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Anotace  

Bakalářská práce se zabývá technologií radiofrekvenční identifikace. Začátek 
práce je věnován radiofrekvenční identifikaci obecně, její historii, jednotlivým 

komponentám, základním pojmům a principům. Následně navazuje kapitola zabývající se 
pamětí RFID transpondérů, přístupem do této paměti a aplikací na konkrétním zařízení. 

Hlavním cílem práce je ověřit hypotézu, která tvrdí, že množství zapisovaných dat do 
paměti RFID tagu má vliv na komunikační vzdálenost. Následující kapitola se tedy zabývá 
parametry, přípravou a metodikou tohoto měření. V poslední kapitole je provedeno 

vyhodnocení výsledků měření a na základě naměřených dat provedena analýza a formulace 
závěrů. 

 

Klíčová slova: RFID, UHF, paměť tagu, komunikační vzdálenost 

 

Summary  

The bachelor thesis deals with RFID technology. The beginning of the thesis is 

dedicated to RFID in general, its history, individual components, basic concepts and 
principles. Subsequently, the following chapter deals with RFID transponder memory, 

access into this memory and its application to a specific device. The main objective is to 
verify the hypothesis, which asserts that the amount of written data to the RFID tag 
memory has an impact on the communication distance. The next chapter deals with 

parameters, measurement preparation and methodology of measurement. The last chapter 
is devoted to the evaluation of measurements and, based on the measured data, to the 

analysis and formulation of conclusions.   
 

Keywords : RFID, UHF, tag memory, communication distance 
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Seznam použitých zkratek 

 

CRC – Cyclic redundancy check 

EBV – Extensible bit vectors 

EPC – Electronic product code 

HF – High frequency 

LLRP – Low level reader protocol 

LF – Low frequency 

MW – Microwave 

NSI – Numbering system identifier 

RF – Radio frequency 

RFID – Radio frequency identification 

RO – Read only 

RW – Read/write 

TID – Tag identification 

UHF – Ultra high frequency 

UMI – User memory indicator 

WORM – Write once read many 

XI – XPC_W1 indicator 

XPC – Extended protocol control 
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1 Úvod 

RFID, neboli radiofrekvenční identifikace (Radio Frequency IDentification), je 
technologie známá již od konce první poloviny dvacátého století, přesto až v posledních 

několika letech zažívá velmi rychlý vzestup. Za expanzí od experimentálního používání až 
k současným rozsáhlým aplikacím stojí řada významných faktorů, jako jsou klesající 
náklady, menší rozměry, vyšší spolehlivost, odolnost nebo jednoduchost. 

Nejvýznamnějším faktorem, který posílil postavení RFID technologie na trhu a podnítil 
začátek jejího využívání v praxi, je standardizace, která ve spojení s kvalitními 

informačními technologiemi vytváří velmi silný nástroj nejen pro sběr, přenos 
a sdílení dat. 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je ověřit hypotézu, která tvrdí, že množství 

zapisovaných dat do paměti RFID tagu má vliv na komunikační vzdálenost. Dílčími cíli je 
pak nastínit základní principy této technologie, pohlédnout do problematiky struktury 

paměti RFID tagů a komunikace s ní. 

Vzhledem k faktu, že v době psaní mé bakalářské práce na trhu neexistuje ucelená 
sofistikovaná literatura  v českém jazyce, zabývající se problematikou RFID technologie, 

vycházím z několika hlavních cizojazyčných knih, dokumentů a standardů. Z tohoto 
důvodu, po domluvě s vedoucím práce, bude tato literatura přidělena ke kapitolám 2 a 3 již 

v úvodu. Jedná se o úsporné omezení, díky kterému nebude za každým odstavcem či 
kapitolou, kde volně rozvíjím myšlenky jiných autorů, uvedeno několik odkazů na 
literaturu, kterou se inspiruji.  

V kapitolách 2 a 3 vycházím z následujících publikací: 

 

 BANKS, Jerry, et al. RFID Applied. New Jersey : John Wiley & Sons, 2007. xvii, 509 
s.  

 HUNT, V. DANIEL; PUGLIA, ALBERT; PUGLIA, MIKE. RFID-A GUIDE TO 

RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION. New Jersey : John Wiley & Sons, 2007. 
xxiii, 214 s.  

 JONES, Erick C.; CHUNG, Christopher A. RFID in LOGISTICS : A Practical 
Introduction. Boca Raton : CRC Press, 2008. xxix, 489 s.  

 MYERSON, Judith M. RFID in the Supply Chain : A Guide to Selection and 

Implementation. Philadelphia (Pennsylvania) : Auerbach Publications, 2007. xxiii, 425 
s.  

 RFID HANDBOOK : Applications, Technology, Security, and Privacy. SYED 
AHSON. Boca Raton: CRC Press, 2008. xvii, 689 s.  

 RFID Journal [online]. c2002-2010 [cit. 2010-04-28]. The History of RFID 

Technology. 
Dostupné z WWW: <http://www.rfidjournal.com/article/view/1338/1/129>.  

 READER INTERFACE GUIDE : All Fixed Readers. [s.l.] : Alien Technology 
Corporation, 2008. vi, 173 s.  

 THE INTERNET OF THINGS : From RFID to the Next-Generation, Pervasive 

Networked Systems. Lu Yan. Boca Raton : Auerbach Publications, 2008. xi, 318 s.  
 Protocol for communications at 860-960 MHz Version 1.2.0. [s.l.] : EPCGlobal Inc., 

2008. 108 s.  
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2 Technologie RFID 

2.1 Co je RFID? 

RFID  je zkratka skládající se ze slov Radio-Frequency-IDentification. Jedná se  
o bezdrátovou komunikační technologii, která slouží k jednoznačné identifikaci objektů 

nebo lidí. Radiofrekvenční identifikace má v současnosti mnoho možných způsobů 
aplikací, například: 

 

 Aplikace pro dodavatelské řetězce sloužící k monitoringu zboží 
 Přístupové a identifikační systémy 

 Aplikace pro platební terminály 
 Automatické systémy pro výběr mýtného 
 Zařízení pro sledování a identifikaci zvířat 

 Zařízení pro sledování automobilů a imobilizéry 
 Bezpečnostní zařízení pro sledování lidí 

 Aplikace ve zdravotnictví 
 Aplikace v logistice 

2.2 Historie RFID 

Počátek radiofrekvenční identifikace sahá do doby druhé světové války a těsně 

před ni. V roce 1935 byl skotským fyzikem Sirem Robertem Alexandrem Watson-Wattem 
vynalezen radar, který ve válce armádám nabídl možnost včasného varování před blížícími 

se letadly. Otázkou však bylo, jak rozeznat spojenecká letadla vracející se z mise od 
nepřátelských.  

 Britové začali pracovat v čele s Watson-Wattem na tajném projektu 

zabývajícím se identifikací letadel. Do každého britského letadla byla přidána vysílačka, 
která po přijetí radarového signálu ze základny začala zpět vysílat informace o tom, zda se 
jedná o přátelský či nepřátelský letoun. Jednalo se o první IFF (identify friend or foe) 

systém pracující na podobném principu jako RFID.  

 V letech 1950 až 1960 dále pokračoval výzkum technologie založené na 

radiofrekvenční komunikaci a vědci přicházeli s novými nápady, jak rádiové vlny využít 
pro identifikaci na dálku. V roce 1973 přišel Američan Mario Cardullo s patentem na první 
aktivní RFID transpondér s přepisovatelnou pamětí. V témže roce získal patent Charles 

Walton na pasivní transpondér využíván k otevírání dveří bez klíče.  

V dalších letech se systémy RFID zdokonalovaly, začalo se jich využívat 

v zemědělství pro sledování krav, v energetice pro značení jaderného materiálu či pro 
monitoring zboží v obchodních řetězcích. Vytvoření nových frekvencí otevřelo cestu pro 
nová pole použití. Od této doby se dá hovořit o začátcích reálného využívání RFID 

systémů tak, jak je známe dnes. [22] 
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2.3 RFID Systém 

RFID systém se skládá ze tří základních komponent: 

 
 Transpondér (označován jako tag) – je složen z mikročipu a antény, 

může být vybaven i baterií 
 Transceiver (interrogator; označován jako čtecí-zapisovací zařízení) – je 

složen z antény, RF elektronického modulu a řídícího elektronického 

modulu 
 Kontrolér – obvykle se skládá z PC se řídícím softwarem (označován 

jako middleware) a databází 

Komunikace mezi tagem a čtecím zařízením je realizována pomocí rádiových vln. 
Pokud se v dosahu čtecího zařízení nachází objekt (zvíře, člověk) s tagem, čtecí zařízení 

získá z transpondéru uložená data, která jsou odesílána do kontroléru pomocí standardního 
rozhraní, jako je internet, síť LAN nebo sériová linka.  

Data uložená v transpondéru mohou být různá. Mohou obsahovat informace, jako 

jsou sériová čísla, časové údaje nebo pokyny pro nastavení. V případě zvířat se může 
jednat o informace o majiteli či očkování. U člověka pak o osobní údaje či informace  

o zdravotním stavu.  

Pomocí získaných dat může kontrolér například jednoduše vytvořit seznam 
položek nacházejících se na skladě nebo tyto informace využít k přesměrování objektů 

pohybujících se na dopravním pásu.  

2.4 RFID Transpondér 

RFID transpondér (slovo složeno ze slov TRANSmitter-resPONDER) se skládá 
z mikročipu a antény (měď, hliník, aj.) umístěných na podložkách různých velikostí 

a tvarů. Podložky mohou být vyrobeny z nejrůznějších materiálů, nejčastěji se jedná  
o PVC, PET nebo papír. Vrchní část tagu bývá většinou zabezpečena proti poškození 

epoxidovou pryskyřicí, PET vrstvou nebo odnímatelným papírem, pod kterým se nachází 
lepící vrstva umožňující následné nalepení tagu. Tagy, u nichž jsou požadovány specifické 
vlastnosti, bývají vloženy do speciálních pouzder, která umožňují použití za ztížených 

podmínek (například tepelně odolná pouzdra). Některé materiály, jako jsou kovy nebo 

Obrázek 1: RFID systém [14] 
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tekutiny, mohou nepříznivě ovlivňovat čitelnost tagu, proto je vhodné tag umístit vždy na 

místo, kde je zaručena nejlepší prostupnost signálu.  

Transpondéry můžeme dělit z několika hledisek: 

 

 Z hlediska způsobu napájení 
 Z hlediska použité paměti 
 Z hlediska použitého frekvenčního pásma  

 Rozdělení tagů do tříd podle organizace EPCGlobal 

2.4.1 Rozdělení transpondérů z  hlediska způsobu napájení 

Transpodéry dělíme dle napájení do čtyř základních skupin:  

 
 Pasivní tagy 
 Aktivní tagy 

 Semipasivní tagy 
 Semiaktivní tagy 

 

Obrázek 2: Komponenty RFID transpondéru [14] 

Obrázek 3: RFID transpondéry [1] 
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Pasivní tagy nemají vlastní napájecí zdroj a veškerou energii potřebnou 

k vykonání operací získávají ze signálu vysílaného transceiverem. S ohledem na tuto 
skutečnost jsou pasivní tagy mnohem menší, levnější a mají téměř neomezenou životnost. 

Díky tomu se v současnosti staly nejvyužívanějšími ve světě.  

Aktivní tagy mají vlastní napájecí zdroj, který umožňuje komunikovat na větší 
vzdálenosti a také skrze více překážek než tagy pasivní. Díky napájecímu zdroji mohou 

aktivní tagy obsahovat také různé senzory sloužící ke sledování prostředí, které mohou být 
aplikovány například v potravinářském průmyslu k monitorování jídla či ve farmacii 

k monitorování léků.  

Semipasivní tagy obsahují pomocný napájecí zdroj, který dodává energii 
mikročipu a senzorům. Semipasivní tagy na rozdíl od pasivních využívají veškerou energii 

přijatou transceiverem ke komunikaci. Pro napájení mikročipu je pak využita energie 
z baterie. Díky tomu mohou semipasivní tagy komunikovat na mnohem větší vzdálenosti. 

Semipasivní tagy jsou stále ve vývoji, uvažuje se o jejich nasazení v situacích, kde je 
potřeba pomocí senzorů sledovat prostředí (například kdy je tag umístěn na paletu, kde 
senzor monitoruje, zda je paleta přikryta nebo odkryta). 

Semiaktivní tagy obsahují stejně jako semipasivní tagy pomocnou baterii, která 
slouží pouze k napájení vysílače, což umožňuje komunikovat na mnohem větší vzdálenosti 

a v mnohem rušivějším prostředí. Semiaktivní tagy se používají v extremně ztížených 
podmínkách pro sledování označených objektů, kde pasivní a semipasivní tagy nejsou 
schopny s transceiverem komunikovat.  

V bakalářské práci se zabývám pouze pasivními RFID systémy. 

Obrázek 4: Pasivní, aktivní a semipasivní komunikace [8] 
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2.4.2 Rozdělení pasivních transpondérů z  hlediska použité paměti 

Podle paměti transpondéry dělíme na: 

 

 Read Only - RO 
 Read/Write - RW 
 Write Once Read Many – WORM 

 

Read only tagy využívají paměť, ze které lze informace pouze číst a nelze do ní 

zapisovat. Obvykle bývají naprogramovány již výrobcem, podobně jako čárové kódy,  
a dále již data nelze měnit. Tento typ tagu je naprogramován s velmi omezeným 
množstvím statických dat v paměti, jako jsou například sériová čísla. Tagy read only 

bývají často integrovány do systémů čárových kódů.  

Read/Write tagy jsou uživatelsky flexibilnější než Read only tagy. Hlavní rozdíl 

mezi RO a RW tagy spočívá v množství uložených dat. RW tagy umožňují uložit mnohem 
více dat do snadno adresovatelné paměti. Data uložená v RW tagu lze kdykoliv smazat 
a znovu zapsat. Tento proces může být tisíckrát opakován, jako například  

u přepisovatelných CD.  

WORM tagy jsou velmi podobné RO tagům, s rozdílem, že výrobce do paměti 

nezapisuje žádné informace. Statická data zapisuje do tagu až konečný uživatel, který 
zapsání může vykonat pouze jednou.  

2.4.3 Rozdělení pasivních transpondérů z  hlediska frekvenčního pásma 

Z hlediska použité frekvence můžeme tagy dělit na: 

 

 Low Frequency (LF) - 125 kHz až 135 kHz 
 High Frequency (HF) - 13.56 MHz 
 Ultra High Frequency (UHF) - 860 MHz až 960 MHz 

 Microwave (MW) - 2,4GHz 
 

Low frequency tagy pracují primárně v pásmu 125 kHz až 135 kHz. LF tagy jsou 
převážně používány pro sledování zvířat, identifikaci osob a v platebních technologiích. 
Výrobní náklady tagů pro LF pásmo jsou vysoké, proto se většinou nepoužívají pro 

označování objektů. Čtecí vzdálenost je obvykle do 10 cm a přenosová rychlost velmi 
malá. Výhodou LF pásma je odolnost signálu vůči kovům a kapalinám.  

High frequency tagy používají frekvenci 13.56 MHz, mají vyšší přenosovou 
rychlost než LF tagy a čtecí vzdálenost je až 1 metr. HF signál se odráží od kovů a obtížně 
prochází kapalinami. Výrobní cena je nižší než u tagů používajících nižší frekvence, přesto 

stále vysoká pro označování objektů bez možnosti opakovatelného využití, proto se HF 
tagy využívají například v knihovnách pro označování knih nebo ve zdravotnictví pro 

označování medikamentů.  

Ultra high frequency tagy využívají frekvence od 860 MHz do 960 MHz, 
vyznačují vysokou přenosovou rychlostí, čtecí vzdáleností v řádech jednotek metrů 

a nejnižší cenou. Tyto vlastnosti jsou vykoupeny značným absorbováním signálu kovy 
a absolutní nepropustností kapalinami. Každá světová oblast má pro tagy v UHF pásmu 
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vyhrazeny vlastní frekvence. Například v Evropě nelze použít vyšší frekvence, jelikož již 

dříve bylo pásmo 900 až 915 MHz vyhrazeno pro operátory mobilních telefonů.  

Microwave tagy operují v pásmu okolo 2,4GHz, formálně tedy patří do UHF 

pásma. Tagy fungující v mikrovlnném pásmu se vyznačují nejvyšší přenosovou rychlostí 
a dosahem čtení až 10 m. Výrobní cena MW tagů je velmi vysoká a problémem může být 
kolize s okolními bezdrátovými sítěmi.  

2.4.4 Rozdělení tagů do tříd podle organizace EPCGlobal 

Organizace EPCGlobal dělí transpondéry do několika tříd dle jejich schopností 
(class0 – class4). Jako pátá třída jsou definována čtecí zařízení.  

 
Tabulka 1: Rozdělení tagů do tříd podle organizace EPCglobal [24] 

EPC třída Charakteristika tagu 

Class 0 Read only pasivní tagy 

Class 1 WORM pasivní tagy 

Class 1: Rozšířená verze Class 1, podporuje bezpečnější operace a obsahuje volitelnou paměť (User 

memory) 
Generation 2 

Class 2 Read/Write pasivní tagy 

Class 3 Read/Write semipasivní tagy s  volitelnou pamětí (User memory)  

Class 4 Aktivní tagy 

Class 5 Čtecí zařízen í 

2.5 RFID transceiver 

Transceivery jsou elektronická zařízení, která se skládají z antény, RF 

elektronického modulu a řídícího elektronického modulu. Anténa má za úkol přijímat  

Obrázek 5: Mapa povolených světových frekvencí v UHF pásmu pro RFID komunikaci 

[se svolením převzato z firemní prezentace společnosti Avery Dennison] 
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a vysílat elektromagnetické signály mezi tagem a čtecím zařízením, RF elektronický modul 

slouží ke komunikaci s tagy a řídící elektronický modul je odpovědný za komunikaci 
s kontrolérem.  

Čtecí zařízení vytváří okolo sebe radiofrekvenční pole. Pokud se v dosahu tohoto 
pole nachází pasivní tag, využije energii získanou ze signálu k odeslání odpovědi.  

 

 Čtecí zařízení plní několik základních funkcí: 

 
 Čtení dat z RFID tagu 
 Zapisování dat do RFID tagu  

 Přenos dat z a do kontroléru 
 

Složitější čtecí zařízení umožňují navíc vykonávat antikolizní opatření k zajištění 
souběžné komunikace s více tagy, ověřovat oprávnění přístupu do tagu nebo šifrovat data.  

2.5.1 Typy čtecích zařízení 

Transceivery mohou mít různou podobu vzhledem ke svému použití. Nejčastěji 
dělíme čtecí zařízení na: 

 
 Ruční čtecí zařízení  
 Umístitelná mobilní čtecí zařízení (například na vysokozdvižné vozíky) 

 Stacionární čtecí zařízení (například pokladní systémy)  
 

Ruční a umístitelná mobilní čtecí zařízení jsou nazývána skenery. Jedná se  
o jednoduchá zařízení, která mají zabudovanou anténu (slabší výkon, kratší vzdálenost pro 
čtení) a používají se v situacích, kdy pracovníci “cestují za čteným objektem” nebo při 

potřebě ověření dat. Hlavní výhodou skenerů je jejich mobilita, proto se hojně využívají 
v logistice a skladování, kde zaměstnancům umožňují volný pohyb a práci kdekoliv  

v prostorách skladu.  

 

Obrázek 6: RFID transceiver [4] 
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Stacionární čtecí zařízení jsou oproti skenerům implementovány v místě použití 

napevno a objekty s tagy jsou čteny pouze v tomto prostoru.  

Komplexnější čtecí zařízení, také nazývána jako chytrá čtecí zařízení, využívají 

k vysílání a přijímání signálu jednu či více externích antén, které dosahují mnohem většího 
výkonu než u skenerů. Tato čtecí zařízení bývají umístěna například na dopravnících nebo 
nákladových rampách, kde monitorují pohyb zboží. Data jsou pak řídícím elektronickým 

modulem odesílána do kontroléru, kde je zpracovává speciální software, tzv. middleware.  

Zvláštním případem jsou tzv. hybridní čtecí zařízení, která umožňují pracovat 

s pasivními i aktivními tagy. 

2.6 Antény 

Antény jsou důležitou součástí RFID systému, jsou připojeny ke čtecímu zařízení 
a slouží k vysílání a přijímání radiofrekvenčních vln.  

Součástí mé bakalářské práce není rozebírat principy fungování antén. Tyto 

informace lze nalézt například v knize RFID Handbook. [12] 

Obrázek 7: Ruční čtecí zařízení [2] 

Obrázek 8: RFID antény [10] 
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2.7 RFID Kontrolér 

RFID kontrolér je obvykle počítač nebo pracovní stanice na které běží aplikační 

software, označován jako middleware, a databáze. Kontrolér převádí data získaná z čtecích 
zařízení na použitelné informace, tzv. události; jinými slovy je zodpovědný za přeložení 

strojových informací do srozumitelné formy. Hlavní událostí, společnou pro všechny RFID 
systémy, je vlastní detekování transpondéru čtecím zařízením. Kontrolovaných událostí 
však může být mnoho, záleží na použitém systému.  

Díky získaným událostem pak kontrolér může například sledovat zásoby 
a upozornit dodavatele na snížení množství;  monitorovat objekty v systému a kontrolovat, 

zda se pohybují tam, kde mají, případně zajistit jejich přesměrování; nebo ověřovat identitu 
sledovaného objektu a zajišťovat přístup.  

Mezi nejčastěji sledované události patří: 

 
 ID tagu 

 ID receiveru 
 Událost 
 Datum 

 

Sofistikovanější systémy dokážou také kontrolovat: 

 
 Stav paměti RFID tagu 
 Informace ze senzorů 

 Stav baterie tagu 
 Pozici tagu 
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3 Paměť RFID tagu 

V bakalářské práci se zabývám UHF EPC Class 1:GEN-2 tagy, jelikož jsou 
v současné době nejvyužívanější na světě. Tyto tagy jsou také použity při měření vlivu 

množství zapisovaných dat na komunikační vzdálenost.  

3.1 EPC Class 1:GEN-2 Tagy 

EPC Class 1:GEN-2 tagy jsou typickým příkladem moderních transpondérů 
využívajících UHF frekvenci. Čip má poměrně složitou strukturu paměti, která je 

rozdělena do čtyř základních oblastí. Tyto oblasti jsou nazývány jako paměťové banky.  

Rozlišujeme čtyři základní paměťové banky: 

 
1. Reserved memory 
2. EPC memory 

3. TID memory 
4. User memory 

 

Logické adresování všech paměťových úložišť začíná vždy od nuly (00h). Do 
paměti se přistupuje pomocí příkazu s dvěma parametry. Prvním z nich je parametr 

MemBank, který určí, o které paměťové úložiště se jedná. Druhým je adresový parametr, 
který vybere přesné umístění uvnitř paměťového úložiště.  

 

Obrázek 9: Paměť RFID tagu [19] 
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Parametry MemBank jsou stanoveny následovně: 

 002 – Reserved memory 

 012 – EPC memory 

 102 – TID memory 

 112 – User memory 

Adresový parametr používá k vybrání přesného úložiště EBV formát. EBV formát 

je datová struktura s rozšiřitelným datovým rozsahem skládající se z pole bloků. Bloky 
mohou mít obecně různé délky. V případě Class 1:GEN-2 tagů je využíván EBV-8 formát, 

kdy má blok délku 8 bitů.  

Každý blok má volných 7 bitů, tedy EBV-8 formát reprezentuje číselné hodnoty 
od 0 do 127 na jeden blok. K vyjádření hodnoty 128 je připsán rozšiřující bit do prvního 

bloku, ke kterému je připojen druhý blok. Princip je znázorněn v tabulce. 

Všechny čtyři banky dohromady tvoří paměť RFID tagu.  

3.1.1 Reserved memory 

Reserved memory obsahuje dvě 32bit hesla (pokud jsou v tagu implementována): 

 

 Access password 
 Kill password  

 

V případě, že tag nemá implementovánu ochranu heslem, pracuje tak, jako by 
hodnoty Kill Password a Access Password (nebo některá z nich) byly nulové 

a permanentně uzamknuty pro čtení a zápis.  

Kill password je 32bit hodnota, uložená v reserved memory od 00h do 1Fh, 
defaultně nastavená jako nulová. Transceiver může toto heslo použít k nastavení tagu 

nereagujícím (transceiver již nemůže tag přečíst) anebo k reaktivování tagu. Pokud je Kill 
Password nastaveno na nulovou hodnotu, tag tyto operace nemůže vykonat.  

Access password je 32bit hodnota, uložená v reserved memory od 20h do 3Fh, 
defaultně nastavená jako nulová, sloužící k získání přístupu do paměti tagu a uzamknutí 

Obrázek 10: EBV-8 formát [19] 
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paměti tagu. Pokud má tag implementováno access password, musí čtecí zařízení požádat  

o toto heslo před vstupem do zabezpečené oblasti.  

3.1.2 EPC memory 

EPC memory není v tomto kontextu myšlena jako Electronic product code 
definovaný organizací EPCGlobal, ale jako paměťová banka. EPC memory však může 
EPCGlobal electronic product code obsahovat, pokud je tag vyroben podle norem 

organizace EPCGlobal.  

EPC paměťová banka se skládá z těchto polí: 

 
 StoredCRC (00h až 0Fh) 
 StoredPC (10h až 1Fh) 

 EPC (20h a dále) 

 

Pokud tag může provést reaktivaci, má zavedeno také pole XPC_W1 : 

 
 XPC_W1 (210h až 21Fh) 

 

Pokud tag obsahuje pole XPC_W1, může mít implementován také pole XPC_W2  

(220h až 22Fh). Tagy vyšší třídy mají implementovány pole XPC i bez možnosti 
reaktivace.  

StoredCRC 

Při zapnutí tag použije hašovací funkci CRC-161 k ověření integrity dat 
v paměťové bance EPC (v StoredPC a EPC). Výsledný 16bit kód je zapsán do EPC banky 

od 00h do 0Fh. Tento cyklický redundantní součet se označuje jako StoredCRC a každý tag 
jej musí mít implementován.  

StoredPC 

Všechny tagy musí mít implementovány pole StoredPC. Tagy podporující 
funkcionalitu XPC musí mít také implementován PacketPC, který se od StoredPC liší 

délkou EPC pole. StoredPC je uloženo v EPC paměťové bance tagu na pozici od 10h do 
1Fh, kde jednotlivé bity na těchto pozicích mají vlastní význam.  

Na pozici od 10h do 14h je uložena délka EPC v binární soustavě, tedy pro jedno 

slovo2 (16bit) je zapsáno 000012 na pozici od 20h do 2Fh, pro 31 hesel (496bit) pak 111112 
na pozici od 20h do 20Fh. Pokud tag nepodporuje funkcionalitu XPC, pak je maximální 

délka EPC 496bit, pokud však podporuje XPC funkcionalitu, maximální délka je pouze 

                                                 

 

1 Cyklický redundantní součet, označovaný také CRC (zkratka anglického Cyclic Redundancy 

Check) je speciální hašovací funkce, používaná k detekci chyb během přenosu či ukládání dat. [28] 
2
 V angličtině označováno jako „word“. Word = 16bit. 
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464bit (111012). Jakmile se změní EPC kód včetně délky, tag musí změnit i délku pole 

v StoredPC. 

Pozice 15h  je označována jako User-memory indicator (UMI) a udává, zda je 

v paměti RFID tagu implementována user memory.  

Pozice 16h  je tzv. XPC_W1 indicator (XI), který udává, zda má tak 
implementován pole XPC_W1.  

Na pozici od 17h do 1Fh se nachází Numbering system identifier (NSI). Pokud se 
na pozici 17h nachází logická 0, pak se jedná o aplikaci EPCGlobal a jednotlivé bity na 

pozicích od 18h do 1Fh jsou definovány dle standardů pro data EPCGlobal tagů. 
V opačném případě je na pozici 17h uložena logická 1, která určuje, že se nejedná  
o EPCGlobal aplikaci a pozice od 18h do 1Fh obsahuje celý kompletní Application family 

identifier (AFI) definovaný normou ISO/IEC 15961 3. 

3.1.3 TID memory 

Paměťová banka TID (Tag IDentification) obsahuje na pozici od 00h do 07h jeden 
ze dvou identifikátorů podle normy ISO/IEC 15963 4. Hodnota identifikátoru je buď E0h 

nebo E2h a tagu ji přiděluje výrobce.  

Pokud je hodnota identifikátoru E0h, pozice v TID paměťové bance od 08h do 0Fh 
obsahuje 8bit identifikátor výrobce, pozice od 10h do 3Fh obsahuje výrobcem přidělené 

48bit sériové číslo tagu. Vše dohromady tvoří unikátní 64bit identifikátor tagu (tag ID) na 
pozici od 00h do 3Fh. TID paměťová banka je od výroby permanentně zamknuta.  

Pokud je hodnota identifikátoru E2h, pozice v TID paměťové bance od 08h do 13h 

obsahuje tzv. mask designer identifier (MDID) přidělovaný organizací EPCGlobal, pozice 
od 14h do 1Fh obsahuje prodejcem definované 12bit číslo modelu tagu a použití pozic nad 

1Fh je definováno standardy organizace EPCGlobal. [11] 

3.1.4 User memory 

User memory je paměťová banka, kde si uživatel může paměť libovolně 

definovat. Velikost paměti je dána výrobcem.  

3.2 Přístup do paměti RFID tagu 

3.2.1 Komunikační rozhraní 

Komunikace mezi čtecím zařízením a tagy standardně probíhá pomocí tzv. Low 

Level Reader Protokolu (LLRP), což je dokument specifikující standard rozhraní mezi 
čtecím zařízením a tagy organizací EPCGlobal.  

V bakalářské práci používám k testování čtecí zařízení ALR-8800 s aplikačním 
software ALIEN RFID Gateway v2.20.00. Alien rozhraní nepodporuje zadávání příkazů 
LLRP, ale umožňuje tyto příkazy zadávat pomocí vlastní syntaxe.  

                                                 
3
 Information technology - Radio frequency identificat ion (RFID) for item management -- Data 

protocol: application interface. [15] 
4
 Informat ion technology - Radio frequency identificat ion for item management - Unique 

identification for RF tags. [16] 
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V kapitole 3.2 se věnuji příkazům LLRP a v kapitole 3.3 je popsána aplikace 

těchto příkazů v rozhraní Alien.  

3.2.2 Komunikace s tagy 

K přístupu do paměti tagu je potřeba navázat s transpondérem komunikaci pomocí 
čtecího zařízení. Komunikace je založená na vysílání příkazů čtecím zařízením do tagu 
 a přijímání odpovědí.  

Čtecí zařízení vytváří okolo sebe radiofrekvenční pole. S tagy, nacházející se 
v tomto poli, v tzv. čtecí vzdálenosti, mohou transceivery komunikovat pomocí souboru 

specifických příkazů. Každý tag má naprogramovány různé příkazy, které umožňují čtecím 
zařízením vybírat a třídit tagy, zapisovat do nich, číst je, zablokovat nebo vymazat.  

Příkazy se dělí do tří základních kategorií: 

 
1. Select commands 

a. Select (povinný) 
2. Inventory commands 

a. Query (povinný) 

b. QueryAdjust (povinný) 
c. QueryRep (povinný) 

d. ACK (povinný) 
e. NAK (povinný) 

3. Access commands 

a. Req_RN (povinný) 
b. Read (povinný) 

c. Write (povinný) 
d. Kill (povinný) 
e. Lock (povinný) 

f. Access (nepovinný) 
g. BlockWrite (nepovinný) 

h. BlockErase (nepovinný) 
i. BlockPermalock (nepovinný) 

 

Čtecí zařízení vždy vyhledá všechny tagy v jeho dosahu. Select příkaz umožňuje 
pomocí informací nalezených v transpondérech vyhledat pouze určitou podmnožinu 

z celého souboru tagů použitím množinových operací sjednocení, průniku a rozdílu.  

Jakmile čtecí zařízení vybere skupinu tagů, se kterými chce komunikovat, musí 
určit, o které tagy se jedná. K identifikaci tagů ve zvolené podmnožině použije příkazy 

Inventory.  

Access příkazy umožňují přístup do paměti, především libovolně zapisovat a číst 

data z tagu. Kromě toho access příkazy také dovedou uzamknout tag, mazat z něj data 
nebo jej učinit nereagujícím.  

V bakalářské práci popisuji pouze příkazy, které používám při měření vlivu 

množství zapisovaných dat na komunikační vzdálenost. Jedná se o příkazy Read, Write 
a BlockErase. 
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3.2.3 Příkaz Read 

Příkaz Read umožňuje číst data z kterékoliv paměťové banky (Reserved, EPC, 
TID, User memory). Příkaz obsahuje následující pole:  

 
 MemBank 
 WordPtr  

 WordCount 

 

Pole MemBank určuje, z které paměťové banky se má číst. Příkaz je zadáván 
v binární soustavě podle parametrů jednotlivých bank.  

Pole WordPtr určuje, na které adrese má transceiver začít číst. Adresa se zadává 

v hexadecimální soustavě. Například pro prvních 16 bit je WordPtr = 00h, pro druhých 16 
bit je WordPtr 01h, atd. WordPtr využívá EBV formát.  

Pole WordCount udává, kolik 16bit hesel má být přečteno. Pokud je zadáno 
WordCount = 00h, pak tag odešle informace od zadaného WordPtr až do konce banky 
(vyjma EPC paměťové banky). 

3.2.4 Příkaz Write 

Příkaz Write umožňuje zapisovat data do paměťových bank (Reserved, EPC, TID, 

User memory). Příkaz obsahuje následující pole: 

 
 MemBank 

 WordPtr  
 Data 

 

Pole MemBank určuje, do které banky se má zapisovat. Příkaz je zadáván 
v binární soustavě podle parametrů jednotlivých bank.  

Pole WordPtr určuje, na které adrese má transceiver začít zapisovat. Například 
pro prvních 16 bit je WordPtr = 00h, pro druhých 16 bit je WordPtr 01h, atd. Adresa se 

zadává v hexadecimální soustavě. WordPtr využívá EBV formát.  

Pole Data obsahuje 16bit hesla, která mají být do paměti zapsána.  

3.2.5 Příkaz BlockErase 

Příkaz BlockErase umožňuje mazat data z kterékoliv paměťové banky (Reserved, 
EPC, TID, User memory). Příkaz obsahuje následující pole: 

 
 MemBank 
 WordPtr  

 WordCount 
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Pole MemBank určuje, z které paměťové banky se má mazat. Příkaz je zadáván 

 v binární soustavě podle parametrů jednotlivých bank.  

Pole WordPtr určuje, na které adrese má transceiver začít mazat. Adresa se 

zadává v hexadecimální soustavě. Například pro prvních 16 bit je WordPtr = 00h, pro 
druhých 16 bit je WordPtr 01h, atd. WordPtr využívá EBV formát.  

Pole WordCount udává, kolik 16 bit hesel má být smazáno.  

3.3 Aplikace příkazů v rozhraní Alien 

Syntaxe příkazů rozhraní Alien je velmi podobná LLRP. Číslování paměťových 
bank (parametry membank) je následující: 

 

0 – Reserved memory 

1 – EPC memory 

2 – TID memory 

3 – User memory 

3.3.1 Příkaz G2Read 

Pro čtení z paměti RFID tagu rozhraní Alien používá příkaz G2Read, který se 
skládá z následujících parametrů: 

 
Tabulka 2: Parametry příkazu G2Read 

G2Read = <bank> <wordPtr> < wordLen >  

 

Pole <bank> určuje, ze které paměťové banky se má číst (0-3). 

Pole <wordPtr> určuje, na které pozici se má začít číst (0-2097151). 

Pole <wordLen> určuje, kolik 16bit hesel má být přečteno (0-32). 

 

Tedy například pro přečtení 96bit EPC kódu zadáme: 

 
Tabulka 3: Příklad aplikace příkazu G2Read 

Příkaz G2Read = 1 2 6 

Odpověď G2Read = CF F7 CC 4D 22 26 FE BF 00 00 00 00 

3.3.2 Příkaz G2Write 

Pro zápis do paměti RFID tagu rozhraní Alien používá příkaz G2Write, který se 
skládá z následujících parametrů: 
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Tabulka 4: Parametry příkazu G2Write 

G2Write = <bank> <wordPtr> <data>  

 

Pole <bank> určuje, do které paměťové banky se má zapisovat (0-3). 

Pole <wordPtr> určuje, na které pozici se má začít zapisovat (0-2097151). 

Pole <data> určuje, jaká data mají být zapsána.  

 

Tedy například pro zápis EPC kódu zadáme: 

 
Tabulka 5: Příklad aplikace příkazu G2Write  

Příkaz G2Write = 1, 2, 11 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 

Odpověď G2Write = Success! 

3.3.3 Příkaz G2Erase 

Pro vymazání dat (nastavení na 0 hodnoty) z paměti RFID tagu rozhraní Alien 

používá příkaz G2Erase, který se skládá z následujících parametrů:  

 
Tabulka 6: Parametry příkazu G2Erase 

G2Erase = <bank> <wordPtr> <wordLen>  

 

Pole <bank> určuje, ze které paměťové banky se má mazat (0-3). 

Pole <wordPtr> určuje, na které pozici se má začít mazat (0-2097151). 

Pole <wordLen> určuje, kolik 16bit hesel má být smazáno (0-32). 

 

Tedy například pro vymazání Kill a Access hesla zadáme: 

 
Tabulka 7: Příklad aplikace příkazu G2Erase 

Příkaz G2Erase = 0 0 4 

Odpověď G2Erase = Success! 
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4 Testování vlivu množství zapisovaných dat do paměti RFID 
tagu na komunikační vzdálenost 

4.1 Cíle měření 

Cílem měření v mé bakalářské práci je ověřit hypotézu, která tvrdí, že množství 

zapisovaných dat do paměti RFID tagu má vliv na komunikační vzdálenost. Tedy pokud 
do paměti tagu zapisuji větší objem dat (např. 512bit), předpokládá se, že komunikační 
vzdálenost mezi čtecím zařízením a tagem bude menší než při zapisování menšího objemu 

dat (např. 96bit).  

4.2 Parametry měření 

Testování vlivu množství zapisovaných dat do paměti RFID tagu na čtecí 

vzdálenost je realizováno pomocí následujících komponent:  

 
 RFID tag (2 ks) 

 Testovací stojan (1 ks) 
 Čtecí zařízení (1 ks) 

 Stojan pro antény a čtecí zařízení (1 ks) 
 Anténa (2 ks) 
 PC s middleware (1 ks) 

 Měřící pásmo (1 ks) 

 

Obrázek 11: Komponenty měření 
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4.2.1 Čtecí zařízení 

Při měření je používáno čtecí zařízení ALIEN ALR-8800, které je optimalizováno 
pro práci s EPC Class 1: GEN-2 tagy.  

Základní parametry: 

 
Tabulka 8: Parametry čtecího zařízení ALIEN ALR -8800 [13] 

Název Alien Multi-Port General Purpose RFID Reader 

Výrobce Alien Technology Corporation 

Model ALR-8800 

Operační frekvence 865.7 MHz to 867.5 MHz 

Počet kanálů 10 

Šířka pásma kanálu 200 KHz 

Doba setrvání na kanálu < 4 sekundy 

Výkon RF vysílače < 2 Watt ERP 

Modulační Metoda PR-ASK 

4.2.2 Antény 

Ke čtecímu zařízení jsou při měření připojeny 2 ks antén ALIEN ALR-8610-AC. 
Antény jsou umístěny na stojanu vedle sebe ve vzdálenosti 10 cm od okrajů. Vzdálenost 

středu antén od povrchu země určuje výšku h, ve které je prováděno měření.  

Obrázek 12: Čtecí zařízení ALIEN ALR-8800 [3] 

Obrázek 13: Anténa ALIEN ALR-8610-Ac [25] 
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Základní parametry: 

 
Tabulka 9: Parametry antény ALIEN ALR-8610-AC [5] 

Výrobce Alien Technology Corporation 

Model ALR-8610-AC 

Operační frekvence 865 - 965 MHz 

Polarizace Cirkulární 

Zisk signálu 5.5dBiL max. 

Rozměry 25cm x 25cm x 3.8cm 
 

4.2.3 Middleware 

Ke komunikaci se čtecím zařízením je používán software ALIEN RFID Gateway 
v2.20.00, který je standardně dodávám ke čtecím zařízením ALIEN.  

 

Obrázek 14: Middleware ALIEN RFID Gateway v2.20.00 
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4.2.4 RFID tagy 

Při testování jsou použity dva EPC Class 1: GEN-2 tagy různých výrobců (v práci 
označovaných jako tag #1 a tag #2), aby bylo vyloučeno možné zkreslení výsledků při 

měření pouze jednoho tagu nebo více tagů stejného výrobce.  

 

Tag #1: UPM Raflatac Beltx 

 

 

Základní parametry: 

 
Tabulka 10: Parametry transpondéru UPM Raflatac Belt

x
 [26] 

Výrobce UPM Raflatac 

Model Beltx 

Rozměry (antény) 70.2mm x 14.5mm 

Interface protokol EPCGlobal Class1 Gen2 

Operační frekvence 860-960 MHz 

EPC memory 240 bit 

User memory 512 bit 

Čtecí vzdálenost 8-9m (dle grafu výrobce) 

 

 

Obrázek 15: Transpondér UPM Raflatac Belt
x
 [26] 

Graf 1: Závislost čtecí vzdálenosti tagu UPM Raflatac Beltx na frekvenci  [26] 



Jakub Sládeček: Vliv množství zapisovaných dat do RFID tagu na komunikační vzdálenost 

 

2010 
23 

Tag #2: Confidex Corona™ NXP G2XM 

 

 
Obrázek 16: Confidex Corona™ NXP G2XM [6] 

 

Základní parametry: 

 
Tabulka 11: Parametry transpondéru Confidex Corona™ NXP G2XM  [6] 

Výrobce Confidex 

Model Confidex Corona™ NXP G2XM 

Rozměry 100mm x 20.32mm x 0.3mm 

Interface protokol EPCGlobal Class1 Gen2 

Operační frekvence 860-960 MHz 

EPC memory 240 bit 

User memory 512 bit 

Čtecí vzdálenost 5-9m 

Materiál Transparentní plastová fólie  

Váha 1g 

 

 

 

Graf 2: Závislost čtecí vzdálenosti tagu Confidex Corona na frekvenci  [6] 
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4.2.5 Podmínky měření 

Měření je prováděno v mezinárodní laboratoři pro výzkum RFID technologie na 
VŠB-TUO Ostrava v běžných klimatických podmínkách, teplota v místnosti je po celou 

dobu měření 25°C.  

 

Základní údaje o měření: 

 
 Tabulka 12: Základní údaje o měření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název měření Testování vlivu množství zapisovaných dat do paměti RFID 

tagu na komunikační vzdálenost 

Místo konání ILAB RFID, International RFID Laboratory, EPC Lab GS1 
Czech Republic, Member of the GS1 in Europe Lab Network  

Datum měření 20. 4. 2010 

Čas zahájení měření 9:00 

Zúčastněné osoby Ing. Filip Beneš 

 Ing. Jiří Švub 

 Jan Lidmila 

 Roman Horčičák 
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4.3 Návrh a konstrukce testovacího stojanu  

Aby bylo dosaženo přesně stanovené polohy tagu vzhledem k anténám, navrhnul 

jsem a zkonstruoval speciální stojan pro statická měření. Stojan je vysoký 190cm a je 
složen z následujících částí: 

 
 Vodící lišta  
 Pojízdný modul s otočitelnou plošinou 

 Modul pro nastavení nulové vzdálenosti 
 Podstava stojanu 

Měřící modul na vodící liště stojanu je díky své konstrukci měnitelný. Stojan je 
tedy velmi flexibilní a lze jej použít k mnoha jiným statickým měřením.  

4.3.1 Funkce testovacího stojanu 

Stojan plní tři základní funkce: 

 
 Nastavení výšky h pojízdného modulu 

 Nastavení úhlu α otočitelné plošiny 
 Nastavení nulové vzdálenosti pro jednotlivé úhly 

 

Obrázek 17: Testovací stojan 
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Testovaný tag se umísťuje pomocí oboustranné lepicí pásky dle svých rozměrů 

přesně doprostřed plošiny. Plošina má rozměry 9 cm x 9 cm.  

Plošina je otočitelná a lze na ní jednoduše nastavit vertikální úhel 0° až 180°. 
Velikost úhlu α určuje ryska na levé straně modulu, po jejím nastavení se plošina aretuje 

otočným šroubem na pravé straně, aby nedošlo při manipulaci ke změně.  

Plošina pro umístění tagu je součástí pojízdného modulu, který je přichycen na 
vodící liště. Pomocí pojízdného modulu lze nastavit, v jaké výšce (h) se bude pracovat 

s tagem při testování.  

Při nastavování různých úhlů se mění počáteční nulová vzdálenost tagu. Z tohoto 

důvodu je na podstavci umístěn modul s tabulkou a naznačenými vzdálenostmi pro 
jednotlivé úhly. 

Obrázek 18: Umístění tagu na otáčecí plošinu 

Obrázek 19: Nastavení výšky pojízdného modulu a úhlu otáčecí plošiny 
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Celý stojan je vyroben z materiálů s nízkou dielektrickou konstantou5. U 

materiálu, na kterém je tag při testování umístěn, by dielektrická konstanta neměla 
přesáhnout hodnotu 6, aby nebylo ovlivněno vlastní měření. [23] 

Otočitelná plošina i pojízdný modul jsou vyrobeny z plexiskla, jehož dielektrická 
konstanta se rovná 3,4. [9] 

4.4 Příprava a metodika měření 

4.4.1 Příprava měření 

 

1. K testování vybereme prostor s rovným povrchem a prostředím, které svými 
vlastnostmi neovlivní výsledky měření.  

2. V prostoru měření smí být aktivní pouze čtecí zařízení a antény používané 
k měření a v dosahu čtení tohoto zařízení se smí vyskytovat pouze testovaný 
tag. 

3. Při rozložení jednotlivých komponent pro měření vycházíme ze schématu.  
4. Na podlaze vytvoříme počáteční nulovou linii pro umístění stojanu se čtecím 

zařízením a anténami nalepením pásky (izolační, lepící) tak, aby podélná osa 
k tomuto stanovišti vedená směrem k tagu svírala úhel 90°.  

5. Jako pomyslnou kolmici povedeme od středu počátečního stanoviště měřící 

pásmo, určující vzdálenost tagu od antén.  
6. Stojan se čtecím zařízením a anténami umístíme čelem k prostoru měření tak, 

aby hrany antén určovaly počáteční nulovou vzdálenost a střed mezi nimi 
ležel uprostřed počátečního stanoviště. Stojan zajistíme proti pohybu.  

7. Na linii tvořenou měřícím pásmem umístíme testovací stojan směrem 

k anténám tak, aby přední hrana s pásmem svírala úhel 90° a pásmo 

                                                 
5
 Dielektrická konstanta je lineárním koeficientem úměrnosti mezi elektrickou indukcí a intenzitou 

elektrického pole. [9] 

Obrázek 20: Pojízdný modul a otáčecí plošina s tagem 
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procházelo středem podstavy stojanu. Dielektrická konstanta materiálu pro 

umístění tagu by neměla přesáhnout hodnotu 6.  
8. Zkontrolujeme spojení middleware se čtecím zařízením a funkčnost 

provedením několika náhodných měření.  

 

4.4.2 Metodika měření 

 

1. Testovaný tag umístíme na otočnou plošinu pojízdného modulu testovacího 
stojanu přesně doprostřed dle jeho rozměrů, čipem směrem k anténám.  

2. Nastavíme úhel otočitelné plošiny α.  

α=90° 

 

3. Nastavíme počáteční vzdálenost testovacího stojanu od antén (l0) na délku 
maximální čtecí vzdálenosti tagu uváděnou výrobcem.  

Tag #1: l0=9m 

Tag #2: l0=9m 
 

4. Nastavíme výšku (h)6 testovacího stojanu a antén, ve které bude prováděno 
měření, na 1m. 

                                                 
6
 Výška h je stanovena na 1m d le požadavků pro testování parametrů Class -1:Gen 2 UHF tagů 

uvedených v dokumentu EPCGlobal: Tag Performance Parameters and Test Methods. [23] 

Obrázek 21: Rozestavení komponent měření 
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5. Do tagu zapisujeme předem náhodně zvolená data (specifikována níže)  

v minimálně 15s intervalech, které zaručí vybití tagu před dalším měřením. 
Obsah, četnost zápisu a velikost dat je stanoveno následovně: 

a. 10 x 96bit 
b. 10 x 512bit 

Monitorujeme a zaznamenáváme úspěšnost zápisu dat. Po úspěšném zápisu 

jsou data ihned vymazána. Data zapisovaná do tagu jsou po celou dobu měření 
stejná. Četnost zápisu 10 x na každé pozici ve výsledku eliminuje náhodná 

chybná měření.  
6. Jakmile je dokončeno měření, posuneme testovací stojan o 20 cm směrem 

k anténám, kde měření opakujeme.  

7. Měření je prováděno do chvíle, kdy jsou úspěšně zapsána data do paměti tagu 
ze 40 pokusů alespoň 39 krát. Vycházíme z předpokladu, že úspěšnost zápisu 

s klesající vzdáleností bude stoupat, tedy jakmile dosáhneme úspěšnosti 
zápisu 39 měření ze 40, odhadujeme pravděpodobnost, že na další pozici bude 
úspěšnost stejná, ne-li vyšší. Pokud se tato úspěšnost nenaplní, pokračujeme 

v měření do minimální vzdálenosti tagu a antén.  
8. Získaná data použijeme jako podklad pro budoucí analytické vyhodnocení 

experimentu. 
 

96bit data zapisovaná do tagu: 

0000 0010 1010 1110 1011 1111 0000 0010 1010 1110 1011 1111 

512bit data zapisovaná do tagu: 

1110 0110 0010 1001 0000 1000 1110 1100 0001 0100 1001 1111 1110 0011 
0110 0111 1110 0110 0010 1001 0000 1000 1110 1100 0001 0100 1001 1111 
1110 0011 0110 0111 1110 0110 0010 1001 0000 1000 1110 1100 0001 0100 

1001 1111 1110 0011 0110 0111 1110 0110 0010 1001 0000 1000 1110 1100 
0001 0100 1001 1111 1110 0011 0110 0111 
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5 Výsledky a vyhodnocení 

V této kapitole je provedeno vyhodnocení měření. Formulace závěrů vychází 
z přiložených tabulek výsledků měření. V tabulkách označuje číslo 0 neúspěšný zápis 

a číslo 1 zápis úspěšný. 

5.1 Výsledky měření tagu #1 

 
Tabulka 13: Výsledky měření tagu #1 

Tag #1: Zápis 96bit  Tag #1: Zápis 512bit 

                         

  Měření    Měření 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V
zd

á
le

n
o
st

 l
 [

c
m

] 

900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

V
zd

á
le

n
o
st

 l
 [

c
m

] 

900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

420 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1  420 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

400 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  400 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

380 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  380 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

360 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  360 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

340 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  340 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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5.1.1 Vyhodnocení měření tagu #1 

Při měření vlivu množství zapisovaných dat do paměti RFID tagu na komunikační 
vzdálenost bylo u tagu #1 provedeno 580 měření. V tabulce výsledků měření pro tag #1 je 

vidět, že zápis začal být úspěšný pro obě velikosti dat ve vzdálenosti 420 cm od čtecího 
zařízení (v tabulce zvýrazněno červeným ohraničením). Po překročení této hranice byl 
zápis dále 100% úspěšný a s ohledem na metodiku bylo měření u obou velikostí dat po 

více než 39 úspěšných pokusech ukončeno ve vzdálenosti 340 cm. 

 
Tabulka 14: Vyhodnocení měření tagu #1 

Množství dat Vzdálenost Počet měření Úspěšnost zápisu 

96 bit < 420 cm 240 0% 

96 bit    420 cm 10 80% 

96 bit > 420 cm  40 100% 

Množství dat Vzdálenost Počet měření Úspěšnost zápisu 

512 bit < 420 cm 240 0% 

512 bit    420 cm 10 90% 

512 bit > 420 cm   40 100% 
 

Celková úspěšnost z deseti měření ve vzdálenosti l = 420 cm je pro zápis 96 bit 
80% a pro zápis 512 bit 90%. Vzhledem k počtu měření na dané pozici a minimálnímu 

rozdílu považuji tuto odchylku za zanedbatelnou.  

Z výsledků měření lze vyvodit závěr, že množství zapisovaných dat do paměti 

RFID tagu nemělo v případě tagu #1 vliv na komunikační vzdálenost, jelikož zápis obou 
velikostí dat začal být úspěšný ve stejné vzdálenosti od antén.  
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5.2 Výsledky měření tagu #2 

 
Tabulka 15: Výsledky měření tagu #2 

Tag #2: Zápis 96bit  Tag #2: Zápis 512bit 

   

  Měření    Měření 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V
zd

á
le

n
o
st

 l
 [

c
m

] 

900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

V
zd

á
le

n
o
st

 l
 [

c
m

] 

900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

560 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0  560 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 

540 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  540 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

520 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  520 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

480 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  480 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

5.2.1 Vyhodnocení měření tagu #2  

Při měření vlivu množství zapisovaných dat do paměti RFID tagu na komunikační 

vzdálenost bylo u tagu #2 provedeno 440 měření. Výsledky měření jsou uvedeny v tabulce 
15. 

Do vzdálenosti l = 580 cm byly pokusy o zápis dat obou velikostí do paměti tagu 

zcela neúspěšné. Ve vzdálenosti l = 560 cm (v tabulce zvýrazněno červeným ohraničením) 
byl zápis obou velikostí do paměti tagu z celkového počtu 10 pokusů ze 70% úspěšný. Od 

vzdálenosti l = 540 cm bylo provedeno pro každou velikost zapisovaných dat 40 úspěšných 
zápisů a dle metodiky testování ukončeno. 
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Tabulka 16: Vyhodnocení měření tagu #2 

Množství dat Vzdálenost Počet měření Úspěšnost zápisu 

96 bit < 560 cm 170 0% 

96 bit    560 cm 10 70% 

96 bit > 560 cm  40 100% 

Množství dat Vzdálenost Počet měření Úspěšnost zápisu 

512 bit < 560 cm 170 0% 

512 bit    560 cm 10 70% 

512 bit      > 560 cm   40 100% 
 

V případě testování tagu #2 jsem došel ke stejnému závěru jako u prvního měření. 

Množství dat zapisovaných do tagu nemá dle výsledků měření vliv na komunikační 
vzdálenost. V druhém měření bylo prokázáno, že při zapisování dvou odlišných velikostí 
dat byla komunikační vzdálenost pro oba objemy dat stejná.  
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6 Závěr 

V bakalářské práci jsem se zabýval technologií radiofrekvenční identifikace. 
Cílem mé práce bylo ověřit hypotézu, která tvrdí, že množství zapisovaných dat do paměti 

RFID tagu má vliv na komunikační vzdálenost. Postupně jsem se začal seznamovat se 
základními principy této technologie, jednotlivými komponentami a pamětí RFID 
transpondéru. Současně se získáváním teoretických znalostí jsem se učil pracovat s RFID 

zařízeními v laboratorních podmínkách, kde jsem si nabyté vědomosti ověřoval v praxi. 

Jakmile byla naplněna teoretická část mé práce, začal jsem se věnovat ověření 

položené hypotézy. Vytvořil jsem metodiku měření, určil podmínky měření, navrhnul 
a zkonstruoval speciální stojan pro statická měření a provedl více než 1020 měření na dvou 
RFID transpondérech. Následně jsem provedl analýzu výsledků měření, která položenou 

hypotézu jednoznačně vyvrátila.  

Výsledkem mé bakalářské práce je tedy závěr, že množství zapisovaných dat do 

paměti RFID tagu nemá vliv na komunikační vzdálenost. Tento závěr však vyvozuji pouze 
pro měření provedené za stanovených podmínek v laboratoři.  

Pro ověření mého závěru navrhuji provést měření za ztížených podmínek 

simulujících nasazení RFID technologie například v oblasti průmyslové výroby.  
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