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Summary 

RFID is one of the most emerging technologies these days, which is used 
to describe objects and data collection. The introduction describes static 
properties of RFID tags. Then I focus on the hardware that is needs for the 
measurement and RFID software for setting hardware components. The first 
measurement methodology, which I describes is NI-VISN 100 tester the specific 
measurement procedure in which the use of RFID tester. Test method RFID 
conveyor portal and door portal are methods which are used static RFID 
readers. And at the end of the work, I create a protocol for measuring on the 
conveyor portal. 
 
 
Keywords: RFID; reader; tag; antenna; door portal; conveyor portal 
 
 

Anotace 

RFID je jednou z nejvíce rozvíjejících se technologií dnešních dní, která 
slouží k označování objektů a sběru dat. V úvodu práce popisuji statické 
vlastnosti RFID tagů. Dále se zaměřuji na hardware, který je potřebný pro 
měření RFID technologie a software pro nastavení hardwarových komponentů. 
V kapitole Postupy měření se zmiňuji o třech metodách měření. První metodiku 
měření, kterou popisuji je s NI-VISN 100 testrem. Tento specifický postup 
měření, který používá RFID tester. Testovací metodiky RFID brány a 
dopravníkového portálu jsou metody, kde jsou použity statické RFID čtečky. A 
v závěru práce vytvořím protokol pro měření na dopravníkovém portálu. 
 

Klíčová slova:  RFID; čtečka; tag; anténa; brána; dopravníkový portál 
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Seznam zkratek 
 
ACK           Acknowledgement ( potvrzení) 
ASK           Amplitude Shifting Key ( amplitudová modulace) 
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PIE             Pulse Interval Encoding ( pulsní interval kódování) 
PoE            Power over Ethernet ( přenos elektrické energie po místní síťi) 
RSSI           Received Signal Strength Indicator ( indikátor síly přijatého signálu) 
RF              Radio Frequency 
RFID           Rafio frekvenční identifikace 
RSSI           Received Signal Strength Indicator ( indikátor síly přijatého signálu) 
TPC            Transmission Control Protocol  
TUT            Tag under test 
UHF            Ultra high frequency  
UUT            Unit under test 
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1 Úvod, cíle práce, stru čná charakteristika vlastností 
RFID tagů 
Téma této práce jsem jsi vybral, protože si myslím, že přináší nové 

možnosti distribuce a zlepšení přenosů informací o materiálovém toku. RFID je 
technologií budoucnosti, protože se stále zdokonaluje a tím poskytuje širší 
využití v oblastech, kde zatím nemohla být využita. Radio Frequency 
Identification, identifikace na rádiové frekvenci (RFID) je technologie navržená k 
identifikaci předmětů na dálku. 

Hlavním cílem této práce je zevrubný popis měření RFID technologie 
v pásmu UHF a vytvoření protokolu pro měření. Tato práce je orientovaná na 
popis hardwaru, softwaru pro měření a popis jednotlivých měřících postupů. 

V první části této práce je popsán princip funkce RFID technologie a 
charakteristika statických vlastností RFID tagů. V dalších částech je popsán 
hardware a software pro měření. Následně jsou popsány postupy jednotlivých 
metod pro měření RFID technologie. Nakonec je popsán postup měření na 
dopravníkovém portálu. 
 
Princip funkce RFID 

RFID  se skládá z několika základních prvků, kterými jsou čtečky, 
podpůrné systémy, transpondéry (tagy). Podpůrné systémy jsou řídící počítače, 
databáze, telekomunikační sít.  
 

 
Obrázek č. 1. Princip funkce RFID [1] 

 

Při identifikaci čtečka vysílá na svém nosném kmitočtu elektromagnetickou 
vlnu. Tuto elektromagnetickou vlnu přijme anténa transprondéru, indukované 
napětí vyvolá elektrický proud. Elektrický proud je usměrněn a nabíjí 
kondenzátor, který napájí logické a rádiové obvody transpondéru. 

Když je kondenzátor nabit na minimální potřebnou úroveň, spustí se 
logický automat nebo mikroprocesor a transpondér začne odesílat odpověď 
čtečce. Odpověď transpondéru je realizovaná zpravidla pomocí dvoustavovavé 
ASK ( Amplitude Shifting Key) modulace. ASK modulace je realizována změnou 
zakončovaní impedance antény transpondéru. Anténa je buď přizpůsobená 
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nebo zakončena nakrátko. Odrazy, které vznikají změnou impedance antény, 
jsou detekovány čtečkou a interpretovány jako logické úrovně 1 a 0.  
 
Protokol 

Každý RFID tag je určen pro specifický protokol. Tento protokol definuje 
jak bude tag komunikovat s okolím. Pokud nebude čtečka a tag používat stejný 
protokol, nebudou si vzájemně rozumět. Výrobci vyrábějí čtečky tak, aby uměly 
pracovat s více protokoly na různých frekvencích. 

 
Velikost tagu 

Velikost tagu ovlivňuje vzdálenost, ze které je tag čitelný. I když může být 
mikročip velmi malý, nefungoval by a neuměl by přenášet informace bez 
připojené antény. Dá se říct, že kromě používané frekvence i velikost antény 
ovlivňuje dosah přenosu dat. Vyvíjejí se i speciální typy s upravenými anténami, 
které jsou schopné pracovat i v tekutém prostředí nebo mezi kovovými 
komponenty. [1] 
 
Statické vlastnosti RFID tag ů 

Statické vlastnosti RFID tagů je soubor parametrů, které lze použít k 
vyhodnocení a porovnání tagů od různých dodavatelů. Soubor mnou vybraných 
statických parametrů představuje základ parametrů, které ovlivňují výkon RFID 
systému. 

 
Read Range (Čtecí vzdálenost) 

Čtecí vzdálenost je statická vlastnost RFID tagu. Čtecí vzdálenost se určí 
z citlivosti tagu. Citlivost tagu je dosah ve středu zamyšleného pásma provozu 
za předpokladu, že EIFP (Effective Isotropic Radiated Power) čtečky je 35 dBm. 
Pro tuto nominální hodnotu je uváděna čtecí vzdálenost ve volném prostoru. 
Tagy třídy 1. jsou obvykle omezeny reverzním odrazem, který je vyšší. 

Vypočtená čtecí vzdálenost tagu je čtecí vzdálenost ,kde se předpokládá, 
že se RF signáů šíří v prostředí bez odrazů, rušení a materiálů pohlcujících RF 
záření. Proto může být v reálném prostředí čtecí vzdálenost tagu nižší nebo 
vyšší, než vykazují touto metodou naměřené hodnoty hodnoty. 
 
Úhlová tolerance 

V praxi může mít tag různý úhel k anténě čtečky. Účelem úhlových 
tolerančních testů je zjistit, jakou má tag citlivost, je-li natočen jinak než je jeho 
optimální poloha k anténě čtečky. 

Zkouška úhlové tolerance probíhá tak, že tag je otáčen o -90 ° až 90 ° 
nejprve horizontálně a pak vertikálně. Procento úhlové tolerance se určuje 
výpočtem procent plochy poloviny koule, kde čtecí vzdálenost je alespoň 
polovina maximálního čtecí vzdálenosti. Příjem antény tagu je závislý na 
získání os azimutu a elevace. Orientace regionu, kde je dosaženo více než 
poloviny rozsahu výkonu, se objeví v obrysu křivky na obrázku. 
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Obrázek č. 2. Úhlová tolerance [2] 

 
 
Frekvenční tolerance 

Určením hodnoty frekvenční tolerance je charakterizovat citlivost tagu na 
frekvenci. Tagy, které pracují v širokém frekvenčním pásmu, jsou vhodné pro 
provoz v oblasti regulace a mají sklony být méně náchylné k degradaci výkonu 
po připojení k materiálům. Frekvenční tolerance je procento z frekvence, kde 
řada tagů přesahuje polovinu maximální čtecí vzdálenosti. Měřící pásmo je od 
860 do 960 MHz po celém světě. Čím vyšší procento, tím větší je neměnný 
výkon tagu. 

Zkouška frekvenční tolerance se opakuje při frekvencích od 860 do 960 
MHz. Procento frekvenční tolerance je poměr mezi celkovým počtem 
naměřených frekvencích a počtem frekvencí, které jsou nad nebo se rovnají 
polovině maximální čtecí vzdálenosti. 

Na obrázku je vidět závislost čtecí vzdálenosti na frekvence. Znázorněná 
je také polovička maximální čtecí vzdálenosti. Čtrnáct z jedenadvaceti bodů je 
výše nebo je rovno polovině prahu dosahu, tedy frekvenční tolerance je 67%. 
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Obrázek č. 3. Frekvenční tolerance [2] 

 
Tolerance rušení 

Rušení je běžné v hustém prostředí čtení nebo tam, kde asynchronní 
čtečky působí současně v rámci portálu. To například znamená, že rušivá 
tolerance ve výši 50% naznačuje, že tag může fungovat i když zdroj rušení 
čtečky je umístěn na dvojnásobku čtecí vzdálenosti. Pokud je rušivá tolerance 
větší než 100%, znamená to, že rušení čtečky může být umístěno blíže než tag 
z pohledu měřené čtečky. Testování se provádí ve středu zamýšlené zóny 
provozu a to po optické směrové ose  antény tagu. 

Vysílací výkon je zvýšen vždy o 6 dB, signál rušivých kontinuálních vln je 
při započtení požadovaných signálů těsně před vysílací anténou. Síla 
kontinuálních vln se zvyšuje tak dlouho, dokud tag reaguje správně s 96-bit 
EPC a 50% času tak jako v předchozím případě. Tolerance rušení se určí z 
rozdílu dB mezi požadovaným a rušivým vysílacím výkonem. 
 
Write Range (Vzdálenost zápisu) 

Zaznamenaný Write Range je jmenovitá vzdálenost přímého spojení na 
tag, která může být úspěšně zapsána. Testování se provádí ve středu 
zamýšlené zóny a to provozu po optické směrové ose antény tagu, za 
předpokladu, že EIRP (Equivalent isotropically radiated power) čtečky bude 35 
dBm. 
 
Pro úspěšné zapsání musí tag: 

1. úspěšně provést kontrolu a vrátit se s 96-bit EPC 
2. reagovat na req_dn (žádost rozlišujícího názvu) 
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3. reagovat na Write příkaz s nulovou chybou kódu do 20 ms. 

Jedno 16-bitové slovo musí být zapsáno do banky paměti EPC. Pro 
zajištění nových údajů je zapsáno do tagu nové slovo s hodnotou, kterou se 
bude snažit úspěšně odeslat. Při zkoušce nemůže být zapisováno nové slovo, 
dokud není dosaženo úspěchu. Pak by se nastavení testu mělo vrátit k 
původnímu slovu pro další pokus. V tomto směru dvě slova jsou dostačující pro 
testování. Jakmile je dosaženo 50% úspěšnosti nalezení bodu, je vzdálenost 
ztrátové cesty tagu použita ke stanovení Write Range za předpokladu, že EIRP 
přenáší 35 dBm. 
 
Write Time (Čas zapsání) 

Čas zapsání udává čas na dokončení zapsání jednoduchého 16-bitového 
slova do paměti EPC. Jsou testovány dvě podmínky. Čas zapsání, kdy je 
paměť nastavena na nulovou hodnotu, a kdy je inicializována na ne-nulovou 
hodnotu. Jelikož většina tagů class 1 je podporována 96-bit EPC, čas zapsaní 
je čas na zapsání jediného slova šestinásobně. Tato doba je minimální, která by 
mohla být v praxi dosažena pomocí režimu hustého čtení. Spojení čtečky, tagu 
a vzájemná komunikace mezi nimi dobu zpracování prodlužuje jen mírně. 
Testování se provádí ve středu zamýšlené zóny provozu podél optické směrové 
osy antény tagu. 

Psaní by se mělo provádět v zabezpečeném stavu. Přístupové heslo není 
nutné, protože je nastaveno na nulu ve výchozím nastavení TUT (Tag Unter 
Test). Write příkaz se používá k napsání jediného slova, které má místo 20 
hexů v bance paměti EPC. Pokud je paměť inicializována s ne-nulovou 
hodnotou a výrobce uvádí, že paměť vyžaduje vynulování před zapsáním. Pak 
kumulativní čas na vymazání paměti, a napsání nových ne-nulových hodnot 
měření je žádoucí v co nejkratším čase. 

Jsou testovány dva scénáře. Psaní ne-nulových EPC, kdy TUT EPC 
paměť obsahuje nuly (vymazání) a nebo kdy paměť TUT obsahuje ne-nulové 
hodnoty. Některé tagy mohou vyžadovat vymazání paměti před napsáním 
nového EPC. Čas k dokončení tohoto kroku je navíc zahrnut do celkového času 
zapsání. 

Jestliže TUT vyžaduje vynulování paměti předtím, než nový ne-nulový 
EPC může být napsán, tak TUT je zkontrolován a 96-bitové paměti jsou 
vynulovány pomocí EPC Gen 2 příkazů zadané prodejcem. Doba mezi koncem 
prvního příkazu a začátkem posledního příkazu s uznanou úspěšnou odpovědí 
tagu je zaznamenána. 

TUT je zkontrolován a opět bude zaslána Req_RN (žádost náhodných 
čísel) pak následuje Write příkaz s cílovým slovem a adresou paměti 20 hex. 
Doba mezi koncem Write příkazu a začátkem preambule (úvodu) se nazývá 
odezva tagu. Je-li napsání neúspěšné, TUT je překontrolován a proces se 
opakuje. Je-li zapsání úspěšné, čas zapsání se zaznamená. 

Čas kompletního zapsání 96-bitů do prázdného tagu se vypočítá 
vynásobením času zapsání jednoduchého 16-bitového slova  šestkrát. Čas na 
zapsání do nevymazaného tagu je čas vymazání plus doba zapsání. [2] 
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Obrázek č. 4. Write time [2] 
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2 Hardware pro m ěření 
Základní RFID systém se skládá ze tří komponentů: antény 

(přijímače/vysílače), čtečky a nosiče informace (elektronicky 
programovatelného čipu neboli tagu).  

Čtečka vysílá prostřednictvím antény rádiové signály aktivující čip a 
provádí čtení a zápis jeho dat. Čtečky jsou dostupné v širokém spektru tvarů a 
velikostí. Mohou být instalovány ve dveřním rámu stejně jako v příručním 
zařízení. Jejich dosah se pak pohybuje od jednotek centimetrů po desítky až 
stovky metrů v závislosti na energetickém výkonu a použité rádiové frekvenci. 
Čtečka dekóduje data z čipu a předává je řídícímu počítači ke zpracování. 

2.1 Čtečky 
RFID čtečka je zařízení, které může bezdrátově komunikovat s tagy. RFID 

čtečky mohou odhalit přítomnost tagu tak jako odesílat či přijímat data z tagu. 
Tag a čtečka musí splňovat stejné normy pro komunikaci. Je-li tag vyroben 
určitým výrobcem, čtečka musí podporovat stejný komunikační protokol pro 
komunikaci s tímto tagem. V mnoha případech platí, že je-li použit tag určitého 
výrobce, mohou být použity pouze RFID čtečky od stejného výrobce. [1] 
 
Alien ALR-8800 

Čtečka Alien obsahuje sadu nastavení a funkcí vzdálené správy. 
Programovatelná architektura přináší výjimečný výkon v EPC gen 2 standardu a 
zároveň umožňuje implementaci budoucích protokolů. Čtečka dokáže přijímat 
signály od více tagů v jeden okamžik. ALR-8800 snižuje náklady na pomocný 
hardware používaný k integraci čtečky se senzory, ukazateli a pohony. 
 

 
Obrázek č. 5. Alien ALR-8800 [3] 

Vysokokapacitní, opticky izolované, bezlimitní vstup-výstupní signály 
mohou řídit mnoho externích zařízení přímo. To eliminuje potřebu nákladných 
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digitálních I/O zařízení a relé. Optická izolace zajišťuje přesný příjem 
spouštěcího signálu v hlučném, průmyslovém prostředí. 

Samotný ALR-8800 nevyzařuje žádné vysílání. Veškerý příjem je 
zprostředkován anténou, čímž se dosáhne vyšší míry čitelnosti. Multistatický 
anténní systém dosahuje lepšího výkonu. Pouze čtyři samostatné antény jsou 
potřebné pro čtení čtyř bodů, na rozdíl od jiných čteček, které vyžadují 8 antén. 

RFID čtečka ALR-8800 je široce podporovaná Alien reader protocoltm. 
Přidávaná vylepšení ALR-8800 jsou podpora pro Simple Network Management 
Protocol (SNMP), který umožňuje monitorovat síť v reálném čase, revize a 
stavové informace od čtečky. 

Rozsáhlé testování na šoky, vibrace, teplotu a vlhkost zajišťuje 
spolehlivost. Vylepšená spolehlivost ALR-8800 se vyznačuje robustní ocelovou 
skříňkou. Pevné zamykání konektorů zajišťuje spolehlivé připojení, a to i v 
prostředí s vysokou úrovní vibrací. 

Při ztrátě napájení a LAN připojení ALR-8800 automaticky obnoví 
předchozí konfiguraci a provozní režim. V energeticky nezávislých pamětích je 
uložen seznam až 2500 tagů. V autonomním režimu provozu bude čtečka 
pokračovat ve sběru a záznamu dat i v případě, že připojení k síti LAN je 
přerušeno. Po obnovení připojení k místní síti můžeme stahovat z middlewaru 
ve čtečce kumulovaná data z tagů. 

V problémovém prostředí pro čtení nabízí ALR-8800 Reader Management 
několik metod pro zmírnění rušení. Čtečka optimálně pracuje v prostředí 
s nízkým šumem,. Toto spektrum je definováno v EPC Gen 2 specifikacích. 
ALR-8800 umožňuje více čtečkám fungovat v omezeném prostoru a zefektivnit 
využití dostupného spektra. Funkce Listen-before-Talk (LBT) zajišťuje 
kompatibilitu a schopnost zabránit kanálovým svárům mezi čtečkou a dalším 
vybavením. [3] 
 
Čtečka XR480 Fixed RFID Leader 

Motorola XR480 je průmyslová RFID čtečka, určená pro klíčové podnikové 
funkce a husté čtecí prostředí. Čtečka je kompatibilní jak s mono statickou tak 
bi statickou anténou. Má flexibilitu při plnění celé řady aplikací v potřebném 
prostředí. 

Fixní čtečka XR480 umožňuje snadnou integraci a bohatou aplikační 
podporu pro spolehlivé a efektivní čtení tagu. Poskytuje komplexní flexibilní 
aplikace, včetně podpory pro přímou aplikaci hostování, standardní back-end 
platformy od IBM, Microsoft, SAP a další a schopnost komunikovat s 
průmyslovými automatizačními zařízeními, jako jsou dopravníky. 

Robustní platforma pro průmyslové class EPC Gen 2 RFID poskytuje 
vysokou výkonnost sběru dat a komunikaci v hustém prostředí čtení. 

Podpora pro 4 až 8 čtecích portů snižuje složitost a zvyšuje flexibilitu 
implementace RFID. 

Architektura založená na otevřených standardech umožňuje 
bezproblémovou integraci do stávající IT prostředí. Připojení prostřednictvím 
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ovládání I/O portů rozšiřují řešení RFID zahrnující inteligentní inicializace, řízení 
a kontrolu dopravních pásů, portálů atd. Odolná konstrukce maximalizuje dobu 
provozuschopnosti a snižuje náklady na údržbu a opravy. Obsahuje pokročilé 
funkce filtrování sběru dat, selektivní viditelnost a umožnění dodávky vybraných 
real-time informací, které umožní rychlé shromažďování a poskytování 
smysluplných údajů. Security Features zajišťuje bezpečný přenos dat přes 
externí síťová rozhraní s bezpečným FTP přenosy souborů od čtečky. [4] 
 
Impinj Speedway 

Speedway ® Revolution je stacionární čtečka s malými rozměry,určená 
pro UHF Gen 2 RFID tagy. Poskytuje připojení mezi daty tagu a podnikovým 
systémovým softwarem. Čtečka je postavena s prvotřídní kvalitou, vysokým 
výkonem a spolehlivostí. Speedway Revolution nabízí řadu nových funkcí, které 
zvyšují jeho flexibilitu aplikací. 
 

 
 
 

Obrázek č. 6. Speedway ® Revolution [5] 

Pomocí Power over Ethernet (PoE) je schopen Speedway Revolution 
pracovat s nízkou spotřebou energie. PoE zjednodušuje nasazení a výrazně 
snižuje náklady. Nicméně PoE neohrožuje Speedway Revolution na výkonu, 
poskytuje plný vysílací výkon 30 dBm. Speedway Revolution má kompaktní 
velikost (19 x 17.5 x 3 cm) což usnadňuje instalaci v omezených prostorech a 
vestavěných aplikacích. 

Impinj nabízí dva modely Speedway Revolution s odlišným mono-
statickým provedením (vysílač a přijímač využívat stejný port) konfiguraci 
anténních portů. Model R220 má konfigurovatelné dva porty, zatímco R420 má 
čtyři porty. Speedway Revolution využívá řadu vysoce výkonných funkcí, které 
umožňují čtení více než 1100 tagů za sekundu. Mezi tyto funkce patří Autoset, 
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Low Duty Cycle, dynamické přepínání antén, mód vyhledávání zásob, které 
zlepší vyhledávání populace tagů a získá citlivost pro filtrování čtecí zóny. 

Speedway Revolution používá průmyslově standardní aplikační rozhraní, 
což zjednodušuje jeho integraci s RFID middleware nebo uživatelským 
softwarem. Kromě toho nabízí podnikové třídy řízení a sledovací schopnost. 

Hardwarové požadavky jsou TCP / IP síťového zařízení, což je 
vyžadováno pro připojení čtečky k PC, Mac, nebo jiné terminálové sítě. 
Propojení UHF RFID antén je realizováno pomocí TNC kabelů. Počítač se 
systémem Microsoft Windows XP, Vista, nebo Linux PC s přístupným RS-232 
sériovým portem, Cisco Management kabel, ethernetový port a standardní 
ethernetový kabel. [5] 

 
Obrázek č. 7. Porty Speedway Revolution [5] 

2.2 Antény 
Antény zprostředkovávají komunikaci mezi čtečkou a tagem. Tato 

komunikace je v ideálním případě přesná a rychlá. Antény jsou nedílnou 
součástí RFID systému. Nejdůležitější kritériem RFID antén je vzdálenost 
(dosah), do které je čtečka schopna ještě detekovat odezvu nosiče dat (tagu). 
Tagy i čtečka odesílají data (signály) na stejné nosné frekvenci. Dosah závisí 
na materiálu, na němž je tag umístěn a také na prostředí, ve kterém probíhá 
přenos dat. [1] 
 
Lineární  

U vertikálně (lineární) polarizovaných antén, je jejich elektrické pole kolmé 
k zemskému povrchu. Příklad vertikální antény je věž pro rozhlasové vysílání 
AM nebo bič na anténě automobilu. Vodorovně polarizované (lineární) antény 
mají elektrické pole rovnoběžné s povrchem země. Například televizní vysílání 
používá horizontální polarizaci. 

Lineární polarizované antény se vyznačují vysokou výkonností a 
všestranností. Všechny antény lze montovat buď na vnitřní nebo vnější povrchy 
stěn nebo stožárů buď pevnou nebo kloubovou konfigurací. Integrované 
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koaxiální kabely mohou být upraveny na  požadovanou délku a konektory 
mohou být upraveny tak, aby vyhovovaly připojení kabelů. 
 
Kruhové(cirkulární)  

Kruhově polarizované antény jsou dobrou volbou pro aplikace, kde je 
vzdálenost systémového zařízení velmi variabilní a náhodná. Kruhově 
polarizované antény zmírní degradaci výkonu způsobenou rozdílem ve 
vzdálenostech. [6] 

Impinj UHF průmyslová anténa se čtecí vzdálenost do 4m. Je průmyslová 
anténa s kruhovou polarizací. 
  

Frekvence 869 MHz 

Zisk     6 dBi 
Rozměry 260 x 260 x 

36mm 
Hmotnost   1,14 Kg 

Rozsah provozní 
teploty 

-25 ° C to +55 ° 
C 

Materiál kupole   Bílý plast IP 54 

 

Tabulka č. 1. Vlastnosti Impinj UHF 
průmyslové antény [7] 

 

Obrázek č. 9. Impinj UHF průmyslová 
anténa [7] 

 
 
Datasheet IPJ-A0402-EU1 

Anténa Guardwall poskytuje pevně kontrolované pásmo čtení a intenzivní 
RF pole, které proniká hluboko do balených věcí na dopravníkovém pásu. Je 
možno použít dvě antény Guardwall. Použitím páru antén se zvyšuje 
spolehlivost čtení a zvyšuje se intenzita čtecí zóny. Tato anténa může být 
použita pouze se čtečkami Impinj. [8] 
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Obrázek č. 10. Čtecí zóna antén Guardwall [8] 

Dvojice Guardwall antén použitých společně vytváří intenzivní a dobře 
čitelnou zónu. 
 
 

Frekvence  865–868 MHz 
Zisk 6 dBic 
3dB šířka paprsku 55 x 55 ° 
Polarizace  právo nebo levotočivá 
Předozadní poměr 22 dB 
Axiální poměr  3 dB 
RF konektor SMA (female) 
Příkon 3 W 
Materiál kupole hliník 
Rozměry 702 mm. x 402 mm. x 

73 mm 
Hmotnost 5 kg 
Rozsah provozní 
teploty 

0–40°C 

Vlhkost montážní držáky 
 

Tabulka č. 2. Vlastnosti Impinj Guardwall Anteny [8] 

2.3 Kabeláž 
Propojení antény se čtečkou je realizováno kabelem. Možnosti využití 

jednotlivých druhů kabelů nám určují především jejich kvantitativní parametry.  
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K nejdůležitějším patří:  
• přenosová rychlost, kterou lze na daném kabelu dosáhnout. U 

drátových přenosových cest se pohybuje v řádu jednotek až desítek 
Mbitů za sekundu 

• útlum (attenuation) představuje zeslabení přenášeného signálu. Je 
způsoben odporem, který kabel klade přenášenému signálu. Bývá 
větší pro vyšší frekvence přenášeného signálu (a tedy pro vyšší 
přenosové rychlosti), a roste také se zmenšováním průměru kabelu. 
Celková hodnota útlumu je přímo úměrná délce kabelu.  Je jedním z 
rozhodujících faktorů, které určují maximální použitelnou délku 
souvislého úseku (segmentu) kabelu 

• odolnost vůči rušení (interference). V okolí kabelu může docházet k 
různým jevům, které mají nepříznivý vliv na přenášený signál. Jde 
např. o provoz různých elektrických spotřebičů apod. Každý druh 
kabelu vykazuje obecně jinou odolnost vůči rušení  

Jednou ze specifických forem rušení je také tzv. přeslech (cross-talk). 
Signál přenášený jedním kabelem, ovlivňuje průběh signálu v jiném kabelu. 
Nejčastěji se projevuje u souběžně vedených vodičů.  

V důsledku útlumu a rušení pak dochází ke zkreslení (distortion) 
přenášeného signálu. U datových přenosů se v konečné podobě projevuje 
příjmem jiných dat, než jaké byly skutečně vyslány. [9] 
 
Koaxiální kabely  

Vyrábějí se nejčastěji v bílé nebo červené barvě a někdy se nazývají 
sousosé kabely. Koaxiální kabel se skládá z vnitřního vodiče, dielektrika, stínění 
a pláště. Průměr koaxiálních kabelů se pohybuje mezi 5 – 7 mm. Průměr kabelu 
přímo ovlivňuje jeho útlum. Čím silnější kabel tím se útlum snižuje. 
 
 

 
 

Obrázek č. 11. Struktura koaxiálního kabelu [10] 
 

U koaxiálního kabelu je stínění většinou dvojité. Je realizováno hliníkovou 
folií a opletením. Hlavní efekt vodivého opletení spočívá především v odstínění 
vnitřního vodiče od vlivu vnějšího rušení. Koaxiální kabely jsou proto vůči rušení 
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odolné. Odstínění pro pásmo do 1000MHz by mělo dosahovat 85 dB, pro vyšší 
pásma je normováno 70 dB. 

Plášť koaxiálních kabelů většinou bývá z PVC. Na kvalitě pláště závisí 
použitelnost kabelu pro venkovní montáže a také jeho životnost. Pro použití v 
exteriérech volíme spíše kabely kvalitnější, nejlépe takové, které se vyznačují 
přídomkem UV. Ty by měly být odolné proti UV záření a jejich odolnost vůči 
slunečnímu záření a potažmo životnost je mnohem větší než u konvenčních 
typů. [10] 

2.4 RFID testery 
RFID tester je univerzální měřící přístroj. Tester má prostředky pro 

generování RF signálů a libovolnou úpravu tvaru RF vlny. Je schopen měřit 
vlastnosti RFID tagů a dokáže simulovat činnost RFID čtečky.   
 
TC-2600A RFID tester 

Tester TC-2600A je integrované zařízení, které hodnotí funkce RFID tagů 
ve frekvenčním pásmu UHF 860 - 960Mhz. Tester je měřicí přístroj určen a 
optimalizován pro RFID produkty v pásmu UHF. Je navržen tak, aby byl zcela v 
souladu s EPC global (Class 1, Gen 2) standardního bezdrátového rozhraní 
protokolu. Uživatelé mohou snadno nastavit všechny parametry včetně 
protokolu kódování dat, rychlosti přenosu dat, intervalu, doby odezvy, tag 
paměti a stavu zamknutí. 

TC-2600A může fungovat v režimu měření RF čtečky. Analyzuje 
výkonnost čtečky, když komunikuje s tagem. Měření se automaticky zobrazuje 
na obrazovce v závislosti na měření parametrů a jejich hodnot. Uživatel může 
lehce ověřit komplexní výsledky měření jako jsou: 

• přenos, spektrum a výkon čtečky 
• interval PIE (Pulse Interval Encoding) 
• synchronizaci čtečky 
• dobu odezvy čtečky 

S TC-2600A lze velmi dobře testovat vlastnosti RFID tagů. Vzhledem 
k tomu jak tag reaguje na signál od čtečky, TC-2600A analyzuje odezvu tagu. 
Nastavitelný výkon TC-2600A umožňuje snadné měření citlivosti čtečky. 
Současně může testovat až 10 tagů, při snadném nastavení informací tagů v 
souladu s podmínkami zkoušení. 

• parametry paměťové banky tagů 
• datové paměti tagů 
• vysílací výkon, typ modulace tagů 

V Emulator mode může TC-2600A fungovat jako tester tagů. V testování 
může jít o základní operace které jsou: číst a psát, inventarizace, zamknutí atd. 
Při tomto provozu je TC-2600A jako čtenář  a výkon tagu může být hodnocen 
podle různých zkušebních kritérií. [11] 

• vysílací výkon čtečky, typ modulace, PIE symbol interval, odkaz na 
načasování 

• inventarizace zvoleného tagu 
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• příkazy včetně číst, psát, zámek, přístup, blokování přepsání a 
blokování vymazání 

• Automatický TUT (Tag Under Test) generátor 
 
RIDER tester 

Hlavní funkce RIDER testeru je automatické kontrolování procesů, obsahu 
tabulek, filtrování grafických informací a automatického hlášení. Lze také 
mapovat modelový příklad. To vše je zobrazeno v uživatelském rozhraní 
v prostředí Windows, což umožňuje kompatibilitu se standardními aplikacemi 
firmy Microsoft.  

Technické vlastnosti RIDER testeru: 
• pracuje v EPC RF identifikačním protokolu Class-1 Gen2 UHF RFID 

protokolu pro komunikaci v pásmu 860 - 960 Mhz 
• přátelské grafické uživatelské rozhraní GUI (Graphic User Interface) 
• výběr manuálního/automatického testování 
• test mapování 
• přehled statického hodnocení 
• výsledky manipulace 
• test pro analýzu tagů 
• databáze EUT (Equipment Under Test) 
• automatický zkušební generátor 
• počítačová platforma 

Architektura RIDER testeru byla koncipována jako otevřená testovací 
platforma. Lze jí upgradovat na podporu stávajících i budoucích RFID 
standardů, testovaných případů a frekvenčního pásma. [12] 

 
NI-VISN-100 RFID tester 

NI-VISN-100 je RFID tester vyvinutý NI service network National 
Instruments Alliance Partner. Je vyroben pro měření rádiové identifikace (RFID) 
a testů shody. Jedná se o první přístroj na světě s vestavěnou širokou škálou 
RFID protokolu a real-time komunikačních schopností. Tester je založen na NI 
vektorových RF modulech a (Field Programmable Gate Array) FPGA-RF 
vysílačích. S možností real-time generování vektorového signálu a analýzy, 
může tester vytvářet a analyzovat RFID signály podle všech RFID standardu. 

Při zkoušce shody, může technik stahovat standardní nebo vlastní příkazy 
a parametry z hostitelského správce RF modulu. Při použití RF modulu tester 
převádí signál základní skupiny RF signálu. Přenáší ho do jednotky RFID v 
testu (UUT), přes kabel nebo bezdrátové rozhraní.  Vývojáři RFID výrobků a 
certifikované laboratoře mohou provádět základní zkoušky položek v “Test 
Panel” a vytvořit moderní a vlastní testy s “Test Toolkit”. “Test Toolkit“ také 
může být použit k vytvoření testovací sekvence a integrace zkoušky s použitým 
softwarem pro protokol shody. [13] 
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Specifikace NI-VISN-100 RFID testeru 
• Frekvenční rozsah 250 Khz až 2,7 Ghz 
• 20 Mhz real-time pásma 
• hustota hluku -130 dBm / hz 
• vysoká stabilita OCXO (Oven Controlled Crystal Oscillators) časové 

základny 
• maximální výkon +15 dBm 

Měření a funkce 
• přesnost frekvence, frekvence drift 
• široká frekvence a výkon 
• napájení zapnuto / vypnuto, doba ustálení 
• šířka pulsu, přenos zvlnění, hloubka modulace 
• rychlost přenosu dat, test kódování 
• link časování, doba odezvy 
• test proti nárazu, přechodový protokol 
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3 Software pro m ěření 
RFID je stále složitější. Používají se časové měniče RF signálu, jako je 

frekvence-hopping rozprostřeného spektra a kontroly přenosu načasování. 
Tento trend vyžaduje složitější testovací zařízení a inteligentní softwarové 
aplikace, které umožňují měřit vztah mezi časem, frekvencí, modulací a 
datovou oblastí. Jedná se o software umožňující omezené provádění testů. 
Tento software je určen pouze k jednotlivým typům RFID čteček. [14] 

3.1 Alien reader RFID protokol 
Alien reader RFID protokol dává uživatelům dobře vybavený toolkit pro 

provádění účinných řešení RFID. Příkazy v nastavení Alien reader RFID 
protokolu dodá čtečkám potřebnou sílu a flexibilitu, která je potřebná 
k implementaci RFID systému.  

Příkazy Human-readable, intuitively-designed umožňují zjednodušení 
vývoje aplikací a urychlení dosažení výsledků pro uživatele. Dobře 
zdokumentovaný Software Development Kit (SDK) se vzorekem kódu v jazyce 
java,. NET a Visual basic slouží jako model pro vývoj softwaru zákazníkovi na 
míru. 
 



Zbyněk Krž: Rešerše měřících postupů pro RFID technologie v pásmu UHF 

2010 18 

 
 

Obrázek č. 12. Alien interface [14] 
 
Alien reader protokol stanovuje: 

• autonomní a interaktivní provozní režimy 
• streaming a interaktivní metody datové komunikace 
• konfigurovatelné datové formáty 
• rozsáhlé filtrování a sběr kontrol 
• integrované tagy a I/O data 
• radio kontroly na optimalizaci čtení a programování výkon 

 

AutoMode je uživatelsky naprogramovatelný automat, který umožňuje 
automatický provoz softwaru, hardwaru vnějších výstupů a dat událostí pod 
kontrolou příkazů. Uživatel může regulovat výrobní cykly, pracovní cyklus a 
další parametry pro optimalizaci výkonu. Hardwarové výstupy mohou být 
použity ke spuštění např. pohonu dopravníkového pásu. Uživatel může tímto 
vysoce integrovaným a automatizovaným systémem dosáhnout koordinace 
mezi softwarem a hardwarem. 
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Příkazy Popis 

 
AutoMode automatické přepínání zapnutí a 

vypnutí 
AutoAction získá nebo nastaví akci vykonanou 

AutoModem 
AutoStartTrigger získá nebo nastaví spoušť, která 

spustí čtečku 
AutoStartPause získá nebo nastaví zpoždění pro 

spoušť před zahájením čtení 
AutoStopTrigger získá nebo nastaví spoušť, zastavení 

čtečky 
 

Tabulka č. 3. Příkazy Alien reader RFID protokol [14] 

V interaktivním režimu, čtečka okamžitě reaguje na jednoduché textové 
příkazy předložené prostřednictvím softwaru, terminálu nebo webového 
rozhraní. [15] 

3.2 Impinj 
Impinj nabízí jednoduché a snadné použití LLRP (Low Level Reader 

Protocol) aplikace pro nastavení a otestování základního RF chování 
Speedway Revolution. Tato aplikace má název Multireader. Chcete-li použít 
multireader, musí být v počítači  systém Microsoft Windows XP. Multireader je 
doporučen pro testovací účely. 

Po instalaci a spuštění aplikace Multireader je nutná konfigurace a 
nastavení čtečky. Tedy jméno, typ, IP adresa čtečky.Typově se jedná o dvě 
varianty Speedway Revolution, buď R220 nebo R420. V aplikaci Multireader je 
možné nastavení čtečky na určité mody,režimy.  

Reader mode (režim čtečky). Reader režim určuje pravidla pro použití 
komunikace mezi čtenářem a tagem, AutoSet Dense (automatické nastavení 
hustoty). Povolený režim AutoSet Dense umožňuje čtečce automaticky 
detekovat změny v prostředí a upravovat svůj režim. Search Mode (režim 
vyhledávání). Pokud ve vyhledávacím režimu zvolíme dual target a v relaci 
zvolíme Session 1, vyhledávací režim a relace společně pracují na kontrole, kdy 
a jak často je přečten tag. 

Multireader aplikace také umožňuje vhodné nastavení vysílacího výkonu 
(Tx) a citlivost přijmu (Rx) antény. Kontrola síly vysílacího výkonu antény 
kontroluje rozsah signálu. Optimální nastavení záleží na tom, jak je napájena 
čtečka. Dále na délce kabelu propojujícího anténu a čtečku, počtu antén 
v oblasti a předpokládané vzdálenosti mezi anténou a tagem. Pro účely 
testování je použita výchozí hodnota 30 dBm. 
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Ovládání citlivosti záznamu tagů je ovlivněno hranicí, do které čtečka tag 
ignoruje. Tento parametr je užitečný při zmírňování náhodných (toulavých) 
čtení. Zbloudilé tagy mají často slabší signál, než tagy, které jsou určeny pro 
čtení. Ve výchozím nastavení je políčko Max, které nastaví čtečku ke čtení 
všech tagů, bez ohledu na sílu signálu Received Signal Strength Indicator 
(RSSI). Pro dosažení nastavení konkrétní hodnoty citlivosti,musí být zrušeno 
zaškrtnutí políčka Max. Dále musí být zadaná konkrétní hodnota, která bude 
použita pro připojené antény. Vždy je možno tato nastavení upravit později, než 
bude čtečka použita v ostrém provozu RFID. 

Potvrzení nastavení pomocí tlačítka Apply, multireader zobrazí tabulku 
postupu připojení čtečky. Po dokončení instalace a nastavení je čas na 
otestování . START Inventory, čtečka čte tagy a ty se objevují v tabulce. 
 

 
 

Obrázek č. 13. Přečtených tagů [15] 
 

V tomto případě čtečka zjistila pět tagů. Vzhledem k vyhledávacímu 
režimu a dual target, čtečka neustále čte tagy. Jeden tag na obrázku je 
podbarven červeně, což označuje, že tag není aktivně čten. Pokud je změněn 
režim vyhledávání na Simgle target (číst tag pouze jednou), všech pět položek 
by bylo zbarveno červeně. Jsou-li údaje tagů uvedeny v Multireader červeně, 
čtečka je s největší pravděpodobností správně nainstalována a antény fungují 
správně. [16] 

3.3 Software pro NI-VISN 100 
Software testeru poskytuje snadno použitelný “Test Panel” a sadu “Test 

Toolkit”. Pro vývojáře produktů RFID je dobrou zprávou, že nejen základní 
zkušební položky lze spustit pomocí “Test Panel”, ale i pokročilé nebo upravené 
zkušebními položky jdou nastavit v “Test Toolkit“. Pro manufakturu RFID 
produktů komplexní testovací sekvence lze nastavit s “Test Toolkit“ a integrovat 
se softwarem testu řízení jako Teststand. 

Softwarová architektura platformy testu pracuje s technikou Labview. 
Labview je programovací jazyk založený na grafickém programu. Softwarový 
systém zahrnuje zkušební modul pro správu (test management module), 
programový modul (program module), modul hodnoty projektu (project value 
module), Labview výsledekový modul (Labview result module), zkouškový 
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projekt (project test report), správu verzí modulu (version management module), 
data-base modul apod. 
 

 
 

Obrázek č. 14. Softwarová architektura NI-VISN 100 [16] 
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4 Postupy m ěření 
Postupy měření a testování jsou stěžejním prvkem při určování výkonu 

RFID čteček, antén a vlastností tagů. Výkonnostní vlastnosti tagů a čtecích 
zařízení se můžou radikálně lišit v důsledku RF rozhraní, frekvence a 
modulace. Měřením produktů o různých poskytovatelů RFID technologie  může 
následně dojít k jejich vyhodnocení. 

4.1 Možnosti měření s NI-VISN 100 testerem 
Tato metoda se zaměřuje především na ISO 18000-6C (Class 1, Gen 2) 

specifikace. Norma se zabývá UHF RFID v pásmech od 860 do 960 Mhz a je 
běžně používána v aplikacích pro sledování zavazadel na letištích. Metoda 
obsahuje teoretická východiska, praktické tipy a měřicí techniky. Metoda 
popisuje několik unikátních architektur pro měřicí systémy RFID, zaměřuje se 
především na výsledky VISN-100 RFID testeru. 

Jak RFID tagy tak čtečky vyžadují specifické vlastnosti pro jejich testování. 
Ověřování funkčnosti navrhovaných RFID tagů vyžaduje zvláštní pozornost, 
protože zmiňovaný standard ISO 18000-6C (Class 1, Gen 2) má velké rozmezí 
mezi vlastnostmi čteček. Specifikace jsou flexibilní např. rychlost přenosu dat a 
modulace signálu. Proto dochází k testování a ověřování návrhu, aby bylo 
zajištěno že tag je funkční s ohledem k danému standardu. 

Obecně lze rozdělit testování tagů do dvou základních typů: 
• fyzická (PHY) vrstva pro měření a analýzu 
• ověřování shody a protokolu 

Může být provedeno mnoho měření fyzické vrstvy se správně 
definovaným softwarem a vhodnými měřícími přístroji. Přesné napodobení 
čtečky je vyžadováno pro testování interoperability. Interoperabilita je schopnost 
systémů vzájemně si poskytovat služby a efektivně spolupracovat. Avšak na 
základní potřebě testování existuje několik architektur, které lze použít pro 
testování RFID.  
 
RFID architektura “Sniffer” 

Nejzákladnější testovací systém RFID tagů používá vektorový analyzátor 
signálu na “sniff” (čichání) bezdrátového rozhraní mezi vyšetřovatelem a tagem. 
RFID čtečka nebo simulátor zahájí komunikaci (výslech) s tagem. Mezitím je 
vektorový analyzátor RF signálu použit pro záznam a analýzu, jak probíhá 
přenos ve vzduchovém rozhraní mezi tagem a čtečkou. 
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Obrázek č. 15. Architektura Sniffer [12] 

V tomto testu je vektorový analyzátor signálů nastaven na spouštěcí výkon 
RF, aby se zachytily všechny přenosy mezi vyšetřovatelem (interrogator) a 
tagem. Pomocí konfigurace měření, jsou analyzovány přenosy RF, jak v časové 
a frekvenční oblasti, tak  pro plnou analýzu přenosů mezi tagem a 
vyšetřovatelem. Tato technika může být využita k provádění základní 
charakterizace PHY vrstvy. Není však možné techniku použít pro 
interoperabilitu. 
 
Stimulus-Response (podnět a reakce) 

Stimulus-Response architektura je jedna z jednoduchých zkoušek RFID 
systému. V této konfiguraci je vyšetřovatel nahrazen generátorem vektoru 
signálu. Generátor je schopen generovat jeden “query” (dotazový) příkaz a 
současně vysílá digital marker trigger (digitální ukazatel spouště) do 
analyzátoru vektoru signálu. Po obdržení spouště vektorový analyzátor signálu 
zachytí signál RF pro další analýzu. Tato implementace je běžná, neboť měření 
jsou snadno automatizovatelná a je možné výsledky předvídat. 
 

 
 
 

Obrázek č. 16. Stimulus-Response [12] 
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Použitím metody Stimulus-Response může být provedena zkouška shody 
stejným způsobem jako v architektuře “Sniffer”. Nicméně metoda Stimulus-
Response může napodobit širokou škálu tagů a vyšetřovatelů, tedy čteček. 
Využití vektorového generátoru signálu dává možnost změnit charakteristické 
PHY vrstvy. Jedná se o rychlost přenosu dat a střední frekvenci, pomocí 
příkazů vytvořených v softwaru. 
 
Real-Time Interrogator Emulation (nahrazení vyšetřovatele v reálném čase) 

Nejsofistikovanější přístup k testování tagu nebo čtečky je kompletní 
emulace (napodobení činnosti jednoho zařízení pomocí jiného zařízení) buď 
tagu nebo čtečky. V tomto případě je RF přístroj schopen posílat a přijímat 
příkazy v podstatě stejným způsobem jak to dělá skutečný tag nebo čtečka. Je 
možnost použít přístroje k provedení měření obou PHY vrstev a provést 
kompletní protokol validace (ověření). 

Protokol testování zahrnuje analýzu ověřování stavu zařízení a měření 
odkazu načasování. Je možné vytvořit vlastního vyšetřovatele. Nejjednodušší 
možností je využít mimo of-the-box RFID tester, který používá FPGA povolené 
instrumentace. Real-time baseband procesor zajišťuje, že systém může 
dekódovat a předávat příkazy v rámci několika mikrosekund. VISN-100 je 
jedním z příkladů FPGA povoleného přístrojového systému. 
 

 
Obrázek č. 17. Real-Time Interrogator Emulation [12] 

Modulace RFID a demodulační algoritmy jsou prováděny v hardwaru 
FPGA s cílem zajistit, aby přístroj mohl plně emulovat tag nebo čtečku. 
Algoritmy jsou zakódované v NI LabVIEW FPGA grafickém programovacím 
jazyce. Všechny algoritmy měření mohou být prováděny v reálném čase na 
specializované hardwarové platformě. Klíčovou součástí je PCI-5640R IF 
vysílač. [12] 

4.2 Conveyor Portal Test Metodology 
Tato testovací metoda definuje zkušební metodiku pro testování RFID 

tagů, které se pohybují na dopravníkovém pásu. 

Účelem tohoto testu je definovat kritéria pro testování výkonu RFID tagem 
označené krabice s ohledem na čitelnost v rámci konfigurace dopravníkového 
portálu. Testováno je zboží zabalené v krabici nebo přesně tak, jak má být 
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zabaleno při expedici prostřednictvím dodavatelského řetězce. Model tagu, 
který má být použit, je umístěn na místo na zabalené krabici. 
 
Atributy dopravníkového portálu  

Dopravníkový portál se skládá z nosné konstrukce, která obklopuje 
dopravník a slouží jako držák na antény čtečky. Dopravníkový čtecí bod může 
být složen z těchto transportních mechanismů: 

Pás kostry musí být složen z jedné vrstvy PVC, polyesteru nebo nylonu. 
Pás může obsahovat některou z těchto vlastností: hladký kryt, tření povlaku, 
nízké tření a matný povrch 

Trubka válečku může být buď  ocelová nebo hliníková. Rolovací hliníková 
trubka nesmí být vyrobena z polymeru nebo jiného RF vyzařujícího materiálu. 

Pohon může být buď tangenciální nebo válec na válec. Pohonný 
mechanismus může být kovový řetěz nebo polymerový pás. 

Rychlost dopravníku je 190,5 m / min (625 ft / min). Pomalejší rychlosti 
mohou být rovněž využity. Výsledky testování, které jsou prováděny na 
menších rychlostech než 190,5 m / min, ale nejsou všeobecně přijímány. 
Testování těchto dat může vyústit v protokol, který není platný pro některé 
aplikace koncového uživatele. Skutečná rychlost musí být zaznamenána s 
udávanou kontrolovanou přesností + / - 5%. 

Každý portál musí obsahovat nejméně jednu anténu namontovanou na 
každé straně dopravníku. Ideál jsou čtyři antény. Na stranách jsou umístěny 
dvě antény a jedna je nad a pod dopravníkem. 

Instalaci a nastavení čtecího zařízení a antén docílíme tím, že síla RF pole 
ve všech bodech čtecí zóny nesmí překročit maximální povolenou hodnotu dBm 
(měrná jednotka RF). 

Velké kovové povrchy, jako jsou stěny, obrazovky a tabulový plech v RF 
poli budou pokryty RF absorpčním materiálem. Tím se zabrání odrazu a 
stojatému vlnění. Materiály s rozměry vlnové délky menší než 33 cm (13 palců), 
jako úchyty antény, nemusí být zahrnuty. Antény musí být umístěny rovnoběžně 
s dopravní cestou. Tyto typy kruhově polarizovaných antén mohou být 
používány pro kombinované vysílání a příjem nebo oddělené vysílání a příjem. 

Čtečka neustále přepíná mezi anténami v následujícím pořadí během 
vysílání dotazů: 

• boční anténa # 1 – na pravé straně dopravníku, každý předmět projde 
přes čtecí zónu se směrem záření do boku každého předmětu 

• top anténa - montáž nad dopravník se směrem záření dolů ke 
každému předmětu 

• boční anténa # 2 - na levé straně dopravníku, každý předmět projde 
přes čtecí zónu se směrem záření do boku každého předmětu 

• spodní anténa - montáž pod dopravník se směrem záření vzhůru ke 
každému předmětu 
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Měření spekra 

RF spektrum by mělo být měřeno a zaznamenáno před prováděním 
dynamické zkoušky portálu. Změřené hodnoty RF spektra se zaznamenají i po 
ukončení každé zkoušky dynamického portálu. Obě měření před a po musí být 
v protokolu o měření, neboť dynamické zkoušky se musí opakovat. 
 
Provoz čtečky 

Přečti “frame” (snímek). Reader frame je definován jako doba, během níž 
čtečka aktivně snímkuje tagy. Reader frame je rozdělen tak, že každá ze čtyř 
antén vysílá stejnou dobu. Celkový čas snímkování se bude lišit podle rychlosti 
a velikosti určité krabice a jejich odstupu. Čtečka by měla být nastavena na 
výrobcem doporučené nastavení pro použití na dopravníkovém pásu. 

Testovací sekvence čtečky 
• systém čtečky čeká na začátek snímkování 
• během snímkování systém čtečky vyhledává identifikátory platnosti 

tagu, při přepínání mezi čtyřmi anténami 
• po dokončení snímkování systém čtečky zastaví operace čtení a 

záznamu EPC kódů, které byly čteny 
• systém čtečky může také zaznamenávat časovou posloupnost 

úspěšného přečtení  tagu, počítat každou identifikaci tagu a nebo 
počítat každé přečtení anténou 

• testovací krabice může být zastavena a upravena její rotace na 
dopravníku po každé iteraci, nebo cestovat nepřetržitě ve smyčce 

Zkušební metodika dopravníkového portálu 

Dynamické testování se provádí, aby se posoudila čitelnost předmětu. U 
každého měření krabice s tagem bude provedeno opakování pomocí 
dynamického portálu. Pro každou krabici s tagem bude měřeno a zaznamenáno 
deset iterací. Výsledkem bude: [18] 

• 10 iterací x 12 směrů = 120 bodů zkušebního testu 
• antény přečtou každou krabici v každé iteraci a pro každou orientaci, 

což vede až k 480 datovým bodům za zkušební test 
 
Měření skutečné maximální čitelné vzdálenosti ve volném prostoru 
 

• antény můžou být lineární nebo kruhově polarizované. Tag musí být 
orientován správně, pokud je použita lineárně polarizovaná anténa 

• čtecí zařízení a antény musí být seřízeny tak, že efekty multi-path 
jsou minimalizovány 

• tag je připojen na RF šetrné materiály (např. polystyren, lepenka). 
Tag je umístěn na vrchní časti krabice  

• pomocí měření pole vytvářené anténou, zjistíme zda je anténa 
funkční. Může být použita dipólová anténa připojena k wattmetru. 
Dipól je umístěn na celém povrchu. Očekáváme 10 až 20 dBm na 
čele antény. 
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• nalezení pozice tagu od čtečky, kde čtečka začne číst tag. 
Vzdálenost může být ověřena pohybem tagu dopředu nebo dozadu. 
Vzdálenost tagu od čtečky je maximální čitelná vzdálenost ve volném 
prostoru Dmax  

 
Měření maximální citlivost tagu 
 

• nastavení antény v odstíněné komoře 
• cirkulátory circ-1 a circ-2, a cesta zpět atenuátor attn-back, mohou být 

odstraněny v zájmu jednoduchosti. V takovém případě je dopředná 
signálová cesta zjednodušena na čtečku, atenuátor, napájení 
monitoru a anténu. Toto zjednodušené nastavení se předpokládá pro 
následující pokyny. 

 
 

Obrázek č. 18. Měření maximální citlivost tagu [18] 
 
• dipól antény pro měření je umístěn na pozici, na které bude umístěn 

tag. Útlum je zvyšován v krocích, obvykle méně než 1 db na krok. Při 
startu je měřen průměrný výkon na dipólu, stejně jako výkon na  portu 
monitoru. To umožňuje kalibraci výkonu tagu na pozice, kdy se  
přečten objeví na portu monitoru.  

• maximální výkon obdržený tagem na určitém místě, bez útlumu je 
Pmax  dBm. 

• pozice tagu v izolované komoře ve vzdálenosti 1 - 2 m od čela 
antény, tag je sladěn s anténou. Útlum je nastaven na minimum. 

• pokles výkonu (zvýšení útlumu) v krocích při sledování čtecí rychlosti 
záznamu, dokud čtečka nezjistí tag. Mohou být sledovány hodnoty 
výkonu nebo útlumu pro zjištění odpovídající přijaté energie tagu 
Pmin  dBm. 

• Výpočet maximální citlivosti tagu Tmax  = Pmax  – Pmin  dB. 
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4.3 Door Portal Test Methodology 
Zkušební metodika dveřního portálu zahrnuje definování kritérií pro 

testování výkonu RFID tagů na krabicích nebo paletách s ohledem na 
konfigurování čitelnosti dveřního portálu. Záměrem je dosažení konzistentního 
výkonu pro čtení RFID tagů, které budou procházet portálem. Jedná se tedy o 
dynamickou zkušební metodiku.  

Dveřní portál je používán v jakékoliv oblasti přechodu do skladového 
areálu. Podstatné je, aby při manipulaci s materiálem personál prošel skrz 
portál. Konfigurace nastavení dveřního portálu, umožní poskytnout optimální 
čtecí zóny za účelem čtení RFID tagů při jejich pohybu skrz portál. Účelem testu 
dveřního portálu je prokázat, že umožňuje zpracování RFID označených krabic 
nebo palet, zatímco ony projdou portálem. 

 
Typy materiálů pohybujících se přes portál 

Dveřní portál je nastaven na přečtení tagu, zatímco on projde skrz čtecí 
pole vytvořené strukturou antén. Částečný seznam zahrnuje manipulaci s  
vozíky, přenosnými dopravníky, ručními paletovými vozíky, vysokozdvižnými 
vozíky a paletovými vozíky.  
 
Druhy označených materiálů, které musí být čitelné 

Tagy budou umístěny na tyto materiály, zkoušeny v různých případech 
manipulace pro stanovení výkonnosti tagů, zatímco jsou v pohybu v čtecí zóně. 
Obvykle je to materiál sloužící k přepravě různých výrobků. Jedná se tedy o 
jednotlivé krabice, více krabic, palety, přepravky atd. 
 
Fyzický popis dveřního portálu  

Dveřní portál se tedy skládá ze struktury antén. Ty musí být nastaveny 
tak, aby pokrývaly čtecí zónu a zajistily, že tagy budou přečteny při průchodu 
portálem. Správnou implementaci dveřního portálu bude garantovat RF pole, 
které zajistí minimální účinný výkon na stranách materiálu, bez ohledu na výšku 
materiálu. Minimální efektivní úroveň výkonu bude určena po zjištění maximální 
povolené úrovně výkonu, který může být použit při zkoušce konfigurace 
dveřního portálu. 

Typické rozměry dveřního portálu musí mít boční plochy 3 m vysoké a 
2.75 m široké. Tyto hodnoty by měly být v poměru (10’ x 9’). Použitelné 
výslechové pole bude 2.75 m vysoké a 2,6 m široké. 

Materiály pro stavbu příslušenství zafixování antén na portálu musí být 
dostatečně pevné, aby neumožnily anténám se přesunout nebo klesnout v 
průběhu času. 

Portály mají pevnou a vodivou kovovou konstrukci, která musí být pevně 
zafixována na rovné podlaze. Tato rovná podlaha musí být stabilní, a stejně 
široká jako portál. 

Pro portálové struktury, které mají stěny v blízkosti portálu, by měly být 
antény umístěny tak, aby vyzařovaly od zdi do čtecí zóny. Bezdozvukové 
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materiály mohou být použity k minimalizaci odrazů tvořené zdmi. Antény by 
měly být umístěny vždy tak, aby optické směrové osy směřovaly do středu zóny 
čtení. Naklápění nebo otáčení antény je nepřijatelné. 

Nesmí existovat žádné rušení nebo přeslechy mezi jednotlivými 
vyšetřovateli na portálu. To může být určeno konstatováním, že neexistuje 
žádná degradace při čtení a nedochází k přeslechům zdroje. 

Pokud je použito více antén, měly by být naprogramovány tak, aby 
umožnily čtečce čtení v sekvenční zóně. Došlo by tak k určení efektivního 
pracovního cyklu pro každou anténu. 
 
Podmínky prostředí 

Všechna RF zařízení musí být použita v souladu se všemi místními 
regulačními požadavky. Ke čtení RF se užívá spektrální analyzátor. Tagy musí 
být čteny čtečkou konfigurovanou pro region, v němž mají být tagy čteny. 

Maximální povolená úroveň výkonu se zkouší na každé straně portálové 
struktury. Ta zajistí, že RF pole s menší než maximálně přípustnou intenzitou 
pole je generováno přes čelní stranu zkoušeného materiálu při testu čtecího 
pole. 

Hrana, začátek efektivního čtecího pole portálové struktury, je definována 
jako Inter Gap (mezní mezera). Tato vzdálenost musí být větší než 1,5 násobek 
vlnové délky nejnižší frekvence charakteristického frekvenčního pásma, které je 
testováno. 

Na začátku každého testování by mělo být provedeno měření těchto 
atributů. Dále srovnáním s výsledky z předešlých měření zajistit přiměřenou 
jistotu, že nastavení portálu se nezměnilo. U těchto ověření bude provozovatel 
zaznamenávat všechny platné hodnoty měření, které jsou uvedeny níže. Z 
každého měření musí být shromážděno v průměru 8 vzorků. Jedná se tedy o 
pravou a levou vzdálenost mezní mezery, pravý a levý výkon čtecího pole, 
vrchol a dno čtecího výkonu, výška čtecího pole, efektní čtecí vzdálenost, 
velikost výkonu ve středu čtecí zóny a detekce pohybu. 

Všechny testy se provádějí ve zkušební laboratoři vybavené k provedení 
analýzy, kde je teplota a vlhkost udržována v rámci výrobcem stanoveným 
provozním rozsahem. Podmínky nesmí překročit tyto limity rozsahu 10° C až 
45° C a relativní vlhkosti 20% až 95%. Jsou-li spln ěny tyto předpoklady, může 
začít testování. 
 
Velikost tagu 

Tagy by měly být používané podle návodu jeho výrobce. Tagy, které mají 
být připojeny pomocí lepidla, musí být připojeny k obalu pomocí lepidla. Mohou 
také být umístěny na balíky pomocí lepicí pásky, lepicího spreje, nebo jiné 
metody. Neměly by být použity umělé vrstvy z jakéhokoliv materiálu, které by 
byly umístěny mezi tag a označený předmět. 
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Testování dveřního portálu 

Jakmile byl portál kalibrován k provedení testu a jeho atributy 
zaznamenány, jsou provedeny testy. Cílem je, že všechny zkoušky by měly 
dosáhnout 100% čitelnosti tagů v efektivní čtecím poli. 

Pokud je balík obvykle skladován nebo dodáván v chlazeném, mrazivém 
nebo vyhřívaném prostředí, měly by být tagy testovány v těchto podmínkách. Je 
přijatelné, aby balíček s tagem odpovídal požadovaným podmínkám a poté byl 
proveden test. Toto testování může být rozděleno do cyklů, v kterých se bude 
postupně snižovat teplota například o 5° C. 

Není nutné, aby palety byly zkoušeny s využitím všech možných způsobů 
dopravy. Způsob a druhy paletové dopravy by měly být dohodnuty zkušební 
laboratoří před testováním. 

Při testování plně naložené palety může dojít k případu že tag je otočen, 
zakryt a nemusí dojít k jeho přečtení čtečkou při průchodu portálem.  Spodní 
okraj palety by měl být při testu v běžné dopravní výšce. Ta je závislá na typu 
používaném pro manipulaci s materiálem, jak prochází čtecím polem. Všechny 
případy testování musí obsahovat veškeré typy RFID tagů, které budou 
využívány. Tagy na paletách musí být umístěny a používány jako by se jednalo 
o opravdový dodavatelsko-odběratelský řetězec. 

Aplikace sloužící pro sběr testovaných informací by měly být integrovány 
se čtečkami s cílem zachytit co nejvíce výsledků testů. Všechny údaje musí být 
nakonec předány do zkouškového centra řídícího systému, který zaznamenává 
výsledky testů. 
 
Požadované informace 

Všechny události a doprovodné čtení dat (číslo itherace, orientace a 
nepovinné informace o čtení události) bude oznámeno v psaném a strojově 
čitelném souboru, například čárkami oddělený textový soubor. 
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5 Zevrubný popis postupu m ěření na dopravníkovém 
portálu 
Protokol o měření na dopravníkovém portálu. Každé testování musí 

zaznamenat datum a čas začátku a konce testu. Každý protokol o testování 
tagem označené krabice by měl obsahovat: 

• Identifikační číslo testovací laboratoře a číslo dopravníku pokud jich 
je v laboratoři více 

• datum a čas začátku a konce testu 
• teplota a relativní vlhkost na úrovni začátku a na konci zkoušky 
• přesnou rychlost, kterou se provádí laboratorní dynamický test 
• značka, číslo modelu, sériové číslo čtečky a verze firmware 
• model a sériové číslo čtecích antén 
• aktuální parametry ladění a nastavení čtečky, včetně výkonu a 

pracovních cyklů (by měly být 25% z každé antény) 
• výrobce, model, datum kalibrace spektrálního analyzátoru a anténa v 

provozu pro měření RF 
• informace o identifikaci krabice, jako jsou čárkové kódy nebo textový 

popis 
• informace o identifikaci tagu, jako je například značka výrobce, 

výrobní číslo a číslo šarže 
• pozice tagu na krabici, použité při testování fotografie nebo výkresy 

umístění tagu na krabici, které mají být testovány 

viz příloha č. 1 

5.1 Schéma dopravníkového portálu 
Antény jsou zobrazeny červeně. Tečkované čáry představují největší a 

průměrnou velikost krabice. 
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Obrázek č. 19. Schéma dopravníkového portálu [17] 

 
A = rozměr antény na vrcholu dopravníku = 965,2 mm (38 palců) 
B = rozměr středu bočních antén na dopravníku = 381,0 mm (15 palců) 
C = rozměr dolní antény na dopravníku = 203,2 mm (8 palců) 
Šířka (vzdálenost mezi oběma bočními anténami) = 1118 mm (44 palců) 

Tyto rozměry umožňují měřit krabice o rozměrech 736,6 x 762,0 x 1219,2 
mm (29 x 30 x 48), při průchodu čtecím polem dopravníku. Optimální rychlost 
dopravníku je 190,5 m / min (625 ft / min). Pomalejší rychlosti než 190,5 m / min 
nejsou všeobecně přijímány a může tedy dojít k tomu, že testovaná data 
nemusí být platná. Skutečná rychlost musí být zaznamenána a musí být 
kontrolována s přesností na + / - 5%. 

Minimální rozměry přepravované krabice na pásu musí být 10 cm x 10 cm 
x 15 cm (4 palce x 4 palce x 6 palců). Maximální velikost 74 cm x 76 cm x 122 
cm (48 palců x 29 palců x 30 palců). Výška x šířka x délka. 

5.2 Podmínky prostředí dopravníkového portálu 
 
Požadavky na RF spektrum 

RF spektrum je nutné měřit a zaznamenávat před samotným prováděním 
dynamické zkoušky dopravníkového portálu. Frekvenční rozsah by mel být 
měřen v rozmezí + / - 1 MHz střední frekvence portálové čtečky. Špičkový 
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výkon v tomto pásmu se bude měřit na dobu 2 minut. RF spektrum se musí 
měřit a zaznamenávat do specifikace po ukončení každé dynamické zkoušky 
portálu. Obě měření před a po dynamické zkoušce musí být zaznamenány.  
 
Parametr Specifikace 
RF spektrum špičkového výkonu méně než -24 dBm na všech frekvencích 

 
Tabulka č. 4. RF spektrum špičkového výkonu [18] 

 
Požadavky na teplotu a vlhkost 

Teplota a úroveň relativní vlhkosti musí být měřena na začátku a na konci 
testu. 
 
Parametr Specifikace 
okolní teplota mezi 10° C (50° f) a 45° C (113° f) v dob ě 

testování 

okolní vlhkost Maximálně až 95% relativní vlhkosti v době 
testování 

 
Tabulka č. 5. Požadavky na teplotu a vlhkost [18] 

5.3 Test dopravníkového portálu 
Dynamické testování se provádí, aby byla posouzena čitelnost tagu na 

krabici. Testováno je zboží zabalené v krabici nebo přesně tak, jak má být 
zabaleno při expedici prostřednictvím dodavatelského řetězce. Každá tagem 
označená krabice bude testována při každém opakovaném průchodu 
dynamickým portálem.  

Pro každou tagem označenou krabici, bude 10 iterací měření, které budou 
zaznamenány. To má za následek, 10 iterací x 12 změna polohy tagu = 120 
bodů měření. Antény přečtou tag na krabici, v každé iteraci a pro každou 
orientaci, což vede až 480 datových bodů za test. Podle počtu měření musí být 
tabulka měření rozšířena. 
 
Orientace krabice 

Orientace krabic v dodavatelsko odběratelském řetězci není kontrolována. 
Často dochází k případům pádu při uvádění na dopravník nebo během dopravy. 
Cílem je vytvořit reprodukovatelné testovací prostředí, které musí být zajištěno 
na dopravníkovém portálu takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že orientace 
je správná 
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Parametr Specifikace 
vzdálenost mezi krabicemi během 
testu 

≥305 mm (12 palců) 

Orientace krabice, která má být 
testována 

1. tag na horní straně 
2. tag na horní straně otočen o 90 
stupňů 
3. tag na spodní straně 
4. tag na spodní straně otočen o 90 
stupňů 
5. tag na pravé straně 
6. tag na pravé straně otočnn o 90 
stupňů 
7. tag na levé straně 
8. tag na levé straně otočen o 90 stupňů 
9. tag na přední straně 
10. tag na přední straně otočen o 90 
stupňů 
11. tag na zadní straně 
12. tag na zadní straně otočen o 90 
stupňů 

Rotace krabice otáčení krabice ve vodorovné rovině 
bude kontrolováno s přesností + / - 10 
stupňů v průběhu zkoušky. Tato rotace 
je povolena v důsledku  pohybu krabice 
na dopravníkovém pásu. 
 

Tabulka č. 6. Orientace krabice [18] 
 

 
Obrázek č. 20. Orientace tagu na krabici [18] 
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Zaznamenávání dat 

Aplikace určená pro zběr dat během testování by měla být zaznamenávat 
data tak aby bylo co nejvíce eliminován ruční zápis výsledku. 

Pokaždé, když krabice s tagem prochází portálem,je přečten kód EPC 
spolu s číslem iterace a informace o orientaci během této iterace. Dodatečné 
nepovinné informace mohou být zapsány pro každý případ. Doporučuje se, aby 
každý případ čtení získaný na každé anténě byl zaznamenán. Rovněž se 
doporučuje, indikace síly signálu tagu, který obdržel od antény při čtení. 
 
Výkaz požadovaných informací 

Všechny čtené údaje a doprovodná data (číslo interace, orientace a 
nepovinné informace o čtecí události) budou zaznamenány, například čárkami 
oddělený textový soubor. Zpráva může volitelně obsahovat rychlost čtení a 
další statistiky. [18] 
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6 Závěr, návrhy na další řešení 
RFID technologie nabízí velké zlepšení ve skladovacích systémech a 

předávání informací o výrobku. Zavádí efektivní systém automatické 
identifikace předmětu jednotlivých materiálových transakcí na úrovni 
logistických a obalových jednotek. 

Mnou vytvořený protokol může být využit v laboratorních podmínkách, jak 
pro měření vlastností tagů, tak materiálů, na kterých je tag upevněn. 
Laboratorní měření budou provedena z důvodu určení ideálních míst umístění 
UHF tagů na krabicích měřených v reálných podmínkách. Tagy EPC Gen2 by 
měly mít cca 30krát rychlejší dobu odezvy než tagy EPC Gen1, a proto 
předpokládáme, že pro EPC Gen2 tagy bude postačovat méně antén. 
V laboratorních podmínkách probíhá měření vždy jen s jednou krabicí, zatímco 
v praxi se může jednat o větší počet. 

V praxi může být protokol využit k vyhodnocení použitelnosti RFID 
technologie. Z fyzikálního hlediska může být posouzeno jaká orientace tagu na 
krabici je vhodná pro optimální čtení. Tento způsob stacionárního čtení se jeví 
jako vhodný pro dosažení požadovaného výsledku při sledování skladových 
pohybů a přesunů zboží. Využívá se jak mezi sklady, tak směrem k distribuci. 
Výsledky měření se mohou využít ke zvýšení efektivity a kvality procesu 
kontroly výrobků a zboží. Mohou evidovat a případně personifikovat jednotlivé 
manipulace prováděné interními manipulačními prostředky, přesuny mezi 
výrobními a skladovými provozy. 
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Příloha č.1  
 
Protokol o m ěření na Dopravníkovém portálu 
 
POPIS LABORATO ŘE, KDE SE DANÉ MĚŘENÍ PROVÁDÍ:  
 

 
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K PROVÁD ĚNÉMU TESTU 
 Na začátku Na konci 

Datum:   

Čas:   

 
INFORMACE O STAVU V LABORATO ŘI 
 Na začátku Na konci 

Vlhkost:   

Teplota:   

 
ÚDAJE O ČTECÍM ZAŘÍZENÍ 

Značka:  
Model:  
Sériové číslo:   
Verze firmwaru:  
Nastavené parametry:  
Norma operační frekvence: ETSI 302 208 
 
ÚDAJE O ANTÉNÁCH  
Značka:  
Model:  
Sériové číslo:   
Parametry:  
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ROZMĚRY DOPRAVNÍKOVÉHO PORTÁLU 
A:  
B:  
C:  
Šířka:  
Rozměry dopravníkového portálu viz. kapitola 5 Zevrubný popis postupu měření 
na dopravníkovém portálu, Obrázek č. 19. Schéma dopravníkového portálu 
[17]. 
 
 
INFORMACE O SPEKTRÁLNÍM ANALYZÉRU VYUŽITÉHO P ŘI MĚŘENÍ 
Výrobce:  
Model:  
Datum kalibrace:  
Frekvenční rozsah:  
 
INFORMACE O SPEKTRÁLNÍM ŠUMU B ĚHEM TESTU 
Na začátku:  
Na konci:  
 
 
INFORMACE POPISUJÍCÍ KRABICI  
Značka:  
Čárkový kód:  
Popis:  
 
INFORMACE IDENTIFIKUJÍCÍ TAG  
Výrobce:  
Číslo:  
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VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

Číslo 
měření 

Orientace 
tagu 

Počet 
identifikovaných 
tagů 

Celkový počet 
tagů 

Úspěšnost 
přečtení tagu 

Doba čtení 
tagu 

D 
max 

Rychlost 
dopravníku 

Stanovení 
dominantní 
antény 

 

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
10.          
 
Orientace tagu viz. kapitola 5 Zevrubný popis postupu měření na dopravníkovém portálu, tabulka č. 6. Orientace krabice [18]. 
V případě potřeby může být protokol doplněn o libovolnou měřenou hodnotu nebo redukován o nepotřebnou hodnotu. 
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