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Anotace: 

 

 Tato bakalářská práce se zabývá problematikou antén v radiofrekvenční identifikaci 

RFID (RadioFrequencyIDentification). V úvodu práce jsou zpracovány základní poznatky 

o systémech RFID. Další část se blíţe věnuje popisu antén a jejich technickým 

parametrům. Součástí práce je vytvoření návrhu databáze pro katalogizaci RFID antén 

v mezinárodní laboratoři RFID, která je součástí VŠB- TU Ostrava. Práce zahrnuje i 

podrobný popis antén v laboratoři a následně statické testy vybraných antén. 
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Abstrakt: 

  

 This bachelor thesis introduces antennas in the radio-frequency identification RFID 

(RadioFrequencyIDentification). At the beginning of thesis, basic knowledge of RFID 

systems is introduced. The next part is focused on a description of these antennas and their 

technical parameters. The thesis includes a database concept for cataloging RFID antennas 

in an international RFID laboratory, which is the part of VSB-TU Ostrava. The thesis also 

contains a detailed description of antennas in the laboratory and static tests of chosen 

antennas. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

° Stupeň, jednotka úhlu 

°C Stupeň Celsia, jednotka teploty 

C Kapacita 

cm Centimetr, jednotka vzdálenosti 

dB Decibel, jednotka zisku antény 

dBd Zisk antény v porovnání s půlvlnným dipólem 

dBi Zisk antény v porovnání s izotropní anténou 

EPC Elektronický kód produktu (Electronic Product Code) 

F Farad, jednotka kapacity 

f Kmitočet 

G Zisk antény 

Gr Zisk antény tagu 

Gt Zisk RFID antény 

H Henry, jednotka indukčnosti 

HF Vysokofrekvenční pásmo (High Frequency) 

Hz Hertz, jednotka kmitočtu 

L Indukčnost    

LF Nízkofrekvenční pásmo (Low Frequency) 

LHCP Levotočivá polarizace (LeftHandet Circular Polarization) 

m Metr, jednotka vzdálenosti 

mm Milimetr, jednotka vzdálenosti 

MW  Mikrovlné pásmo (Microwave) 

N Typ konektoru 

ONS  Object Naming Service 

P  Celkový anténou vyzářený výkon 

Pr  Výkon čtečky tagu 

PSV  Poměr stojatých vln 

Pt  Minimální výkon dodaný anténou 

Pth  Minimální výkon dodaný anténou 

r  Čtecí dosah RFID antény (read range) 

RFID Identifikace na rádiové frekvenci (radio frequency identification) 



RHCP Pravotočivá polarizace (Right Handet Circular Polarization) 

SMA  Typ konektoru (SubMiniature Type A) 

TAG  Označení pro nosič čipu (Transpondér) 

UHF  Ultrafrekveční pásmo (Ultra High Frequency) 

VSWR   Poměr stojatých vln (Voltage Standing Wave Ratio) 

W Watt, jednotka výkonu 

λ Vlnová délka 

Ω Ohm, jednotka odporu 
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1 Úvod  

 Zkratka RFID vznikla z anglických slov Radio Frequency Identification, tedy 

systém pro rádio frekvenční identifikaci. Jedná se o moderní technologii identifikace 

objektů pomocí rádio frekvenčních vln. Hlavním principem RFID je jednoznačná 

identifikace na úrovni poloţky.  

 Systémy RFID  jsou schopny: 

 zaznamenávat informace 

 uchovávat informace  

 poskytovat informace v reálném čase 

 V současné době je RFID technologie povaţována za přímého nástupce čárových 

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

ale budou oblasti trhu, kde RFID technologie bude dominovat, případně kombinace RFID 

značení s čárovým kódem. RFID tagy mají oproti štítkům s čárovým kódem několik 

zásadních výhod. Štítek s čárovým kódem musí být umístěn na viditelném místě pro čtecí 

zařízení a tím je zároveň vystaven vlivům poškození - odtrţení, poškození, teplotní vlivy, 

povětrností vlivy. RFID tagy lze umístit do značeného objektu tak, aby nebyl těmto vlivům 

vystaven, a tím je několikanásobně odolnější oproti štítku s čárovým kódem. Mnoho 

výrobců v současné době jiţ umísťuje RFID tagy do svých výrobků, palet, kontejnerů 

přímo ve výrobě a mnoho dalších firem se na toto připravuje. 

 Největší výhody RFID tagů jsou však dvě. Za prvé je to moţnost pomocí čtecího 

zařízení načíst najednou velké mnoţství tagů na větší vzdálenost bez nutnosti přímé 

viditelnosti (např. průjezd paletového vozíku čtecím portálem v reálném čase). V případě 

štítků s čárovým kódem se musí načíst postupně čárové kódy ze všech výrobků na 

paletovém vozíku. Za druhé je to moţnost zápisu či změny informací přímo do RFID tagu.  

 V dnešní době se RFID pomalu stává fenoménem a obrovským příslibem v těchto 

oblastech: 

 Evidence majetku – V mnoha firmách a institucích je majetek v neustálém pohybu 

a je sloţité zajišťovat dohled nad jeho aktuálním umístěním. Inventarizace pomocí etiket s 

RFID čipem umoţňuje přehled o stavu majetku v jakémkoli čase. Snímací zařízení dokáţe 

číst RFID čip aţ na vzdálenost 10m, stačí tedy umístit snímací zařízení do vzdálenosti cca 
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3m od majetku a ihned lze vyhodnotit údaje o nalezeném či nenalezeném majetku. Na 

rozdíl od čárových kódů není třeba číst kaţdou jednotlivou etiketu umístěnou na majetku. 

[13] 

 Výroba – RFID technologie dokáţe nabídnout ucelený přehled o aktuálním stavu 

výroby a stává se tak významnou součástí všech pouţívaných systémů pro řízení výroby. 

Přináší on-line informace o vstupech do výroby a jejich řízení. Díky RFID značení se v 

systému vytváří přehled o spotřebě, čase spotřeby, výrobní lince, pracovníkovi apod. Na 

základě získaných informací lze výborně plánovat veškeré výrobní a logistické operace. 

[13] 

 Logistika – Kaţdé vyprodukované zboţí prochází od své vlastní výroby sloţitou 

distribuční cestou ke svému konečnému spotřebiteli, na které se různé obchodní 

mezičlánky podílejí různými činnostmi. Kvalitní značení produktů umoţňuje efektivní 

zpracování dat a tím ušetření značné části distribučních nákladů. Značení produktů RFID 

čipy umoţňuje současně načíst aţ 1000 čipů/sec najednou, přičemţ jednotlivé čipy nemusí 

být přímo viditelné čtecím zařízením. Paleta tam můţe při přepravě kontinuálně projíţdět  

RFID snímacím portálem a všechny potřebné informace jsou z čipů načteny v jeden 

okamţik. [13] 

 Toto je jen hlavní okruh, kde jiţ RFID systémy pracují, ale jejich vyuţití má 

mnohem širší záběr. Dále se s RFID můţeme setkat například v aplikacích typu: 

 Zdravotnictví 

 Evidence zavazadel 

 Sledování vozidel  

 Elektronické klíče 

 Evidence mýtného  

 Označování zvířat  

 Cestovní pasy 

 Organizace sportovních akcí  
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1.1 Hardwarové prvky RFID systémů 

 Základní princip technologie RFID je poměrně jednoduchý. Systém je tvořen třemi 

součástmi, kterými jsou čtečka, anténa a RFID tag, tedy elektronicky programovatelný čip 

(transpondér). Jednotlivé součásti přitom mohou mít různou podobu, velikost a výkonnost. 

 

 Čtečka RFID- přístroj vybavený mikroprocesorem, vysílačem/přijímačem rádio 

frekvenčního signálu, mnohdy i anténou. 

 

 RFID tag- jednotka schopná uchovávat data a komunikovat se čtečkou RFID, 

skládá se z čipu, antény a obalu (pouzdra, nosiče) 

 

 Anténa- příslušenství čtečky, slouţí k napájení pasivních tagů pomocí elektro-

magnetické indukce a zajištění obousměrné komunikace  

 

 

Obrázek 1: Princip RFID technologie[12] 
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1.1.1 RFID čtečka (reader) 

 RFID čtečka se skládá ze tří základních částí.  

 Mezi tyto části patří anténa, popřípadě více antén, které mohou být integrované 

přímo ve čtečce, nebo mohou být i externí. Další částí je vysílač/přijímač radiového 

rozhraní, který modeluje a vysílá radiový signál a také tento signál přijímá a následně 

demoduluje. Nejdůleţitější částí čtečky je řídící jednotka obsahující mikroprocesor, coţ je 

vlastně mozek celé čtečky. Mikroprocesor komunikuje s řídicím počítačem a čtecím 

zařízením, ze kterého zpracovává příchozí data.  

 Čtečka můţe mít různá pouţití, od kterého se odvíjí i její vzhled. Nejčastěji se 

můţeme setkat s těmito:   

 Ruční čtecí zařízení – jsou to skenery, které mají zabudovanou anténu a jejich 

hlavní výhodou je mobilita 

 Stacionární čtecí zařízení – dosahují vyššího výkonu neţ skenery, mají jednu či 

více externích antén a bývají instalovány na stálé místo   

 

 

Obrázek 2: Ukázka RFID čtečky [19] 

 

Základními funkcemi čtečky jsou:  

 Dodávání energií pasivním tagům  

 Přečtení údajů, které obsahuje RFID tag 

 Zapsání dat do tagu 

 Přenos dat do nadřazeného informačního systému 
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1.1.2 RFID tagy 

 RFID tag se skládá z integrovaného obvodu v podobě čipu a antény. RFID tagy 

mohou být pasivní nebo aktivní.  

 Pasivní tagy nemají vlastní baterii, vysílač (reader) periodicky vysílá pulsy do 

okolí. Pokud se v blízkosti objeví pasivní RFID čip, vyuţije přijímaný signál k nabití svého 

napájecího kondenzátoru a odešle odpověď. 

 Aktivní tagy se pouţívají méně často neţ pasivní tagy. Jsou totiţ sloţitější a draţší, 

jelikoţ obsahují navíc i zdroj napájení a jsou schopny samy vysílat své identifikace. 

 

 

Obrázek 3: Ukázka RFID tagů [14] 

 

 RFID tagy jsou k dispozici v provedení: 

 Read Only - tagy vyuţívají paměť, ze které lze informace pouze číst a nelze do 

ní zapisovat. Obvykle bývají naprogramovány jiţ výrobcem, podobně jako 

čárové kódy, a dále jiţ data nelze měnit 

 WORM - tagy jsou velmi podobné Read only tagům, s rozdílem, ţe výrobce do 

paměti nezapisuje ţádné informace. Data zapisuje do tagu aţ konečný uţivatel, 

který zapsání můţe vykonat pouze jednou. 

 Read/Write - Data uloţená v tagu lze kdykoliv smazat a znovu zapsat. Tento 

proces můţe být neomezeně opakován.  
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1.1.3 Antény 

 Anténa je zařízení spojené s oblastí přechodu mezi elektromagnetickým vlněním 

šířícím se podél vedení napáječe a elektromagnetickým vlněním ve volném prostoru nebo 

naopak. Jde o určitý transformátor typu elektromagnetické vlny. V případě vysílání, 

vysílací anténa přejímá energii z napájecího vedení a vysílá ji do prostoru. V případě 

příjmu, přijímací anténa sbírá energii z přicházející vlny a předává ji dále podél vedení. V 

zásadě můţe kaţdá anténa vysílat nebo přijímat. V technické praxi se pouţívají různé 

druhy antén, které se navzájem liší a můţeme je třídit a seskupovat podle různých hledisek, 

např. podle typu, metody návrhu, nebo podle druhu pouţití. [7] 

   U RFID systémů je anténa součástí čtečky i samotného tagu. Princip spočívá v tom, ţe 

čtečka periodicky vysílá pulsy prostřednictvím antény do okolí. Objeví-li se v dosahu 

antény tag, tak přes jeho vlastní anténu přijme signál a ten vyuţije k nabití svého 

kondenzátoru energií, která je dostatečná k jeho aktivaci a následné odpovědi zpět ke 

čtečce. Ta signál od tagu přijme a po jeho vyhodnocení jej předá k dalšímu zpracování. 

Data mohou být předána ihned počítači ke zpracování, nebo mohou být uloţena v paměti 

přenosných čteček a později nahrána do počítače. viz. Obrázek 4 

 

 

Obrázek 4: Přenos dat mezi čtečkou a tagem [20] 

1.2 Parametry antén 

 Podle základních parametrů můţeme předpovědět chování dané antény v 

praktickém provozu a posoudit tak vhodnost jejího pouţití v konkrétních podmínkách. 

Vlastnosti antén popisují technické parametry, které se většinou uvádí v tabulkách a patří k 

nim zejména:  
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 Rezonanční kmitočet a šířka pásma antény 

 Zisk antény 

 Vstupní impedance antény 

 Poměr stojatých vln 

 Vyzařovací úhel antény  

 Polarizace antény 

 Mechanické vlastnosti a odolnost vůči klimatickým podmínkám 

1.2.1 Rezonanční kmitočet a šířka pásma antény 

 Anténa je v podstatě otevřený rezonanční obvod, jehoţ indukčnost a kapacita jsou 

realizovány vodičem o určité délce, která je několikanásobně větší neţ průměr vodiče. 

Pokud je anténa v rezonanci, tak délka vodiče musí být celistvým násobkem vlnové délky, 

neboli ekvivalentem obvodu RLC (oscilační elektrický obvod sloţený z rezistoru R, cívky 

L a kondenzátoru C) v rezonanci. Obecně lze vzájemnou závislost mezi kapacitou, 

indukčností a kmitočtem v rezonančním obvodu vyjádřit rovnicí: 

 

Kde f je kmitočet [Hz], L je indukčnost[H], C je kapacita [F] 

Šířku kmitočtového pásma antén ovlivňují zejména fyzické rozměry. Je tedy nepřímo 

úměrná délce a přímo úměrná průměru prvků. [6], [7] 

1.2.2 Zisk antény 

 Zisk antény G je hlavní parametr charakterizující její účinnost. Jedná se o relativní 

hodnotu, vztaţenou k určité referenční anténě. Zisk antény je udáván v jednotkách dB a 

jeho hodnota je dána logaritmem poměru napětí (E1/E0) nebo výkonu (P1/P0) na přijímači, 

připojeného nejdříve k měřené anténě a poté anténě referenční. Jinými slovy zisk určuje, 

kolikrát je třeba zvýšit výkon referenční antény vzhledem ke zkoumané anténě pro 

dosaţení stejné intenzity pole v měřeném místě. Vzorec pro výpočet zisku:  

G[dB] = 20log*(E1/E0) = 10log*(P1/P0)                                      (2) 
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Při porovnávání antén se můţete setkat s jednotkami dBi a dBd. Jednotka dBi je vztaţena k 

výkonu izotropního zářiče a dBd k výkonu půlvlnného dipólu. Zisk antény úzce souvisí 

s vyzařovacím úhlem antény. Čím větší má anténa zisk, tím menší prostorový úhel ozařuje, 

a opačně. Není tedy moţné vyrobit anténu s velkým ziskem a všesměrovým vyzařováním. 

[6], [7] 

1.2.3 Impedance antény 

 Impedance antény je zjednodušeně řečeno odpor kterým anténa zatěţuje vysílač. Je 

charakterizována poměrem napětí a proudu v daném místě antény. Zpravidla se uvaţuje 

v místě připojení antény na napáječ a pak se nazývá vstupní impedancí. Celkové zatíţení je 

součtem reálné a imaginární sloţky a můţe nabývat kapacitního nebo induktivního 

charakteru. Velikost vstupní impedance antény je důleţitá pro přizpůsobení antény 

k napáječi, přijímači či vysilači. Mají-li stejnou impedanci, pak je výkon vysílače vyzářen 

anténou optimálně. Pokud bude impedance jiná, tak budou vnikat stojaté vlny a tím ztráty 

na přenášeném výkonu. [6],[7] 

1.2.4 Poměr stojatých vln 

  Poměr stojatých vln PSV nebo taky VSWR  (Voltage Standing Wave Ratio) udává 

míru přizpůsobení antény k napáječi a vysílači. Jeho hodnota se pohybuje od 1 do ∞. 

Pokud PSV= 1, nedochází k ţádným ztrátám a všechen výkon je vyzářen anténou. Pokud 

je PSV> 1, tak na napájecím vedení vzniká odraţená vlna, která se vrací zpět do vysílače a 

sniţuje tak vyzařovaný výkon antény. V podstatě jde o to, ţe všechny součásti, jako výstup 

vysílače, vedení a anténa musí být k sobě impedančně přizpůsobeny. PSV o hodnotách 1-

1,5 se většinou uvádějí za ideální stav. [6],[7] 

1.2.1 Vyzařovací úhly antén 

 Vyzařovacími úhly antén lze vyjádřit vyzařovací diagram kaţdé antény 

v horizontální a vertikální rovině. Jsou určeny úhlem mezi dvěma hodnotami na hlavním 

laloku vyzařovacího diagramu, které odpovídají hodnotě 0,71 maximálního napětí, nebo 

3dB vyzářeného maximálního výkonu. Vyzařovací úhel stručně vyjadřuje směrové 

vlastnosti antén a tím i jejího zisku. Vyjádřit ideální "vyzařovací diagram" není moţné, 
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z důvodu různých pouţití antén. U všesměrové antény bude v horizontální rovině ideálním 

diagramem kruţnice, u směrové pak úsečka ve směru vyzařování antény. [6], [7] 

1.2.2  Polarizace antén 

 Polarizace antén je shodná s polarizací elektromagnetických vln. 

Elektromagnetické vlnění je tvořeno elektrickým a magnetickým polem, které jsou k sobě 

kolmé. Má-li být zajištěn optimální provoz datového spoje, musí být obě stanice vybaveny 

stejným (z hlediska polarizace) druhem antény. Polarizací tedy rozumíme orientaci vektoru 

elektrického pole v prostoru. Při bezdrátovém přenosu informací pouţíváme dva typy 

polarizace elektromagnetického vlnění, lineární a kruhovou. Lineární se dělí na 

horizontální a vertikální. Kruhová můţe být pravotočivá nebo levotočivá. [6], [7]   

1.2.3 Čtecí dosah RFID antény 

 Dosah antény závisí na mnoha faktorech, především na vyzářeném výkonu antény. 

Dalším kritériem je směrovost, vnější vlivy a okolní prostředí antény. Dosah antény je 

maximální vzdálenost, ve které je na čtecím zařízení moţno zaznamenat napěťovou 

odezvu z tagu, kterou můţeme vyjádřit rovnicí. 

 

Kde r (read range) je dosah antény,  λ  je vlnová délka, Pt výkon čtečky tagu, Gt zisk 

antény, Gr je zisk antény tagu, τ je přenosový koeficient, Pth je minimální výkon dodaný 

anténou, nutný k napájení čipu, [5] 

1.3 Příslušenství antén 

 Koaxiální kabely a konektory se jiţ dlouhou dobu pouţívají pro připojení RF 

(Radio Frequency), Audio/Video a WiFi komponentů. Bývají speciálně navrhnuté a 

přizpůsobené na konkrétní okruh pouţití. Při pouţití nesprávného konektoru, který je 

určený například pro pouţití v jiném frekvenčním pásmu, respektive pro jinou impedanci 

se zvětšuje útlum a dochází k vyzařování z kabelů jak vysílaného tak i přijímaného signálu.  
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1.3.1 Koaxiální kabely 

Koaxiální kabel je asymetrický elektrický kabel, který se skládá z kulatého středového 

vodiče obklopeného izolační vrstvou, dále válcovitou vodivou vrstvou, která je obklopená 

finální izolační vrstvou. Pouţívá se jako vysokofrekvenční vedení k přenosu 

vysokofrekvenčního nebo širokopásmového signálu. Protoţe přenos elektromagnetického 

pole přenášející signál existuje jen v prostoru mezi vnitřním a vnějším vodičem, signál 

nemůţe rušit nebo být rušen od externích elektromagnetických polí.  

 

 

Obrázek 5: Popis koaxiálního kabelu [21] 

 

Koaxiální kabely mohou být tuhé nebo ohebné. Tuhé typy mají pevné stínění, zatímco 

ohebné typy mají pletené stínění, oba obvykle z měděného tenkého drátu. Vnitřní izolant 

(dielektrikum), má významný účinek na vlastnosti kabelů, takový jako jeho 

charakteristická impedance a jeho útlum. Dielektrikum můţe být pevné nebo děrované se 

vzdušnými prostory. Spojení konců koaxiálních kabelů jsou obvykle provedeny RF 

konektory.  

1.3.2 Konektory 

 Konektory podobně jako jiné součástky prochází neustálým vývojem, při kterém se 

kaţdý výrobce snaţí o zlepšení fyzikálních a mechanických parametrů. Zmenšuje se 

velikost konektorů a umoţňují přenos vln s větší frekvencí.  

 Konektory se dělí podle pohlaví:  
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 FEMALE – zásuvka 

 MALE – konektor  

 NEUTRAL – bezpohlavní konektor 

 Konektory jsou velmi citlivé a choulostivé mechanické zařízení, proto při práci 

s nimi postupujeme zvláště opatrně. Kaţdé rozpojení a spojení konektoru zvyšuje jeho 

útlum a můţe dokonce vést k jeho postupné deformaci. Výrobci dokonce uvaţují, ţe 

udávané parametry všeobecně platí do stovek spojení a rozpojení.  

 Ţádnému konektoru moc nesvědčí vliv přírodních faktorů, jako déšť, sníh, vlhkost 

atd., proto jsou konektory chráněny pomocí různých ochranných pásek nebo teplem 

smrštitelných buţírek. Konektory se vyrábí nejčastěji s impedancemi 50 a 75 Ohm. Zde 

uvádím pro nás nejdůleţitější typy konektorů:  

 Konektor SMA - je nejoblíbenější konektor pouţívaný v RF technice. Klasický 

SMA konektor je navrhnut pro aplikace do 12,4 GHz, kvalitnější verze můţou být pouţity 

do frekvence 18 GHz. Výrobci zaručují dodrţení parametrů do 200 spojení a rozpojení.  

 

 

Obrázek 6: Konektor SMA typu FEMALE [22] 

 

 

Obrázek 7: Konektor SMA typu MALE [22] 

 Konektor N – také patří k nejpouţívanějším konektorům v RF technice. Oddělení 

jádra a opletu zabezpečuje vzduchová mezera (dielektrikum).  

 

 

Obrázek 8: Konektor N typu FEMALE [22] 

 

Obrázek 9: Konektor N typu MALE [22] 
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2 Obecné rozdělení antén v RFID 

 Jelikoţ antén a systémů RFID je velké mnoţství, lze je obecně dělit podle určitých 

kritérií.  

 Obecně se dělí podle frekvenčního pásma, ve kterém konkrétní anténa a tudíţ celý 

RFID systém pracuje. Z pohledu bezdrátové komunikace RFID se tedy vyuţívá několika 

různých frekvencí a to zejména podle toho, jaký je poţadovaný čtecí dosah, jaká je 

poţadovaná přenosová rychlost čtení dat, jaký je vliv okolí na přenos, a také jaké jsou 

poţadavky na velikost RFID čtečky a RFID tagu, kde anténa a případně baterie hlavně 

určují velikost tagu. 

 Jelikoţ kaţdé frekvenční pásmo má své specifika a vlastnosti, proto se nachází i 

v různých oborech aplikací. Rozdělení a následný popis podle standardizovaných nosných 

komunikačních frekvencí uvádím níţe: 

2.1 Nízkofrekvenční  (LF) 

 Pracují ve frekvenčním pásmu 125 - 135 kHz. Příkladem antény můţe být indukční 

cívka na feritovém jádře. Čtecí dosah je krátký a to do 0,5 m.  

 

 

Obrázek 10: Ukázka mikrovlné antény 
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 Výhody: 

 větší odolnost proti rušení 

 moţnost upevnění v blízkosti vody (tekutiny), vlhkých prostředích 

 moţnost upevnění na kovové podloţce  

 Nevýhody: 

 malý čtecí dosah 

 malá komunikační rychlost 

 velká anténa = velké a drahé provedení  

 Použití: 

 kontrola přístupu  

 identifikace a sledování zvířat 

 imobilizéry automobilů 

 identifikace kovových produktů  

2.2 Vysokofrekvenční (HF) 

 Pracuje ve frekvenčním pásmu 13,56 MHz. Příkladem antény můţe být rovná 

indukční cívka. Čtecí vzdálenost je do 1 m.  

 

 

Obrázek 11: Ukázka vysokofrekvenční antény [24] 
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 Výhody: 

 menší rozměry antény 

 větší komunikační rychlost neţ LF 

 větší čtecí dosah neţ LF 

 nízká cena RFID tagu 

 celosvětově standardizovaná frekvence 

 Nevýhody: 

 kovové podloţky a voda jiţ významně sniţují čtecí dosah a ruší komunikace 

 Použití: 

 chytré karty (Smart Cards)  

 bezkontaktní placení 

 chytré etikety (Smart Labels) 

 označování zavazadel při přepravě 

2.3 Ultrafrekvenční (UHF) 

 Pracuje ve frekvenčním pásmu 860 aţ 960 MHz. Příkladem antény můţe být 

dipólová anténa. Čtecí vzdálenost je do 3 m. 

 

Obrázek 12: Ukázka UHF antény [16] 

 Výhody: 

 moţnost i vzdálenost čtení = identifikace průjezdem brány  

 velká přenosová rychlost = moţnost větší kapacity paměti RFID tagu 
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 Nevýhody: 

 nečitelnost přes kapaliny 

 obtíţné čtení na kovových podloţkách 

 celosvětově nejednotná frekvence 

 Použití: 

 sledování palet při přepravě a ve skladech  

 současná identifikace více zabalených produktů 

 elektronické mýtné 

 parkovací karty 

 

 Bohuţel právě obecně velmi komunikačně vytíţené pásmo UHF má kaţdá země či 

kontinent jinak zaplněno a tedy pro potřeby RFID bylo moţné vyčlenit jiné frekvence. A v 

tom je kámen úrazu, protoţe čtečky nejsou celosvětově kompatibilní. Dalo by se říci, ţe je 

svět rozdělen na tři regiony: Amerika, Evropa, Asie viz. Obrázek 13  

 

Obrázek 13: Světová frekvenční pásma RFID typu UHF [11] 
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2.4 Mikrovlná (MW) 

 Pracuje ve frekvenčním pásmu 2,45 a 5,8 GHz. Příkladem antény můţe být Single 

dipólová anténa. Čtecí vzdálenost je vysoká a to do desítek metrů. 

 

 

Obrázek 14: Ukázka mikrovlné antény [25] 

 

 Výhody: 

 vysoká přenosová rychlost aţ 2 Mb/s 

 malé rozměry dipólové antény = malé tagy 

 Nevýhody: 

 drahá a sloţitá konstrukce 

 menší dosah neţ UHF RFID  

 velký vliv rušení (kovu, kapalin apod.) 

 Použití: 

 elektronické mýtné  

 identifikace zavazadel při letecké přepravě 

 bezdrátový záznam a přenos dat  
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3 Návrh informačního systému 

 Cílem tohoto bodu je vytvořit návrh jednoduchého informačního systému pro 

katalogizaci antén. Po domluvě s vedoucím práce tento systém nebude spravovat katalog 

antén dostupných na trhu pro aplikace RFID, nýbrţ mnou vytvořený systém je navrhnut 

pro katalogizaci antén v mezinárodní RFID laboratoři, která je součástí Hornicko- 

geologické fakulty VŠB- TUO. Tento systém můţe být v budoucnu rozšiřitelný i na antény 

dostupné na trhu. Mým záměrem je vytvořit návrh jednoduché databáze antén v laboratoři 

RFID, pro uţivatele laboratoře a to z důvodu usnadnění práce při výběru vhodných antén, 

tak pro sjednocené informace o jednotlivých anténách.  

3.1 Evidence databáze 

 Navrhovaná databáze bude evidovat a řešit problematiku těchto oblastí: 

 evidence antén 

 evidence uţivatelů (administrátor, pracovníci laboratoře) 

 evidence vyhledávání antén 

 evidence přihlášení do systému 

 

 Evidence antén- v databázi budou evidovány všechny antény v laboratoři a jejich 

veškeré parametry, které jsou uváděny výrobci antén, tj. výrobce, označení výrobce, 

frekvenční pásmo [MHz], zisk [dBi], vyzařovací úhel [°], polarizace 

[kruhová/směrová], impedance [Ω], příkon [W], konektor [SMA/N], provozní teplota 

[°C], rozměry [mm], obrázek, odkaz na výrobce, datasheet, dostupnost na trhu a cenu. 

Antény bude moţno vyhledávat podle jednotlivých parametrů. 

 Evidence pracovníků laboratoře- v databázi budou evidováni všichni pracovníci 

(uţivatelé) laboratoře. V databázi budou evidováni pod ID uţivatele, dále bude 

evidováno uţivatelské jméno, uţivatelské heslo, jméno, příjmení, e-mail, datum kdy 

byl uţivatel zaregistrován a typ o jakého pracovníka se jedná (administrátor nebo 

uţivatel) 

 Evidence vyhledávání antén- databáze bude evidovat veškeré výsledky vyhledání 

antén. Bude moţno zobrazit: všechny nalezené antény, všechny antény nalezené 
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konkrétním uţivatel, všechny uţivatele vyhledávající konkrétní anténu. Dále bude 

moţnost zobrazit datum a čas vyhledání antény. Případ vyhledávání, kdy uţivatel dle 

zadaných kritérií nenajde ţádnou anténu, se evidovat nebude. 

 Evidence přihlášení do systému- databáze bude evidovat datum a čas přihlášení 

do systému jednotlivých uţivatelů. Nebude se evidovat, zda uţivatel v průběhu svého 

přihlášení do systému vyhledával anténu.  

3.2 Uživatelé navrhované informačního systému 

 Uţivatelé systému budou ve své podstatě rozděleni pouze na dva typy a to:  

 Administrátoři - Administrátor spravuje celý systém, bude vytvářet nové 

uţivatelské účty, přidělovat práva uţivatelům, popřípadě tyto účty upravovat, aktualizovat, 

nebo rušit. Dále bude spravovat samotný katalog antén v laboratoři, kde bude přidávat 

nové antény, aktualizovat parametry antén ve smyslu jejich měnící se ceny a dostupnosti 

na trhu. Administrátor bude mít k dispozici informace o tom, kdo se do systému přihlásil, 

kdy se do systému přihlásil, co a kdy daný uţivatel vyhledal.   

 Pracovníci laboratoře - Pracovníky laboratoře mohou být studenti i učitelé. Pro 

pracovníky bude jednotné grafické rozhraní. Po odeslání registračního formuláře, bude 

pracovníkům vytvořen v systému účet. Při úspěšném přihlášení do systému můţe 

pracovník vyhledávat dle různých kriterií, anténu vhodnou pro jeho práci nebo zjišťovat 

technické parametry antén pomocí vyhledávajícího formuláře. 

3.3  Data zpracovávána systémem:  

 Vstupními daty do systému jsou:  

 Textová a číselná data- hodnoty parametrů, jména, příjmení, uţivatelská jména, 

hesla, e-mail, datum a čas 

 Výstupními daty ze systému jsou: 

 Textová a číselná data- parametry antén 

 Obrazová data- fotografie 

 Soubory- pdf dokumenty 
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3.4 Základní modely systému 

 

Uţivatel 

AntényVyhledává
M

N

VyhledáváníMá vyhledáno Je vyhledána

Uţivatel 
Anténa

NN 11

o ID uţivatele

o Uţivatelské jméno

o Uţivatelské heslo

o ID antény

o Výrobce

o Frekvenční pásmo

o Zisk

o ID přihlášení

o ID uţivatele

o Datum přihlášení

o Čas přihlášení

PřihlášeníMá
N

1

PřihlášeníMá
N

1
o ID vyhledávání

o ID uţivatele

o ID antény

 

Obrázek 15: Entitně- relační diagram 

  

 

Obrázek 16: Relační datový model 
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 Při návrhu entitně- relačního diagramu jsem se ze začátku rozhodl uvést parametr 

rozměr entity antény jako jeden celek, ovšem později jsem se rozhodl z hlediska 

normalizace ho upravit na tři parametry a to z důvodu sofistikovanějšího zadávání 

vyhledávacích dotazů. Také jsem přemýšlel, nad kontroverzním parametrem cena, neboť ta 

se na rozdíl od ostatních parametrů rychle mění a navíc je u výrobců obvykle odvislá od 

poptávaného mnoţství. 

 Veškeré vyhledávání a prohlíţení antén budou pracovníci laboratoře uskutečňovat 

pomocí formulářů. Formulář bude obsahovat popisky, textová pole k zadání hodnot a 

tlačítka k vyhledání antén dle parametrů nebo k zobrazení všech antén v databázi. Návrh 

vyhledávajícího formuláře uvádím viz. Obrázek 17   

 

Obrázek 17: Návrh vyhledávajícího formuláře 
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4  Antény v laboratoři RFID 

 Součástí Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava je také mezinárodní 

laboratoř pro výzkum a vývoj RFID technologií. V laboratoři se nacházejí antény pro 

všechna frekvenční pásma, ale převáţně se vyuţívají antény, které pracují v pásmu UHF. 

Tyto antény blíţe specifikuji z hlediska fyzikálních a charakteristických vlastností. Dané 

specifikace odpovídají informacím, které poskytují výrobci. 

4.1 Barco FlexiRay SF1200 

 Modulární anténa FlexiRay má unikátní vyzařovací diagram, který umoţňuje 

vytváření RFID čtecích zón ve vstupech či dveřích. Anténa se ziskem 0 dBi je určena pro 

aplikace s krátkým dosahem vyţadující čtecí charakteristiku po celé délce antény. [17] 

 

Obrázek 18: Anténa BarcoFlexiRay SF1200 [17] 

 

Tabulka 1: Technické parametry BarcoFlexiRay SF1200 

BarcoFlexiRAY SF1200 

Technické parametry: 

Frekvenční rozsah 866 - 868 MHz 

Zisk 0 dBi 

Vstupní impedance 50 Ω 

Polarizace Kruhová 

Horizontální vyzařovací úhel 50° 

Vertikální vyzařovací úhel 110° 

Max. příkon 10 W 

Konektor typu SMA 

Rozměry 420x100x2 mm 

Pracovní teplota 0°C aţ 60°C 

Hmotnost  výrobce neuvádí 
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4.2 Metra Blansko RFA01 

 Metra Blansko RFA01 anténa je určena pro stacionární čtecí zařízení. Velký čtecí 

dosah je podpořen ziskem antény aţ 7 dBi. Uplatnění najde i v oblastech mimo RFID, 

např. dálkových přenosech dat v pásmu 868 MHz – telemetrii, logistice, apod. [16] 

 

 

Obrázek 19: Anténa Metra Blansko RFA 01 [16] 

 

Tabulka 2: Technické parametry Metra Blansko RFA 01 

Metra Blansko RFA 01 

Technické parametry: 

Frekvenční rozsah 865 - 870 MHz 

Zisk 7dBi 

Vstupní impedance 50 Ω 

Polarizace RHCP 

Horizontální vyzařovací úhel 65° 

Vertikální vyzařovací úhel 65° 

Max. příkon 10 W 

Konektor typu SMA 

Rozměry 260x260x55 mm 

Pracovní teplota -20°C aţ 50°C 

Hmotnost  850g 
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4.3 Motorola AN 480 

 Mororola AN480 nabízí maximální výkon a flexibilitu. Tato anténa nabízí velmi 

dobré krytí, čímţ je vhodná jak pro vnitřní, tak venkovní vyuţití. Je snadno připevnitelná 

na strop a zdi pro vytvoření vynikající čtecí zóny okolo regálů, nakládacích plošinách a 

rampách. Díky širokému rozsahu frekvence je moţné její celosvětové zapojení. [15]   

 

Obrázek 20: Anténa Motorola AN480 [15] 

 

Tabulka 3: Technické parametry Motorola AN480 

Motorola AN 480 

Technické parametry: 

Frekvenční rozsah 865 - 956 MHz 

Zisk 6 dBi 

Vstupní impedance 50 Ω 

Polarizace Kruhová 

Horizontální vyzařovací úhel 65° 

Vertikální vyzařovací úhel 65° 

Max. příkon 10 W 

Konektor typu N 

Rozměry 259x259x50 mm 

Pracovní teplota výrobce neuvádí 

Hmotnost  1130g 
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4.4 Alien ALR 8610-AC 

 ALR 8610-AC je kruhově polarizovaná RFID  anténa pracující v pásmu UHF 

s frekvenčním rozsahem  865MHz – 956MHz. [18] 

 

Obrázek 21: Anténa Alien ALR-8610-AC [18] 

 

Tabulka 4: Technické parametry Alien ALR-8610-AC 

Alien ALR-8610-AC 

Technické parametry: 

Frekvenční rozsah 865 - 965 MHz 

Zisk 5,5 dBi 

Vstupní impedance 50 Ω 

Polarizace Kruhová 

Horizontální vyzařovací úhel aţ 70° 

Vertikální vyzařovací úhel aţ 70° 

Max. příkon 10 W 

Konektor typu SMA 

Rozměry 250x250x38 mm 

Pracovní teplota 0°C aţ 50°C 

Hmotnost  výrobce neuvádí 

 

 

 

 

 



Ondřej Bortlík: Přenos dat při čtení RFID tagu 

2011                                                                                                                                                                  25 
 

4.5 Statické testy antén 

 Jelikoţ parametrů, které se u antén dají testovat je mnoho, rozhodl jsem se po 

konzultaci s vedoucím práce otestovat u třech vybraných antén jejich vyzařovací úhly. 

Provedené měření má za cíl ověřit dosah čtení tagu v různých vyzařovacích úhlech antény 

a také ověřit zda naměřené údaje odpovídají hodnotám, které uvádějí výrobci. 

 Pouţitá technika, software a parametry měření byly stanoveny následovně.  

 

Tabulka 5: Použitá RFID technika a software 

Čtecí jednotka  Antény 

RFID ReaderImpinjSpeedway Metra Blansko RFA01 

Interface Protocol: Frekvenční rozsah: 865 - 870 MHz 

EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 Alien ALR-8610-AC 

Frekvenční rozsah: 865-870 MHz Frekvenční rozsah: 865 - 965 MHz 

Výkon: 32,5 dBm BarcoFlexiRAY SF1200 

  Frekvenční rozsah: 866 - 868 MHz 

Tag Software 

Hana  INLT0036 Tag data translation 

Frekvenční rozsah: 860–954 MHz   

Paměť: 96bit EPC IMPINJ multireader 

Rozměry: 18x32 mm   

Stojan k umístění tagu 

výšková osa volnosti: 0-190cm     

úhel natočení: 0°-180°   

 

4.5.1 Postup měření: 

 Nejprve jsem zvolil vhodný tag pro měření. Při rozmýšlení jsem bral v úvahu, ţe 

nebudu měřit čtecí vzdálenost, nýbrţ prověřovat čtecí úhel antén. Zvolil jsem si tedy 

záměrně tag malých rozměrů, coţ implikovalo i nízký čtecí dosah. (Důvod běţné tagy mají 

čtecí vzdálenost aţ několik metrů a laboratoř neposkytovala tolik prostoru)  

 Tag jsem si připravil pomocí programu Tag data translation, kde jsem na něj nahrál 

konkretní EPC kód. (00000000000000000000000B) viz. Obrázek 22 
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Obrázek 22: Tag data translation s nahraným EPC kódem 

 

 Tento program je propojitelný s malou UHF čtečkou a umoţňuje kromě čtení a 

zápisu na tagy i překládat jejich EPC kód do mnoha pouţitelných podob, včetně ONS tvaru 

(který je vyuţitelný například v aplikacích Internetu Věcí) viz. Obrázek 23 

 

Obrázek 23: UHF čtečka s přiloženým tagem 
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 Poté bylo potřeba nastavit měřící software IMPINJ multireader. Bylo v něm 

zapotřebí nastavit filtr tak aby se snímal pouze mnou zvolený tag. viz. Obrázek 24  

 Zároveň jsem musel omezit počet čtecích antén na jednu. A sníţit její výkon na 

hodnotu vhodnou pro měření. viz. Obrázek 25 

 

Obrázek 24: Nastavení filtrování tagu v Impinjmultireader 

 

 

Obrázek 25: Nastavení výkonu antény v Impinjmultireader 
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 Hodnota parametru TxPower antén Metra Blansko a Alien byla nastavena na 20 

decibelmetr (dBm), pouze u antény Barco byl nastaven na 30. Tyto informace uvádím 

z důvodu opakovatelnosti měření. 

 Dalším bodem příprav samotného měření byla instalace antény ke stojanu a 

umístění tagu na jeho stojan. Umístění antény i tagu na stojanu jsem zvolil ve výšce 

100cm. viz. Obrázek 26 

 

Obrázek 26: Konfigurace měření 

 

 

Obrázek 27: Umístění tagu na stojanu 

Anténa 

Stojan tagu 

Umístění tagu 

na stojanu 
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 Poté jsem jiţ přešel k samotnému měření. Měření jsem vedl tak, ţe jsem vţdy 

hledal maximální vzdálenost čtení tagu pod různými úhly v horizontální rovině. Měření 

bylo prováděno pod úhly vţdy co 5°. Celková měřená plocha byla od   -60° do 60°, protoţe 

další hodnoty jiţ nebyly měřitelné, nebo byly tak malé, ţe jiţ pro mé měření neměly 

velkého významu. Jelikoţ anténa Barco FlexiRay má rozdílný vertikální a horizontální 

úhel vyzařování, byla proměřena pro oba tyto případy a to tak, ţe při měření byla 

připevněna jak vertikálně tak horizontálně.    

 

Obrázek 28: Znázorněný vyzařovací úhel po 5° 

 

 Výsledky naměřených hodnot jsem zapisoval do přehledné tabulky, ze které jsem 

pak vytvořil grafické znázornění výsledků v podobě grafů. Na grafech jsou vyznačeny 

naměřené vzdálenosti čtení tagu v jednotlivých úhlech a také vyzařovací úhel, který je 

vţdy uváděn výrobcem antény. 

 

  

Znázorněný vyzařovací 

úhel antény 
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Tabulka 6: Naměřené hodnoty pro jednotlivé antény 

 
Naměřená vzdálenost tagu od antény [mm] 

Úhel vyzařování Metra Blansko Alien Barco horizontálně Barco vertikalně 

-60° 189 90 99 127 

-55° 220 101 105 148 

-50° 240 120 120 160 

-45° 248 123 122 205 

-40° 306 150 136 250 

-35° 340 185 150 265 

-30° 386 195 150 330 

-25° 396 230 145 335 

-20° 390 270 165 335 

-15° 395 295 170 340 

-10° 400 310 190 325 

-5° 385 315 215 322 

0° 390 318 240 310 

5° 380 325 235 330 

10° 375 300 245 305 

15° 378 285 245 312 

20° 370 273 250 310 

25° 305 230 240 295 

30° 267 205 220 285 

35° 200 185 170 270 

40° 185 178 165 225 

45° 163 153 160 155 

50° 150 133 140 130 

55° 145 121 125 124 

60° 121 86 108 115 

 

 

Obrázek 29: Grafické znázornění výsledků Metra Blansko 
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Obrázek 30: Grafické znázornění výsledků Alien 

 

 

 

Obrázek 31: Grafické znázornění výsledků Barko v horizontální poloze 
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Obrázek 32: Grafické znázornění výsledků Barko ve vertikální poloze 

 

 

4.5.2 Zhodnocení měření  

 Na základě grafického zpracování naměřených dat můţu zkonstatovat, ţe 

vyzařovací úhly antén, které jsou uváděny výrobci, byly měřením potvrzeny. Čtecí dosah 

tagu za perimetrem výrobcem udávaných úhlů jiţ nebyl tak významný. Nepravidelnosti a 

nesymetrie ve tvaru čtecího pole, které jsou z grafů patrné, mohly být zapříčiněny 

interferencí s prostředím laboratoře, ve smyslu pohybu lidí v laboratoři a výskytu 

kovových předmětů. 
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5 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo popsat princip přenosu dat při čtení RFID tagu, 

s bliţším popisem principiálních funkcí a parametrů RFID antén, dále navrhnout 

informační systém pro evidenci těchto antén a proměřit parametry u dostupných antén 

v rámci laboratoře. 

V první fázi jsem se zaměřil na teoretický základ RFID systémů, kde čtenáře 

seznamuji s technologií RFID.  Jednalo se mi o bliţší poznání této technologie z pohledu, 

kde se s ní jiţ dnes můţeme setkat, v jakých oborech se nejvíce vyuţívá a v čem je její 

budoucnost. Po obecném seznámení jsem blíţe popsal, jak takovéto systémy pracují.  

Následně práce pokračuje pohledem na funkce a vlastnosti antén. Je zde popsán 

princip funkčnosti antén, neopomenul jsem ani všechny hlavní parametry, které ovlivňují 

jejich fyzické principy. Tyto informace jsem načerpal z literatury, jejíţ přehledný seznam 

uvádím na konci práce. Po pohledu na antény jako takové, jsem v práci přešel na základní 

rozdělení těchto antén, jeţ se pouţívají v technologii RFID. Toto dělení jsem pojal 

z hlavního hlediska v technologii RFID a to podle frekvenčního pásma ve kterém antény a 

celé RFID systémy pracují, včetně jejich uţití v praxi. 

Dalším bodem mé práce byl návrh informačního systému pro katalogizaci antén. 

V průběhu tohoto návrhu jsem čerpal z vědomostí, které jsem nabil za dobu mého studia a 

to zejména předmětů databázové systémy, systémová analýza a metodologie projektování. 

Těţištěm mého návrhu je databáze pro katalogizaci antén v mezinárodní laboratoři RFID, 

která je součástí VŠB- TU Ostrava. Mým záměrem bylo sjednotit dané parametry antén 

v laboratoři, pro snadnější získávání informací pro práci s nimi. Tento záměr vychází z mé 

zkušenosti práce v laboratoři, kdy bych takový to systém určitě uvítal a při vypracování 

této bakalářské práce by mi jistě usnadnil práci v laboratoři. 

V závěrečné kapitole této bakalářské práce jsem popsal jednotlivé antény, které se 

v laboratoři nacházejí. Tyto antény jsem popsal údaji uvádějícími výrobci. Po mém 

seznámení s praktickou funkčností RFID systému v laboratoři jsem přešel k praktickému 

vyuţití, kdy jsem provedl statické testy vybraných antén. Měřením jsem ověřil, ţe 

vyzařovací úhly antén odpovídají parametrům výrobce. Celý průběh měření a z něj 

vyplývající závěry jsou podrobně v práci popsány.  

Souhrnně lze tedy konstatovat, ţe všechny vytýčené cíle, jeţ vyplývají ze zadání 

nebo vznikly v průběhu jeho realizace, byly naplněny. 
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