocol for 900 MHz
Class 0

UHF Class 1
Specifications

Communications interface and protocol for 860 - 930
MHz Class 1

UHF Class 1,
Generation 2

Communications interface and protocol for 860 - 930
MHz, built upon Class 1
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Specifications
HF Class 1
Specifications

Communications interface and protocol for 13.56 MHz
Class 1

Reader Protocol

Communications messaging and protocol between tag
readers and EPC compliant software applications

Savant
Specification

Specifications for services Savant performs for
application requests within the EPCglobal Network

Object Name
Service
Specification

Specifications for how the ONS is used to retrieve
information associated with a Electronic Product Code
(EPC)

Physical Markup
Language Core
Specification

Specifications for a common vocabulary set to be used
within the EPC global Network to provide a standardized
format for data captured by readers

2.2.1.4

Các tiêu chuẩn của ETSI
Bảng 6: Tiêu chuẩn chung

Mã số tiêu chuẩn

Tiêu đề

ERC Rec. 70-03

Relating to the use of
(Ver.9.2/2011).

Short Range Devices

TR 102 449

Telecommunications and Internet converged
Services and Protocols for Advanced Networking
(TISPAN);
Overview of Radio Frequency Identification
(RFID) Tags in the telecommunications industry

Bảng 7: Tiêu chuẩn riêng cho RFID tần số UHF
Số tiêu chuẩn

Tiêu đề

EN 302 208

Radio Frequency Identification Equipment
operating in the band 865 MHz to 868 MHz
with power levels up to 2 W

TR 102 649-1

Technical characteristics of RFID in the UHF
Band; System Reference Document for Radio
Frequency Identification (RFID) equipment;
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Part 1: RFID equipment operating in the range
from 865 MHz to 868 MHz
TS 102 562

Improved spectrum efficiency for RFID in the
UHF Band TG34 will propose withdrawal of this
document at their next meeting

TR 102 649-2

Technical characteristics of Short Range Devices
(SRD) and RFID in the UHF Band;
System Reference Document for Radio Frequency
Identification (RFID) and SRD equipment;
Part 2: Additional spectrum requirements for UHF
RFID, non-specific SRDs and specific SRDs

TR 102 313

Frequency-agile Generic Short Range Devices
using Listen-Before-Transmit (LBT) Technical
Report

TR 101 445

Short-Range Devices (SRD) intended for operation
in the 862 MHz to 870 MHz band; System
Reference Document for Radio Frequency
Identification (RFID) equipment

TR 102 436

Short Range Devices (SRD) intended for operation
in the band 865 MHz to 868 MHz;.
Guidelines for the installation and commissioning
of Radio Frequency Identification (RFID)
equipment at UHF
Bảng 8: RFID dải tần LF, MF, HF và UHF trong
các tiêu chuẩn SRD nói chung

Số tiêu chuẩn

Tiêu đề

EN 300 220

Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be
used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range
with power levels ranging up to 500 mW

EN 300 330

Short Range Devices (SRD); Technical characteristics
and test methods for radio equipment in the frequency
range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in
the frequency range 9 kHz to 30 MHz

TR 102 756

System Reference Document for revised spectrum
requirements for RFID equipment and inductive loop
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systems operating in the frequency range 9 kHz to
148,5 kHz
TR 102 378

Equipment for identification and location systems;
System Reference Document for inductive systems
for industrial applications operating in the frequency
range from 400 kHz to 600 kHz

EN 300 440

Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz
frequency range

2.2.2

Phân tích một số tiêu chuẩn áp dụng cho thiết bị RFID băng tần từ
865 MHz đến 868 MHZ

Trong các tiêu chuẩn liên quan đến thiết bị RFID đã giới thiệu ở mục trên,
các tiêu chuẩn được in đậm có liên quan đến thiết bị RFID băng tần từ 865 đến
868 MHz. Các tiêu chuẩn này có nội dung như sau:
2.2.2.1

ISO/IEC 18000-6: Parameters for Air Interface Communications at
860-930 MHz

Tiêu chuẩn này nói vể các thông số trong giao diện không gian của thiết
bị RFID. Trong tiêu chuẩn này có đề cập đến các thông số của thiết bị dò tìm và
thẻ liên quan đến tương thích điện từ. Nhưng các thông số này đều đề: “phù hơp
với các quy định của từng quốc gia”
2.2.2.2

UHF Class 0 Specifications :Communications interface and protocol
for 900 MHz Class 0; UHF Class 1 Specifications:Communications
interface and protocol for 860 - 930 MHz Class 1; UHF Class 1,
Genereation 2 Specifications: Communications interface and
protocol for 860 - 930 MHz, built upon Class 1

Ba tiêu chuẩn này nói về các đặc tính giao thức và giao diện thông tin của
các thiết bị hoạt động trong dải tần UHFvà sử dụng ETSI EN 302 208 làm tài
liệu tham chiếu chính.
2.2.2.3

report ITU-R SM.2255: “Technical characteristics, standards, and
frequency bands of operation for RFID and potential harmonization
opportunities”, 6/2012

Trong báo cáo này, có nói đến các ứng dụng điển hình của RFID, cụ thể
như ở bảng 9.
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Bảng 9: ứng dụng điển hình của RFID
Ứng dụng

Sử dụng điển hình

Băng tần

Nhận xét

Bán lẻ và
chuỗi cung
ứng

Quản lý tồn kho
và bán lẻ

860-960 MHz
13,56 MHz

Tầm xa với một sức mạnh
tính toán giới hạn

Theo dõi bệnh nhân

860-960 MHz
13,56 MHz
LF < 135 kHz
2 450 MHz

Theo dõi, hồ sơ, tàng hình
(ISO / IEC 18.000-6B & C)
(ISO / IEC 18.000-3m1 &
3M3)
(IEEE 802.15.4)
(IEEE 802.11)

Ngăn chặn lỗi thuốc

860-960 MHz
13,56 MHz

Theo dõi, hồ sơ
(ISO / IEC 18.000-6B & C)
(ISO / IEC 18.000-3m1 &
3M3)

Máu hoặc các loại thuốc
theo dõi

13,56 MHz

Theo dõi chống hàng giả

Vận tải công cộng vé

13,56 MHz

Gần lĩnh vực truyền thông
(NFC)
Theo dõi, hồ sơ

Quốc lộ số điện thoại

866 MHz, 915
MHz

Theo dõi, hồ sơ
(ISO / IEC 18.000-6B)

Xe theo dõi

Uplink
890-915 MHz
Downlink
935-960 MHz

Theo dõi
GSM băng tần

433,5-434,5
MHz

(ISO / IEC 18.000-7)

860-960 MHz

(ISO / IEC 18.000-6)

2 450 MHz

(ISO / IEC 24.730-2)
Tầm ngắn với sức mạnh tính
toán mạnh mẽ
(ISO / IEC 14.443)

Chăm sóc sức
khỏe

Giao thông
vận tải và hậu
cần

quản lý đội tàu, con te nơ
vận chuyển hàng hóa

chính phủ
điện tử

hộ chiếu điện tử

13,56 MHz

Di động

áp phích thông minh

860-960 MHz
13,56 MHz

(ISO / IEC 29.143)
(NFC)
Không xâm phạm

Trong báo cáo cũng đề cập đến dải tần UHF sử dụng cho RFID tại một số quốc
gia, cũng như sự hài hòa về băng tần và quy tắc kỹ thuật vì RFID sử dụng trên
toàn cầu..
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Trong báo cáo cũng đề cập đến các đặc điểm kỹ thuật cho RFID ở Canada,
Brazil hay các nước thuộc khối CEPT
2.2.2.4

FCC Part 15 : Radio Frequency Devices

Ủy ban truyền thông liên bang Mỹ (FCC) đã ban hành bộ tiêu chuẩn FCC
Part 15 đưa ra các quy định kỹ thuật về công suất phát và mức phát xạ áp dụng
cho các thiết bị vô tuyến cự ly ngắn hoạt động theo các dải tần cụ thể, ví dụ như
như dải tần UHF:
STT
1

FCC Part 15 Subpart C
15.245, 15.247, 15.249

Dải tần áp dụng (MHz)
902 – 928

FCC Part 15 dành cho phân bố tần số các thiết bị đến từ Bắc Mỹ nên nó
cũng có một số yêu cầu riêng. Trong tiêu chuẩn này băng tần 902 MHz đến 928
MHz dung chung cho các thiết bị vô tuyến. Do đó, khi thiết kế các thiết bị RFID
băng tần UHF, các nước cũng sử dung băng tần này cho thiết bị của mình.

2.2.2.5

RC/Rec. 70-03 (phiên bản 9-2/2011)

Đây là khuyến nghị về phân bổ phổ tần số cho các thiết bị SRD áp dụng
cho các nước thuộc CEPT. Khuyến nghị này là tài liệu tham chiếu cho tất cả các
nước Châu Âu trong việc soạn thảo các Quy chuẩn Quốc gia, nhằm đảm bảo độ
hài hòa với các hướng dẫn cho thiết bị đầu cuối vô tuyến và hữu tuyến
(R&TTE). Khi sử dụng khuyến nghị này cần nhớ rằng nó chỉ đưa ra các yêu
cầu chung nhất cho các nước thuộc CEPT; điều đó cũng có nghĩa là nó không
bắt buộc tất cả các nước thuộc CEPT phải tuân thủ đầy đủ. Các nhà quy hoạch
tần số của mỗi quốc gia có thể dùng những băng tần bổ sung khác cho SRD theo
bảng tần số của mình. Tuy nhiên, khi chọn các thông số SRD đặc thù, có liên
quan đến sức khỏe và tính mạng con người thì cả các nhà sản xuất và cung cấp
thiết bị SRD đều phải chú ý đặc biệt đến khả năng bị nhiễu từ các hệ thống khác
trên các kênh lân cận hoặc các kênh cùng tần số.
Khuyến nghị ERC/Rec. 70-03 gồm 13 phụ lục, phân chia theo nghiệp vụ
từ a) đến n): trong đó, phụ lục 11 liên quan đến RFID
Phụ lục 11: RFID
Phụ lục này quy định băng tần số và các thông số cho các ứng dụng nhận
dạng vô tuyến (RFID)…được quy định từ băng a1) đến b3).
Các tiêu chuẩn hài hòa áp dụng:
EN 300 440 băng a)
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EN 302 208 băng b1), b2 và b3) (b1 865.0-865.6
MHz (công suất đến 100 mW e.r.p); b2 865.6-867.6 MHz (công suất đến 2 W
e.r.p); b3 867.6-868.0 MHz (công suất đến 500 mW e.r.p)).
2.2.2.6

ETSI TR 102 649-1:

Electromagnetic compatibility and radio spectrum maters (ERM);
Technical characteristics of RFID in the UHF Band; System Reference
Document for Radio Frequency Identification (RFID) equipment; Part
1: RFID equipment operating in the range from 865 MHz to 868 MHz
Đây là bộ tiêu chuẩn giới thiệu về đặc điểm kỹ thuật của hệ thống RFID
hoạt động trong dải tần từ 865 MHz đến 868 MHz.
2.2.2.7

ETSI TR 101 445

Electromagnetic compatibility and radio spectrum maters (ERM); ShortRange Devices (SRD) intended for operation in the 862 MHz to 870 MHz
band; System Reference Document for Radio Frequency Identification
(RFID) equipment
Đây là bộ tiêu chuẩn giới thiệu về tài liệu tham khảo hệ thống cho thiết bị
RFID thuộc thiết bị SRD làm việc trong dải tần từ 862 MHz đến 870 MHz.
2.2.2.8

ETSI TR 102 436

Electromagnetic compatibility and radio spectrum maters (ERM); Short
Range Devices (SRD) intended for operation in the band 865 MHz to 868
MHz;.Guidelines for the installation and commissioning of Radio
Frequency Identification (RFID) equipment at UHF
Bộ tiêu chuẩn này hướng dẫn dài đặt và vận hành thiết bị RFID hoạt động
trong dải tần từ 865 MHz đến 868 MHz.
2.2.2.9

ETSI EN 300 220

Electromagnetic compatibility and radio spectrum maters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000
MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW
ETSI EN 300 220 quy định các yêu cầu kỹ thuật cho thiết bị SRD (trong
đó có các thiết bị RFID có công suất đến 500mW) hoạt động trong dải tần từ 25
MHz đến 1 GHz,
Ngành đã soạn thảo bộ Quy chuẩn Quốc gia dựa trên các tài liệu này, nhưng
chưa ban hành.
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2.2.2.10

ETSI EN 302 208

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio
Frequency Identification Equipment operating in the band 865 MHz to 868
MHz with power levels up to 2 W;
Phiên bản đầu tiên của bộ tiêu chuẩn này ban hành tháng 9 năm 2004, và
phiên bản mới nhất ban hành tháng 11 năm 2011, công bố tháng 2 năm 2012 và
bắt đầu áp dùng từ tháng 8 năm 2012 với mã số ETSI EN 302 208-1 cho các đặc
điểm kỹ thuật thiết bị và phương pháp đo và ETSI EN 302 208-2 tiêu chuẩn hài
hòa với các yêu cầu cơ bản theo hướng dẫn mục 3.2 về thiết bị đầu cuối
(R&TTE).
ETSI EN 302 208-1 quy định các yêu cầu kỹ thuật cho thiết bị RFID hoạt
động trong dải tần từ 865 MHz đến 868 MHz.
ETSI EN 302 208-1 chỉ đưa ra các đặc tính kỹ thuật của thiết bị và
phương pháp thử nghiệm cùng với một số phụ lục kèm theo, phục vụ cho công
tác đo kiểm thiết bị; trong khi đó ETSI EN 302 208-2 lại nêu các yêu cầu thiết
yếu để đảm bảo hài hòa theo điều 3.2 cho thiết bị đầu cuối (R&TTE) cho khu
vực Châu Âu, nhưng các tiêu chí kỹ thuật của thiết bị hoàn toàn dựa trên ETSI
EN 302 208-1, vì vậy, khi xây dựng TCKT hoặc QCKT Quốc gia cần phải sử
dụng cả 2 tài liệu này.
Nhận xét: Hiện có nhiều tổ chức Quốc tế tham gia vào soạn thảo tiêu
chuẩn thiết bị viễn thông, nhưng đối với thiết bị RFID chủ yếu do ETSI đề xuất
và ETSI luôn quan tâm đến vấn đề tương thích điện từ và phổ vô tuyến. Phải nói
thêm rằng, Châu Âu là khu vực có nhiều bằng sáng chế nhất trong lĩnh vực
RFID, vì vậy các tiêu chuẩn cho RFID chỉ có ETSI soạn thảo và ban hành.
2.2.3

Giới thiệu và phân tích tiêu chuẩn RFID của một số quốc gia

Không phải mọi nước đều ban hành các tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật
riêng về viễn thông. Đa phần các nước áp dụng trực tiếp các Tiêu chuẩn Quốc
tế, hoặc khu vực. Các nước thuộc cộng đồng Châu Âu đều áp dụng các tiêu
chuẩn ETSI ban hành. Nhật Bản và Bắc Mỹ lại tuân thủ hệ thống tiêu chuẩn
riêng của họ. Đối với các nước khu vực Đông Nam Á đều tuân theo các chuẩn
Châu Âu hoặc sử dụng các khuyến nghị ITU làm tiêu chuẩn.
Theo RFID-Handbook (tháng 7 năm 2012), Tần số UHF có hai hướng phát
triển trên toàn thế giới trong những năm qua cho lĩnh vực vô tuyến sóng ngắn
ứng dụng RFID:

28

ECC định hướng và tiêu chuẩn ETSI cho dải tần 868 MHz dựa trên công
nghệ;
FCC theo hướng phân bổ tần số 915 MHz
Bảng 10:Các quốc gia sử dụng ECC định hướng các quy định UHF
Quốc gia

Tần số, MHz

Công suất

Phương thức hoạt
động

Armenia

865,6 - 867,6

-

EN 302 208

Azerbaijan
Hong Kong,
China
India
Iran
Israel

865,6 - 867,6
865 - 868
(920 – 925)
865 – 867
865 – 868
(915 – 917

2 W e.r.p.
2 W e.r.p.
(4 W e.i.r.p.)
4 W e.i.r.p.
2 W e.r.p.
2 W e.i.r.p.)

EN 302 208

EN 302 208
EN 302 208
EN 302 208
Phù hợp với
ECC/FCC từ
25/7/2012

Japan

915 – 928

4 W e.r.p

Jordan

865 – 868
(917 – 923,5
(917 - 920,8
866 – 869
(919 – 923)
865,6 - 867,6
865 – 868
866 – 869
(920 – 925)
865,6 – 867,6

0.5 W e.r.p.
0,2W e.i.r.p)
4 W e.i.r.p.)

2 W e.r.p.
0,1 W e.r.p.
0,5 W e.r.p.
2 W e.r.p.
2 W e.r.p.

EN 302 208

865,6 – 867,6

2 W e.r.p.

EN 302 208

866 – 969

2/4 W e.r.p.

Korea
Malaysia
Oman
Pakistan
Singapore
Tunisia
United Arab
Emirat.
Vietnam

Nhận xét

LBT or HFSS
LBT or HFSS
Không cấp
phép/cấp phép

2/4 W e.r.p.

Đang xây dựng

EN 302 208

Đang xây dựng

Không cấp
phép/cấp phép

Bảng 11: Các quốc gia sử dụng FCC định hướng các quy định UHF
Quốc gia

Tần số, MHz

Công suất

Phương thức hoạt
động

Argentina

902 - 928

4 W e.i.r.p.

FHSS

Brazil

915 – 928
902 – 907,5

4 W e.i.r.p.

FHSS

Canada

902 – 928

4 W e.i.r.p.

FHSS
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Nhận xét

China

920,5 – 924,5
(840,5 - 844,5)

2 W e.r.p.

FHSS

Chile

902 – 928

4 W e.i.r.p.

FHSS

Colombia

902 – 928

4 W e.i.r.p.

FHSS

Costa Rica

902 – 928

4 W e.i.r.p.

FHSS

Domin.
Republic

902 – 928

4 W e.i.r.p.

FHSS

920 – 925
(865 – 868)

4 W e.i.r.p.

Japan

915 – 928

4W

Korea

917 – 920

4 W e.i.r.p.

FHSS, or LBT

Mexico

902 - 928
921 – 928
(864 - 868)

4 W e.i.r.p.

FHSS

4 W e.i.r.p.

FHSS

Panama

902 – 928

4 W e.i.r.p.

FHSS

Peru

902 – 928

4 W e.i.r.p.

FHSS

Puerto Rico

902 – 928

4 W e.i.r.p.

FHSS

Taiwan

922 – 928

1 W e.i.r.p.
0,5 W e.r.p.

FHSS

Indoor
Outdoor

Thailand

920 – 925

4 W e.i.r.p.

FHSS

Cho phép trên
0.5 W

United States

902 - 928

4 W e.i.r.p.

FHSS

Uruguay

902 - 928

4 W e.i.r.p.

FHSS

Venezuela

902 – 928

4 W e.i.r.p.

FHSS

Hong Kong,
China

New Zealand

Phù hợp với
ECC/FCC từ
25/7/2012

 Tiêu chuẩn của Singapore (IDA TS SRD)
Tiêu chuẩn của Singapore (IDA) cho thiết bị SRD (trong đó có RFID) được
cập nhật 2 năm một lần, do Infocomm Development Authority of Singapore
chịu trách nhiệm.
Trong tiêu chuẩn gồm 19 trang chỉ quy định các yêu cầu tối thiểu cho máy
thu phát SRD hoạt động tại một trong những băng tần cấp phép trong các tòa
nhà và các nhà khai thác trạm gốc.
Các thiết bị SRD có thể là cố định, di động hoặc lưu động có anten ngoài
hoặc trong với các ứng dụng cảnh báo, nhận dạng, phát hiện, ra đa lưu động,
WLAN, điều khiển, nhận lệnh, đo đạc từ xa và nhắn tin trên trạm. Các thiết bị
này sử dụng các loại điều chế khác nhau và có thể có các ứng dụng thoại.
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Về mặt thiết kế thiết bị RFID thuộc loại thiết bị SRD phải đáp ứng các yêu
cầu sau:
1. Khi khai thác không gây nhiễu cho các dịch vụ thông tin vô tuyến khác được
cấp phép, các thiết bị điện, điện tử
2. Thiết bị không được cấu trúc với cách tiếp cận bên ngoài cho phép điều
chỉnh bằng tay hoạt động của chúng trái ngược với các đặc điểm kỹ thuật
công bố.
3. Thiết bị phải có mác/nhãn nhà sản xuất và cung cấp, mẫu và loại dễ nhận
biết bằng mắt.
Các yêu cầu kỹ thuật cơ bản của bộ Tiêu chuẩn kỹ thuật cho thiết bị RFID
dải tần 866 MHz đến 869 MHz và 920 MHz đến 925 MHz như sau:

Băng tần
phân bổ/ Tần
số

TT

Cường độ trường,
Công suất RF Max

Pháp thanh từ xa,
≤ 500 mW (e.r.p.)

(bảng 1)

920 – 925
MHz

EN 300 220-1
hoặc

FCC Part 15 ;

(Bảng 2)
> 500 mW (e.r.p.)
920 – 925
MHz

Telecommand, hệ
thốngRFID

EN 302 208

4

(Phải
được phê
duyệt
trước khi
hoạt
động)

Loại ứng dụng

FCC Part 15 ;

866 – 869
MHz
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Bức xạ giả
phát/chuẩn áp
dụng

≤ 2000 mW (e.r.p.)

EN 300 220-1
hoặc
EN 302 208

Chỉ có hệ thống
RFID hoạt động
trong 920 - 925 MHz
băng tần số được
phép phát công suất
hiệu dụng từ 500
mW đến 2000 mW,
và được chấp thuận
đặc biệt.

Nhận xét:
Các tiêu chuẩn áp dụng đều được lấy từ FCC Part 15 và ETSI (không có
các quy định riêng cho Singapore)

 Tiêu chuẩn kỹ thuật RFID của Malaysia

31

Tiêu chuẩn kỹ thuật Malaysia do MCMCM (Malaysian Communications
and Multimedia Commission) chịu trách nhiệm ban hành gồm 11 trang.
Tên Bộ tiêu chuẩn này là: “REQUIREMENTS FOR RADIO
FREQUENCY IDENTIFICATION DEVICE - (RFID) - OPERATING IN THE
FREQUENCY BAND FROM 919 MHz TO 923 MHz”. Bộ tiêu chuẩn đưa ra
các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu thiết bị RFID.
Tiêu chuẩn tham chiếu cho bộ tiêu chuẩn này là ETSI EN 302 208-1,
ETSI EN 30220-1 và FCC Part 15 (15.31, 15.33. 15.35, 15.209, 15.245, 15.247,
15.249).
Dưới đây là trích dẫn phần tiêu chuẩn cho thiết bị SRD
5. Yêu cầu về sử dụng phổ tần:
......
5.6 Các thiết bị dò tìm cần thực hiện theo các yêu cầu kỹ thuật theo quy
định dưới sau đây:
• ETSI EN 302 208-1; hoặc
• FCC Part 15
5.7 Phát xạ giả của máy thu và máy phát:
• FCC Part 15, phần 15.247 và 15.249; hoặc
• EN 300 220-1 § 8.7 và 9.4 hoặc EN 302 208-1 § 8.5 và 9.6
5.8 Tham khảo đo kiểm:
• FCC Part 15; hoặc
• EN 300 220-1 hoặc EN 302 208-1
......
5.10 Trong môi trường dò tìm có thể có nhiều thẻ và thiết bị dò tìm va
chạm nhau, cần tham khảo tiêu chuẩn sau:
a) Đặc điểm kỹ thuật ETSI
- Tham khảo phần 4 và phần 9 của tiêu chuẩn ETSI EN 302 208-1:hiệu
suất chung và các thông số máy thu tương ứng
b) Đặc điểm kỹ thuật FCC
- Tham khảo phần 15.247 của FCC part 15 để biết thêm thông tin.

32

Nhận xét
Malaysia có riêng một bộ tiêu chuẩn cho thiết bị RFID trong dải tần
UHF. Mặc dù quy hoạch tần số cho RFID không trùng với ETSI nhưng
Malaysia vẫn tham chiếu trực tiếp đến các tiêu chuẩn về RFID của ETSI.

Nhận xét chung
Tất cả các Quốc gia xét trên đều áp dụng trực tiếp các tiêu chuẩn quốc tế
cho các thiết bị RFID
1. Về tần số nếu các thiết bị có nguồn gốc Bắc Mỹ thường hay sử dụng dải
tần 920 MHz đến 925 MHz, các thiết bị có nguồn gốc Châu Âu hoặc áp
dụng các tiêu chuẩn của Châu Âu thường sử dụng dải tần 865 MHz đến
868 MHz. Dù sử dụng ở dải tần nào, với các yêu cầu kỹ thuật đối với
thiết bị, các nước vẫn hay sử dụng ETSI làm sở cứu chính cho mình.
2. Yêu cầu kỹ thuật của thiết bị RFID dải tần UHF thường tham chiếu đến
ETSI EN 300 220 hoặc EN 302 208

2.2.4

Vấn đề tiêu chuẩn hóa cho thiết bị RFID tại Việt Nam

 Thông tin chung
Bộ Thông tin và Truyền thông (BTTTT) là cơ quan duy nhất ban hành
các Quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị thông tin vô tuyến điện.
Đối với các yêu cầu kỹ thuật cho thiết bị RFID hoạt động trong dải tần từ
865 MHz đến 868 MHz, hiện tại đang có nhiều thiết bị RFID dải tần số này
đang sử dụng tại Việt Nam, tuy nhiên chưa có bộ tiêu chuẩn cho loại thiết bị
này.
Hiện tại, QCVN về thiết bị vô tuyến cự lý ngắn SRD dải tần từ 25 MHz đến
1000 MHz Bộ đã soạn thảo nhưng chưa ban hành (ETSI EN 300 220: Short
Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 GHz
frequency range with power levels ranging up to 500 mW). Mặc dù các thiết bị
RFID trong băng tần UHF cũng trong dải tần này nhưng nếu ban hành, Bộ quy
chuẩn này cũng không bao hàm hết được các các thiết bị RFID trong băng tần
UHF vì công suất của thiết bị SRD trong dải tần trên chỉ đến 500mW và có độ
rộng kênh  100 kHz, còn các thiết bị RFID trong băng tần UHF thường có
công suất cao hơn 500mWvà có độ rộng kênh ấn định là 200kHz. Chính vì thế
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ETSI mới ban hành 1 bộ tiêu chuẩn riêng cho thiết bị RFID tại dải tần này và nó
được xếp hạng thứ 4 sau 3 bộ tiêu chuẩn dành cho các thiết bị SRD, xếp hạng
quan trọng nhất trong họ các tiêu chuẩn dành riêng cho một loại thiết bị cụ thể.
Dưới đây là bảng so sánh các điểm khác nhau cho băng tần UHF của ETSI EN
300-220 và 302-208

Tại Việt Nam chưa có tiêu chuẩn áp dụng riêng cho thiết bị RFID nên hiện
tại, khi đo kiểm các thiết bị RFID trong băng tần UHF tại Việt Nam thường dựa
vào QCVN 47: 2011/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần và bức
xạ vô tuyến điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện” (trước ngày
01/01/2012 là quyết định 478/2001/QĐ-TCBĐ ngày 15 tháng 6 năm 2001 của
Tổng cục Bưu điện về việc ban hành “Chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng cho chứng nhận
hợp chuẩn thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện”). Trong QCVN 47:
2011/BTTTT chỉ đề cập đến dung sai tần số và công suất phát xạ giả tối đa, để
hợp quy một thiết bị, việc sử dụng 2 tham số trên là chưa đầy đủ.
Hơn thế nữa, theo Thông tư 03/2012/TT-BTTTT “Quy định danh mục
thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện,
điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo” cũng quy định các băng tần dành
cho RFID ở dải tần UHF từ 866 MHz đến 868 MHz và từ 920 MHz đến 925
MHz. Theo thông tư này, các thiết bị vô tuyến đáp ứng được điều kiện về băng
tần, phát xạ chính, phát xạ giả riêng dải tần từ 920 MHz đến 925 MHz cần thêm
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điều kiện phương pháp điều chế trải phổ nhảy tần. thì sẽ được miễn giấy phép
sử dụng tần số vô tuyến điện.
Chính vì vậy, việc xây dựng “Bộ quy chuẩn kỹ thuật thiết bị nhận dạng vô
tuyến (RFID) dải tần từ 865 MHz đến 868 MHz” dựa vào ETSI EN 302 208 là
hoàn toàn hợp lý.
Khi soạn thảo các bộ tiêu chuẩn kỹ thuật cần dựa theo các tiêu chuẩn nêu
trên, nhưng phải chọn phần:
Part 1: Technical charactericstics and test methods.
Tuy nhiên, khi chuyển đổi sang QCVN thì vẫn phải sử dụng các tiêu
chuẩn viễn dẫn này, nhưng nhất thiết phải kết hợp với phần:
Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article
3.2 of the R&TTE Directive.

 Nhận xét và đánh giá
1) Trong giai đoạn hiện nay, việc ban hành các bộ tiêu chuẩn kỹ thuật cho
thiết bị RFID là hợp lý, kịp thời đáp ứng nhu cầu quản lý thiết bị RFID về phổ
tần số sử dụng, can nhiễu và tương thích điện từ trường.
2) Việc soạn thảo các tiêu chuẩn chung (Generic standards) cho thiết bị SRD
và các tiêu chuẩn riêng, cho từng thiết bị cụ thể (Specific standards) theo cách
giống như ETSI đã thực hiện sẽ có nhiều thuận lợi trong việc áp dụng tại Việt
Nam, vì đa số thiết bị RFID có nguồn gốc từ các Công ty viễn thông thuộc Châu
Âu hoặc các nước sử dụng tiêu chuẩn Châu Âu làm căn cứ để sản xuất thiết bị.
3) Về tiêu chuẩn lựa chọn áp dụng:
Tại bảng phân loại các thiết bị để đảm bảo sự hài hòa với các yêu cầu cơ bản
theo hướng dẫn mục 3.2 về thiết bị đầu cuối (R&TTE), thiết bị RFID hoạt động
trong băng tần 865 MHz đến 868 MHz là tiêu chuẩn cụ thể (Specific) cho từng
loại thiết bị có vị trí quan trong chỉ sau sau bộ tiêu chuẩn chung (Generic) cho
các thiết bị vô tuyến cự lý ngắn SRD (các tiêu chuẩn thuộc nhóm: EN 300 220,
EN300 330 và EN 300 440). Do đó việc ban hành bộ quy chẩn này sau ba bộ
quy chuẩn chung đối với thiết bị SRD là hợp lý.
4) Khi soạn thảo các bộ Quy chuẩn kỹ thuật soạn thảo, cần lược bớt các vấn
đề không cần thiết đối với việc quản lý nhà nước, nhưng nhất thiết phải sử dụng
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các phần tiêu chuẩn có liên quan đến điều 3.2 cho các thiết bị đầu cuối
(R&TTE).

3
3.1

SỞ CỨ XÂY DỰNG QUY CHUẨN

Yêu cầu cụ thể đối với quy chuẩn về thiết bị vô tuyến

- Yêu cầu kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn và sức khoẻ cho người sử dụng và
cho nhân viên của các nhà khai thác
- Yêu cầu kỹ thuật nhằm đảm bảo khả năng tương thích điện từ trường
- Yêu cầu kỹ thuật nhằm bảo vệ mạng lưới đối với các ảnh hưởng có hại
- Yêu cầu kỹ thuật nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả phổ tần vô tuyến điện
- Yêu cầu kỹ thuật nhằm đảm bảo khả năng cùng hoạt động với mạng
- Yêu cầu kỹ thuật nhằm đảm bảo tính tương thích về mặt sử dụng trong các
trường hợp nghiệp vụ phổ cập (thoại cố định, thoại di động)
- Yêu cầu kỹ thuật nhằm đảm bảo một số mục tiêu quản lý đặc biệt.
3.2

Lựa chọn sở cứ chính

Dựa trên các sở cứ đã đưa ra cùng với nhưng phân tích, căn cứ vào mục
đích, yêu cầu của đề tài, căn cứ vào giới hạn phạm vi thực hiện của đề tài, nhóm
thực hiện lựa chọn tài liệu :
ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 (2011-11) và ETSI EN 302 208-2 V1.4.1 (201111)
Làm sở cứ chính để thực hiện đề tài 29-2012-KHKT-TC vì :
-

Tài liệu phù hợp với tiêu chí yêu cầu về kỹ thuật của Việt Nam;

-

Tài liệu được các nước Châu Âu cũng như trong khu vực sử dụng rộng
rãi;

-

Các thông số kỹ thuật đầy đủ để đánh giá về thông số kỹ thật, cùng với
đầy đủ các tiêu chí chất lượng, tiêu chí đánh giá, phương pháp đo cụ thể
cho từng thông số;

3.3

Giới thiệu về tài liệu ETSI EN 302 208

Tài liệu ETSI EN 302 208 gồm 2 phần:
Phần 1:
ETSI EN 302 208-1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
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(ERM); Radio Frequency Identification Equipment operating in the band 865
MHz to 868 MHz with power levels up to 2 W;
Part 1: Technical requirements and methods of measurement
Phần 2
ETSI EN 302 208-2 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
(ERM); Radio Frequency Identification Equipment operating in the band 865
MHz to 868 MHz with power levels up to 2 W;
Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the
R&TTE Directive
Phần 1 của bộ tiêu chuẩn này có các tiêu chí và phương pháp đánh giá
thiết bị RFID dải tần số từ 865 MHz đến 868 MHz, với mức công suất đến 2 W.
Phần 2 của bộ tiêu chuẩn bao gồm các yêu cầu cần thỏa mãn để đảm bảo
độ hài hòa theo điều 3.2 về thiết bị đầu cuối viễn thông. Nói một cách khác, đây
là tiêu chuẩn tương thích điện từ (EMC) cho thiết bị RFID.
Khi xây dựng bộ Tiêu chuẩn kỹ thuật cho thiết bị, ta chỉ cần sử dụng phần
1 của bộ tiêu chuẩn này là đủ. Nhưng khi xây dựng bộ Quy chuẩn kỹ thuật lại
phải sử dụng phần 2. Nhưng vì các chỉ tiêu kỹ thuật cần thiết của thiết bị nêu
trong phần 2 đều tham chiếu sang phần 1, vì vậy phải sử dụng cả 2 phần để xây
dựng QCVN.
ETSI EN 302 208-1 bao gồm các nội dung chính sau:
- Các yêu cầu kỹ thuật chung: Các yêu cầu chung, các trang thiết bị sử
dụng khi đo kiểm, Thiết kế cơ khí và điện, các thiết bị đo kiểm phụ
trợ.
- Các điều kiện thử nghiệm; nguồn điện, môi trường (trong điều kiện
khắc nghiệt và bình thường).
- Các điều kiện chung: Tín hiệu thử nghiệm và điều chế, anten nhân tạo,
hộp ghép đo, bố trị đo phát xạ, máy thu đo
- Độ tin cậy phép đo (độ không đảm bảo đo)
- Phương pháp đo và mức giới hạn đối với máy phát: Sai số tần số, độ
ổn định tần số trong điều kiện điện áp thấp, công suất bức xạ hiệu
dụng, độ rộn búp sóng ăng ten, mặt nạ phổ, phát xạ giả, thời gian
truyền.
- Các thông số đối với máy thu: Từ chối kênh chung, chọn lọc kênh lân
cận, ngăn chặn hoặc giảm nhạy, Phát xạ giả.
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- Giới hạn và phương pháp đo đối với thẻ phát xạ: Công suất bức xạ,
phát xạ không mong muốn.
- Các phụ lục từ A, B.
ETSI EN 302 208-2 cũng có các nội dung như ETSI 302 208-1, nhưng có
cấu trúc hơi khác, tập trung vào việc thử nghiệm đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật
theo ETSI EN 302 208-1 và không bao gồm 3 thông số đối với máy thu là: từ
chối kênh chung, chọn lọc kênh lân cận, ngăn chặn hoặc giảm nhạy. Ba thông số
này chỉ dành cho các nhà sản xuất để chế tạo các thiết bị có giới hạn nằm dưới
ngưỡng quy định để có thể tham gia vào bất kỳ ứng dụng nào nên khi ta xây
dựng quy chuẩn, không sử dụng ba thông số này vào các quy định kỹ thuật là
hoàn toàn hợp lý.
Xây dựng bộ Quy chuẩn kỹ thuật
Yêu cầu chung của một bộ Quy chuẩn kỹ thuật là cần đảm bảo các yêu cầu thiết
yếu và phải có tính khả thi, vì vậy, trong khi nghiên cứu xây dựng bộ QCVN Bộ
quy chuẩn kỹ thuật thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) dải tần từ 865 MHz đến
868 MHz dựa theo tài liệu Quốc tế ETSI EN 302 208 ta cần:
 Lược bớt các phần chưa áp dụng tại Việt Nam hoặc có áp dụng
nhưng đã ở các Quy chuẩn kỹ thuật khác.
 Xem xét tính khả thi trước mắt và về lâu dài.
 Tuân thủ luật Quy chuẩn, Tiêu chuẩn Quốc gia
Với yêu cầu nêu trên, nhóm thực hiện đề tài không đưa vào Quy chuẩn hoặc
thay đổi một số phần sau:
Phần (theo
ETSI EN 302
Nội dung
Lý do
208-1)
Các yêu cầu chung chỉ tập hợp các
chỉ mục yêu cầu cụ thể ở các phần
4.1
Yêu cầu chung
tiếp theo nên không đưa vào quy
chuẩn, tránh dài dòng, lặp ý
Chỉ cần thiết với phòng thử nghiệm
và phòng thử nghiệm nào cũng có
4.2.3
Số lượng mẫu thử
yêu cầu này trong thủ tục của mình
nên không cần đưa vào quy chuẩn
Phần thiết kế cơ khí và trên thực tế, phần này chỉ áp dụng
4.3
điện
cho các cơ sở chế tạo sản phẩm nên
3.4
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4.4

5.1

5.2

8.3.3

Annex B

không cần đưa vào quy chuẩn
Khai báo của bên cần Không cần thiết đưa vào quy chuẩn,
đo kiểm
tránh dài dòng
Chỉ gồm các chỉ mục được đề cập cụ
Điều kiện đo kiểm
thể tiếp theo nên không cần đưa vào
bình thường và tới hạn
quy chuẩn
Các yêu cầu liên quan đến phòng thử
Nguồn điện đo kiểm
nghiệm nên không cần đưa vào quy
chuẩn
Theo ETSI EN 302 208-2 đây là một
thông số đánh giá riêng , ứng với
mỗi công suất phát xạ hiệu dụng độ
Độ rộng búp sóng ăng
rộng búp sóng là bao nhiêu. Điều
ten
này cũng xác định được khi đo công
suất phát phát xạ hiệu dụng do đó
trong quy chuẩn sử dụng như tại
ETSI EN 302 208-1
Đây là một tùy chọn được thiết kế
cho thiết bị thẩm vấn, không cần
thiết khi đưa vào bộ quy chuẩn.

Phụ luc B : Nghe
trước khi nói

Qui chuẩn được biên soạn theo phương pháp chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn
quốc tế tương đương. Nội dung tiêu chuẩn quốc tế được chuyển thành nội dung
qui chuẩn theo hình thức phù hợp với thông tư 03/2011/TT-BTTTT ngày
04/01/2011 của Bộ Thông tin và Tuyến thông.

4

NỘI DUNG CỦA BẢN DỰ THẢO QUY CHUẨN

Tên của quy chuẩn :
“Qui chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID)
dải tần từ 865 MHz đến 868 MHz”.
Bố cục của qui chuẩn
1. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Phạm vi điều chỉnh
1.2. Đối tượng áp dụng
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1.3. Tiêu chuẩn viện dẫn
1.4. Giải thích từ ngữ
1.5.Chữ viết tắt
2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
2.1. Các yêu cầu kỹ thuật
2.1.1.Yêu cầu đối với thiết bị cần đo
2.1.2. Thiết bị phụ trợ
2.2.

Điều kiện thử nghiệm, nguồn điện và điều kiện môi trường

2.2.1. Điều kiện đo kiểm bình thường
2.2.2. Điều kiện đo kiểm tới hạn
2.3.

Điều kiện chung

2.3.1. Tín hiệu đo kiểm và điều chế đo kiểm chuẩn
2.3.2. Ăng ten giả
2.3.3. Hộp ghép đo
2.3.4. Vị trí đo và bố trí các phép đo bức xạ
2.3.5. Phương thức hoạt động của máy phát
2.3.6. Máy thu đo
2.4.

Độ không đảm bảo đo

2.5.

Phương pháp đo và giới hạn đối với máy phát

2.5.1. Sai số tần số
2.5.2. Độ ổn định tần số trong điều kiện điện áp thấp
2.5.3. Công suất bức xạ hiệu dụng (e.r.p.)
2.5.4. Mặt nạ phổ
2.5.5. Phát xạ không mong muốn trong miền phát xạ giả
2.5.6. Thời gian truyền
2.6.

Phương pháp đo và giới hạn đối với máy thu

2.6.1. Phát xạ giả
2.7.

Phương pháp đo và yêu cầu đối với thẻ

2.7.1. Công suất bức xạ hiệu dụng (e.r.p.)
2.7.2. Phát xạ không mong muốn
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5

Bảng đối chiếu nội dung của bản dự thảo quy chuẩn với tiêu chuẩn
EN 302 208 V1.4.1 (2011-11)

Nội dung quy chuẩn

ETSI EN 302 208 V1.4.1
(2011-11)

ETSI

Sửa đổi, bổ sung

1. QUI ĐỊNH CHUNG
1.1. Phạm vi điều chỉnh

ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 Chấp nhận có chỉnh
(11-2011), điều 1
sửa

1.2. Đối tượng áp dụng

Tự xây dựng

1.3. Tài liệu viện dẫn

ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 Chấp nhận nguyên
(11-2011), điều 2.1
vẹn

1.4. Định nghĩa

ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 Chấp nhận nguyên
(11-2011), điều 3.1
vẹn

1.5. Ký hiệu

ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 Chấp nhận nguyên
(11-2011), điều 3.2
vẹn

1.6. Chữ viết tắt

ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 Chấp nhận nguyên
(11-2011), điều 3.3
vẹn

2. QUI ĐỊNH KỸ
THUẬT
2.1. Các yêu cầu kỹ thuật

ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 Chấp nhận nguyên
(11-2011), điều 4
vẹn

2.1.1. Yêu cầu đối với thiết ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 Chấp nhận nguyên
bị cần đo.
(11-2011), điều 4.2
vẹn
2.1.2. Thiết bị phụ trợ

ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 Chấp nhận nguyên
(11-2011), điều 4.5
vẹn

2.2. Điều kiện thử nghiệm,
nguồn điện và điều kiện
môi trường

ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 Chấp nhận nguyên
(11-2011), điều 5
vẹn
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2.2.1. Điều kiện đo kiểm
bình thường

ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 Chấp nhận nguyên
(11-2011), điều 5.3
vẹn

2.2.2. Điều kiện đo kiểm
tới hạn

ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 Chấp nhận nguyên
(11-2011), điều 5.4
vẹn

2.3. Điều kiện chung

ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 Chấp nhận nguyên
(11-2011), điều 6
vẹn

2.3.1. Tín hiệu đo kiểm
chuẩn và điều chế đo kiểm

ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 Chấp nhận nguyên
(11-2011), điều 6.1
vẹn

2.3.2. Ăng ten giả

ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 Chấp nhận nguyên
(11-2011), điều 6.2
vẹn

2.3.3. Hộp ghép đo

ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 Chấp nhận nguyên
(11-2011), điều 6.3
vẹn

2.3.4. Vị trí đo và bố trí các ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 Chấp nhận nguyên
phép đo bức xạ
(11-2011), điều 6.4
vẹn
2.3.5. Các chế độ hoạt
động của máy phát

ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 Chấp nhận nguyên
(11-2011), điều 6.5
vẹn

2.3.5. Máy thu đo

ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 Chấp nhận nguyên
(11-2011), điều 6.6
vẹn

2.4. Độ không đảm bảo đo

ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 Chấp nhận nguyên
(11-2011), điều 7
vẹn

2.5. Phương pháp đo và
giới hạn đối với máy phát

ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 Chấp nhận nguyên
(11-2011), điều 8
vẹn

2.5.1. Sai số tần số

ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 Chấp nhận nguyên
(11-2011), điều 8.1
vẹn

2.5.2. Độ ổn định tần số
trong điều kiện điện áp
thấp

ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 Chấp nhận nguyên
(11-2011), điều 8.2
vẹn

2.5.3. Công suất bức xạ
hiệu dụng (e.r.p.)

ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 Chấp nhận nguyên
(11-2011), điều 8.3
vẹn

2.5.4. Mặt nạ phổ

ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 Chấp nhận nguyên
(11-2011), điều 8.4
vẹn

2.5.5. Phát xạ không mong
muốn trong miền phát xạ
giả

ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 Chấp nhận nguyên
(11-2011), điều 8.5
vẹn
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2.5.6. Thời gian truyền

ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 Chấp nhận nguyên
(11-2011), điều 8.6
vẹn

2.6. Phương pháp đo và
thong số đối với máy thu

ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 Chấp nhận nguyên
(11-2011), điều 9
vẹn

2.6.1. Phát xạ giả

ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 Chấp nhận nguyên
(11-2011), điều 9.4
vẹn

2.7. Phương pháp đo và
yêu cầu đối với thẻ

ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 Chấp nhận nguyên
(11-2011), điều 10
vẹn

2.7.1. Công suất hiệu dụng
bức xạ (e.r.p.)

ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 Chấp nhận nguyên
(11-2011), điều 10.1
vẹn

2.7.2. Phát xạ không mong
muốn

ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 Chấp nhận nguyên
(11-2011), điều 10.2
vẹn

3. QUI ĐỊNH VỀ QUẢN
LÝ

Tự xây dựng

4. TRÁCH NHIỆM CỦA
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Tự xây dựng

5. TỔ CHỨC THỰC
HIỆN

Tự xây dựng

Phụ lục A

ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 Chấp nhận nguyên
(11-2011), Phụ lục A
vẹn
Tự xây dựng

Tài liệu tham khảo

KẾT LUẬN
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1. Kết quả đạt được
Đề tài đã đạt được một số kết quả sau:
a) Căn cứ theo nội dung đăng ký đã được duyệt đề tài hoàn hiện toàn bộ các
mục nêu trong đề cương khoa học công nghệ, bao gồm:
- Bản thuyết minh Quy chuẩn kỹ thuật với đầy đủ nội dung đã đăng ký
- Bản dự thảo QCVN bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
b) Trong bộ Quy chuẩn có bổ sung phần “Phương pháp đo và các yêu cầu đối
với thẻ” phần này không có trong đề cương được duyệt.
2. Kiến nghị
a) Tên tiêu chuẩn khi ban hành nên đề là: “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thiết
bị nhận dạng bằng sóng vô tuyến điện (RFID) dải tần từ 865 MHz đến 868
MHZ với mức công suất đến 2W” để thống nhất từ ngữ với các văn bản của
Nhà nước đã ban hành cho thiết bị này cũng như dễ dàng hơn cho người sử dụng
quy chuẩn.
b) Nên sớm ban hành Bộ QCVN cho thiết bị RFID hoạt động trong dải tần 865
MHz đến 868 MHz .
c) Không nhất thiết phải ban hành bộ QCVN bằng tiếng Anh.
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