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SAMMANFATTNING 

Denna rapport beskriver utvecklingen av ett system för att växla mellan olika RFID-antenner 
som skall användas av projektet ”Digital Djurpark”. 
Systemet ansluts till en RFID-läsare(aktiveringssändare och ID-mottagare) och sex antenner. 
Det är möjligt att manuellt välja vilken antenn som skall vara aktiv(kopplad till RFID-läsaren) 
eller aktivera systemet automatisk en antenn och efter en tid byter till nästa i turordning. 
En antenn aktiveras genom att ett relä slår till och låter signalen passera mellan antenn och 
RFID-läsaren, antennen avaktiveras när relät slår från. För att aktivera och avaktivera en antenn 
går en signal från kontrollerkortet till en transistor som i sin tur styr relät. 
Till varje antennutgång finns också en uppsättning om fem kondensatorer, placerade parallellt 
med antennen, dessa finns för att kunna finjustera resonansfrekvensen då olika antenner kan 
skilja i induktans. 
Styrningen av systemet görs av det sen tidigare använda kontrollerkortet, fast med uppdaterad 
mjukvara. Det har en USB-port för kommunikation med en dator som tar emot ID från den 
avlästa taggen och kan välja aktiv antenn. Rapporten tar endast upp mjukvaran som behövs för 
att kunna växla antenn. 
Ett förslag på antenn tas fram, vilken består av 2,5mm2 kabel lindad i en kvadratisk spole med 
sidan ca50cm. 
 

 

ABSTRACT 

The report describes the development of a system used for switching between different RFID- 
antennas used in the project "Digital Zoo". 
The system connects to an RFID-reader (activation transmitter and ID receiver) and six 
antennas. It is possible to manually select the antenna to be active (coupled to the RFID reader) 
or the system can automatically activate an antenna and switch to the next after awhile. 
An antenna is activated when its relay turns on and lets the signal pass between the antenna and 
the RFID-reader and deactivated when the relay turns off. To activate and deactivate an antenna, 
a signal from the controller card is sent to a transistor which in turn controls the relay. 
For each antenna output there is also a set of five capacitors, placed in parallel to the antenna, 
these makes it possible to fine tune the resonant frequency of the different antennas due to 
difference  in inductance. 
The system is controlled by controller card used in the prior setup but with updated software. It 
has a USB port for communication with a computer, to send the received ID from the tag and to 
choose active antenna. The report only addresses the software needed to switch antenna. 
A proposal for the antennas is developed, which consists of 2.5 mm2 cable wrapped in a square 
coil with the side approximately 50cm. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund   
Projektet "Digital Djurpark" vid Embedded 
Systems Lab, Umeå universitet i samarbete 
Lycksele Zoo som går ut på att kunna spåra 
djuren visuellt och med den informationen 
kunna tillhandahålla djurens förflyttningar i 
parken åt djurskötarna, presentera 
information om specifika djur med hjälp av 
t.ex. mobiltelefonen för besökare samt via 
internet ge möjlighet att kunna besöka zoot 
virtuellt och t.ex. följa ett djur hemifrån. 

En del av projektet går ut på att spåra djur 
med hjälp av trådlösa kameror tillsammans 
med RFID-taggar[1].  

Kamerorna ska användas för att visuellt följa 
djuren och hålla reda på vart de uppehåller 
sig samt deras vandringsvägar. För att kamerorna skall kunna göra en identifiering av ett 
individuellt djur används RFID-taggar på djuren, då en kamera ”ser” ett djur vid en RFID-läsare 
samtidigt som djurets RFID-tagg kan de två informationerna kopplas ihop och djuret blir där 
med identifierat.  

I dagsläget används en läsare, bestående av kontrollerkort och RFID-läsare tillsammans med en 
antenn(figur 1) vilket  resulterar i problem vid både avläsning av taggarna och identifieringen av 
djuren. Om flera djur befinner sig nära antennen kan det hända att en tagg inte blir lästa, 
taggarna stör ut varandra eller så kan djuren stå i kamerans synfält men utanför antennens 
räckvidd. 

1.2. Syfte 
För att säkerställa att alla taggar som finns inom ett givet område kommer att bli lästa samt att 
det går att bestämma på vilket djur den inlästa taggen sitter utökas antalet läsande antenner 
vilket ger ett större läsområde samt möjlighet att triangulera RFID-taggens position. Den läsare 
som används sedan tidigare klara endast en antenn och att använda en läsare per antenn är inte 
ekonomiskt försvarbart, dessutom skulle det krävs väldigt mycket utrymme . 

Därför behövs ett litet system som kan välja vilken antenn som skall vara kopplad till en enskild 
läsare.  

1.3. Mål 
Målet är att skapa ett system som kan anslutas mot den befintliga RFID-läsaren och minst 3 
antenner och ha möjlighet till resonansanpassning mot varje enskild antenn och klarar av 
klimatet som råder i Lycksele Zoo skall utvecklas. 

Systemet skall drivas med matningsspänning 12V, designas att följa standarden ISO11785, 
kunna användas med både FDX- och HDX-taggar samt ha möjlighet att styra antennvalet externt. 
Hela systemet skall rymmas tillsammans med RFID-läsare och matningsdel i den befintliga lådan 
samt kostnaden skall understiga 2000kr per antennväljare vilket är ungefärliga inköpspriset för 
en RFID-läsare. 

Förslag till ny antenn ska också tas fram. Den nya antennen designas för att bli kvadratiskt med 
sidan 50cm och lindas med vanlig högtalarkabel för att göra dem enkla och billiga att återskapa. 
Antennerna skall utformas så de matchar den induktans läsaren är gjord att vara i resonans 
med. 

Figur 1 Nuvarande system för att läsa RFID-taggar 

Antenn Läsare 
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2. Teori 

2.1. RFID (Radio Frequency IDentification) 
RFID är en trådlös teknik för att läsa taggar som innehåller ID-nummer och/eller data. Taggarna 
kan vara antingen aktiva med egen strömförsörjning, passiva och laddas upp av läsaren eller 
halvpassiva med egen strömförsörjning men sändaren drivs passivt. 

Det här projektet följer ISO11785[2] som är en teknisk standard för identifiering av djur.  

Viktiga punkter ur standarden är: 

 Aktiveringsfrekvensen 134,2kHz 
 Returfrekvensen finns mellan 124.2kHz-139,4kHz 
 Aktiveringsperioden 50ms 
 Definitionen av FDX(Full duplex)-taggar 
 Definitionen av HDX(Halv duplex)-taggar 

Under aktiveringsperioden skickar sändaren ut en signal för att ladda upp passiva taggar och 
aktivera aktiva taggar som finns i närheten. Beroende på taggtyp svara de under(aktiva) eller 
efter aktiveringsperioden(passiva). 

FDX-taggar är nästan alltid aktiva och sänder sitt svar under aktiveringsperioden(full duplex – 
sänder och tar emot samtidigt) med amplitudmodulering på frekvenserna 129,0-133,2kHz och 
135,2-139,4kHz[2, sida 4]. Om taggens ID inte går att bestämma kan aktiveringsperioden 
förlängas till max 100ms. Har en FDX-tagg blivit läst följs aktiveringsperioden av 20ms paus 
annars är pausen 3ms[2, sida 12]. FDX-taggar är oftast små kapslar som opereras in under 
huden på djuren. 

HDX-taggar är oftast passiva och sänder sitt svar efter aktiveringsperioden(halv duplex – endast 
en sänder medans den andra lyssnar) med FSK(Frequency Shift Keying)-modulering där 
124,2kHz representerar en logisk etta och 134,2kHz en logisk nolla[2, sida 5]. Taggen skall ha 
sänt sitt svar inom 3ms från att aktiveringssignalen minskat med 3dB annars kan läsaren starta 
en ny aktiveringsperiod[2, sida 4]. Eftersom HDX-taggar kräver en relativt stor antenn för att 
kunna lagra upp den energi som behövs för att sända tillbaka sitt ID är taggarn relativt stora och 
används för öronmärkning av större djur(t.ex. mysoxar och kor). 

Formateringen av datan som tagg-typerna returnerar går att läsa i figur 2 och 3. 

 
Figur 2 Datapaket för FDX-taggar [2, figur 2] 

 
Figur 3 Datapaket för HDX-taggar [2, figur 5] 
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2.2. Antenn 
RFID-tekniken bygger på att mottagaren laddas upp vid läsning genom att inducera en spänning 
i mottagaren vilket möjliggörs med samma princip som i en transformator, sändaren skapar ett 
magnetfält som inducerar spänning i mottagaren.  För att kunna åstadkomma maximal spänning 
behöver den induktiva antennen vara i resonans(vid frekvensen f0), detta åstadkoms 
tillsammans med en kondensator enligt 

       √    (Hz) [4, formel 20.5] 

Sändaren i det här projektet använder parallellresonans där kondensator och antenn sitter 
parallellt. Vid resonansfrekvensen kommer kretsen att ha sin högsta impedans. Ström kommer 
att flyta fram och tillbaka mellan kondensator och spole och en spänning byggs upp. Storleken 
på den uppbyggda spänningen beror på kretsens Q-värde(ett mått på hur perfekt kretsen är, 

  
             

               
 [5, formel 30]) för parallellresonans ges   

  

  
 [5, formel 30]. Ett stort Q-

värde ger högre spänningar och smalbandigare antenn än ett lägre Q-värde. Spänningen 
påverkas även av antalet varv i spolen, få varv ger lägre spänning än många varav. Därför önskas 
en antenn med få varv(för att inte bygga upp farliga och ohanterbart höga spänningar) och Q-
värde <100 för projektet.  

Antennens räckvidd påverkas av antennernas orientering i förhållande till varandra, frekvensen, 
antennens Q-värde och hur väl resonans är inställd, antennspänningen och mottagarens 
känslighet[5, sida 17]. 

Mottagarens känslighet är inget som kan påverkas av antennen men högre känslighet ger bättre 
räckvidd. 

Att välja en lägre frekvens är bättre då signalen dämpas mindre av metall och vatten(djur 
innehåller mycket vatten) än höga frekvenser. 

Vid optimering är det viktigt att antennen kommer i resonans och att antennspänningen blir 
hög. Här spelar Q-värdet stor roll, lågt Q-värde gör antennen mindre känslig vid inställning av 
resonansen medans högt Q-värde ger högre resonansspänning. En för hög antennspänning kan 
dock medföra att signalen från en FDX-tagg ”dränks” i aktiveringssignalen. 

Slutligen gäller det att ha sändar- och mottagarantennerna sitter parallellt med varandra för 
maximal räckvidd. Skulle ena antennen vridas lite minskar den inducerade spänningen och 
därmed räckvidden. Om ena antennen vrids 90° blir den inducerade spänningen som minst. 
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3. Genomförande 
Utvecklingsarbetet av antennväljaren sker med:  

 Cadence OrCAD 10.2: simuleringsverktyg för elektronik 
 Altium Designer 9: schema och mönsterkortsritning 
 AVRstudio 4: Kodning, simulering, kompilering och programmering av mikrokontroller. 
 Mönsterkortstillverkning, antennutveckling och testning sker med utrustning 

tillhandahållen av institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet. 

3.1. Antennväljare 

 
Figur 4 Systemöversikt 

Systemet innehåller kontrollerkort med mikrokontroller samt switchkort med 
antennanpassning, relä, anslutning mot RFID-läsare och antenner och matning logiskt kopplat 
enligt figur 4. 

Kontrollerkortet är samma som i den tidigare läsaren, nytt är att kontrollerkortet får en 
mjukvaru-uppdatering för att kunna hantera valet av antenn. Switchkortet utvecklas från 
grunden. 

Kontrollerkortet ansluts till en hylslist på switchkortet. I figur 5 visas hur de olika pinnarna 
ansluts.  Från kontrollerkortets portB pin0-5 ansluts för att driva reläna och slå till och från 
antennerna. PortD pin0 är klocksignal in, pin1 är data från RFID-läsaren och pin4 är för att växla 
läsaren mellan sändning och mottagning. 

Radiosignalen från RFID-läsaren ansluts till P1(figur 5) och varje switchmodul har en egen 
antennanslutning. 

För att kunna visa status finns lysdioden D1. 

Matningsdelen förser kontrollerkort och relän med 5V. 

RFID-läsaren som används är en RI-RFM-007B[10][11] från Texas Instruments. 
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Figur 5 Schematisk koppling av systemets olika delar 

3.1.1. Antennswitch 
Kopplingsschema visas i figur 6. 

För att kunna välja antenn behövs något som kan växla mellan att släppa igenom signal från 
antenn till läsare och från läsare till antenn. 

För att växla en antenn till och från var första tanken att konstruera med diskreta halvledare 
men Low Cost HF RFID Multiplexer Examples[6, sida 2] beskriver ett mycket enklare sätt genom 
att använda analoga switchar eller relän som enkla 
strömbrytare. Till detta projekt passar inte analoga switchar 
då dessa inte kan hantera effekten och bara klara spänningar 
upp till sin egen matningsspänning(oftast 5V medans 
antennspänningen kan uppnå >100V). Därför används relän, 
dessa tillåter signalen att passera åt båda hållen, klara 
spänningarna och effekten. 

Reläna växlas till och från av mikrokontrollern men den 
klarar inte att driva ett relä direkt. Mikrokontrollern kan 
leverera ca4,2V vid 20mA[9, figur 30-20] och reläet behöver 
5V och drar ca 28mA(Rcoil=178Ω[7]). Därför ansluts 

mikrokontrollern till en transistor(figur 6, Q1) som i sin tur 
driver relät(figur 6, K1). 

Relät som används är från Tyco Electronics V23079 serie[7]. 
Det kan hantera strömmar på 2A och klarar 250Vac, drivs med 5V, har till- och frånslagstid på 
max 4ms och har hög resistans(178Ω) på spolen som drar reläet vilket medför låg 
energiförbrukning. 

Varje relä har försetts med en lysdiod ansluten för att indikera vilket relä som är aktivt samtidigt 
som den fungerar som pull-down av transistorns gate för att förhindra ofrivilliga tillslag orsakat 
av en frisvävande gate. 

Transistorn som används är BSS138N[8], en n-kanals mosFET med inbyggd frihjulsdiod och 
gjord för att styras med logiknivåer(5V). Med IDS=230mA klarar den att driva reläet och 
Rdson=3,5Ω håller effektförlusten låg. Frihjulsdioden tillåter att ström kan gå ”baklänges” genom 
transistorn utan att den går sönder. Med till- och frånslagstid samt stig- och falltid i 
storleksordningen 10ns räcker det för applikationen. Att transistorn är gjord för logiknivåer gör 
att den går att styra direkt från mikrokontrollern och är fullt bottnad vid 5V. Gatemotståndet 
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R2(figur 6) minskar den strömrusning till gaten som uppstår vid tillslag och sliter där med 
mindre på mikrokontrollern. 

För att minimera spänningsspikar och störningar som uppstår i samband med från slag förses 
relät med en snubber(C8 och R3, figur 6) samtidigt erhålls snabbare till och frånslag.  

3.1.2. Antennanpassning 
För att kunna ansluta olika antenner till systemet med 
bibehållen resonans behövs möjlighet att justera 
kapacitansen till varje enskild antenn.  

RFID-läsaren är konstruerad för antenner mellan 26-
27,9uH. För att få resonans vid 132,4kHzbehövs en 
kapacitans mellan 52-56nF.  

För att få möjlighet till finjustering samtidigt som en 
avvikande induktans(endast med lägre induktans) kan 
anslutas används parallella kondensatorer i följande 
storlekar: 1nF, 2,2nF, 4,7nF, 10nF och 22nF. 

Plastfilmskondensatorer av polypropylen med 5% 
tolerans används för sin noggrannhet, höga pulstålighet, spänningstålighet, stabilitet och låg 
brusnivå[3, sida 103]. För att säkerställa att kondensatorerna klarar spänningen används 
kondensatorer specificerade för >1kV. 

Inkoppling av kondensatorerna sker genom att bygla den tillhörande stiftlisten(P5, figur 7) som 
finns i varje switchmodul. 

3.1.3. Matning 
I den tidigare läsaren matas kontrollerkortet med 5V via USB från en ansluten dator och RFID-
läsaren med 12V från extern matningsdel. För att säkerställa stabil 5V-försörjning till 
kontrollerkort och relän finns en matningsdel som kan leverera ström till dessa och även 
mikrokontrollern och framtida expansioner vid behov.  

Spänningsfallet på 7V(12V in, 5V ut) över regulatorn leder till att en switchad regulator väljs för 
att minska förlusterna. En LM2575-5V[12] används, den klarar att leverera max 1A och har en 
switchfrekvens på 52kHz vilket håller ner störningarna på antennsignalen(närmast 
antennsignalen är första övertonen 104kHz vilket är 28kHz lägre). Matningsdelen designas 
enligt databladet[12, sida 12-14] och optimeras för 500mA. 

Systemet avsäkras med en snabb säkring på 800mA. 

3.1.4. Mönsterkort 
Antennswitchen, antennanpassningen och matningen ritas på samma kort. Konstruktionens 
enkelhet, det externa kontrollerkortet och behovet av att hålla tillverkningskostnaden nere gör 
att kortet ritas på två lager och det utan att behöva kompromissa för mycket. 

Vägen som antennsignalen tar skall hållas kort och minimeras från induktanser, därför väljs att 
läsaren kopplas in nere i mitten och switchmodulerna går från mitten ut mot sidorna(figur 8, 
gul) till de olika switchmodulerna. Vid dragning av antennsignalen eftersträvas att minimera 
antalet vior och mängden närliggande koppar, därför ritas inget jordplan runt antennsignalens 
banor. 

Kontrollerkortet placeras så att styrsignalerna till reläna kan dras ned i mitten av kortet så att de 
hållas korta. Eftersom kontrollerkortet ansluts som en modul via en hylslist kan delar av 
matningen placeras under kontrollerkortet. Matning och jordbanor dras i utkanten av kortet till 
de olika reläna.  
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Figur 7 Kopplingsschema för 
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Figur 8 Layoutens uppbyggnad i block 

3.1.5. Mjukvara 
Figur 9 visar algoritmen för programmet. 

Kontrollerkortets mikrokontroller är en ATmega16U4[9] från Atmel med inbygg USB-kontroller 
som sköter kommunikation med ansluten dator. 

Mjukvaran som används i dagsläget kompletteras med kod för att växla antenn med jämna 
mellanrum, manuellt med knapptryck och på kommando från ansluten dator. 

Timer1[9, kapitel 14] som är en 16-bitars timer initieras för att hålla tiden mellan två 
antennväxlingar. 
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Figur 9 Algoritm för ge en översikt av mjukvara 

3.2. Antennkonstruktion 
Antennen lindas i en fyrkantig spole då den blir betydligt enklare att återskapa än att linda en 
rund spole, nackdelen är att det går åt mer kabel i en fyrkantig spole än en rund vid samma 
induktans. Som kabel används 2,5mm2 högtalarkabel, grovleken hjälper till att öka induktansen 
och minskar resistansen samtidigt som kabeln är billig. 

För en fyrkantig spole kan dess induktans beräknas med nedanstående formel 

          (          (
 

   
)        (

   

 
)       )  (µH)  [5, formel 23] 

a=antennens halva sidlängd(cm)  

b=spolens höjd(cm)  

c=spolens bredd(cm) 

Tre olika antennstorlekar testas, 40x40cm, 50x50cm och 60x60cm, för att se vilken som 
presterar bäst. 

För att kontrollera antennernas egenskaper mäts induktansen och Q-värdet med en Hameg 
HM8118 Programmable LCR bridge. 
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4. Resultat 

4.1. Uppfyllda krav 
Systemet har möjlighet att byta mellan sex olika antenner som går att växla automatiskt eller 
manuellt(krav 1 och 5). Storleken på kortet gör att det får plats tillsammans med nätdel och 
RFID-läsare(krav 3). Antennväxlaren kan drivas med 12V(krav 4), det är även möjligt att driva 
den via USB. Systemet har designats för att följa standarden ISO11785 och har stöd för både 
FDX- och HDX-taggar(krav 6, 7 och 8) dock med den RFID-läsare som används kan endast HDX-
taggar läsas. Två stycken antenner har konstruerats med måtten 40x40cm och 50x50cm(krav 9 
och 10). Den totala kostnaden är 776kr för en antennväxlare vilket understiger inköpspriset av 
en RFID-läsare(krav 2). 

Krav Beskrivning Uppfyllt 

1 Byta mellan minst tre olika antenner Ja 

2 Kostnad under 2000kr per antennväljare Ja 

3 Rymmas i befintlig låda Ja 

4 Drivas med matningsspänning 12V Ja 

5 Möjlighet att externt kunna styra valet av antenn Ja 

6 Följa ISO 11785 Ja 

7 Fungera med HDX-taggar Ja 

8 Fungera med FDX-taggar Ja(1) 

9 Förslag till antenn Ja 

10 Antennprototyp Ja 

(1)Antennväxlaren tillåter FDX-taggar, RFID-läsaren kan inte hantera FDX-taggar. 

4.2. Antennväxlaren 
Arbete har resulterat i en prototyp för en antennväxlare. Den har skruvanslutning för upp till sex 
enskilda antenner gjorda av upp till 2,5mm2 kabel, kontrollerkortet monteras i 2st 16pinnars 
hylslister, matas med 12V(klarar att matas med upp till 40V), kan arbete i temperaturer mellan -
40C – +85C, tål antennspänningar över 500V och kan växla antenn varje 70ms. 

Möjlig antenninduktans har utökats från 26µH-27,9µH till 16µH och 27,9µH. 

Det finns möjlighet att välj om antennväxlaren skall drivas via USB eller den egna 
matningsdelen. 

Den totala komponentkostnaden hamnade på 775kr, komponentlista finns i bilaga 10. 

Vart de olika anslutningarna sitter visas i figur 10 och komplett kopplingsschema visas i bilaga 1. 
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Figur 10 Inkoppling till färdig prototyp 

4.2.1. Mönsterkort 
Mönsterkortet utformades så att delen med antennsignal hölls fri från kopparplan och 
antennsignalens banor gjordes extra breda för att minska induktansen. För att hålla 
styrsignalerna mellan kontroller och relän korta drogs dessa i mitten av kortet och placerades så 
att de håller sig så långt som möjligt från antennsignalen. Matning och jord till reläerna drogs 
längs med utkanten av kortet för att undvika antennsignalen och kontrollsignalerna, detta leder 
till mycket gemensam impedans men då det är meningen att endast ett relä i taget skall växlas 
och endast reläna är anslutna till de banorna påverkas de inte nämnvärt. Kontrollerkortet och 
matningsdelen har placerats så de kommer bort från antennsignalen och har försetts med 
jordplan för förbättrade EMC-egenskaper. 

Figur 11 visar hur en switchmodul är ritad. Antennsignalen kommer från läsaren ner till höger 
och går till antennen ansluten i P4, signalvägen är utmärkt med grönt. Styrsignalen från 
kontrollerkortet kommer in uppe till höger och upp till vänster kommer 5V(topplagret) och 
jord(bottenlagret). Pilarna på topplagret vid P5 är för att tala om för användaren vilken modul 
stiftlisten hör.   
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Figur 11 Routning för switchmodul B. Blå: Bottenlager. Röd: Topplager. 

Kortet som visas i bilaga 3 är kortet utan de justeringar som gjorts vid felsökning och 
funktionstest av antennväxlaren. I samma bilaga finns också en komplett lista på de förändringar 
som gjorts under utveckling och testning av prototypen. 

4.2.2. Mjukvara 
Den övergripande algoritmen för mjukvaran visas i figur 9. 

Kontrollerkortets programkod har uppdaterats med möjlighet att styra antennväxlaren utan att 
påverka dess tidigare funktion. 

När ID från en tagg tagits emot sänds det till den anslutna datorn via USB och är formaterat som 
”ID=’ID’ ’Antenn’’Ny rad’”, ex ”ID=0000FBDA E\n” för tagg 0000FBDA som lästs med antenn E. 
Skulle flera eller ingen antenn vara aktiv anges antenn som ”NONE”.  

Det har lagts till funktioner för att välja antenn från ansluten dator, byta manuellt med 
knapptryckning och automatiskt byte. 

Byte till nästa antenn görs i funktionen switchAntenna() enligt följande algoritm: 

Läs in antennutgångarna{ 
 Om antenn A är aktiv 
  Byt till antenn B; 
 Om antenn F är aktiv  
  Byt till antenn A; 
 Om antenn B, C, D eller E är aktiv; 
  Byt till nästa antenn 
 Om ingen eller flera antenner är aktiv; 
  Byt till antenn A 
} 

4.2.2.1. Automatiskt byte 
Med timer1 ges ett interrupt varje millisekund, interruptrutinen räknar ner variabeln 
”switchCount”. Tiden, i millisekunder, mellan två byten definieras med ”antennaActiveTime”. En 
fördröjning på 20ms gör så att reläna hinner slå om. 

När timer1 räknat ned ”switchCount” till noll körs följande algoritm: 

Om “switchCount” är noll{ 
 Stanna timer1; 
 Byt till nästa antenn med switchAntenna(); 
 Vänta på att reläna ska slå om; 
 Starta timer1 för att räkna till nästa antennbyte; 
} 
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4.2.2.2. Manuellt byte 
Pollning av knappen på kontrollerkortet görs i main-loopen. En fördröjning på 200ms aktiveras 
när knappen har tryckts in för att motverka knappstudsar och så att användaren hinner regera 
vid byte till nästa antenn.  

Algoritm som körs då knappen aktiverats: 

Om knappen är intryckt{ 
 Byt till nästa antenn med switchAntenna(); 
 Vänta 200ms för att avstudsning och att användaren skall hinna se bytet; 
 Starta om timer1 för att räkna till nästa antennbyte; 
} 

4.2.2.3. Fjärrstyrt byte 
För att kunna fjärrstyra byte av antenn krävs att en dator är ansluten till USB-porten. Datorn 
sänder ascii ’A’-’F’ beroende på vilken av antennerna som skall väljas, det går också att skicka 
ascii ’0’ då stängs samtliga antenner av. Ascii tecknet för den valda antenn returneras till datorn, 
skulle datorn skicka ett tecken som inte motsvarar en antenn returneras tecknet följt av ”ERROR”. 
Med en switch-sats ändras den aktiva antennen baserat på det mottagna tecknet. 

4.3. Antenn 
För att kontrollera ungefär hur stor en antenn skulle göras gjordes de första 
antennexperimenten genom att tejpa upp en antenn med lagom mått på golvet och därefter 
justera den. Med måtten ca 50x50cm uppnåddes antennspänningen 130Vp-p med ett läsavstånd 
på <1m. 

Därefter gjordes portabla antenner som lindades på en kartong skiva(figur 12), då testades 
storlekarna 40x40cm, 50x50cm och 60x60cm. Antennen med storleken 40x40cm gick inte att få 
i resonans och ströks från vidare testning. 

Antennen på 60x60cm uppmättes till 30µH och Q=85, den gav antennspänningen 101Vp-p och 
ett läsavstånd på <0,5m.  

Den mest passande antennen var 50x50cm. Den uppmättes till 25µH med Q=91. Med 
antennspänningen 110Vp-p gav den läsavståndet <0,6m 
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Figur 12 Antennprototyp 50x50cm 
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5. Slutsatser 
Principen bakom att kunna växla mellan olika antenner och bara har en läsare/mottagare är 
smart och kan användas för andra områden än RFID, t.ex. radiosändningar med flera antenner 
för olika våglängder. 

Reläerna är enkla att använda och bra egenskaper för applikationen, nackdelen är deras 
livslängd då antalet tillslag är begränsat. Ett alternativ skulle vara att konstruera 
antennswitchen med transistorer med anpassade drivsteg. 

Testen har visat att antennväxlaren går att drivas med endast USB(med undantag för enstaka 
datorer) vilket gör matningsdelen överflödig. 

Något som saknas i mjukvaran är möjligheten att ställa in tiden mellan växlingar via  

USB. 

De kondensatorerna som valts för antennanpassning skulle kunna ha lägre värden för att ge 
ökade möjligheter för finjustering dock leder det till att möjlig antenninduktans begränsas. 

Ett sätt att spara plats är att ha endast en uppsättning anpassningskondensatorer som styrs från 
kontrollerkortet och låta kontrollerkortet välja vilka kondensatorer som skall användas. I och 
med det kan även antennsignalen återkopplas till kontrollerkortet för att göra det är möjligt att 
automatiskt justera anpassningen för de anslutna antennerna. 

Att konstruera egna antenner har visat sig vara väldigt svårt. Framförallt att få en antenn med en 
förutbestämd induktans. Under utvecklingen visade det sig att bara luta antennen mot ett 
bordsben av metall ökar induktansen ett par millihenry. Det gäller även att linda antennen tajt 
då lite luft mellan lindningarna påverkar induktansen. 
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BILAGA 1 Komplett Kopplingsschema 
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BILAGA 2 Komponentlista 
Komponent Beteckning Antal  Pris   Totalt ArtNr Elfa 

Relä 5V V23079A1001B301 6      45,00 kr     270,00 kr  37-209-71 

LED Grön(0805) KP-2012SGD 7        1,31 kr         9,17 kr  75-118-91 

Motstånd LED 470ohm 7        0,73 kr         5,12 kr  60-587-10 

Motstånd Snubber 220ohm 0,25W 6        0,47 kr         2,84 kr  60-547-12 

Transistor BSS138N 6        1,49 kr         8,94 kr  71-311-52 

Kondensator Snubber 100nF 6        2,52 kr       15,12 kr  65-576-07 

Kondensator Antennjustering 1nF 6        5,21 kr       31,26 kr  65-566-33 

Kondensator Antennjustering 2.2nF 6        5,31 kr       31,86 kr  65-566-58 

Kondensator Antennjustering 4.7nF 6        5,31 kr       31,86 kr  65-566-74 

Kondensator Antennjustering 10nF 6        6,79 kr       40,74 kr  65-566-90 

Kondensator Antennjustering 22nF 6        9,40 kr       56,40 kr  65-567-32 

Antennkontakt / 12V MKDSN 2,5/ 2-5,08 8        6,33 kr       50,64 kr  48-450-53 

Val Antennjustering 5x2pin 6      16,30 kr       97,80 kr  43-568-55 

RFID-kommunikation 2pin 1        2,65 kr         2,65 kr  43-716-05 

Hylslist   2      18,40 kr       36,80 kr  43-839-94 

            

5V-regulator LM2575 1      35,90 kr       35,90 kr  73-279-27 

Buffertkondensator IN 100uF 1        2,52 kr         2,52 kr  67-133-33 

Buffertkondensator UT 330uF 1        4,65 kr         4,65 kr  67-134-16 

Schottky-diod LL5819 1        4,65 kr         4,65 kr  70-128-83 

Spole 330uH 1      31,90 kr       31,90 kr  58-690-52 

Säkringshållare   1        3,26 kr         3,26 kr  33-150-17 

Säkring 0,8A 1        1,68 kr         1,68 kr  33-522-54 

      Totalt     775,76 kr    
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BILAGA 3 Mönsterkort 
Lista över förändringar: 

 P3 pin1 CLK: U1 PIN11 har flyttats till U1 PIN27 
 P3 pin2 DATA: U1 PIN12 har flyttats till U1 PIN28 
 Extra pinne vid P3 ansluts till U1 PIN30 
 Extra jordvia mellan U2 och C1 

Uppe 
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BILAGA 5 Kod 
Detta är endast den kod som är väsentlig för projektet. 

elprint(char) och elprint_hex(int) är funktioner för att sända data via USB. 

 

volatile unsigned char data=0; 
volatile unsigned char byte_nr=0,bit_nr=0; 
volatile unsigned char data_arr[14]; 
volatile unsigned int rfid_clk; 
 
/*v2 definitions and declarations*/ 
#define statusLEDon  PORTB |= 0x01 //Turn status LED on 
#define statusLEDoff PORTB &= 0xFE //Turn status LED off 
#define startTIMER1TCNT1=0; TCCR1B |= 2<<CS10; //Reset and start TIMER1 
#define stopTIMER1 TCCR1B &= 0xF8; //Stop TIMER1 
#define antennaActiveTime 10000 //ms for antenna to be active before switching 
volatile unsigned long int switchCount=0; //Counter between antenna switching 
 
/* Timer1 interrupt */ 
/* Generates one interrupt every millisecond */ 
ISR(TIMER1_COMPA_vect){  
 if(switchCount<1){} 
 else{ 
  switchCount--; 
 } 
} 
 
/* Antenna switch function */ 
/* Switches to next antenna in series */ 
void switchAntenna( ){ 
 switch (PINF){   
  case 1:  PORTF=0b10000000; 
     break; 
  case 16: PORTF=0b00000010; 
     break; 
  case 2:  
  case 32:  
  case 64: 
  case 128: PORTF>>=1; 
      break; 
  default: PORTF=0b10000000; 
 } 
} 
 
//isr clock data into array pd0=CLK pd1=Data pd4=transmitter on/off 
ISR(INT0_vect){ 
 rfid_clk++; 
 if(rfid_clk>400){ 
  PORTD^=0x10;  
  rfid_clk=0; 
 } 
  
  unsigned char in; 
 if(byte_nr>13) 
  return; 
 in=PIND&0x0f; 
 data=(data>>1)&0xff; 
 if(in&0x02) //save bit into data,PIND PD1 
  data|=0x80; 
   bit_nr++; 
 if((data==0b01111110)&&(byte_nr==0)){ //byte0=ok 
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   data=0; 
   byte_nr=1;bit_nr=0; 
 } 
 else if((byte_nr>=1)&&(bit_nr==8)){ //save data to array 
  data_arr[byte_nr]=data; 
  byte_nr++; 
  bit_nr=0; 
  data=0; 
 } 
} 
 
/** Main program entry point. This routine contains the overall program flow, 
including initial 
 *  setup of all components and the main program loop. 
 */ 
int main(void){ 
 //Outputs to antenna relays, forced off 
 DDRF = 0xF3; 
 PORTF = 0x00; 
 
 //StatusLED 
 DDRB = 0x01; 
 PORTB = 0x00; 
 
 //TIMER1 counting 1ms 
 TCCR1B = (1<<WGM12); //CTC-mode 
 startTIMER1; 
 stopTIMER1; 
 OCR1A = 1000; 
 TIMSK1 = 1<<OCIE1A; //Activate interrupt 
 
 //Button PE2 input with pull-up 
 DDRE &= !0x04; 
 PORTE |= 0x04; 
  
 //Transmitter on/off output 
 DDRD=0xF0; 
 PORTD=0x10; 
 
 EICRA|=(1<<ISC01)| (1<<ISC00); 
 EIMSK|=(1<<INT0); 
 SetupHardware(); 
 unsigned char i=0; 
 unsigned int  crc=0; 
 uint32_t id_nr; 
 unsigned int tt=0; 
 RingBuffer_InitBuffer(&USBtoUSART_Buffer); 
 RingBuffer_InitBuffer(&USARTtoUSB_Buffer); 
 for(id_nr=0;id_nr<100000;id_nr++){ 
  asm volatile ("NOP;"); 
  asm volatile ("NOP;"); 
  asm volatile ("NOP;"); 
  asm volatile ("NOP;"); 
  asm volatile ("NOP;"); 
  asm volatile ("NOP;"); 
 } 
 LEDs_SetAllLEDs(LEDMASK_USB_NOTREADY); 
 sei(); 
 
 elprint("----Start---"); 
 PORTF = 0b10000000; //Activate antenna A 
 switchCount=antennaActiveTime; 
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 startTIMER1; 
 for (;;) 
 { 
  /* Only try to read in bytes from the CDC interface if the transmit buffer is not 
full */ 
  if (!(RingBuffer_IsFull(&USBtoUSART_Buffer))) 
  { 
   int16_t ReceivedByte = CDC_Device_ReceiveByte(&VirtualSerial_CDC_Interface); 
 
   /* Read bytes from the USB OUT endpoint into the USART transmit buffer */ 
   if (!(ReceivedByte < 0)){ 
     //RingBuffer_Insert(&USBtoUSART_Buffer, ReceivedByte); 
    CDC_Device_SendByte(&VirtualSerial_CDC_Interface,ReceivedByte); 
 
    /*Switch antenna based on command from USB host*/ 
    switch(ReceivedByte){ 
     case 'A': 
     case 'a': PORTF=0b10000000; break; 
     case 'B': 
     case 'b': PORTF=0b01000000; break; 
     case 'C': 
     case 'c': PORTF=0b00100000; break; 
     case 'D': 
     case 'd': PORTF=0b00010000; break; 
     case 'E': 
     case 'e': PORTF=0b00000010; break; 
     case 'F': 
     case 'f': PORTF=0b00000001; break; 
     case '0': PORTF=0b00000000; break; 
     default: elprint("ERROR"); 
    } 
    switchCount=antennaActiveTime; 
    /***********************************************/ 
   } 
  } 
   
  /* Check if the UART receive buffer flush timer has expired or the buffer is 
nearly full */ 
  RingBuff_Count_t BufferCount = RingBuffer_GetCount(&USARTtoUSB_Buffer); 
  if ((TIFR0 & (1 << TOV0)) || (BufferCount > 200)) 
  { 
   /* Clear flush timer expiry flag */ 
   TIFR0 |= (1 << TOV0); 
 
   /* Read bytes from the USART receive buffer into the USB IN endpoint */ 
   while (BufferCount--) 
     CDC_Device_SendByte(&VirtualSerial_CDC_Interface, 
RingBuffer_Remove(&USARTtoUSB_Buffer)); 
  } 
 
  /* Load the next byte from the USART transmit buffer into the USART */ 
  if (!(RingBuffer_IsEmpty(&USBtoUSART_Buffer))) 
    Serial_TxByte(RingBuffer_Remove(&USBtoUSART_Buffer)); 
 
  CDC_Device_USBTask(&VirtualSerial_CDC_Interface); 
  USB_USBTask(); 
   
  /*Blink statusLED*/ 
  tt++; 
  if(tt>3000){ 
   tt=0; 
   if(PINB&0x01){statusLEDoff;} 
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   else{statusLEDon;} 
  } 
 
  /*Send received ID and active antenna if ID is received*/ 
  if(byte_nr>13){ 
   statusLEDon; 
   crc=0; 
   for(i=0;i<8;i++) 
    crc= _crc_ccitt_update (crc,data_arr[i+1]); 
   if(crc==((data_arr[10]<<8)|data_arr[9])){  
    if(!((crc==0)&&(data_arr[1]==data_arr[2]))){ 
     elprint("ID="); //ex "ID=0123fe4d A\n" 
     elprint_hex(data_arr[4]); 
     elprint_hex(data_arr[3]); 
     elprint_hex(data_arr[2]); 
     elprint_hex(data_arr[1]); 
     elprint(" "); 
     switch(PINF){ 
      case(1):   elprint("F");break; 
      case(2):   elprint("E");break; 
      case(16):  elprint("D");break; 
      case(32):  elprint("C");break; 
      case(64):  elprint("B");break; 
      case(128): elprint("A");break; 
      default:   elprint("NONE"); 
     } 
     elprint("\n"); 
    }  
   }//if crc 
   byte_nr=0; 
   bit_nr=0;  
  }//(byte_nr>13) 
 
  /*Switch to next antenna if button is pressed*/ 
  if(!(PINE&0x04)){ 
   switchAntenna(); 
   switchCount=200; 
   startTIMER1; 
   while(switchCount>0){} 
   switchCount=antennaActiveTime; 
   startTIMER1; 
  } 
   
  /*Switch antenna based on TIMER1 and antennaActiveTime*/ 
  if(switchCount<1){ 
   stopTIMER1; 
   switchAntenna(); 
   switchCount=20; 
   startTIMER1; 
   while(switchCount>0){} 
   switchCount=antennaActiveTime; 
   startTIMER1; 
  } 
 } 
} 
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BILAGA 6 Planering 

 

 

TID

Nr timmar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 50 10 40 50

2 100 30 40 20 10 100

3 70 20 30 20 70

4 20 10 10 20

5 20 20 20

6 50 20 10 20 50

7 40 10 10 20 40

8 45 5 5 5 10 20 45

9 5 5 5

1 fre

2 fre

3 fre

4 ons

5 fre

6 ons

7 mån

1 mån

2 mån

3 fre

4 fre

400 10 40 30 40 40 55 55 55 50 25

Programmering klar

Programmering

Antennprototyp klar

Prototypen klarför leverans

Summa antal timmar:

Testning

Godkännade av protoyp

Godkännade av leverans

Beslutspunkter

Godkännade av kravspecifikation

Godkännade av projektplanering

Projekt klart för redovisning

Kretskortsprototyp klar

Prototypschema klart

Korrigeringar

Rapport

Redovisning onsdag 31/5

Milstolpar

Projektplanering klar

Beskrivning

Antennkonstuktion

PLANERING

Projekt: Antennswitch till RFID-läsare

Beställare: Johannes Karlsson

Kurs: Examensarbete vt -11

Datum: 2011-04-20

Version: 1.2

TIDPLAN (när), veckonummerAKTIVITETER

Planera

Rita schema

Rita kretskort

TID

Nr timmar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 52 10 20 20 2 52

2 62 8 10 16 20 5 3 62

3 70 5 12 34 19 70

4 25 8 2 15 25

5 21 5 6 10 21

6 26 24 2 26

7 26 10 10 6 26

8 48 2 12 4 30 48

9 2 2 2

1 sön

2 mån

3 fre

4 sön

5 mån

6 ons

7 mån

1 tor

2 tor

3 ons

4 ons

332 10 28 30 26 27 22 39 47 63 40

Godkännade av leverans

Summa antal timmar:

TIDPLAN (när), veckonummerAKTIVITETER

Beskrivning

Planera

Rita schema

Rita kretskort

Antennkonstuktion

Programmering klar

Programmering

Testning

Korrigeringar

Rapport

Godkännade av protoyp

Redovisning onsdag 31/5

FAKTISK TID
Projekt: Antennswitch till RFID-läsare

Beställare: Johannes Karlsson

Kurs: Examensarbete vt -11

Milstolpar

Projektplanering klar

Prototypschema klart

Kretskortsprototyp klar

Antennprototyp klar

Prototypen klarför leverans

Projekt klart för redovisning

Beslutspunkter

Godkännade av kravspecifikation

Godkännade av projektplanering
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