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PŘÍLOHA Č. 1 

Hardware použitý při měření 

RFID tag  Alien ALL 9540-02
1
 

 Frekvence: 900 Mhz 

 Typ: EPC Class 1 Gen 2 

 Čtecí vzdálenost: 10 cm 

 Paměť: 248 bitů 

 Pracovní teplota: -20 °C až +80 °C 

UHF RFID Heat Ressistant Tag H86-S91-T200
2
 

 Frekvence:  860 - 960MHz 

 Typ: EPC Class1 Gen2 

 Paměť: 240bitů (EPC oblast 96bits) 

 Rozměr: 40mm x 8mm 

 Pracovní teplota: -40°C až +200°C 

 Další vlastnost: voděodolný 

Stolní čtečka 

Ke stolní čtečce nejsou podrobnější informace. Jedná se dle Ing. Jana Gottfrieda, 

Ph.D. o čtečku vyrobenou v rámci RFID laboratoře na VŠB-TU Ostrava pro její potřeby. 

Nicméně její charakteristika se podobá vlastnostem jiných stolních čteček a z hlediska 

velikosti antény taktéž mobilním ručním čtečkám. 

                                                 

1
 DIYTrade China manufacturers suppliers [online]. c1999-2011 [cit. 2011-03-28]. Alien EPC Gen2 tag. 

Dostupné z WWW: <http://www.diytrade.com/china/4/products/3902737/ALIEN_EPC_Gen2_tag.html>. 

2
 Rfidtag.cz [online]. c2011 [cit. 2011-03-28]. UHF RFID Heat Resistant Tag. Dostupné z WWW: 

<http://www.rfidtag.cz/htD22M03.html>. 
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Stacionární čtečka Impinj Speedway Revolution R420
3
 

 

Obrázek 1: Impinj Speedway Revolution R420 

 EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C 

 Připojitelné 4 antény 

 Provozní teplota: -20 ºC až +50 ºC  

 Vlhkost prostředí: 5 až 95 %, bez kondenzace 

 Rozměry: 19 x 17,5 x 3 cm 

Klíčovou vlastností čtečky je, že pomocí patentované technologie autopilot je schopna 

poskytnout za jakýchkoli okolnosti ten nejlepší možný výkon. Ten je často ovlivněn 

prostředím, ve kterém se čtečka nachází (stupeň interference či hustota rozmístění tagů).  

Technologie autopilot se skládá z několika částí. První umožňuje optimalizaci 

konfigurace čtečky s přihlédnutím na množství tagů v prostředí i interference, které se v něm 

vyskytují. Čtečka je dále schopna aktivace jen za předpokladu, že se ve sledovaném prostředí 

nacházejí tagy, k jejichž přečtení je určena, nehledě na jiné RF signály. Tato vlastnost 

se projeví především v úspoře energie. Autopilot dále nabízí automatické nastavení antén. 

Čtečka je schopna rozpoznat, že se určité množství tagů nachází v blízkosti jedné antény 

a sama se zaměří na tuto anténu, na úkor antén dalších
4
. 

                                                 

3
 Impinj [online]. c2010 [cit. 2011-03-28]. Impinj's UHF Gen 2 RFID Speedway Revolution RFID Reader. 

Dostupné z WWW: <http://www.impinj.com/Speedway_Revolution_Reader.aspx>. 

4
 RFID portál [online]. 2011 [cit. 2011-03-28]. Impinj představil revoluční čtečku. Dostupné z WWW: 

<http://www.rfidportal.cz/index.php?page=clanek&art=644>. 
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RFID anténa Metra Blansko RFA01
5
 

 

Obrázek 2: Anténa RFA01 

Anténa je určena pro UHF RFID stacionární čtecí zařízení. Velký čtecí dosah 

je podpořen ziskem antény až 7 dB. 

 Zisk: 7 dB 

 Vyzařovací úhel: 65° 

 Anténní konektor: SMA–f 

 Kmitočtový rozsah: 865–870 MHz 

 Rozměry: 260 × 260 × 55 mm 

                                                 

5
 Metra Blansko [online]. c2010 [cit. 2011-03-28]. RFA01 UHF RFID anténa. Dostupné z WWW: 

<http://www.metra.cz/rfid/uhf-rfid-anteny/rfa01-uhf-rfid-antena.htm>. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

GDTI 

Global Dokument Type Identifier (GDTI) je určen ke globálně unikátní identifikaci 

dokumentu. V rámci třináctimístné struktury obsahuje GDTI „Company prefix“ a vlastní 

identifikační sekvenci. Dále může následovat volitelné – nepovinné sériové číslo, které 

umožňuje vydavateli jednoznačně identifikovat každý jednotlivý výtisk daného dokumentu
6
. 

GIAI 

Globální identifikátor majetku (GIAI – Global Individual Asset Identifier) je určen 

k evidenci veškerého majetku včetně vratného majetku, který nevyžaduje kategorizaci. 

Majetek označený GIAI je jednoznačně identifikován prostřednictvím „Company prefixu“ 

a evidenčním číslem. Usnadňuje evidenci a inventární kontrolu jednotlivého majetku 

a záznamy o majetku. Možné použití zahrnuje evidenci majetku jako jsou měřící zařízení, 

elektronické vybavení, požární výzbroj, případně evidenci strojů a jejich příslušenství 

v půjčovnách
7
. 

 

 

                                                 

6
 Gs1.cz [online]. c2009 [cit. 2011-03-28]. GDTI – Global Dokument Type Identifier. Dostupné z WWW: 

<http://gs1.cz/>. 

7
 Gs1.cz [online]. c2009 [cit. 2011-03-28]. GIAI – Global Individual Asset Identifier. Dostupné z WWW: 

<http://gs1.cz/>. 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Analýza stromem poruch (Fault Tree Analysis) 

Analýza stromem poruch (sestavení schématu poruch) - FTA - je jedna z klasických 

metod pro identifikaci nebezpečí (zdrojů rizika). Je speciálně používána při určení kombinací 

poruch, které mohou vést k havárii nebo poruše systému. Existuje řada variant této metody, 

pro všechny jsou však společné symboly pro popsání příčin havárie. 

Strom poruch má tzv. TOP (vrcholovou) událost, která je hlavní nežádoucí událostí. 

Ve spojení s touto událostí lze použít OR GATE (hradlo nebo) pro několik vstupních případů. 

OR GATE specifikuje, že výstupní událost může nastat, jestliže se přihodí jakýkoliv vstupní 

případ. Lze použít i AND GATE (hradlo a), což vyjadřuje, že výstupní událost nastane pouze 

tehdy, když nastanou všechny vstupní případy. Používají se i jiné symboly, např.  obdélník,  

kruh, kosočtverec, viz Obrázek 3. 

 

Obrázek 3: Symboly užívané pro sestavení schématu poruch (stromu poruch) 

Velmi důležité při využití této metody je, jak zvolit vrcholovou událost a jak vskutku 

zodpovědně sestavit strom poruch.  

Při této metodě lze postupovat ve čtyřech nebo pěti stádiích. V prvém stádiu je 

zvolena vrcholová událost a možné příčiny jsou identifikovány obecně, např. morfologickým 

vyhledáváním nebo studiem údajů získaných např. ze zaznamenaných havárií. Alternativně 

může být použita analýza stromem nebezpečí (Hazard Tree Analysis), jestliže má sestavený 
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standardní strom poruch sloužit k určitému specifickému použití. Analýza stromem nebezpečí 

a stromem poruch spolu do značné míry souvisejí, takže nebezpečné stavy mohou být určeny 

na specifických místech provozu nebo provozního zařízení. 

Dalším krokem je identifikace různých "řetězových" poruch v provozu (v zařízení) 

vedoucích k vrcholové události. Zde se provádí např. vyhledávání způsobu poruch 

jednotlivých komponent. Závěrem by měly být zjištěny jednotlivé příčiny poruch komponent. 

Analýza pomocí stromu poruch patří k nejčastěji používaným způsobům 

pro vyhodnocování spolehlivosti používaných systémů. Tento postup poskytuje stručný, 

uspořádaný a přehledný popis možných poruch uvnitř systému, které mohou vést k předem 

definované nežádoucí události. Právě tyto vlastnosti zaručují perspektivnost této metody. 

Analýzou stromu poruch vytvoříme tedy přehledné a systematické vizuální zobrazení, 

ze kterého je na první pohled patrno, jakým způsobem přispívají jednotlivé základní prvky 

k poruchovosti systému. 

Metoda může být využita jak pro kvalitativní, tak pro kvantitativní analýzu, umožňuje 

poměrně snadno vyhledat "slabá místa" systému a odhalit aspekty důležité z hlediska 

spolehlivosti. Je osvědčeným, dobře propracovaným postupem užitečným v oblasti 

projektování i provozování technologických procesů
8
. 

                                                 

8
 BARTLOVÁ, Ivana ; BALOG, Karol. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií I.. 2. vydání. 

Ostrava : SPBI, 2007. 191 s. ISBN 978-80-7385-005-0. 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Analýza možností poruch a jejich následků (Failure Modes and Effects 

Analysis) 

Analýza možností poruch a jejich následků (FMEA) hodnotí možné poruchy zařízení 

a jejich vlivy na technologický proces, k nimž může dojít na různých úrovních - v systému, 

subsystému nebo v jeho komponentách. 

  Používá se k identifikaci možností druhu poruch jednotlivých zařízení 

a systémů. Může být rozšířena o četnost výskytu poruch nebo o jejich pravděpodobnost. 

V tom případě se provádí Failure Modes, Effects and Criticality Analysis - FMECA. 

  FMEA je jedním z prvních systematických postupů pro analýzu poruch, 

využívá se od 50. let. Jejím principem je zkoumání každé komponenty systému a zodpovězení 

následujících otázek: 

 jak se může komponenta poškodit, 

 co se může stát, když se komponenta poškodí. 

Je pomůckou v celkové analýze rizika, její výsledky jsou zpracovány tabulkově. 

Používá se různých forem záznamu, např. stejný záznam jako u HAZOPu. 

  Závěrečným krokem při této analýze je studium kritičnosti poruch, přičemž 

se vybírají ty případy poruch, které jsou nejzávažnější. Kategorie kritičnosti uvádí Rogers 

v „Safety Engineering Handbook“ následovně (viz Obrázek 4). 

 

Obrázek 4: Tabulka kategorií kritičnosti 
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Úspěch FMEA závisí na dobré koncepci odhadu, jaké možné poruchy se mohou 

přihodit ve výrobním procesu, na výrobním zařízení a jaké příčiny je způsobují.  

Při použití analýzy možnosti poruch a jejich následků se mohou projevit následující 

nedostatky: 

 z pohledu životnosti  komponent,   

 z pohledu nezpracování mnohonásobných poruch, 

 z pohledu působení skrytých vad. 

Existuje celá řada provozních operací, které se navzájem liší. Může se tedy stát, 

že záznam poruch a následků se velmi rozroste (záznam pro najíždění, odstavování, běžný 

provoz apod.). 

Snad největší nevýhodou této metody je, že jsou studovány a dokumentovány všechny 

možné poruchy komponent, tedy i ty, které nemají závažné následky. 

Jak již bylo uvedeno FMEA je jednou z prvních systematických metod pro analýzu 

poruch. Poprvé byla využita v padesátých letech v USA pro analýzy spolehlivosti složitých 

systémů v kosmickém výzkumu. Původně byla vyvinuta NASA pro projekt Apollo, dále 

následovalo její využití v jaderné energetice. Velmi brzy se však začala využívat v dalších 

oblastech, přičemž k jejímu značnému rozšíření došlo zejména v oblasti zajišťování 

bezpečnosti a řízení jakosti. V oblasti řízení jakosti se metoda využívá zejména 

v automobilovém průmyslu. Jako první ji začala využívat firma Ford v roce 1977, v Evropě 

se běžně uplatňuje v koncernu Volkswagen od roku 1984. 

Často se lze setkat s různými způsoby překladu názvu metody do českého jazyka. 

Podle normy ČSN IEC 812 lze pojem „failure mode“ chápat dvěma způsoby. V užším smyslu 

jde o konkrétní následek, jimž se porucha projeví (např. objeví se průsak na potrubí), v tomto 

smyslu nezahrnuje příčinu a souvislost vzniku poruchy. Zde je vhodným překladem „projev 

poruchy“ nebo „možná porucha“. Pojem „failure mode“ se však často využívá v širším 

smyslu, který popisuje vznik poruchy a její průběh. V tomto smyslu zahrnuje příčinu a další 

atributy, vhodným překladem je „možnost poruchy“. Proto je tedy vhodné název metody 

„Failure Modes and Effects Analysis“ do češtiny překládat jako „Analýza možností poruch 

a jejich následků“. Logickým rozšířením FMEA o zvážení kritičnosti a pravděpodobnosti 
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výskytu možných poruch hovoříme  o metodě FMECA (Failure Modes, Effects 

and Criticality Analysis) tedy „Analýze možností následků a kritičnosti poruch“. 

Prvním dokumentem, v němž byla popsána metoda FMEA, je americký vojenský 

předpis MIL-STD-1629A. Kromě již zmíněné normy ČSN IEC 812 je metoda FMEA 

obsažena v britském standardu BS 5760 - 5:1991
9
. 

                                                 

9
 BARTLOVÁ, Ivana ; BALOG, Karol. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií I.. 2. vydání. 

Ostrava : SPBI, 2007. 191 s. ISBN 978-80-7385-005-0. 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Analýza stromem poruch (FTA) - výsledek 
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PŘÍLOHA Č. 6 

Analýza možností poruch a jejich následků (FMEA) – výsledek 

Pravděpodobnost vzniku a existence rizika (P) – index nám určuje, jaká 

je pravděpodobnost vzniku rizika nebo nečekané události. 

Závažnost následků (N) – určuje jaké má dané riziko závažnost na funkčnost a chod 

systému.  

Odhalitelnost rizika (H) – tento index nám určí jak rychle a snadno lze danou událost 

či riziko odhalit. Je to ovlivněno hlavně přístupem, viditelností, manipulací a užíváním 

systému. 

Tabulka 1: Indexy rizik metody FMEA 

P - pravděpodobnost vzniku a existence rizika N - závažnost následků 

1 - nahodilá, velice nepravděpodobná 1 - malá závažnost 

2 - spíše nepravděpodobná 2 - větší závažnost 

3 - pravděpodobná, reálná hrozba 3 - vysšší závažnost 

4 - velmi pravděpodobný vznik 4 - vysoká závažnost 

5 - trvalá hrozba 5 - velmi vysoká závažnost 

H - odhalitelnost rizika R - míra rizika 

1 - jistota odhalitelnosti 0 – 3  - bezvýznamné riziko 

2 - vysoká odhalitelnost 4 – 10  - akceptovatelné riziko 

3 - střední odhalitelnost 11 – 50  - mírné riziko 

4 - malá odhalitelnost 51 – 100  - nežádoucí riziko 

5 - téměř žádná odhalitelnost 101 – 125  - nepřijatelné riziko 
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Tabulka 2: FMEA - porucha RFID aplikace 

FMEA - porucha RFID aplikace 

S
u
b
s
y
s
té
m

 

  Porucha Příčina Následek P N H R Opatření Kontrola P N H R 

H
a
rd

w
a
re

 

1 Nečitelnost tagu 
Špatné umístění 
tagu, chybějící tag, 
vadný tag 

Zcizení exponátu, 
nenačtení 
exponátu 

5 5 2 50 
Důsledné a správné 
uchycení tagů, pouţití 
vhodných tagů  

Kontrola 
funkčnosti 
uchycených tagů 

2 5 2 20 

2 Rušení tagu 
Cizí vlnění, odstínění 
tagu kovem či jiným 
materiálem 

Nečitelnost tagu 5 5 3 75 
Odstínění rušivých 
vln, správné uchycení 
tagu, vhodný tag 

Kontrola čitelnosti 
tagů 

2 5 3 30 

3 Nefunkčnost antény 
Nesprávná instalace 
antény, porucha 
antény 

Nepřečtení tagu, 
odcizení exponátu, 
neoprávněná 
manipulace 

3 4 4 48 
Otestování funkčnosti 
instalovaných antén 

Pravidelné 
zkoušení 
komunikace s tagy 

1 4 4 16 

4 Přerušené napájení antény 
Odpojená anténa, 
vadný přívod 

Anténa mimo 
provoz, nefunkční 
komunikace s 
tagem 

2 3 3 18 
Kontrola přívodu, 
řádné připojení 
napájení 

Pravidelné 
zkoušení 
komunikace s tagy 

1 3 3 9 

5 Vadný přívod antény 
Odpojený přívod, 
poškozený přívod 

Anténa mimo 
provoz, nefunkční 
komunikace s 
tagem 

2 4 2 16 
Zabezpečené a 
odolné přívody při 
instalaci 

Pravidelné 
zkoušení 
komunikace s tagy 

1 3 2 6 

6 Disfunkce ruční čtečky 

Porucha čtečky, 
špatné nastavení, 
chybná obsluha, 
rušení, stínění, vybitá 
baterie 

Nenačtení tagu, 
nefunkční 
komunikace s 
databází 

3 1 1 3 
Proškolení obsluhy, 
kontrola nastavení, 
pravidelné nabíjení 

Kontrola 
funkčnosti čtečky 

2 1 1 2 
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7 Disfunkce fixní čtečky 

Porucha čtečky, 
špatné nastavení, 
chybná obsluha, 
přerušené napájení 

Nenačtení tagu, 
nefunkční 
komunikace s 
databází 

3 5 4 60 

Správné nastavení, 
školení obsluhy, 
vhodný přívod 
napájení 

Kontrola napájení 
a funkčnosti 
čtečky 

2 5 4 40 

8 Porucha komunikační sítě 
Poškození nebo 
přerušení 
komunikačních cest 

Přerušení toku dat 3 5 3 45 

Testování 
komunikačních cest 
před uvedením do 
provozu 

Pravidelná 
kontrola 
komunikace 

2 5 3 30 

9 Porucha PC 
Poškození  některé z 
komponent 

Nemoţnost 
kontroly systému 

2 2 2 8 
Ţádné zvláštní 
opatření 

Kontrola provozní 
funkčnosti PC 

2 2 2 8 

S
o
ft
w

a
re

 

10 
Porucha software mobilní 
čtečky 

Špatná instalace, 
špatné nastavení, 
neznalost obsluhy, 
jiná vada 

Nelze komunikovat 
s tagem 

2 1 2 4 
Ověření správnosti 
instalace, proškolení 
obsluhy 

Kontrola správné 
funkce a propojení 
s databází 

1 1 2 2 

11 Porucha software fixní čtečky 

Špatné nastavení, 
chybná instalace, 
chyba obsluhy, jiná 
porucha 

Nelze komunikovat 
s tagem, 
neoprávněné 
vynesení exponátu 

2 5 4 40 
Ověření správnosti 
instalace, proškolení 
obsluhy 

Kontrola 
funkčnosti a 
načítání tag, 
kontrola 
komunikace s 
databází 

1 5 4 20 

12 Porucha software PC 
Špatná instalace, 
obsluha, konflikt s 
jiným software 

Nefunkčnost 
systému, 
komunikace, 
databáze  

2 4 4 32 Pravidelné zálohování 

Kontrola 
provedení 
zálohování 
systému 

2 2 4 16 

 

 


