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Abstrakt 

KRAJČOVIČ J.  Práce se zabývá problematikou bezdrátové identifikace s využitím  

technologie RFID v rámci laboratorního prostředí. Cílem této práce je provést analýzu 

RFID technologie v rámci tvorby laboratorního pracoviště vybaveného s mikročtečkou 

MRD -1, která pracuje na frekvenci 134,2 kHz, a různými druhy tagů pracujících na této 

frekvenci. V práci jsou testovány vlastnosti jednotlivých transpondérů, které nám dodal 

dodavatel, z následujících hledisek: vliv prostředí na tag, vliv prostředí na anténu, 

spolehlivost čtení tagů, čtení více tagů najednou a vliv antény. 

 

KRAJČOVIČ J.  This diploma thesis deals with the subject of wireless identification 

using the RFID technology in the laboratory environment. The goal of this thesis is to 

analyze RFID technology in terms of creation the laboratory workplace which is 

provided with the MRD -1 micro-scanner working on frequency of 134,2 kHz and 

different types of tags working on the same frequency. In the thesis separate properties 

of transponders, supplied by external firm, are analyzes from following aspects: 

environment influence to the tag, environment influence to the antenna, reliability of the 

tags reading, reading of more tags together and antenna influence on this.
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1 Úvod 

Už je to více než půl století, kdy George Orwell napsal svůj nejslavnější román 

"1984". Dokonale v něm vykreslil pochmurnou vizi světa, ve které lidé úplně ztratili 

soukromí. Řada lidí vidí naplnění této jeho strašidelné vize v technologii RFID (Radio 

Frequency Identification) - radiofrekvenční systém identifikace. Moderní technologie 

identifikace objektů pomocí radiofrekvenčních vln. 

Počátky vývoje RFID technologie sahají hluboko do druhé poloviny minulého 

století. S globalizací ekonomiky se zvýšil tlak na evidenci přepravovaného materiálu a 

jeho skladování. Tento systém lze úspěšně nasadit v mnoha odvětvích a oblastech, kde 

je kladen důraz na co nejrychlejší a přesné zpracování informací a okamžitý přenos 

těchto načtených dat k následnému zpracování. 

Technologie RFID je v současné době považována za přímého nástupce 

čárových kódů, z hlediska budoucího vývoje se však nepředpokládá úplné nahrazení 

čárových kódů, budou oblasti trhu, kde budou dominovat RFID technologie, případně 

kombinace RFID značení s čárovým kódem. Již dnes se využívají tiskárny, které dokáží 

potisknout RFID tag informacemi s čárovým kódem. Takové tiskárny při potisku 

zároveň zapisují informace do tagu a dokonce pokud je RFID tag poškozen, toto zjistí a 

tag označí. S myšlenkou na vznik bezdrátové technologie zpracování informací přišla 

před lety největší maloobchodní firma WalMart, která před několika desetiletími stála u 

zrodu čárového kódu. 

Cílem této práce je provést analýzu RFID technologie v rámci tvorby 

laboratorního pracoviště vybavené microreadrem neboli s mikročtečkou MRD -1, která 

pracuje na frekvenci 134,2 kHz a různými druhy tagů pracující na této frekvenci. 

Testovat vlastnosti jednotlivých transpondérů, které nám dodal dodavatel z 

následujících hledisek: vliv prostředí na tag, vliv prostředí na anténu, spolehlivost čtení 

tagů, čtení více tagů najednou a vliv antény.  
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2 RFID a čárové kódy 

2.1 Princip RFID 

 

Identifikační systém se skládá z několika hlavních prvků, kterými jsou 

transpondéry (zkratka slov TRANsmitter-resPONDER. Je zařízení, které umožňuje 

automatickou identifikaci. Někdy také nazýván tag ), čtečky a podpůrné systémy (řídící 

počítače, databáze, telekomunikační sítě). Technologie RFID pracuje na známém 

principu radaru. Transpondéry mohou být jak aktivní, tak pasivní (v tomto případě 

využívají pro své napájení energii vyslanou ze čtečky). Věnujme se především pasivním 

RFID transpondérům (viz Obr. 1). 

 
Obrázek 1: Základní schéma komunikace v RFID [2] 

 

 

Čtečka nejprve vysílá na svém nosném kmitočtu elektromagnetickou vlnu, která 

je přijata anténou transpondéru. Indukované napětí vyvolá elektrický proud, který je 

usměrněn    a nabíjí kondenzátor v transpondéru. Uložená energie je použita pro 

napájení logických a rádiových obvodů transpondéru. Když napětí na kondenzátoru 

dosáhne minimální potřebné úrovně, spustí se logický automat či mikroprocesor (tedy 

řídící obvody uvnitř transpondéru)    a transpondér začne odesílat odpověď čtečce.  

Vysílání transpondéru je realizováno zpravidla pomocí dvoustavové ASK 

(Amplitudě Shifting Key) modulace, která je realizována změnou zakončovací 

impedance antény transpondéru (anténa je buď přizpůsobena, nebo zakončena 

nakrátko). Odrazy, které vznikají změnou impedance antény, jsou detekovány čtečkou a 

interpretovány jako logické úrovně 1 a 0. Řízení komunikace a jednotlivých stavů 

komunikačního řetězce je definováno příslušnou ISO normou. Dostatečná energie pro 

nabití kondenzátoru v transpondéru a schopnost detekovat přijatou odpověď 

transpondéru čtečkou jsou tak hlavní hardwarové podmínky fungování RFID systému. 
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 S rostoucí vzdáleností mezi čtečkou a transpondérem postupně klesá kvalita 

RFID signálu. Narůst šumu v základním signálu vede až k nemožnosti úspěšné detekce 

přijaté zprávy. Pomocí modulace vlny vysílané ze čtečky lze do transpondéru také 

zapisovat. Často publikované čtecí vzdálenosti v oblasti až metrů odpovídají UHF 

(Ultra High Frequency) frekvencím nosného kmitočtu a vyžadují optimální prostředí 

(odrazy a útlumy v prostředí čtecí vzdálenosti rapidně snižují). Pokud bychom si chtěli 

udělat představu o používaných kmitočtech, pak nám může posloužit obrázek (viz. Obr. 

2) [2]. 

 

 
Obrázek 2: Frekvence používané různými aplikacemi RFID [2] 

 

V aplikacích zařazených do seznamu (příslušnou normou) se využívá především 

kmitočtů v pásmech HF (High Frequency) a UHF. Důvodem jsou výhodné vlastnosti 

šířených elektromagnetických vln v těchto pásmech v aplikacích značení objektů 

(podmínky šíření, útlumy, odrazy vln, atd.) [2]. 

 

Podobně jako u čárových kódů, chce u RFID organizace EPCGlobal - (Organizace 

sdružující a určující standartu pro EPC) řídit jednoznačnou identifikaci všech produktů 

na světovém trhu. Podstatným prvkem je přitom kód EPC. Obsahuje číslo výrobce a 

další části kódu jsou pro výrobce k volnému použití. EPC představuje zajištění přístupu 

k popisu objektů rozpoznaných čtečkou. Přes seznam na object name server získáme 
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internetovou adresu , která ukazuje na information service, kde je objekt popsán 

prostřednictvím physical markup language . Struktura EPC dle standardu je na obrázku 

(viz. Obr. 3). 

 

 
Obrázek 3: Struktura EPC [1] 

 

 

Před několika desetiletími si evidenci zboží pomocí čárových kódu nedokázal 

nikdo ani představit a přesto je to dnes již naprosto běžná technologie, která se využívá i 

v mnoha dalších oblastech než kam byla původně určena [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Příklad RFID systému [6] 

 

2.2 Rozdíl mezi RFID a čárovými kódy 

Označení zboží čárovými kódy je využíváno celosvětově už delší dobu. Uvedení 

RFID etiket tuto praxi v žádném případě úplně nenahradí, avšak vytvoří nové možnosti 
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identifikování objektů pro určité procesy nebo splnění jejich potřeb. RFID technologie 

nabízí některé podstatné výhody, umožňuje především [2]: 

 

 Přesné, jednoznačné označení a tím i zpětné sledování každého 

jednoho kusu. 

 Dynamické ukládání informací na paměť čipu během jeho pohybu. 

 Automatický sběr dat bez lidského zásahu. 

 Propojení čipů se snímači. 

 

Čárové kódy: 

 Nezměnitelné. 

 Lehce poškoditelné. 

 Kapacita 12-15 znaků. 

 Běžná potřeba přelepování štítků. 

 Optické rozpoznávání odrazem laserového světla. 

 Štítek musí být pro čtečku viditelný. 

 Manuální obsluha. 

 Vědomé vyvolání události (nahrazení ručního zadávání přes klávesnici) 

 Cenově výhodné. 

 

RFID etikety: 

 

 Kdykoli přepisovatelé. 

 Odolné proti vlivům prostředí. 

 Uložení velmi mnoha znaků (až do 96 KB). 

 Neustálá identifikace jednotlivých kusů. 

 Rozpoznávání vysokofrekvenčním radiovým signálem. 

 Většinou neviditelně připevněné, bez potřeby viditelného kontaktu. 

 Pohyb objektů přes portál. 

 Vyvolání události přemístěním objektu do/z dosahu RFID čtečky. 
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2.2.1 RFID tagy 

 RFID tagy se v současné době vyrábějí v několika variantách, dle velikosti a 

materiálu a s tím souvisejícího použití ( tagy produktové, kartonové, paletové, malé tagy 

na láhve) a dle způsobu použití ( nalepení přímo na objekt), tzv. "Inlays" pro další 

použití pro výrobce - přímo zabudované do produktů a zapouzdřené (například plastové 

- mají větší odolnost a používají se i v případě umístění tagu na kovový materiál, zde 

zajišťují oddálení tagu a antén od rušivého podkladního materiálu kovu). 

Rozděleni podle frekvence: 

 Nízkofrekvenční systémy (od 30 kHz do 500 kKHz) mají nižší operační dosah. 

Typicky jsou používány pro bezpečnost či sledování majetku a identifikaci 

zvířat.  

 Vysokofrekvenční systémy (od 850 MHz do 950 MHz a od 2,4 MHz do 5,5 

GHz) nabízí daleký dosah (nad 90 metrů) a vysoké rychlosti čtení. Používají se 

například při převozu automobilů po železnici či při sestavování výrobků na 

automatické lince. V poslední době probíhá mohutný přechod lokálních sítí na 

radiofrekvenční platformu v pásmu 2,4 GHz protokolem 802.11b. 

Rozdělení podle typu: 

 pasivní - z čipu lze informace v průběhu logistického pohybu jen číst  

 aktivní - do čipu lze informace v průběhu logistického pohybu i zapisovat, musí 

disponovat vlastním zdrojem energie, který obstarává miniaturní baterie (paměť 

pro zápis může dosahovat až 1MB) [6]. 

 

Obrázek 5: RFID tag [7] 

  



7 

 

2.2.2 Využití jednotlivých tagů 

2.2.2.1 Pasivní RFID tagy 

Pasivní tagy jsou cenově výrazně levnější, mají různou akční vzdálenost čtení od 

0,5m do 10m,dlouhou životnost tagu. Nejvíc se využívají RFID UHF tagy - (Ultra High 

Frequency = vysoce frekvenční) štítky od firmy Motorola jsou elektronickým 

kódovacím zařízením (EPC™) třídy 0 (Class 0). Dynamické štítky pro flexibilní 

aplikace. Tyto pasivní štítky byly vytvořeny pro dohledatelnost a identifikaci objektů 

procházejících zásobovacím řetězcem nebo v regálech. RFID UHF pasivní štítky 

doplňují celé portfolio mobilních řešení od Motoroly, které dokáže organizačně 

zachytit, přenést a spravovat důležité informace z jakéhokoliv místa [6]. 

 2.2.2.2 Aktivní RFID tagy 

 Aktivní tagy vysílají samy své údaje do okolí, toto umožňuje vlastní miniaturní 

baterie umístěna v tagu, která vydrží cca 1-5 let. Tyto tagy však kvůli baterii mají menší 

odolnosti na teplotu a je nutné provádět výměnu baterie (nejvíce se využívají pro 

sledování osob, vozového a technologického parku, sledování zvířat a tam kde lze tag 

opětovně použít). Aktivní tagy mají vzdálenost čtení až 100m, ale vyžadují poměrně 

vysoké náklady na pořízení, velikost paměti na tagu může dosahovat až 100Kb [1]. 

 Informace lze v průběhu logistického pohybu z čipu číst i zapisovat. 

 Aktivní jednotky musí disponovat vlastním zdrojem energie, který obstarává 

miniaturní baterie . 

 Paměť pro zápis může dosahovat až 1MB. 
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3 Využití RFID 

Z nejrůznějších aplikačních oblastí pro technologii RFID lze jmenovat např.: 

 Sledování pohybů. 

 Ochrana a evidence majetku. 

 Evidence zavazadel. 

 Elektronické klíče (bezdotykové otevírání dveří). 

 Evidence mýtného. 

 Cestovní pasy. 

 Označování zvířat. 

 Organizace sportovních akcí atd.... 

Příkladem flexibility systému RFID je rozlišování zásilek u spedičních firem. Na 

základě bezdotykové identifikace, kdy má každý výrobek svůj vlastní kód, se zásilka 

přesně umístí do odpovídajícího vozidla. Jestliže je nutná změna trasy nebo času 

doručení, automatická identifikace balíku značně uspíší tento proces [5]. 

Další využití technologie: 

 zpracovatelský průmysl, velkoobchod, maloobchod a další oblasti  

 sledovaní pohybu palet se zbožím v rámci celého distribučního řetězce - od 

nakládání palet na kamion až po dodání do maloobchodu (nezbytně vyžaduje 

vybavit každou paletu mikročipem)  

 pro aplikace v různých částech dodavatelského řetězce, kde je zapotřebí 

jedinečná identifikace a vysledování zboží, balíků a palet  

 čip lze umístit natrvalo do výrobku, ke kontejnerům, paletám nebo krabicím a 

informace poté využít v distribuci  

 možnost uložení více dat do čipu na majetku např. uložení aktuálních dat 

provedené inventarizace  

 transport automobilů po železnici či kompletace výrobků na automatické lince 

[2]. 
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4 Robot 

 V rámci laboratorního pracoviště RFID technologie byl užit robotický systém 

Spykee firmy Meccano, který nám posloužil jako simulovaný objekt měření – tedy 

nosič tagů. Spykee je robot, kterého si můžete postavit, a který může být upravován a 

ovládán pomocí Wifi. Spykee může být ovládán pomocí internetu z jakéhokoliv místa 

na světě. Robot má několik funkcí. 

4.1 Funkce 

Robot Spykee může být využit ve více technických směrech. U nás byl robot 

používán jako bezdrátový systém, který mohl manipulovat s RFID tagy. 

 

 Robot se pohybuje, vidí, slyší a fotografuje či natáčí video. Dokáže se 

propojit se zvukovými i světelnými efekty a video filtry.  

 

 Může být používán jako telefon přes internet s webovou kamerou. 

 

 Spykee je MP3 přehrávač. 

 

 Obsahuje funkci video dozoru. Dokáže detekovat pohyb, poté je 

schopen spustit alarm nebo poslat obrázek nezvaného hosta e-mailem. 

 

 Robot sám, když zaznamená vybité baterie sám se vrátí do nabíjecí 

stanice. 
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4.2 Předpoklady pro provoz robota 

 

 Počítač musí být vybaven interní nebo externí Wifi kartou / 512 MB 

RAM/, 100MB dostupným místem na disku. 

 Wifi 802.11b nebo 802.11g. 

 Internetové připojení ke stažení softwaru a uživatelské příručky. 

 

4.2.1 Informace o Wifi 

4.2.1.1 Wifi dosah 

Teoreticky má Wifi dosah několik desítek metrů. V závislosti na okolním 

prostředí a použitém zařízení se však může dosah přijmové zóny lišit. Pokud 

nasměrujeme robota mimo tuto příjmovou zónu, nebude jej možné dále ovládat a robot 

se sám vypne. 

4.2.1.2 Rušení 

 Neobvyklé chování nebo ztráta kontroly na robotem může být zapříčiněna 

rušením, způsobené vedením vysokého napětí,betonovými zdmi nebo úzkým prostorem, 

ve kterých se Wifi signály mohou ztrácet. 

4.2.1.3 Wifi síť 

 V závislosti na podmínkách Wifi sítě může být obraz zpomalen a zvuk a pohyb 

mohou být opožděné. Je to spojeno s Wifi sítí. 
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4.3 Anatomie robota 

 Tento model splňuje limity pro digitální přístroje třídy B. 

 

Obrázek 6: Anatomie robota[3] 

 

4.4 Režimý propojení 

 Jedná se o místní režim, který ovládá robota Spykee pomocí počítače z málé 

vzdálenosti. Robot Spykee je možno ovádat přes různé režimy, které mohou být 

uživatelem využity. Pokud se budeme pokoušet připojit k Spykee z veřejného Wifi 

bodu, je možné, že přistup bude blokován a my se nebudeme schopni připojit. 
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4.4.1 Úroveň začátečník 

 Je to režim přímého spojení mezi počítačem a robotem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Přímé spojení PC a Robot [3] 

 

4.4.2 Úroveň středně pokročilý 

 Režim s přístupovým bodem přes Wifi. Je to spojení  Spykeeho pomocí počítače 

přes směrovač nebo internetový přístupový bod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Spojení přes internetový přístupový bod [3] 

 

 Při tomto režimuje jak počítač tak i robot připojen k Wifi přístupovému bodu 

nebo směrovači. Tento režim umožňuje robotovi automatické a samostatné připojení 

k Wifi , jakmile je robot zapnutý [3]. 
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4.4.3 Úroveň pokročilí 

Je to dálkový režim. Robot je ovládán pomocí počítače přes internet 

z kteréhokoliv místa na světě. Z počítače připojeného k internetu se můžete s robotem 

spojit přes Wifi, který je umístěn v blízkosti robota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Spojeni přes internet [3] 

 

Všechny tyhle moduly se dají použít na robota. Používali jsem jen přímé spojení. 

Tohle spojení je nejspolehlivější. Na robotovi byli postupně připevňovány různé 

transpondéry a byla analyzována vzdálenost signálu a transpondéru. Byli vyrobeny dvě 

brány, které byli izolovány hliníkovou folií a polystyrenem. Tím se ukázala rozdílnost 

transpondérů a jejich síly signálů. Vzdálenost ovladatelnosti robota přes wifi záleží na 

uživatelem zvoleném wifi připojení. Náš robot s běžnou wifi kartou do notebooku ujel 

50 metrů na přímou viditelnost aniž by ztratil signál nebo signál neměl časové zpoždění. 

Přes zeď ujel pouhých 10 metrů. 
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5 Experimentální část 

 Experimentální část zahrnuje popis jednotlivých čteček a tagů, které byli použity 

na test a spolehlivost jednotlivých experimentů. Návrh spočíval v konstrukci 

jednotlivých bran, kde jako řízený systém bude udáván robot SPYKEE, který měl  na 

sobě upevněny jednotlivé transponéry. 

 Pro popis a simulaci zkoumaného systému jsme použili WiFi Spy Robota od 

firmy Meccano, který nám posloužil jako simulovaný objekt měření. Na robota byli 

upevěny jednotlivé transponéry, které vysílaly signál na různé čtečky. 

 

5.1 Transpondéry a čtečky použité při experimentální časti 

5.1.1 Přívěšek ke klíčům 

Skleněný transpondér je určený převážně pro personální použití - přístupové a 

docházkové systémy. Bývá ve dvou typech. –RFOB a WFOB. Vlastnosti transpondéru 

najdeme v Tab. 1. 

 

 

Obrázek 10: Přívěšek ke klíčům [9] 
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Tabulka 1: Vlastnosti přívěskového transpondéru [9]. 

 

 Ze všech transpondérů, které jsme dostali se přívěšek ukázal jako nejméně 

spolehlivý. Typický dosah odpovídal nám naměřeným hodnotám. Vlastnosti 

přívěskového transpondéru v Tabulce 1. 

5.1.2  Transpondér pro upevnění na kov 

Je určen pro vnitřní aplikace. Dodává se s plastovou přísavkou pro snadné 

upevnění například na sklo automobilu. Plochý tvar a vysoká čtecí vzdálenost jej 

předurčují především pro systémy kontroly a řízení přístupu [9]. 

 

 

 

Obrázek 11: Transpondér na kov [9] 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

Tabulka  2: Vlastnosti transpondéru na kov [9]. 

 

Podle dodavatele by měl mít tenhle tag relativní dosah 15 cm. Na internetových 

stránkách dodavatele transpondérů je zaznamenána i jeho největší vzdálenost a to        

30 cm. Náš dodavatel byla firma Phobos, se sídlem ve Frenštátu Pod Radhoštěm. 

Samozřejmostí pro tento tag je, že vzdálenost se mění díky prostředí ve kterém je 

umístěn. Vlastnosti transpondéru na kov najdeme v Tabulce 2. 

5.1.3  Válcový transpondér 

Odolné provedení, extrémně velká čtecí vzdálenost. Je speciálně určen pro práci 

v extrémních podmínkách. Upevňuje se plastovými příchytkami na automobily   a 

kovové kontejnery [9]. 

 

 

Obrázek 12: Váleček [9] 
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Tabulka  3: Vlastnosti válcovitého transpondéru [9]. 

 

 

 

 

 

 

Tyto transpondéry byly konstrukčně připevněny na robota, který projížděl 

bránami a na kterém byly připevněny čtečky. Jednotlivé čtečky, které byly použity, byli 

otestovány na typický dosah a jejich vlastnosti. Vlastnosti válcovitého transpondéru 

jsou zaznamenány v Tabulce 3. 

5.1.4 Mikročtečka RI-STU-MRD 1 

Mikročtečka je inteligentní modul, který zajišťuje funkci RF (radiofrekvenčního) 

modulu a řídícího modulu pro komunikaci se všemi druhy transpondérů. Microreadery 

nebo-li česky micročtečky nám slouží ke čtení různých signálů, které přivádíme 

z antény do seriového komunikačního portu. Jsou vybaveny sériovým komunikačním 

interface, který lze přímo připojit ke většině mikročteček. Anténa pro tu mikročtečku je 

nízko jakostní, nepotřebuje být individuálně laděna do rezonance [9]. 

 

Obrázek 13: MRD - 1 [9] 
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 Na tomto modulu jsme testovali své tagy.  Pracovní frekvence je 134,2 kHz a 

tudíž tahle frekvence je speciální pro tyto micročtečtky. Vlastnosti mikrotečky najdeme 

v Tabulce 4. 

Tabulka  4: Seznam vlastností mikročtečky MRD – 1 [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Programování R/W transpondéru pomocí S2Util 

 

Firma Texas Instruments dodává ke svým čtečkám jednoduchý program pro 

základní práci se čtečkou a transpondéry. Program se neinstaluje. Spuštěním S2Util.exe 

se objeví následující obrazovka ( viz.Obr. 14). 

 

Obrázek 14: S2Util [9] 

 

Obrázek 15: Výběr portu [9]. 
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Vybereme příslušný COM port, na který je čtečka připojena (viz. Obr. 15). V menu 

Operation Mode vybereme Micro Reader (viz Obr. 16). 

 

Obrázek 16: Menu Operation Mode[9]. 

Pokud je vše O.K. objeví se obrázek 17. 

 

Obrázek 17: Operation Mode po vybrání Micro Leader [9]. 

 

Pro naprogramování R/W transpondéru zvolíme RTP Type R/W, do kolonky 

Data[hex]: zadáme námi požadovaný kód TRP a stlačením tlačítka Program TRP 

uložíme kód do transpondéru. Transpondér se v této době musí nacházet ve čtecím poli 

čtečky (viz. Obr. 18). 
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Obrázek 18: Naprogramování příslušného transpondéru [9]. 

 

Obrázek 19: Tag s uloženou informací [9]. 

 

Každý tag má své sériové číslo, které je uloženo v paměti (viz. Obr. 19). 

Všechny tagy, které nám dodali se zaznamenávají v téhle části softwaru. Po 

zaznamenání se rozsvítí zelená obrazovka a vydá zvukový signál, který nám oznámil 

přijmutí tagu. Díky sériovému číslu bylo možno analyzovat RFID technologii a tagy, 

které byly dodány [9]. 
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5.3 Analýza RFID 

Analýza nasazení RFID technologie, s použitím správného procesního schématu 

slouží zákazníkovi jako podklad k rozhodnutí zda je ekonomicky a technologicky reálné 

nasazení technologie RFID. Analýza musí mít vždy za cíl ověřit možnosti implementace 

RFID technologie, ale také přesně určit její přínosy a popsat případná rizika tohoto 

způsobu značení. V mé práci jsem se zaměřil na veličiny: 

o Vliv prostředí na tag. 

o Vliv prostředí na anténu. 

o Spolehlivost čtení tagů - kolik čtení vrátí 100% výsledků v závislosti na umístění   

tagů, podkladním materiálu (kov,měď,plast), čtecí vzdálenosti, př. dalších 

vlivech. 

o Čtení více tagů najednou  

o Vliv antény 

 

5.3.1 Vliv prostředí na tag 

 Pro vyzkoušení našeho experimentu byli užity dva typy antén. Originál anténa, 

která byla dodána spolu se čtečkami má rozměr 9x4 cm. Druhá anténa, která byla 

zkonstruována pro naše účely, byla omotána kolem dvou brán (viz. Obr. 20). Jedna 

brána byla obalena hliníkovou fólií a druhá brána byla obalena polystyrenem. Velikost 

byla 50x50 cm  o 4 vinutích. 

 Experiment zahrnoval několik typů zkoušek, které by mohli ovlivnit účinnost 

přijímaného signálu, analyzovat sílu signálu a vyzkoušel vliv prostředí na transpondéry.  

První zkouška zahrnovala vyzkoušet tag, tak aby nebyl rušen žádnými vlivy. Po 

odzkoušení se potvrdili data, které nám zaslal dodavatel. 
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Obrázek 20: Zkonstruované brány. 

 

Obě  brány  byly  zkonstruovány  tak,  aby jimi bylo možné projet robotem, 

který měl  na  sobě  připevněný  transpondér. Na fotce vidíme, že anténa byla usazena 

do prostřed  brány  tak,  aby  bylo  možné  ověřit  maximální  možnosti  RFID  

technologie (viz. Obr. 20). 

 

5.3.1.1 Anténa namotaná na bráně  

Anténa, které byla namotána na bránu měla velikost 50x50cm. Byl použit 

microreader MRD - 1, který má frekvenci 134,2 kHz. Pro naše účely byl tenhle 

microreader nejvhodnější. Nejprve byla anténa vyzkoušena bez rušení hliníkové fólie. 

 

5.3.1.2 Válečkový transpondér 

Váleček, který byl umístěn na robotovi se podle informací dodavatele zdál 

nejlepší. Jeho dosah signálu byl 20cm. Podle tabulky 5 měl váleček nejlepší vlastnosti. 
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Obrázek 21: Váleček a brána. 

 

 Robot projížděl s připevněným transpondérem bránou a po pípnutí se zastavil. 

Vzdálenost zaznamenaného signálu byla 20cm. Transpondér musel být umístěn 

vodorovně na robota, aby měl nejlepší účinnost. Tabulka nám zobrazuje naměřená data, 

které souvisí s délkou signálu na bráně 50x50 cm. Mezi anténou a transpondérem 

nebyla žádná překážka, která by nám mohla signál rušit. 

Vzdálenost signálu válcového transpondéru byla nejspolehlivější. Diagram 

vzdálenosti signálu nám popisuje obrázek (viz. Obr. 22). Vzdálenost signálu byla 

měřena na anténě 50x50 cm, od jejího středu. 
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Tabulka  5: Měřené veličiny vzdálenosti válcovitého tagu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 22: Diagram vzdálenosti válcového transpondéru. 

 

 

5.3.1.3 Transpondér na kov 

 Tento modul byl podle dodavatele nejspolehlivější  a podle dodavatele má tento 

modul mít možnost být na kovových materiálech, které nám mohou signál zeslabovat 

nebo rovnou rušit. Na konstruované anténě měl tenhle transpondér dosah 15 cm.  

  Anténa   50x50  
Válcový 
transpondér 

                      [cm] 

Č. 
měření 

Vzdálenost 
signálu v prostoru 

Vzdálenost  při 
úhlu 45° 

1 21 17 

2 21 16 

3 20 16 

4 20 17 

5 20 17 

6 21 18 

7 22 17 

8 20 17 

9 19 17 

10 20 17 

    

 průměr 20,4 16,9 
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Obrázek 23: Transpondér na kov a brána 

 

První pokus, kdy robot projížděl připevněným transpondérem kolmo k zemi tak 

žádný signál nebyl zaznamenán. Důvod, proč nebyl zaznamenán je, že modul musí být 

umístěn vodorovně kvůli tagu, který je umístěn v něm. Tag je umístěn vodorovně a 

podle obrázku (viz.  Obr. 3) se musí umístit tak, aby bylo možno signál přečíst. 

 

Tabulka 6: Měřené veličiny transpondéru na kov. 

  Anténa 50x50  Transpondér na kov 

 [cm] 

Č. 
měření 

Vzdálenost                        
signálu v prostoru 

Vzdálenost  při           
úhlu 45° 

1 15 12 

2 14 12 

3 14 11 

4 14 13 

5 14 11 

6 15 13 

7 16 13 

8 16 12 

9 16 11 

10 16 12 

    

 průměr 15 12 
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Experimentální část zahrnovala 10 měření. Tím bylo zajištěno optimální zjištění 

vzdálenosti signálu. Tabulka 6 obsahuje data, která byla použita na diagram 

vzdálenosti signálu (viz. Obr. 24). 

 

Obrázek 24: Diagram vzdálenosti signálu kovového transpondéru 

5.3.1.4 Přívěškový transpondér 

 Tenhle modul byl ze všech zkoumaných transpondéru nejslabší. Jeho rozsah 

podle dodavatele měl být 6cm, ale po zkoušce se nezaznamenal žádný signál.   

 

 
Obrázek 25: Přívěškový transpondér a brána 
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Přívěškový transpondér byl ze všech transpondérů nejmíň spolehlivý. Jeho 

vzdálenost se dala určit jen na originální anténě, která byla přiložena spolu s balením. 

Přívěšek by se dal použít opravdu jen jako nějaký doplněk ke klíčům, který by mohl 

nést signál otevírající nějaké zařízení. 

 

 
Obrázek 26: Sada transpondéru použitá při experimentu. 

5.3.2 Vliv prostředí na anténu 

Při tomto testu jsme zkonstruovali dvě brány na kterých byly připevněny 

izolační složky a to polystyren a hliníková fólie. Na fotce vidíme dvě brány na kterých 

byla namotána anténa 50x50 cm (viz. Obr. 27). Anténa byla umístěna v prostředku 

brány tak, aby síla signálu byla maximálně ovlivněna izolačním materiálem. 

 

 
Obrázek 27: Brány obalené izolačním materiálem 
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První zkouška proběhla na anténě obalené polystyrenem. Z měření bylo 

zaznamenáno Tabulce 7, že rušení signálu bylo nepatrné oproti druhé bráně.  

 
Obrázek 28: Diagram síly signálu na izolované bráně – polystyrenem 

 

Druhá zkouška proběhla na anténě obalené hliníkovou fólií. Tato brána už 

vykazovala různé rušení signálu, když jsme zkoušeli vysílat signál a brána byla poblíž 

místa, kde bylo měřeno.  

 

Tabulka č. 7: Měřené veličiny signálu na izolované bráně - polystyrenem. 

           Válcový transpondér       Transpondér na kov 

 Č. 
měření 

Vzdálenost 
signálu          

v prostoru  
Vzdálenost  při 

úhlu  45° 

Vzdálenost 
signálu v 
prostoru  

Vzdálenost při 
úhlu 45° 

1 15 13 9 8 

2 15 14 9 8 

3 15 14 9 10 

4 15 15 11 9 

5 15 17 11 11 

6 15 15 9 9 

7 14 12 10 10 

8 14 12 11 9 

9 15 12 10 9 

10 16 12 10 9 

      

 průměr 14,9 13,6 9,9 9,2 
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Jak vidíme na diagramu (viz. Obr. 29), síla signálu válcového tagu byla na bráně 

izolované hliníkovou fólií velmi nízká. Oproti předešlému měření (viz. Obr. 28) se nám 

síla signálu u valečku snížila o více jak 60%.  

 

Tabulka  8: Měřené veličiny signálu na izolované bráně – hliníkovou fólií. 

 Válcový transpondér Transpondér na kov 

Č. 
měření 

Vzdálenost 
signálu          

v prostoru  
Vzdálenost  při 

úhlu  45° 

Vzdálenost 
signálu v 
prostoru  

Vzdálenost při 
úhlu 45° 

1 5 4 9 8 

2 6 4 9 8 

3 6 4 9 7 

4 4 4 7 9 

5 4 4 7 7 

6 3 5 8 7 

7 5 4 8 8 

8 6 6 8 7 

9 6 6 8 7 

10 5 6 8 7 

     

průměr 5 4,7 8,1 7,5 

 

Na rozdíl tag na kov tímto problémem nebyl moc ovlivněn. Porovnáním obrázků 

28 a 29 zjistíme, že tag na kov je nejvhodnější do nestabilního prostředí, kde je možnost 

rušení signálu. Výsledky v Tabulce 8 u kovového tagu jsou přibližně podobné jak 

v Tabulce 7. 

 

 
Obrázek 29: Diagram síly signálu na izolované bráně – hliníkovou folií. 

 

 



30 

 

5.3.3 Spolehlivost čtení tagů 

 Spolehlivost čtení tagů je dáno prostředím těsně u transpondéru. Pro naše účely 

nám posloužily tři různé materiály, které byli přiloženy vodorovně k tagům. Na fotce 

vidíme, že měděná destička měla velikost 18x12 cm a byla velmi úzká, kovová měla 

14x10 cm a plastová destička měla 40x12 cm (viz. Obr. 30). Každá destička byla 

přikládána k tagům tak, aby bylo možno získat optimální výsledky měření.  

 
 

                                

  

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 30: Destičky použité při testu 

První destička označovaná jedničkou na obrázku byla kovová destička. Tenhle 

materiál byl pro svou šířku, která činila přes 1 cm největší překážkou pro vyslání 

signálu. Test zahrnoval vyzkoušení všech tří tagů se kterýma jsme zatím pracovali. 

Signál stále přijímal microreader MRD-1, který měl pracovní frekvenci 134,2 KHz. 

Napájení microreadru vyžadovalo 12V. 

U všech tří druhů materiálů jsme provedli testy se všemi transpondéry. 

Přívěškový transpondér byl nejhorší. Signál z něj nepřešel přes žádný materiál a proto 

už nadále nebyl používán. 

První test zahrnoval test s kovovou destičkou. Přes tento materiál prošli dva 

signály a to byly signály z valcového tagu a z tagu na kov. Při měření bylo zjištěno, že 
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tag na kov měl daleko lepší vlastnosti, něž válcový transpondér, a proto se kovové 

transpondéry doporučují tam , kde by mohl být signál rušen nějakým materiálem.  

 

 

 
Obrázek 31: Válcový transpondér s destičkou 

 

Diagram vzdálenosti signálu u kovové destičky nám ukazuje, že válcový 

transpodnér je více ovlivněn, než transpondér na kov. Oba signály, ale byly rušeny 

materiálem a tím byla ovlivněna jejich vlastnost vysílaní signálu na mikročtečku.  

 
Obrázek 32: Diagram vzdálenosti signálu na kovové destičce 
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Tabulky obsahují tři typy destiček. Kovová, měděná a plastová, které vidíme na 

fotce (viz. Obr. 30). Sloupec 45° obsahuje data, které byly naměřeny při úhlu 45° a 

díky těmto datům bylo možné vytvořit diagram. 

  

Tabulka 9: Měřené veličiny v závislosti na materiálu - válcovitý transpondér.  

  
Kovová destička 
 

Kovová destička 
 

Měděná destička 
 

 
Plastová destička 
 

  
Vzdálenost signálu 

v prostoru  
Vzdálenost  při 

úhlu  45° 
Vzdálenost 

signálu v prostoru  
Vzdálenost při 

úhlu 45° 

1 5 5 0 0 

2 4 4 0 0 

3 6 4 0 0 

4 4 4 0 0 

5 6 5 0 0 

6 4 6 0 0 

7 6 5 0 0 

8 5 4 0 0 

9 6 6 0 0 

10 5 5 0 0 

      

průměr 5,1 4,8 0,0 0,0 

 

 

Naměřené   hodnoty  v  Tabulce 9  a  v  Tabulce 10  byly  použity  při  

diagramu  (viz. Obr. 32). Tab. 9 je tabulka jejichž hodnoty jsou naměřeny pro válcový 

transpondér. Tabulka 10 obsahuje naměřené hodnoty u transpondéru na kov.  

 

Tabulka 10: Měřené veličiny v závislosti na materiálu - transpondér na kov. 

 

  

Kovová 
destička 
 

Kovová 
destička 
 

Měděná 
destička 
 

 
Plastová 
destička 
 

Kovová 
destička 
 

Kovová 
destička 
 

Č. 
měření 

Vzdálenost 
signálu v 
prostoru  

Vzdálenost  
při úhlu  

45° 

Vzdálenost 
signálu v 
prostoru  

Vzdálenost 
při úhlu 

45° 

Vzdálenost 
signálu v 
prostoru  

Vzdálenost  
při úhlu  

45° 

1 8 7 10 9 7 7 

2 8 5 10 9 7 8 

3 6 6 10 8 8 8 

4 8 7 11 10 8 8 

5 6 6 10 10 8 7 

6 6 5 9 9 9 8 

7 8 7 10 10 9 9 

8 5 5 10 9 9 7 

9 7 5 10 9 7 9 

10 8 6 10 10 9 7 

        

průměr 7,0 5,9 10,0 9,3 8,1 7,8 
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Body, ze kterých byly vyneseny spojovací čáry jsou průměry hodnot, které byli 

naměřeny. Tyto hodnoty byly naměřeny jen u válcového transpondéru, ze kterých se dá 

vyčíst, že měděná a plastová destička rušily signál takovým způsobem, že nebylo možné 

zaznamenat hodnotu. 

 

Obrázek 33: Transpondér na kov s destičkou. 

Diagram síly signálu u měděné destičky byl dán jen signálem z transpondéru na 

kov. Jelikož tenhle produkt, který podle výrobce je vhodný pro prostředí, kde síla 

signálu může být omezena prostředím.  

Doporučil bych tenhle tag tam, kde se může vyskytovat kovový materiál. 
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Obrázek 34: Diagram transpondéru na kov s měděnou destičkou. 

 

U plastové destičky byl výsledek podobný jako u měděné. Válcový transpondér 

ani přívěšek nefungoval. Jejich signál byl rušen tak, že microreader neboli mikročtečka 

nepřečetla signál. 

 
Obrázek 35: Diagram transpondéru na kov s plastovou destičkou. 

 

5.3.4 Čtení tagů najednou 

 Různé druhy tagů nabízí různé schopnosti jak číst požadované informace, které 

jsou uloženy v transpondéru..Naše transpondéry mají vlastnost vysílat signál, který 

zaznamená anténa tak, že převedou signál z tagu do PC pro identifikaci.  
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Obrázek 36: Čtení více transpondérů najednou. 

Bohužel mikročtečka dodaná dodavatelem neumí číst více tagů najednou, ale 

umí zaznamenat signál druhého tagu hned v době kdy transpondér projde anténou. Pro 

naše účely jsme použili jen anténu 50x50 cm, protože anténa dodaná výrobcem 9x4 cm 

byla velmi úzká. 

Na anténě 50x50 cm se nám podařilo zaznamenat jen dva signály a to 

z válcového transpondéru a transpondéru na kov. 

 

Obrázek 37: čtení více tagů najednou. 
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U válcovitého tagu a tagu na kov jsem zjistil, že transpondéry musí projet 

nejdříve vnitřkem antény jak je uvedeno na obrázku (viz. Obr. 37) a až po té se přečte 

další tag.Při zkoušení jsem zkoušel dát dva válcové transpondéry  různými směry a na 

různá místa tak, aby bylo možné číst jejich zaznamenané informace. Bohužel jak již 

bylo napsáno mikročtečka nepodporovala tuhle vlastnost a tak jsem vyzkoušel jiné 

možnosti. 

 

Námi zkonstruovaná anténa zaznamenala signál válcovitého transpondéru na 

vzdálenost 12,5 cm a 17 cm jak je uvedeno v Tabulce 11. Test probíhal v několika 

bodech: 

 

1) připevnění tagů na měřidlo v našem případě na 30 cm pravítko, 

2) změření vzdálenosti prvního zaznamenaného tagu, v našem případě je to tag 

2, 

3) posunováním tagu 2 až k vnitřní hranici antény jsme zjistili, že mikročtečka 

stále zaznamenává tag 2 a nikoliv tag 1, 

4) po dosažení vnitřní hranice antény a následné její překročení už mikročtečka 

zaznamenala tag 1, 

5) když tag 1 dosáhl vnitřní hranice antény zaznamenal se tag 2. 

 

Tabulka  11: Měřené veličiny v závislosti více válcovitých tagů najednou  

  vzdálenost signálu u válcového transpondéru   

Č. 
měření Válcový transpondér 1. [cm] Válcový transpondér 2 

1   13     14 

2   14     8 

3   12     7 

4   14     16 

5   16     25 

6   6     19 

7   15     23 

8   15     15 

9   12     20 

10   8     25 

          

průměr   12,5     17,2 

V Tab. 11 můžeme vidět různé odchylky, které mohli být způsobeny rušením 

obou signálů, které tagy vysílaly do okolí. U transpondéru na kov byla situace podobná. 
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Některá měření ukazovala na odchylky, které mohli být způsobeny tím stejným 

problémem jak u válcovitého transpondéru. 

V Tabulce 12 najdeme naměřené hodnoty pro druhý tag, který je zaměřen spíše 

na různé výkyvy prostředí. Z tabulky je dobře patrné, že Transpondér 2 byl zaznamenán 

dříve než to bylo u válcovitých transpondérů.  

Tabulka č. 12: Měřené veličiny v závislosti více tagů na kov najednou . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U třetího transpondéru což byl přívěšek na klíče se nezaznamenal žádný signál a 

proto nebylo možno udělat analýzu. Kterýkoliv tag, který byl ve vnitřní hranici antény, 

přestal vysílat signál. Ve chvíli, kdy přestal vysílat signál z Tagu 1 a byl v dosahu 

jakýkoliv jiný tag, tak ten signál z jiného tagu byl zaznamenán. 

 

  vzdálenost signálu u transpondéru na kov   

Č. 
měření Transpondér na kov 1 [cm] Transpondér na kov 2 

1   5     7 

2   5     7 

3   5     7 

4   6     8 

5   6     8 

6   6     8 

7   6     9 

8   5     9 

9   5     8 

10   5     8 

           

průměr   5,3     7,9 
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Obrázek 38: Ukázka zaznamenaného tagu. 

 

5.3.5 Vliv antény 

V kapitole 5.3.1 jsme psali o síle signálu na anténě namotané na bráně. V této 

kapitole s analyzujeme anténu, kterou nám dodal dodavatel. Anténa je velmi malá 

s vícenásobným vynutím, než byla naše zkonstruovaná anténa. Dodaná anténa byla 

namotaná, z mědi stejně jako naše anténa, ale rozdíl byl, že její rozměry byly velmi 

malé a vynutí vícenásobné. 

 Analýza zahrnovala jen vzdálenost síly signálu na anténě a test síly signálu přes 

hliníkovou fólii . Kvůli malému rozměru nebylo možno zkonstruovat bránu, tak aby na 

bráně bylo možno upevnit hliníkovou fólii nebo polystyren a proto test zahrnoval, jen 

analýzu přes hliníkovou fólii, která byla omotána kolem tagu. Podle informací 

dodavatele by dosah signálu měl přesně odpovídat tabulkám tagu. 

První analýza byla zaměřená na sílu signálu, aniž by mohl signál cokoliv rušit. 
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Obrázek 39: Diagram síly signálu na dodávané anténě. 

 

Na Obr. 39 je patrné, že nejlepší vlastnosti má válcový transpondér. Vodorovná 

osa byla vzdálenost signálu vedle antény a svislá osa byla vzdálenost signálu do 

prostoru od antény. Podle tabulek měl válcový transpondér dokonce větší dosah, než 

uváděl dodavatel.  

 Transpondér na kov si ale zachoval své vlastnosti a podle tabulky měl přibližnou 

hodnotu. V předchozích měřeních se nám nepodařilo změřit byť jen jediný signál z tagu, 

který byl umístěn v přívěšku na klíče, až teď. 

Naměřené hodnoty u antény jsou zaznamenány v Tabulce 13 a v Tabulce 14.    

Z obrázku vidíme, že transpondéry jsou dostatečně silné aby mohli vysílat svůj signál i 

mimo anténu (viz. Obr. 39). Válečkové transpondéry měly dosah vedle antény 5 cm. 

Transpondér na kov měl 4cm  a přívěškový mel 3 cm. 
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Tabulka č. 13: Měřené veličiny signálu na bráně 9x4 cm. 

  Válcový transpondér Transpondér na kov Příveškový transpondér 

Č. 
měření 

Vzdálenost 
signálu v 
prostoru  

Vzdálenost  
při úhlu  

45° 

Vzdálenost 
signálu v 
prostoru  

Vzdálenost 
při úhlu 

45° 

Vzdálenost 
signálu v 
prostoru  

Vzdálenost  
při úhlu  

45° 

1 26 9 16 7 10 3 

2 27 10 15 6 9 3 

3 26 9 16 5 9 4 

4 26 8 17 6 9 4 

5 25 9 15 5 10 2 

6 25 8 16 6 10 2 

7 26 9 15 6 9 2 

8 27 9 14 6 9 3 

9 24 9 13 5 10 3 

10 28 10 15 6 9 3 

11 27 9 17 6 10 2 

12 26 10 16 6 9 4 

13 25 9 16 6 11 3 

14 27 10 15 6 11 3 

15 27 9 15 6 10 3 

16 26 9 15 5 9 3 

17 25 8 16 7 9 3 

18 26 9 16 7 10 3 

19 26 8 16 6 9 3 

20 27 9 15 7 9 2 

             

průměr 26,1 9 15,5 6 9,6 2,9 

 

 

Druha analýza už se týkala rušeného signálu hliníkovou fólií. Podle testu bylo 

možno vidět, jak velkou silou se podílí rušení signálu jiným materiálem, v našem 

případě hliníková fólie. V Tabulce 14 jsou hodnoty opravdu velmi malé a podle měření 

nám hliníková fólie zapříčinila až o 60% snížení sily signálu. 
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Tabulka č. 14: Měřené veličiny signálu na bráně 9x4 cm - izolované hliníkovou folií. 

 Tagy: Válcový transpondér Transpondér na kov Příveškový transpondér 

Č. 
měření 

Vzdálenost 
signálu v 
prostoru  

Vzdálenost  
při úhlu  

45° 

Vzdálenost 
signálu v 
prostoru  

Vzdálenost 
při úhlu 

45° 

Vzdálenost 
signálu v 
prostoru  

Vzdálenost  
při úhlu  

45° 

1 6 5 3 2 2 2 

2 7 5 3 2 2 1 

3 7 5 3 2 1 1 

4 7 5 3 2 2 1 

5 7 6 3 2 2 1 

6 9 6 3 1 1 1 

7 9 6 2 1 2 1 

8 8 4 3 1 2 3 

9 8 4 3 1 1 1 

10 8 4 3 2 2 2 

11 8 4 3 2 2 2 

12 8 5 2 2 2 1 

13 8 5 3 2 1 2 

14 9 4 3 2 1 2 

15 9 5 3 3 1 2 

16 9 5 2 2 2 3 

17 9 5 3 2 3 1 

18 8 6 3 2 3 1 

19 9 5 3 2 3 1 

20 7 6 3 2 2 1 

             

průměr 8 5 2,9 1,9 1,9 1,5 

 

 
Obrázek 40: Síla signálu na anténě 9x4 rušena alobalem 
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 Když porovnáme obrázky 39 a 40, tak už z viditelného hlediska je patrné rušení. 

U zkonstruované antény byla síla signálu našich transpondéru také snížena o 60% a 

proto se lze domnívat, že hliníková fólie sílu signálu velmi ovlivňuje. 

Na trhu se vyskytuje velké množství těchto druhů transpondéru. Jsou ovlivněny 

cenou a kvalitou. Velké množství vlastností těchto trnspondérů závisí na mikročtečkách, 

které jsou rovněž velmi rozmanité. Technologie RFID zaznamenává vzestup v novém 

století, protože poskytuje mnoho vlastnosti, které čárové kódy, které má tato 

technologie nahradit, neposkytují. 
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6 Návrh řešení minimalizace nedostatků 

Řešení se silou signálu jsem nalezl ve dvou způsobech, které by mohli vést ke 

zlepšení přijímaného signálu do antény a nebo ke zlepšení vyslaného signálu do tagu.  

 První řešení by bylo zavést zesilovač signálu z antény do mikročtečky, kde by 

zařízení zesílilo signál natolik, že mikročtečka by byl schopen přečíst informaci. Na 

osciloskopu, který je schopen signál zaznamenat i v malém množství jsme vyzkoušeli, 

že anténa vysílá nepatrný signál do transpondéru. Když transpondér tenhle signál přijme 

vyšle zpátky informaci, která je v něm zakódovaná, ale tahle informace už se do 

mikročtečky nedostane, a proto by před mikročtečkou byl zesilovač signálu, který by 

pomohl zesílit signál natolik, aby informace mohla být přečtena. 

 Druhé řešení zahrnovalo prostší způsob. Jak vidíme z kapitoly 4, kde popisujeme 

vlivy antén, tak anténa, která by byla měla dostatečné vynutí a měla by dostatečné 

napájeni by byla schopna vysílat signál i na větší vzdálenost. Samozřejmě, že 

s dostatečným vynutím by mohla zaznamenat i signál z transpondéru. 

Nejlepší možnost spočívá, ale v kombinaci obou řešení. Jak ukázal osciloskop, 

při dostatečném vynutí a dostatečném napájení mikročtečky lze z transpondéru udělat 

velmi účinnou identifikační značku, která je schopna zaznamenat informace i na delší 

vzdálenosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

7 Závěr  

Cílem této práce bylo analyzovat technologii RFID na vytvořeném laboratorním 

pracovišti. Pracoviště se skládalo z robotnického systému Spykee, dvou bran pro 

identifikaci objektu, mikrotečky MDR - 1 a tagů pracujících na frekvenci 134,2 kHz. 

Experimenty zahrnovaly konstrukci dvou brán na kterých byly připevněny 

izolační prvky – hliníková folie a polystyren. V prvotních fázích testů bylo zapotřebí 

zkonstruovat i anténu, která byla navinutá na brány, ve kterých mohl projíždět 

simulovaný systém v našem případě robot, na kterém byly upevněny 

transpondéry.V laboratorních podmínkách jsem vyzkoušel dosah síly signálu u tří tagů, 

které byly dodány s mikročtečkou  MDR – 1.  

 Testování bylo zaměřeno na následující hlediska: vliv prostředí na tag, vliv 

prostředí na anténu, spolehlivost čtení tagů, čtení více tagů najednou a vliv antény.  

Z hlediska vlivu prostředí na tag se nejlépe osvědčil válcový tag, který nebyl 

rušen žádnými vlivy a byl testován na anténě 50x50 cm. Z hlediska vlivu prostředí na 

anténu  se testovalo prostředí, které bylo přidáno k bráně. Rušení u brány, kde byla 

přidána hliníková fólie bylo až 60%. Spolehlivost čtení tagů byla testována u tří druhů 

materiálů a to kov,měď a plast. Nejlepší vlastnosti měl transpondér na kov. Čtení více 

tagů najednou bylo problematičtější, protože náš microreader neuměl přečíst více tagů 

najednou, a proto byly tagy testovány na nejmenší vzdálenost čtení signálu. U 

válcového tagu byla naměřena vzdálenost 12,5 cm a u transpondéru na kov 5,3 cm. Na 

anténě dodané dodavatelem byl testován vliv antény. Vzdálenosti přijímaného signálu 

odpovídali tabulkám transpondéru, které nám dodal dodavatel. 

 Díky analýze jsem zjistil vlastnosti transpondérů a nalezl řešení, které by mohlo 

zesílit kvalitu signálu. 

Řešení spočívá přidáním zařízení, které by zesilovalo signál z antény do 

microreadru tak, aby byl signál dostatečně správně přečten a nebo zlepšení vlastností 

antény na takovou úroveň, aby se zamezilo jakémukoli rušení signálu z antény do 

microreadru.  
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Příloha č. 1: 

 

Obrázek 41: Ovládací prostředí robota. 

 

 
 

Obrázek 42: Fotka brány a robota. 

 

 
 

Obrázek 43: Mikročtečka MRD – 1. 


