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Oznaãování a sledování pohy-
bu zboÏí, logistika, bankovní
a vûrnostní karty, pracovní kníÏ-
ky, elektronické pasy, viza, iden-
tifikace zvífiat, pfiístupové a iden-
tifikaãní systémy, párování v˘-
robkÛ, ochrana zboÏí proti krá-
deÏím, ochrana v˘robkÛ a jejich
dílÛ proti okopírování, automo-
bilov˘ a leteck˘ prÛmysl, far-
macie – to jsou jen nûkteré pfií-
klady pouÏití RFID.

Koncoví zákazníci mnohdy
sami pfiekvapují v˘vojáfie s apli-
kacemi, kde chtûjí technologii
RFID nasadit. Jejich dne‰ní kom-
binované, ale nûkdy téÏ proti-
chÛdné poÏadavky na podporu
jednotliv˘ch protokolÛ (nejlé-
pe v‰ech najednou), kapacitu
a typ pamûtí (nejlépe více rÛz-
n˘ch a s velkou kapacitou na
jediném ãipu), zabezpeãení dat
(nejlépe absolutní ochrana),

antikolizní mechanismy, nízké
napájecí napûtí a nízkou spo-
tfiebu, ale souãasnû dostateã-
nou komunikaãní vzdálenost,
pfiedãí i ty nejbujnûj‰í pfiedsta-
vy a ãasto je vÛbec nelze pfii
souãasné úrovni technologií
splnit. V˘voj v oblasti RFID je
zvlá‰tû bûhem posledních let
velmi rychl˘, zajímavé ale je,
Ïe zákazníkÛm samotn˘m se
zdá pfiíli‰ pomal˘, soudû podle
jejich mnohdy nereáln˘ch oãe-
kávání, t˘kajících se technic-
k˘ch parametrÛ a pfiedev‰ím
ceny tûchto technologií. Posun
nastává zejména v dal‰í minia-
turizaci (s pokroãilej‰ími tech-
nologiemi se na stále men‰í ãi-
py dostává stále více funkcí),
ve sniÏovaní napájecího napûtí
a pfiíkonu a také ve vzrÛstají-
cím poãtu aplikací pro pásmo
UHF na úkor niÏ‰ích kmitoãtÛ.

V˘voj v oblasti UHF s sebou
ale pfiiná‰í nemalé technické
problémy, o ãemÏ svûdãí situa-
ce na trhu, kde se zatím mnoho

zafiízení UHF v prakticky po-
uÏitelné podobû nevyskytuje.
Zvlá‰tû ãteãky UHF pfiiná‰ejí v˘-
vojáfiÛm mnoho bezesn˘ch nocí,
ke slovu se tu dostává klasická
analogová „duchafiina“, pfii které
budou úspû‰ní jen ti nejzku‰e-
nûj‰í s dlouholetou praxí. KaÏdé

nové fie‰ení cestu ke kompakt-
ním a spolehliv˘m zafiízením
RFID v pásmu UHF zkracuje.

EM4298 – dekodér/kodér 
pro čtečky RFID v pásmu UHF

Nov˘ digitální
integrovan˘
obvod EM4298
u m o Ï À u j e
rychl˘ v˘voj,
snadnou kon-
strukci a díky

vysokému stupni integrace
podstatné sníÏení koncov˘ch
cen ãtecích zafiízení RFID pro
pásmo UHF. Obvod byl navrÏen

v praÏské firmû ASICentrum,
sériová v˘roba ãipÛ byla zahá-
jena koncem roku 2006 ve ‰v˘-
carské spoleãnosti EM Micro-

electronic. V˘voj integrova-
ného obvodu EM4298 a v‰ech
s tím souvisejících produktÛ
byl fie‰en v roce 2006 v rámci
Mezinárodního projektu Eureka
s finanãní podporou M·MT âR.
ASICentrum je v˘vojové cent-
rum ‰v˘carské firmy EM Micro-

electronic a patfií tak do mezi-
národního hodináfiského kon-
cernu Swatch Group.

Integrovan˘ obvod EM4298
pracuje jako datov˘ deko-
dér/kodér, assembler/deassemb-
ler UHF protokolÛ a podpo-
ruje antikolizi více tagÛ vy-
skytujících se souãasnû v poli
UHF:
– ISO18000-6 typ A a B,
– ePC Class 1 Gen 2 (ISO18000-

6C) vãetnû nejvy‰‰í pfieno-
sové rychlosti 640 kb/s,

– Total (iP-X).
Je kompatibilní se v‰emi

UHF tagy typu Read Only nebo

ASICentrum a novinky RFID z Prahy

Obr. 1  Vnitřní struktura obvodu EM4298

Obr. 2  Blokový diagram systému RFID s obvodem EM4298
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Read-Write firmy EM Micro-
electronic, vãetnû nejnovûj‰ího
ePC tagu EM4324, a téÏ UHF
tagy jin˘ch v˘robcÛ, které pra-
cují s protokoly podle standardÛ
ISO 18000-6 A, B, C (ePC, Total).

Nízká dynamická spotfieba
digitálního systému (typická
prÛmûrná hodnota
35 mA pfii 3,3 V)
umoÏÀuje konstruk-
ci také pfienosn˘ch,
bateriovû napájen˘ch
UHF ãteãek. 

Typická prÛmûr-
ná statická spotfieba
je 8 µA pfii 3,3 V.
Obvod pracuje s na-
pájecím napûtím 3 V
aÏ 3,6 V v rozsahu
pracovních teplot od
–40 °C do +85 °C.

âipy EM4298
(obr. 1) se vyrábûjí
v technologii CMOS
0,5 µm a miniatur-
ní pouzdro SMD
TSSOP ‰ífiky 6,1 mm
má 28 v˘vodÛ.

V souãasné dobû je moÏné
na trhu nalézt zatím jen nûko-
lik komerãnû dostupn˘ch ãte-
cích zafiízení podporujících
kompletní sadu protokolÛ RFID
pásma UHF. V˘robci tûchto 
zafiízení realizují digitální sys-
tém dvûma odli‰n˘-
mi zpÛsoby:
– pomocí progra-

movatelného in-
tegrovaného obvo-
du FPGA a nadfií-
zeného mikropro-
cesoru, kdy sou-
hrnná cena tûch-
to dvou IO a te-
dy celé ãteãky je
vysoká,

– pomocí jediného
vysoce v˘konné-
ho mikroprocesoru, kter˘ je
tak ale prakticky plnû vy-
tíÏen realizací digitálních
funkcí, jako je dekódová-
ní/kódování pfiijat˘ch/vysí-
lan˘ch pfiíkazÛ a dat, komu-
nikací s tagy rÛzn˘ch typÛ
nebo realizací antikolizních
protokolÛ a nezvládá zabez-
peãit jiÏ jiné potfiebné ãin-
nosti v zafiízení RFID.
Na rozdíl od tûchto dvou

standardních pfiístupÛ je fie-
‰ení systému RFID UHF fir-
my ASICentrum zcela odli‰-
né. Procesnû nároãné digitál-
ní funkce jsou realizovány 

plnû hardwarovû, a to inte-
grovan˘m obvodem EM4298,
programovan˘m pfii v˘robû
pomocí masek. Jeho ãinnost je
fiízena mikroprocesorem, kte-
r˘ je jen minimálnû vytíÏen
a díky dostateãnému v˘poãet-
nímu v˘konu je tedy scho-

pen vykonávat dal‰í funk-
ce jako optimalizaci vysíla-
n˘ch dat do obvodu EM4298,
pfiedzpracování dat získan˘ch
z obvodu EM4298, komuni-
kaci s poãítaãem a pfiípad-
nû dal‰í úlohy poÏadované
uÏivatelem.

Čtečka RFID UHF 
s obvodem EM4298
Pro ovûfiení funkce celého sys-
tému komunikace s RFID tagy
bylo pouÏito zapojení podle
blokového diagramu na obr. 2.

Anténa
Zafiízení pouÏívá smûrovou an-
ténu pro pásmo UHF a vyzáfie-
n˘ v˘kon aÏ 2 W.

RF pfiipojení a analogová ãást
Pfiijímaã, vysílaã, zesilovaã, os-
cilátor, tvarovaã pulzÛ jsou fie-
‰eny pomocí standardních dis-
krétních souãástek. Ke komu-

nikaci s obvodem EM4298 slou-
Ïí 2 vstupy RX, 1 v˘stup TX
a dva fiídicí signály.

Datov˘ 
dekodér/kodér EM4298
Tento integrovan˘ obvod byl
jiÏ popsán v pfiedcházejících

odstavcích.

Mikroprocesor
Volbu protoko-
lÛ a vzájemnou
komunikaci mezi
ãteãkou a UHF ta-
gy zaji‰Èuje stan-
dardní mikropro-
cesor (STR710FZ1
firmy ST nebo
ATMega8 firmy
Atmel) a pfiíslu‰-
n˘ firmware, také
vyvinut˘ ve firmû
ASICentrum. Ke
komunikaci s ob-
vodem EM4298
pak slouÏí 8bi-
tová obousmûrná

asynchronní datová sbûrnice,
4bitová adresová sbûrnice, 2 fií-
dicí bity, 1 bit pro pfieru‰ení 
a 1 bit pro Chip Select.

PC a síÈ
UÏivatelské rozhraní tvofií poãí-
taã a aplikaãní software (obr. 3).

Souãástí v˘vojové sady je
deska s integrovan˘m obvodem
EM4298 a mikroprocesorem
(obr. 4), deska s UHF tagy
(EM4222, EM4444, …), napáje-
cí zdroj, USB kabel a CD s apli-
kaãním softwarem, firmwarem
a kompletní dokumentací.

Dal‰í informace lze získat na
http://www.asicentrum.cz/en_
02_01.php?rid=21, popfi. http://
www.emmicroelectronic.com/
Products.asp?-IdProduct=254.

EM4095 – čtečka RFID 125 kHz
Integrovan˘ obvod EM4095
spolehlivû podporuje komuni-

kaci s tûmito identifikaãními
ãipy:
– EM4100/EM4102, 64bitov˘m

bezkontaktním identifikaã-
ním transpondérem typu
Read Only,

– EM4005/EM4105, bezkon-
taktním identifikaãním ob-
vodem typu Read Only 
splÀujícím normy ISO11784
a ISO11785,

– EM4450/EM4550, 1 Kb Read/
Write transpondérem,

– EM4469/EM4569, 512 b uni-
verzálním Read/Write trans-
pondérem.
Souãástí v˘vojové sady

(obr. 5) je vlastní ãteãka v pla-
stové krabiãce o rozmûrech 
12×14×3 cm, napájecí adaptér,
transpondéry ve formû kre-
ditních karet s ãipy EM4100,
EM4450, EM4469 a EM4026
a kabel USB. 

Na pfiiloÏeném CD je návod
k pouÏití, firmware mikropro-
cesoru, tfii verze uÏivatelské-
ho softwaru pro rÛzné apli-
kace, ovladaãe USB, schéma
a v˘robní podklady pro plo‰-
n˘ spoj.

Podrobnûj‰í informace jsou
k dispozici na webové stránce
http://www.emmicroelectro-
nic.com/Products.asp?IdPro-
duct=86.

EM4094 – čtečka RFID 13,56 MHz
âteãka EM4094 je kompatibilní
s normami ISO15693, ISO14443
typu A, B a Sony Felica. Pod-
poruje komunikaci s identifikaã-
ními ãipy Read Only EM4034,
EM4035, EM4135 a EM4006.
âteãka obsahuje slot pro SIM-
kartu s kryptoalgoritmem, kter˘
po vloÏení karty umoÏní pro-
stfiednictvím softwaru pfiístup
do pamûti obvodu EM4035. 

Souãástí v˘vojové sady (viz
obr. 6) je vlastní ãteãka v pla-
stové krabiãce o rozmûrech 
12×14×3 cm, napájecí adaptér,
dvû karty RFID s ãipy EM4034

Obr. 3  Prostředí aplikačního programu
čtečky RFID pro UHF s obvodem EM4298

Obr. 4  Deska s integrovaným obvodem EM4298 a mikroprocesorem Obr. 5  EM4095 – čtečka RFID 125 kHz 
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a EM4035, SIM-karta s krypto-
algoritmem pro EM4035 a USB
kabel. Na pfiiloÏeném CD je 
návod k pouÏití, zdrojové kó-
dy pro mikroprocesor, aplikaã-
ní software pro standardy
ISO15693 a ISO14443, vãetnû
zdrojov˘ch kódÛ v C++, ovla-

daãe USB, schéma a v˘robní
podklady pro plo‰n˘ spoj.

Dal‰í informace jsou do-
stupné na http://www.emmic-
roelectronic.com/Products.asp
?IdProduct=203.

EM4294 – čtečka RFID 
13,56 MHz s kryptoalgoritmem
âteãka poskytuje vysokou úro-
veÀ zabezpeãení komunikace
RFID. Má v sobû integrován

kryptoalgoritmus transpondé-
ru EM4035 se 4 tajn˘mi klíãi,
kaÏd˘m o velikosti 96 bitÛ.
Pfiístup do vnitfiní pamûti ãipu
EM4035 je moÏn˘ aÏ po vzá-
jemném úspû‰ném autenti-
zaãním procesu mezi ãteãkou
a transpondérem. Tajn˘ kód
není moÏné pfieãíst jin˘m ex-
terním zafiízením a jeho nepo-
ru‰enost je chránûna 32bito-
v˘m heslem.

âteãka je kompatibilní s nor-
mami ISO15693, ISO14443 typ
A, B a Sony Felica. Propoje
ní s poãítaãem a napájení jsou
zaji‰tûny pomocí portu USB.

Z uÏivatelského hlediska pro-

RFID jin˘ch v˘robcÛ.
Souãástí v˘vojové sady je

vlastní ãteãka v plastové kra-
biãce o rozmûrech 13×7×2 cm
(obr. 7), 2 karty RFID s ãipy
EM4034 a EM4035, kabel USB,

CD s firmwarem, aplikaãním soft-
warem i kompletní dokumentací. 

Dal‰í informace najdete na
http://www.emmicroelectro-
nic.com/Products.asp?IdPro-
duct=253.

V‰echny v˘‰e uvedené pro-
dukty stejnû jako kompletní in-
formace o cenách a technické
podpofie jsou dostupné u fir-
my ASICentrum. S nûkter˘mi
z nich se bude moÏné blíÏe 

seznámit na leto‰ním veletrhu
AMPER (hala 4, stánek 4C22),
a to vãetnû praktick˘ch ukázek
komunikace mezi ãtecím za-
fiízením a rÛzn˘mi typy tagÛ
RFID.

Integrovan˘ obvod EM4298,
v‰echny ãteãky RFID popiso-
vané v ãlánku, v˘vojové sady,
firmware a aplikaãní software
jsou v˘sledkem práce návrhá-
fiÛ a návrháfiek praÏské firmy
ASICentrum.

ČTENÁŘSKÝ SERVIS ?

Obr. 6  EM4094 – čtečka RFID 13,56 MHz

Obr. 7  EM4294  – čtečka RFID  13,56 MHz s kryptoalgoritmem


