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Abstrakt 
 

 

POSTULKA M.   Práce se zabývá testováním průmyslové antény pro RFID technologii 

v rámci laboratorního prostředí. Cílem této bakalářské práce je provést testování průmyslové 

antény pro RFID technologii pracující na UHF frekvenci 860 – 960 MHz. Laboratorní 

pracoviště bylo vybaveno anténou Sick RFA641-3440, čtečkou Sick RFI 641-0422 a tagem 

Alien ALN 9540. V této práci je testován dosah a čtecí pole tagu  v horizontální i vertikální 

ose antény a vliv kovu nebo  kapaliny na dosah a čtecí pole tagu v ose antény. 

 

 

 

 

POSTULKA M.    The thesis is focused on testing the industrial antenna which is used for 

RFID technology in laboratory environment. The main aim of the Bachalor thesis is to 

implement the testing of the industrial antenna for RFID technology working on UHF 

frequence 860-890 MHz. The laboratory environment was supplied with the antenna Sick 

RFA641-3440, interrogator Sick RFI 641-0422 and tag Alien ALN 9540. The thesis is 

focused on testing the range and scanner field of the tag in horizontal and vertical axis of the 

antenna and also the impact of the metal or the liquid on the range and scanner field in axis of 

the antenna. 
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1. Úvod 

      S vývojem lidské společnosti se projevil i nárůst přepravovaného zboţí a samozřejmě 

s ním i potřeba jeho evidence. Od doby, kdy se zboţí označovalo vlastnickou pečetí aţ po 

dnešní „pečeť“ v podobě čárových kódů, které jsou téměř na veškerém zboţí, vývoj 

nestagnuje. Důkazem toho je vznik myšlenky na vytvoření značky, kde by identifikace 

probíhala úplně automaticky. Tento systém označování se ujal pod názvem technologie RFID.  

První myšlenka, která dala vzniknout konkurentu čárového kódu, čipu, se objevila v roce 

1969 a zaslouţil se o ní Mario Cardullo (viz. tab.1). Patent získal v roce 1973. V 70. letech se 

na vývoji RFID podílela řada firem, mimo jiné IBM, ComServ a FairChild. V 90. letech         

s vytvořením prvním standardů nastaly podmínky pro mezinárodní vyuţívání RFID. [1] 

Tab. 1. Stručná historie metody RFID 

    Technologie RFID je nasazována v různých odvětvích průmyslu pro bezkontaktní 

identifikaci, lokalizaci a sledování zboţí, majetku i osob v reálném čase. Nasazení technologie 

RFID zdaleka není jen záleţitostí obchodních firem. Mezi organizace, které zavádí 

technologie RFID patří především společnosti z oblasti výroby, logistiky, dopravy, obrany      

i zdravotnictví. Cílem je dosáhnout vysoké úrovně automatizace logistických procesů             

a vysoké míry přesnosti operací a tím zvýšit efektivitu, sníţit provozní náklady                       

a minimalizovat mnoţství chyb způsobených lidským faktorem. První realizace zavádění 

RFID technologií ve světě ukázaly na přínosy RFID technologií v podobě lepšího přehledu           

o pohybu zboţí díky moţnostem jeho sledování od dodavatele aţ po konečného 

spotřebitele.[11] 

    Cílem této práce je testování průmyslové antény pro technologii RFID v rámci tvorby 

laboratorního pracoviště vybavené  anténou RFA 641-3440, která pracuje na frekvenci 860-

960 MHz, čtečkou RFI 641 a tagem fa Alien ALN 9540 pracující taktéţ na frekvenci 860- 

960 MHz. Testovali jsme čtecí vzdálenost tagu, v horizontální a vertikální ose antény a jaký 

vliv má materiál na kterém je tag přiloţen na zachycení radiofrekvenční vlny. 

1935 Watson a Watt patentují systém radaru 

1952 Harrisův patent radiového přenosu informace s pasivním prvkem 

1969 Mario Cardullo zveřejňuje koncept systému RFID 

1973 Cardullo patentuje systém RFID 

2003 vzniká organizace EPCglobal 

2005 realizace obchodním řetězci Wal-Mart a Ministerstvu obrany USA 
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2. RFID  

2.1. Základní informace o technologii RFID 

 

    Zkratka RFID vznikla z anglických slov Radio Frequency Identification, tedy systém pro 

radiofrekvenční identifikaci. Jedná se o moderní technologie identifikace objektů pomocí 

radiofrekvenčních vln. Potřebné informace jsou ukládány v elektronické podobě do čipů 

tzv. tagů, které se mohou vyskytovat v podobě samolepicích etiket, plastových karet nebo 

náramků apod. Některé typy RFID tagů umoţňují i opakovaný zápis informací. 

    Kaţdá implementace RFID technologie obsahuje tagy pro označení objektů, antény, čtecí 

zařízení a tzv. middleware (řídící systém, který zajišťuje hromadné zpracování všech 

načtených tagů v dosahu čtecích zařízení a přenesení zpracovaných dat do návazného 

informačního či řídícího systému).  

    Informace se zaznamenávají na nosič RFID tag, který je připevněn na sledované objekty. 

Tag obsahuje malý čip s anténou a pamětí. RFID tagy jsou základem systému pro ukládání     

a přenos informací pomocí elektromagnetických vln. Kaţdý tag obsahuje tzv. EPC kód - 

electronic product code, jedná se o jednoznačné sériové číslo tagu. RFID tag je paměťové 

medium pouţívané v RFID systémech. Forma, tvar, materiál a rozměry tagů se mohou velmi 

lišit. [11] 

RFID tag lze rozdělit na čtyři základní části: 

 čip tagu; 

 anténa tagu; 

 propojení antény tagu s čipem tagu; 

 zapouzdření tagu. 

    Tagy mohou být aktivní nebo pasivní. Aktivní tagy mají uvnitř napájecí baterii, na rozdíl 

od pasivních, které vyuţívají pro své napájení energii vyslanou ze čtečky (viz. obr. 2). 

Některé tagy jsou označovány jako smart label – chytrá etiketa, jedná se o dvouvrstvou 

etiketu na silikonovém nosiči, přičemţ spodní vrstva obsahuje tag a vrchní vrstva                  

se potiskuje. Inlay je tag na polyesterovém nosiči a bývá označován jako PET tag. 
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    Čtečka se skládá z vysílače, přijímače, kontrolního modulu a komunikačních funkcí. 

Čtečky by měly mít připojenou anténu, jejímţ úkolem je přijímat a vysílat radiofrekvenční 

signál. Kaţdá čtečka je dodávána se softwarem, který umoţňuje uţivateli číst a programovat 

čipy.  

 

Obr. 2 Pasivní tag  vyuţívá energii vyslanou ze čtečky. [9] 

    Čtečka vysílá výkonový impuls o délce asi 50 ms (obr.3). Impuls je přijat anténou tagu, 

která je naladěna na stejnou frekvenci. Tato přijatá energie je usměrněna a vzniklým napětím 

je nabit interní kapacitor. Po ukončení vysílaného pulsu tag okamţitě vyšle svá data zpět.       

K napájení tagu během jeho vysílání slouţí právě toto napětí nastřádané na vnitřním 

kapacitoru. [9]  

 

Obr. 3 Čtečka vysílá výkonový impuls. [9] 
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    Délka přenášených dat je 128 bitů včetně zabezpečovacího kódu a přenos trvá 20 ms. Tato 

data jsou zachycena anténou přijímače (čtečky) a dekódována. Poté je nabíjecí kapacitor tagu 

vybit a očekává se další nabití a čtení. Perioda mezi dvěma cykly je mezi 20 ms aţ 50 ms a je 

závislá na nastavení systému - Obr. 3. Přenos dat je zaloţen na principu FSK (Frequency Shift 

Keying). Tento způsob klíčování má relativně dobrou odolnost vůči rušení šumem a cenově 

vychází přijatelně. [9] 

    Současná čtecí zařízení dokáţou najednou načíst aţ několik set tagů za minutu (viz. obr.4). 

Paleta můţe při přepravě kontinuálně projíţdět RFID snímacím portálem a všechny potřebné 

informace jsou z čipů načteny v jeden okamţik. 

  

Obr. 4  Průjezd palety snímacím portálem RFID  [3] 
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2.2. Začínáme s RFID 

    Kaţdý kdo zvaţuje začít pouţívat technologii RFID, pokládá si otázku jaké výhody tato 

technologie přinese pro firmu a jak rychle je moţné dosáhnout návratnosti vloţené investice. 

Prvotní a zásadní je popsat stávající procesy ve firmě a přesně zmapovat stávající stav. Tímto 

se odhalí procesní chyby, které by později mohly způsobit řadu škod. Automatické operace 

s velkým mnoţstvím zpracovaných dat najednou dokáţou, pokud jsou firemní procesy 

správně nastavené, přinést výrazné úspory. V opačném případě mohou firmě způsobit výrazné 

ztráty. Analýza pouţití RFID technologie s pouţitím správného procesního schématu slouţí 

jako podklad k rozhodnutí zda je ekonomicky a technologicky reálné pouţití technologie 

RFID. 

    Analýza musí mít vţdy za cíl ověřit moţnosti implementace RFID technologie, ale také 

přesně určit její přínosy a popsat případná rizika způsobu značení. Sledované veličiny musí 

být zejména: 

 spolehlivost čtení tagů závisí na umístění tagu, zda je podkladní materiál kov, voda     

a podobně, na čtecí vzdálenosti; 

 pouţitelnost, znamená schopnost označení produktů různých materiálů; 

 rychlosti čtení tagů; 

 čtení více tagů najednou v návaznosti na poţadovaném procesu;  

 popis umístění RFID tagu pro všechny varianty; 

 definování rozsahu poloţek, který by se tímto způsobem označoval i s výhledem 

delšího časového období; 

 určení časové náročnosti jednotlivých fází implementace, odhad implementace; 

 odhad ceny reálné implementace tohoto projektu s prognózou vývoje dle hrubého 

harmonogramu. 

Při zavádění technologie RFID je potřeba dbát na: 

 ekonomickou návratnost celé investice; 

 součastné zvyklosti ve firmě; 

 technologickou shodu všech pouţitých součástí; 

 jednoduchost systému pro uţivatele, firmu. 
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2.3. Struktura EPC a čárového kódu 

    Elektronic product code neboli EPC kód je dalším vývojovým krokem identifikace 

jednotky. Je zde předepsána struktura kódu, význam jednotlivých bitů. EPC má sice obvyklou 

hierarchii, ale přidává také něco navíc. Tím je jedinečná identifikace kaţdého kusu. První část 

EPC kódu je záhlaví, které definuje délku, typ, strukturu kódu (obr 5). Ta je tvořena 

aplikačním identifikátorem. Druhou část tvoří identifikace společnosti nebo entity odpovědné 

za správu následujících čísel. Třetí část identifikuje třídu objektů reprezentující skupinu 

produktů a  nakonec čtvrtá část EPC kódu tvoří sériové číslo kusu v rámci daného typu, 

druhu. Délka kódu je stanovena na 96 bitů, coţ poskytuje dostatečný prostor pro 

jednoznačnou identifikaci.  

    EAN-13 kód, European Article Number  je nejčastěji pouţívaný čárový kód, který byl 

definován standardizační organizací GS1. V kódu EAN-13 jednotlivé symboly kódují          

13 čísel, které jsou rozděleny do čtyř částí (viz. obr. 5). 

Jednotlivé části EAN-13 kódu jsou: 

 systémová číslice identifikující zemi v které je zaregistrován výrobce 2 nebo 3 číslice; 

 kód výrobce, 4 aţ 5 číslic; 

 kód výrobku, 5 číslic; 

 kontrolní číslo. 

EAN 13          

859 1234 56789 3 

GS1 prefix firmy 

                               Typ výrobku 

                                                 Kontrolní číslo 
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EPC 

… 85912345 56789 0000000123456 

Záhlaví                                                    Pořadové číslo 

           EPC Manager 

                                        Object Manager 

 

Obr.5 EAN-13 s čárovým kódem a EPC kód s tagem [4] 

 

    Součastné tagy dovolují jednou zápis a neomezené čtení. Tím jsou splněny základní 

poţadavky na dynamiku dat. Jestliţe si dnes společnosti skládají čárový kód na míru pomocí 

aplikačních identifikátorů, budou si i zde moci zvolit jakou informaci do tagu vloţit k EPC 

kódu, který je v něm uloţen jiţ z výroby. Struktura paměti tagu je rozdělena na čtyři logické 

oddíly. TID (Identifikační číslo tagu), EPC, Uţivatel a Rezervovaná část. Ta můţe obsahovat 

přístupové a deaktivační heslo, takţe distribucí patřičného příkazu čtečkou můţe být tag 

deaktivován. Tím se zabrání jeho dalšímu čtení. Toho by se mělo vyuţívat při odchodu 

z obchodu po zaplacení zboţí.  [3] 
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Struktura EPC kódu - sériové číslo uložené v tagu: 

 8 bit hlavička, EPC číslo verze; 

 28 bitů informace o firmě, 268 milionů firem; 

 24 bitů třída výrobku, 16 miliónů tříd; 

 36 bitů unikátní číslo produktu, 68 miliard čísel. 

 

2.3.1. EPCglobal Network 

    Soubor technologií, které na bázi globálních standardů a zabezpečeného internetu umoţňují 

automatickou identifikaci a sběr dat a sdílení těchto dat v globálním logistickém řetězci. 

Správcem systému je organizace EPCglobal Inc. Členem této organizace se mohou stát 

koncoví uţivatelé a poskytovatelé sluţeb. [10] 

 

2.4.  Rozdělení používaných RFID tagů : 

Přidělená frekvenční pásma pro UHF tagy a rozdělení do regionů: 

 

 region 1 865 - 869 MHz Evropa a Afrika; 

 region 2 902 - 928 MHz USA, Kanada a Mexiko; 

 region 3 950 - 956 MHz Japonsko a Asie. 

 

Rozdělení tagů dle tříd: 

 Class 0 
pouze pro čtení, programováno ve výrobě, 64 nebo 96bit, čtení 

1000tagů/sec; 

 Class 1 
zápis jednou/zápis mnohokrát, programováno při pouţití, 64 nebo 

96bit, čtení 200tagů/sec; 

 Class 0+ čtení/zápis, programováno kdykoliv, 256bit, čtení 1000tagů/sec; 

 Gen 2 čtení/zápis, programováno kdykoliv, 256 bit, čtení 1600tagů/sec. 
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Podle možnosti zápisu tagy dělíme na: 

 read only – pouze sériové číslo, zakódované při výrobě tagu; 

 WORM (jednou zapsatelné) – vhodné pro etiketu na zboţí; 

 read/Write – mnohokrát přepsatelné. 

Podle napájení tagy dělíme na: 

 aktivní tagy - miniaturní baterie (draţší a těţší); 

 pasivní tagy – nemají vlastní baterii a napájejí se přímo z pole RFID čtečky; 

 semi aktivní – mají baterii, která ovšem slouţí pouze k zvýšení dosahu čtení aţ 18m. 

 

Rozdělení systémů podle frekvence: 

 nízkofrekvenční systémy, (od 30 kHz do 500 kHz) mají niţší operační dosah. Typicky 

jsou pouţívány pro bezpečnost či sledování majetku a identifikaci zvířat;  

 vysokofrekvenční systémy, (od 850 MHz do 950 MHz a od 2,4 MHz do 5,5 GHz) 

nabízí daleký dosah (nad 90 metrů) a vysoké rychlosti čtení. Pouţívají se například  

při převozu automobilů po ţeleznici či při sestavování výrobků na automatické lince.      

V poslední době probíhá mohutný přechod lokálních sítí na radiofrekvenční platformu 

v pásmu 2,4 GHz protokolem 802.11b. 

 

2.5. RFID vs. čárový kód 

    Technologie RFID je v současné době povaţována za přímého nástupce čárových kódů,     

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

oblasti trhu, kde budou dominovat RFID technologie, případně kombinace RFID značení       

s čárovým kódem. Jiţ dnes se vyuţívají tiskárny, které dokáţí potisknout RFID tag 

informacemi s čárovým kódem. Takové tiskárny při potisku zároveň zapisují informace        

do tagu a dokonce pokud je RFID tag poškozen, toto zjistí a tag označí. 
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    Technologie RFID si neklade za cíl nahradit čárové kódy, ale spíše čárové kódy doplnit 

o další moţnosti. V celé řadě aplikací je nejvýhodnější pouţít kombinaci těchto dvou 

technologií. 

 

    Jeden z hlavních rozdílů oproti čárovým kódům je moţnost dále aktualizovat a doplňovat 

informace dříve zapsané v RFID tagu (při pouţití read/write). Tato technologie má i další 

výhody, například není nutná přímá viditelnost při čtení ani při zapisování. Zajímavá je 

i moţnost čtení více RFID tagů v jednom okamţiku. Další výhodou RFID tagů je moţnost 

odolat větší teplotě, vlhkosti a vlivům okolního prostředí obecně. Oproti běţným čárovým 

kódům umoţňuje RFID i uchování všech dat (například o zboţí) přímo v RFID tagu. Z tohoto 

důvodu je moţná i koncepce systémů vyuţívajících RFID bez návaznosti na databázi 

podnikového IS. 

 

Vlastnosti čárového kódu jsou: 

 nutná přímá viditelnost; 

 čtení vţdy jednoho čárového kódu; 

 snímání na 0 – 1 m; 

 velmi nízké výrobní náklady; 

 obtíţné automatizování; 

 lehce poškoditelné; 

 kapacita 12-15 znaků. 

 

Vlastnosti RFID jsou: 

 sníţení chybovosti; 

 zlepšené řízení toku zboţí; 

 vyšší stupeň automatizace; 

 digitální získávání informací (rychlost, přesnost, dosledovatelnost); 

 není nutná přímá viditelnost pro čtení a zapisování do RFID tagů; 

 rychlost pořízení informace; 

 mobilita; 



11 

 

 moţnost mnohačetného čtení; 

 odolnost a variabilita media. 

Ekonomické přínosy využití RFID: 

 více výrobků se stejnými fixními náklady; 

 větší přesnost při vyskladňování, snadnější inventura; 

 minimalizace nákladů na označování a přeznačování; 

 rychlejší vyskladnění, příjem, třídění a výběr; 

 vylepšení evidence majetku a práce s ním; 

 zjednodušení v oblasti správy a výměny dat; 

 rychlá návratnost investice. 

 

2.6. RFID tiskárny 

    RFID tiskárny umoţňují kromě termo a termotransferového potisku etiket i kódování RFID 

tagů. V případě chybného kódování dat do RFID tagu tiskárny automaticky vytisknou 

chybovou značku "void" přes celou etiketu (Smart Label). K dispozici jsou tiskárny pro potisk 

- kódování etiket vyuţívající jak HF frekvenci, tak UHF frekvenci dle standardu EPC Global. 

RFID tiskárny jsou mobilní, stolní tiskárny (viz. obr. 6) i tiskány určené do náročných 

průmyslových podmínek. Tiskárny lze do počítačové sítě připojit pomocí sériového               

či paralelního portu, USB nebo bezdrátově. Základní parametry stolní tiskárny jsou                

v tabulce 2. 
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Obr.6  RFID tiskárna RZ400  [8] 

 

Kategorie RFID tiskárna, 

Frekvence UHF EPC GEN2,  

Rozlišení 203 DPI (8 bodů/mm), 

Max. šířka tisku 104 mm, 

Rozhraní  
USB, RS-232, Ethernet, ZebraNet interní 

externí, 

Tab. 2 Základní parametry stolní tiskárny 

 

2.7. Faktory ovlivňují cenu RFID tagů 

    Z hlediska cenových relacích RFID systémů lze zjednodušeně konstatovat, ţe ceny čtecích 

a zapisovacích zařízení (infrastruktury) jsou víceméně srovnatelné s technologií čárových 

kódů, snad s výjimkou levných snímačů čárových kódů. Hlavní rozdíl je ale v oblasti RFID 
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tagů resp. smartlabelů, které se od spotřebního materiálu pro čárový kód (barvicí pásky, 

visačky a samolepící etikety) liší řádově. 

    Cenu pasivního RFID UHF tagu  - Ultra High Frequency (866 - 915MHz) určují zejména 

objem výroby a způsob zapouzdření.  

    Základem ceny tagu jsou RFID čipy - masově vyráběné elektronické součástky RFID tagu. 

Vliv konstrukčního provedení (read only vs. read/write, kapacita RAM apod.) má jen 

marginální vliv na cenu RFID čipu. Pro ilustraci jen amortizace investic do továrny na výrobu 

čipů se pohybuje okolo desetitisíců USD za hodinu. 

    Druhým faktorem je typ a způsob připojení antény, která určuje elektromagnetickou kvalitu 

celého tagu a tedy zejména čtecí vzdálenost. 

    Třetím faktorem je typ zapouzdření - od "vloţení" pásu RFID čipů s anténou, tzv. inlayů, 

do pásu se samolepícími etiketami aţ po RFID RIGID tagy s vodotěsným plastovým 

pouzdrem, které zajišťuje odolnost i proti chemikáliím či mechanickému namáhání vč. 

vysokých teplot. 

    Cena tagu se pohybuje od řádu 10 Eurocentů za nejběţnější masové RFID Smartlabely aţ 

po 5 Euro za špičkové RIGID tagy, které jsou určeny pro průmyslové prostředí.  

Obecně lze říci, ţe cena smartlabelu se od "obyčejné" samolepící etikety liší o náklady na 

výrobu a instalaci RFID inlaye a proto RFID smartlabel nikdy nemůţe být levnější neţ 

samolepící etiketa stejných rozměrů a materiálového provedení. 

 

2.8. Odrazivost elektromagnetického záření a vliv na čtecí vzdálenost RFID 

    Elektromagnetické záření se odráţí od elektricky vodivých ploch ve stejném úhlu jako na 

tyto plochy dopadá. V závislosti na tom, v jakém bodu fáze se odraţené vlny setkají dojde 

buď k zesílení signálu, nebo k jeho utlumení. V praxi můţe dojít i k nejméně vhodnému 

stavu, kdy odraţená vlna prakticky ruší vlnu příchozí a v daném místě pak není moţné RFID 

tagy číst. Řešením je pouţití více antén připojených k jedné RFID čtečce a jejich 

multiplexování, čímţ se sníţí pravděpodobnost moţného rušení odrazy vln z jedné antény. 

 

http://www.gs1cz.org/system-gs1/slovnicek-pojmu/vse/rfid-epc/rfid-tag-s2992208
http://www.gs1cz.org/system-gs1/slovnicek-pojmu/vse/rfid-epc/rfid-tag-s2992208
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3. Standardy, specifikace a normy 

    Pojmem nový standard rozumíme kompletní rámec předepisující logiku komunikace – jaké 

příkazy musí být implementovány, jejich souslednost, vyţadované odpovědi atd. Rozhraní – 

jaké je pouţito kódování pro převod informace do binární podoby, modulace rádiových vln, 

jaké je načasování amplitud.  

Komunikace mezi tagem a čtečkou  

    Je zřejmé, ţe čím větší bude výkon vysílače čtečky RFID, tím větší bude vzdálenost, ze 

které je moţné spolehlivě získat údaje z příslušného tagu. Je také zřejmé, ţe pro různá 

prostředí jsou vhodné různé nosné frekvence – dlouhé vlny (tedy niţší frekvence) jsou 

vhodnější v členitém prostoru pro svou schopnost „jít za roh“, zatímco kratší vlny (vyšší 

frekvence) při stejném výkonu „dosáhnou dále“. Některé vlnové délky jsou silně ovlivněny 

kapalinami, jiné např. kovy. Nejlépe pro RFID by tedy bylo, kdyby bylo moţné u kaţdé 

implementace RFID zvolit nosnou frekvenci zcela libovolně, naměřenou jako nejvhodnější 

pro konkrétní prostředí, a výkon vysílače nastavit také zcela podle potřeby tab. 3. [2] 

    Z hlediska maximálního výkonu vysílače je nutné pamatovat na zdraví uţivatelů, a proto 

musí mít svou mez. Ani s volbou nosné frekvence to není tak jednoduché. Vedle systému 

zaloţeného na metodě RFID se pouţívá také rozhlas, televize, mobilní telefon, bezdrátový 

internet apod., s nimiţ instalovaný systém RFID nesmí kolidovat. I pro frekvenci je tedy 

zapotřebí stanovit určité hranice (kanály). [2] 

    Radiofrekvenční pásma povolená pro kaţdou konkrétní oblast lidské činnosti stanovují 

národní telekomunikační úřady, sdruţené do International Telecommunication Union (ITU). 

V Evropě působí European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Aby zůstala 

alespoň částečně zachována moţnost výběru nejvhodnější frekvence pro konkrétní prostředí a 

poţadavky systému, je dnes pro systémy RFID povoleno pět oddělených frekvenčních pásem 

(tab. 4). [2] 
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Frekvenční 

pásmo 

Označení Vlastnosti 

125 aţ 135 kHz LF (Low Frequency)  

 

10 km – 1 km 

–  malý dosah, většinou do 10 cm (max. 

…50cm);      

–  vysoké výrobní náklady; 

–  malá přenosová rychlost;  

–  kovy a kapaliny nemají vliv na 

…signál;  

–  neexistují antikolizní mechanismy. 

13,56 MHz HF   (High   Frequency) 

100 m – 10 m 

–  čtecí dosah do 1 m;  

–  nízká cena štítku;  

–  signál se odráţí od kovů a obtíţně    

…prochází   kapalinami;  

–  dostatečná přenosová rychlost. 

860aţ 930 MHz UHF   (Ultra High 

Frequency) 

 

1 m – 100 mm 

–  čtecí dosah do 3 (Evropa) nebo 5 m,  

–  nejniţší cena štítku;  

–  signál je značně absorbován kovy a 

…zcela kapalinami;  

–  vysoká přenosová rychlost. 

2,45 GHz a 5,8 

GHz 

MW (Microwave) 

 

100 mm – 10 mm 

–  čtecí dosah aţ 10 m;  

–  vysoká cena tagu;  

–  signál extrémně absorbují kapaliny;  

–  moţnost kolize s některými typy 

…bezdrátových počítačových sítí a 

…jiných zařízení;  

–  nejvyšší přenosová rychlost. 

Tab. 3. Frekvenční pásma určená pro systémy RFID a odpovídající vlastnosti systémů  

 

Frekvenční pásmo Zeměpisná oblast Max. povolený výkon 

865 aţ 870 MHz Evropa 0,5 W 

902 aţ 928 MHz Amerika 4 W 

917 aţ 922 MHz Čína 2 W 

918 aţ 926 MHz Austrálie 1 W 

865 aţ 867 MHz Indie 4 W 

Tab. 4. Maximální povolené výkony v systémech s pasivními štítky RFID v pásmu UHF  [2] 



16 

 

4. MĚŘENÍ 

    Hlavním cílem této práce je testování průmyslové antény pro technologii RFID. Pouţili 

jsme systém firmy Sick, sloţený z antény RFA 641-3440, která pracuje na frekvenci 860-  

960 MHz, čtečky RFI 641-0422 a tagu Alien ALN 9540 pracující taktéţ na frekvenci 860- 

960 MHz.  

    Při základním testování výše uvedené průmyslové antény s příslušenstvím v rámci 

laboratorního pracoviště, bylo úkolem zjistit čtecí vzdálenost zvoleného tagu  Alien  ALN-

9540 od antény RFA 641 a čtečky RFI 641. Čtecí vzdálenost je závislá na mnoha kritériích, 

např. typu zvoleného tagu, elektromagnetickém rušení, orientaci tagu a typu antény.  

    Při měření byla anténa RFA 641 připevněna na konzolu ve výšce 100 cm a připojena 

pomocí koaxiálního kabelu se čtecím zařízením RFI 641 napájeným pomocí prodluţovacího 

kabelu z elektrické sítě 220 V.  

    Nejprve byla vytvořena čtvercová  síť o délce jedné strany 50 cm aţ do vzdálenosti 550 cm 

od hrany antény a 550 cm do stran od osy antény, coţ je vzdálenost při které bude pracovat 

daný systém v provozu a tudíţ byl pro nás rozhodující. 

    Testovali jsme čtecí vzdálenost tagu, v horizontální a vertikální ose antény a jaký vliv má 

materiál na kterém je tag přiloţen na zachycení radiofrekvenční vlny. Výsledky a popis 

jednotlivých měření jsou uvedeny dále.  

    Při těchto měřeních bylo ověřováno, jaký vliv na čtecí vzdálenost bude mít umístění tagu 

na kovovou podloţku, tag umístěný na polystyrénovou desku, takovým způsobem, ţe tag 

nebyl v přímé viditelnosti antény. Na posledním měření jsme vyzkoušeli čtecí vzdálenost tagu 

umístěného na plastové láhvi naplněné kapalinou, vodou. Výsledky a popis jednotlivých 

měření jsou rovněţ uvedeny dalších kapitolách. 

    Všechny naměřené hodnoty v grafech jsou uvedeny v metrech.  
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4.1. Použitá anténa SICK RFA 641-3440 

    Jedná se o multi-účelovou UHF anténu s širokým frekvenčním rozsahem, který umoţňuje 

pouţití v Evropě a USA (viz. obr 7). Vlastnosti této antény jsou ideální pro pouţití 

v logických a průmyslových aplikacích. Kompaktní konstrukce umoţňuje rychlé a flexibilní 

instalace. Vyzařovací úhel umoţňuje vyuţití pro všechny standardy (FCC, EN 300220, EN 

302208). Anténa RFA 641-3440 v kombinaci s anténním kabelem můţe být instalována aţ ve 

vzdálenosti 10m od čtečky Sick RFI 641. Základní údaje dané antény Sick 641 jsou uvedeny 

v tab. 5. [5] 

 

Obr. 7 Anténa RFID Sick RFA 641-3440  [5] 

 

Typ  RFA 641- 3440 

Frekvenční  dosah 860 – 960 MHz (Evropa a USA) 

Polarizace  Kruhová polarizace 

VSWR- poměr stojatých vln, mezi max. a 

min. napětím 
<1,3:1 

Zisk 7dB ± 1dB 

Připojení Cable 0,3m, N socket, impedance 50 Ohm 

Pouzdro Plast, 4x závitový otvor pro montáţ  
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Rozměry 254,5 mm x 253 mm x 56,5 mm 

Hmotnost 0,47 kg 

Teplota -20 aţ +70 ºC 

Vlhkost 5 – 95 % , nekondenzující 

Tab. 5 Základní parametry antény Sick RFA 641  [5] 

 

4.2. Čtečka Sick RFI 641-0422 

    Jedná se o čtečku s nastavitelnou vysílací frekvencí v rozmezí UHF (860-960 MHz) a 

volitelnou regionální alokací v souladu s platnými normami, jako je EPCglobal a    

ISO 18000-6, mohou být čtečky RFI 641 pouţity globálně spolu se širokopásmovými tagy. 

Čtečka FRI 641 (obr. 8) je určená pro sběr dat o materiálových tocích, portálových aplikacích, 

stejně jako pouţití na dopravník. Dlouhý čtecí dosah, vysoká rychlost čtení a rychlý přenos 

dat umoţňují FRI 641 získat velké mnoţství pasivních tagů aplikovaných na objekty nebo 

celek zároveň. V rozsahu antén můţe čtečka RFI 641 číst data uloţená v tagu a psát data do 

tagu. Čtečka RFI 641 disponuje externím napájecím zdrojem a lze k ní připojit čtyři antény. 

Pro datovou komunikaci jsou k dispozici dvě datová rozhraní Ethernet s přenosovou rychlostí 

10/100 Mb/s a RS-232 s rychlostí 115 kb/s. Sick RFI 641 pouţívá dvouprocesorový systém 

s operačním systémem na bázi OS Unix. Čtyři kontrolní LED diody na krytu indikují 

stav  jednotky, základní prvky čtečky RFI 641 jsou uvedeny v tabulce 6 a technické údaje 

čtečky RFI 641 jsou uvedeny v tabulce 7.  [6] 

 

Výhody čtečky RFI 641 jsou: 

 rychlá a jednoduchá montáţ; 

 konfigurace přes webový prohlíţeč (PC); 

 vnitřní filtrování dat; 

 flexibilní data  na výstupu; 
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 spínací vstupy pro spouštění; 

 spínací výstupy pro řízení procesů. 

 

 

 

 

Obr. 8 Čtečka Sick RFI 641- 0422  [6] 
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1 – kontrolní LED 4x  5 – typový štítek 

2 – Ethernet připojení 6 – připojení napájení 

3 – zásuvný modul pro přepínání vstupů a 

vvvvvýstupů 

7 – připojení antén 

4 – RS 232 připojení 8 – LBT anténní připojení 

Tab.6 Základní prvky čtečky RFI 641 

 

 

Frekvenční rozsah 860-960 MHz (pro Evropu a USA) 

Splněné normy ISO 18000-6 B, ISO/IEC 18000-6 C, EPC Gen 2 Class 1 

Optické ukazatele 4x LED 

Anténa vstupy 5x 

Ethernet datového rozhraní 1 x, 8-pin RJ 45 konektor, 10/100 MBit 

RS 232 datové rozhraní 
1 x, 9-pin D Sub socket, 1,2 aţ 115,2 kBd 

 

Teplota(provozní/skladovací) 
-20 aţ +60 ° C/-40 aţ +85 ° C  

 

Hmotnost 2.95 kg 

Rel. vlhkost 
5 aţ 95%, non-kondenzační  

 

Tab. 7 Základní technické údaje čtečky RFI 641  [6] 

 



21 

 

4.3. Tag Alien ALN 9540 

    Tag od  světově známého výrobce Alien ALN 9540 Squiggle, přeloţeno klikyhák           

(viz. obr. 9) přináší špičkový rozsah a pro svou vysokou spolehlivost a nízkou pořizovací 

cenu nachází široké vyuţití v RFID aplikacích.  

    Jedná se o  tag ALN 9540,  pracující na frekvenci 860 do 960 MHz, uplatňující standard  

EPC a specifikaci Gen 2 Class 1 (tab.8).  Tag ALN 9540 vyniká vysokým výkonem při 

umístění na výrobky obsahujících kov a vodu nebo např. kovové přepravní palety. 

 

Obr. 9 Tag Alien ALN 9540  [7] 

 

Provozní teplotní rozsah -25   aţ  +65 ºC 

EPC paměť 96 bit 

Počet programování 10000 zapisovacích cyklů 

Provozní frekvence 
860-960 MHz pro USA,  Asie, Evropa, 

Afrika 

Rozměr tagu 97 mm x 11 mm 

Tab. 8  Základní údaje tagu ALN 9540 [7] 
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4.4. Měření vzdálenosti dosahu tagu v horizontální poloze 

 

    Tag byl umístěn ve výšce cca 100 cm a  vzdálenosti 50 cm od přední hrany  antény        

v horizontální poloze ( viz. obr. 10).  Pohybovali jsme tagem  do  stran  od osy antény  vpravo 

a vlevo a sledoval LED diodu na čtečce, která signalizovala zda je tag stále pomocí 

elektromagnetického pole v do sahu antény. Po zapsání naměřené vzdálenosti, jsme tag  

posunuli o 50 cm od předešlé měřící vzdálenosti na vzdálenost 100 cm. Takto bylo 

postupováno aţ na vzdálenost 550 cm. V grafu 1 je přesně graficky znázorněno, v jaké 

vzdálenosti byl tag čtečkou zachycen a jaký vytvořil lalok.  

    Maximální čtecí vzdálenost, kdy byl tag zachycen anténou, čtečkou byla 12 m. 

 

 

 

 

Obr. 10 Měřící poloha tagu ALN 9540 k anténě RFA 641 [5] 
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Graf 1  Měření čtecí vzdálenosti tagu v horizontální poloze k anténě. 

 

4.5. Měření vzdálenosti dosahu tagu ve vertikální poloze 

 

    Opět byl tag umístěn ve výšce cca 100 cm a vzdálenosti 50cm od přední hrany antény, ale 

tentokrát jsme měřili čtecí vzdálenost tagu ve vertikální poloze (viz. obr.11), protoţe tag 

umístěný na výrobku nebo výrobky na paletě, můţe mít různou polohu, ne vţdy jen 

horizontální, ale i vertikální. Proto jsme se zaměřili i na tuto moţnost polohy tagu a provedli 

jsme měření. Orientace tagu vzhledem k anténě je velmi významná. Nevhodná orientace 

způsobí zkrácení čtecí vzdálenosti.  Graf 2 nám ukazuje výsledky měřené tagu ve vertikální 

poloze. 

 

 



24 

 

 

Obr. 11 Měřící poloha tagu ALN 9540 k anténě RFA 641 [5] 

 

 

Graf 2 Měření čtecí vzdálenosti tagu ve vertikální poloze k anténě. 
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4.6. Měření vzdálenosti dosahu tagu v horizontální poloze s pootočenou 

anténou o 90º 

    Toto měření s pootočenou anténou o 90º (obr.12) má simulovat anténu umístěnou              

na konstrukci či rámu v určité, dané výšce a zároveň čtecí vzdálenost tagu,  respektive čtecí 

výšku tagu. Při praktickém měření, bychom museli umístit anténu do výšky cca 350 cm a poté 

provádět měření od takto umístěné antény vertikálně směrem nahoru do výšky 260 cm od osy 

antény. Shodné měření by muselo být provedeno i směrem dolů ve vertikální rovině od osy 

antény. Proto byla anténa pootočena o 90º a měření proběhlo v horizontální ose. V praxi       

se na rám umísťuje několik antén připojených k jedné RFID čtečce, protoţe můţe nastat 

situace, kdy elektromagnetické záření se odráţí od elektricky vodivých ploch ve stejném úhlu  

jako na tyto plochy dopadá. V závislosti na tom, v jakém bodu fáze se odraţené vlny setkají 

dojde buď k zesílení signálu, nebo k jeho utlumení. V praxi můţe dojít i k nejméně vhodnému 

stavu, kdy odraţená vlna prakticky ruší vlnu příchozí a v daném místě pak není moţné tagy 

číst. Výsledky měření čtecí vzdálenosti dosahu tagu jsou uvedeny v grafu 3. 

  

 

Obr. 12 Měřící poloha tagu ALN 9540 k anténě RFA 641 [5] 
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Graf 3 Měření čtecí vzdálenosti tagu v horizontální poloze s pootočenou anténou o 90º. 

 

 

4.7. Měření vzdálenosti dosahu tagu ve vertikální poloze s pootočenou 

anténou o 90º 

 

    Postup měření čtecí vzdálenosti dosahu tagu ve vertikální poloze s pootočenou anténou se 

podobal postupu měření s horizontální polohou tagu. Opět jsme anténu pootočili o 90º a daný 

tag byl před anténu umístěn ve vertikální poloze (viz. obr 13). Výsledky měření čtecí 

vzdálenosti tagu jsou zapsány do grafu 4. 
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Obr. 13 Měřící poloha tagu ALN 9540 k anténě RFA 641 [5] 

 

 

 

Graf 4 Měření čtecí vzdálenosti tagu ve vertikální poloze s pootočením antény o 90º. 
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4.8. Měření vzdálenosti dosahu tagu umístěného na kovu 

 

4.8.1. Tag v přímém kontaktu s kovem 

    Při tomto měření čtecí vzdálenosti dosahu tagu ALN  9540 umístěného v přímém kontaktu 

s kovem, v našem případě se jednalo o hliníkový plech jehoţ rozměry byly 250 mm                

x 100 mm x 4 mm, nás zajímalo jaký vliv bude mít kov na čtecí vzdálenost tagu. Čtecí 

vzdálenost je závislá na mnoha kritériích. Jedno z těchto kritérií je, ţe kovy pohlcují 

elektromagnetické vlny a tím nám zkracují čtecí vzdálenost, v našem případě 

elektromagnetické vlny vysílané z čtečky pomocí antény a zachycené tagem. Maximální čtecí 

vzdálenost tagu v ose antény byla naměřena 30 cm od antény. Vzhledem k malé naměřené 

vzdálenosti nebyl graf vytvořen.    

    Měření bylo provedeno v pozici tagu vůči anténě v horizontální i vertikální poloze.  

 

4.8.2. Tag umístěn 10 mm před kovový plech 

    Při druhém měření vzdálenosti dosahu tagu ALN 9540, umístěného na kovu,                   

jsme se rozhodli oddálit tag od hliníkového plechu na vzdálenost 10 mm. Tímto měřením 

jsme dosáhli delší čtecí vzdálenosti tagu, v porovnání s tagem umístěným v přímém kontaktu 

s kovem. Výsledky měření jsou zobrazeny v grafu 5. 

    Měření bylo provedeno v pozici tagu vůči anténě v horizontální i vertikální poloze. 

 

Graf 5 Porovnání čtecí vzdálenosti tagu v horizontální (modrý lalok) a vertikální (červený 

lalok) poloze k anténě, který je vzdálen 10 mm od hliníkového plechu. 
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    Při porovnání výsledků měření čtecí vzdáleností tagů umístěných 10 mm před hliníkovým 

plechem, lze konstatovat, ţe čtecí vzdálenost tagu, který je v horizontální poloze vůči anténě 

má kratší, ale širší čtecí vzdálenost. Tag ve vertikální poloze vůči anténě má uţší, ale delší 

čtecí vzdálenost. Z výsledků lze usoudit, ţe pokud by se jednalo např. o montáţní linku a 

mohli bychom orientaci tagu vůči anténě ovlivňovat, zvolili bychom si orientaci tagu, celého 

RFID systému podle toho, zda chceme delší či širší čtecí vzdálenost.   

 

4.8.3. Tag umístěn 20 mm před kovový plech 

 

    Vzhledem k výsledkům předešlých měření, jsme se rozhodli provést další měření čtecí 

vzdálenosti tagu. Technologie firmy Sick, konkrétně čtečka RFI 641, anténa RFA 641 

společně s tagem ALN 9540 má být pouţitá v provozu na snímacím portálu, přes který budou 

projíţdět převáţně výrobky z kovů, proto jsme potřebovali dosáhnou delší čtecí vzdálenosti 

tagu. Umístili jsme tag opět na totoţný hliníkový plech, ale zvýšili jsme vzdálenost tagu       

od hliníkového plechu na 20 mm. Tímto jsme dosáhli výrazně delší čtecí vzdálenosti tagu. 

Výsledky naměřených hodnot nám ukazují na kratší, ale podstatně širší čtecí vzdálenost tagu 

horizontálně umístěného k anténě. Tag ve vertikální poloze k anténě dosahuje delší čtecí 

vzdálenosti, přibliţně o 130 cm, ovšem lalok je úzký a na konci nám tvoří ostrou špičku. 

Výsledky měření jsou zobrazeny v grafu 6.   

    Měření bylo provedeno v pozici tagu vůči anténě v horizontální i vertikální poloze. 

 

Graf 6 Porovnání čtecí vzdálenosti tagu v horizontální (modrý lalok)  a vertikální (červený lalok) 

poloze k anténě, který je vzdálen od hliníkového plechu 20 mm. 
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4.9. Měření vzdálenosti dosahu tagu umístěného na polystyrénové desce  

 

    Při měření čtecí vzdálenosti tagu na polystyrénové desce o rozměrech 150 mm x 150 mm    

x 30 mm jsme zvolili umístění na tagu, který nebyl v přímé viditelnosti antény, to znamená,     

ţe mezi anténu a tag byla vloţena polystyrénová  deska, přičemţ tag byl přiloţen                       

na polystyrénovou desku. Maximální čtecí dosah tagu ve vertikální poloze byl naměřen ve 

vzdálenosti 10 m od antény. Výsledky měření jsou zobrazeny v grafu 7. 

    Bylo provedeno měření čtecí vzdálenosti tagu na polystyrénové desce, kdy tag byl opět     

na tuto desku přiloţen, ale v přímé viditelnosti na anténu. Bylo dosaţeno podobných výsledků 

měření vzdáleni tagu. Maximální dosah tagu byl naměřen v ose antény 11 m. 

 

 

Graf 7 Porovnání čtecí vzdálenosti tagu umístěného na polystyrénové desce v horizontální      

(modrý lalok) a vertikální (červený lalok) poloze k anténě. 
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4.10. Měření vzdálenosti dosahu tagu umístěného na plastové láhvi 

naplněné vodou  

 

    Při tomto měření nás zajímalo jaký negativní vliv na čtecí vzdálenosti tagu bude mít PET 

láhev naplněná vodou. Tag byl nalepen na PET láhev a měřili jsme dosaţitelnost tagu 

v poloze horizontální i vertikální a zda se tyto naměřené hodnoty budou od sebe lišit. Dále nás 

zajímalo jakou čtecí vzdálenost tagu naměříme, kdyţ tag nebude v přímé viditelnosti antény, 

respektive nakolik nám voda v láhvi pohltí elektromagnetické vlny a tím nám sníţí čtecí 

vzdálenost tagu. Výsledky měření jsou zobrazeny v grafu 8 a 9. 

 

 

Graf 8 Porovnání čtecí vzdálenosti tagu umístěného na PET láhvi v horizontální (modrý 

lalok) a vertikální (červený lalok) poloze k anténě. 
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Graf 9 Porovnání čtecí vzdálenosti tagu umístěného na PET láhvi v horizontální (modrý 

lalok) a vertikální (červený lalok) poloze k anténě, kdy tag není v přímé viditelnosti antény. 
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5. ZÁVĚR 

    Cílem této práce bylo testování průmyslové antény pro technologii RFID na laboratorním 

pracovišti. Pracoviště se skládalo ze čtečky Sick RFI 641-0422, antény RFA 641-3440 a tagu 

Alien ALN 9540. Celý výše jmenovaný systém pracoval na frekvenci UHF 860-960 MHz. 

    Testování bylo zaměřeno na čtecí dosah tagu v horizontální a vertikální poloze k dané 

anténě, čtecí dosah tagu, který byl umístěn na polystyrénu, kovu od něhoţ byl tag oddalován 

na hodnotu 10 mm, 20 mm a čtecí dosah tagu umístěného na PET láhev, která byla naplněná 

kapalinou, vodou.  

    Při testování antény RFID technologie, měření čtecí vzdálenosti tagu v horizontální            

a vertikální poloze, který nebyl připevněn na ţádnou podloţku, bylo dosaţeno čtecího pole 

dlouhého 12 m a širokého 4,6 m. Tag, který byl připevněn na hliníkový plech v přímém 

směru k anténě dosáhl čtecí vzdálenost 30 cm. Abychom zvýšili čtecí dosah tahu, oddálili 

jsme tag od hliníkového plechu o 10 mm a čtecí pole se prodlouţilo na 1,7 m v horizontální 

poloze tagu a 2,5 m ve vertikální poloze tagu k anténě. Následně jsme tag oddálili od 

hliníkového plechu na 20 mm a naměřili jsme čtecí pole v horizontální poloze v délce 5,2 m a 

šířce 2,6 m a vertikální poloze 6,5 m délky a šířky 1,6 m. 

    Testování antény a čtecího dosahu tagu na polystyrénové desce, který nebyl v přímé 

viditelnosti antény, byla naměřena čtecí vzdálenost tagu 10 m a šíře 2,8 m ve vertikální 

poloze, v horizontální poloze tagu délky 5,2 m a šířky 2,4 m. 

    Čtecí vzdálenost dosahu tagu umístěného na PET láhvi s vodou, byla naměřena v délce   

1,1 m a šířce 0,55m.  

    Z dosaţených výsledků měřením lze předpokládat, ţe v provozních podmínkách 

nedosáhneme takových naměřených parametrů. V těchto prostorech vznikají vlivem okolních 

materiálů oblasti se sníţenou moţností čtení tagů v předpokládaném čtecím poli anebo          

je moţné číst tagy i na místech neočekávaných a neţádoucích. 

    Testovaný systémy na frekvenci UHF 860-960 MHz, respektive 868 MHz pro Evropu,     

má nesporné výhody, zejména pro větší dosah, avšak za přítomnosti kovů a kapalin               

se výrazně sníţí dosah čtecího pole. Pokud tag na výrobek, součástku z kovu nebo obsahující 

kapalinu umístíme tak, ţe vznikne mezera mezi materiálem a tagem, například vhodnou 

podloţkou můţeme dosáhnout výrazně větších čtecích vzdáleností tagů. Výsledky testování 

nám dokazují, ţe čtecí vzdálenost je závislá na mnoha kritériích a ovlivňuje ji vhodně zvolený 

typ antény, tagu a elektromagnetické rušení. Testováním jsme se přesvědčili, ţe 

nezanedbatelný vliv na čtecí dosah tagu má i jeho orientace k anténě.  
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