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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá implementací prostředků bezdrátové identifikace 

v průmyslu. Teoretická část práce charakterizuje současné technologie automatické 

identifikace a podrobněji se zabývá čárovými kódy a technologií RFID. V praktické části bylo 

cílem zprovoznění systému bezdrátové identifikace, který byl založen na UHF RFID čtečce. 

Tento systém byl testován různými měřeními a byla provedena transformace čtených 

informací do datového souboru. V poslední řadě byl navržen dopravníkový systém, na který 

byl implementován realizovaný RFID systém.  

 

Abstract 

This thesis focuses on implementation of wireless identification in industry. 

Theoretical part of the thesis characterizes current technology of automatic identification and 

in detail deals with bar codes and RFID technology. Practical part aimed to launch wireless 

identification system, which was based on UHF RFID reader. This system was tested with 

various measurements and read data were transferred into data file. Lastly a conveyor system 

was designed on which, this system was implemented. 
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1. ÚVOD 

V současné době, kdy se firmy potýkají se silným tlakem konkurence, čím dál tím více 

roste důraz na snižování nákladů, zvyšování efektivnosti nebo zrychlování procesů. Jednou 

z možností, jak toho dosáhnout je vhodně zvolená implementace systému automatické 

identifikace v dané firmě. Proč vhodně zvolená? Jelikož ne každá implementace systému 

automatické identifikace musí vždy vést k očekávaným výsledkům. Je nutné si uvědomit, že 

není možné automatizovat chaos, tedy zavádět automatickou identifikaci tam, kde nejsou 

dobře zvládnuté a definované procesy.  

Teoretická část diplomové práce se věnuje problematice automatické identifikace. 

Popisuje jednotlivé části, ze kterých se skládá každý systém automatické identifikace 

a charakterizuje současné technologie automatické identifikace. Velká pozornost je věnována 

čárovým kódům, jelikož se jedná o nejrozšířenější způsob automatické identifikace. Toto 

postavení čárové kódy zaujímají díky své jednoduchosti, přesnosti, rychlosti, flexibilitě 

a produktivitě. V poslední řadě se teoretická část zabývá technologií RFID. Jedná se 

o technologii, která je na vzestupu, jelikož náklady na tuto technologii klesají a roste její 

účinnost. Tato technologie přináší oproti čárovým kódům řadu výhod. Mezi nejpřednější patří 

identifikace bez přímé viditelnosti a možnost uchování většího množství informací. 

Úkolem praktické části je realizace systému bezdrátové identifikace. K identifikaci je 

použita technologie RFID. K realizaci daného systému je potřeba prostudovat bezpečnostní 

předpisy pro jednotlivé komponenty, ze kterých se systém skládá, aby při sestavování 

systému nedošlo k poškození některé z komponent. Dále je nezbytné se seznámit se 

softwarem, který zajistí komunikaci čtečky s PC. Pro určení možnosti praktického využití 

realizovaného systému je potřeba tento systém otestovat. Ukládání získaných dat, pro 

možnost následného zpracování je důležitou vlastností každé automatické identifikace. Proto 

je nutné, abychom dokázali transformovat čtené informace do datového souboru.  

V poslední řadě je úkolem provést návrh implementace systému pro bezdrátovou 

identifikaci do průmyslového prostředí. Nejprve je potřeba navrhnout systém, na který bude 

následně provedena implementace realizovaného systému. Na tomto systému je pak možné si 

ukázat přínosy zavádění systému automatické identifikace do průmyslového prostředí. 
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2. AUTOMATICKÁ IDENTIFIKACE 

Automatická identifikace zjednodušuje, zrychluje a hlavně omezuje chybovost při 

identifikaci objektů. Prostředky automatické identifikace umožňují automaticky získávat 

informace o jednotlivých objektech. Tyto informace zpracovávat, nebo je předat k dalšímu 

zpracování výpočetní technice. Jedná se tedy o automatizovaný sběr a přenos dat. [2] 

Pokud je potřeba ve výrobní, či nevýrobní oblasti provést automatizaci procesů, 

využívají se systémy automatické identifikace, které se v počátku používaly pouze 

v maloobchodu, ale v současnosti nacházejí využití také ve výrobě a řízení výrobních procesů. 

 Každý systém automatické identifikace se skládá z těchto částí [4]: 

 Nosič kódu – je prostředek k uchování kódovaných dat, která slouží k identifikaci 

označeného objektu. Nosič kódu může být přímou součásti objektu nebo se 

nachází na jeho povrchu, a to v podobě štítku, visačky, etikety, magnetického 

pásku nebo proužku, karty apod. Každá technologie automatické identifikace má 

rozdílné provedení nosiče kódu. [4] 

 

 Snímací zařízení – má za úkol přečíst identifikační kód a následně ho převést do 

formy vhodné pro další zpracování. Podobně jako u nosiče kódu je provedení 

snímacího zařízení u jednotlivých technologií automatické identifikace rozdílné. 

[4] 

 

 Programová jednotka – slouží k uložení informace na programovatelný nosič 

kódu. Tato jednotka se využívá u systémů automatické identifikace, které 

používají programovatelná média. [4] 

 

 Vyhodnocovací jednotka – slouží k převedení snímaného kódu do podoby, která 

je srozumitelná pro člověka nebo pro automatické vyhodnocení. [4] 
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2.1 TECHNOLOGIE AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE 

Technologie automatické identifikace v podstatě můžeme rozdělit podle fyzikálního 

principu do 5 skupin, a to na optické, radiofrekvenční, magnetické, indukční a biometrické 

technologie. [2] 

 

2.1.1 Optické technologie  

Základem této technologie je obrazový kód, který je osvětlen světelným zdrojem. 

Obrazový kód může být tištěný text nebo obrazec. Odražené světlo je snímáno a dále 

zpracované snímacím zařízením do digitální podoby. Tento princip je v současné době nejvíce 

využívanou technologií v systémech automatické identifikace. [2]     

Patří zde: 

 Čárové kódy  

 Písmo OCR (Optical Character Recognition) 

 

Písmo OCR je metoda identifikace, při které dochází k rozpoznávání psaného 

a tištěného písma, které je transformováno do digitální formy, která je zpracovatelná 

počítačem. OCR proces probíhá tak, že rozpoznávaný kód je pomocí fotoaparátu, kamery 

nebo skeneru digitalizován. Následně se získaný obraz převádí do matice černých bodů na 

bílém pozadí, tedy bitmapy. Dále dochází k předzpracování, odstranění šumu a nežádoucích 

efektů a aplikaci rozpoznávací logiky. V poslední řadě je složený text ze získaných informací 

podroben korekci a lexikálnímu postprocessingu, což je srovnání se slovníkem. [7]     

 

2.1.2 Radiofrekvenční technologie (RFID)  

Tato technologie spočívá v tom, že snímací zařízení vyšle radiofrekvenční signál, ten 

aktivuje nosič kódu, který zpátky odešle uložené data. U tohoto principu není nutný přímý 

kontakt nebo viditelnost mezi nosičem kódu a snímacím zařízením. Tato technologie je 

podrobněji popsána v samostatné kapitole. 
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2.1.3 Magnetické technologie   

Nosičem kódu je magnetický proužek nebo povlak na kartě, v kterém jsou informace 

zakódovány. Tyto informace jsou čtené snímacím zařízením, které obsahuje snímací hlavy 

s digitálními obvody. Tato technologie se nejčastěji využívá v oblasti bankovnictví. 

Nevýhodou této technologie je nízké zabezpečení informací, a tedy možnost zneužití těchto 

informací. [2] 

 

Patří zde: 

 Technologie MICR (Magnetic Ink Character Recognition) 

 Magnetické proužky 

 

Technologie MICR slouží k přesnému a bezpečnému rozpoznání znaků. Tyto znaky 

jsou vytištěny speciálním tonerem na doklad nebo dokument. Umístění kódu MICR je předem 

dané. Na obr. 2-1 je zobrazeno umístění znaků MICR na platebním dokladu. Snímací 

jednotka bývá součástí zařízení, které třídí dokumenty a odesílá informace vzdáleným 

počítačům. Tato technologie se uplatňuje převážně při automatické identifikaci a třídění 

velkého množství dokumentů. [2] 

 

 

Obrázek 2-1:  Umístění MICR kódu na dokladu [12] 
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Magnetické proužky se většinou nacházejí na plastických kartách a jsou nosičem 

kódu, tedy slouží jako médium k uchování identifikačních údajů. Snímací jednotka může být 

součástí zařízení, jako je např. bankomat, pokladna, nebo jako samostatné zařízení s vazbou 

na počítač. Plastické karty s magnetickými proužky se využívají především pro bezhotovostní 

platby a pro přístup do uzavřených prostorů. [7] 

 

2.1.4 Induktivní technologie 

Tato technologie je obdobou radiofrekvenční technologie s tím rozdílem, že data jsou 

přenášena mezi nosičem kódu (identifikační štítek) a snímacím zařízením pomocí 

elektromagnetické indukce. Maximální čtecí vzdálenost se pohybuje do 50 cm. Induktivní 

technologie převážně nachází uplatnění u systémů sledování a řízení výroby. [2] 

 

2.1.5 Biometrické technologie  

Jedná se o formu automatického sběru dat pracující s využitím počítače na principu 

jedinečné signatury a databáze informací o konkrétních osobách. Biometrická technologie se 

využívá při identifikaci osob, a to pomocí fyziologických znaků lidského těla nebo projevů 

člověka. Tyto znaky a projevy jsou získávány pro porovnání se záznamy uloženými 

v databázi. Biometrie se vyznačuje rychlou a spolehlivou identifikací a využívá se převážně 

v přístupových systémech. [2]  

 

Nejznámější techniky biometrické technologie: 

 Snímání otisků prstů – jedná se o nejstarší a nejpoužívanější biometrickou metodu, 

u  které se vychází z jedinečnosti obrazců papilárních linií.  

Snímání sítnice oka – u této techniky se získává obraz struktury cév na pozadí 

lidského oka v okolí slepé skvrny. K tomu slouží zdroj světla o nízké intenzitě a opto-

elektrický systém. 
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2.1.6 Technologie NFC  

NFC (Near Field Communication) technologie je rozšířením RFID technologie a s její 

pasivní variantou je kompatibilní. NFC umožňuje bezdrátovou komunikaci mezi různými 

elektrickými zařízeními, které mají NFC modul. Komunikace probíhá přiblížením dvou 

zařízení a to na krátkou vzdálenost při velké rychlosti přenosu dat. Rychlost komunikace se 

pohybuje podle vzdálenosti a použitého standartu od 106 kbit/s do 424 kbit/s. Zařízeními 

mohou být dva mobilní telefony, telefon a čtečka nebo také telefon a NFC tag. NFC zařízení 

se děli na dva druhy, aktivní a pasivní. Aktivní zařízení obsahují anténu a vlastní zdroj energie 

a vytvářejí elektromagnetické pole. Jedná se o NFC čtečky a mobilní NFC zařízení. Pasivní 

zařízení nemá vlastní zdroj energie, tu získává pomocí elektromagnetické indukce v poli 

generovaném aktivním zařízením. Pasivními zařízeními jsou NFC tagy. [8] 

 

NFC technologie na rozdíl od technologie RFID umožňuje přenos jakýchkoliv dat. 

NFC definuje tři režimy přenosu dat:  

 

 Režim čtení a zápisu 

 Režim peer-to-peer  

 Režim emulace karet 

 

Režim čtení a zápisu - komunikace probíhá na rádiové frekvenci 13,56 MHz mezi 

čtečkou a tagem. Čtečka zde vystupuje jako aktivní zařízení a tag jako zařízení pasivní. Tento 

přenos dat nepožaduje vysoké zabezpečení, jelikož komunikace spočívá v zápisu nebo čtení 

dat z/do pasivního čipu. [8] 

 

Režim peer-to-peer - přenos dat probíhá mezi dvěma aktivními NFC zařízeními. 

Jedná se o obousměrnou komunikaci, kdy dochází k vzájemné výměně dat, kontaktů nebo 

zpráv. Obě aktivní zařízení mohou vysílat a přijímat, ale komunikace může probíhat v jednom 

okamžiku pouze jedním směrem, nikoli současně. [8]  

 

Režim emulace karet - v tomto režimu aktivní NFC zařízení vystupuje jako pasivní 

čip (NFC tag). Po přiložení aktivního zařízení k NFC čtečce komunikaci inicializuje čtečka 

a telefon se začne chovat jako pasivní zařízení. Telefon se v tomto režimu chová jako 

vstupenka, jízdenka nebo průkaz totožnosti. [8] 
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3. ČÁROVÉ KÓDY 

 Čárové kódy jsou v současné době nejrozšířenějším způsobem automatické 

identifikace pro automatizovaný sběr dat. Identifikace probíhá na optickém principu. Čárové 

kódy bývají často považovány jako nejlevnější a nejúčelnější technologie automatické 

identifikace. Hlavním úkolem čárových kódů je zobrazení informace a její opětovné získání 

s výrazným snížením pravděpodobnosti vzniku chyby.  

 

Mezi hlavní výhody čárových kódů patří: 

 Rychlost – pokud srovnáme rychlost pořízení dat pomocí čárových kódů nebo 

ručním zadáváním, metoda čárových kódů je výrazně rychlejší. Dále je důležitá 

také rychlost načtení jednoho kódu. Můžeme se setkat se snímači, které umožňují 

sejmout kód i při vysoké rychlosti např. padající plechovka. [14] 

 

 Přesnost – průměrně dochází k chybě při každém třístém zadání, pokud se jedná 

o ruční zadávání. S využitím čárových kódů se počet chyb snižuje na milióntinu 

a ještě většinu těchto chyb je možné eliminovat, pokud je v kódu zavedena 

kontrolní číslice. [14] 

 

 Flexibilita – technologii čárových kódů můžeme charakterizovat jako 

mnohoúčelovou, spolehlivou a snadno použitelnou. Čárové kódy je možné 

používat v nejrůznějších a extrémních prostředích a terénech. Tisk čárových kódů 

lze provádět na materiály odolné vysokým teplotám nebo naopak extrémním 

mrazům, kyselinám, obroušení a nadměrné vlhkosti. [14] 

 

 Produktivita a efektivnost – rychlé zaznamenávání informací a zpětný přístup 

k nim umožňuje obrovské úspory provozních nákladů. Efektivita práce se může 

v některých oblastech při zavedení čárových kódů zvednout až o 400 %. [14] 

 

 Jednoduchost – jedná se o snadnou aplikaci kódu na objekt a jeho snímání. [14] 
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3.1 HISTORIE ČÁROVÝCH KÓDŮ 

Prvním základním kamenem ve vývoji čárových kódů byl projekt Harvardské skupiny 

studentů z roku 1932, šlo o automatizovaný výdej zboží. V podstatě se jednalo o využití 

děrného štítku, který by zákazník odtrhl u vybraného zboží z katalogu, a na příslušném 

výdejním místě by byl štítek zpracován čtečkou a zboží vydáno. Tento projekt, který byl pod 

vedením Wallance Flinta nedosáhl nikdy praktického použití, z důvodu vysokých finančních 

nákladů. [13]     

První patent čárového kódu, který se blíží dnešnímu typu, byl přihlášen v roce 1946 ve 

Philadelphii. O tento patent se zasloužili páni Norman J. Woodland a Bernard Silver. 

Podnětem pro jejich snažení byla žádost představitele místního potravinářského řetězce 

o návrh systému, který by automaticky četl informace o výrobku při kontrole. Čárový kód 

obsahoval čtyři bílé čáry na tmavém pozadí a klasifikoval sedm různých kategorií zboží. [13]   

Druhý patent čárového kódu pánů Normana J. Woodlanda a Bernarda Silvera, při 

kterém byl počet bílých čar navýšen na 10, byl přihlášen v roce 1952. Navýšením počtu čar se 

zvýšil počet možných kategorií pro zařazení zboží z původních 7 na 1023. [13] 

Čárové kódy byly v roce 1966 poprvé využity pro komerční účely, ale jen na lokální 

úrovni. V roce 1970 vznikl Univerzální identifikační kód potravinářských výrobků (UGPIC), 

který byl vhodný pro širší využití. O tři roky později, tedy v roce 1973 byla navržena 

symbolika (UPC). Jednalo se o univerzální produktový kód, který je v USA využíván dodnes. 

První UPC skener byl v roce 1974 nainstalován v supermarketu Marsh's v Troy v Ohiu. [13] 

První lineární čárové kódy se v České republice vyskytly v roce 1983, kdy byla naše 

země přijata za člena tehdejší mezinárodní organizace IANA EAN (International Article 

Numbering Association EAN) se sídlem v Bruselu. 
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3.2 KONSTRUKCE ČÁROVÝCH KÓDŮ 

Čárový kód je tvořen sekvencí tmavých čar a světlých mezer mezi nimi. Tyto čáry 

a mezery mají různou šířku. Právě tato šířka jednotlivých čar a mezer specifikuje, o jaký typ 

kódu se jedná. Každý čárový kód začíná znakem start a je ukončen znakem stop. Mezi těmito 

znaky se nacházejí vlastní data. Znaky start a stop jsou pro jednotlivé kódy odlišné a slouží 

k rychlému dekódování typu kódu. Dále se musí nacházet před a za čárovým kódem tzv. 

klidová zóna, jedná se o místo bez jakéhokoliv potisku. Dva stejné čárové kódy mohou být 

vyrobené v různých velikostech. Velikost je závislá od toho, jaká je zvolená hodnota modulu 

X, jedná se o nejužší element kódu. Čím je modul a tím i kód menší, rostou nároky na snímací 

zařízení a na kvalitu tisku čárového kódu. Základní charakteristika konstrukce čárového kódu 

je zobracena na obr. 3-1. [3] 

 

Obrázek 3-1:  Základní charakteristika konstrukce čárového kódu [3] 

 

Čárový kód je grafickým vyjádřením identifikace označeného předmětu. Identifikace 

označeného předmětu může obsahovat různé informace, např. číslo výrobku, číslo 

objednávky, místo uložení ve skladu, sériové číslo a datum výroby. Tyto data je možné 

pomocí příslušného snímače přečíst, dekódovat a převést do počítače. Ke čtení tmavých čar 

a světlých mezer jsou používány snímače vyzařující červené nebo infračervené světlo. 

Vyzařované světlo dopadající na čárový kód je tmavými čárami pohlcováno a světlými 

mezerami odráženo. Rozdíly v reflexi jsou převedeny v elektrický signál, který je dále 

převeden na znaky. Tyto znaky mohou být numerické, alfanumerické a dokonce i speciální. 

[3] 



 

13 

 

3.3 TYPY ČÁROVÝCH KÓDŮ  

V současné době je možné rozpoznat až na 300 různých typů čárových kódů. 

Jednotlivé typy se liší hustotou, délkou, skladbou a použitou metodou kódování. 

  

Čárové kódy můžeme rozdělit do dvou základních skupin: 

1) Kódy používané v obchodech – tyto kódy mají pevnou délku a patří mezi ně 

např. čárové kódy EAN 8 a EAN 13. 

2) Kódy používané v průmyslu – tyto kódy mají variabilní délku podle konkrétní 

potřeby a patří mezi ně např. čárové kódy Code 2/5, Code 39 a Code 128. 

 

Základním kritériem pro porovnávání kódů je jejich kódovací tabulka. Podle znaků, 

které mohou být kódy zakódovány, dělíme čárové kódy na: 

 Numerické (např. EAN, UPC) 

 Numerické se speciálními znaky (např. CODABAR) 

 Alfanumerické (např. TELEPEN 93) 

 

Podle hustoty zápisu je možné rozdělit jednotlivé kódy do skupiny: 

 

 High Density (vysoká hustota) 

 Medium Density (střední hustota) 

 Low Density (nízká hustota) 

 

Dále podle způsobu zápisu se čárové kódy dělí na: 

 Jednodimenzionální (1D kódy) – tyto kódy jsou vertikálně redundantní, tzn., že data 

uložena ve svislém směru jsou stejná. Výška sloupců plní pouze funkci bezpečnostní. 

S rostoucí výškou sloupců bude větší pravděpodobnost, že kód bude snímatelný i při 

menším poškození. Nejznámějším jednodimenzionálním čárovým kódem používaným 

k prodeji zboží v obchodní síti je European Article Numbering (EAN). EAN má dvě 

verze, a to kód EAN 8 a EAN 13, které jsou zobrazeny na obr. 3-2. [7]     
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Obrázek 3-2:  Kód EAN 8 a EAN 13 [14] 

 

 Dvoudimenzionální (2D kódy) – tyto kódy obsahují zakódovanou informaci jak 

v horizontálním, tak i ve vertikálním směru. Na rozdíl od 1D kódů musíme sledovat 

změnu v obou osách a dále ji vyhodnotit. Změna v obou osách umožňuje do kódu 

uložit větší obsah informací. V této skupině je nejrozšířenějším kódem PDF (Portable 

Data File) 417.  V kódu PDF 417 je možné uložit až 2 752 datových znaků. Ukázka 

kódu PDF 417 je zobrazena na obr. 3-3. [7] 

 

 

Obrázek 3-3:  Ukázka kódu PDF 417 [14] 

 

 Trojdimenzionální (3D kódy) - tyto kódy jsou v podstatě běžné čárové kódy, které 

používají jako odlišení hloubkové rozdíly v materiálu. [7] 
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4. RFID TECHNOLOGIE 

RFID je bezkontaktní identifikace pomocí rádiového signálu bez nutnosti přímé 

viditelnosti, jedná se vlastně o rádiovou náhradu čárových kódů. O vývoj karty RFID se 

zasloužila firma Wal-mart, stejně jako u čárových kódů. K bezkontaktní identifikaci je 

využíváno paměťových čipů, které obsahují jedinečnou informaci určenou výrobním číslem 

čipu. Čipy se vyskytují v provedení pro čtení nebo pro čtení a zápis. [1] [11]     

 

 

Obrázek 4-1:  Základní princip komunikace RFID [9] 

 

Každý RFID systém se skládá ze tří částí a těmi jsou anténa, vysílač s dekodérem 

a transponder. Označení transponder pochází ze dvou slov TRANSmitter a resPONDER, tedy 

vysílač a odpovídač. V dnešní době se častěji používá označení RFID tag. Princip 

komunikace RFID je graficky znázorněn na obr. 4-1. Vychází z toho, že je radiový signál 

vysílán vysílačem. Tento signál aktivuje RFID tag, který odešle informace zpět a případně 

zapíše přijaté informace do své paměti. [1]            

 

Mezi hlavní výhody RFID systémů, oproti čárovým kódům, patří čtení bez přímé 

viditelnosti. Čárové kódy jsou snímány, proto musí byt viditelné. Dále je to hromadné čtení 

nosičů RFID a také možnost přepisování RFID nosičů, přitom vytištěnou etiketu nejde měnit. 

Naproti tomu výhoda čárových kódů oproti RFID systémů je cena. [1] [11]    
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4.1 RFID TAG 

RFID tagy jsou nositeli informací v RFID systémech. Jejich základní funkcí je uložení 

těchto informací do vnitřní paměti a poskytnutí těchto informací RFID systému. Tagy dělíme 

podle typu na pasivní a aktivní. [1] 

Pasivní RFID tagy nemají vlastní baterii. RFID systém pracuje jako vysílač 

periodických pulsů do okolí. Blízký RFID tag využije přijímaný signál k nabití svého 

napájecího kondenzátoru a odešle odpověď. Pasivní karty jsou nejrozšířenější, nemají vlastní 

zdroje energie a jsou napájeny polem snímače. [1]   

Aktivní RFID tagy mají oproti pasivním tagům vlastní baterii a jsou schopny samy 

vyslat svou identifikaci. Signál je aktivním tagem vysílán buď v určených časových 

intervalech, nebo jako odpověď na dotaz od snímače.  Aktivní tagy se používají méně než 

pasivní tagy, protože jsou dražší, složitější a těžší. Tyto tagy mohou také obsahovat snímače 

pro měření fyzikálních veličin. [1] 

 

Obrázek 4-2:  Pasivní RFID čip [16] 

 

Na obr. 4-2 vidíme, jak vypadá pasivní RFID čip. Čtverečky kolem jsou anténa 

a maličký černý bod uprostřed je čip. Aktivní čip navíc obsahuje nezávislý zdroj napájení. [1]  

 

Tagy RFID můžeme také dělit podle druhu paměti: 

Read-only memory 

U těchto tagů jsou informace naprogramovány do tagů během jejich výroby a následné 

smazání nebo změnění informace je nemožné. Informace nahraná při výrobě obsahuje 
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většinou sériové číslo, díky němuž jsou další případné data vyhledány v databázi nadřazené 

softwarové aplikace. [10]  

Write-once memory 

Tagy s touto pamětí nabízejí možnost pouze jednoho zápisu do své paměti, pak jsou 

uzamčeny a není možné je měnit. Uložené informace lze opakovatelně číst. [10] 

Read-write memory 

Tyto tagy umožňují uživatelům do paměti libovolně ukládat a mazat informace, tím je 

možné tagy použít znovu pro jiný účel.  U těchto tagů je možné využít šifrování, uzamknout 

paměť nebo deaktivovat RFID tag. [10] 

 

4.2 KMITOČTOVÁ PÁSMA RFID 

Provoz RFID systémů se provádí na různých vlnových délkách. Volba kmitočtového 

pásma má rozhodující vliv na vzdálenost a rychlost čtení. Při zvyšování frekvence dochází ke 

zvětšování čtecí vzdálenosti a rychlosti. Rozlišujeme 4 základní frekvenční pásma pro 

systémy RFID, které jsou zobrazeny na obr. 4-3. [1] 

 

frekvence (Hz) 100K 10M 1G

Vysokofrekvenční pásmo Nízkofrekvenční pásmo Ultrafrekvenční pásmo Mikrovlnnéfrekvenční pásmo 

13.56 MHz(124 kHz/135 kHz) (860 až 960 MHz) (2.45 GHz)

roste čtecí vzdálenost a rychlost

10G

 

Obrázek 4-3:  Kmitočtová pásma RFID [5] 
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Nízkofrekvenční pásmo (LF, typicky 124 kHz, někdy 135 kHz) 

 

RFID systémy pracující v tomto frekvenčním pásmě se využívají v docházkových 

a identifikačních systémech, dále například v systémech sledování zvířat. Jejich nevýhodou je 

krátká čtecí vzdálenost, která dosahuje maximálně 20 cm a nízká čtecí rychlost. Naopak jejich 

výhodou je možnost snímání na kovu a přes vodu. Nejčastěji se používají pasivní tagy. [1] 

 

Vysokofrekvenční pásmo (HF, 13.56 MHz) 

 

I v tomto frekvenčním pásmě se systémy vyznačují možností snímat na kovu a přes 

vodu, ale oproti nízko frekvenčnímu pásmu je čtecí vzdálenost větší. Dosahuje až metrové 

vzdálenosti a také čtecí rychlost je větší. Použití RFID systémů pracujících v tomto 

frekvenčním pásmě je při bezkontaktním placení, označování zavazadel při přepravě, při 

záznamu a přenosu dat atd. Opět se nejčastěji používají pasivní tagy, ale jsou cenově 

dostupnější. [1]   

 

 

Ultrafrekvenční pásmo (UHF, rozsah 860 až 960 MHz) 

 

Ultrafrekvenční RFID systémy nacházejí využití při sledování palet při přepravě a ve 

skladech, dále při elektronickém mýtném, u parkovacích karet, atd. U těchto systémů odpadá 

možnost snímání na kovu a přes vodu. Čtecí vzdálenost dosahuje až do 3 metrů. Díky velké 

přenosové rychlosti je možnost využití větší kapacity paměti RFID tagu. [1] 

 

Mikrovlnné frekvenční pásmo (MW, 2.45 GHz) 

 

U tohoto pásma jsou používány aktivní tagy. Ty jsou díky vlastnímu zdroji energie 

schopny zvýšit vzdálenost čtení až na desítky metrů. Použití nachází při identifikaci vozidel 

a pohybujících se předmětů. [5]   
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4.3 RFID ČTEČKA 

RFID čtečky můžeme chápat jako malé počítače, které jsou tvořeny třemi částmi, a to 

řídící jednotkou, rádiovým rozhraním a anténou. Řídící jednotka je mozkem RFID čtečky. Její 

hlavní části je mikroprocesor, který má za úkol zpracovávat data přicházející ze čtecího 

zařízení.  Rádiové rozhraní má za úkol modulaci, demodulaci, přenos a příjem rádiového 

signálu.  RFID čtečky obsahují většinou dva nezávislé datové toky, přijímací a vysílací. 

Anténa může být integrovaná nebo externí. Jedna čtečka může mít i více antén. [10] 

Mezi hlavní funkce, které RFID čtečka splňuje, patří [10]: 

 Přečtení dat z RFID tagu 

 Dodávat energii pasivním tagům 

 Zapisování dat do tagů, pokud se jedná o Read-Write tagy  

 Přenos dat z a do řídicího počítače.  

 

Jelikož RFID je bezkontaktní identifikace, není nutné, aby čtečka přišla do přímého 

kontaktu s tagem, a nemusí být ani v přímé viditelnosti. Komunikace mezi čtečkou a tagem se 

uskutečňuje v těchto krocích: 

 

1. Kódování informace do binární podoby 

2. Modulace rádiových vln 

3. Přenos informace 

4. Demodulace 

5. Dekódování informace 

 

Modulace rádiových vln znamená důkladné ovlivňování třech parametrů, a to je 

výška, frekvence a fáze amplitudy.  

 

RFID čtečky rozdělujeme podle jejich konstrukce na stacionární a mobilní. 

Stacionární čtečky jsou nepřenosné a pevně zabudované na určeném identifikačním místě. 

Tato zařízení mají převážně externí anténu, takže řídicí systém a anténa jsou odděleny. 

K většině těchto čteček je možné připojit další antény pro větší pokrytí prostoru signálem. 

Nejčastěji se používají ve čtecích branách nebo na vysokozdvižných vozících. Mobilní čtečky 

mají řídicí systém a anténu ve společném pouzdru a svou velikosti umožňují manipulaci pro 
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držení v ruce. U těchto čteček se můžeme setkat i s hybridním systémem, který je schopný 

snímat jak čárový kód tak číst RFID tag a zapisovat do něho. [10] 

 

4.4 OBLASTI POUŽITÍ RFID TECHNOLOGIE 

RFID technologie se využívá v mnoha odvětvích průmyslu, obchodu nebo třeba ve 

zdravotnictví.  Nejčastější aplikace RFID systémů jsou uvedeny a popsány v následujících 

odstavcích. 

 

4.4.1 Real-time Location System 

Real-time Location System (RTLS) slouží ke sledování majetku, zboží a osob 

v reálném čase pomocí aktivních RFID tagů. Díky této technologii je možné určit přesnou 

polohu sledovaného objektu, a to s přesností v řádu jednotek metrů a v některých případech 

desítek centimetrů. Poloha objektu je sledována převážně uvnitř budov nebo v rámci areálu. 

RTLS se obvykle skládá z aktivních tagů, referenčních zařízení pro lokalizaci tagů v podobě 

přístupových bodů, datové sítě a softwaru na serveru a aplikačního softwaru pro koncové 

uživatelé. Základem pro práci RTLS je přítomnost rádiové bezdrátové infrastruktury, jelikož 

tato technologie využívá kombinaci bezdrátové sítě Wi-Fi a technologie RFID. Sledovaný 

objekt je opatřen aktivním RFID tagem, který si vyměňuje informace s přístupovými body. 

Systém dokáže určit přesnou polohu tagu v prostoru, pokud dostane odezvu alespoň ze tří 

přístupových bodů. [10] 

 

4.4.2 Portable Data Capture systémy 

Portable Data Capture (PDC) systémy jsou založené na přenosných mobilních 

čtečkách a terminálech. Data jsou do podnikového systému přenášena dvojím způsobem, a to 

buď on-line nebo off-line. [10] 

 

On-line komunikace probíhá na základě radiofrekvenčního přenosu (Wi-Fi, 

Bluetooth), díky tomu systém funguje v reálném čase. Tyto systémy slouží k řízení skladů 

nebo ve výrobním procesu k sledování toku výrobků. [10]  

 

Off-line komunikace probíhá tak, že jsou data sbíraná a ukládaná do vlastní paměti 

čtečky. Po následném připojení čtečky terminálem do systému jsou data přenášena do 
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podnikového systému. Tyto systémy se využívají k sledování zásilek přepravních společností, 

sběru dat při odečítání plynoměrů, vodoměrů a elektroměrů a dále např. k mobilnímu prodeji 

z vozu. [10] 

 

Terminály pro odvádění výroby – sledují průběh jednotlivých výrobních operací, 

stav zakázek, popřípadě počet zmetků. 

Terminál pro HMI (Human Machine Interface) – systém požadující vstup lidské 

obsluhy pomocí RFID nebo klávesnice. [10] 

 

4.4.3 Electronic Article Surveillance systémy 

Electronic Article Surveillance (EAS) systémy slouží jako elektronická ochrana zboží 

proti krádeži. Základem je jednoduchý RFID tag, který nabývá jen dvou stavů, zapnuto 

a vypnuto. Těmito tagy jsou označeny výrobky, které mají být chráněny. U každého východu 

z obchodu se nachází detekční brána, která má za úkol odhalit neoprávněné odebrání zboží. 

Pokud je zboží odebráno oprávněně, je RFID tag na pokladně deaktivován. Tyto systémy 

využívají zpravidla frekvence 1,9 MHz a 8,2 MHz. [10] 

 

4.5 ELEKTRONICKÝ KÓD PRODUKTU (EPC) 

EPC je identifikační kód, který je uložen na tagu a umožňuje rychlou, přesnou 

a jednoznačnou identifikaci objektu označeného tagem. Tento kód neslouží pouze 

k identifikaci objektu, ale také k určení výrobce a druhu objektu. EPC zabírá v paměti tagu 96 

bitů. Struktura EPC je pevně daná a skládá ze 4 častí, které jsou zobrazeny na obr. 4-4. [9] 

 

Jednotlivé části struktury EPC [9]:  

 Hlavička – nebo také záhlaví, slouží k dekódování, jelikož určuje délku, typ 

a strukturu kódu. 

 EPC Manager – tato část je určena k identifikaci výrobce a umožňuje vytvořit 

268 miliónů kombinací. 

 Objekt Manager – udává, o jaký druh objektu se jedná a nabízí kapacitu 16 

miliónů kombinací. 
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 Sériové číslo – také označované jako pořadové číslo, slouží k jednoznačné 

identifikaci konkrétního objektu a nabízí až 68 miliard kombinací. 

 

Hlavička
(8b)

EPC Manager
(28)

Objekt Manager
(24)

Seriové číslo
(36b)

........ 45678123 1234567 987654321

 

Obrázek 4-4:  Struktura EPC [9] 
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5. REALIZACE SYSTÉMU PRO BEZDRÁTOVOU 

IDENTIFIKACI 

V dnešní době se v průmyslu, tak i v dalších hospodářských odvětvích, zvyšuje tlak na 

snižování nákladů a zrychlování procesů. Proto se čím dál tím více při identifikaci rozvíjí 

technologie RFID, jelikož umožňuje hromadné automatické snímání objektů, snímání bez 

přímé viditelnosti, monitorování práce ve výrobě, řízení zásob, rychlejší manipulaci se 

zbožím, eliminaci chyb a zápis i čtení velkého množství informací. Díky těmto vlastnostem 

dochází ke snížení celkových nákladů a zrychlení procesů. Systémy RFID nabízejí široké pole 

možných řešení, které pracují na různých vlnových délkách. Realizace bude probíhat na UHF 

RFID čtečce, tedy na RFID čtečce pracující v ultrafrekvenčním pásmu.  

 

5.1 KOMPONENTY SYSTÉMU 

Systém se skládá z UHF RFID čtečky RFU620-10100, modulu Cdb620-001, slouží 

jako rozhraní s okolím, zdroje stejnosměrného napěti 19 V, připojovacích kabelů a PC. 

Blokové schéma zapojení těchto komponentů je zobrazeno na obr. 5-1. 

 

Připojovací 
modul

CBD620-001
Zdroj DC

19V

UHF RFID 
čtečka

RFU620-10100

Pc
Sopas ET

Kabel(2055419) Kabel(6034414)

EthernetR232

 

Obrázek 5-1:  Blokové schéma zapojení realizovaného systému 
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5.1.1 Čtečka RFU620-10100 

Jedná se o kompaktní zapisovací/čtecí přístroj UHF RFID s integrovanou anténou. 

Čtečka RFU620-10100 je zobrazena na obr. 5-2. Jelikož se jedná o UHF RFID čtečku, 

frekvenční pásmo je v rozmezí od 860 MHz do 960 MHz. Nosná frekvence má hodnotu 865,7 

MHz. Čtečka je technicky způsobilá pro použití v Evropě i Jižní Africe a zpracovává všechny 

standardní pasivní transpondéry v souladu se standardem ISO-/ IEC-18000-6C. Integrovaná 

anténa má kruhovou polarizaci, úhel otevření 100° a útlum zpětného vyzařování je přes 7 dB. 

Okolní pracovní teplota se může pohybovat od –40 °C až do +70 °C, přičemž relativní 

vlhkost vzduchu může dosahovat až 90 %. Napájecí napětí lze použít v rozmezí od 10 V do 

30 V. Čtečka obsahuje konektory M12(17pinový) pro připojení k modulu CDBD620-001 

a M12(4pinová) pro komunikaci přes (pomocí) Ethernet. Dále obsahuje integrovaný slot pro 

paměťovou kartu MicroSD, která umožňuje klonování parametrů. Slot pro MicroSD je 

umístěn pod plastovým krytem na protilehlé straně, kde se nacházejí konektory. Klonování 

parametrů může probíhat také externě pomocí CMC600 modulu v CDB620-001. [19] [18]   

 

 

 

Obrázek 5-2:  Čtečka RFU620-10100 [19] 

 

Díky klonování parametrů je možná rychlá výměna přístroje v případě poruchy. 

Výhodou je možnost umístit zařízení přímo na kov bez toho, aby došlo ke ztrátě snímacího 

dosahu přístroje. Velikost snímacího dosahu je uváděna do jednoho metru. Tento dosah se 

mění v závislosti na použitém transpondéru a okolních podmínkách. 
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Možnosti použití [19]:  

 Identifikace zásobníků ve válečkové dopravní technice 

 Identifikace objektu na výrobní trase 

 Detekce palet 

 Identifikace místa ve skladu pro vysokozdvižný vozík 

 Zajištění prodejních pultů na prodejních plochách 

 Zajištění přístupu do oblastí, které nejsou obecně přístupné 

 

5.1.2 Modul Cdb620-001 

Jedná se o modul sloužící k připojení senzorů, CAN skener sítě, periferních zařízení 

a napájení. Modul CDB620-001 je zobrazen na obr. 5-3. Mezi podporované senzory patří 

čtečky čárových kódů CLV6xx, kamerové čtečky kódů Lector62x a RFID čtečky RFH6xx 

a RFU62x. Dále je možné integrovat klonovací modul CMC600, který slouží k externímu 

ukládání parametrů snímače a aktivaci provozních režimů. Modul lze připojit k počítači pro 

konfiguraci senzorů a řešení jejich potíží, pro připojení slouží interní konektor 9-pin D-Sub. 

Modul je vybaven svorkami pro hostitelské rozhraní, CAN bus, přepínaní vstupů/výstupů 

a napájení. Dále obsahuje LED diody, které indukují aktivní spínací vstupy a výstupy, a také 

nastavení přepínačů pro konfiguraci modulu. Okolní pracovní teplota se může pohybovat 

od  –40 °C až do +70 °C s vlhkostí vzduchu až 90%. Jedná se o bezúdržbové zařízení se 

stupněm krytí IP 65, tedy je chráněno před prachem, dotykem drátem a před tryskající vodou. 

[17] [19] 

 

Obrázek 5-3:  Modul CDB620-001 [19] 
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Obrázek 5-4:  Umístění svorek, přepínačů, Led diod a konektoru v Modulu CDB620-001 

[17] 

 

5.2 SESTAVENÍ SYSTÉMU 

Při sestavování systému pro bezdrátovou identifikaci musí byt dodrženy bezpečnostní 

předpisy pro práci na elektrických zařízeních. Během propojování Modulu Cdb620-001 

s čtečkou RFU620-10100 nesmí do systému vstupovat napětí, v opačném případě by mohlo 

dojít k poškození obou zařízení. Napájecí kabely musí být chráněny proti zkratu. Nejprve je 

potřeba propojit Modul se čtečkou, k tomu slouží připojovací kabel s konektory M12(15-pin) 

a D-Sub-HD(17-pin). Dále se čtečka napojí na PC a to připojovacím kabelem s konektory 

M12(4-pin) a RJ45(8-pin). V poslední řadě byl Modul připojen ke zdroji stejnosměrného 

napěti 19 V (v modulu na svorky 1 a 4, obr. 5-4). Poté už je potřeba jen přepnout přepínač 

POWER ze stavu off do stavu on. Pokud bylo vše správně zapojeno, rozsvítí se v rozích 

čtečky bíle světlo. Sestavený systém pro bezdrátovou identifikaci je zobrazen na obr. 5-5. 

V této chvíli je čtečka v chodu, ale neprobíhá snímání přítomnosti RFID tagů. Pro aktivaci 

snímání je nutné čtečku připojit k PC pomocí softwaru SOPAS ET.  
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Obrázek 5-5:  Zapojení realizovaného systému s UHF RFID tagy 
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6. SOFTWARE SOPAS ENGINEERING TOOL 

Pro připojení je nutné nainstalovat na počítač software SOPAS Engineering Tool od 

společnosti Sick. Jedná se o konfigurační software sloužící k nastavení parametrů připojeného 

senzoru a provádění diagnostiky v případě poruchy. Tento software je možné zdarma stáhnout 

z internetových stránek společnosti Sick. Stažení softwaru není nic složitého, na stránce 

www.sick.com je potřeba ze záložky service and support vybrat položku software, a poté 

z nabídky konfiguračních softwarů zvolit SOPAS-ET. Na výběr jsou dvě verze softwaru. Obě 

verze softwaru jak SOPAS Engineering Tool V2, tak i SOPAS Engineering Tool V3 

umožňují připojení RFID čtečky RFU620-10100 k PC. Jelikož je SOPAS ET V3 novější 

verze tohoto softwaru a jeho uživatelské rozhraní je přehlednější a pohodlnější pro práci, je 

vhodnější zvolit tuto verzi softwaru. Velikost staženého souboru je 170 Mb a obsahuje 

Setup.exe k instalaci softwaru. Aby tento software mohl být nainstalován na počítač, musí 

počítač pracovat na operačním systému Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (32 bit/64 

bit) nebo Windows 8 (32 bit/64 bit). Požadované místo na disku počítače je 450 MB. Dalšími 

požadavky jsou procesor s minimální frekvenci 1 GHz, operační paměť o velikosti minimálně 

1 GB, nejmenší možné rozlišení obrazu 1,024 px x 768 px a displej s minimálně 256 barvami. 

V poslední řadě musí počítač mít sériové rozhraní, USB nebo Ethernet v závislosti na zařízení 

SICK. Hardwarové nároky zvoleného softwaru nejsou vysoké. V současnosti většina PC tyto 

nároky splňuje. Pokud požadavky nesplňuje, lze použít verzi SOPAS Engineering Tool V2, 

kde nároky na PC jsou nižší. [19] 

 

6.1 PŘIPOJENÍ RFID ČTEČKY RFU620-10100 K PC 

Po nainstalování softwaru se na ploše objeví ikona SOPAS Engineering Tool. Po 

prvním spuštění lze nainstalovat SDDs (SOPAS Device Descriptions) soubory, což jsou 

ovladače zařízení, které jsou potřeba pro připojení senzorů k PC. Nainstalování potřebného 

ovladače pro naši čtečku je možné až před samotným připojením k PC.  

Po každém spuštění začne automatické vyhledávání zařízení, která jsou napojena na 

PC a současně jsou kompatibilní se softwarem. Pokud je naše čtečka napojena na PC pomocí 

Ethernetu, zobrazí se v pravém okně Device search, ale jestliže byla čtečka napojena až po 

skončení automatického vyhledávání, je potřeba čtečku vyhledat ručně, a to použitím tlačítka 

Search devices: Default. Po startu softwaru je levé okno New Project prázdné. K nahrání 

http://www.sick.com/
http://www.mysick.com/eCat.aspx?go=FinderSearch&Cat=Row&At=Fa&Cult=English&FamilyID=235&Category=Software&Selections=54195,54293
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zařízení do projektu vedou dvě cesty, a to buď dvojklikem na zařízení v okně Device search 

nebo označením daného zařízení a následným použitím tlačítka Add. Na obr. 6-1 je zobrazeno 

úvodní (hlavní) okno programu SOPAS ET V3, kde už je čtečka nahraná do projektu. 

 

 

Obrázek 6-1:  Úvodní (hlavní) okno programu SOPAS ET V3 

 

Pokud nebyly po prvním spuštění staženy SDDs soubory, je nutné před připojením 

čtečky nainstalovat její ovladače, a to pomocí odkazu “Install device driver“ ve stavovém 

řádku zařízení. Po správném nainstalování ovladačů se čtečka nachází ve stavu offline. Pro 

připojení čtečky k PC stačí kliknout na Offline nacházející se vedle obrázku zařízení spolu 

s Logout a Connection. V této chvíli se čtečka nachází ve stavu online a můžou být měněny 

její parametry.  
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6.2 OKNO PRO PRÁCI SE ZAŘÍZENÍM 

Pro práci s čtečkou je potřeba ze záložky Device vybrat Open, tím se otevře nové 

okno, které je zobrazeno na obr. 6-2. V levé části v navigačním stromě se nacházejí karty 

Quickstart a Tag Access a tři položky Parameter, Service a Analysis. Tyto složky obsahují 

karty pro práci s parametry, servis a analýzu. Vybraná karta se otevře v pravé části tohoto 

okna. 

 

Obrázek 6-2:  Okno pro práci se zařízením 

 

6.2.1 Karta Quickstart a Tag Access 

Karta Quickstart slouží ke spuštění a zastavování procesu vyhledávání všech 

kompatibilních tagů nacházejících se v pracovním prostoru antény čtečky. Zjištěné tagy jsou 

zaznamenány na této kartě spolu se svými vlastnostmi. Pro spuštění vyhledávání je potřeba 

použít tlačítko Start. Pokud dojde k detekci tagu, v rozích čtečky se rozbliká modré světlo 

a v kartě Quickstart se zobrazí vlastnosti tohoto tagu. Je možné nastavit automatické čištění 

tabulky načtených tagů, které probíhá po stanoveném čase. Tlačítko Start se po použití změní 

na tlačítko Stop, kterým je možné proces vyhledávání ukončit. Karta Tag access je zobrazena 

na obr. 6-3. 
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Obrázek 6-3:  Karta Quickstart 

 

Karta Tag Access umožňuje přístup k datům na tagu. Pro přístup k paměti tagu je 

potřeba v kartě Quickstart vypnout vyhledávání tlačítkem stop, označit požadovaný tag 

a použít tlačítko Transponder access. V kartě Tag Access se zobrazí obsah vybraného tagu. 

Zobrazená data uživatel může změnit a následně zapsat zpět do tagu pomocí tlačítka Write 

UII. Karta Tag access je zobrazena na obr. 6-4. 

 

 

Obrázek 6-4:  Karta Tag Access 
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6.2.2 Položka Parameter 

Nastavovat parametry lze pomocí karet v položce parameter. Nacházejí se zde karty 

pro konfiguraci čtení, zpracování dat a nastavení sítě a rozhraní.  

Pro nastavení výkonu integrované antény je potřeba otevřít kartu Antenna 

Configuration. Standardně je výkon antény nastaven na 15 dBm. Výkon antény je možné 

upravovat pomocí posuvníku v rozmezí od 3 do 24 dBm, a to zvlášť pro čtení i zápis. Oba 

posuvníky jsou zobrazeny na obr. 6-5. Nastavení výkonu přímo ovlivňuje čtecí vzdálenost 

čtečky, čím větší výkon, tím roste čtecí vzdálenost. 

 

Obrázek 6-5:  Posuvníky pro nastavení výkonu antény 

 

Spouštění a zastavování vyhledávání kompatibilních tagů, které se provádí na kartě 

Quickstart, slouží pouze pro počáteční uvedení do provozu. K trvalému užívání, tedy 

k provozování čtečky RFU620-10100 v reálných podmínkách je potřeba provést 

zapnutí/vypnutí nepřetržitého provozu na kartě Object Trigger Control. Tato karta je 

zobrazena na obr. 6-6. 

 

Obrázek 6-6:  Karta Object Trigger Control 
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6.3 DATA RECORDER 

Data recorder se otevře po kliknutí na odkaz Data recorder v levém dolním rohu 

hlavního okna. Data recorder slouží k automatickému nahrávání zvolených dat, které jsou 

ukládány do zvoleného datového souboru. Před spuštěním nahrávání je potřeba Data recorder 

nakonfigurovat. Pro konfiguraci slouží okno Data recorder configuration, které se otevře po 

kliknutí na tlačítko Nastavení, které je vyznačeno na obr. 6-7. 

 

Obrázek 6-7:  Data recorder 

Okno Data recorder configuration je zobrazeno na obr. 6-8. V první řadě je potřeba 

zvolit, kde se mají zaznamenané parametry uložit a v jakém formátu souboru. Dále je možné 

zvolit druh záznamu. Záznam může probíhat na základě nějaké události nebo může probíhat 

periodicky po zvoleném časovém intervalu. Je možné také nastavit dobu trvání záznamu nebo 

ji ponechat nulovou, nahrávání potom trvá, dokud není zastaveno ručně. V poslední řadě je 

nutné vybrat parametry, které mají být zaznamenány. Pro snadnější vyhledávání parametrů je 

k dispozici jejich filtr. Pokud je Data recorder nakonfigurován, lze spustit nahrávání.    

 

Obrázek 6-8:  Data recorder configuration 
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7. TESTOVÁNÍ VYTVOŘENÉHO SYSTÉMU 

Pro testování vytvořeného systému byly použity dva UHF RFID tagy. Jednalo se o tag 

s označením H86-WL-T230 a tag s označením H86-CSL-T300, obr. 7-1. U těchto tagů byla 

prováděna měření jejich parametrů. Díky těmto měřením je možné určit výkonnostní 

charakteristiky RFID tagu, které ukazují na jejich chování v poli čtečky. Měření byla 

prováděna v místnosti s pokojovými podmínkami. Čtečka byla umístěna na podlahu a v její 

blízkosti nebyly žádné předměty, které by ovlivňovaly měření. Jedná se o přístroje vyzařující 

elektromagnetické vlny a kovové či železobetonové konstrukce. Každé měření bylo 

prováděno 10 krát, aby byla zajištěna opakovatelnost měření. Výsledkem měření je 

maximální čtecí vzdálenost, při které lze tag s jistotou přečíst. 

 

 

Obrázek 7-1:  UHF RFID tagy (nahoře tag H86-CSL-T300, dole tag H86-WL-T230) 

 

7.1 MĚŘENÍ ČTECÍ VZDÁLENOSTI 

Prvním měřeným parametrem byla maximální čtecí vzdálenost, která byla měřena pro 

tři zvolené velikosti výkonu integrované antény. Jednalo se o výkon 3dBm, tedy nejnižší 

možný výkon antény, pak o nejvyšší nastavitelný výkon, tedy o 24dBm a třetí výkon byl 

zvolen mezi těmito výkony na 15dBm. Toto měření slouží k určení maximální vzdálenosti, ve 

které se mohou zvolené UHF tagy nacházet a RFID čtečka je ještě dokáže s jistotou přečíst.   

Měření probíhalo tak, že čtečka byla umístěna na podlahu a systém bezdrátové 

identifikace byl uveden do chodu. V softwaru SOPAS ET V3 byl nastaven zvolený výkon 

antény a bylo spuštěno snímání tagů nacházejících se v poli čtečky. Tag byl umístěn 3 metry 

nad středem čtečky a byl držen rovnoběžně s plochou čtečky, obr. 7-2. Vzdálenost mezi 
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čtečkou a tagem byla pomalu snižována, dokud nebyl tag detekovaný. Následně byla změřena 

vzdálenost mezi tagem a čtečkou.  Naměřené vzdálenosti jsou zobrazeny v tab. 7-1. 

 

 

Obrázek 7-2:  Tag rovnoběžný s plochou čtečky 

 

Tabulka 7-1:  Výsledky měření maximální čtecí vzdálenosti 

Tag 

Čtecí vzdálenost (cm) 

pro výkon 

3dBM 

pro výkon 

13dBM 

pro výkon 

24dBM 

H86-WL-T230 8 42 138 

H86-CSL-T300 15 78 204 

 

 

Z naměřených hodnot jde vidět, že maximální čtecí vzdálenost je větší u tagu 

s označením H86-CSL-T300, kdy byla naměřena při maximálním výkonu integrované antény 

maximální čtecí vzdálenost 204 cm. Tag s označením H86-WL-T230 dosáhl maximální čtecí 

vzdálenost 138 cm. Při výkonu integrované antény 3dBm byly naměřené maximální čtecí 

vzdálenosti značně malé, pohybovaly se kolem 10 cm. Při tomto nastavení by čtečka mohla 

být použita v přístupových či docházkových systémech.  
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7.2 MĚŘENÍ CITLIVOSTI NATOČENÍ TAGU 

Dalším měřeným parametrem byla citlivost natočení tagu. Toto měření probíhalo při 

výkonu integrované antény 15dBm. Testované tagy byly natočeny jak v horizontálním, tak 

i ve vertikálním směru o 45° a 90°, obr. 7-3. V praxi běžně bývají tagy umístěny na snímaném 

objektu tak, že jsou rovnoběžné s plochou čtečky. Mohou nastat ale situace, kdy tomu tak 

není, nebo dojde ke změně polohy snímaného objektu a změní se úhel, pod kterým jsou tagy 

čteny. Cílem měření bylo zjistit, jak se mění maximální čtecí vzdálenosti tagu v závislosti na 

úhlu natočení.  

Postup měření byl stejný jako u prvního měření maximální čtecí vzdálenosti, jen s tím 

rozdílem, že tag byl vůči čtečce jinak natočen. V tab. 7-2 jsou pro porovnání uvedeny 

naměřené hodnoty při natočení tagů spolu s naměřenými hodnotami, kdy byly tagy 

rovnoběžné s plochou čtečky.  

 

 

Obrázek 7-3:  Natočení tagu v horizontálním a vertikálním směru o 90° 

 

Tabulka 7-2:  Výsledky měření čtecí vzdálenosti při natočení tagů 

Tag 

Čtecí vzdálenost (cm) 

horizontální směr vertikální směr  

natočení o 

45° 

natočení o 

90° 

natočení o 

45° 

natočení o 

90° 

natočení o 

0° 

H86-WL-T230 35 25 38 33 42 

H86-CSL-T300 58 17 63 63 78 
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Z provedených měření vyplývá, že čtecí vzdálenost je ovlivněna polohou tagu 

vzhledem k čtečce. Ani při jednom způsobu natočení nebylo dosaženo čtecích vzdáleností, 

jako v případě, když byly tagy měřeny rovnoběžně s plochou čtečky. V případech, kdy se 

jednalo o natočení o 45° jak v horizontálním, tak vertikálním směru se naměřené hodnoty 

přibližovaly. Dále lze z naměřených hodnot vidět, že čím byla menší plocha tagu snímána, tím 

byla menší čtecí vzdálenost. 

 

7.3 MĚŘENÍ CITLIVOSTI NA PŘÍTOMNOST JINÉHO TAGU 

V praxi dochází k situacím, kdy se ve snímacím poli čtečky nachází větší počet RFID 

tagů najednou. Úkolem tohoto měření bylo zjistit, jak bude ovlivněna čtecí vzdálenost 

zkoumaného tagu v důsledku přítomnosti jiného tagu. Měření probíhalo při výkonu 

integrované antény 15dBm. 

Testovaným tagem byl zvolen tag H86-WL-T230, u kterého byla měřena čtecí 

vzdálenost za přítomnosti tagu H86-CSL-T300. Oba tagy byly umístěny nad středem čtečky 

ve vzdálenosti 1 metru a byly drženy rovnoběžně s plochou čtečky. Postupně byla vzdálenost 

mezi čtečkou a tagy zkracována, dokud nebyl testovaný tag detekován. Vzdálenost mezi 

čtečkou a tagy byla změřena a porovnána se vzdáleností, kdy byl zkoumaný tag měřen bez 

přítomnosti druhého tagu.  

Tag H86-WL-T230 byl v přítomnosti tagu H86-CSL-T300 detekován ve vzdálenosti 

39 cm. Z tab. 7-1 víme, že pokud byl tag č. 1 snímán samostatně, čtecí vzdálenost byla 42 cm. 

Pokud tyto hodnoty porovnáme, je patrné, že tagy se ovlivňují mezi sebou a dochází 

k poklesu čtecí vzdálenosti. 

 

7.4 MĚŘENÍ CITLIVOSTI NA STÍNĚNÍ 

V praxi může dojít k tomu, že mezi čtečku a RFID tag se dostane nějaký materiál nebo 

je objekt označený tagem zabalen do určitého materiálu. Některé materiály záření RFID 

pohlcují, jiné materiály jej odrážejí. Cílem tohoto měření bylo zjistit, jak ovlivňuje čtecí 

vzdálenost přítomnost různých materiálů mezi čtečkou a tagem. Zkoumanými materiály bylo 

textil, dřevo, plast, papír, sklo, kov a voda. Výkon integrované antény byl 15dBm. 
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Měření probíhalo tak, že mezi čtečku a RFID tag byly postupně umístěny zkoumané 

materiály a u každého materiálu byla čtecí vzdálenost naměřena obdobně jako u prvního 

měření, tedy přibližováním tagu rovnoběžného s plochou čtečky. Měření byla provedena na 

tagu H86-WL-T230. Naměřené hodnoty jsou zobrazeny v tab. 7-3.    

 

Tabulka 7-3:  Výsledky měření čtecí vzdálenosti při stínění různými materiály 

Tag 
Čtecí vzdálenost (cm) při stínění 

textil papír dřevo plast sklo kov voda 

H86-WL-T230 42 42 42 42 42 0 15 

 

 

Hodnota čtecí vzdálenosti bez použití stínění byla 42 cm. Tato vzdálenost byla 

naměřena i při stínění textilem, papírem, dřevem, plastem a sklem. Tedy přítomnost těchto 

materiálů mezi čtečkou a tagem neovlivnila čtecí vzdálenost a je možné brát tyto materiály 

jako průchozí pro elektromagnetické vlny vysílané testovanou čtečkou. Čtecí vzdálenost 

v přítomnosti vody, použité jako stínění, byla nižší, tedy došlo k pohlcení RFID záření. Při 

použití kovu mezi čtečkou a tagem nebyl tag detekován, tedy elektromagnetické vlny nebyly 

schopné proniknout přes tento materiál. 

 

7.5 TRANSFORMACE ČTENÝCH INFORMACÍ DO DATOVÉHO 

SOUBORU 

Mezi hlavní, dá se říct nejdůležitější, vlastnosti každé automatické identifikace patří 

možnost efektivního sběru dat. Bez ohledu na důvod implementace vybraného řešení, až 

využití výstupních dat přináší opravdovou konkurenční výhodu. Proto je důležité ukládání 

získaných dat, pro možnosti budoucího zpracování.  

K transformaci čtených informací do datového souboru byl použit Data recorder, který 

je součástí softwaru SOPAS ET V3. Jak už bylo uvedeno v podkapitole 6.3, Data recorder 

slouží k automatickému nahrávání zvolených dat, které jsou ukládány do zvoleného datového 

souboru. Pomocí Data recorderu je možné uchovat mnoho různých parametrů, které souvisí 

s připojeným přístrojem a jeho chodem. Cílem bylo získat data o načtení tágu čtečkou 

RFU620-10100, čas ve kterém bylo provedeno načtení a ID načteného tagu. Nejdřív bylo 
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potřeba nakonfigurovat Data recorder. Bylo zvoleno ukládání datového souboru do 

tabulkového procesoru Excel od společnosti Microsoft, z důvodu velkých možností dalšího 

zpracování takto uložených dat. Dále byl zvolen typ záznamu tak, aby byly zaznamenávány 

proběhlé události, tedy v našem případě načtení tagu. V poslední řadě bylo potřeba zvolit 

správný parametr, který by vedl k získání potřebných informací. Správným parametrem, což 

se po zkoušení různých parametrů ukázalo, byl parametr s názvem Barcoderesult, a to je 

v překladu výsledný čárový kód. Po nastavení Data recorderu bylo spuštěno snímání tagů 

a následně i samotné nahrávaní Data recorderem. Poté byly do pracovního prostoru 

integrované antény čtečky RFU620-10100 umístěny postupně oba tagy, které byly použity při 

testování realizovaného systému. Na obr. 7-4 jsou zobrazeny získané informace o načtení tagů 

čtečkou RFU620-10100. Získali jsme informace o době, která uběhla od startu Data recorderu 

po načtení tagu, čas načtení tagu, o jaký typ kódu se jednalo, délku kódu a samotný obsah 

tagu. S takto uloženými daty se dá dále pohodlně pracovat. Například tyto informace by se 

daly použít pro databázi pro docházkový systém. 

   

 

Obrázek 7-4:  Záznam načtených tagů čtečkou RFU620-10100 
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8. IMPLEMENTACE SYSTÉMU RFID DO 

PRŮMYSLOVÉHO PROSTŘEDÍ 

Před implementací RFID systému je potřeba zvážit dvě základní věci, a to jaký přínos 

bude mít tato implementace pro firmu a jak rychlá bude návratnost investice, spjatá s touto 

implementací. Dále je nutné si uvědomit, že není možné automatizovat chaos. Pro dosažení 

očekávaných výnosů při přijatelných nákladech je smysluplné nasazení RFID systému pouze 

tam, kde jsou jasně určené a zvládnuté procesy. [15] 

 

8.1 POSTUP IMPLEMENTACE 

Prvním krokem při implementaci je potřeba si určit cíle, kterých chceme dosáhnout. 

Díky těmto cílům získáme představu o tom, jaké typy tagů, čteček a dalších komponent zvolit 

a jaké by měly mít vlastnosti. Dále je potřeba provést analýzu prostředí, ve kterém se bude 

technologie RFID zavádět. Pomocí analýzy prostředí můžeme určit problémy spjaté 

s radiofrekvenční komunikací a možnými výskyty elektromagnetického rušení. Také je 

potřeba si uvědomit, že zavedením RFID technologie dojde k vytvoření nových procesů, ale 

i ke změně stávajících procesů a připravit se na to. Novými procesy bude například značení, 

zpracování dat nebo čtení tagu. V následujících podkapitolách jsou uvedeny některé věci, 

kterými je potřeba se při zavádění RFID systému zabývat. [6] 

 

8.1.1 Volba kmitočtového pásma 

Systémy RFID pracují ve 4 kmitočtových pásmech a každé má své specifické oblasti 

použití. Při volbě kmitočtového pásma je právě důležité mít určené cíle, tedy vědět co je 

důležité. Například pro využití RFID systému v logistice bude vhodné zvolit UHF kmitočtové 

pásmo, které je charakteristické velkým čtecím dosahem, ale pokud se bude RFID používat 

pro sledování komponent v průběhu výroby, bude stačit zvolit pásmo s nižší čtecí vzdálenosti, 

tedy LF kmitočtové pásmo. Dále je důležitá analýza prostředí, jelikož je potřeba vědět do 

jakého prostředí se chystáme systém zavést, z důvodu možných omezení použitelnosti 

v případě špatné volby kmitočtového pásma pro dané prostředí.  
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8.1.2 Volba RFID tagu 

Díky velkému množství typů tagu na trhu se dá proces výběru tagu nazvat složitým. 

Tag je vhodné volit podle tří základních kritérií, kterými jsou cena, výkon a velikost. Cena 

závisí na výkonu, velikosti a materiálu zvoleného tagu. V posledních letech šla cena pasivních 

tagů dolů, díky novým technologickým procesům. Cena tagů se také odvíjí podle počtu 

odebíraných kusů. Velikost tagu souvisí s předmětem, který má být označen, a na jeho 

materiálu. Pravidlem je, že menší tag má menší citlivost a menší čtecí dosah. Co se týče 

výkonu, jsou zásadní dvě věci, čtecí dosah a rychlost přenosu. S výkonem také souvisí 

materiál značeného objektu. Některé materiály mohou způsobit rozladění antény RFID tagu, 

tím posunout pracovní frekvenci, což sníží výkon. [6]  

 

8.1.3 Volba a konfigurace čtecího zařízení 

V současné době se na trhu vyskytuje široká paleta různých druhů a modelů čtecích 

zařízení od různých výrobců. Výběr správného čtecího zařízení je důležitý. Zvolená čtečka 

může fungovat dobře, ale mezi různými značkami a modely můžou existovat značné 

výkonnostní a funkční mezery, takže zvolené řešení nemusí být optimální. Proto je vhodné se 

při volbě čtecího zařízení obrátit na specializovanou firmu, která se touto problematikou 

zabývá.  

RFID čtečky zpravidla disponují předdefinovanými režimy a umožňují osobní 

nastavení. Většinou si vystačíme s předdefinovanými režimy. V případě, že je potřeba doladit 

některé parametry, například pro zvýšení výkonu, je nutné být dobře obeznámen s přístrojem. 

V opačném případě by mohlo dojít místo zvýšení, ke snížení výkonu. Dále je potřeba nastavit 

a parametrizovat i způsob komunikace (viz nastavení adresy u Profibus sběrnice), atd. [6] 

 

. 
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8.2 NÁVRH PRAKTICKÉHO POUŽITÍ REALIZOVANÉHO SYSTÉMU 

V PRŮMYSLOVÉM PROSTŘEDÍ 

Realizovaný systém pro bezdrátovou identifikaci byl popsán a otestován. Na řadu 

přichází ukázat praktické využití systému v průmyslovém prostředí. Systém nabízí mnoho 

možností použití v průmyslovém prostředí, jako například kontrola přístupu do 

zabezpečených oblastí nebo identifikace místa ve skladu pro vysokozdvižný vozík. Pro 

příklad praktického použití byl systém uveden v situaci, kde by sloužil pro identifikaci 

objektu na dopravníkovém systému. Abychom si mohli ukázat, jak a k čemu tato identifikace 

slouží, byl navržen dopravníkový systém. Navržena dopravníková trasa, spolu s umístěním 

čteček RFU620-10100 je zobrazena na obr. 8-1.  

 

Směr dopravníku
Kontrolní stanoviště

Čtečka

RFU62

Stanoviště úpravČtečka

RFU62

Stanoviště vážení

Čtečka

RFU62

Oblast výroby

Nákladní stanoviště

Výkladní stanoviště 
č. 1

Výkladní stanoviště 
č. 2

Čtečka

RFU62

Čtečka

RFU62

Čtečka

RFU62

Čtečka

RFU62

Stanoviště značení

 

Obrázek 8-1:  Návrh dopravníkového systému 
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Dopravníkový systém slouží k přepravě výrobku pomocí transportního zařízení od 

místa, kde je výrobek z oblasti výroby naložen na transportní zařízení, přes různá stanoviště 

do místa vyložení výrobku pro uskladnění. Transportním zařízením může být např. převážecí 

vozík nebo nějaký typ závěsného zařízení. Každé toto zařízení je označeno svým číslem a je 

na něm připevněn pasivní UHF RFID tag. Číslo transportačního zařízení je propojeno 

s odpovídajícím ID tagu v databázi podnikového informačního systému (nadřazená úroveň). 

V databázi je uložena kompletní historie výrobku od jeho počátku. V hutním průmyslu jde 

např. o číslo tavby, použitý licí proud na ZPO, ID sochoru, následně ID tyče (pokud se ze 

sochoru válcují tyče) nebo svitku, číslo zakázky apod. K těmto údajům poté přibývají další 

podle toho, jak je výsledný produkt zpracováván na stanovištích našeho dopravníkového 

systému. Při přesunu produktu na náš dopravníkový systém na vstupu dostaneme informaci 

o ID výrobku, a ta bude po dobu pobytu produktu v dopravníkovém systému spárovaná s ID 

tagu transportního zařízení. 

 

8.2.1 Volba a umístění komponent 

Jak už bylo uvedeno, každé transportní zařízení je vybaveno pasivním UHF RFID 

tagem. RFID tagy kolují v uzavřeném oběhu a jsou tedy téměř neustále využívány, a to 

v náročných průmyslových podmínkách. Proto je potřeba volit tagy, které se vyznačují 

odolností proti nepříznivým vlivům vnějšího prostředí (znečištění, kolísání teploty, kapaliny, 

mechanické namáhání). Tag je potřeba umístit na transportační zařízení tak, aby byl pří 

průchodu přes čtečku v její úrovni a jeho největší plocha byla rovnoběžná s plochou čtečky 

RFU620-10100, tím se dosáhne nejlepších podmínek pro načtení tagu.  

Čtečkou RFU620-10100 je vybaveno každé stanoviště dopravníkového systému. 

Obecně většinu čteček je potřeba v rámci možností umístit co nejdál od zdrojů 

elektromagnetického rušení a celoželezných konstrukcí. Výhodou zvolené čtečky je možnost 

umístit čtečku přímo na kov bez toho, aby došlo ke ztrátě snímacího dosahu přístroje. Čtečky 

je potřeba nastavit tak, aby byly schopny s jistotou načíst tag transportního zařízení, které je 

zrovna na příslušném stanovišti, ale aby nebyl načten tag následujícího transportního zařízení. 

Tedy je potřeba vhodně zvolit výkon integrované antény.  
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8.2.2 Možnosti komunikace RFID s okolím 

Důležitým aspektem pro vysokou variabilitu čtečky je možnost napojení na řídicí 

systémy (ŘS) v jednotlivých aplikacích. ŘS existuje velké množství a často používají vlastní 

komunikační protokoly, které nejsou mezi sebou kompatibilní. Zvolením RFID čtečky, která 

podporuje široké množství komunikačních protokolů, nám dává do budoucna výhodu 

v univerzálnosti použití RFID čtečky, kdy i při změnách ŘS nebo případném použití čtečky 

na jiném místě s jiným ŘS můžeme použít stále stejnou čtečku. 

Námi zvolená čtečka RFU620-10100 disponuje velkým rozsahem pro komunikaci 

s okolím. Kromě dnes již běžného USB rozhraní, umožňuje spojení s daleko užitečnějšími 

komunikačními protokoly, důležitými zejména pro průmysl. Jedná se o sběrnice Profinet, 

Profibus, CAN a mnoho dalších, které čtečka zvládá s použitím příslušného fieldbus modulu. 

Tato možnost komunikace rozšiřuje uplatnění čtečky prakticky ve všech odvětvích 

v průmyslu. V případě, že čtečka neumí sběrnici, kterou bychom rádi použili, existují externí 

tzv. Fieldbus moduly, které zpravidla umí jednu komunikační sběrnici. K těmto modulům se 

čtečka připojí přes rozhraní, které umí a modul samotný je již napojen na sběrnici.  

Pro komunikaci přes USB a Ethernet použijeme zpravidla software SOPAS ET V3, 

který je ke čtečce dodán zdarma. Pro aplikaci v průmyslu není USB příliš vhodné, proto se 

používá některá sběrnice typická pro průmysl. V ČR jde nejčastěji o Profibus, poslední dobou 

také Profinet, popř. i Ethernet. I na toto výrobce myslel, proto lze jednoduše z webových 

stránek výrobce stáhnout již hotové funkční bloky pro jednotlivá PLC. Např. pro PLC 

Siemens Simatic S7 lze do programu Step 7 vložit již hotový funkční blok pro komunikaci se 

čtečkou.  

 

Propojení čteček RFU620-10100 s PLC Simatic S7 

Pro náš modelový příklad dopravníkového systému si ukážeme propojení čteček 

s PLC Simatic S7. V první řadě je nutné zajistit HW spojení s PLC. Naše čtečka Profibus ani 

Profinet nativně neumí, proto potřebujeme externí Fieldbus modul CDF600-21xx. K tomuto 

modulu připojíme čtečku a modul k PLC. Protože chceme použít sběrnici Profibus, je nutné 

před připojením nastavit adresu modulu na takovou, která nebude v kolizi s žádným dalším 

zařízením na sběrnici. Adresu nastavíme pomocí otočných přepínačů na boku Fieldbus 

modulu (obr. 8-2) a následně připojíme zařízení do sběrnice.  
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Obrázek 8-2:  Otočné přepínače Fieldbus modulu [20] 

 

Nyní nastává prostor pro SW nastavení, které již řeší programátor PLC a je to nad 

rámec této práce. Nicméně výrobce Sick nabízí volně ke stažení funkční blok (obr. 8-3) pro 

čtení dat ze čtečky, který celou práci se čtečkou usnadňuje. Důležité pro naši aplikaci je, že 

údaje z tagu jsme dostali do PLC, kde s touto informací můžeme dále pracovat, a to buď na 

úrovni PLC nebo pomocí S7 protokolu pošleme data do nadřazené úrovně (typicky databáze). 

Takovýmto způsobem dostaneme do databáze údaje z našeho dopravního systému, kdy např. 

po zvážení produktu se informace o váze uloží do databáze k ID výrobku (již na vstupu 

produktu na dopravníkový systém došlo ke přiřazení ID tagu k ID výrobku). Takto 

postupujeme u všech stanovišť. Výsledkem je kompletní přehled činností prováděných na 

daném výrobku. 

 

 

Obrázek 8-3:  Funkční blok SICK RFU6XX PNDP [21] 
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8.2.3 Popis procesu přepravy výrobku 

Na nákladním stanovišti je přistaveno prázdné transportní zařízení, které je načteno 

čtečkou RFU620-10100. Na transportní zařízení je naložen výrobek a dojde k propojení ID 

výrobku s číslem načteného transportního zařízení. Výrobek postupuje dále po dopravníkové 

trase po kontrolní stanoviště, kde dojde opět k načtení tagu transportního zařízení a zastavení 

transportního zařízení. Na kontrolním stanovišti probíhá kontrola výrobku. Pokud obsluha 

tohoto stanoviště shledá, že jsou nutné úpravy na výrobku, přiřadí tyto úpravy k číslu 

načteného transportního zařízení a pomocí tlačítka vyšlou výrobek k dalšímu stanovišti. Tyto 

úpravy se zobrazí obsluze na stanovišti úprav po načtení odpovídajícího tagu a dojde 

k zastavení transportního zařízení. Obsluha tyto úpravy provede spolu s běžnými úpravami 

a výrobek vyšle na stanoviště vážení. Na stanovišti vážení se opět nachází čtečka RFU620-

10100. Naproti RFID čtečky se transportní zařízení zastaví, načte se tág transportního zařízení 

a probíhá vážení výrobku. Váha je automaticky přiřazena k načtenému transportnímu zařízení 

a výrobek automaticky pokračuje na stanoviště značení. V této chvíli je k číslu transportního 

zařízení přiřazeno ID výrobku, možné úpravy a váha výrobku. Po načtení tagu transportního 

zařízení na stanovišti značení se vytiskne štítek s čárovým kódem nesoucí tyto údaje a je 

připevněn na výrobek, který je na tomto stanovišti zabalen, svázán nebo slisován. V tomto 

okamžiku může výrobek pokračovat k jednomu z výkladních stanovišť. Výkladní stanoviště 

č. 1 slouží k vyložení výrobku pro uskladnění pro zahraniční export. Výrobky vyložené na 

výkladním stanovišti č. 2 jsou uskladněny pro tuzemský export. Informaci o tom, pro jaký 

export je výrobek určen, je propojena s číslem transportního zařízení už na nákladním 

stanovišti. Po načtení tagu na výkladním stanovišti č. 1 dojde k automatickému vyložení, 

pokud je výrobek určen pro zahraniční export. Pokud ne, pokračuje transportní zařízení 

k výkladnímu stanovišti č. 2, kde je výrobek vyložen. Po vyložení výrobku z transportního 

zařízení se vymažou všechny informace, které byly během celého procesu k číslu 

transportního zařízení přiřazeny v databázi, a transportní zařízení pokračuje k nákladnímu 

stanovišti pro další výrobek. 

 

8.2.4 Přínosy a nevýhody bezdrátové identifikace 

Použitím RFID technologie na navrženém dopravníkovém systému by došlo 

k optimalizaci procesu přepravy výrobku. Díky bezdrátové identifikaci by odpadlo téměř 

veškeré manuální zpracování dat, tím by se zrychlil celý proces přepravy výrobku po 

dopravníkové trase. Dále by se eliminovala možnost záměny výrobků na různých 
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stanovištích, tím by se dosáhlo důvěryhodnosti informací o výrobku. Bezdrátová identifikace 

v našem návrhu také zajištuje dohledatelnost. Dohledatelnost umožňuje určit a sledovat každý 

krok výrobního řetězce. Díky dohledatelnosti je automaticky dokumentovaný průběh výrobní 

historie všech výrobků.  

Dále zavedením RFID technologie by mohlo dojít k ušetření lidských zdrojů, což je 

v dnešní době docela aktuální téma. Pokud se v podniku pracuje na čtyřsměnný provoz, 

ušetřením jedné pracovní pozice se uberou 4 lidé, což se dá jednoduše přepočítat na úspory. 

Náklady podniku na 1 člověka na měsíc jsou cca 30 tisíc x 12 je 360 tisíc x 4 je 1,440 mil. Kč, 

tedy ušetřením jedné pracovní pozice, by došlo k úspoře 1,440 mil Kč ročně. Tato částka by 

mohla pokrýt náklady na realizaci celého RFID systému.  

Naopak nevýhodou zavedené technologie RFID na dopravníkovém systému je, že 

v okamžiku poruchy jednoho RFID zařízení se zastaví celý dopravníkový systém a dojde tak 

ke ztrátě na výrobě. Pokud by k této situaci došlo, musely by se data do systému zadávat 

ručně, než by došlo k výměně či opravě vadného RFID zařízení. Systém RFID je v mnoha 

ohledech výhodný, ale obecně s použitím vícero prvků (elektronických) roste riziko poruchy. 
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9. ZÁVĚR 

V teoretické části diplomové práce jsem se zabýval problematikou automatické 

identifikace. Byly popsány části, ze kterých se skládá každý systém automatické identifikace 

a uvedeny principy technologií automatické identifikace. U některých z těchto technologií 

byly uvedeny jejich nejznámější příklady, které byly v krátkosti popsány. Hlavní část 

teoretické části jsem věnoval technologiím čárových kódů a radiofrekvenční identifikaci. 

Čárovými kódy jsem se zabýval, protože jsou stále nejpoužívanějším způsobem automatické 

identifikace. U čárových kódů jsem vylíčil jejich historii, konstrukci, princip a jaké druhy 

čárových kódů existují. Technologií RFID jsem se zaobíral z důvodu, jelikož je prakticky celá 

praktická část postavena na této technologii a také proto, že tato technologie je čím dál tím 

více využívaná jako prostředek automatické identifikace ve většině průmyslových odvětví. 

U RFID technologie bylo popsáno rozdělení frekvenčních pásem, ve kterých RFID 

technologie pracuje, dále byla řeč o RFID čipech a čtečkách a byl vysvětlen pojem EPC kód.  

Cílem praktické části diplomové práce byla realizace systému bezdrátové identifikace, 

transformace načtených informací tímto systémem do datového souboru a návrh 

implementace realizovaného systému do průmyslového prostředí.  

V první řadě jsem prostudoval materiály týkající se jednotlivých komponent, z kterých 

se realizovaný systém skládal. Tyto získané informace jsem použil k sestavení systému. Pro 

připojení čtečky RFU620-10100 k PC bylo potřeba se seznámit se softwarem SOPAS ET V3. 

Pomocí tohoto softwaru jsem prováděl konfiguraci parametrů čtečky, potřebných k otestování 

realizovaného systému. K testování systému jsem použil dva UHF RFID tagy a prováděl 

různá měření jejich parametrů, určující výkonnostní charakteristiky RFID tagů, které ukazují 

na jejich chování v poli čtečky. Dále jsem pomocí Data recorderu, který je součástí softwaru 

SOPAS ET V3, provedl uložení záznamu proběhlých načtení do tabulkového procesoru Excel 

od společnosti Microsoft. Záznam obsahoval údaje o jednotlivých načteních, jako čas načtení, 

typ a délku kódu a pak samotné ID načteného tagu.  

V poslední řadě jsem se zabýval implementací systémů RFID do průmyslového 

prostředí, co je potřeba před zavedením této technologie provést a čím se zabývat. Pro ukázku 

praktického využití realizovaného RFID systému v průmyslu jsem provedl návrh 

dopravníkového systému, ve kterém RFID systém slouží ke sledování objektu ve výrobě. 

Dále sem se zaobíral volbou a rozmístěním komponent RFID systému a možnostmi 
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komunikace RFID s okolím. Pro příklad jsem popsal možnost propojení čteček RFU620-

10100 s PLC Simatic S7.  

Tato diplomová práce umožňuje čtenáři nahlédnout do problematiky automatické 

identifikace a blíže se seznámit s technologiemi čárových kódů a RFID. Dále může sloužit 

jako návod pro práci s UHF RFID čtečkou RFU620-10100, jak realizovat RFID systém 

s touto čtečkou, jak tuto čtečku připojit k PC pomocí softwaru SOPAS ET V3, jak obsluhovat 

tento software a jak provést transformaci načtených informací do datového souboru. Návrh 

praktického použití realizovaného systému v průmyslovém prostředí umožňuje získat 

představu o tom, jaké přínosy přináší zavádění RFID systému do průmyslového prostředí.  
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