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Abstrakt 

 

Tématem této bakalářské práce je řízení otevírání dveří s využitím technologie RFID, 

bližší představení technologie a její možnosti aplikace. Cílem bylo vypracovat program 

ovládající komunikaci mezi identifikační jednotkou čtečky a identifikovaného tagu, následné 

vyhodnocování dat  a otevírání dveří. V úvodní části se práce zabývá představením samotné 

technologie s důrazem kladeným na principy funkce RFID pro pochopení konkrétního 

zařízení, na kterém je prováděna realizace aplikace. Další témata jsou věnována popisu 

funkce zařízení RFID a přiblížení její problematiky. V závěru práce jsou popsány technické 

prostředky nutné k realizaci a samotná realizace dané aplikace. 

 

Klíčová slova: Radiofrekvenční identifikace, čtecí zařízení, tag  
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Abstract 

 

Opening  door control using of RFID technology, technology closer presentation and 

application possibilities are topics of this bachelor work. Design of communication control 

among identification reader and tag, data evaluation and opening door is goal of this work. 

Presentation of RFID technology in company with focusing on principles to understand 

concrete function of used device is the very firs topic. Other topics are devoted to description 

of RFID function. Hardware specifications and software implementation are presentated in 

conclusion. 

 

Key words: Radio frequency identification, reader, tag 
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RFID  -  Radio frequency identification 

ASK  -  Amplitude Shifting Key 

EAS  -  Electronic Article Surveillance 

EPC   -  Electronic Product Code 

CPU  -  Central Processing Uni 

SCI  -  Serial Communications Interface 

VLF  -  Very low frequency 

LF  -  Low frequency  

HF  -  High frequency 

UHF  -  Ultra high frequency 

MW  -  Microwave  

f  -  Frekvence 

L  -  Indukčnost 

R  -  Odpor 

GND  -  Ground  

RS232  -  Recommended Standard 232 

RI  -  Ring Indicator 

CTS  -  Clear to send 

RTS  -  Request to Send 
DSR  -  Data Set Ready 
SGND  -  Signal Ground 

DTR  -  Data Terminal Ready 

TXD  -  Transmit Data 
RXD  -  Receive Data 
DCD  -  Data Carier Detect 

FTDI  -  Future Technology Devices Internacional 

USB  -  Universal Serial Bus 

C#  -  C sharp 
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1.Úvod  

 
Radiofrekvenční identifikační technologie známá jako RFID (radio frequency 

identification technology)  je v mnoha ohledech rozšiřující se technologií s velkým 

potenciálem. V devadesátých letech se začíná uplatňovat po celém světě a ačkoliv ve své 

podstatě není novou technologií, nachází se pro ni nové aplikační cíle zejména v oblastech 

bezpečnosti. S dalším vývojem bezdrátových sítí technologie RFID proniká do oblasti sportu, 

například pro měření časů díky čipu upevněného v samotné výstroji sportovce,  dále do 

obchodování, konkrétně skladování zboží a jeho identifikace a konečně i do oblasti lidské 

identifikace, což představuje zejména bezdotykové čipové karty na kontrolu vstupu do 

objektů.  

 Ačkoliv technologie RFID je známá už několik let, odborníci se domnívají, že její 

zařazení v dalších oblastech  a rozšíření nabídky na trhu jí teprve čeká. Předchůdcem radiové 

identifikace byly čárové kódy, které se postupně odsouvají do pozadí a přenechávají místo pro 

mnohem komplexnější technologii. Rychlost a přesnost zpracovávané informace, její 

okamžitý přenos a několikanásobné čtení dat jsou vlastnosti, které posouvají hranice 

identifikace. Návrh, realizace a  testování již zmíněné identifikační jednotky systému 

otevírání dveří zapomocí technologie RFID je cílem této práce.  
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2.Technologie RFID a její aplkační oblasti 

 

2.1.Vlastnosti technologie RFID 

Rádiová identifikace se vyznačuje přenosem dat pomocí elektromagnetických vln. 

Tento přenos probíhá mezi nosičem dat - tagem a vyhodnocovací jednotkou - čtečkou. 

Komunikace může probíhat oběma směry. V případě tagu se jedná pouze o čip s uchovanými 

daty, kdežto čtecí zařízení obsahuje příslušný software, který umožňuje čtení dat, případně i 

jejich zapisování díky zapisovací jednotce. 

Systémy RFID jsou použity nejen k úkolům identifikace jako je například 

rozpoznávání, ale také k dokumentaci při průmyslovém použití.  

Velkou výhodou a významnou vlastností je možnost změny dat. Proto se také v praxi 

uplatňuje mnoho rozdílných možností použití systémů RFID ať už ve smyslu uspořádání, tak i 

postupů při přenosu dat. Tagy umožňující editaci zapsaných dat, skýtají také možnost 

připisování dalších informací ke stávajícímu balíku dat, což umožňuje kontrolovat historii 

výroby, nebo sledovat pohyb zboží v průběhu jeho logistiky. 

Na straně čtečky se otevírají nové možnosti v rychlosti identifikace díky podstatné 

vlastnosti zvané multireading. Čtení informací je tak možné až z několika desítek tagů 

najednou, což ušetří velké množství lidské práce při identifikaci zboží například ve skladech, 

nebo při jeho převozu. Velký význam má jednoznačná identifikace jednotlivého tagu, které 

má jednoznačné označení čipu.  

Zaznamenávání dat a jejich čtení je poměrně rychlé, což samozřejmě závisí na 

přenosové rychlosti dat, potažmo na kmitočtové charakteristice transpodéru.  

Vzdálenost, na kterou je schopna čtečka přenést data z transpodéru, resp. zapsat do něj 

data, se pohybuje v rozmezí několika centimetrů až do několika metrů. Vše se odvíjí od 

vlastností antény a její orientaci ke stávající elektrické složce elektromagnetického pole. 

Narozdíl od čárových kódů, přímá viditelnost  tagu a čtečky u RFID není vyžadována, proto 

se možnosti umístění čipu s daty rozšířily a je možnost ukládat je i uvnitř identifikovaných 

objektů. 

Při výběru identifikační metody hraje velkou roli vliv okolí. V případě kovů, které se 

nacházejí v elektromagnetickém poli RFID  systému dochází k indukci vířivých proudů a tato 

technologie je vystavena utlumujícímu účinku. Což je její podstatnou nevýhodou. Nicméně 

při sprvné volbě kmitočtového pásma a umístění tagu je možné některé kovy použít i jako 

reflektory pole, což způsobí příznivý účinek na přenosovou vzdálenost. Jiné materiály, vnější 

vlivy, nečistoty, vlhkost, teplota, nebo mechanické poškození zásadně neovlivňuje funkci 

RFID technologie.   

Životnost tagů je relativně vysoká. Blíží se až k deseti rokům, nebo až k jednomu 

milionu uskutečněných přenosových cyklů. 

Cena je poslední zde jmenovanou vlastností, která v průběhu času se stále mění. 

Pořizovací náklady jsou relativně vysoké, nicméně postupem času a masivním zařazováním 

do  obchodního průmyslu cena stále klesá. Další technologický vývoj, masová výroba aj. stále 

cenu této technologie snižují.  
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Výčet, porovnání s čárovými kódy a přehledné zobrazení zde zmíněných vlastností 

ukazuje tabulka 1. 

 

Vlastnost  Čárový kód RFID 

Datová kapacita malá velká 

Čitelnost (zrakem) možná nemožná 

Uživatelská zapisovatelnost nemožná možná 

Čtení bez přímé viditelnosti nemožné možné 

Identifikace konkrétního objektu nemožná možná 

Vliv okolí velký žádný 

Multiread nemožný možný 

Odolnost proti mechanickému opotřebování podmíněný bez vlivu 

Cena nosiče dat malá velká 

Cena čtecího zařízení střední malá 

 

Tab.1: Vlastnosti RFID a čárového kódu [19] 

 

2.2.Vymezení pojmu systém RFID 

 Ve většině případů se o systému RFID smýšlí jako o čipech a zařízeních, které je čtou. 

Celkový pohled je však mnohem širší a nezahrnuje tak pouze tag a čtečku, ikdyž jsou tyto 

komponenty nejdůležitější. Jako kompletní systém jej můžeme považovat teprve tehdy, až lze 

rozdělit na tři základní části: 

- Identifikovaný objekt nesoucí data, tag 

- RFID čtečka 

- Databáze, záznam s identifikovanými daty 

 

Obr. 1: Vzájemná interakce systému RFID 
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 Vzájemnou interakci zmíněných komponentů znázorňuje obrázek 1. Jednotlivé vazby 

můžou být různé v závislosti na požadavcích systému, a proto ne všechny transpodéry můžou 

být čteny jakoukoli čtečkou a ne všechny čtečky mají přímý přístup ke všem databázím. 

 

2.3.RFID tag 

 Tag je součástí identifikovaného objektu RFID systému a slouží jako nosič informace. 

Obvykle se skládá z antény a integrovaných obvodů, nebo mikročipu a pouzdra. Důležitou 

částí je napájení tagu, která je popsána v dalších kapitolách. Tag zpravidla neobsahuje vlastní 

zdroj energie, a proto musí být napájen díky radiovým frekvencím. Způsob napájení je volen 

podle požadavků na danou aplikaci. 

Existuje mnoho typů tagů, které poskytují různé vlastnosti jako zdroj napájení, 

provedení, použitý materiál, cena, nebo funkce na odlišných frekvencích. Tyto a další 

vlastnosti napomáhají ke zvolení správnéhotypu tagu pro danou aplikaci. 

Velkou výhodou moderních tagů je schopnost provádět změny v zapsaných datech a 

ukládat dynamicky data nová, což činí identifikaci objektů rychlejší a jejich použití 

mnohostrannější. Obrázek 2 zobrazuje obecnou strukturu tagu. 

 

 

 

Obr. 2: Tag [14] 

 

 

2.3.1. Rozdělení tagů podle fyzikálních kritérií 

Účel použití RFID tagu klade požadavky na jeho tvar, materiál, ze kterého bude 

vyroben, jakým fyzikálním podmínkám musí odolat apod. Proto je v praxi možné nalézt 

mnoho různých provedení tagu jak ukazuje obrázek  3. 
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Tagy dělíme na: 

 

- PVC, nebo plastikové mince pro bezpečnost 

- Čipové karty  pro identifikaci osob 

- Tištěné spoje implementované do identifikovaného objektu 

- Skleněné tagy užité v chemickém průmyslu a farmacii 

- Inteligentní etikety pro identifikaci zboží v obchodních řetězcích 

 

 

Obr. 3: Příklady provedení tagů  

 

 

2.3.2. Rozdělení tagů podle způsobu napájení 

 Způsob napájení je nejdůležitější parametr tagu, protože určuje většinu ostatních 

fyzikálních vlastností zmíněných výše. Odvíjí se on něj datová kapacita, čtecí dosah, 

životnost, cena aj. Volba zdroje napájení také hraje roli při sestavování dané aplikace 

identifikace. 
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Rozlišujeme tři základní druhy: 

 

- Aktivní 

 

Aktivní tagy mají svůj vlastní zdroj energie, jako je baterie, a jsou schopny 

inicializovat komunikaci s čtečkou, nebo jinými aktivními tagy. Díky 

vlastnímu zdroji energie jsou aktivní tagy schopny komunikovat na mnohem 

větší vzdálenost, a skýtají větší datový objem než je to u pasivního druhu. 

 

- Pasivní 

 

Pasivní tagy nevlastní zdroj energie, nejsou schopny inicializovat  

komunikaci s čtečkou, a proto pro uskutečnění výměny dat je nutné vnějšího 

impulzu čtečky. Radiová frekvence generovaná čtečkou pak slouží jako zdroj 

energie pro vlastní tag. Tento druh tagů je nejlevnější, nejsnáze aplikovatelný a 

ačkoliv jeho vlastnosti jsou horší, než u ostatních druhů je stále nejčastěji 

používán v daných aplikacích identifikace. 

 

- Semipasivní 

 

Semipasivní tagy vlastní baterii, avšak rozdíl mezi aktivním tagem tvoří 

schopnost inicializace, čehož semipasivní tag není schopen. Proto k výměně 

dat dochází výhradně po inicializačním impulzu generovaném čtečkou. 

Díky baterii  jsou semipasivní tagy dražší, než pasivní, nicméně skýtají lepší 

vlastnosti, což se využívá u daných aplikací identifikace. 

 

 Principy samotné komunikace jsou předmětem následujících kapitol.  

 

 

2.3.2.1.Princip pasivní komunikace RFID 

 
 Identifikační systém je složen z hlavních částí, kterými jsou tag, čtečka a doplňující 

podsystémy (např. databáze, navazující programové struktury, sítě).  V případě pasivní 

komunikace nemá tag vlastní zdroj energie, ale je buzen vnějším impulsem. 

Komunikaci inicializuje čtečka, vysláním elektromagnetického impulsu na dané nosné 

frekvenci, kterou tag přijme pomocí antény. Proud vznikající indukcí je usměrněn a nabíjí 

kondenzátor tagu. Tato energie slouží k napájení logických obvodů, nebo mikročipu, který 

v daný okamžik započne s odezvou. Realizace vysílání tagu je prováděna amplitudovou 

dvoustavovou modulací ASK (Amplitude Shifting Key). Této modulace se využívá rovněž i 

pro zápis do mikročipu tagu, jak demonstruje obrázek 4. 

Samotné řízení komunikace a řízení stavů v komunikačním řetězci je definována 

příslušnou ISO normou [6]. 
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Obr.4: Schéma pasivní komunikace v RFID 

 

 

Časový průběh komunikace zobrazuje obrázek 5. Přenos informace trvá celkem 70ms 

a dělí se do dvou fází. V první fázi, trvající 50ms se kondenzátor nabíjí na potřebnou mez 

nutnou k napájení tagu a ve fázi druhé, trvající 20ms, dochází k samotnému přenosu dat. 

Kondenzátor je poté vybit a může dojít k opětovnému zahájení komunikace. 

 

 
 

Obr.5: Časový průběh komunikace 

  

Dosah vzdálenosti této pasivní komunikace, v závislosti na použité rádiové frekvenci a 

výrobci, případně na množství přenášených dat, se počítá od několika centimetrů až po 

několik metrů. 

 

 

2.3.2.2.Princip aktivní komunikace RFID 

 
U aktivní komunikace mezi čtečkou a tagem se vyměňují oboustranně modulovaná 

data, jak ukazuje obrázek 6. Tag obsahuje vlastní zdroj energie, čímž získává možnost 

nezávisle na snímači či čtečce vysílat přednastavený signál s unikátním číslem, případně s 

dalšími daty. Výhodou je i to, že identifikační tagy, lze jednodušeji vybavit různými čidly, 
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jako jsou čidla pohybu, teploty, vlhkosti, tlaku a podobně. viz kapitola 2.3.3.4 Třída D – 

Senzorové tagy. 

 

 
Obr.6: Schéma aktivní komunikace RFID 

 

 

Dosah vzdálenosti je u aktivní kominukace, v závislosti na použité rádiové frekvenci a 

výrobci, případně na množství přenášených dat, od několika centimetrů až po několik stovek 

metrů, čímž převyšuje komunikaci pasivní. 

 

2.3.3. Rozdělení tagů podle funkcionality 

  Zákadní funkcí RFID je identifikace. Jakmile čtečka vyšle příkaz, tag vrací hodnotu 

identifikátoru reprezentující určitá data. Nicméně tagy jsou schopny poskytovat další užitečné 

funkce, použitelné v daných aplikacích. Rozdělení tagů do tříd A-E jak popisuje literatura 

[16] shrnuje tabulka 2 a každá z tříd je rozebrána v následujících kapitolách. 

 

 

Třída Název Paměť Zdroj energie Specifikace 

A EAS  -  Pasivní Kontrola 

B Read-only EPC Čtení Pasivní Identifikace 

C EPC Čtení/Zápis Pasivní Datové záznamy 

D Senzorové tagy Čtení/Zápis Semipasivní Senzory 

E Práškové tagy Čtení/Zápis Aktivní Ad Hoc sítě 

 

Tab.2: Rozdělení tagů [15] 
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2.3.3.1. Třída A – EAS 

 Třída A je nejzákladnějším typem RFID tagů a v komerční sféře je používána přes 

čtyřicet let. EAS (Electronic Article Surveillance) tagy neobsahují unikátní identifikační 

informaci, proto je technicky nemůžeme zařadit do skupiny plnohodnotných RFID tagů. 

Funkce EAS tagů spočívá pouze v detekci identifikovaného objektu. Informace poskytnutá 

čtečce z EAS tagu je jednobitové ohlášení „tag je zde“. 

 V praxi je EAS tagů používáno zejména v pasivní formě, a proto je možné nalézt je na 

CD discích, oblečení v obchodech, v knihkupectvích apod. V třídě A je samozřejmě možné 

vyrobit i aktivní, nebo semipasivní tagy, ale děje se tak zřídkakdy, protože poměr cena funkce 

je velice nevýhodný.  

 

2.3.3.2. Třída B – Read-only EPC 

 Oproti EAS, EPC (Electronic Product Code) obsahuje unikátní identifikační 

informaci, jak naznačuje název. EPCglobal, organizace prosazující standardy EPC [4],  řadí 

tyto tagy do třídy B a data obsažená v identifikační informaci označují buď unikátní číslo 

objektu, nebo jeho identifikátor. Read-only EPC se vyznačuje pouze čtením informace z tagu, 

protože zápis proběhl pouze jednou při jeho samotné výrobě. Proto se třída B vyznačuje 

striktním použitím.  

 Ve tříde B je nejčastěji použito pasivního napájení a stejně jako i v třídě A je možno 

použít semipasivní, nebo aktivní napájení, ale z důvodů nevyhodného finančního a užitného 

poměru se tak v drtivě většině případů nestává.  

 

2.3.3.3. Třída C – EPC 

 Třída C nabízí identifikační tagy s možností několika druhů použití. Mnohonásobné 

čtení, užvatelský zápis a mnohonásobný uživatelský zápis. V případě zápisu dat do tagu přímo 

ve výrobním procesu je koncový uživatel značně omezen jak je to u třídy B, a proto třída C 

rozšiřuje možnosti o uživatelský zápis. V případě požadavků na vícenásobný zápis do tagu 

EPC poskytuje i tuto možnost a dle dané výrobní řady se počet přepisů počítá až k několika 

stovkám.  

 EPC tagy jsou vyráběny jak v pasivním, nebo v semipasivním provedení, tak i 

v provedení aktivním. Vše se odvíjí dle požadavků na aplikaci identifikované soustavy. 

 

2.3.3.4. Třída D – Senzorové tagy 

 Senzorové tagy obsahují různé druhy čidel, která jsou implementována přímo v tagu 

samotném. Tato implementace skýtá možnost čtení a hromadění dat bez pomoci čtečky, což 

takovéto tagy řadí do třídy D. 
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  Mnoho senzorových tagů může tvořit tzv. „senzorovou síť“, která monitoruje určitou 

oblast z hlediska probíhajících fyzikálních dějů jako např. změnu teploty, změnu vlhkosti, 

intenzity světla aj. 

 Z důvodu neúčasti čtečky v procesu jsou tagy třídy D vyráběny výhradně v aktivním, 

nebo semipasivním provedení, což zapříčiňuje i vyšší náklady. 

 

2.3.3.5. Třída E – Práškové tagy 

 Práškové tagy [5] jsou schopny navázat komunikaci s jinými zařízeními typu peer-to-

peer, nebo Ad-hoc. V tomto důsledku  je třída E stále používanější třídou a poskytuje o 

mnoho komplexnější přístup k řešení identifikace systémů, než EPC. Díky schopnosti 

samostatně navázat komunikaci jsou práškové tagy vyráběny pouze v aktivním provedení.  

 

2.3.4.Standardy RFID 

 Dva nejdůležitější standardy pro RFID jsou International Organization for 

Standardization´s ISO/IEC 18000 standard [6] a EPCglobal´s standarts [7].  

 ISO 18000 standard má šest dělící se podle frekvenčních rozsahů: 

 

- Část 1: Základní standardy 

- Část 2: Nízké frekvence 

- Část 3: Vysoké frekvence 

- Část 4: Mikrovlny 2,45GHz 

- Část 5: Mikrovlny 5,8GHz 

- Část 6: Ultravysoké frekvence 

 

Ostatní dva standardy ISO/IEC 14443 [6]  a ISO/IEC 15693 [6] se týkají čipových 

karet a standardizace jejich rozhraní.  

 Standard EPC global definuje specifikace pro tagy typu EPC, které užívají 

kmitočtového pásma UHF, ultravysokých frekvencí. 

 

 

2.4.RFID Čtečka 

  RFID čtečky jsou zařízení, které komunikují s tagy pomocí kanálu radiových 

frekvencí, aby získali požadovanou identifikovanou informaci. V závislosti na typu tagu se 

komunikace uskutečňuje jako jednoduché zjištění zvané „ping“, nebo pomocí komplexnějších 

protokolů. V prostředích s velkým počtem tagů čtečka také často pracuje s antikolizním 

protokolem, k předejití komunikačním poruchám. Antikolizní protokol pak zajišťuje čtení 

mnoha tagů se striktně daným pořadím.  

 Čtečka, v případě pasivních tagů, zajišťuje napájení mikročipu pomocí vyslání 

elektromagnetického impulsu na dané nosné frekvenci, kterou tag přijme pomocí antény viz. 
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kapitola 2.3.2.1.Princip pasivní komunikace RFID. V případě pasivních tagů komunikaci 

zcela řídí čtečka. 

 Samotné čtecí zařízení mají mnoho forem, ve kterých jsou vyráběny. Mohou pracovat 

na mnoha různých frekvencích a poskytovat širokou škálu doplňujících funkcí.   

Zařízení čtečky se skládá z tří základních částí. 

 

- Anténa 

Čtečka může obsahovat jednu, nebo více antén, které mohou být integrované, nebo 

externí. Čtečky se v závislosti na konstrukci antén dále dělí na čtečky s bránovými 

anténami, poduškovými anténami a s tunelovými anténami. 

- Rozhraní 

Jedná se o radiové rozhraní zodpovídající za samotný příjem radiového signálu, 

jeho modulaci a demodulaci.  

- Řídicí jednotka 

Úlohou řídící jednotky je zpracovávat data přečtena z RFID tagu. Tento úkon  

vykonává mikroprocesor umístěný uvnitř čtečky.  Další pomocné obvody zajišťují 

komunikaci mikroprocesoru se samotným čtecím zařízením, nebo zařízeními 

dalšími, jako je např. počítač. 

 

 Základní funkce čtečky jsou: 

 

- Vytvoření komunikačního radiového kanálu čtečka-tag 

 

- Napájení pasivních RFID tagů 

 

- Čtení a přenos informace z RFID tagu 

 

- Zápis a přenos informace do RFID tagu 

 

- Provádění antikolizního seriového přenosu dat v režimu „multireading“ 

 

- Ochrana a bezpečnost přenosu dat 

 

  

2.4.1.Dělení čteček podle přenosnosti  

- Nepřenosné čtecí zařízení 

 

Mnoho aplikací je založeno na stacionárním čtecím zařízení. Zejména 

používání EPC tagů vede k použití nepřenosných čteček. Zařízení mají nejčastěji 

externí anténu, nebo k lepšímu signálovému pokrytí oblasti, ve které probíhá 

identifikace objektů, je zařazeno antén více. Tato anténa, resp. antény, je pevně 
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umístěna zejména v branách skladů, nebo u vstupů do objektů. Příklad 

nepřenosného čtecího zařízení ukazuje obr. 7. 

                           
Obr. 7: Nepřenosné čtecí zařízení [17] 

 

 

 

- Přenosné čtecí zařízení 

RFID čtečky mohou být integrovány do příručních mobilních zařízení, které  

umožňují identifikovat objekty aniž by bylo nutné, aby prošly jakýmikoliv 

branami. Antény v těchto zařízeních jsou výhradně integrovány a tvar čteček je 

přizpůsoben pro jejich jednoduchou manipulaci a práci s nimi. Příklad přenosného 

čtecího zařízení ukazuje obrázek 8. 

 
Obr.8: Přenosné čtecí zařízení [17] 



24 

 

 

2.5.Databáze 

 RFID databáze doplňují identifikovaný systém o záznamy potřebné k další manipulaci 

s objektem. Zejména se jedná o informace o produktu, logistické cesty, prodejní data, nebo 

expirační doba atd. Nezávislé databáze mohou být vytvořeny až během fungujícího výrobního 

řetězce a doplnit výrobu o další informace. Kdežto závislé databáze jsou vytvořeny dřív, než 

je výrobní proces spušťěn a bez jejich existence není schopen RFID systém správně fungovat. 

 U RFID databází se předpokládá zabezpečení přístupu ze strany čteček. Mohou mít 

nepřímý přístup k databázi a po splnění daných předem nastavených kritérií zapisovat, nebo 

číst z databáze, nebo přímý přístup s vyžadovaným přístupovám heslem.  

 Problematika databází, jejich zabezpečení a způsob volby dané databáze je velice 

rozsáhlá a není předmětem této práce. 

 

 

2.6.Middleware 

 
 Middleware je softwarová komponenta  mezi hardwarovou částí RFID čtečky a RFID 

aplikačního softwaru. RFID middleware filtruje, formátuje, a konvertuje nízkoúrovňovou 

hardwarovou komunikaci s tagem za použití komunikačních protokolů tak, že data jsou 

sprostředkována softwarové aplikaci v potřebném formátu. 

 Funkce RFID middleware je velice podobná funkci kompileru v počítačovém systému. 

U počítačových systémů je CPU (Central Processing Unit) schopna rozeznat pouze hodnoty 

logické „1“ a „0“. Proto v dřívějších letech musely být programy psány v binárním kódu, což 

působilo problémy i při programování základních matematických operací a grafickém 

rozhraní ani nemluvě. V tomto důsledku se stal kompiler velice užitečnou pomůckou 

programátorů, protože vytvořil jakýsi most mezi programovacím jazykem a samotným 

binárním kódem. Samotná funkce jednoduše spočívá v tom, že kompiler přeloží program pro 

CPU napsaný programátorem ve srozimutelné formě binárního kódu. Proto nyní existují 

programovací jazyky, které umožňují programátorovi psát přímo matematické operace, nebo 

příkazy namísto jedniček a nul a tak se soustředit na danou aplikaci a ne na problém jak 

komunikovat s CPU. 

 V RFID systému middleware překládá informaci zprostředkovanou radiovým 

signálem na informaci události. Je mnoho různých informací, které může být uchováno 

v mikročipu tagu, a proto  je nutné prostředníka v komunikaci, kterým se stává middleware 

pro čtečku stejně jako kompiler pro CPU. 
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2.7.Používané kmitočty technologie RFID 

 U radiové identifikace se používá radiových vln o ruzných frekvencích pro různé 

aplikační účely. Volba správného kmitočtu je základním předpokladem k úspěšnému použití 

RFID technologie, protože se od něj odvíjí nejen různá fyzikální omezení, jako rychlost čtení 

a zápisu, dosah čtení a zápisu, ale také zákonem stanovené povolené množství vyzářené 

energie aj.  

 Základní dělení podle použití: 

- Ochrana zboží  (100Hz – 100kHz) 

Kmitočtový rozsah se nachází v VLF (Very low frequency) pásmu, což znamená 

velice nízkou komunikační vzdálenost až na hranici dotyku a nízkou přenosovou 

rychlost. Používá se v textilním průmyslu, v identifikaci zboží v obchodech aj. 

- Řízení přístupu   (125kHz - 134kHz) 

Kmitočtový rozsah se nachází v LF (Low frequency) pásmu. Přenosová rychlost je  

nízká a komunikační vzdálenost malá (až 20cm) podobně jako u VLF pásma. 

Použití nacházíme v identifikačních kartách, průkazech aj. 

 

- Značení majetku (13,56MHz) 

Kmitočtový rozsah se nachází v HF (High frequency) pásmu. Komunikační 

vzdálenost 

je vyšší (až 1m), avšak přenosová rychlost zůstává nízká. Užívá se v identifikací 

majetku, transpodéry nacházíme v knihovnách, v poštovním systému, nebo se jimi 

identifikují zvířata v zemědělství. 

 

- Přístup osob a logistika  (868MHz - 917Mhz) 

Kmitočtový rozsah se nachází v UHF (Ultra high frequency), což umožňuje  

komunikaci na vzdálenost jednotek metrů. Tento rozsah je nejpoužívanější a velký 

podíl na tom má použití v dopravě, při sledování kontejnerů, palet apod. 

 

- Doprava (2,45GHz; 5,6GHz) 

Kmitočtový rozsah se nachází v MW (Microwave) pásmu. Přenosová rychlost i 

komunikační vzdálenost je velmi vysoká (desítky metrů), a proto se pomocí těchto 

kmitočtů identifikují vozidla, kamiony, vagóny a jinde v dopravě. 

 

Bližší informace o používaných kmitočtech a užitých principech poskytuje literatura 

[1], sumarizaci obrázek 9 a tabulka 3. 
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Obr.9: Frekvence používané jednotlivými aplikacemi RFID 
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Frekvenční rozsah Frekvence Pasivní čtecí vzdálenost 

Velmi nízké frekvence - VLF 100 - 100 000Hz 5cm 

Nízké frekvence - LF 125 - 134 KHz 20cm 

Vysoké frekvence - HF 13.56 MHz 1m 

Ultra vysoké frekvence - UHF 868-917MHz 3m 

Mikrovlny - Microwave 2,45 a 8,5GHz 10m 

 

Tab. 3: Používané frekvence RFID [1] 

 

 

3.Návrh systému otevírání dveří s využitím technologie 

RFID 

Funkce systému otevírání dveří spočívá na identifikaci osob a skládá se ze pěti 

základních částí. Soubor identifikovaných tagů, konkrétně čipové karty, čtecí zařízení Micro-

reader RI-STU-MRD1, software, databáze zaměstnanců a zámek dveří.  

Při přiložení karty ke čtecímu zařízení program provede identifikaci zaměstnance 

podle unikátního identifikačního čísla karty, porovná jej se zaměstnanci v databázi a jejich 

právy k přístupu a na základě podmínek stanovených v programu odemyká, resp. nechává 

zamčené dveře. Přehledně je princip fuknce znázorněn v blokovém schématu na obr. 10. 

 

 

 

 

 
 

 

Obr. 10: Blokové schéma systémů otevírání dveří s využitím technologie RFID 
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3.1.RFID bezkontaktní karta RI-TRP-R4FF 

Tag v podobě identifikační karty je vhodný pro identifikaci osob v podnicích a firmách a její 

aplikace je předmětem této práce. 

 Karta samotná obsahuje mikročip s funkcí „read-only“ a obsahuje jednoznačné 64 

bitové identifikační číslo. Pouzdro je vytvořeno z materiálu PVC a chemické složení i 

rozměry definuje odpovídající norma ISO 7810 [6]. Čtecí vzdálenost je relativně nízká, což je 

pro RFID karty typickým rysem a dosahuje vzdálenosti až dvaceti centimetrů od antény 

čtečky. Přehled vlastností znázorňuje tabulka 4 a vzhled karty obrázek 11. 

 

 

 

Obr.11:Vzhled RFID karty RI-TRP-R4FF  

 

 

Funkce Read-only 

Frekvence [kHz] 134,2 

Paměť (bit) 64 

Paměť (Str) 1 

Provozní teplota *°C+  - 25 až 50 (ISO 7810) 

Skladovací teplota   *°C+  - 25 až 50 (ISO 7810) 

Typický rozsah *cm+ 20 

Rozměry *mm+ 86x54x1,3 

Hmotnost(g) 12 

Chemické složení Definice ISO 7810 

Materiál pouzdra PVC 

 

Tab. 4: Vlastnosti RFID karty RI-TRP-R4FF [12] 
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3.2. RFID čtečka Micro-reader RI-STU-MRD1 

 Tato konkrétní bezkontaktní čtečka je vsazena do plastového terminálu a jeho instalace 

je možná jak přímo na zeď, tak i do instalačních krabic. Řadí se k nepřenosným čtečkám 

s implementovanou anténou a zajišťuje inteligentní funkci radiofrekvenčního a řídícího 

modulu ke komunikaci s tagy, v konkrétním případě RFID kartami. Micro-reader obsahuje 

samotný stejnojmenný modul RI-STU-MRD1, anténu a je vybaven SCI (Serial 

Communications Interface) což umožňuje připojení k výpočetnímu zařízení pomocí seriové 

linky RS-232. 

 Čtečka pracuje na frekveci 134,2 kHz, je napájena stejnosměrně 5V a obsahuje pět 

vstupů a čtyři výstupy. Přehledněji vše zobrazuje a dopňuje tabulka 5 a obrázek 12. 

 

 

 

 
 

Obr. 12: Čtečka RFID Micro-reader RI-STU-MRD1 
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Rozsah pracovních teplot *°C+  - 25 až 70 

Rozsah skladovacích teplot *°C+  - 40 až 85 

Relativní vlhkost *%+  < 97 

Napájení *V+ 5, SS 

Proudová spotřeba *mA* 100 (při čtení) 

Komunikační interface SCI, TTL úrovně 

Komunikační parametry 
9600 baud, 8 bit data, no parity,       

1 start bit, 1 stop bit,            
handshake Xon/Xoff 

Ochrana proti interferenci Synchronizace drátová, bezdrátová 

Vstupy/Výstupy 5.4 

Typ. Čtecí perioda *ms+ 
Se synchronizací 100,                      

Bez synchronizace 120 

Rozměry *mm+ 38,3 x 23,3 x 13,5 

Hmotnost [g] 5 

Frekvence [kHz] 134,2 

 

Tab. 5: Vlastnosti RFID čtečky Micro-reader RI-STU-MRD1 [14] 

3.2.1. Anténa 

 Anténa je navržena s indukčností 47µH, aby splňovala Q-faktor (faktor kvality) jehož 

hodnota musí náležet do intervalu 10 – 20 a frekvence odpovídala 134,2 kHz.  

Jestliže by nebyl splňen Q-faktor mohlo by dojít ke zničení výstupního kondenzátoru, 

zkreslení, nebo úplné ztrátě dat, nebo by vznikalo rušení komunikace okolními vlivy. Výpočet 

Q-faktoru je uveden ve vzorci 1 jak uvádí literatura [14]. 

 

R

fL
Q

2
  [1]             (1) 

 

kde Q je faktor kvality [1], 

 

f    -    frekvence [Hz], 

L    -    indukčnost[H], 

R    -    odpor [Ω] . 
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3.2.2. Modul Micro-reader RI-STU-MRD1 

Samotné zpracovávání dat obsluhuje a vykonává modul Micro-reader RI-STU-MRD1. 

Obsahuje třicet pinů, které jsou blíže popsány v literatuře [14], stejně i konkrétní funkce jako 

jsou synchronizace, resetování, příjem a vysílání dat, podpůrné napájení logických obvodů, 

ovládání vstupů pro opakované čtení a další. 

Schéma zapojení čtečky je zobrazeno na obrázku 13. 

 

 

 
Obr. 13: Schéma zapojení čtečky Microreader RI-STU-MRD1 [14] 

 

 

3.2.3. Seriová komunikace s Micro-reader RI-STU-MRD1 

 Čtečka obsahuje tři seriové vstupně výstupní piny jak můžeme vidět na obrázku 12. 

Jedná se o piny TxD (Transmit data), RxD (Receive data) a GND (Ground). Bližší popis pinů 

seriové ho rozhraní popisuje následující kapitola 3.2.3.1 Třídrátové propojení a popis pinů. 

Tyto piny jsou konfigurovány předem stanovené parametry, které je nutné dodržet i 

v navazujícím softwaru. Tyto parametry jsou: 

- 9600 Baud rate  

- 1 Start bit 

- 8 Data bits 

- No parity 

- 1 Stop bit 
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3.2.3.1. Třídrátové propojení a popis pinů RS232  

 RS232 (Recommended Standard 232) označuje rozhraní pro přenos informací 

limitován vzdáleností přibližně dvaceti metrů. Jedná se o dvouúrovňovou komunikaci 

realizovanou napěťově. Logická „1“ je realizována zápornou hodnotou napětí, kdežto logická 

„0“ kladnou.  Konkrétní hodnoty napětí jsou +10V pro logickou „0“ a -10V pro logickou „1“ , 

ale v některých případěch se může jednat i o hodnoty jiné v daném rozsahu jak ukazuje 

obrázek 14. 

 

Obr.14:Logické úrovně RS232  

  

Jednotlivé piny u rozhraní RS232 mají různou funkci v procesu komunikace a existuje 

několik možností jak vstupní a výstupní konektor propojit jak uvádí literatura [16]. Jedná se o 

třídrátové propojení, sedmidrátové propojení s úplným řízením toku a pětidrátové propojení 

s úplným řízením toku. V případě této práce bylo použito třídrátové propojení a je znázorněno 

na obrázku 15. 

 

Obr. 15:Třídrátové propojení [16] 
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Názvy pinů a jejích stručný popis: 

1. DCD – Data Carier Detect 

- Detekce nosné (Někdy použito pouze CD) 

2. RXD – Receive Data 

- Tok dat do terminálu 

3. TXD – Transmit Data 

- Tok dat z terminálu 

4. DTR – Data Terminal Ready 

- Terminál signálem oznamuje, že je připraven komunikovat 

5. SGND – Signal Ground 

- Signálová zem 

6. DSR – Data Set Ready 

- Signál oznamující terminálu, že je opačná strana je připravena 

komunikovat 

7. RTS – Request to Send 

- Terminál oznamuje, že komunikační cesta je volná 

8. CTS – Clear to send 

- Signál oznamující terminálu, že komunikační cesta je volná 

9. RI – Ring Indicator 

- Indokátor zvonění. Druhá strana oznamuje, že na telefonní lince 

detekoval signál zvonění. 

 

Pro signál indikující otevírání dveří, resp. odemykání zámku, bylo použito pinu čtyři – 

DTR. Při splnění podmínek v příslušném programu pro ovládání systému se na pin dostane 

záporná hodnota napětí tj. logická „1“ a zámek je odemčen. V opačném případě jsou dveře 

stále zamčeny. 
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3.2.3.2. Převodník USB1.1. na RS232 

Rozhraní převodníku USB na seriovou linku zabezpečuje čip FT232 od firmy FTDI 

(Future Technology Devices Internacional).  Umožňuje velice jednoduché spojení zařízení 

s počítačem pomocí sériové linky přes port USB, bez jakékoli hlubší znalosti problematiky 

USB rozhraní.  Čip FT232  je schopen přenést data rychlostí až 1Mb/s. Pro tuto práci bylo 

použito převodníku DeLock USB1.1 to RS232 zobrazeném na obrázku 16. Ovladače 

k danému převodníku jsou přiloženy v příloze na CD.  

 

 

Obr.16: Převodník DeLock USB1.1 to RS232 

 

4. Realizace a  testování identifikační jednotky systému 

 Realizace systému byla provedena v programovací jazyce C# (C sharp) za použití 

vývojového prostředí Microsoft Visual studio 2010. Jednotlivé dílčí postupy a výsledky jsou 

předmětem následujících kapitol.  

 

4.1.Cíl práce 

 Cílem této bakalářské práce bylo vypracovat program ovládající komunikaci mezi 

identifikační jednotkou čtečky a identifikovaného tagu a následné vyhodnocování dat. Za 

pomocí objektově orientovaného programování vytvořit aplikaci možnou spustit v operačním 

systému Windows, připojit se na USB rozhraní a číst data přicházející z čtečky hromaděná ve 
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vyrovnávací paměti. Na závěr, po splnění podmínek definovaných v programu, ovládat zámek 

dveří, potažmo posílat hodnotu napětí na výstupní pin seriové linky. 

 

4.2.Použité prostředky 

4.2.1. Ovladač rozhraní 

 Z důvodu správné funkce a zajištění komunikace  je nutné použít příslušný ovladač 

zařízení. Ten tak zajistí  hardwarové řízení a komunikaci s operačním systémem díky 

obecnému rozhraní, které umožní přístup  na, v našem případě, nízkorychlostní  seriové porty 

jakými jsou např. USB (Universal Serial Bus), FireWire, RS232 a další. Důležitou funkcí 

ovladače je i vlastnost hromadit data ve vyrovnávací  paměti, pokud tuto funkci neplní 

zařízení samo. Použitý ovladač je uložen na CD v příloze bakalářské práce. 

 

4.2.2. Microsoft Visual Studio 2010 

 Jedná se o vývojové prostředí vytvořené společností Microsoft a díky němu je možné 

vytvářet aplikace společně s grafickým rozhraním. V případě této bakalářské práce je projekt 

vytvořen  jako formulářová aplikace Windows Form, což umožňuje vytvořit program se 

známým grafickým rozhraním operačního sytstému Windows.  

 Aplikace je psána v programovacím jazyce C# a pro vytvoření seriové komunikace 

bylo použito standardní komponenty Microsoft Visual Studia 2010 “SerialPort” jak ukazuje 

obrázek 17. 

 

 
Obr. 17:Komponenta SerialPort 
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 Tato komponenta umožňuje nastavení veškerých potřebných vlastností k zajištění 

správnému ovládání komunikace pomocí seriové linky. S ohledem na předdefinované 

hodnoty vlastností čtečky Micro-reader RI-STU-MRD1 jak uvádí kapitola 3.2.3. Seriová 

komunikace s Micro-reader RI-STU-MRD1 bylo všech parametrů korektně nastaveno. 

  

 4.3. Popis obecné funkce programu 

 Grafické rozhraní zobrazené na obrázku 18 poskytuje veškeré základní informace o 

identifikovaném objektu, v našem případě zaměstnance v závodu, nebo firmě. Po spuštění 

programu se zobrazí formulář s nabídkou výběru portu COM. V roletovém menu COM se 

zobrazí všechny dostupné seriové porty a po výběru správného z nich, na kterém je připojeno 

čtecí zařízení je program pro identifikaci v režimu čekání.  

 V tomto režimu čtecí zařízení čeká na data od tagu a neprovádí žádné operace. Po 

přiložení bezkontaktní karty viz. obrázek 11 program vyhodnotí fakt, zda jednoznačné 

identifikační číslo karty souhlasí s číslem některého ze zaměstnanců v databázi zaměstnanců 

s povoleným přístupem do objektu. Na základě této podmínky přechází do stavu povolení 

vstupu, resp. nepovolení vstupu. 
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Obr. 18:Grafické rozhraní aplikace 

 

 Ve stavu nepovolení vstupu hodnota výstupního pinu DTR zůstává na logické „0“ a 

zámek zůstává zamčený. 

 Ve stavu povolení přístupu  se hodnota výstupního pinu DTR mění z logické „0“ na 

logickou „1“ a zámek dveří se odemyká.  

 Graficky znázorněný popis funkce v podobě algoritmého schématu je vyobrazen na 

obrázku 19. 
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Obr. 19: Algoritmus programu 
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5. Závěr 

 V úvodu práce jsem se věnoval studiu obecné problematiky RFID a následnému 

výtahu, pro práci podstatných, částí z široké škály aplikací, ve kterých se používá. V práci 

jsem se zabýval technickými prostředky jako je čtecí zařízení, tag, jejich komunikace a 

frekvencemi, při kterých pracují konkrétní zařízení. Je důležité podotknout, že při tvoření 

aplikací pomocí technologie RFID je nutností držet se příslušných norem a nařízení jak jsem i 

v této práci dodržel. 

 V části návrhu systému je práce zaměřená zejména na bližší specifikaci funkcí a 

vlastností konkrétního zařízení RFID. Zejména parametry pro seriovou komnikaci a kmitočty 

jsou pro čtecí zařízení i identifikační kartu jasně stanoveny, a proto se při návrhu musí dodržet 

přesné specifikace uvedené v katalogových listech. V oblasti návrhu databáze jsem zvolil 

uložiště dat přímo v programu a ke každé identifikační kartě přiřadil práva přístupu. Avšak je 

také možné zvolit komplexnější databázové systémy jako je např. MySQL a propojit je 

s programem, což umožňuje další rozšíření možností.  

 Závěrečnou částí práce je realizace  identifikační jednotky systému, kterou jsem 

provedl v programovacím jazyce C# a vytvořil formulář pro danou aplikaci. Tento program 

jsem vytvořil tak, aby při vstupu do objektu byly zobrazeny veškeré informace o zaměstnanci 

včetně fotografie. Pro méně finančně náročné aplikace je také možné tuto vizualizaci 

vynechat, vyhnout se tak nutnosti zařazení displeje a celý systém zaměřit pouze na 

identifikaci a odemykání dveří. 

 Užití technologie RFID je pro účely firem s vyšším počtem zaměstnanců velice 

výhodné. Možnosti sledování docházky, umožnění přístupu do objektů a další, se týká 

identifikace pomocí čipových karet, které jsou stále zlevňovány a tudíž se v mnoha případech 

jedná o výhodnou investici s relativně rychlou návratností.  

 Technologie RFID je technologií s velkou budoucností a s dalším vývojem klesající 

cena je aspektem pomáhajícím jejímu většímu rozšíření a zařazení nejen do oblasti výroby, 

skladování, nebo lidské identifikace, ale také do běžného každodenního života lidí. 
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