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1. Introducció 

La tecnologia d’autoidentificació per radiofreqüència o RFID es basa en la utilització 
d’un microxip que, adherit a un producte, fa possible identificar-lo i controlar-lo a distància al 
llarg de tota la cadena de subministrament. A més, aquest microxip permet emmagatzemar 
múltiples informacions referents al producte.  

A la combinació de xip i antena se la coneix com etiqueta electrònica o tag. A cada 

etiqueta se li assigna un número identificador únic, de manera que permet identificar el 

producte de manera unívoca. 

La distància de rastreig varia considerablement depenent de la mida, el tipus i l’antena 

que porta el xip, però normalment està compresa entre 2 cm i 13 m. 
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2. Evolució dels sistemes RFID 

Els orígens de la tecnologia RFID es remunten a la Segona Guerra Mundial. Els 

britànics desitjaven ser capaços de distingir entre els seus propis avions que tornaven a les 

bases i els dels enemics que els atacaven des de la costa francesa. Aquests van 

desenvolupar un sistema segons el qual s’instal·lava una antena en el fuselatge dels avions 

aliats. Aquest sistema anomenat IFF (Identify Friend or Foe) permetia distingir-los a 

distàncies inferiors a 40 km. 

El primer treball publicat sobre la tecnologia fou un article titulat “Comunication by 

Means of Reflected Power” al 1948. Però no va ser fins als anys 60 que es van començar a 

comercialitzar sistemes antirobatori que empraven etiquetes d’un bit per determinar, a 

través de camps magnètics, si un article havia estat pagat o no. Entre els anys 80 i 90 

aparegueren aplicacions comercials que permetien la identificació d’animals, transports, 

pagament de peatges... 

No va ser fins als anys 90 que aparegueren aplicacions amb sistemes UHF, els quals 

permetien una velocitat de transferència de dades i una distància de lectura més elevades. 

Degut a la diversitat d’estàndards  utilitzats inicialment, l’ Auto-ID Center (organisme 

encarregat principalment de promoure l’ús de la RFID) creà al 2003 el codi EPC (Electronic 

Product Code) el qual estableix l’esquema electrònic de la numeració del codi de producte 

com a un possible successor del codi de barres.  

L’organització EPCglobal ratificà al desembre de 2004 un nou estàndard de segona 

generació (Gen2) que aporta avantatges per a la implantació generalitzada. 

 Avui en dia els sistemes RFID es fan servir per a control d’accessos, sistemes de 

pagament, targes sense contacte, dispositius antirobatori en cotxes, control d’animals... 
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3. Elements d’un sistema RFID 

Un sistema RFID es compon bàsicament de quatre elements, tot i que se n’afegeixen 

més, principalment eines informàtiques, per emmagatzemar o gestionar la informació 

obtinguda.  

Aquest sistema es basa en la comunicació bidireccional entre el lector i l’etiqueta 

mitjançant ones de radiofreqüència. Els lectors porten connectades unes antenes que 

generen un camp magnètic que serveix com a suport per a la transmissió de dades. A 

continuació (a la Figura 3.1) es mostren les parts principals que composen un sistema 

RFID: 

 
Figura 3.1 Elements d’un sistema RFID 

 

3.1. Etiqueta electrònica ( transponder) 

Les etiquetes intel·ligents (RFID tags), consisteixen en un xip o circuit integrat amb 

memòria de dades, capaç de ser llegit i/o escrit sense contacte, via ones de ràdio, utilitzant 

antenes. Aquestes etiquetes, també es coneixen amb el nom de transponders, paraula que 

deriva de les paraules en anglès TRANSmitter/resPONDER. 

Són els elements identificadors de l’objecte i estan disponibles en una àmplia gamma 

de geometries i materials per tal de poder satisfer les necessitats del mercat. Es poden 

classificar de diferents formes: 
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• Activa/Passiva : una etiqueta activa disposa de bateries internes i genera la seva 

pròpia energia per a transmetre les dades als lectors. Aquestes etiquetes llegeixen i 

enregistren continguts, i poden emmagatzemar  fins a 128 KB d’informació.  

Les etiquetes passives no tenen font d’alimentació pròpia sinó que reben l’energia 

en forma d’ones de ràdio procedents del lector més proper. Els tags actius són molt 

més potents que els passius i, conseqüentment, poden ser detectats a molta més 

distància. No obstant, el seu alt cost fa que només s’utilitzin per a productes de gran 

valor.  

Els tags passius tenen un radi d’acció més limitat, però el seu cost més reduït fa que 

puguin aplicar-se a qualsevol producte. 

• Només lectura/Lectura-escriptura : això depèn del tipus de memòria que tingui el 

transponedor. Un tag de només lectura conté un codi d’identificació únic que no pot 

ser canviat un cop hagi estat programat el codi (memòria ROM) ja sigui durant la 

seva fabricació o bé abans del seu primer ús. 

Les etiquetes de lectura-escriptura amb major capacitat (per exemple, memòries 

EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, no volàtil) 

ofereixen la possibilitat de contenir la informació actualitzada o afegida, i per tant, 

són aplicables a productes amb requeriments d’informació variable. 

Els tags poden ser de diferents formes, mides i tenir diversos rangs de lectura  

depenent de la freqüència de treball i de l’aplicació a la qual vagin destinats. Poden estar 

laminats en paper, ser adhesius o anar encapsulats en diferents materials per tal de 

protegir-los de possibles agressions externes. 

 

3.2. Antenes  

Una antena és un dispositiu capaç d’emetre i rebre ones de ràdio. Està constituït per 

un conjunt de conductors dissenyats per a radiar un camp electromagnètic quan se li aplica 

una força electromotriu alterna. De manera inversa, si una antena es col·loca dins un camp 

electromagnètic, aquesta és capaç de generar una f.e.m (força electromotriu) com a 

resposta a aquest camp. 

Les mides d’una antena estan relacionades amb la longitud d’ona del senyal de 

radiofreqüència transmès o rebut. A mesura que incrementa la freqüència de treball, les 

antenes disminueixen les seves dimensions. Tanmateix, depenent de la seva forma i 

orientació, són capaces de captar diferents freqüències, així com diferents nivells 

d’intensitat. 
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3.3. Lectors 

Els lectors, també coneguts com interrogadors, són els encarregats d’enviar un senyal 

de RF per tal de detectar les possibles etiquetes electròniques dins d’un determinat radi 

d’acció. El lector es comunica amb el tag i captura la informació que conté aquest.  

Els lectors i les etiquetes han de transmetre a la mateixa banda de freqüència. Quan el 

tag entra en contacte amb el camp magnètic creat pel lector, automàticament reacciona i 

envia el número d’identificació. El lector el descodifica i el posa en contacte amb una base 

de dades. 

 

3.4. Base de dades 

Un sistema d’identificació per radiofreqüència no té gaire valor si no està associat a 

una base de dades que relacioni un número d’identificació amb la informació referent a un 

producte (tipus de producte, pes, data de caducitat...). 

Depenent de cada aplicació en concret, s’acostuma a desenvolupar un software 

específic que optimitzi les possibilitats del sistema i els avantatges de la identificació 

automàtica. 
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4. Consideracions de freqüència 

El fet que els sistemes de RFID generin i radiïn ones electromagnètiques implica que 

aquests siguin classificats com a sistemes de ràdio. El funcionament d’altres sistemes de 

ràdio no s’ha de veure interromput o perjudicat, per les ones electromagnètiques emeses 

per un sistema d’ identificació per radiofreqüència. 

És particularment important assegurar-se de que els sistemes RFID no interfereixin 

amb la televisió, la ràdio, els serveis de ràdio mòbils (policia, seguretat, indústria), les 

comunicacions marines i aeronàutiques i els telèfons mòbils. La necessitat de situar uns 

altres serveis de ràdio disminueix significativament la varietat de freqüències disponibles en 

les quals es pot treballar a l’hora d’implementar un sistema RFID. Per aquest motiu, 

normalment només és possible utilitzar rangs de freqüència que hagin estat reservats 

específicament per aplicacions industrials, científiques o mèdiques. Aquestes són les 

freqüències classificades a nivell mundial com rangs ISM (Industrial-Scientific-Medical)  que 

també poden emprar-se per aplicacions d’identificació per radiofreqüència. 

A la següent figura (Figura 4.1) es mostren les possibles freqüències a les quals pot 

treballar un sistema RFID a Europa, així com les aplicacions més generals que operen a la 

resta de freqüències. 

 
Figura 4.1 Bandes de freqüències per a RFID 
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 En funció de la banda de freqüència en la qual operin els components, el sistema  

pot presentar característiques molt diverses. Per tant ,és important fer una comparació 

entre els avantatges i els inconvenients dels sistemes segons les freqüències de treball. 

 

4.1. Baixa freqüència (LF): 125 - 134 kHz 

Els sistemes que treballen en aquestes freqüències són aptes per a aplicacions que 

requereixin llegir una quantitat de dades reduïda i a una distància no superior a unes 

desenes de centímetres. Un dels principals avantatges de treballar en aquestes freqüències 

és que les ones penetren fàcilment en els materials (aigua, teixits, llana, alumini...), que 

utilitzen antenes petites i que la tecnologia està molt desenvolupada. El principal 

inconvenient és que només es poden transmetre petites quantitats de dades i a una 

velocitat lenta. 

 

4.2. Alta freqüència (HF): 13,56 MHz  

Aquesta banda és apta per a usos semblants a la banda de baixa freqüència, però es 

poden obtenir lectures a distàncies de fins a un metre.  Si es treballa en aquesta freqüència 

cal tenir en compte les limitacions de potència establertes en funció del país en el qual es 

vulgui implantar aquesta tecnologia. 

La radiació emesa a 13,56 MHz no és absorbida ni per l’aigua ni per la pell humana, la 

qual cosa permet que les ones es propaguin amb facilitat en aquests medis. 

 

4.3. Freqüència Ultra Alta (UHF): 868-915 MHz 

Aquesta banda permet distàncies de lectura molt superiors a les bandes comentades 

anteriorment (aproximadament fins a 5 m) mantenint un cost de les etiquetes raonable. 

Entre altres aspectes, degut a l’elevada velocitat de transmissió de dades, en aquesta 

freqüència es poden detectar un gran nombre d’etiquetes electròniques en pocs 

mil·lisegons. El principal avantatge de treballar a freqüències elevades és que al tenir una 

longitud d’ona curta, permeten la construcció d’antenes petites i de gran eficiència. 

 



Pàg. 12  Annex A – Fonaments de la tecnologia RFID 

 

És important però, tenir present que l’ús d’aquesta freqüència suposa una dificultat 

derivada del fet que l’espectre de freqüència en la banda UHF està regulat i legislat de 

forma individual per a cada país.  

 

4.4. Freqüència Super Alta (SHF): 5,8 GHz 

En aquesta banda de freqüències no és habitual trobar sistemes de RFID degut a que 

els equips necessaris són més complexes i el cost d’aquests és més elevat.  
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5. Principis físics de funcionament 

El mode de transmissió de la informació en un sistema RFID varia segons la 

freqüència a la qual operen els equips que el formen. D’aquesta manera es poden 

classificar els sistemes RFID en sistemes basats en acoblament electromagnètic o inductiu 

i en aquells basats en la propagació d’ones electromagnètiques. L’acoblament inductiu 

funciona a freqüències més baixes i el sistema de propagació d’ones ho fa a freqüències 

més elevades. 

Per a poder comprendre els procediments de transferència de dades i d’alimentació 

segons el principi d’acoblament inductiu es requereix un coneixement detallat dels principis 

físics del magnetisme. Els camps electromagnètics són utilitzats pels sistemes que operen 

per sobre dels 30 MHz. Per tant, per ajudar a la comprensió d’aquests sistemes s’ha 

d’estudiar la propagació d’ones en camps llunyans i els principis de la tecnologia dels 

radars.  

 

5.1. Acoblament inductiu 

L’acoblament inductiu fa servir el mateix funcionament que els transformadors. Es basa 

en la transferència d’energia a través d’un camp magnètic compartit mitjançant la inducció 

magnètica. 

La presència de càrregues elèctriques en moviment que circulen per un conductor 

generen un camp magnètic (Figura 5.1) ,on H és la intensitat del camp magnètic creat. 

 

Figura 5.1 Camps magnètics creats per corrents elèctrics 

Per a poder determinar la relació entre aquest camp magnètic i el corrent del conductor 

que el crea es poden emprar dues lleis: la Llei de Biot-Savart i la Llei d’Ampère. 



Pàg. 14  Annex A – Fonaments de la tecnologia RFID 

 

La Llei de Biot-Savart (Eq. 5.1) permet calcular el camp produït per un element ld
r

de 

corrent d’intensitat I  en un punt que es troba a una distància r de dit element ld
r

.   

2
0

4 r

uld
IBd r

rr
r ×=

π
µ

    (Eq. 5.1) 

On B és la densitat de flux magnètic, 0µ  és la permeabilitat magnètica del buit amb 

valor 4π 10-7 H/m  i ru
r

 és el vector unitari que assenyala la posició del punt on es calcula el 

camp respecte l’element de corrent. En l’expressió es pot observar que la densitat del camp 

magnètic Bd
r

 decreix amb la distància de manera inversament proporcional a r2 i que és 

perpendicular al pla que conté a ld
r

i a ru
r

. 

La Llei d’Ampère (Eq. 5.2) permet calcular el camp magnètic produït per una distribució 

de corrents quan tenen certa simetria. Aquesta llei afirma que la circulació del vector camp 

magnètic en una trajectòria tancada és proporcional a la intensitat dels corrents enllaçats 

per dita trajectòria. 

IldB
c 0µ∫ =

rr
     (Eq. 5.2) 

En el disseny de sistemes RFID que empren l’acoblament inductiu, s’utilitzen espires 

com antenes generadores. El camp magnètic creat per un corrent que travessa N espires  

en funció de l’eix x (eix perpendicular a les espires) es pot calcular com es mostra a Eq. 5.3: 

 
3

22

2
0

)(2 xR

INR
B

+
=

µ
    (Eq. 5.3) 

On N és el nombre d’espires, R el radi de dita espira i x la distància des del centre 

d’aquestes en la direcció de l’eix x. 

Es defineix el flux magnètic (Eq. 5.4) com el nombre total de línies de força creades per 

un camp magnètic que travessen una determinada superfície S. 

SB ×=Φ      (Eq. 5.4) 

 En una bobina amb N espires el flux magnètic total Ψ ve determinat per Eq. 5.5, on A 

és l’àrea de la bobina, rµ la permeabilitat magnètica relativa del medi i H la intensitat del 

camp magnètic.  

HANN r
N

N µµ0∑ =Φ=Φ=Ψ    (Eq. 5.5) 
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La inducció electromagnètica és el fenomen que origina la producció d’una força 

electromotriu en un medi exposat a un camp magnètic variable. Segons la Llei de Faraday, 

el valor d’aquest voltatge induït és proporcional a la variació del flux magnètic. D’altra 

banda, la direcció del corrent induït es determina segons la Llei de Lenz, que estableix que 

el sentit del corrent degut a la f.e.m induïda és tal que s’oposa al canvi del flux magnètic, de 

tal forma que aquest corrent tendeix a mantenir el flux. 

Matemàticament es pot expressar mitjançant l’ Eq. 5.6, on ε  és la força electromotriu,  

Φ  és el flux magnètic, t és el temps i el signe negatiu ve determinat per la Llei de Lenz: 

dt

dΦ−=ε      (Eq. 5.6) 

En l’Eq 5.7, es defineix com inductància L la relació entre el flux total i el corrent que 

travessa el conductor.  

I

HAN

I

N

I
L rµµ0=Φ=Ψ=    (Eq. 5.7) 

Com que normalment el diàmetre del conductor utilitzat (d) és molt més petit que el 

diàmetre de l’espira (d/2R<0,0001) es pot utilitzar l’expressió aproximada: 

 

Figura 5.2 Definició d’inductància L 

La inductància mútua es produeix per la proximitat de dos conductors en forma 

d’espira. El corrent que travessa una de les espires indueix un flux magnètic en l’altre i a 

la inversa. La magnitud del flux induït depèn de les dimensions, de la forma geomètrica 

de les espires, de la posició d’un conductor respecte a l’altre i de les propietats 

magnètiques del medi. 

 

Figura 5.3 Definició d’inductància mútua M 

( ) ( )
2

1

12

1

121
1221

2

dA
I

IB

I

I
MMM

A∫=
Ψ

===  (Eq. 5.9) 








⋅=
d

R
RNL

2
ln0

2µ       (Eq. 5.8) 
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Suposant que la bobina de l’etiqueta sigui molt més petita que la del lector, es pot 

considerar que la densitat de flux magnètic és igual en tota la seva superfície; llavors la 

inductància mútua en la situació anterior és la de Eq. 5.10: 

( ) ( ) ( )
322

1

2
22

2
110

1

2210

1

2212
2

1

12

)(22 xR

RNRN

I

ANIH

I

ANIB
dA

I

IB
M

A +
==== ∫

πµµ
            (Eq. 5.10) 

En els sistemes que funcionen segons el principi de l’acoblament inductiu el camp 

creat per l’antena del lector és l’energia que aprofita el transponedor per a la seva 

comunicació. La bobina del lector genera un fort camp magnètic que penetra en la secció 

de l’antena del transponedor. Aquests sistemes són els que treballen amb freqüències que 

van des de 135 kHz fins als 26 MHz. 

La Figura 5.4 mostra un esquema del funcionament d’un sistema d’acoblament 

inductiu. 

 

Figura 5.4  Esquema de l’acoblament inductiu entre lector i transponedor. 

Una petita part del camp emès per l’antena del lector penetra a la bobina de l’etiqueta 

electrònica. Es genera una tensió a l’antena (bobina) per inducció. Aquest voltatge és 

rectificat i serveix com alimentació per al microxip del transponedor encarregat 

d’emmagatzemar la informació. Com es pot observar en la Figura 5.4, un condensador és 

connectat en paral·lel amb l’antena del lector. El valor d’aquest condensador és seleccionat 

segons la inductància de l’antena que forma un circuit paral·lel amb una freqüència 

ressonant que ha de coincidir amb la freqüència de transmissió del lector. En l’antena del 

lector es generen grans corrents degut a la ressonància del circuit paral·lel, fet que permet 

la creació de camps intensos necessaris per a la comunicació entre lector i transponedor. 

Les variacions en la càrrega Ri es tradueixen en variacions de tensió en el lector. Si es 

varia el valor d’aquesta càrrega d’acord amb la informació a transmetre, es produeix una 

modulació d’amplitud en el lector. 
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L’antena i el condensador en paral·lel de l’etiqueta formen un circuit ressonant a la 

mateixa freqüència a la que emet el lector. El voltatge generat en el transponedor és màxim 

degut a la ressonància produïda pel circuit d’aquest. Aquesta freqüència de ressonància es 

pot calcular com (Eq. 5.11):  

LC
f

π2

1=      (Eq. 5.11) 

On L és la inductància de la bobina i C la capacitat equivalent del condensador que s’ha 

de col·locar en paral·lel més la capacitat del xip. 

 

5.2. Acoblament per reflexió electromagnètica ( backscatter) 

Un altre sistema de transferència de la informació són els sistemes de llarg abast o 

long-range. Degut al seu principi d’operació, la majoria d’aquests sistemes són coneguts 

com sistemes “backscatter”, els quals operen en el rang de freqüències UHF o microones i 

utilitzen la propagació convencional d’una ona electromagnètica per a la comunicació i 

alimentació de tags no alimentats per bateries. 

Una càrrega elèctrica accelerada genera un camp elèctric variable ( E
r

), aquest, genera 

un camp magnètic variable ( B
r

), que genera a la vegada, un altre camp elèctric; d’aquesta 

manera poden viatjar a través de l’espai. Les equacions de Maxwell (3era i 4rta) expliquen 

aquesta propagació. El lector emet una ona electromagnètica que es propaga amb un front 

d’ona esfèric. 

- 3era Equació de Maxwell (Eq. 5.12): la variació del flux magnètic que travessa una 

superfície genera un camp elèctric. La circulació d’aquest camp al llarg de la corba que 

tanca dita superfície ve donat per la fórmula següent: 

SdB
dt

d
ldE

sc

rrrr

∫∫ ⋅−=⋅     (Eq. 5.12) 

- 4rta Equació de Maxwell (Eq. 5.13): la variació del flux elèctric que travessa una 

superfície genera un camp magnètic. La circulació d’aquest camp al llarg de la corba 

que tanca dita superfície ve donat per la fórmula següent: 

∫∫ ⋅+=⋅
sc

SdE
dt

d
IldB

rrrr

000 εµµ   (Eq. 5.13) 
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Els camps elèctrics i magnètics són perpendiculars entre si (i a la direcció de 

propagació) i estan en fase (arriben als valors màxims i mínims al mateix temps). A la 

Figura 5.5 es mostra la representació de la propagació d’una ona electromagnètica. 

 
Fig.5.5 Propagació d’una ona electromagnètica 

L’àrea des de l’antena fins al punt on es comença a formar l’ona electromagnètica es 

coneix com el “near field” de l’antena, i l’àrea a partir del punt on es forma completament 

l’ona electromagnètica es coneix com el “far field”.  

• Densitat de radiació : una ona electromagnètica es desplaça a través de l’espai 

esfèricament des del punt de creació. Al mateix temps, les ones electromagnètiques 

transporten energia. A mida que s’allunya de la font de radiació, l’energia es divideix 

entre tota l’àrea de la superfície esfèrica. Aquí s’introdueix el terme de densitat de 

radiació.  

A la Figura 5.6 es pot observar la reducció de la potència d’un senyal en funció de la 

distància per unitat d’àrea. 

 
Figura 5.6 Reducció de la potència per unitat d’àrea rebuda en funció de la distància. 

 

En un emissor isotròpic l’energia és radiada uniformement en totes les direccions. A 

una distància r la densitat de radiació S pot calcular-se com el quocient entre 

l’energia emesa PT (transmissor isotròpic) i l’àrea de la superfície de l’esfera 

(Eq.5.14). 

24 r

P
S T

π
=      (Eq. 5.14) 
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En cas que l’emissor no fos isotròpic caldria fer servir la potència isòtropica radiada 

equivalent PEIRP que es pot calcular com el producte de la potència emesa PT pel 

guany de l’antena GTX (Eq 5.15). 

TXTEIRP GPP ⋅=     (Eq. 5.15) 

La densitat de potència que reben els transponedors no depèn directament de la 

freqüència, sinó que depèn de l’àrea efectiva de l’antena(Aeff) (Eq. 5.16). De tota 

manera, l’àrea efectiva sí que depèn de la freqüència, fet pel qual es pot afirmar 

que, indirectament la densitat de potència rebuda per les etiquetes és funció de 

l’obertura de l’antena receptora, o el que és el mateix, que depèn de la longitud 

d’ona del senyal rebut, per tant, sí que depenen de la freqüència.  

RXeff G
r

A ⋅=
2

2

4π
λ

    (Eq. 5.16) 

2

4







⋅⋅=⋅⋅=
r

GGPAGPP RXTXTeffTXTR π
λ

 (Eq. 5.17) 

• Polarització : la polarització d’una ona electromagnètica es determina per la direcció 

del camp elèctric. Si aquesta forma un angle constant amb l’horitzó, es diu que les 

ones estan polaritzades linealment ja sigui polarització vertical o horitzontal. La 

transmissió entre dues antenes linealment polaritzades és màxima quan les dues 

antenes estan polaritzades en la mateixa direcció, i mínima quan formen un angle 

de 90º o 270º. 

Degut a que en molts casos no es pot conèixer quina serà l’orientació entre l’antena 

del lector i l’etiqueta, i per tal d’assegurar l’obtenció de lectures en qualsevol posició, 

s’acostumen a utilitzar ones polaritzades circularment, de manera que el vector 

elèctric rota al voltant de la propagació d’ona.  

• Absorció, Reflexió, Refracció i Difracció: una ona electromagnètica pot veure’s 

afectada per algun d’aquests quatre factors, fet que pot provocar que la 

comunicació no es realitzi correctament. Per tant, aquests factors i com afecten 

cadascun d’ells a les característiques de les ones electromagnètiques s’han 

d’estudiar en cada cas. 

 Per exemple, l’absorció depèn de les característiques del material a través del qual 

es propaga l’ona. L’absorció d’energia es produeix degut a que part d’aquesta es 

dissipa en el material que travessa l’ona. 
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Les ones electromagnètiques són afectades també pel fenomen de refracció i 

difracció quan aquestes passen per diferents medis o quan incideixen a la vora d’un 

objecte. Les transmissions a freqüències més elevades són més propenses a 

aquest tipus de fenòmens. 

Les ones electromagnètiques es poden reflectir en una superfície conductora com 

metall, aigua, formigó... La reflexió pot provocar que la transmissió s’anul·li 

completament (Figura 5.7), però també pot beneficiar-la. Tot dependrà de com es 

trobin l’ona reflectida i l’ona directa: en fase o contrafase. 

 
Figura 5.7  Propagació d’una ona electromagnètica i la seva ona reflectida. 

 

  Una petita part de l’energia reflectida en objectes és tornada a l’antena 

transmissora. Aquesta és la tecnologia en la qual es basa el radar per a calcular la distància 

i posició de l’objecte. En els sistemes de RFID la reflexió de les ones electromagnètiques 

(sistema backscatter) és utilitzada per a la transmissió de l’etiqueta al lector. Les propietats 

de la reflexió milloren quan s’incrementa la freqüència de treball. La potència d’una ona 

emesa decreix en proporció a 1/r2. 

Els sistemes backscatter empren antenes amb diferents àrees de reflexió, 

anomenades cross-section, que depenen de diversos factors com són les dimensions, el 

material, l’estructura de la superfície, la longitud d’ona (λ) i la polarització.  

A continuació es mostra un esquema del funcionament d’un sistema de RFID que 

funciona per reflexió electromagnètica: 

 
Figura 5.8 Esquema d’un sistema backscatter. 
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La potència P1 és emesa per l’antena del lector. Una petita porció d’aquesta (P1’) arriba 

a l’antena del transponedor (degut a l’atenuació de l’espai). La potència P1’ és 

subministrada a la sortida del dipol en forma de voltatge i després de la rectificació dels 

díodes D1 i D2, aquest voltatge pot ésser emprat per a l’alimentació del circuit. 

Una part de la potència P1’ és reflectida per l’antena i retornada com una potència P2 si 

es té en compte que les característiques de reflexió de l’antena poden ser influenciades pel 

canvi de càrrega connectada a aquesta.  

Per a transmetre dades des del transponedor cap al lector es connecta una càrrega en 

paral·lel amb l’antena i es commuta d’acord amb el flux de dades per tal de ser transmesa. 

De la mateixa manera que succeeix amb la potència P1 només una porció de P2 arriba a 

l’antena del lector (P2’).  
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6. Protocols i opcions 

Es coneix com a protocol de comunicació la metodologia a seguir per tal de realitzar 

correctament la transmissió de dades entre les diferents entitats que conformen la xarxa.  

 

6.1. Transmissió de dades 

Per a transmetre un senyal de RF es fa servir el que es coneix com ona portadora, que 

és d’una freqüència molt més elevada que la del senyal que conté la informació a 

transmetre. La utilització d’ones a una freqüència elevada es fa principalment pel fet que les 

dimensions de les antenes estan relacionades amb la freqüència del senyal a transmetre. A 

mesura que s’incrementa el valor d’aquesta freqüència, disminueix la longitud d’ona 

d’aquest senyal, i en conseqüència, es redueixen les dimensions de l’antena necessària per 

a la transmissió. La longitud d’ona ( λ ) es relaciona amb la freqüència ( f ) segons l’equació 

següent (Eq. 6.1), on c  és la velocitat de la llum: 

f

c=λ          (Eq. 6.1) 

Un altre avantatge és que en utilitzar una ona portadora, la freqüència de treball es 

desplaça a un ample de banda al voltant de la freqüència de l’ona portadora. Això permet la 

utilització de diferents canals aconseguint així un ús més eficient de l’espectre de 

freqüències.  

El senyal a transmetre ha de ser adaptat al medi de transmissió. En el diagrama de 

blocs de la figura següent es descriu un sistema de comunicació digital. La transferència de 

dades entre lector i etiqueta en un sistema RFID segueix aquest esquema (Figura 6.1): 

 

 

Figura 6.1  Diagrama de blocs d’un sistema de comunicació digital 
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Codificació de dades: la codificació consisteix en la traducció dels valors de tensió 

elèctrica analògics que ja han estat quantificats al sistema binari, mitjançant codis 

establerts. El senyal analògic queda transformat en un tren de polsos digital (successió de 

zeros i uns), que pot ser representat per diversos codis lineals.  

Els sistemes RFID acostumen a emprar les codificacions NRZ (Non Return to Zero), 

Manchester, Unipolar RZ (Return to zero), DBP (Diferential Bi-Phase), Miller, o bé, 

diferencial en funció de les especificacions requerides en cada cas. A continuació es 

mostra un exemple de cadascuna de les codificacions anteriors: 

 

Figura 6.2  Representació gràfica de les principals codificacions 

Modulació: per tal de transportar la informació s’ha de modular l’ona portadora, 

transformant les seves característiques. 

La modulació consisteix en fer que un paràmetre de l’ona portadora canviï de valor 

d’acord amb les variacions del senyal modulador que conté la informació que es vol 

transmetre. En funció del paràmetre que es modifiqui existeixen diferents tipus de 

modulació. Les modulacions utilitzades en RFID són: 

• La modulació per desplaçament d’amplitud , en anglès Amplitud Shift Keying 

(ASK): és una forma de modulació en la qual es representen les dades digitals 

com a variacions d’amplitud de l’ona portadora. 
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• La modulació per desplaçament de freqüència  o Frequency Shift Keying (FSK): 

consisteix en la variació de la freqüència instantània en funció del senyal d’entrada 

de l’ona moduladora. 

• La modulació per desplaçament de fase  o Phase Shift Keying (PSK): és una 

forma de modulació angular consistent en fer variar la fase de la portadora entre 

un nombre de valors discrets. 

 

Fig.6.3  Tipus de modulació de l’ona portadora  

Desmodulació i descodificació: la desmodulació recupera el senyal en ‘banda base’ a 

partir del senyal modulat i la descodificació s’encarrega de recuperar el senyal original a 

partir del senyal desmodulat. 

 

6.2. Protocols anticol·lisió 

Els protocols anticol·lisió són mètodes que prevenen les interferències que pot crear un 

dispositiu a un altre mentre aquest està rebent ones de ràdio.  Aquests protocols coordinen 

l’accés  al procés de comunicació, tant de les etiquetes com dels lectors. En la majoria dels 

entorns on es fa servir la RFID es pot donar el cas que diverses etiquetes es vulguin 

comunicar alhora amb un lector. En aquests casos les respostes dels tags deuen  ser 

coordinades. De la mateixa manera, diversos lectors poden intentar accedir als mateixos 

canals a la vegada creant interferències que poden perjudicar les transmissions.  
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• Protocols anticol·lisió d’etiquetes: quan diverses etiquetes es troben dins l’àrea 

d’influència d’un mateix lector totes intentaran comunicar-se alhora provocant 

possibles col·lisions. Per aquest motiu s’han desenvolupat nombrosos mètodes amb 

l’objectiu de separar el senyal provinent de cada participant individual de la d’un altre 

qualsevol. Bàsicament existeixen tres mètodes diferents: 

 SDMA (Space Division Multiple Access): es basa en dividir la zona d’abast dels 

equips en diferents sub-zones que s’interroguen per separat. Resulta un mètode 

amb un alt cost econòmic degut a la necessitat de col·locar un gran nombre de 

lectors i d’antenes per compensar la reducció d’àrea de lectura de cada lector.  

FDMA (Frequency Division Multiple Access): són tècniques en les quals existeixen 

diversos canals de transmissió els quals utilitzen diferents freqüències (diferents 

sub-portadores) disponibles per als participants en la comunicació. 

TDMA (Time Division Multiple Acces): es refereixen a les tècniques multiaccés en 

les quals un canal es divideix cronològicament entre tots els participants de la 

comunicació. Aquest tipus de mètode és el més utilitzat en sistemes RFID. 

Un dels algoritmes anticol·lisió que més s’empra en etiquetes passives és l’Aloha, 

en el que les etiquetes un cop han estat interrogades pel lector responen de manera 

periòdica (en temps aleatoris), de tal forma que la probabilitat de ser llegits sense 

col·lisions en alguna de les iteracions és més elevada.  

• Protocols anticol·lisió de lectors: en les primeres aplicacions de sistemes RFID 

els lectors es trobaven bastant allunyats els uns dels altres, però actualment, degut 

a les característiques  de les darreres aplicacions, els lectors poden trobar-se tan 

propers que un interfereixi en les operacions dels altres causant possibles 

col·lisions. Una col·lisió de lectors succeeix quan les seves zones de lectura se 

solapen. 

Una de les maneres que existeixen per a resoldre aquest problema és fer servir un 

protocol anomenat LBT (Listen Before Talk) que és el que es troba inclòs dins la 

norma ETSI EN 302 308-1 (European Telecommunications Standards Institute).  

Aquest mètode consisteix principalment en fer que el lector pugui emetre en 

diversos canals a diferents freqüències. Abans que un lector comenci  l’emissió 

comprovarà que el canal que desitja utilitzar no estigui ja ocupat. En cas que aquest 

estigui lliure podrà transmetre durant un període de temps limitat.  
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Un cop hagi passat el temps màxim de transmissió el lector haurà de buscar un altre 

canal o bé esperar un temps mínim per tal de poder tornar a ocupar-lo. En el cas 

que el lector es trobés amb tots els canals ocupats hauria de romandre en mode 

d’espera fins que algun quedés lliure. 
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7. Regulació i estandardització 

Actualment, no existeix cap administració que s’encarregui de la regulació a nivell 

mundial de la tecnologia RFID, sinó que cada país té els seus propis òrgans mitjançant els 

quals regula d’una manera individual l’ús de les freqüències utilitzades i de les potències 

permeses dins del seu propi territori. A Europa, els organismes que les regulen són el 

CEPT (Conférènce Européenne des Administrations des Postes et des 

Télécommunications), l’ETSI (European Telecomunications Standards Institute, creat pel 

CEPT) i cadascuna de les administracions nacionals. 

La freqüència UHF no pot ésser emprada de forma global. A Europa, només pot ser 

emprada sense llicència per al rang de 869,40-869,65 MHz, tot i que existeixen restriccions 

en la potència de transmissió  (fins a 2 W).Existeixen regulacions addicionals relacionades 

amb la salut i les condicions ambientals. Per exemple, a Europa, la regulació  WEEE 

(Waste of electrical and electronic equipment) no permet que es rebutgin les etiquetes 

RFID directament a les escombraries. Això fa que les etiquetes que estiguin adherides als 

productes hagin de ser extretes d’aquests i dipositades en contenidors especials. 

Els organismes que desenvolupen els diferents estàndards RFID prenen gran 

importància en el procés de regulació. Alguns d’aquests organismes són EPC global, ETSI 

o la ISO dedicats al desenvolupament d’estàndards.  

 

7.1. EPCglobal 

EPCglobal és un consorci que fou creat per EAN International (organisme encarregat 

d’assignar un codi electrònic d’identificació a cada producte en l’actual sistema de codi de  

barres). La principal aportació de l’EPC global al procés d’estandardització de la RFID, és la 

creació del Codi Electrònic de Producte o EPC  ( Electronic Product Code). 

La intenció de EPCglobal al crear el codi EPC fou la de promoure un concepte de 

tecnologia que pretenia canviar l’actual cadena de subministrament per una altra amb un 

estàndard obert i global, que permetés la identificació en temps real de qualsevol producte, 

en qualsevol empresa ubicada a qualsevol part del món. L’EPC associa una sèrie numèrica 

unitària i inequívoca a cada objecte, per exemple mitjançant un codi de 96 bits distribuïts de 

la manera següent: 
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Figura 7.1  Model de l’EPC 

El codi EPC forma part d’un entramat tecnològic anomenat EPCglobal Network  o 

“internet dels objectes” que, permet automatitzar totalment els processos i obtenir tota la 

informació relativa als objectes identificats amb l’EPC de forma ràpida i eficaç. 

La filosofia del sistema EPC consisteix en que cada un dels objectes està identificat 

amb un número de sèrie gravat en un xip de radiofreqüència i que tota la informació relativa 

a cadascun d’ells està deslocalitzada, és a dir, no està gravada en el propi tag, sinó que 

resideix en els diferents sistemes d’informació de cadascun dels agents involucrats en una 

transacció comercial. 

 

Figura 7.2  Funcionament de la xarxa EPCglobal Network 

7.2. ETSI 

Per a donar resposta als requisits de freqüència a Europa, a finals de 2004 es va 

aprovar la norma ETSI EN 302 208 que estableix els requisits de ràdio que han d’acomplir 

els equips lectors que treballin en UHF des del punt de vista de la legislació Europea. 

Aquesta norma estableix una banda de freqüència de 865 MHz a 868 MHz, però 

actualment a Espanya, aquestes freqüències estan assignades a un altre servei, pel que 

serà necessària  la intervenció de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i de la 

Societat de la Informació per reassignar aquestes freqüències per a ús dels equips de 

RFID. 
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Entre els avantatges que proporciona la EN 302 208 es troba el fet que estableix certes 

condicions per a l’ús general de la tecnologia RFID. Aquestes condicions són: mode de 

treball LBT, utilització de sub-bandes de 200 kHz , temps d’escolta superior a 5ms, temps 

màxim de transmissió continuada de 4 segons, una pausa obligada de 100ms entre 

transmissions repetides en la mateixa sub-banda... 

 

7.3. ISO  

La organització internacional per a la estandardització ha desenvolupat els estàndards 

de RFID per a la gerència automàtica de la identificació de l’article. Aquest estàndard és 

conegut com ISO 18000. Es divideix en diferents parts: 

• Part I: defineix els paràmetres genèrics per a totes les freqüències 

• Parts II-VII: defineixen els paràmetres característics per a les bandes de freqüències 

des de 0 fins a 5,8GHz.  La part 6 cobreix les freqüències de 860 MHz a 930 MHz. 

Únicament  defineix la interfície ràdio, sense definir el contingut de les etiquetes o la 

implementació. Una etiqueta electrònica que acompleixi la ISO 18000-6 pot contenir també 

la informació dels codis. 


