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Tóm tắt: 

Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu một ăng ten dành cho thẻ sử dụng công nghệ nhận dạng tần số 
vô tuyến RFID giá thành thấp ở dải tần số siêu cao UHF. Đây là loại ăng ten lưỡng cực được in trên đế 
FR-4 có giá thành thấp (εr = 4.4 và có độ dày 0,8mm). Một đường gấp khúc có dạng chữ E được thêm 
vào hai nhánh của ăng ten lưỡng cực nhằm làm nhỏ kích thước của ăng ten. Ăng ten được cấp nguồn 
bởi một mạng phối hợp trở kháng chữ T với chip UCODE G2XM. Ăng ten thu được có kích thước 70 mm 
x 20 mm x 0.8mm, hệ số phản xạ |S11| < –10-dB, băng thông 250 MHz (800 – 1050 MHz), phủ toàn bộ 
băng tần UHF RFID (860 – 960 MHz). Thêm nữa, ăng ten có đồ thị bức xạ đẳng hướng với độ định 
hướng 1.3dB.  
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Abstract: 

In this paper, we present a low-cost compact Radio Frequency Identification (RFID) tag antenna for the 
toll collection system in the ultra-high frequency (UHF) bands. The antenna is a printed dipole antenna, 
which is built on the top-side of a low-cost FR-4 substrate (εr = 4.4 and a thickness of 0.8 mm). A 
meander-line with E-shaped ending is inserted into each-arm of dipole for the compactness. The antenna 
is fed by a modified T-matching network for impedance matching with the UCODE G2XM chip. The final 
design with overall size of 70 mm x 20 mm x 0.8 mm yields a |S11| < –10-dB bandwidth of 250 MHz (800 
– 1050 MHz), which covers entire UHF RFID bands (860 – 960 MHz). Also, the antenna yields an 
omnidirectional radiation pattern with a directivity of 1.3 dB across its operational bandwidth.  
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