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Anotace 

Tato práce se zabývá problematikou analýzy a návrhu řešení chytrého regálu s 

využitím RFID technologie. V první části jsou představeny již vytvořené chytré regály, 

dále je provedena analýza problému a návrh, nakonec je popsána technologie rádio 

frekvenční identifikace. V druhé části jsou popsány jednotlivá testování pro navržené 

polohy antén a poté i řešení, která byla navržena na základě průběhu testování. 

Klíčová slova 

RFID, testování, poloha, anténa, tag, signál, police 

 

Summary 

This thesis deal with the issues of analysis and design of smart shelf solutions 

using RFID technology. The first part presents an already established smart shelves, as 

well as an analysis of the problem and design, ultimately describes the radio frequency 

identification technology. The second part describes the various testing designed to 

position antennas and then the solutions that have been proposed during testing. 
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1. Úvod 

Práce se zabývá problematikou spojenou s analýzou a návrhem chytrého regálu 

pomocí technologie RFID. Zkratka RFID představuje Radio Frequency Identification 

neboli rádio frekvenční identifikaci. Historie této technologie sahá až do 20. let 

minulého století. 

Chytrý regál představuje regál, ke kterému jsou připevněny antény. Tyto antény 

snímají pomoci RFID technologie police, na kterých jsou předměty, které jsou osazeny 

RFID tagy. Tento regál nám pak umožňuje sledovat v reálném čase stavy na 

jednotlivých policích. Společně se sledováním nám umožňuje například provést rychlou 

inventuru, kterou zvládne jedna osoba. Tímto se můžou například logistickým firmám 

snížit náklady a zároveň se jim může zrychlit proces přepravování.    

Cílem bakalářské práce je nalézt vhodnou polohu antén a sílu signálu tak, aby 

jedna ze dvou použitých antén snímala pouze jednu polici ve vybraném regálu. 

Práce se nejprve zabývá popisem a vymezením řešeného tématu. Je zde popsáno, 

co jsou to chytré regály. Proč se začíná čím dál tím více využívat RFID technologie 

v obchodu a logistice. Jsou zde také představeny již vytvořené chytré regály. 

Následuje část kde je představena technologie RFID. Její začátky, komponenty, 

princip fungování, kmitočtová pásma. Dále je zde popsána analýza a návrh poloh pro 

jednotlivé antény a tagy pro vybraný regál. Na konec je představen program, se kterým 

se provádí testování. 

Poslední část se zabývá praktickou částí a to testováním navržených poloh pro 

antény. Dále jsou zde popsány nové řešení navržené v průběhu testování. Jsou zde taky 

popsány problémy, které nastaly při testování a jejich následné ověřování.   
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2. Popis a vymezení řešeného tématu 

Jeden z hlavních důvodů, proč se začíná stále více používat technologie RFID 

v oblasti obchodu je, že tato technologie dokáže v reálném čase zobrazovat stav zboží a 

tím umožní prodejci například rychleji naskladnit dané zboží zpět do regálu. Aby mohl 

takto rychle reagovat, může zaměstnat více pracovníků, kteří se budou pohybovat po 

obchodě a sledovat stavy zboží v jednotlivých regálech, anebo muže investovat do tzv. 

chytrých regálů. Chytrý regál je vlastně regál stejný jako ostatní s tím rozdílem, že tento 

regál obsahuje navíc anténu, která snímá předměty (na kterých jsou připevněny tagy) na 

něm položené. Tyto regály mu pak v reálném čase budou zobrazovat stavy zboží a díky 

nim bude moct snížit počet zaměstnanců. Chytré regály najdou využití například i 

v archívech nebo tam kde je potřeba mít zabezpečené přístupy. Mezi další použití se 

může zařadit například snadnějšímu zjišťování, které zboží kupují zákazníci nejčastěji. 

 

Obrázek 1 Příklad fungování chytrého regálu [14] 

Na obrázku (viz Obrázek 1) můžeme vidět příklad fungování chytrých regálů. 

Můžeme zde vidět tři regály (shelf 2,1 a master shelf), které obsahují antény. Vespod 

regálů vidíme tři čtečky, které posílají data pře LAN, WLAN nebo GSM sítě. Pokud 

posílají data skrze LAN nebo WLAN, putují tato data na server, na kterém se 

shromažďují, a ze kterého následně pomocí internetu zasílají na server společnosti. Pak 

je možné sledovat stavy jednotlivých regálů například na notebooku. Další možnost 

jako posílat data je skrze GSM sítě.  
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2.1. Existující chytré regály  

Firma SSI Schafer nabízí pojízdné policové regály. Tyto regály mají sloužit 

k uchovávání důvěrných dokumentů, cenností anebo jiného zboží, ke kterému ale mají 

přístup jen určití lidé.  

 

Obrázek 2 Pojízdný chytrý regál [8] 

Pomocí počítače, tabletu nebo smartphonu můžeme nastavit u tohoto regálu 

jednotlivé přístupy. Když pak přijde osoba a přiloží svojí kartu s RFID tagem otevře se 

ji pouze část regálu nebo si může vybrat z částí, ke kterým má zadaný přístup. [7] 

Další firma, která se pokusila implementovat RFID systém společně s chytrými 

regály je Tesco ve Velké Británii. Tato firma začala prodávat pomocí této technologie 

DVD. Tuto metodu zavedla poté, co se často stávalo, že si zákazníci vybírali úspěšné 

filmy a tím rychle mizely z regálů. Pracovník doplňoval DVD zpět do regálů až po delší 

časové prodlevě. Firma tímto ztrácela zisk, protože než pracovník stačil doplnit DVD 

zpět do regálu tak mezitím zákazníci si požadované DVD koupili u jiného prodejce. 

Tento problém byl vyřešen právě nasazením chytrých regálů. Jakmile si zákazník vzal 

DVD opatřené tagem, systém vyslal zprávu obsluze o aktuálním stavu DVD. Obsluha 

pak mohla rychleji reagovat a okamžitě doplnit dané zboží. Systém údajně zvedl tržby o 

čtyři procenta. [11] 
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Firma TCM poskytuje chytré regály pro velké sklady. (viz obrázek 3)

 

Obrázek 3 Chytrý regál, firma TCM [10] 

Každý předmět má svůj RFID tag a zaměstnanci tak dostávají okamžité 

informace o stavu zboží a o době po kterou je zboží skladováno. [9] 

Další příklady použití můžeme nalézt například ve zdravotnictví, logistických 

firem apod. 

 

Obrázek 4 Další příklady použití [15] 
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2.2. Další použití RFID technologie 

Marks and Spencer se také zapojil mezi firmy využívající systémy 

radiofrekvenční identifikace. Při přebírání zboží ve skladu značí každý kus oblečení 

RFID tagem. Tímto krokem se urychluje naskladnění, které trvá průměrně necelých 17 

minut. Kontrola stavu zboží na prodejnách pak probíhá každý týden, a to i přesto, že 

počet kusů oblečení se pohybuje okolo 4500, trvá kontrola pouhých 40 minut. Tento 

krok zvýšil prodeje, snížil ztrátu a ubylo stížnosti zákazníků na chybějící zboží. [11]  

2.3. Shrnutí 

Pokud bych měl shrnout, proč se začíná rozvíjet používání chytrých regálu a 

RFID obecně. Vyzdvihl bych pár hlavních faktů a ty jsou: 

 Možnost sledování stavu například zboží v reálném čase. 

 Rychlejší reakce například při vyskladnění. 

 Rychlost inventur. 

 Možnost zabezpečení, vytvoření přístupu pro jednotlivé osoby. 

 Menší potřeba obsluhujících zaměstnanců. 

 Zvýšení zisku a snížení nákladů. 

Jako jeden z hlavních záporu této technologie bych uvedl vyšší pořizovací 

náklady.  
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3. Analýza řešené problematiky 

V této kapitole se zabývám popisem RFID technologie a následnou analýzou 

vybraného regálu a návrhu řešení. 

3.1. Začátky RFID technologie 

RFID neboli Rádio Frekvenční Identifikace je bezkontaktní automatická 

identifikace sloužící k přenosu a ukládání informací pomocí elektromagnetických vln. 

RFID tagy jsou schopny zaznamenávat, uchovávat a poskytovat relevantní informace o 

objektech v reálném čase. Tuto technologii lze najít v různých odvětvích průmyslu jako 

je logistika, dodávky a expedice, v obchodních řetězcích, ale i třeba pro potřeby 

identifikace zvířat. 

Samotná technologie vychází z principu radaru a její historie zasahuje až do 20. 

let minulého století, kdy se k navigaci letadel začaly používat rádiové vysílače. Z roku 

1939 pochází technologie podobná RFID tzv. IFF (Identification, Friend or Foe), 

používána za války k odlišení vlastních a nepřátelských letadel. 

V letech 1950 až 1960 probíhal vývoj rádiových komunikačních systémů, 

probíhalo testování a vyvíjely se aplikace, které by mohly být využity v praxi. První 

aplikace, které byly uvedeny do praxe, byly založeny na jednobitových čipech, které 

signalizovaly, zda jsou či nejsou funkční. Toto řešení slouží například jako systém proti 

krádežím v obchodech, tato technologie se nazývá EAS (Electronic Article 

Surveillance)  

První skutečný RFID čip přivedla americká Los Alamos Scientific Laboratory 

roku 1973. V sedmdesátých letech se na vývoji podílela řada firem, mimo jiné IBM, 

ComServ a FairchChild. Od roku 1980 až 1990 začaly vznikat komerční aplikace (např. 

bezkontaktní karty sloužící k identifikaci vstupů do budov, mýtné brány apod.) 

Mezi hlavní výhody RFID patří bezkontaktní povaha, která nepotřebuje pro 

identifikaci přímou viditelnost ani polohu, přenosu dat nebrání špatné optické ani 

atmosférické podmínky, rychlost čtení. [13] 
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3.2. Systém RFID 

3.2.1. RFID komponenty 

RFID komponenty se dají rozdělit na tři hlavní části. 

 Transportér neboli RFID tag, ten je tvořen čipem, cívkou nebo anténou 

popřípadě i vlastním zdrojem energie. Všechny tyto součásti jsou pak 

umístěny například na papírové podložce, která má na sobě čárový kód.  

 Čtecí zařízení neboli RFID reader (dále jen čtečka), ve čtečce jsou 

obsaženy dva okruhy, jeden pro vysílání a druhý pro přijímání a následné 

dekódování informace. 

 Anténa – pokud není součástí čtečky 

 Řídící software (middleware), Middleware je software, který se používá 

pro sběr a filtrování dat z okolních systémů.  Nasbíraná data jsou 

zpracována, transformována do příslušných datových formátů a předána 

dalším informačním systémům. Laicky řečeno, middleware můžeme 

chápat ve své podstatě jako lepidlo, které drží všechny systémy 

pohromadě. [13,12] 

3.3. Princip fungování 

RFID technologie může být založena na využití buď pasivních, anebo aktivních 

RFID tagů. 

3.3.1. Pasivní systém 

Pasivní systém znamená, že tag neobsahuje vlastní zdroj energie, a je proto 

závislý na dodávce energie z antény čtecího zařízení. Pasivní systém se nejvíce používá 

pro jednoduchou identifikaci například zboží. 

Abych přiblížil, jak funguje pasivní systém, vyberu si pro ukázku například 

obchodní řetězec. Mezi výrobky, kde se lze setkat s pasivním tagem, patří např. 

čokoláda. Pokud vezmu čokoládu a namířím si to k pokladnám s úmyslem, že ji 

nezaplatím, stane se následující. Mezi pokladnami jsou plastové sloupky, které vydávají 

zvukové signály, když se snaží někdo něco pronést bez zaplacení. V těchto sloupcích je 

schovaná anténa se čtečkou. Čtečka prostřednictvím antény vysílá do svého okolí 
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elektromagnetickou vlnu na předem dané frekvenci. Pokud se tedy objevím 

v dostatečné vzdálenosti od čtečky s čokoládou opatřenou tagem, tak anténa umístěna 

v tagu začne přijímat tyto vlny. Indukované napětí na anténě tagu vyvolá střídavý 

elektrický proud, který se usměrní a začne nabíjet kondenzátor. Když toto napětí 

dosáhne minimální potřebné úrovně, spustí řídící obvody uvnitř tagu a ten začne 

odesílat odpovědi čtečce. Čím blíž budu k pokladnám, tím víc bude signál silnější. 

Jakmile se začnu vzdalovat, signál začne slábnout. Pokud tag neodstraníme nebo 

nespálíme obvod (to se dělá u pokladny po projetí přes čtecí zařízení čárového kódu), 

tak čtečka začne po náhlé ztrátě signálu houkat. Tento případ identifikace je však jiný. 

V takovémto RFID tagu není uložena žádná informace o tom, co je to za výrobek, kdy 

byl vytvořen apod. Tento RFID tag má pouze tu funkci, že v případě, kdy nedojde 

k jeho zničení, zpravidla u pokladny, tak v případě průchodu přes elektromagnetické 

pole dojde k aktivaci zvukové signálu, který upozorňuje na to, že zboží neprošlo přes 

pokladnu. 

3.3.2. Aktivní systém 

U aktivní ho systému nejde pouze o identifikaci ale také i o další funkce 

například měření teploty. Aktivní systém využívá aktivní tagy, to znamená že, tyto tagy 

obsahují vlastní zdroj energie a nejsou tak závislé na čtecím zařízení jako pasivní tagy, 

dále můžou obsahovat různé snímače pro měření fyzikálních veličin. 

Pro přiblížení principu fungování aktivního systému si vyberu jako ukázku 

RTLS (Real-Time Locating System), jedná se o systém sloužící k lokalizaci osob nebo 

věcí v reálném čase v rámci nějaké budovy nebo vymezené oblasti. Vysílače neboli 

aktivní tady, jsou nošeny lidmi, používají se k lokalizaci vozidel, zboží nebo 

zdravotnického materiálu. RTLS je podobný GPS (Global Position System), který je 

používán například k sledování mobilních telefonů nebo dalších systému založených na 

pasivním určování polohy. RTLS ve většině případů nezobrazuje rychlost, směr pohybu 

ani prostorovou orientaci například člověka nebo vozidla. Základem systému je rádiová 

frekvence, ovšem používají se i systémy například na optickém, infračerveném, nebo 

akustickém základě. 

Pro lokalizaci pomocí tohoto systému slouží poměrně hodně metod. Uvedu zde 

metodu RSSI (Recieved Signal Strength Indication) která se hodí pro lokalizaci osob 
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v určité budově. Tato metoda využívá závislost síly signálu na vzdálenosti od vysílače 

(aktivního tagu). Pokud se budu například pohybovat po chodbě, kde budou po její 

délce rozmístěny přístupové body, tak tyto body budou přijímat rádiový signál z mého 

tagu a podle síly signálu mezi jednotlivými přístupovými body dokážou určit mou 

polohu. Vše závisí taky na tom, jak je tento systém nastavený (zkalibrovaný) v řídícím 

softwaru, to znamená pro jaké stavy je určena jednotlivá poloha. Například bude-li mezi 

dvěma přístupovými body vzdálenost 5 metrů s tím že, v cca 2,5 metrech od první 

antény bude síla přijímaného signálu ±50% pro každou s obou antén, tak můžu 

v softwaru nastavit pro tento stav výchozí pozici tj. že tag se nachází v cca 2,5 metrech 

od první antény. [3,4]         

 

3.4. Kmitočtová pásma systému RFID 

RFID systémy využívají rádiové vlny (jak bylo zmíněno výše), které pracují na 

různých vlnových délkách. Rádiové vlny respektive elektromagnetické vlny jsou 

tvořeny pohybujícími se elektrony, které se skládají z oscilujících elektrických a 

magnetických polí navzájem kolmých na sebe. Tyto vlny mohou, ale také nemusí 

procházet různými druhy materiálů. To jak bude procházet daným materiálem, záleží na 

délce rádiové vlny (frekvenci). Vzdálenost mezi dvěma nejnižšími nebo nejvyššími 

body se nazývá vlnová délka. Pokud dojde ke kompletní oscilaci jedné vlnové délky, 

nazýváme to cyklus. Čas, který je potřebný k dokončení jednoho cyklu je nazýván jako 

perioda oscilace. Počet cyklů za jednu sekundu udává tedy frekvenci vlny, která je 

vyjádřená v jednotkách Hertz – Hz. Pokud máme například frekvenci vlny 1Hz, 

znamená to, že vlna osciluje rychlostí jeden cyklus za sekundu. 
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Obrázek 5 Zobrazení Elektromagnetické vlny [6] 

Pracovní kmitočet je parametr, který určuje čtecí dosah a interakci s okolním 

prostředím. Zde platí, že čím vyšší frekvence, tím je přenos dat rychlejší, a zároveň 

delší vzdálenost, ve které je schopná čtečka komunikovat s tagem. Bohužel s tím 

přichází další problém a to citlivost na přítomnost problematických (izolujících) 

materiálů jako je uhlík, kovy apod. 

Při návrhů RFID systému je jedna z nejdůležitějších fází volba frekvence. 

Frekvence můžeme rozdělit do čtyř hlavních kategorií. [12] 

3.4.1. LF (Low Frequency)  

Frekvenční pásmo o kmitočtu 125 – 134 kHz. Toto pásmo má velmi krátkou 

čtecí vzdálenost (do cca. 20cm) společně s nízkou přenosovou rychlostí. Tuto frekvenci 

můžeme nalézt například u identifikačních karet, které je potřeba přikládat prakticky 

skoro až ke čtečce. 

3.4.2. HF (High Frequency) 

Frekvenční pásmo 13,56MHz. Pásmo HF má již vyšší čtecí vzdálenost než je u 

LF a to do cca. 1 metru. Tento systém je využíván především u pasivních tagů. Má nižší 

přenosovou rychlost a poskytuje v přítomnosti tekutin a kovů vysokou spolehlivost. 

3.4.3. UHF (Ultra High Frequency)  

Frekvenční pásmo 860 – 960MHz. Pásmo UHF umožňuje přenášet informace na 

vzdálenosti několika metrů. UHF systémy mají v různých zemích světa přiděleny různá 

frekvenční pásma. U této technologie je využíván standart ISO 18000 a je určena 
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zejména pro docházkové systémy, knihovní systémy nebo logistické procesy 

(identifikaci zboží a palet).  

3.4.4. MW (Microwave)  

Frekvenční pásmo 2,45 – 8 GHz. MW pásmo pracuje v blízkosti frekvenčního 

pásma Wi-Fi sítí. Charakteristickým znakem je zde velká čtecí vzdálenost a vysoká 

přenosová rychlost, bohužel se špatným výkonem pokud je v přítomnosti kov nebo 

tekutina. Tato frekvence využívá aktivní tagy, protože s vlastním zdrojem energie 

dokáže tag zvýšit čtecí vzdálenost až na několik desítek metrů. Využívá se například 

pro Real time identifikaci vozidel ve velké hale. [12]       

3.5. Typy antén 

Antény hrají v RFID systémech velkou roli, na nich záleží, jak bude systém 

fungovat na jaké frekvenci pracovat a například do jaké dálky vysílat a naopak z jaké 

dálky přijímat signál. 

Antény se dělí podle několika základních parametrů.  

 Frekvence 

 Polarizace 

 Zisk antény 

 Impedance 

 Směrové vlastnosti 

3.5.1. Frekvence 

Jak bylo zmíněno výše, frekvence nám určuje, do jaké vzdálenosti bude možné 

vysílat a přijímat informace. Nejčastější používaná frekvence je UHF tzn. 860 - 960 

MHz. Tato frekvence je ještě rozdělená pro jednotlivé kontinenty, s tím že každá část 

kontinentu používá přidělenou frekvenci (viz Obrázek 6). Evropa má přidělenou 

frekvenci 862 – 870 MHz.  
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Obrázek 6 Pásma RFID [1] 

Z obrázku (obrázek 6 Pásma RFID) je zřejmé že asijsko-australský region 

dokáže komunikovat s kterýmkoliv regionem na světě. V praxi to znamená že, pokud 

budeme chtít implementovat RFID systém například v Japonsku budeme moci nakoupit 

antény kdekoliv na světě. Naopak pokud budeme chtít implementovat systém v Evropě, 

už nebudeme moct si objednat antény z Ameriky. [16] 

3.5.2. Polarizace 

U antén se používají dva typy polarizace, lineární a kruhové, lineární se dále dělí 

na horizontální a vertikální, kruhové se děli na levotočivé a pravotočivé. Polarizace 

znamená, jak anténa vysílá signál. Pokud budu mít lineární anténu horizontální a druhou 

lineárně vertikální, tak mezi anténami neproběhne žádná komunikace. V RFID 

systémech se více využívají antény s kruhovou polarizací. 
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Obrázek 7 Typy polarizace [5] 

3.5.3. Zisk antény 

Zisk antény se uvádí v dB (decibely). Zisk se uvádí proto, že do antény není 

přiváděná žádná dodatečná energie kromě signálů například ze čtečky. Anténa, která má 

kladný zisk, například 2,5 dBi, je vždy nějak směrová, to znamená, že vysílání a 

přijímaní se soustředí pouze do určitého směru, ostatní směry zůstávají hluché. Zisk 

antény určuje, o kolikrát je určitý směr zvýhodněný oproti ostatním směrům tj. kdyby 

anténa byla všesměrová. 

3.5.4. Impedance 

Impedance značí odpor antény při průchodu signálu. Impedance by měla být 

stejná jak u antény, tak i u kabelu aby nedocházelo ke ztrátám signálu. Čím menší 

impedance tím menší ztráta signálu. 

3.5.5. Směrové vlastnosti  

Směrové vlastnosti určují, do jakých směrů bude anténa vysílat. Směr antén se 

může rozdělit do tři kategorií. Všesměrové, sektorové a směrové. 

Všesměrové antény vysílají/přijímají ve všech směrech. Sektorové antény 

vysílají/přijímají do určitého sektoru který bývá ohraničen úhlem vyzařování, u 

nejlevnějších antén začíná tento úhel na cca 30 stupních. Směrové antény 

vysílají/přijímají do určitého směru, výhoda směrových antén oproti všesměrovým je, 

že směrové mají velký zisk signálu. To umožňuje lepší kvalitu vysílání nebo příjmu. [2] 
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3.6. Čtečky    

Aby mohly antény správně fungovat, potřebují být připojeny ke čtečce, která 

bude informace dekódovat a následně posílat do softwaru který nám je zobrazí. Čtečka 

obsahuje vstupy pro antény a výstupy pro připojení k počítači. Skrze software se pak na 

čtečce nastavují parametry pro příjem signálu.  

3.7. Analýza a návrh 

Prvotní analýzu jsem provedl v laboratoři při seznámení s policí, anténami a 

čtečkou. Při prvotním nákresu (viz. Obrázek 8), jsem si vyznačil předběžnou polohu 

antén a polohu tagů tak abych mohl ověřit, že signál vysílaný z antén bude po celé 

polici. 

 

Obrázek 8 Prvotní nákres 

 Jako jeden z prvních problémů, který mě napadl, byl fakt, že signál bude 

procházet skrze dřevěné police, a proto ho bude potřeba nejspíše pro jednotlivé police 

odstínit, aby nedocházelo k tomu, že anténa například ze spodní police bude snímat tagy 

z vrchní police a naopak. V dalším bodu analýzy jsem se věnoval tomu, jak antény 

upevnit a následně zapojit. Vyloučil jsem připevnění pomocí šroubů na pevno, jednak 

bych mohl poničit antény a následná manipulace by byla obtížná. Druhá varianta byla 

oboustranná lepicí páska, ta vyhovovala lépe pouze v tom, že bych nemusel vrtat do 

antén, ale manipulace by byla také obtížná, oboustranné lepicí pásky se špatně 

sundávají z jakéhokoliv povrchu a také se špatně odlepují. Poslední varianta byla 
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klasická lepicí páska, která neponičí povrch antény a manipulace s ní je jednoduchá. 

Poslední bod analýzy spočíval v připojení antén ke čtečce, chtěl jsem, aby kabely vedly 

pokud možno za policí, usnadnilo by to práci (kabely by se nepletly pod rukama) a také 

by to vypadalo lépe. Ukázalo se, že police nejsou na pevno připevněné tak že se stačilo 

pouze odsunout a kabely protáhnout zadem. Po dokončení analýzy jsem se pustil do 

testování.         

3.8. Software pro testování 

Pro testování jsem využil software přímo vytvořený pro čtečku, se kterou jsem 

pracoval. Software se jmenuje MultiReader for speedway. Je to poměrně jednoduchý 

software, co se týče ovládání. Prostředí je přehledné a rychle jsem se v něm zorientoval. 

Nejvíce jsem se pohyboval, v konfiguračním menu pro antény Mode, RF, Power (viz. 

Obrázek 9). V tomto nastavení jsou dvě hlavní části, které jsem využíval k testování. 

První je část s názvem Reader antenna port, a dále jsou tam kolonky s názvy port 1 až 

port 4. Tyto kolonky slouží k přepínání jednotlivých portů, ke kterým jsou připojeny 

antény. Já jsem používal pouze dvě antény, proto jsem přepínal pouze mezi dvěma 

porty. Další část je tabulka umístěna nad částí s porty.  

 

Obrázek 9 Konfigurační menu pro antény 
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V této tabulce se zapínají nebo vypínají antény pomocí zaškrtávacího políčka 

pod nadpisem Ant. a dále v kolonce Tx Power se nastavuje síla jednotlivé antény. Jako 

další část, ve které jsem pracoval, byl typ spuštění Run Mode (viz Obrázek 10). Zde 

jsem v kolonce Run mode přepínal mezi Single inventory a Margin test. Na obrázku 

(Obrázek 10) je vidět Margin test, při kterém, jsou otevřeny možnosti, které se dají 

nastavit. Při Single inventory testu je vše znepřístupněné, tento mód funguje tak, že se 

pouze spustí čtečka při nastavení, které jsem si nastavil výše (viz Obrázek 9) a snímá 

tagy v reálném čase, které jsou pak zobrazovány v hlavním okně. Margin test slouží pro 

zjištění síly signálu pro jednotlivé vzdálenosti rozmístěných tagů. V praxi to znamená, 

pokud položím za sebe s určitým rozestupem tagy a spustím Margin test, tak antény 

podle určeného nastavení začnou zvyšovat signál a následně zobrazovat v okně 

programu při jaké síle signálu byl jednotlivý tag zachycen. U Margin testu se proto 

zadává, od jaké síly signálu má začínat a u které skončit, dále pak čas po kterém se 

zvýší síla signálu a kolik dBm (decibel miliwattu) přidat na jeden krok.      

 

Obrázek 10 Run Mode 
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4. Testování a návrh řešení 

V této kapitole se věnuji testování navržených poloh a hledání síly signálu. 

Následně navrhuji řešení pro zastínění polic a ověřuji domněnky vzniklé v průběhu 

testování. 

 

4.1. Testování první polohy 

Testovat jsem začínal s polohou, kdy anténa byla připevněna na bok police (viz. 

Obrázek 11).

 

Obrázek 11 Poloha 1 

  Jak jsem zmiňoval výše, anténa byla připevněna pomocí lepicí pásky k boku 

police. Následně jsem nastříhal a vybral 9 tagů, které byly rozmístěny, do čtverce po 

celé polici taky abych pokryl celou část (viz Obrázek 12). 

 

Obrázek 12 Rozmístění tagů 
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Dále jsem nastavil hodnoty pro Margin test. Spodní hranici jsem nastavil na 15 

dBm, horní hranici na 31,50 dBm a zvyšování signálu na krok na 1dBm. Po spuštění 

testu se ukázalo, že anténa i po dosažení 31,50 dBm nebyla schopna načíst levou stranu 

police a také tagy které ležely pod ní tedy na pravé straně. Proto jsem musel posunout 

tagy na levé straně kousek doprava a tagy na pravé zase kousek do leva a spustit test 

znova. Tentokrát už anténa načetla celou pravou stranu, ale již nebyla schopna načíst 

dva horní tagy na levé straně. Zkusil jsem tedy pousnout tagy ještě kousek doprava a 

test zopakovat. Po třetím pokusu již anténa načetla všechny tagy, bohužel v tomto 

případě byla pravá strana příliš vzdálená od okraje (viz Obrázek 13), a proto jsem tento 

výsledek testu označil za nevhodný pro další použití. 

 

Obrázek 13 Poloha 1, konečné rozmístění 

 

4.2. Testování druhé polohy 

Jako druhou polohu pro testování jsem vybral takovou, při které je anténa 

připevněna k horní polici zespodu tak, aby signál vysílala na polici pod ní (viz Obrázek 

14).  
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Obrázek 14 Poloha 2 

Znova jsem rozmístil tagy do testovací polohy (viz. Obrázek 12) na polici 

umístěnou pod anténou a spustil Margin test se stejnými hodnotami jako u polohy 1. 

Test mi ukázal, že anténa načetla všechny tagy, které byly umístěné na polici pod ní. To 

znamená, že test vyhověl a anténa načetla všechny tagy na polici. 

4.3. Testování třetí polohy  

Třetí polohu jsem vybral takovou, u které je anténa připevněna znova zespod 

police, tak jako u druhé polohy, ale tentokrát směřovala nahoru, tzn. na polici, na kterou 

byla připevněna (viz Obrázek 15). Opět jsem tedy rozmístil tagy do testovací polohy 

(viz Obrázek 12) a spustil Margin test se stejnými hodnotami jako u předešlých 

testování. Výsledky byly stejné, jako u polohy 2 to znamená, že anténa načetla všechny 

tagy na celé polici, ke které byla anténa připevněna. Výsledky tohoto testu jsem tedy 

také označil jako úspěšné. Vybral jsem si tedy, že budu pokračovat v testování 

s polohou 2 a 3 (viz. Obrázek 14 a 15). 
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Obrázek 15 Poloha 3 

 

4.4. Testování snímání tagu na vedlejších policích. 

Antény v poloze 2 a 3 již byly připevněny tak, jak bylo potřeba a tedy nebylo 

nutné dále zasahovat do jejich polohy. Začal jsem se spodní anténou, tedy anténou na 

poloze 3 (viz Obrázek 15). Dále jsem rozmístil tagy na druhou polici tedy, jako 

kdybych chtěl testovat polohu 2 (viz Obrázek 16) a spustil jsem Margin test. 

 

Obrázek 16 Rozmístění tagů pro polohu 3 

 Ukázalo se že, při 18 dBm již načítá první tag, který leží uprostřed police. 

Přepnul jsem tedy z Margin testu na Single inventory test a v nastavení pro jednotlivé 

antény jsem pro anténu na poloze 3 nastavil sílu signálu na 17dBm. Poté jsem tagy 

přesunul na polici o jednu níže, tj. na polici, ke které byla připevněna aktuální anténa. 

Zapnul jsem test, ale bohužel výsledky byly nevyhovující, protože anténa načetla pouze 
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prostřední tag. Z toho vyplývá že, test byl neúspěšný, protože při 17 dBm anténa sice 

není schopna načíst tagy z police o patro výš, ale při této síle je schopna načíst pouze 

jeden tag z police, ze které by měla načíst všechny tagy. 

Pustil jsem se tedy do testování polohy 2. Poté jsem se přesunul do testovacího 

menu a přepnul ze Single inventory testu na Margin test stále se stejnými hodnotami. 

Tagy jsem přesunul na spodní polici jako u testování polohy 3 (viz Obrázek 17) a 

spustil test. 

 

Obrázek 17 Rozmístění tagů pro polohu 2 

 Znova se ukázalo, že anténa načetla všechny tagy ze spodní police, ale zde už 

byla potřeba větší síla k zachycení prvního tagu než u předešlé polohy 3. Anténa první 

tag načetla až při 23 dBm. Pokračoval jsem tedy dále a přesunul tagy ze spodní police 

zpátky na polici přímo pod anténou a rozmístil do testovací polohy. V módu testování 

jsem přepnul na Single inventory test a v nastavení antény jsem zvolil sílu signálu 22 

dBm. Po spuštění testu se ukázalo, že anténa není schopna načíst všechny tagy, podařilo 

se ji načíst pouze 8 tagů. Z toho vyplynulo, že opět test nevyhověl, protože anténě 

nestačí 22 dBm k načtení všech tagů na polici, na které je má načíst a zároveň při 

nastavení 23 dBm už načítá i první tag ze spodní police. Oba testy neuspěly, bylo to 

možná způsobeno tím, že na policích nebylo nic jiného než čisté tagy (signál prochází 

lépe prázdnými policemi než policemi naplněnými předměty). Abych si ověřil tuto moji 

domněnku, přesunul jsem se na testování s předměty, na které jsem umístil tyto tagy. 
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4.5. Testováni s předměty       

   Antény jsem ponechal ve stejných pozicích, pouze jsem vybral v laboratoři 7 

náhodných předmětu, na které jsem připevnil RFID tagy (viz Obrázek 18).  

 

Obrázek 18 Vybrané předměty s RFID tagy 

Rozmístil jsem předměty po policích. Na vrchní jsem rozložil čtyři předměty na 

spodní pak tři. V testování jsem pokračoval z předchozí aktivní anténou tedy na poloze 

2 (viz Obrázek 14). Ponechal jsem aktivní Single inventory test a nastavil jsem sílu na 

23 dBm, protože to byla síla, při které anténa byla schopna načíst všechny tagy na 

polici. V programu po spuštění testu jsem potřeboval vidět pouze 4 načtené tagy, abych 

se ujistil, že anténa snímá pouze tu polici, kterou má snímat. Spustil jsem tedy Single 

inventory test. Ukázalo se, že anténa načetla pouze 4 tagy tak, jak jsem potřeboval. 

Abych ale ověřil, že jsou to opravdu tagy na vrchní polici, začal jsem postupně odebírat 

předměty z vrchní police a sledoval v programu, jestli zčervenají. Pokud zčervenaly, 

znamenalo to, že jsem odejmul předmět, který byl načtený, pokud by žádný z načtených 

tagů v programu nezčervenal, znamenalo to, že předmět, který jsem odejmul, nebyl 

načtený a místo něho se načetl předmět ze spodní police (viz Obrázek 19).  
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Obrázek 19 Zčervenání načtených tagů 

Postupně jsem tedy odejmul a vrátil zpět všechny čtyři předměty. Ukázalo se, že 

anténa načetla pouze předměty z jedné police, bohužel při odejmutí předmětu 

z prostřední části police se načetl předmět, který byl na polici o patro níže. Test se tedy 

opět nepovedl, a proto jsem se přesunul na testování polohy 3 (viz Obrázek 20).  

 

Obrázek 20 Poloha 3 
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V programu jsem přepnul antény, tzn. deaktivoval jsem anténu na poloze 2 a 

aktivoval anténu na poloze 3. Následně jsem se přepnul do výběru testovacího módu a 

vybral jsem Margin test, protože při předešlém testování jsem došel k výsledku, že při 

17 dBm anténa sice není schopná načíst tagy, které jsou o polici výše, ale ani není 

schopná načíst všechny tagy, které jsou na polici, kterou má snímat. Margin test jsem 

nechal nastavený tak jako u předchozích testů s tím rozdílem, že ho nenechám dojet až 

dokonce, tedy až do síly 31,5 dBm ale zastavím ho hned, jakmile načte první tři tagy 

tedy první tři předměty. Spustil jsem test, a jakmile se načetly tři předměty (tagy), test 

jsem zastavil. Z programu jsem vyčetl, že třetí tag se načetl při síle 22 dBm.  

V nastavení jsem, se přepnul zpátky na Single inventory test a u nastavení antén 

jsem nastavil sílu 22 dBm. Dále jsem pokračoval, jako u předchozího testování tzn. 

odjímal jsem předměty a vracel zpátky a zároveň jsem sledoval, zdali načtené tagy 

v programu zčervenávají nebo ne. Opět se ukázalo, že se opravdu jednalo o tagy pouze 

na spodní polici, bohužel jako u předchozího testování se ukázalo, že po odejmutí 

předmětu se načetly předměty z vrchní police. Z tohoto testování vyplynulo, že se 

potvrdilo to, o čem jsem se zmiňoval výše, tj. že přes prázdné police prochází signál 

snadněji než přes police, na kterých jsou předměty.  

Protože jsem chtěl, aby chytrý regál fungoval tak jak má, tzn. aby jednotlivá 

anténa načítala pouze polici, pro kterou je určena, musel jsem vymyslet jak ji zastínit. 

4.6. Návrh zastínění    

Jako prvotní návrh jsem zvolil zastínění pomocí hliníkové fólie. Potřeboval jsem 

ale ověřit, zda opravdu dokáže plně odstínit signál, protože zatím jsem hliníkovou fólii 

používal pouze k zesílení signálu. Využil jsem tedy 10 metrů dlouhou hliníkovou folii a 

začal s první zkouškou, zda dokáže zastínit tak, jak potřebuji. Ustřihl jsem kousek fólie, 

položil 3 tagy na polici, na ně jsem položil fólii a zapnul jsem test. Zkouška se vydařila, 

anténě se nepodařilo načíst tagy, které byly pod fólií.  

Vytáhl jsem tedy polici ze skříně a po celé její délce jsem roztáhl fólii, kterou 

jsem následně přilepil pomocí lepicí pásky k polici (viz Obrázek 21).  

Vrátil jsem polici zpátky do skříně a pokračoval jsem v testování.  
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Obrázek 21 Hliníková fóli na polici 

4.7. Testování se zastíněním   

Jako první jsem otestoval zastínění jednotlivých polic. V programu jsem 

ponechal zvolený Single inventory test s aktivní anténou na poloze 2 (viz Obrázek 22) a 

sílou signálu 23dBm tj. síla, která při testování s předměty načetla všechny tagy kromě 

těch, které ležely na jiné polici. Na spodní polici jsem nechal 3 předměty (viz Obrázek 

24), zbytek jsem vytáhl ven. 
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Obrázek 22 Poloha 2 testování zastínění 

 Zapnul jsem test, po kterém se v programu nezobrazovaly žádné načtené tagy, 

což znamenalo, že zastínění funguje. Přepnul jsem v programu na druhou anténu na 

poloze 3 (viz Obrázek 23) a nastavil sílu signálu na 22 dBm ze stejného důvodu jako u 

antény na poloze 2. Přehodil jsem předměty na vrchní polici a spustil test. 

 

Obrázek 23 Poloha 3 testování zastínění 

 Znovu se ukázalo, že anténa nenačetla žádné tagy, odstínění tedy fungovalo pro 

obě antény. 
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Obrázek 24 Rozložení předmětů 

 Po úspěšném prvním testu zastínění jsem pokračoval v testování s předměty na 

obou policích. Vložil jsem tedy zpět všechny předměty opatřené tagy (viz Obrázek 18). 

Začal jsem nejprve s anténou na poloze 2. Opět jsem zvolil metodu, při které spustím 

Single inventory test a postupně budu odjímat jednotlivé předměty a sledovat jestli 

načtený tag v programu  zčervená. Test skončil úspěšně, anténa načetla všechny tagy na 

polici a při odejmutí již nenačetla tagy ze spodní police. Ten samý výsledek se potvrdil i 

při testování antény na poloze 3. 

Při tomto testování jsem si všiml několika věcí. Například, že nezáleží jen na síle 

signálu k tomu, aby anténa načetla všechny tagy, ale i na poloze tagu tj. jeho umístění 

na předmětu dále pak také na směru, velikosti předmětu a jeho materiálu. Také, že když 

jsem se přiblížil ke skříni, tak anténa načetla jeden předmět ze spodní police, který ale 

po mém odstoupení ztratila. Tento fakt byl pravděpodobně způsoben tím, že se ode mne 

signál odrazil a dostal se na spodní polici. Abych si potvrdil domněnku o poloze tagu a 

jeho směru potřeboval jsem otestovat další polohy.  
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4.8. Testování polohy a směru tagu  

Jako první polohu jsem zvolil polohu antény 1 (viz Obrázek 25), protože při 

prvním testování anténa nebyla schopna zachytit tagy na levé straně. Mohlo to být 

způsobeno právě polohou tagu a směrem tagu. 

 

Obrázek 25 Poloha 1 - testování polohy 

 Přesunul jsem tagy ze tří předmětů na boční strany a u jednoho předmětu jsem 

nechal tag na vrchní straně. Následně jsem je rozmístil po polici (viz Obrázek 26) s-tím, 

že velký osciloskop jsem položil na pravou stranu a na levou stranu jsem postavil kufřík 

nasměrovaný tagem k anténě. Učinil jsem tak z toho důvodu, abych ověřil, zda při 

tomto stavu načte anténa tag. U předmětu vpravo jsem chtěl ověřit, zda zastíní černý 

notebook, který byl umístěn uprostřed police a který měl tag nalepený na vrchní straně. 
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Obrázek 26 Rozmístění předmětů pro polohu 1 

 Sílu signálu jsem tentokrát nastavil na 31,5 dBm a spustil test. Anténa načetla 

všechny tagy kromě prostředního notebooku a také načetla jeden předmět z police 

zespod. To znamenalo, že osciloskop, který byl umístěn vpravo před anténou, 

nejenomže zastínil notebook, který byl položený vedle něj, ale zároveň odrazil část 

signálu, který prošel pravděpodobně bokem police a načetl předmět, který byl na spodní 

polici. Po odstranění osciloskopu zmizel načtený předmět ze spodní police a načetl se 

notebook. Dále jsem pak otočil kufřík na levé straně tak že tag směřoval do levého boku 

police. Anténa poté nemohla načíst tag.  

Jako další novou polohu jsem zvolil vzadu na zadní stěně (viz Obrázek 27). Tato 

poloha mě napadla až při průběhu testování. 
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Obrázek 27 Poloha 4 

 Polohu jsem nepoužil, protože po testování s předměty se ukázalo, že větší 

kovové předměty zastíní signál antény, to znamená, že pokud bych anténu připevnil na 

zadní stranu a před ní vložil vyšší předmět, tak by pravděpodobně anténa nenačetla 

tagy, které by byly před předmětem. Upevnil jsem tedy anténu a rozmístil předměty (viz 

Obrázek 28).  

 

Obrázek 28 Rozmístění předmětů pro polohu 4 

Síla signálu jsem nastavil znovu na 31,5 dBm. Anténa po spuštění testu načetla 

všechny předměty. Zkusil jsem tedy přemístit předměty, abych zjistil, jak bude anténa 

snímat, pokud před ní vložím vyšší předmět. Umístil jsem tedy kufřík přímo před 

anténu tak, že tag směřoval směrem ven ze skříně a před něj jsem umístil osciloskop 

s tagem, který směřoval k anténě (viz Obrázek 29). Po zapnutí testu se ukázalo, že nejen 

anténa nenačetla signál z předmětu před kufříkem, ale zároveň kufřík odrazil část 
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signálu zpátky a ten se dostal pravděpodobně skrze zadní část, která nebyla zastíněná, 

až na spodní polici, kde načetla dva předměty.  

 

Obrázek 29 Rozmístěni č.2 pro prolohu 4 

Toto testování potvrdilo moji domněnku, že záleží na tom, jak je tag 

nasměrován, a také na pozici jednotlivých předmětů. Pokud jsou tagy nasměrovány 

směrem k anténě, je pak snadnější je načíst než když jsou například nasměrovány na 

opačnou stranu.   

4.9. Shrnutí       

    Abych shrnul přehledně celé měření, vytvořil jsem tabulky, které zobrazují 

testy a jejich výsledky. Použil jsem konečnou sílu signálu. V kolonce počet načtených 

tagů je zobrazeno počet tagů, které byly načteny při dané síle signálu. V kolonce počet 

načtených tagů z druhé police zobrazuje počet tagů, které byly načteny při dané síle 

signálu z druhé police. Poslední kolonka zobrazuje, jestli test vyhověl daným 

požadavkům anebo ne. 

Základní testování (viz tabulka 1). U tohoto testování bylo potřeba zjistit, zdali 

antény v daných polohách jsou schopny načíst všechny tagy, které byly rozmístěny do 

základní polohy. 
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Tabulka 1 Základní testování 

Základní testování 

Poloha Síla signálu Počet načtených tagů Výsledek 

1 31,5 dBm 3 Nevyhověl 

2 31,5 dBm 9 Vyhověl 

3 31,5 dBm 9 Vyhověl 

 

Jako další testování bylo testování snímání tagu na vedlejší polici (viz Tabulka 

2). U tohoto testu bylo potřeba zjistit, jaká síla signálu je potřebná k tomu, aby anténa 

načetla tagy z police, ale již nenačetla tagy z police vedlejší. Výsledek vyhověl pouze 

tehdy, když anténa načetla všechny tagy z police, ze které měla a zároveň když 

nenačetla ani jeden tag z police vedlejší. Tabulka zobrazuje maximální sílu signálu 

k tomu, aby nebyla schopna anténa načíst tag z vedlejší police.   

Tabulka 2 Testování, snímání tagu na vedlejší polici 

Testování, snímání tagu na vedlejší polici 

Poloha Síla signálu Počet načtených tagů Výsledek 

2 22 dBm 8 Nevyhověl 

3 17 dBm 1 Nevyhověl 

 

Třetí testování bylo s předměty (viz Tabulka 3). Tato tabulka zobrazuje 

potřebnou sílu signálu k načtení všech zvolených předmětů na jednotlivé polici. 

Tabulka 3 Testování s předměty 

Testování s předměty 

Poloha Síla signálu Počet načtených tagů Výsledek 

2 23 dBm 4 Vyhověl 

3 22 dBm 3 Vyhověl 

 

Čtvrté testování zobrazuje test snímání předmětu na vedlejších policích po 

zastínění (viz Tabulka 4). U tohoto testu bylo potřeba zjistit, zdali při dané síle, která 

byla schopna načíst všechny předměty na dané police, již anténa nenačte předměty na 

vedlejší polici. Test vyhověl pouze tehdy, pokud nebyl načtený žádný tag. 
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Tabulka 4 Testování předmětů na vedlejší polici po zastínění 

Testování snímání předmětů na vedlejší polici po zastínění 

Poloha Síla signálu Počet načtených tagů z druhé police Výsledek 

2 23 dBm 0 Vyhověl 

3 22 dBm 0 Vyhověl 

 

Poslední tabulka zobrazuje testování polohy a směru tagů (viz Tabulka 5). U 

tohoto testování již nezáleželo na síle signálu. Záleželo pouze na tom, zdali se potvrdí 

domněnky uvedené u kapitoly 3.7 Testování se zastíněním. Jednalo se o domněnku, že 

záleží na poloze tagu a jeho směru vůči anténě. Tabulka tedy zobrazuje, kolik tagů bylo 

načteno při dané poloze antény a předmětu. Vše popsáno v kapitole 3.7. Oba testy 

vyhověly, protože potvrzovali mou domněnku.   

Tabulka 5 Testování polohy a směru s předměty 

Testování polohy a směru s předměty 

Poloha 
Síla 

signálu 
Počet načtených tagů Počet načtených tagů z druhé police Výsledek 

1 31,5 dBm 3 1 Vyhověl 

4 31,5dBm 3 2 Vyhověl 

 

Pro lepší přehlednost všech konečných sil signálu jsem vytvořil graf (viz Graf 

1). Na tomto grafu jsou vidět všechny testování, dále počet poloh použitých u 

jednotlivých testování a nakonec jejich síla. Graf je seřazen postupně tak, jak probíhalo 

testování, tudíž je vidět jak se v průběhu testování měnily síly signálu.  
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Graf 1 Konečná síla signálu 
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5. Závěr 

   Cílem bakalářské práce bylo navržení polohy antén pro regál tak, aby každá 

anténa snímala pouze jednu polici v regálu a to vše s pomocí RFID technologie. Práce 

je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou.  

V teoretické části se práce zabývá tím, co je to chytrý regál, kde jsou tyto regály 

již zavedeny, a proč se začíná využívat čím dál tím více technologie rádio frekvenční 

identifikace zkráceně RFID. Tato technologie je zde dále představena. Je popsána její 

historie, jenž se datuje od 20. let minulého století, tři hlavní komponenty (čtečka, tag a 

middleware) a dva principy fungování aktivní a pasivní. Dále je zde popsaná analýza 

vybraného regálu a návrh rozmístění antén a tagů. Byly zvoleny tři hlavní polohy antén 

a jedna hlavní poloha devíti tagů. 

Praktická část se zabývá testováním navržených poloh pro antény. Obsahuje pět 

typu testování. První testování se zabývá ověřením navržených poloh pro antény. 

Z tohoto testování byly vybrány pouze dvě polohy, protože třetí nesplnila požadavek na 

to, aby dokázala načíst všechny tagy, které byly rozmístěny ve vybrané základní poloze 

na polici.  

Druhé testování slouží k ověření toho, zdali antény dokážou načíst všechny tagy 

z dané police a zároveň zdali nenačtou tagy z vedlejší police. Při tomto testování se 

potvrdila první domněnka a to ta, že dřevěnými policemi bude procházet signál a antény 

tak budou snímat i jiné police než ty, které mají. Antény načítaly tagy z vedlejších polic 

a to i přesto, že nestačily načíst ani všechny tagy z určené police, kterou měly snímat. 

Po druhém testování následovalo testování s předměty se stejnými polohami a to 

i přesto, že druhé testování přineslo nevyhovující výsledky. K tomuto testování se práce 

přesunula po další domněnce a to že signál prochází snáze přes prázdné police než přes 

ty naplněné předměty. Pro tento test bylo vybráno v laboratoři 7 předmětů a na ně byly 

umístěny RFID tagy. Předměty byly rozmístěny po policích a ověřovalo se znovu, zda 

antény dokážou načíst všechny předměty z dané police a zároveň, aby nebyly schopné 

načíst předměty z vedlejší police. Testování přineslo konečnou sílu signálu, při které 

byla anténa schopna načíst všechny předměty na dané polici a zároveň žádné předměty 

z police vedlejší. Dále také určilo výslednou sílu signálu pro jednotlivé antény a to 23 
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dBm pro anténu v poloze 2 a 22 dBm v poloze 3. Ovšem se zde také ukázalo, že pokud 

byly předměty odstraněny, tak antény byly znova schopny snímat vedlejší police. Bylo 

proto potřeba najít způsob jak police zastínit. 

Čtvrté testování se zabývá ověřováním již zastíněných polic. K zastínění byla 

využita hliníková fólie, která byla připevněna k polici, která půlila regál. Byly zde 

použity výsledné síly ze třetího testování a to 23 dBm a 22 dBm. Test ukázal, že po 

zastínění police, antény již nebyly schopny snímat předměty z vedlejších polic. 

Poslední testování slouží k ověření domněnky, která vznikla u čtvrtého testování 

a to, že nezáleží jen na poloze antény a síle signálu ale také na poloze tagu jeho směru a 

na poloze a velikosti předmětu. Testování probíhalo s polohou antény, která byla po 

prvním testu zamítnuta a s nově navrženou polohou, která byla navržena při průběhu 

testování ale zároveň hned zamítnutá. Po testování byla potvrzená domněnka a to tím, 

že předměty opravdu zastínily jiné předměty, tagy otočené směrem od antény byly hůře 

čitelné a také že některé předměty odrážejí signál na vedlejší police. 

Zde prezentovaný návrh je možné v budoucnu rozšířit o program, ve kterém 

bude moct uživatel přidělovat jednotlivým tagům informace a to například název 

předmětu, obrázek, váhu a následně si je bude moct zobrazit. Navýšení však převyšuje 

rozsah bakalářské práce.   
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