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1 Giới thiệu đề tài 

1.1 Tên theo đề cương 

"Rà soát quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn (SRD) hoạt 
động trong dải tần từ 1 GHz đến 40 GHz ( QCVN xx:20xx/BTTTT)” 

1.2 Mã số:ĐT. 15/19 

1.3 Các nội dung thực hiện 

1.3.1. Xây dựng đề cương. 

1.3.2. Rà soát các qui định liên quan đến quản lý chất lượng nhóm sản phẩm thu phát 
vô tuyến cự ly ngắn trong và ngoài nước, nghiên cứu các khuyến nghị và tiêu chuẩn 
của các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế. 

1.3.3. Nghiên cứu khảo sát tình hình xuất nhập khẩu và chứng nhận, chứng nhận hợp 
quy và quản lý các thiết bị vô tuyến trong phạm vi điều chỉnh của các quy chuẩn kỹ 
thuật. 

1.3.4. Nghiên cứu, rà soát tài liệu tham chiếu chính, phương pháp xây dựng Quy 
chuẩn. 

1.3.5. Xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật. 

2 Rà soát các qui định liên quan đến quản lý chất lượng nhóm sản phẩm thu 
phát vô tuyến cự ly ngắn trong và ngoài nước, nghiên cứu các khuyến nghị 
và tiêu chuẩn của các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế. 

2.1 Yêu cầu về quản lý chất lượng đối với nhóm thiết bị vô tuyến cự ly ngắn 

Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 1 GHz đến 40 GHz thuộc nhóm thiết bị vô 
tuyến phải tuân thủ các yêu cầu về tần số và phát xạ, tránh gây can nhiễu cho các hệ 
thống thông tin vô tuyến khác và đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên vô 
tuyến. Nhóm thiết bị này thuộc Danh mục sản phẩm bắt buộc phải chứng nhận và 
công bố hợp quy. 

Hiện nay, việc đánh giá chất lượng đối với thiết bị thu phát vô tuyến cự ly ngắn có 
dải tần hoạt động từ 1 GHz đến 40 GHz dựa trên QCVN 74:2013/BTTTT. Các nội 
dung trong QCVN 74:2013/BTTTT qui định các chỉ tiêu kỹ thuật tối thiểu áp dụng 
cho việc đánh giá chứng nhận thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện, phương pháp đo 
cũng như các yêu cầu về điều kiện đo kiểm và các giới hạn cho từng chỉ tiêu cụ thể.  

Việc ban hành QCVN 74:2013/BTTTT đến nay đã khá lâu và tài liệu căn cứ chính 
của quy chuẩn cũng đã có nhiều thay đổi. Cùng với sự phát triển mạnh về các ứng 
dụng vô tuyến cự ly ngắn nên việc xây dựng mới bộ quy chuẩn kỹ thuật thiết bị vô 
tuyến cự ly ngắn để phục vụ công tác hợp quy thiết bị là rất cần thiết.  
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2.2 Các yêu cầu về quản lý nhóm thiết bị SRD trong nước liên quan 

Đối với nhóm thiết bị vô tuyến cự ly ngắn, Bộ đã ban hành một số TCN và quy định 
về điều kiện kỹ thuật và khai thác như : 

+ TCN 68 - 242: 2006 - Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng công nghệ trải phổ trong 
băng tần 2,4GHz - Yêu cầu kỹ thuật; 

+ QCVN 55:2011/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly 
ngắn dải tần 9 kHz - 25 MHz” được xây dựng trên tài liệu: 

ETSI EN 300 330-1 V1.3.2 (2002-12) Electromagnetic compatibility and Radio 
spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment in the 
frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 
9 kHz to 30 MHz; Part 1: Technical characteristics and test methods. 

+ QCVN 73:2013/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly 
ngắn dải tần từ 25 MHz đến 1 GHz” được xây dựng dựa trên tài liệu: 

ETSI EN 300 220-1 v2.3.1(2009-04): Electromagnetic compatibility and Radio 
spectrum Matters (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; Part 1: Technical characteristics and test methods. 

ETSI EN 300 220-2 v2.3.1(2010-02): Electromagnetic compatibility and Radio 
spectrum Matters (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; Part 2: Harmonized EN  overing essential requirements under article 3.2 of the 
R&TTE Directive. 

+ QCVN 74:2013/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly 
ngắn dải tần từ 1 GHz đến 40 GHz” được xây dựng trên tài liệu: 

ETSI 300 440-1 v1.5.1 (2009-03) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum 
Matters (ERM); Short range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 
GHz frequency range; Part 1: Technical characteristics and test methods 

ETSI 300 440-2 v1.3.1 (2009-03) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum 
Matters (ERM); Short range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 
GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of 
article 3.2 of the R&TTE Directive 

+ QCVN 18:2014/BTTTT: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối 
với thiết bị thông tin vô tuyến điện”. 

QCVN 18:2014/BTTTT thay thế QCVN 18:2010/BTTTT.  
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Các quy định kỹ thuật và phương pháp đo của QCVN 18:2014/BTTTT phù hợp với 
tiêu chuẩn ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-9) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông 
châu Âu (ETSI). 

+ QCVN 47:2015/BTTTT: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phổ tần số và bức xạ vô 
tuyến điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện”. 

QCVN 47:2015/BTTTT thay thế QCVN 47:2011/BTTTT. 

Các quy định kỹ thuật và phương pháp đo của QCVN 47: 2015/BTTTT phù hợp với 
Thể lệ vô tuyến điện - ITU (2012). 

+ QCVN 96:2015/BTTTT: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tương thích điện từ đối 
với thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9kHz đến 40 GHz”. 

QCVN 96/2015/BTTTT được xây dựng trên cơ sở ETSI EN 301 489-3 (2013 - 06) 
của Viện Tiêu chuẩn viễn thông châu Âu (ETSI). 

+ Thông tư 36/2009/TT-BTTTT  ngày 03/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông  “Quy định về điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị vô tuyến 
cự ly ngắn sử dụng có điều kiện”. 

+ Thông tư 46/2016/TT-BTTTT  ngảy 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông  “Quy định về 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”. 

 + Thông tư 18/2018/TT-BTTTT  ngảy 20 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ    
“Quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngảy 
26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông  quy định về 
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”. 

+ Các quy chuẩn đã ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông đều được xây dựng 
trên tài liệu tham chiếu chính là tiêu chuẩn của các tổ chức ETSI, ITU, IEC. 

2.3 Tài liệu của các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế liên quan 

Hiện có nhiều tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ETSI, IEC, CELENEC, ISO, UL, 
ARIB, FCC phần 15) tham gia vào việc ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật cho SRD. 
Để tránh việc đánh giá lại thiết bị trong các nước sử dụng, cần có sự thừa nhận lẫn 
nhau giữa các tổ chức và các khu vực. Theo góc độ quản lý, ở Châu Âu, CEPT đã 
thỏa thuận với ECC (trước kia là ERC), để tạo được các quy định hài hòa cho các 
nước Châu Âu. ECC hiện có nhóm SRD/MG (Maintenance Group) đã xây dựng 
khuyến nghị ERC/Rec. 70-03, mà các cơ quan quản lý các nước thuộc CEPT mạnh 
dạn áp dụng rộng rãi trong cộng đồng, nhằm tự do hóa tối đa các sản phẩm SRD 
thương mại. Nhóm SRD/MG cũng hỗ trợ tích cực trong việc nghiên cứu độ tương 
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thích giữa các họ thiết bị SRD, đồng thời xây dựng các tiêu chuẩn riêng lẻ cho từng 
loại thiết bị SRD cụ thể. 

Vì thiết bị SRD được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu, nên các chuẩn SRD cũng được 
công nhận như là chuẩn quốc tế.Một số tổ chức tiêu chuẩn hóa trên thế giới đã có 
khuyến nghị và tiêu chuẩn kỹ thuật cho thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 1 GHz 
đến 40 GHz. 

2.3.1 ITU 

- ITU-T Recommendation O.153: "Basic parameters for the measurement of error 
performance at bit rates below the primary rate". 

- ITU-T Recommendation O.41: "Psophometer for use on telephone-type circuits". 

2.3.2 ETSI, CEPT, CISPR 

- ETSI TR 102 313: "Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters 
(ERM); Frequency-agile Generic Short Range Devices using listen-Before-Transmit 
(LBT); Technical Report"; 

- ETSI TR 100 028: "Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters 
(ERM); Uncertainties in the measurement of mobile radio equipment 
characteristics"; 

- ETSI TR 102 273: "Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters 
(ERM); Improvement on Radiated Methods of Measurement (using test site) and 
evaluation of the corresponding measurement uncertainties"; 

- CEPT/ERC/Recommendation 70-03: "Relating to the use of Short Range Devices 
(SRD)"; 

- CISPR 16: "Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus 
and methods; Radio disturbance and immunity measuring apparatus". 

2.3.3 IDA - Singapore 

Cơ quan Phát triển Truyền thông của Singapore (Infocomm Media Development 
Authority - IDA) đã có bộ tiêu chuẩn kỹ thuật cho thiết bị vô tuyến cự ly ngắn: 
IMDA TS SRD Issue 1 Revision 1, April 2018: “Technical Specification for Short 
Range Devices”, (https://www.imda.gov.sg/-/media/Imda/Files/Regulation-
Licensing-and-Consultations/ICT-Standards/Telecommunication-Standards/IMDA-
Technical/IDATSSRD_Jul09.pdf). 

Tiêu chuẩn này được tham chiếu đến nhiều tiêu chuẩn của ETSI như: EN 300 
440,EN 300 224-1; EN 300 330-1; EN 300 220-1; EN 300 135-1; EN 300 433-
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1,…Các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị dựa trên phân loại Băng tần số được cho 
phép/ Tần số; Cường độ trường tối đa/ Công suất ra RF và Phát xạ giả của máy phát. 

2.3.4 SA - Australia 

Hiệp hội tiêu chuẩn Úc xây dựng bộ tiêu chuẩn cho thiết thu phát vô tuyến cự ly 
ngắn gồm 2 phần, phân loại dải tần hoạt động của thiết bị tại các dải tần số từ 9kHz -
25MHz (phần 1) và 25MHz - 25GHz với mức công suất phát đến 1W (phần 2). Các 
bộ tiêu chuẩn này cũng được xây dựng trên cở sở tài liệu của ETSI: EN 300 220 và 
EN 300 330. 

2.3.5 FCC 

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: 

STT FCC Part 15 Subpart C Dải tần áp dụng (MHz) 

1. 15.227 26,96 - 27,28  

2. 15.231 40,66 - 40,70  

3. 15.239 88 - 108  

4. 15.242 174 - 216; 470 - 668  

5. 15.245, 15.247, 15.249 902 - 928  

Nhận xét: 

- Hệ thống tiêu chuẩn về thiết bị thu phát vô tuyến cự ly ngắn (SRD) của các tổ 
chức tiêu chuẩn quốc tế là đầy đủ và cụ thể cho từng loại thiết bị trong từng 
băng tần. 

- Các tiêu chuẩn quốc tế có tính hệ thống và tham chiếu đến các khuyến nghị 
của tổ chức viễn thông quốc tế nên có tính tương thích cao. 

3 Nghiên cứu khảo sát tình hình xuất nhập khẩu và chứng nhận, chứng nhận 
hợp quy và quản lý các thiết bị vô tuyến trong phạm vi điều chỉnh của các 
quy chuẩn kỹ thuật. 

3.1 Giới thiệu chung về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn (SRD) 

Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn (Short Range Device - SRD) là thuật ngữ chung về các 
thiết bị vô tuyến hoặc thiết bị không dây, được thiết kế chế tạo để hoạt động trong 
một phạm vi hẹp. Điều này cũng có nghĩa là công suất bức xạ của thiết bị phải thấp, 
nhiễu ảnh hưởng đến các hệ thống thiết bị xung quanh ở mức chấp nhận được, vì 
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vậy, đa phần chúng thuộc loại thiết bị vô tuyến sử dụng các dải tần số không cần xin 
cấp phép. 

Các thiết bị SRD có công suất bức xạ nhỏ hơn 1 W (phần lớn dưới 10 mW). Tốc độ 
truyền dữ liệu của các thiết bị này có thể thay đổi, từ 100 bit/s đến 1 Mbit/s hoặc cao 
hơn, tùy theo từng ứng dụng cụ thể. 

Phạm vi ứng dụng của các thiết bị SRD rất rộng. Có thể liệt kê một số ứng dụng nổi 
trội cho SRD sau: 

- Đóng, mở cổng hoặc cửa nhà kho, sân bãi. 

- Báo động/cảnh báo, phát hiện và dịch chuyển vật thể. 

- Điều khiển trong công nghiệp. 

- Giám sát các quá trình sản xuất. 

- Chống trộm cắp. 

- Truyền dữ liệu tốc độ thấp. 

- Nhận dạng vật thể bằng tần số vô tuyến (RFID). 

Những năm gần đây, nhu cầu sử dụng thiết bị SRD đã tăng nhanh bởi những ứng 
dụng rất tiện lợi của thiết bị SRD, đặc biệt là thiết bị nhận dạng bằng sóng vô tuyến 
điện (RFID), đã tạo nên sự thay đổi căn bản về chất lượng sản phẩm và số lượng các 
nhà cung cấp thiết bị. Sự tăng trưởng nhanh thị trường SRD đã khiến cho 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 phải tạo được sự hài hòa về sử dụng 
tần số vô tuyến điện và đảm bảo các quy định về chống can nhiễu cho các hệ thống 
thiết bị khác nhau.  

Trên thực tế, các thiết bị SRD thường phải sử dụng chung băng tần số với các thiết bị 
không dây khác, nên việc chống nhiễu cho chúng và cho các hệ thống dùng chung 
băng tần là rất quan trọng. Ngoài ra, khi thiết kế, chế tạo các thiết bị SRD mới trong 
lĩnh vực y học chúng ta còn phải đặc biệt chú ý đến các tiêu chí liên quan đến sức 
khỏe con người. Giống như các bị vô tuyến, các thiết bị SRD cần đáp ứng các yêu 
cầu chung như là một thiết bị đầu cuối (R&TTE), vì vậy, thiết bị SRD là đối tượng 
quản lý về tần số và bức xạ của mỗi quốc gia.  

Xét theo khía cạnh Quy định kỹ thuật, SRD được phân thành 2 loại: SRD đặc thù 
(specific) và SRD dạng chung (no-spesific). Khi cần mô tả một cách chính xác mục 
tiêu áp dụng và các thông số của nó và cần cố định các thông số này thì chúng ta 
dùng khái niệm SRD “đặc thù”. Trong trường hợp này băng tần số được phân bổ một 
cách chính xác cho ứng dụng đó, ví dụ, các thiết bị cứu nạn trượt tuyết, thiết bị trợ 
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giúp y học. Các thiết bị SRD “dạng chung” như: đo đạc từ xa, nhận lệnh từ xa, cảnh 
báo, hoặc các ứng dụng truyền dữ liệu. Đối với các thiết bị loại này chúng ta chỉ cần 
quy định băng tần số cho phép và các thông số chung như công suất phát, độ phân 
cách kênh… vì vậy, các nhà chế tạo có thể phát triển mọi ứng dụng trong các băng 
tần số này, miễn là phải tôn trọng các thông số chung đã quy định. 

3.2 Khảo sát một số loại thiết bị vô tuyến cự ly ngắn 

3.2.1 Các ứng dụng thiết bị dạng chung N-SRD (Non-specific SRD) 

N-SRD dùng cho: đo đạc, nhận lệnh từ xa, báo động từ xa (báo cháy, đảm bảo an 
ninh), truyền dự liệu, nhận dạng vật thể bằng sóng vô tuyến, tự động hóa trong các 
tòa nhà, đóng hoặc mở cửa kho hàng hóa và một số ứng dụng tương tự.  

3.2.2 Các ứng dụng sử dụng cảm ứng điện từ 

Đó là các hệ thống vô tuyến có dùng vòng cảm ứng từ trường tần số thấp (dưới 30 
MHz) như: Bộ truy nhập xe hơi, nhận dạng động vật nuôi, hệ thống cảnh báo, nhận 
dạng cáp, nhận dạng con người, điều khiển truy nhập…Phần lớn các thiết bị này 
thuộc loại cảm biến RFID có dải tần số từ 119 kHz đến 135 kHz. 

Những năn gần đây công nghệ RFID đã chuyển từ các hệ thống chỉ đọc (read only) 
sang các hệ thống vừa đọc vừa ghi (read-write). Có 9 băng tần số dành cho công 
nghệ này là:  

9 ÷ 59,75 kHz, 59,75 ÷ 60,25 kHz, 60,25 ÷ 70 kHz, 0 ÷ 119 kHz, 119 ÷ 135 kHz,  

6765 ÷ 6795 kHz, 7400 ÷ 8800 kHz, 13,553 ÷ 13,5667 MHz và 26,957 ÷ 27,283 
MHz  

Mức từ trường nằm trong khoảng từ 9 đến 72 dB mA/m@10 m.  

Mới đây, trong tiêu chuẩn ERC/Rec.70-03 có bổ sung thêm 3 dải tần số mới cho các 
hệ thống này là: 135 ÷ 140 kHz, 140 ÷ 148,5 kHz, 3,155 ÷ 3,4 MHz..  

3.2.3 Hệ thống liên lạc, hệ thống đo lường dành cho thiết bị y tế cấy ghép 
(MICS, MITS) 

Hệ thống liên lạc dành cho thiết bị y tế cấy ghép MICS (Medical Implant 
Communications Systems) và Hệ thống đo lường dành cho thiết bị y tế cấy ghép 
MITS (Medical Implant Telemetry Systems), là hệ thống bao gồm thiết bị y tế cấy 
ghép trong cơ thể người và thiết bị liên lạc vô tuyến bên ngoài dùng để trao đổi dữ 
liệu với thiết bị cấy ghép trong khoảng cách 2m, sau đó dữ liệu được truyền tới trung 
tâm xử lý và đến bác sĩ thông qua mạng viễn thông. 
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Trong hệ thống MICS, thiết bị cấy ghép và thiết bị liên lạc vô tuyến có trao đổi dữ 
liệu hai chiều. Trong hệ thống MITS, chỉ có truyền dữ liệu một chiều từ thiết bị cấy 
ghép tới thiết bị liên lạc vô tuyến tại các thời điểm đã lập trình trước.  

3.2.4 Điện thoại không dây 

Thiết bị điện thoại không dây gồm khối trung tâm và khối di động liên kết với nhau 
bằng sóng vô tuyến điện.Thiết bị điện thoại không dây được kết nối với mạng điện 
thoại công cộng qua giao diện tương tự 2 dây. 

Khối trung tâm (còn gọi là trạm gốc hoặc máy mẹ): được đặt cố định và đấu nối với 
hai dây điện thoại cố định của mạng điện thoại công cộng (PSTN); sử dụng anten 
tích hợp. Anten tích hợp là anten được thiết kế cố định, bố trí bên trong hoặc bên 
ngoài thiết bị và là một phần của thiết bị. 

Khối di động (có thể có nhiều khối di động, còn gọi là máy con): máy cầm tay sử 
dụng anten tích hợp. Khối di động mang số thuê bao điện thoại cố định của khối 
trung tâm. 

Tần số của thiết bị điện thoại không dây qui định tại quy chuẩn này gồm các cặp 
băng tần tương ứng dành cho khối trung tâm và khối di động sau: 

Khối trung tâm Khối di động 

43,71 ÷ 44,00 MHz; 48,75 ÷ 49,51 MHz; 

46,60 ÷ 46,98 MHz; 49,66 ÷ 50 MHz 

821 ÷ 822 MHz;  924 ÷ 925 MHz 

(Không bao gồm các hệ thống điện thoại không dây sử dụng trong thông tin di động 
số hoặc tương tự có kênh điều khiển vô tuyến từ trạm trung tâm như các hệ thống 
CT1, CT2, DECT, WLL) 

 
Hình 1: Cấu hình khai thác của thiết bị 

3.2.5 Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện (RFID) 

RFID thuộc loại các công nghệ mới, có nhiều hứa hẹn trong việc nâng cao hiệu quả 
thu thập dữ liệu từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Một số ứng dụng quan trọng 
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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 (gọi là tag) 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.Hình 2 là thiết bị RFID cho chó nuôi, có kích 
thước bằng một cây bút chì. 

 
Hình 2:Bộ phát đáp dùng cho chó nuôi 

Hệ thống RFID gồm 3 phần chính: 

- 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 điện với một thông tin duy nhất.  

 
Hình 3: Hệ thống RFID 

Anten bức xạ sóng vô tuyến điện để kích hoạt bộ phát đáp, đọc và ghi dữ 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 dữ liệu, ví dụ, băng điều chế FSK, sử dụng năng 
lượng nạp trong tụ. 
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Hình 4: 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 dữ liệu mã hóa trong mạch tích hợp của tag 
và chuyển qua máy tính chủ để xử lý.  Hình 5 là ví dụ hệ thống kiểm tra vé của 
Swatch-EM Marin-Hayek. 

 

 

 
Hình 4 : Hệ thống EasyRide Access dải tần 433 MHz 
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Từ những năm 1980 rất nhiều hệ thống RFID mới đã được triển khai theo nhiều lĩnh 
vực ứng dụng mới, đặc biệt là các bộ phát đáp có trí tuệ. Đó là các bộ vi xử lý có 
điều khiển với nhiều bộ nhớ. Những năm gần đây, sự áp dụng vật liệu bán dẫn dùng 
điện áp thấp, kích thước hình học nhỏ đã làm giảm đáng kể công suất tiêu thụ nguồn 
cho các mạch tích hợp (IC) dùng trong RFID. Ngoài ra, do kích thước chip giảm, 
khối lượng sản phẩm tăng nhanh tạo nên một giá thành sản phẩm hấp dẫn. Việc giảm 
công suất nguồn tiêu thụ ngày càng mở rộng dải các thiết bị RFID. Lý do đơn giản 
là, khi dòng tiêu thụ qua IC thấp, thì các hiệu ứng tác động xấu xẩy ra trên anten của 
bộ phát đáp giảm hẳn, độ nhạy của RFID được cải thiện, dễ đáp ứng nhu cầu thị 
trường. Những lợi thế như vậy đều làm giảm số lượng các phần tử của RFID, thậm 
trí đến mức chỉ cần một chip bán dẫn và một anten là đủ. 

Ở châu Âu, công nghiệp RFID đang dẫn đầu thị trường tiêu thụ, Nhiều thiết kế, khái 
niệm mới và các bằng sáng chế về RFID đầu tiên thuộc về châu Âu. Hiện tại, phần 
lớn các chuẩn mực về RFID do ETSI kết hợp với CEPT đề xuất. Vai trò dẫn đầu của 
công nghiệp RFID đã tạo ra khối lượng khổng lồ các sản phẩm có mặt khắp nơi trên 
toàn thế giới. Tuy nhiên, những năm gần đây vị trí dẫn đầu này đang bị đe dọa bởi 
các công ty công nghiệp viễn thông Bắc Mỹ. Về thương mại, các hệ thống RFID dải 
tần số dưới 135 kHz chiếm phần lớn. Năm 1999 có 200 chủng loại RFID, năm 2010 
đã có 500 loại RFID. 

Hiện nay, các thiết bị RFID dùng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần số 
2400÷2483,5 MHz (2,45 GHz band) đang phát triển mạnh. Đây là băng tần số dành 
cho các ứng dụng trong công nghiệp, y tế và khoa học (ISM) trên cơ sở dùng chung 
tần số (không nhiễu, không cần băng tần số bảo vệ) và có lợi thế về cấp phép hoạt 
động. Các thiết bị này có mức công suất có thể đến 4 We.i.r.p đối với khu vực Bắc 
Mỹ, nhưng chủ yếu cho các ứng dụng trong nhà (indoor). Ngoài các ứng dụng trên, 
RFID còn có một số xu hướng ứng dụng mới sau:  

- Quan trắc tội phạm 

- Các ứng dụng trí tuệ 

- Truy nhập máy tính từ xa 

- Giám sát môi trường vận tải … 

3.2.6 Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện 

Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện bao gồm bộ phận cảm biến và hệ thống 
điều khiển được kết nối với nhau qua giao diện vô tuyến. 

Một số loại thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện điển hình: thiết bị chống 
trộm, thiết bị phát hiện chuyển động. 
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3.2.7 Microphone và tai nghe không dây 

Thiết bị microphone và tai nghe không dây dùng để truyền dẫn âm thanh ở cự ly 
ngắn. 

Ứng dụng cho các hệ thống audio không dây bao gồm các hệ thống công suất thấp (< 
10 mW), loa không dây, headphones không dây…Hai dải tần số phân bổ cho các 
thiết bị này là 863÷ 865 MHz và 864,8÷ 865 MHz.  

Các thiết bị thoại tương tự băng hẹp chỉ dùng dải tần số 864,8÷865 MHz. Hiện đang 
xem xét dải tần số 862÷ 870 MHz cho các ứng dụng này. 

Một số loại thiết bị microphone và tai nghe không dây điển hình: microphone không 
dây cài áo, microphone không dây cầm tay, tai nghe không dây. 

3.2.8 Thiết bị điều khiển xa bằng sóng vô tuyến điện 

Thiết bị điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến điện bao gồm các thiết bị dùng sóng vô 
tuyến để điều khiển các mô hình, điều khiển trong công nghiệp và gia dụng. 

Một vài loại thiết bị điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến điện điển hình: điều khiển 
mô hình trên không như máy bay mô hình, điều khiển mô hình trên mặt đất, mặt 
nước như ôtô mô hình và tàu thuỷ mô hình, điều khiển trong công nghiệp và dân 
dụng như điều khiển đóng mở cửa ô tô và garage. 

3.2.9 Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng công nghệ trải phổ (Thiết bị mạng nội 
bộ không dây) 

Thiết bị mạng nội bộ không dây, còn được gọi là “Thiết bị WLAN” (WLAN- 
Wireless Local Area Network), được sử dụng để thiết lập mạng nội bộ vô tuyến thay 
cho việc sử dụng dây cáp. 

Một số loại thiết bị WLAN điển hình: điểm truy nhập (access point), bộ định tuyến 
không dây (wifi router), bộ điều hợp mạng không dây (wifi card). 

3.3 Tình hình quản lý xuất nhập khẩu thiết bị SRD 

Mặt hàng vô tuyến thiết bị cự ly ngắn (mới 100%) không thuộc danh mục cấm nhập 
khẩu nên nhập khẩu như hàng hóa thương mại thông thường. Tuy nhiên, để nhập 
khẩu cần tuân thủ  quy định sau đây: 

Thông tư 04/2018/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2018 
và đã thay thế cho Thông tư số 42/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thong,quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có 
khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền 
thông. Đồng thời, vô tuyến thiết bị cự ly ngắn thuộc danh mục kèm Phụ lục ban hành 
theo Thông tư 04/2018/TT-BTTTT. 
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4 Đặc điểm, tình hình đối tượng tiêu chuẩn hoá trong và ngoài nước 

4.1 Tình hình đối tượng tiêu chuẩn hoá trong nước 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành QCVN 74 : 2013/BTTTT : ”Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 1 GHz - 40 GHz”  

Quy chuẩn QCVN 74 : 2013/BTTTT : ”Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô 
tuyến cự ly ngắn dải tần 1 GHz - 40 GHz” được xây dựng trên cơ sở xây dựng trên 
cơ sở tiêu chuẩn ETSI EN 300 440-1 V1.5.1(2009-03) và ETSI EN 300 440-2 
V1.3.1(2009-03) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu (ETSI): 

[1] ETSI EN 300 440-1 V1.5.1 (2009-03): “Electromagnetic compatibilityand Radio 
spectrum Matters (ERM); Short range devices; Radio equipment to be used in the 1 
GHz to 40 GHz frequency range; 

Part 1: Technical characteristics andtest methods 

[2] ETSI EN 300 440-2 V1.3.1 (2009-03): “Electromagnetic compatibilityand Radio 
spectrum Matters (ERM); Short range devices; Radio equipment to be used in the 1 
GHz to 40 GHz frequency range; 

Part 2: Harmonized EN covering essential requirementsof article 3.2 of the R&TTE 
Directive 

4.2 Tình hình đối tượng tiêu chuẩn hóa quốc tế 

Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế đã công bố khuyến nghị, tiêu chuẩn cho thiết bị vô tuyến 
cự ly ngắn: 

[1] CISPR 16-1-1 (2015): "Specification for radio disturbance and immunity 
measuring apparatus and methods; Part 1-1: Radio disturbance and immunity 
measuring apparatus - Measuring apparatus". 

[2] CISPR 16-1-4 (2010): "Specification for radio disturbance and immunity 
measuring apparatus and methods; Part 1-4: Radio disturbance and immunity 
measuring apparatus - Antennas and test sites for radiated disturbance 
measurements". 

[3] CISPR 16-1-5 (2014): "Specification for radio disturbance and immunity 
measuring apparatus and methods; Part 1-5: Radio disturbance and immunity 
measuring apparatus - Antenna calibration sites and reference test sites for 5 MHz to 
18 GHz". 

[4] Recommendation ITU-T O.41 (1994): "Psophometer for use on telephone-type 
circuits".  
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[5] Recommendation ITU-T O.153 (1992): "Basic parameters for the measurement 
of error performance at bit rates below the primary rate". 

[6] Commission Implementing Decision (EU) 2017/1483 of 8 August 2017 
amending Decision 2006/771/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by 
short-range devices and repealing Decision 2006/804/EC. 

4.3 Lý do rà soát các quy chuẩn 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Quy chuẩn QCVN 74 : 2013/BTTTT : ”Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 1 GHz - 40 GHz” đã 
được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành từ năm 2013.  

- Hai sở cứ để xây dựng QCVN 74 : 2013/BTTTT, cụ thể là tiêu chuẩn ETSI EN 
300 440-1 V1.5.1(2009-03) và ETSI EN 300 440-2 V1.3.1(2009-03) của Viện 
Tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu (ETSI) đã được cập nhật và thay thế bằng tiêu 
chuẩn  ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07): “Short Range Devices (SRD); Radio 
equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Harmonised 
Standard for access to radio spectrum”, ban hành vào tháng 7 năm 2018. Tiêu 
chuẩnETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07) là phiên bản mới nhất tính đến thời 
điểm hiện nay. 

Document history 

Edition 1 December 1995  Publication as ETSI I-ETS 300 440 

Corrigendum 1 April 1996 Corrigendum 1 to 1stEdition of ETSI I-ETS 300 440 

V1.3.1/V1.1.1 September 2001 Publication as ETSI EN 300 440 parts 1 and 2 

V1.1.2 July 2004 Publication as ETSI EN 300 440 part 2 

V1.4.1/V1.2.1 May 2008 Publication as ETSI EN 300 440 parts 1 and 2 

V1.5.1/V1.3.1 March 2009 Publication as ETSI EN 300 440 parts 1 and 2 

V1.6.1/V1.4.1 August 2010 Publication as ETSI EN 300 440 parts 1 and 2 

V2.1.1 March 2017 Publication 

V2.2.0 September 2017 EN Approval Procedure                     AP 20171217: 2017-09-18 to 2017-12-18 

V2.2.1 May 2018 Vote                                                    V 20180716: 2018-05-17 to 2018-07-16 

V2.2.1 July 2018 Publication 

 

- Vì lý do đó, Bộ Thông Tin và Truyền Thông đã giao nhiệm vụ cho Viện KHKT 
Bưu điện rà soát, cập nhật và sửa đổi lại QCVN 74 : 2013/BTTTT. 
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4.4 Phân tích lựa chọn sở cứ xây dựng quy chuẩn 

- ETSI là Viện tiêu chuẩn viễn thông châu Âu, là tổ chức tiêu chuẩn hóa nổi tiếng 
trên thế giới, tuân theo các quy định, các khuyến nghị của ITU, tuân theo các Chỉ 
dẫn EEC và tham chiếu đến các tổ chức tiêu chuẩn khác... 

- Nội dung của ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07) cung cấp đầy đủ, chi tiết các 
chỉ tiêu kỹ thuật cũng như các phương pháp đo tương ứng với từng chỉ tiêu của 
thiết bị. Các chỉ tiêu được chọn đều nhằm bảo đảm một mức chất lượng nghiệp 
vụ được chấp nhận và làm tối thiểu can nhiễu có hại đến các nghiệp vụ và thiết bị 
khác, đáp ứng được các yêu cầu cụ thể đối với tiêu chuẩn ngành về thiết bị vô 
tuyến, phục vụ cho công tác quản lý và đo kiểm chứng nhận và công bố hợp quy 
thiết bị. 

- ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07) được xây dựng theo cấu trúc môđun đáp ứng 
yêu cầu hài hòa 3.2 Directive 2014/53/EU 

Tài liệu này do Viện tiêu chuẩn Châu Âu ban hành tháng 07 năm 2018, là tài liệu 
mới nhất đã ban hành áp dụng cho thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 1 GHz đến 40 
GHz. 

5 Xây dựng dự thảo quy chuẩn 

 Dự thảo quy chuẩn được xây dựng theo phương pháp rà soát, bổ sung, sửa đổi 
QCVN 74:2013 trên cơ sở chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn châu Âu ETSI EN 
300 440 V2.2.1(2018-07) sao cho phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam 
và phạm vi đề cương khoa học công nghệ đã đăng ký.   

 Căn cứ vào điều kiện sử dụng tần số tại Việt nam, Cục Tần số vô tuyến điện 
đã quy định các băng tần phù hợp cho thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn, nhằm 
loại bỏ nguồn gây nhiễu có hại làm gián đoạn hoạt động của các hệ thống 
thông tin vô tuyến điện đang được cấp phép hoạt động tại Việt nam.  

      Theo quy định của Cục Tần số vô tuyến điện, tính tới thời điểm này, các băng       

           tần không phù hợp tại Việt nam cho thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn (SRD)  

           dải tần từ 1 GHz đến 40 GHz, cần được loại bỏ là: 

           9200 MHz đến 9500 MHz; 

           9500 MHz đến 9975 MHz; 

           10,5 GHz đến 10,6 GHz; 

           13,46 GHz đến 14,0 GHz; 

           17,1 GHz đến 17,3 GHz. 
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      Do vậy nhóm thực hiện đề tài đã tuân thủ quy định của Cục Tần số vô tuyến     

           điện và các băng tần phù hợp tại Việt nam cho thiết bị vô tuyến điện cự ly      

           ngắn (SRD) dải tần từ 1 GHz đến 40 GHz đã được chỉ ra trong Bảng 1, Phạm  

           vi điều chỉnh của dự thảo quy chuẩn. 

 Hình thức trình bày tuân thủ theo quy định hướng dẫn trình bày của Bộ 
TT&TT về xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

 Nội dung của dự thảo quy chuẩn về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 1 
GHz đến 40 GHz bao gồm các phần chính như sau: 

1. QUY ĐỊNH CHUNG 

1.1 Phạm vi điều chỉnh 

1.2 Đối tương áp dụng 

1.3 Tài liệu viện dẫn 

1.4 Giải thích từ ngữ 

1.5 Ký hiệu 

1.6 Chữ viết tắt 

2. Quy định kỹ thuật 

2.1 Điều kiện môi trường 

2.2 Đo kiểm tra sự tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật 

2.2.1. Điều kiện môi trường để đo kiểm 

2.2.2. Thiết bị đo kiểm 

2.2.3. Thiết kế cơ và điện 

2.2.4. Thiết bị đo kiểm phụ trợ 

2.2.5. Nguồn điện đo kiểm 

2.2.6. Các điều kiện đo kiểm chuẩn 

2.2.7. Các điều kiện chung 

2.2.8. Giải thích kết quả đo 

2.3  Yêu cầu đối với máy phát 

2.3.1 Yêu cầu đo đối với máy phát 

2.3.2  Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương (e.i.r.p) 



20 

 

2.3.3  Phạm vi tần số hoạt động được cho phép 

2.3.4  Các phát xạ không mong muốn trong vùng giả 

2.3.5  Chu trình hoạt động 

2.3.6 Những yêu cầu bổ sung cho thiết bị FHSS 

2.4  Yêu cầu đối với máy thu 

2.4.1 Loại máy thu 

2.4.2 Các tiêu chuẩn thực hiện chung 

2.4.3  Độ chọn lọc kênh lân cận 

2.4.4  Độ chặn 

2.4.4  Bức xạ giả 

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ 

4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

PHỤ LỤC A (Quy định) Các phép đo bức xạ 

PHỤ LỤC B (Quy định) Mô tả tổng quát về phương pháp đo 

PHỤ LỤC C (Quy định) Giới hạn công suất cho các hệ thống RFID hoạt động trong 
băng 2,45 GHz 

PHỤ LỤC D (Quy định) Danh mục sản phẩm thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly 
ngắn phải đảm bảo yêu cầu QCVN 74:2020/BTTTT 

Thư mục tài liệu tham khảo 

6 Kết luận 

Việc rà soát và cập nhật quy chuẩn QCVN 74 : 2013/BTTTT : “Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 1 GHz - 40 GHz” là cần thiết để hoàn 
thiện hệ thống các quy chuẩn kỹ thuật quản lý các thiết bị vô tuyến nói chung và 
phục vụ cho công tác quản lý chất lượng các thiết bị này nói riêng. 

Nhóm thực hiện đề tài đã bám sát và đáp ứng đầy đủ nội dung yêu cầu của đề cương. 



Bảng so sánh nội dung của các tiêu chuẩn viện dẫn của dự thảo quy chuẩn và QCVN 74:2013/BTTTT 

ETSI EN 300 440-1 

V1.5.1 (2009-03) 

ETSI EN 300 440-2 

V1.3.1 (2009-03) 

ETSI EN 300 440 

V2.2.1 (2018-07) 

1. Scope 1. Scope 1. Scope 

2. References 

2.1 Normative references 

2.2 Informative references 

2. References 

2.1 Normative references 

2.2 Informative references 

2. References 

2.1 Normative references 

2.2 Informative references 

3. Definitions, symbols and abbreviations 

3.1 Definitions 

3.2 Symbols 

3.3 Abbreviations  

3. Definitions, symbols and 
abbreviations 

3.1 Definitions 

3.2 Symbols 

3.3 Abbreviations  

3. Definitions, symbols and abbreviations 

3.1 Definitions 

3.2 Symbols 

3.3 Abbreviations  

4. Technical requirements specifications 

4.1 General requirements 

4.1 1 Receiver category 

4.1.2 General performance criteria 

4.2 Presentation of equipment for testing purposes 

4.2 1 Choice of model for testing 

4.2.2 Testing of equipment with alternative power 
levels 

4.2.3 Testing of equipment that does not have an 
external 50 Ω RF connector (integral antenna 
equipment) 

4.2.3.1 Equipment with an internal permanent or 
temporary antenna connector or using a dedicated test 

4. Technical requirements 
specifications 

4.1 Environmental profile  

4.2 Conformance requirements 

4.2.1 Transmitter requirements 

4.2.1.1 Equivalent isotropically 
radiated power 

4.2.1.2 Permitted range of operating 
frequencies 

4.2.1.3 Unwanted emissions in the 
spurious domain 

4.2.1.4 Duty cycle 

4. Technical requirements specifications 

4.1 Environmental profile  

4.2 Transmitter requirements 

4.2.1 Transmitter measurement requirements 

4.2.1.1 Applicability 

4.2.1.2 Methods of measurement and limits for 
transmitter parameters 

4.2.2 Equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) 

4.2.2.1 Applicability 

4.2.2.2 Description 

4.2.2.3 Method of measurement 
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fixture 
4.2.3.2 Equipment with a temporary antenna 
connector 

4.3 Mechanical and electrical design 

4.3.1 General  

4.3.2 Controls  

4.3.3 Transmitter shut-off facility 

4.3.4 Receiver mute or squelch 

4.3.5 Marking (equipment identification) 

4.3.5.1 Equipment identification 

4.3.5.2 Marking 

4.4 Auxiliary test equipment 

 

5. Test conditions, power sources and ambient 
temperatures 

5.1 Normal and extreme test conditions 

5.2 Test power source 

5.2.1 External test power source 

5.2.2 Internal test power source 

5.3 Normal test conditions 

5.3.1 Normal temperature and humidity 

5.3.2 Normal test power source 

5.3.2.1 Mains voltage 

4.2.2 Receiver requirements 

4.2.2.1 Adjacent channel selectivity 

4.2.2.2 Blocking or desensitization 

4.2.2.3 Spurious radiations 

4.2.3 2,45 GHz RFID systems 

4.2.4 GBSAR systems 

4.2.4.1 Effective radiated power 

4.2.4.2 Permitted range of operating 
frequencies 

4.2.4.3 DAA threshold 

4.2.4.4 Antenna pattern 

4.2.4.5 Unwanted emissions in the 
spurious domain 

4.2.2.4 Limits 

4.2.2.5 Conformance 

4.2.3 Permitted range of operating frequencies 

4.2.3.1 Applicability 

4.2.3.2 Description 

4.2.3.3 Method of measurement 

4.2.3.4 Method of measurement for equipment using 
FHSS modulation 

4.2.3.5  Limits 

4.2.4 Unwanted emissions in the spurious domain 

4.2.4.1 Applicability 

4.2.4.2 Description 

4.2.4.3 Method of measurement 

4.2.4.4 Limits 

4.2.4.5 Conformance 

4.2.5 Duty cycle 

4.2.5.1 Applicability 

4.2.5.2 Description 

4.2.5.3 Method of measurement 

4.2.5.4 Limits 

4.2.5.5 Conformance 

4.2.6 Additional requirements for FHSS equipment 

4.2.6.1 Applicability 
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5.3.2.2 Regulated lead-acid battery power sources 

5.3.2.3 Other power sources 

5.4 Extreme test conditions 

5.4.1 Extreme temperatures 

5.4.1.1 Procedure for tests at extreme temperatures 

5.4.1.2 Extreme temperature ranges 

5.4.2 Extreme test source voltages 

5.4.2.1 Mains voltage 

5.4.2.2 Regulated lead-acid battery power sources 

5.4.2.3 Power sources using other types of batteries 

5.4.2.4 Other power sources 

 

6. General conditions 

6.1 Normal test signals and test modulation 

6.1.1 Normal test signals for data 

6.2 Artificial antenna 

6.3 Test fixture 

6.3.1 Validation of the test-fixture in the temperature 
chamber 

6.3.2 Mode of use 

6.4 Test sites and general arrangements for radiated 
measurements 

6.5 Measuring receiver 

4.2.6.2 Description 

4.2.6.3 Method of measurement 

4.2.6.4 Limits 

4.2.6.5 Conformance 

4.3 Receiver requirements 

4.3.1 Receiver category 

4.3.2 General performance criteria 

4.3.3 Adjacent channel selectivity 

4.3.3.1 Applicability 

4.3.3.2 Description 

4.3.3.3 Method of measurement 

4.3.3.4 Limits 

4.3.3.5 Conformance 

4.3.4 Blocking or desensitization 

4.3.4.1 Applicability 

4.3.4.2 Description 

4.3.4.3 Method of measurement 

4.3.4.4 Limits 

4.3.4.5 Conformance 

4.3.5 Spurious radiations 

4.3.5.1 Applicability 

4.3.5.2 Description 
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7. Methods of measurement and limits for transmitter 
parameters 

7.1 Equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) 

7.1.1 Definition 

7.1.2 Method of measurement 

7.1.2.1 Non spread spectrum transmitters with a -6 
dB bandwidth of up to 20 MHz and spread spectrum 
transmitters with channel bandwidth of up to 1 MHz 

7.1.2.2 Other transmitters than defined in clause 
7.1.2.1 

7.1.3 Limits 

7.2 Permitted range of operating frequencies 

7.2.1 Definition 

7.2.2 Method of measurement 

7.2.3 Method of measurement for equipment using 
FHSS modulation 

7.2.4 Limit 

7.3 Unwanted emissions in the spurious domain 

7.3.1 Definition 

7.3.2 Method of measurement - conducted spurious 
emission 

7.3.3 Method of measurement - cabinet spurious 
radiation 

7.3.4 Method of measurement - radiated spurious 

4.3.5.3 Method of measurement 

4.3.5.4 Limits 

4.3.5.5 Conformance 

4.4 Spectrum access techniques 

4.4.1 Applicability 

4.4.2 Listen Before Talk (LBT) 

4.4.2.0 General 

4.4.2.1 LBT timing parameters 

4.4.2.2 Receiver LBT threshold and transmitter max 
on-time 

4.4.3 Detect And Avoid techniques (DAA) 

4.4.3.1 General requirements 

4.4.4 Adaptive Frequency Agility (AFA) 

4.4.4.1 General requirements 

4.5 2,45 GHz RFID systems 

4.6 GBSAR systems 

4.6.1 Effective radiated power 

4.6.2 Permitted range of operating frequencies 

4.6.3 DAA threshold 

4.6.3.0 General requirements 

4.6.3.1 DAA timing parameters 

4.6.4 Antenna pattern 
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emission 

7.3.5 Additional requirements for equipment 
employing FHSS modulation 

7.3.6 Limits 

7.4 Duty cycle 

7.4.1 Definitions 

7.4.2 Declaration 

7.4.3 Duty cycle limits 

7.5 Additional requirements for FHSS equipment 

7.5.1 FHSS modulation 

 

8. Receiver 

8.1 Adjacent channel selectivity 

8.1.1 Definition 

8.1.2 Method of measurement 

8.1.3 Limits 

8.2 Blocking or desensitization 

8.2.1 Definition 

8.2.2 Method of measurement 

8.2.3 Limits 

8.3 Spurious emissions 

8.3.1 Definition 

8.3.2 Method of measurement conducted spurious 
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components 

8.3.3 Method of measurement cabinet radiation 

8.3.4 Method of measurement radiated spurious 
components 

8.3.5 Limits 

 

9 Spectrum access techniques 

9.1 Principle for Listen Before Talk (LBT) 

9.1.1 LBT timing parameters 

9.1.1.1 Minimum transmitter off-time 

9.1.1.2 LBT minimum listening time 

9.1.1.3 Acknowledge transmissions 

9.1.1.4 Maximum transmitter on-time 

9.1.1.5 Declaration of LBT parameters 

9.1.1.6 Equipment with or without LBT using 
transmitter time-out-timer 

9.2 Receiver LBT threshold and transmitter max on-
time 

9.2.1 Definition 

9.2.2 Method of measurement 

9.2.3 Limits 

9.3 Detect And Avoid techniques (DAA) 

9.4 Adaptive Frequency Agility (AFA) 
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9.4.1 Introduction 

 

10 Measurement uncertainty 

10.1 Measurement uncertainty is greater than 
maximum acceptable uncertainty 

 

 5. Testing for compliance with 
technical requirements 

5.1 Description of testing for 
compliance with technical 
requirements 

 5.1.1 Environmental conditions for 
testing 

5.1.1.1 Normal and extreme test-
conditions 

5.1.1.2 Test power source 

5.1.2 Choice of samples for test 
suites 

5.2 Interpretation of the 
measurement results 

5.3 Essential transmitter test suites 

5.3.1 Equivalent isotropically 
radiated power 

5.3.2 Permitted range of operation 
frequencies 

5.3.3 Unwanted emissions in the 

5. Testing for compliance with technical requirements 

5.1 Environmental conditions for testing 

5.2 Presentation of equipment for testing purposes 

5.2.0 General 

5.2.1 Choice of model for testing 

5.2.2 Testing of equipment with alternative power 
levels 

5.2.3 Testing of equipment that does not have an 
external 50 Ω RF connector (integral antenna 
equipment) 

5.2.3.1 Equipment with an internal permanent or 
temporary antenna connector or using a dedicated test 
fixture 
5.2.3.2 Equipment with a temporary antenna 
connector 

5.2.4 Testing of devices using duty cycle 

5.3 Mechanical and electrical design 

5.3.1 General 

5.3.2 Void 
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spurious domain 

5.4 Essential receiver test suites 

5.4.1 Adjacent channel selectivity 

5.4.2 Blocking or desensitization 

5.4.3 Spurious radiations 

5.5 Tests for RFID systems at 2,45 
GHz 

5.6 Tests for GBSAR systems 

5.6.1 Effective radiated power 

5.6.2 Permitted range of operating 
frequencies 

5.6.3 DAA threshold 

5.6.4 DAA timing parameters 

5.6.4.1 Minimum listen time 

5.6.4.2 Minimum listen time after 
detection 

5.6.4.3 Maximum transmitter on-
time 

5.6.4.4 Minimum transmitter off-
time 

5.6.5 Antenna pattern 

5.6.6 Unwanted emissions in the 
spurious domain 

5.3.3 Transmitter shut-off facility 

5.3.4 Receiver mute or squelch 

5.4 Auxiliary test equipment 

5.5 Test power source 

5.5.0 General 

5.5.1 External test power source 

5.5.2 Internal test power source 

5.6 Normal test conditions 

5.6.1 Normal temperature and humidity 

5.6.2 Normal test power source 

5.6.2.1 Mains voltage 

5.6.2.2 Battery power sources 

5.6.2.3 Other power sources 

5.7 Extreme test conditions 

5.7.1 Extreme temperatures 

5.7.1.1 Procedure for tests at extreme temperatures 

5.7.1.2 Extreme temperature ranges 

5.7.2 Extreme test source voltages 

5.7.2.1 Mains voltage 

5.7.2.2 Battery power sources 

5.7.2.3 Power sources using other types of batteries 

5.7.2.4 Other power sources 
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5.8 General conditions 

5.9 Interpretation of the measurement results 

5.9.0 General 

5.9.1 Measurement uncertainty is greater than 
maximum acceptable uncertainty 

Annex A (normative): Radiated measurements 

Annex B (normative): General description of 
measurement methods 

Annex C (normative): Power limits for RFID systems 
operating in the 2,45 GHz ISM band 

Annex D (informative): Example of implementation 
for restriction of 4 W RFID to in-building use only 

 

Annex A (normative): 
HS Requirements and conformance 
Test specifications 
Table (HS-RTT) 

 

Annex A (informative): 
Relationship between the present document and the 
essential requirements of Directive 2014/53/EU 

Annex B (normative): 
EU wide harmonised national radio interfaces from 1 
GHz to 40 GHz 

Annex C (informative): 
National Radio Interfaces not EU wide harmonized 

Annex D (informative): 
Selection of technical parameters 

Annex E (normative): 
Radiated measurements 

Annex F (normative): 
General description of measurement methods 

Annex G (normative): 
Power limits for RFID systems operating in the 2,45 
GHz band 
Annex H (informative): 
Example of implementation for restriction of 4 W 
RFID to in-building use only 
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Bảng so sánh nội dung của dự thảo quy chuẩn QCVN 74:20xx/BTTTT và  

ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07) 

Dự thảo quy chuẩn QCVN 74:20xx/BTTTT ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07) 

1.1 Phạm vi điều chỉnh 1. Scope 

1.2 Đối tượng áp dụng  

1.3 Tài liệu viện dẫn 2. References 

2.1 Normative references 

1.4 Giải thích từ ngữ 
 

3. Definitions, symbols and abbreviations 

3.1 Definitions  

1.5 Ký hiệu 

1.6 Chữ viết tắt 

3.2 Symbols 

3.3 Abbreviations  

2. Quy định kỹ thuật                     4. Technical requirements specifications 

2.1 Điều kiện môi trường 4.1 Environmental profile  

2.2 Đo kiểm tra sự tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật 

 

5. Testing for compliance with technical 
requirements 

2.2.1. Điều kiện môi trường để đo kiểm 5.1 Environmental conditions for testing 

2.2.2. Thiết bị đo kiểm 

 

5.2 Presentation of equipment for testing 
purposes 

5.2.0 General 

5.2.1 Choice of model for testing 

5.2.2 Testing of equipment with alternative 
power levels 

5.2.3 Testing of equipment that does not 
have an external 50 Ω RF connector 
(integral antenna equipment) 
5.2.3.1 Equipment with an internal 
permanent or temporary antenna connector 
or using a dedicated test fixture 
5.2.3.2 Equipment with a temporary 
antenna connector 

5.2.4 Testing of devices using duty cycle 

2.2.3. Thiết kế cơ và điện 5.3 Mechanical and electrical design 

5.3.1 General 

5.3.3 Transmitter shut-off facility 
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5.3.4 Receiver mute or squelch 

2.2.4. Thiết bị đo kiểm phụ trợ 5.4 Auxiliary test equipment 

2.2.5. Nguồn điện đo kiểm 5.5 Test power source 

5.5.0 General 

5.5.1 External test power source 

5.5.2 Internal test power source 

2.2.6. Các điều kiện đo kiểm chuẩn 5.6 Normal test conditions 

5.6.1 Normal temperature and humidity 

5.6.2 Normal test power source 

5.6.2.1 Mains voltage 

5.6.2.2 Battery power sources 

5.6.2.3 Other power sources 

2.2.7. Các điều kiện chung 5.8 General conditions 

5.8.1 Normal test signals and test 
modulation 

5.8.1.0 General 

5.8.1.1 Normal test signals for data 

5.8.2 Artificial antenna 

5.8.3 Test fixture 

5.8.3.0 General 

5.8.3.2 Mode of use 

5.8.4 Test sites and general arrangements 
for radiated measurements 

5.8.5 Measuring receiver 

2.2.8. Giải thích kết quả đo 5.9 Interpretation of the measurement 
results 

5.9.0 General 

5.9.1 Measurement uncertainty is greater 
than maximum acceptable uncertainty 

2.3  Yêu cầu đối với máy phát 4.2 Transmitter requirements 

2.3.1 Yêu cầu đo đối với máy phát 4.2.1 Transmitter measurement 
requirements 

4.2.1.1 Applicability 
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4.2.1.2 Methods of measurement and limits 
for transmitter parameters 

2.3.2  Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương 
(e.i.r.p) 

4.2.2 Equivalent isotropically radiated 
power (e.i.r.p.) 

4.2.2.1 Applicability 

4.2.2.2 Description 

4.2.2.3 Method of measurement 

4.2.2.4 Limits 

2.3.3  Phạm vi các tần số hoạt động được cho phép 4.2.3 Permitted range of operating 
frequencies 

4.2.3.1 Applicability 

4.2.3.2 Description 

4.2.3.3 Method of measurement 

4.2.3.4 Method of measurement for 
equipment using FHSS modulation 

4.2.3.5  Limits 

2.3.4  Các phát xạ không mong muốn trong vùng 

giả 

4.2.4 Unwanted emissions in the spurious 
domain 

4.2.4.1 Applicability 

4.2.4.2 Description 

4.2.4.3 Method of measurement 

4.2.4.4 Limits 

2.3.5  Chu trình hoạt động 

 

4.2.5 Duty cycle 

4.2.5.1 Applicability 

4.2.5.2 Description 

4.2.5.3 Method of measurement 

4.2.5.4 Limits 

2.3.6 Những yêu cầu bổ sung cho thiết bị FHSS 

 

4.2.6 Additional requirements for FHSS 
equipment 

4.2.6.1 Applicability 

4.2.6.2 Description 

4.2.6.3 Method of measurement 

4.2.6.4 Limits 
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2.4  Yêu cầu đối với máy thu 4.3 Receiver requirements 

2.4.1 Loại máy thu  4.3.1 Receiver category 

2.4.2 Các tiêu chuẩn thực hiện chung 4.3.2 General performance criteria 

2.4.3  Độ chọn lọc kênh lân cận 4.3.3 Adjacent channel selectivity 

4.3.3.1 Applicability 

4.3.3.2 Description 

4.3.3.3 Method of measurement 

4.3.3.4 Limits 

2.4.4  Độ chặn 4.3.4 Blocking or desensitization 

4.3.4.1 Applicability 

4.3.4.2 Description 

4.3.4.3 Method of measurement 

4.3.4.4 Limits 

2.4.4  Bức xạ giả 4.3.5 Spurious radiations 

4.3.5.1 Applicability 

4.3.5.2 Description 

4.3.5.3 Method of measurement 

4.3.5.4 Limits 

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ  

4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN  

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

PHỤ LỤC A (Quy định): Các phép đo bức xạ Annex E (normative):  
Radiated measurements 

PHỤ LỤC B (Quy định): Mô tả tổng quát về 
phương pháp đo 

Annex F (normative): 
General description of measurement 
methods 

PHỤ LỤC C (Quy định): Giới hạn công suất cho 
các hệ thống RFID hoạt động trong băng 2,45 GHz 

Annex G (normative): 
Power limits for RFID systems operating in 
the 2,45 GHz band 

PHỤ LỤC D (Quy định) Danh mục sản phẩm thiết 
bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn phải đảm bảo 
yêu cầu QCVN 74:2020/BTTTT 

 

Thư mục tài liệu tham khảo   
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