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1 Úvod 

V dnešní globalizované společnosti si kladou firmy za cíl dosáhnout co moţná 

nejvyšších zisků při co nejniţších nákladech. Ovšem pokud se chceme drţet této tendence, 

neobejde se to bez počátečních investicí do nových technologií. Právě ty nám totiţ mohou 

pomoci dosáhnout niţších nákladů a zároveň zvýšit efektivitu v provozu.  

Pokud budeme mluvit o pouţívaných identifikačních technologiích, musíme 

zmínit čárové kódy, které jsou hojně pouţívány dodnes. V současnosti dochází k jejich 

kombinaci s QR code,  RTLS a RFID technologiemi ( tzv. Smart label).   

Technologie RFID (Radio Frequency Identification) je moderní technologie, která 

slouţí k identifikaci osob a objektů pomocí radiofrekvenčních vln. Tato metoda 

automatické identifikace je bezkontaktní a s její pomocí je moţné číst i více poloţek 

najednou. Zároveň dokáţe v reálném čase uchovávat, zaznamenávat a poskytovat 

informace o výskytu jednotlivých objektů. 

Tato technologie se stává v dnešní době, kdy je kladen stále větší důraz na co 

moţná nejrychlejší a přesné zpracování informací, velice ţádanou. V moderních 

průmyslových a logistických systémech jsou poţadovány maximální finanční úspory a 

efektivní vyuţití pracovních sil. Právě technologie RFID můţe vést ke zvýšení přesnosti, 

rychlosti a efektivnosti obchodních, skladových, logistických a výrobních procesů.  

RFID technologie nám umoţnuje nejen načítání tagů, které jsou v pohybu, ale 

také dokáţe načítat obrovské mnoţství tagů naráz. Můţeme tak získávat mnoho informací 

jiţ ve výrobě a to v reálném čase.  

Také ve skladech se RFID technologie dá vyuţít ke snadné evidenci uskladněných 

poloţek. Problém by mohl nastat pouze tehdy, pokud by tag nebyl na správném výrobku.  

V současnosti vyuţívá či má zájem vyuţívat RFID technologii stále více 

organizací a firem. Například policie chce mít přehled o majetku, především o zbraních, 

které by mohly být lehce zneuţity. Hasiči se o tuto technologii zajímají v souvislosti 

moţného označení prostor, ve kterých je uloţen nebezpečný materiál; ve zdravotnictví se 
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vyuţívá RFID náramku pro identifikaci pacienta a následné zobrazení jeho zdravotní karty 

pomocí čtečky. 

Tato práce se zabývá dynamickou metodikou pro čtení RFID tagů. Metodika 

představuje souhrn doporučených praktik a postupů, které bychom měli dodrţovat, pokud 

se chceme dobrat co moţná nejpřesnějšího výsledku prováděného testu. V podstatě se 

jedná o pracovní postupy při realizaci měření. 

Metodika nám říká, jaké prostředky a postupy bychom měli pro měření pouţít. 

Pokud budeme postupovat podle metodiky, měli bychom se při opakování testů dobrat 

stejných výsledků a to i v případě, ţe měření proběhne v jiné laboratoři. Díky zachování 

podmínek je měření snadno verifikovatelné a výsledky tím získávají vyšší hodnotu. 

Úkolem této práce je aplikovat dynamickou metodiku pro čtení RFID tagů 

v laboratoři ILAB. Práce bude obsahovat dynamickou metodiku v češtině, pracovní postup 

aplikace metodiky v ILAB, protokol a analýzu moţných řešení do budoucna. 
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2 Problematika RFID technologie 

Identifikace RFID technologií probíhá pomocí čtečky, antény a tagů. Stěţejním 

prvkem celého systému je tag, který slouţí jako médium pro uchování identifikátoru a 

dodatečných informací o označeném objektu. Informace uloţené na tagu můţeme načítat a 

přepisovat pomocí radiových vln. Pod pojmem RFID tag rozumíme jednotku, která se 

skládá z antény, mikročipu a podkladového materiálu. Anténou čtečka zjišťuje přítomnost 

jednotlivých tagů, elektromagnetické pole čtečky zároveň slouţí jako zdroj energie pro 

pasivní RFID tagy. Dotazované tagy po aktivaci odesílají identifikátor a případně další 

informace, které čtečka po přijetí anténou zpracuje. 

2.1 Historie 

Pokud chceme hovořit o technologiích RFID, musíme zajít mnohem hlouběji do 

historie. Vše pravděpodobně začalo, kdyţ britská vláda poţádala Sira Roberta Watsona 

Watta, aby vyvinul zbraň, která by fungovala na principu radiových vln - takzvaný  

„paprsek smrti“. Měla být tak účinná, aby roztavila kov či zneškodnila letadlo. Watson 

předal řešení problému svému týmu, který zjistil, ţe s dostupnou technikou není moţné 

zbraň sestrojit. Na základě výpočtů a měření ovšem bylo zjištěno, ţe je moţné určit polohu 

letadla pomocí odraţených radiových vln. Následným zpracováním těchto poznatků přišli 

roku 1939 Britové s technologií IFF (Identify Friend or Foe). Později začali přidávat do 

svých letadel přijímače a vysílače, které po přijetí signálu poslali svůj signál s identifikací 

spojeneckého letounu.  

 

Obrázek 1: Komunikace s radiovým operátorem [6] 
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V Sovětském svazu byl Léonem Thereminem vyvinut roku 1945 nástroj pro 

špionáţ. Přístroj byl schopen retransmitovat incidentové rozhlasové vlny s informacemi 

zvuku.  

 Harry Stockman v roce 1948 vydal dokument s názvem Komunikace s vyuţitím 

zpětného záření – "Communication by Means of Reflected Power". 

V 50. a 60. letech docházelo postupně k testům s radiofrekvenčními 

technologiemi po celém světě zejména v Japonsku, Evropě a USA. Byl vynalezen systém 

EAS (Electronic Article Surveillance), který poslouţil k ochraně zboţí v obchodě před 

krádeţí. Systém obsahoval pouze jednobitovou informaci (0,1) a přetrval aţ do 

současnosti. 

První koncept RFID systémů zveřejnil Mariem Cardullo v roce 1969, ovšem jiţ 

roku 1973 si Cardullo nechal patentovat opravdového předchůdce RFID systému. Ve 

stejném roce byl patentován i první tag s přepisovatelnou pamětí. 

V 90. letech vyvinula společnost IBM UHF (Ultra High Frequency) tag a 

provedla počáteční testy se společností Wall-Mart. Testy měly vést k zavedení technologie 

RFID do zmiňovaných obchodů, k čemuţ ovšem nikdy nedošlo, a IBM prodala technologii 

společnosti Intermec – jednomu z předních poskytovatelů čárových kódů. 

Přelom v RFID technologiích nastal v roce 1999, kdy byla na univerzitě 

v Massachusetts zaloţena společnost Auto-ID Center. Zde se změnil stávající pohled na 

technologie RFID, protoţe RFID čip přestal být nositelem samotné informace a byl pouţit 

jako nositel kódu, ke kterému byly informace přiřazeny na internetu či v databázi. Tímto 

krokem došlo ke zlevnění tagu i celé technologie. Zároveň vznikly dva celosvětové 

komunikační protokoly, byl specifikován EPC (Electronic Product Code) systém a 

struktura pro ukládání a manipulaci s daty uloţenými na internetu.  

Společnost GS1 zaloţila výzkumná centra po celém světě. Byly vyvinuty dva 

protokoly (Class 0 a Class 1), schéma číslování EPC – elektronický kód výrobku a síťová 

architektura pro vyhledávání dat spojených s RFID tagy na internetu. 
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2.2 RFID 

RFID je zkratka pro Radio Frequency Identification, tedy identifikace na radiové 

frekvenci. Celý tento systém pracuje ve frekvenčních pásmech. To znamená určité 

omezení z hlediska provozu, protoţe v těchto pásmech fungují i ostatní zařízení, např. 

mobilní operátoři. Celá tato technologie se podobá radaru, ale funguje na mnohem menší 

vzdálenost, i její provedení je o poznání menší tak, aby se dalo pouţít v dnešní době. 

Oproti radaru jsou objekty vybaveny anténou. RFID technologie je bezpochyby 

perspektivní bezkontaktní identifikace vyvinutá pro přenos a ukládání dat pomocí 

elektromagnetických vln.  

 

 

Obrázek 2: RFID technologie 

2.2.1 Frekvence 

RFID systém je moţné provozovat na různých vlnových délkách. Nejdůleţitější je 

tedy zvolit tu správnou. Z této volby totiţ následně vyjde celá řada dalších omezení, jako 

mohou být rychlost čtení a zapisování, dosah čtečky, zákonná omezení a moţnost pouţití 

v různém prostředí.   

Používané frekvence 

 125 – 134 KHz - LF pásmo - LF tagy - nízká frekvence 
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Tagy LF mají dosah pouze do 0,5m 

Malá rychlost čtení  

Vysoké výrobní náklady  

Je moţné je snímat na kovu a přes kapalinu 

 13,56 KHz - HF pásmo - HF tagy - vysoká frekvence 

Dosah do 1m 

Dostačující rychlost čtení 

Vysoké výrobní náklady 

Obtíţné čtení přes kapalinu 

 860 - 930 MHz - UHF pásmo - UHF tagy - velmi vysoká frekvence 

Dosah aţ desítky metrů 

Rychlost čtení je vysoká  

Nemoţnost čtení přes kapalinu 

Obtíţné čtení na kovech 

 2,45 GHz; 5,8GHz - MW tagy – mikrovlnná frekvence 

Dosah do 10 m 

Moţnost čtení i při velmi vysokých rychlostech  

Velmi vysoká pořizovací cena tagu 

 

Pro potřeby našeho testu nám poslouţí pásmo UHF, tedy velmi vysoká frekvence, 

které je také vhodné pro identifikaci objektů v logistice. 

Jelikoţ v kaţdé zemi byly volné různé frekvence, vznikly tři regiony, které by se 

daly zjednodušeně rozdělit na Americký kontinent, Evropu s Afrikou a Asii. Tyto 
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frekvence jsou pouze orientační, protoţe v různých regionech se mohou lišit i o několik 

MHz. Tyto výkyvy mohou mít na svědomí operátoři GSM, radiový nadšenci a pod.  

Regiony 

 1 Region – 865 – 869 MHz Evropa a Afrika 

 2 Region – 902 – 928 MHz USA, Kanada a Mexiko 

 3 Region – 950 – 956 MHz Japonsko a Asie 

 V tomto bodě nastává problém, jelikoţ čtečky nejsou celosvětově 

kompatibilní. A různé země mají různé protokoly. 

2.2.2 EPC 

EPC (Electronic Product Code) je kompaktní kód, který slouţí k jednoznačné 

identifikaci tagu, který ho obsahuje, nebo by se dalo také říci, ţe identifikuje objekt, na 

němţ je tag umístěn. Kód EPC byl vyvinut společností GS1, uţivatelům nabízí například 

moţnost rychlé a přesné identifikace obalů či konkrétního výrobku. 

 

Obrázek 3: EPC 

 

Tabulka 1. Struktura identifikačního čísla - EPC Class 1 (96bit) Tag 
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2.2.3 Protokol 

Protokol je základ pro komunikaci čtečky a tagu. Pokud nebude tag a čtečka 

pouţívat stejný protokol, nebudou spolu komunikovat. Protokol nám říká, jak bude tag 

komunikovat se svým okolím. Dnes se jiţ vyrábí čtečky přizpůsobené tak, aby rozuměly 

více protokolům a mohly přečíst více druhů tagů.  

Budeme pouţívat protokol LLRP (Low Level Reader Protokol). Protokol LLRP 

vznikl ve společnosti GS1 v roce 2007. Jedná se o standard pro specifikaci síťového 

rozhraní a komunikaci mezi čtečkou, tagy, hardwarem a softwarem. Slouţí pro usnadnění 

vyuţívání RFID technologie a pouţívá se u tagů UHF Gen 2. 

2.3 Technické prostředky 

2.3.1 Čtečka RFID 

Čtečka RFID je zařízení, které pomocí antény zprostředkovává komunikaci s tagy 

a čte jejich EPC kód. Čtečka můţe být součástí většího celku, který můţe obsahovat více 

antén, jako příklad můţeme uvést dveřní portál. Také se objevuje ve formě ruční čtečky 

nebo ručního snímače. Kaţdá čtečka můţe být napojená na ONS (Object Name Service). 

ONS reprezentuje počítač nebo server, který poté vyhledá v databázi kódů uloţeních na 

lokálním disku, nebo v databázi, která je přístupná přes internet, další informace o 

konkrétním EPC nebo přidá další. 

Čtečka RFID pouţívá jednu anténu pro vysílání a druhou pro příjímání, a nebo 

pouţívá jednu anténu pro obě funkce. Poté ale musí být oba směry odděleny cirkulátorem. 

Na výstupu vysílací části je detektor pro regulaci vysílaného výkonu a na vstupu přijímací 

části je zesilovač (LNA = Low Noise Amplifier). 

2.3.2 Pasivní tag 

Tyto tagy se vyznačují nepřítomností vnitřního napájecího zdroje. Energii 

získávají z příchozího elektromagnetického pole.  
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Činnost zařízení je následující - čtecí zařízení vyšle modulovaný signál, tzv. 

„wake-up” signál, který tag přijme, demoduluje pomocí diodového detektoru a přijatá data 

pošle do číslicových obvodů na čipu v tagu. Čtecí zařízení přestane vysílat modulovaný 

signál a začne vysílat nemodulovanou nosnou vlnu (CW = Carrier Wave). Tag podle 

uloţených dat (EPC, příp. i další data) přepíná zátěţ antény tagu mezi impedančně 

přizpůsobeným stavem, kdy je maximum energie pohlcováno v tagu, a nepřizpůsobeným 

stavem, kdy anténa tagu dopadající vlnu nejvíce odráţí. Tímto způsobem tag mění svou 

efektivní odraznou plochu a moduluje odráţený signál (backscatter ). Tento slabý odraţený 

signál je přijat čtecím zařízením, kde jsou z něj demodulována data z tagu. Je také moţná 

činnost RFID tagu bez tzv. „wake-up” signálu, kdy čtecí zařízení stále vysílá 

nemodulovanou vlnu a ve chvíli, kdy je u něj tag tak blízko, ţe má potřebnou energii pro 

činnost svých obvodů, začne výše popsaným způsobem vysílat svá data. Datové rychlosti 

se většinou pohybují od 100 bit/s do 10 kbit/s. Kromě výše popsaného způsobu modulace, 

který odpovídá ASK modulaci, je moţné realizovat i PSK (příp. i FSK) modulaci 

odráţeného signálu.“[7]  

Pasivní tagy mají různou vzdálenost čtení aţ do10 m. 

 

Obrázek 4: Komunikace mezi pasivním tagem a RFID čtečkou 

Pasivní tagy jsou finančně dostupnější, protoţe náklady na jejich výrobu jsou o 

mnoho niţší neţ u aktivních tagů. K jejich větší cenové dostupnosti přispěl i fakt, ţe 

americká síť supermarketů (Wall-Mart) nařídila všem svým dodavatelům a 

subdodavatelům zavést RFID technologie. Tímto byla značně zvýšena poptávka a sníţena 

cena. V dnešní době jsou pasivní tagy nejvíce rozšířené a to především kvůli nízké ceně, 
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odolnosti a nenáročnosti obsluhy. Velikost paměti u pasivních tagů se pohybuje v rozmezí 

64 – 256 bitu. Činnost pasivních tagů je přímo závislá na čtecím zařízení a jeho energii. 

 

Obrázek 5: Princip pasivního tagu 

2.3.3 Aktivní tag 

Hlavní rozdíl aktivního tagu od pasivního tkví v tom, ţe má svůj vlastní zdroj 

energie, nejčastěji vlastní baterii. Tento zdroj můţe vydrţet aţ 5 let a to v závislosti na 

druhu tagu. Zároveň je hlavní nevýhodou těchto tagů, protoţe po vybití je zapotřebí zdroj 

vyměnit a také můţou být náchylné na teplotní výkyvy. 

Aktivní tag můţe mít mnohem větší vlastní paměť, do které můţe ukládat 

například i přítomnost osob ve svém okolí, tlak, teplotu, vlhkost a popřípadě i další 

veličiny na které bude nastaven. Můţe do sebe ukládat větší datové objemy, které můţe 

poté předávat při spojení s přijímačem, nebo naopak můţe další informace od vysílače 

přijímat. Tyto informace dokáţe přijímat a vysílat na delší vzdálenosti neţ pasivní. Můţe 

mít dosah aţ 100 metrů. Ceny aktivních tagů jsou vyšší neţ u pasivních tagů, a jejich 

rozmezí se pohybuje podle toho, kolik mají funkcí, jakou mají velikost ať fyzickou tak 

paměťovou. 

Dále se aktivní tagy mohou rozdělovat i na odpovídající a signalizující. 

Odpovídající tagy se aktivují, pokud zaregistrují příchozí zprávu a tím mohou velmi 
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ovlivnit ţivotnost své baterie. Signalizující tagy jsou úplným opakem, protoţe vysílají 

signál zcela nezávisle na příchozím signálu. Tyto tagy se nehodí pro jednorázové pouţití, 

ale například pro dlouhodobou lokalizaci. Aktivní tagy pracují na technologii TTF – tag 

hovoří jako první. Periodicky vysílá své údaje. Pokud je to zapotřebí, je moţné tag uspat, 

čímţ se můţe šetřit baterie. 

 

Obrázek 6: Princip aktivního tagu 
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3 Metodika „Dynamic Test: Door Portal Test 

Methodology“ 

Dynamická metodika byla vytvořena mezinárodním týmem odborníků, 

v laboratořích společnosti GS1. Jejím účelem je sjednotit a vnést řád do testovacího 

algoritmu dynamických metodik. Práce definuje zkušební metodiky pro testování čitelnosti 

obalů nebo celých palet, které jsou označeny tagy, během průchodu dveřním portálem. Pro 

tuto dynamickou metodiku jsem vytvořil novou terminologii českých výrazů, které slouţí 

jako synonyma anglickým výrazům. 

Pod kapitolami 1 – 4 najdeme popis účelu, cílové uţivatelské skupiny, působnost 

dokumentu a definice dané dynamické metodiky. 

3.1 Kapitola dveřní portál (5) 

(Číslo v závorce označuje kapitolu původní metodiky) 

Tato část metodiky se zabývá popisem a návodem pro sestrojení dveřního portálu, 

který bude součástí dynamické metodiky. Typ portálu popsaný v této metodice je bohuţel 

v některých bodech pro naši laboratoř neproveditelný. Proto jsem tyto sporné body 

nahradil alternativou či vypustil, ale pouze v případě, kdy jsem si byl jist, ţe to neovlivní 

průběh testované metodiky. I konstrukce dveřního portálu sestrojeného v laboratoři bude 

odlišná od uvedeného schématu v metodice s ohledem na pouţitý materiál a techniku.  
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Obrázek 7: Čelní pohled na dveřní portál 

 

Obrázek 8: Horní pohled na dveřní portál 

Dále jsou uvedeny různé typy technických prostředků pro manipulaci 

s pohybujícím se materiálem. Součástí naší metodiky ovšem nemusí být všechny systémy 

uvedené v metodice. Naše testy budou probíhat pouze na systémech, které jsou součástí 

laboratoře ILAB RFID. 
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Na systémech pro manipulaci budou umístěny obaly či objekty. Měli by být 

čitelné i jako shluk více obalů či celých palet, ale také jako samostatné jednotky. 

3.2 Kapitola věnovaná podmínkám testovacího prostředí 

(6) 

Testování můţe být zahájeno, pokud jsou splněny předpoklady uvedené v této 

kapitole. Při měření bychom měli vyuţít spektrálního analyzátoru, abychom se ujistili, ţe 

v okolí nejsou ţádné jiné zdroje záření. Ovšem my nemáme spektrální analyzátor 

k dispozici, postačí nám ujištění obsluhy laboratoře, ţe v oblasti nejsou jiné zdroje záření 

v dané frekvenční oblasti. 

Čtečka, kterou budeme pouţívat, bude pracovat ve frekvenčním pásmu pro region 

Evropa.  

Metodika uvádí, ţe maximální přípustná hladina výkonu musí být testována na 

kaţdé straně portálové struktury. Dále bychom se neměli spoléhat na odraţenou energii, 

coţ by mohlo aktivovat i velmi vzdálené tagy. S ohledem na velikost naší laboratoře 

nastavíme tedy odlišný výkon. V metodice je stanoven 1Watt, coţ je po převedení 30dBm. 

Ovšem my nastavíme 15dBm z výše uvedených důvodů. 

Následné pokyny uvedené v této metodice slouţí jako návod pro správné 

nastavení dveřního portálu a následného testování tagů. Kromě samotného testování tagů 

se  zaznamenává i okolí testu, coţ je seznam výkonů snímacího pole, jeho intenzity, výšky, 

šířky, délky, ale také například teplotu a vlhkost během prováděného měření.  

3.3 Kapitola testovací metodika dveřního portálu (7) 

V této kapitole jsou uvedeny poţadavky na specifické testy. Společným cílem 

testů je, aby tagy dosáhli 100% čitelnosti v efektivním snímacím poli. Tato kapitola nám 

nastiňuje, jak by případné testy měly být prezentovány. Dále uvádí, jaká by měla být 
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velikost vzorku, výběr a umístění tagu, příprava vzorku, dynamika a orientace obalu a 

konečný záznam dat a prezentace.  

3.4 Kapitola požadavky na protokol z měření (8) 

Tato kapitola popisuje náleţitosti, které by měl obsahovat protokol o průběhu 

testu. 

3.5 Kapitola obsahující apendixy 

3.5.1 Apendix A 

Apendix A řeší způsob, jak vybrat tagy, které mohou být pouţity v EPCglobal 

statických a dynamických pilotních testech. Je doporučeno, aby tagy pocházely ze stejného 

zdroje a nejlépe byly stejné šarţe. Uvádí se dvě moţné metody výběru a jednu metodu pro 

výběr průměrného tagu.  

Metoda 1  

Tato metoda se skládá z 8 bodů, po jejichţ splnění bychom měli být schopni 

vybrat vhodné tagy pro měření.  

1. Správné nastavení čtečky a antény.  

2. Čtečka s anténou by měla být umístěna v místnosti tak, aby byl minimalizován 

Multi-path efekt (zkreslení signálu). Metodika udává doporučení výšky a šířky místnosti. 

Ovšem v našem případě tyto hodnoty nebudou moct být dodrţeny z důvodů 

nedostatečných prostor. 

3. Tagy by měly být umístěny na takzvané přátelské materiály. Jedná se 

v podstatě o všechny různé druhy materiálů kromě kovů – ty se výslovně nedoporučují. 

4. Čtečka by měla být nastavena na hodnotu výkonu 1 Watt. 

5. Nastavení čtečky na frekvenci, která je přiřazená pro náš region. (Evropa  cca 

866 MHz) 
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6. Dále bychom pomocí měření před anténou měli ověřit, zda anténa vysílá. Toto 

provádíme dipólovou anténou připojenou k průměrnému (kalibrované) měřiči výkonu. 

Očekávat můţeme +10 aţ +20 dBm výkon na povrchu antény, pokud dipól přesunujeme 

před celým povrchem antény. 

7. Je doporučeno přilepit maskovací pásku na podlahu u antény s délkou asi 6 

metrů. Označit ji a vytvořit si tak pravítko, které bude nápomocno při měření.  

8. Poté bychom měli umístit tag asi 6 metrů od čtečky. Pomalým pohybem stojan 

posouváme aţ na místo, kde čtečka začne číst tag. Ověříme, zda se tato pozice mění tím, ţe 

pohybujeme tagem dopředu nebo dozadu, a to několikrát. Poté zaznamenáme jako 

maximální vzdálenost čtení ve volném prostoru. (Dmax) 

Metoda 2 

Druhá metoda se zabývá měřením maximální citlivosti tagu a skládá se ze 7 bodů. 

1. Měli bychom nastavit anténu v bezodrazové komoře pomocí metodiky 

EPCglobal. 

2. Je doporučeno nastavit zařízení podle schématu, které je uvedeno v bodě 2. 

3. Umístíme dipól měřící antény na pozici, ve které bude umístěn tag (viz bod 5). 

Začneme bez tlumení a postupně zvyšujeme útlum v krocích, obvykle menších neţ 1 dB na 

krok, a zaznamenáváme průměrnou energii měřenou na dipólu, stejně jako energie na 

monitorovacím portu. To umoţňuje kalibraci výkonu na tagu s energií, která byla čtena na 

portu power monitoru. V případě neexistence port monitoru, můţe být přijatá energie 

v místě umístění tagu přímo kalibrována na hodnotu danou tlumícím prvkem. 

4. Bez tlumení obdrţíme maximální výkon v místě umístění tagu, který bude 

Pmax dBm. 

5. Umístíme tag v bezodrazové komoře ve vzdálenosti 1 aţ 2 m (4 aţ 6 ft) od 

antény, zaměříme anténu tagu na střed. Nastavíme tlumení na minimum. Ujistíme se, ţe 

čtečka čte tag. 



Aleš Beránek: Zpracování a aplikace metodiky pro testování  RFID v ILAB 

 2012  17 

6. Sniţujeme výkon (zvýšení tlumení) v krocích, při sledování rychlosti čtení 

tagu, dokud tag nepřestane být detekován čtečkou. Poznámka: buď sledujeme hodnotu 

výkonu, nebo hodnotu útlumu. K vyhledání můţete pouţít odpovídající obdrţený výkon na 

tagu, Pmin dBm. 

7. Vypočítáme maximální citlivost tagu, Tmax = Pmax - Pmin dB.  

Tato metoda je pro nás bohuţel neproveditelná, poněvadţ nemáme bezodrazovou 

komoru. Proto je pro výběr tagu nebudeme pouţívat. 

Metoda Výběr "průměrného " tagu 

Tato metoda je navazující na předchozí dvě metody a pomůţe nám vybrat 

průměrné tagy z jiţ vybraných. 

1. Pouţijeme metodu 1 nebo metodu 2. 

2. Seřadíme tagy podle maximální vzdálenosti čtení nebo maximální citlivost 

tagu, v závislosti na pouţité zkušební metodě. 

3. Poté, kdy je celkové rozdělení tagu k dispozici pro zkoušky k posouzení, 

vybereme "průměrné" tagy, tedy tagy s Dmax do 30 cm od sebe, nebo tagy s Tmax v 

rozmezí 2 dB. 

Takto bychom měli zajistit, ţe vybrané tagy budou relativně totoţné ve 

výkonnosti na základě čtecí vzdálenosti ve volném prostoru nebo maximální citlivost tagu 

ve volném prostoru. 

3.5.2 Apendix B 

Apendix B obsahuje postup pro stanovení relativního výkonu 

elektromagnetického pole RFID čtečky. 

Toto se stanovuje pomocí spektrálního analyzátoru, který bohuţel v laboratoři 

nemáme k dispozici. Proto tento dodatek při našem měření vynecháme a budeme spoléhat 
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na ujištění obsluhy laboratoře, ţe v okolí nejsou ţádné šumy, které by mohly ovlivnit 

měření. 
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4 Tvorba metodiky dynamických testů v ILAB 

Předmluva 

V tomto dokumentu jsem vytvořil dynamickou metodiku RFID tagů. Jako účel 

tohoto dokumentu jsem si zvolil definovat kritéria pro testování výkonu čitelnosti obalů a 

palet označených RFID tagy, a to během průchodu dveřním portálem. Také jsem poskytl 

prostředky pro systematické hodnocení tagů a optimalizaci výkonnosti v oblasti RFID 

technologií.  

Při vytváření metodiky jsem vycházel z anglické metodiky Dynamic Test: Door 

Portal Test Methodology. Ovšem protoţe tato metodika vyţaduje určité speciální 

prostředky pro testování tagů jako je bezodrazová komora, spektrální analyzátor a další, 

které nemám k dispozici, musel jsem ji pozměnit. A to tak, aby ji bylo moţné aplikovat 

v podmínkách ILAB RFID. Tyto změny však neznehodnotily mou metodiku, naopak 

poskytly jiný přístup k jejímu provedení. 

Úvod 

V úvodu jsem popsal, proč je důleţité porovnat RFID tagy. V metodice jsem si 

kladl za cíl poskytnout účinný nástroj pro hodnocení rozdílů mezi produkty od různých 

poskytovatelů RFID technologie, a to nestranným způsobem. Protoţe poptávka po RFID 

technologiích je stále na vzestupu. 

Pro testy v metodice jsem pouţil pasivními tagy, tedy s pasivně-zpětným odrazem 

(backscatter). RFID systém je sloţil ze čtečky (interrogator) a tagů (tags, labels). Pro test 

jsem si zvolil pásmo UHF v kmitočtovém rozsahu 860MHz – 960 MHz.  

Cílová uživatelská skupina 

Do cílové uţivatelské skupiny jsem zařadil akreditovaná zkušební centra 

EPCglobal, která budou vykonávat Dynamické Testování tagů během jejich průchodu 

dveřním portálem. Přednostně je však určen pro laboratoř ILAB RFID. 
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4.1 Kapitola - 1 Působnost dokumentu 

V této kapitole jsou uvedeny parametry, které mohu pouţít k porovnání a 

vyhodnocení tagů. Tagy mohou pocházet od různých dodavatelů nebo se liší produktové 

řady od jednoho dodavatele. Proto jsem parametry tagu rozdělil do dvou kategorií. 

1. Popisné parametry – číslo tagu, výrobce, typ, atd… 

2. Provozní parametry – max. vstupní příkon RF, elektrostatické vybíjení, 

rozsah provozních teplot, atd…. 

Metody pro testování dynamických testů jsem uvedl v této metodice v takovém 

rozsahu, aby bylo moţné opakovat výsledky v nezávislých zkušebních laboratořích. 

V této metodice uvádím jako standartní jednotky také počet načtených tagů a 

počet načtení jednotlivých tagů.  

Nekladu si za cíl definovat konkrétní zkušební zařízení nebo prostředí, naopak 

kladu důraz na zkušební systém, jehoţ výstupem budou přesné a opakovatelné výsledky.  

4.2 Kapitola - 2 Definice  

V této části popisuji jednotlivé výrazy a zkratky, které jsem pouţil v metodice. 

Některé výrazy jsem vytvořil při překládání z anglické metodiky, protoţe pro ně 

neexistoval český ekvivalent nebo nebylo přesně definováno, jaké je pojmenování 

v českém jazyce.  Jedná se například o dveřní portál, vnitřní mezera a další. 

4.3 Kapitola - 3 Základní podmínky testu 

Pomocí kapitoly 3 upřesňuji základní podmínky testu.  

V původní metodice byly dány dvě metody výběru tagů vhodných pro testování. 

Ovšem pro mě jsou tyto metody neuskutečnitelné, protoţe v ILAB RFID není k dispozici 

bezodrazová komora ani spektrální analyzátor. Proto jsem tyto metody nahradil vlastní 

metodou, kdy jsem vzal velké mnoţství tagů a umístil jsem je do vzdáleného místa 
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laboratoře tak, aby je čtečka nenačetla. Poté jsem se s těmito tagy přibliţoval dveřnímu 

portálu. Ty, které se načetly nejdříve, byly vybrány pro další rozřazování. 

Do metodiky jsem zapracoval, ţe pokud dojde k vybrání dostatečného počtu tagů, 

je následně odemčena jejich paměť EPC a heslo je nastaveno na nulovou hodnotu, aby byl 

umoţněn přístup bez hesla. 

V původní metodice je kladen důraz na prostředí testu, jeţ nám zajištuje teplota a 

vlhkost v místnosti. Do mé metodiky jsem taky tento aspekt zapracoval, protoţe kaţdá 

změna teploty či vlhkosti můţe ovlivnit výsledek testu. Pouţil jsem elektronický teploměr, 

který je zároveň i měřič vlhkosti. Tento teploměr dokáţe sledovat vývoj prostředí 

dlouhodobě, proto jsem pomocí něj zjistil, ţe prostředí v ILAB RFID je stabilní a 

nepřekračuje povolené limity. 

 10°C to 45°C 

 20% aţ 95% relativní vlhkosti 

Frekvence  

 Ve světě se pouţívají tři střední kmitočty a to pro Evropu, Ameriku a Asii. 

Pro mou metodiku a prostředí, ve kterém budou testy prováděny, jsem nastavil region 

Evropu 866,6 MHz, abych předešel případným potíţím při čtení tagů.   

4.4 Požadavky na RF spektrum a kalibrace 

Před začátkem měření jsem doporučil provést kontrolu několika předpokladů 

podle doporučených pokynů v původní metodice. 

První předpoklad pro bezproblémový průběh testů je, kdyţ čtení tagů nenaruší 

jiné zdroje záření. Pro zjištění, zda v okolí nejsou jiné zdroje záření, doporučovala původní 

metodika pouţití spektrálního analyzátoru. Ten ovšem v současnosti není mezi vybavením 

ILAB RFID, proto mi postačilo ujištění obsluhy laboratoře.  
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Také jsem v metodice uvedl, aby bylo před zahájením měření překontrolováno, ţe 

antény v laboratoři jsou kruhově polarizované, aby vyhovovaly co nejširší škále 

testovaných tagů.  

Pro potřeby metodiky je třeba zvolit čtečku, která pracuje na jediné frekvenci, a to 

pro Evropu. V mé metodice pouţívám čtečku Speedway R420, která je vybavením 

laboratoře.  

V metodice uvádím, ţe by nemělo být spoléháno na odraţenu energii a všechny 

tagy by měli být aktivovány polem antén dveřního portálu. 

Na dveřním portálu je vhodné nasměřovat antény proti sobě, abych minimalizoval 

multi-path efekt v efektivním snímacím poli, jeţ můţe být způsoben překáţkou.  

Portál jsem sestrojil tak, aby dosahoval souvislého RF pole. Toto pole pokrývalo 

celou snímací vzdálenost i bez maximálního zesílení dBm, jak bylo uvedeno v anglické 

metodice. Portál jsem zkonstruoval tak, aby odpovídal prostorám v laboratoři, a vybavil ho 

čtyřmi anténami. Proto jej RF pole bez problémů celé pokrylo.   

Délka snímací cesty je definována jako efektivní snímací vzdálenost. Pomocí 

manipulace s tagy jsem stanovil začátek a konec efektivního snímacího pole. Pro tyto účely 

jsem v metodice uvedl, ţe je vhodné umístit šestimetrovou pásku rozdělenou po 

centimetrech na podlahu tak, aby mi slouţila ke vzdálenostní orientaci. Pomocí ní jsem 

mohl snadněji určit efektivní snímací vzdálenost. 

4.5 Kapitola - 4 ZKOUŠKY 

Do metodiky jsem zapracoval, ţe test je označen za spolehlivý, jestliţe dosáhnu 

95% úspěšnosti čtení. Této úspěšnosti dosáhnu, pokud budou 4 po sobě jdoucí čtení 

úspěšná či neúspěšná. Ovšem pokud se bude jedno čtení lišit od ostatních, musím provést 

další 2 zkoušky pro potvrzení správnosti měření. Tedy z celkových 6 zkoušek musím u pěti 

dojít ke stejnému výsledku. Pokud ovšem jsou 2 výsledky odlišné od ostatních, musím 

provést celkem 8 měření. Při těchto 8 měřeních mohou být 2 zkoušky odlišné. Pokud se liší 

více výsledků neţ 2, provedu 9 měření. Při těchto měřeních výsledek určí většina. 
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Například pokud bude z 9 správně 5, můţu zkoušky povaţovat za správné. Pokud dodrţím 

toto pravidlo, můţu hovořit o 95% spolehlivosti testu. 

V metodice uvádím, ţe tagy mají být umístěny v prostředí laboratoře aspoň 24 

hodin před testováním, a to pro jejich stabilizaci. V provozu ovšem nic takového očekávat 

nemůţeme, protoţe tagy jsou neustále v pohybu společně s materiálem. Ovšem pro 

laboratorní měření je to nezbytné, aby bylo docíleno opakovatelných podmínek pro test.  

Uchycení tagů na materiál je důleţité pro čitelnost, tagy by neměly být umístěny 

na kovové materiály, pokud na to nejsou přizpůsobeny. Výrobce tagů musí udávat seznam 

vhodných typů materiálů, jeţ nebudou ovlivňovat čitelnost. 

4.6 Kapitola - 5 Požadavky na protokol z měření  

V této kapitole jsem popsal vše, co by mělo být v protokolu dynamických testů. 

Protokol jsem vytvořil tak, aby obsahoval informace o pouţitém vybavení při testu a 

umoţnil zaznamenání naměřených hodnot. 

Vytvořil jsem celkově čtyři protokoly, po jejichţ kompletním vyplnění by měly 

být splněny všechny poţadované podmínky testu.  

Do prvního protokolu jsem zahrnul identifikaci testovací laboratoře a vytvořil 

jsem zde dvě pole pro nákresy dveřního portálu.  

V druhém protokolu jsou políčka pro identifikaci manipulační techniky, jeţ 

pouţívám pro manipulaci s materiálem během průchodu dveřním portálem. Také zde jsou 

kolonky pro záznam typu materiálu, který bude přepravován pomocí manipulační techniky 

a bude na něj umístěny tagy. U matriálu pro přepravu budu chtít znát výšku, šířku, popis a 

kód či značku, pomocí které je moţná identifikace materiálu.  

Ve třetím protokolu se nachází místo pro tagy, které budou pouţity při 

dynamických testech. Je zde uvedeno pořadové číslo tagu, které bude dále slouţit pro jeho 

identifikaci při měření. Dále se zde nachází vlastní číslo tagu, jedná se o číslo, kterým je 

označen tag a odlišuje se tak vizuálně od ostatních. Políčko pro EPC slouţí pro 

zaznamenání tohoto kódu, aby později nenastal zmatek při identifikaci tagů v programu, 
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který bude slouţit pro čtení. Také jsem zde umístil políčko pro typ tagu, číslo šarţe a zda 

se podařilo tag načíst. 

Na toto jiţ přímo navazuje poslední protokol z řady, který slouţí přímo pro 

záznam dynamických testů. Umístil jsem zde datum a čas testu a také políčko pro 

identifikaci pouţívané manipulační techniky, jeţ zde označí číslo přidělené v protokolu 

č.2. 

V protokolu jsou políčka pro číslo měřeného tagu, číslo manipulační techniky, 

umístění tagu na materiálu, rychlost při níţ je test prováděn. Ale hlavně, zda byl tag načten 

a pokud ano, tak kolikrát došlo k jeho načtení během průchodu portálem. 
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Tabulka 2: Vizualizace dveřního portálu 
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Tabulka 3: Technické prostředky 
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Tabulka 4: Seznam tagů 

 



Aleš Beránek: Zpracování a aplikace metodiky pro testování  RFID v ILAB 

 2012  28 

 

Tabulka 5: Záznam testu 

4.7 Kapitola – 6 Konfigurace 

V této kapitole popisuji konfiguraci dveřního portálu, který jsem pouţil pro 

měření dynamických vlastností RFID tagů. Dále zde uvádím popis pouţité manipulační 

techniky a typy obalů, na něţ budou umístěny tagy. 

Pro konstrukci dveřního portálu jsem pouţil jako inspiraci nákres z anglické 

metodiky. Ovšem pro konstrukci jsem pouţil dostupný materiál, který mi byl dán 

k dispozici z vybavení ILAB RFID. Celou konstrukci jsem postavil na plastové podstavce, 

do nichţ jsem umístil plastové a kovové tyče. Ty jsem pomocí spojek poskládal do 

jednotného celku, na něţ jsem mohl umístit čtyři antény.  

Antény jsem umístil do výšky 110 cm vţdy dvě po obou stranách s odstupem 75 

cm tak, aby co moţná nejlépe pokryly snímací prostor dveřního portálu. 
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U typických rozměrů portálu se všeobecně doporučuje nastavit konfiguraci 

portálu tak, aby pokrývala plochu 3 m na výšku a 2,75 m na šířku. Pole, které z této 

konfigurace vznikne, bude mít výšku 2,75 m a šířku 2,6 m. Tyto rozměry platí pro typické 

rozměry vrat. Pro moje účely se rozměry liší z důvodu nedostatečného prostoru 

v laboratoři ILAB RFID.  

Metodiky uvádí, ţe materiál, který jsem pouţil ke konstrukci portálu, je 

dostatečně pevný, a to proto, aby nedošlo ke změně polohy či poklesu antény po dobu 

testu. Antény jsem umístil na pevno, aby nedošlo ke změně snímacího pole portálu. 

Portál jsem umístil na podlahu z linolea, které je v ILAB RFID. Původní metodika 

doporučuje ocelovou desku, která by se do laboratoře vůbec nevešla. Čtečku jsem propojil 

s anténami kabely. 

Umístění antén jsem v metodice navrhl tak, aby byly schopny snímat celý prostor 

dveřního portálu. Je důleţité se ujistit, ţe zde nejsou ţádné materiály, zařízení, sloupky, 

nebo jiné ochranné konstrukce, které by se nacházely ve snímacím poli nebo oblasti, kde 

by mohly mít vliv na RF pole. V této oblasti mohou být umístěny pouze objekty 

z materiálu, který nezpůsobuje odrazy. 

 

Obrázek 9: Dveřní portál čelní pohled 
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Obrázek 10: Dveřní portál horní pohled 

V metodice uvádím, ţe si neklade za cíl popis konstrukce dveřního portálu, 

protoţe ten mi bude slouţit pouze pro realizaci dynamických testů. 

Metodika dále definuje typy systémů pro manipulaci s materiálem. Manipulační 

technika slouţí jako prostředek k průchodu dveřním portálem během dynamických testů. 

Pouţil jsem v metodice tři typy manipulační techniky, která byla k dispozici v ILAB RFID.  

Ruční paletový vozík bez pohonu je typický příklad zařízení, které se běţně 

pouţívá v provozu. Jedná se o paletový vozík bez pohonu. Jako pohon bude slouţit síla 

obsluhy, která jej proveze dveřním portálem. 

 

Obrázek 11: Ruční paletový vozík bez pohonu v ILAB RFID 
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Další typem manipulační techniky, kterou jsem pouţil, je nákupní vozík. Jedná se 

o běţný nákupní vozík, který je moţné vidět v kaţdém nákupním centru. Jeho konstrukce 

je kovová, a proto by mohla činit obtíţe při čtení tagů. Ovšem tato technika je pro 

manipulaci s tagy také velmi typická, protoţe je to oblíbený prostředek pro přepravu 

materiálu například v jiţ zmiňovaných nákupních centrech. 

 

Obrázek 12. Nákupní vozík v ILAB RFID 

Poslední v řadě manipulační techniky v metodice jsem zvolil manuální 

manipulaci. Zvolil jsem tak za předpokladu, ţe i v těch nejmodernějších provozech občas 

nastane situace, kdy je nutné materiál manuálně přenést. 
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Obrázek 13. Manuální manipulace s více obaly v ILAB RFID 

Poznámka: Před testováním by se mělo dohodnout, s pomocí jakých typů 

prostředků se bude měření provádět. Dohoda by měla proběhnout mezi zkušební laboratoří 

a zákazníkem před testováním. Já jsem zvolil tuto manipulační techniku z důvodů její 

dostupnosti a vysokému výskytu v běţných provozech. 

Matriály, na něţ jsem umístil tagy, jsem zvolil dvojího typu. Samostatnou 

jednotku, která je představována kartonovou krabicí, na niţ jsem umístil libovolně tagy a 

více obalů, na které jsem také libovolně umístil tagy. Jedná se o více kartonových krabic, 

které jsou fixovány plastovou fólií tak, aby nedošlo k jejich rozdělení či rozpadu při 

průběhu testu.  
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Obrázek 14. Více obalů 

4.8 Kapitola – 7 RFID technické prostředky 

Tagy 

U dynamické metodiky testování tagů nezáleţí na typu tagu, jelikoţ je zamýšlena pro 

testování všech tagů stejným způsobem. To později slouţí k jejich srovnávání a 

objektivnímu zhodnocení fungování. Pro testování v metodice jsem vybral 30 tagů, mezi 

kterými byly minimální rozdíly ve čtecí vzdálenosti. Vybral jsem UHF tagy od firmy 

Alien. Přesné označení tagu je ALN-9640 Squiggle Inlay. Tagy mají rozměry 94,8 x 8,15 x 

0,25 mm a obsahují IO Higgs-3. Papír tvoří základní podklad, na němţ je anténa z mědi. 

Tagy byly certifikovány firmou EPCglobal a jsou vhodné pro celopásmový provoz. 

Kapacita EPC je 96 – 480 bitů. Mají povolenu kontrolu přístupu, coţ je řešeno heslem, 

mazání, uţivatelské příkazy a mohou poskytnout aţ 10000 čtecích/zapisovacích cyklů. 

Moţnost pouţití těchto tagů je široká, mohou být umístěny na zavazadla, balíky, palety, 

visačky a zboţí. Před měřením musí být tagy inicializovány stejným EPC kódem, také 

paměť EPC musí být odemčená a přístupná bez hesla. Tedy heslo musí být nastaveno na 0.
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Obrázek 15: Tagy Alien ALN-9640 Squiggle Inlay 

4.8.1 Čtečka 

Pro dosaţení objektivního hodnocení tagu je zapotřebí pouţít u kaţdého testu 

stejného nastavení parametrů čtečky. Pro testování tagů pomocí dynamické metodiky jsem 

pouţil čtečku firmy Speedway R420. Jde o čtečku vysoké citlivosti pouţívající ke 

komunikaci protokol LLRP (EPCglobal Low Level Reader Protocol). Čtečka má rozměry 

19 cm na výšku, 17,5 cm na šířku a její tloušťka je 3 cm. Čtečka váţí pouze 0.68 kg. 

Pracuje v pásmu  865 MHz - 956 MHz a dokáţe pracovat při zarušeném prostředí, kde 

vysílá současně více RFID čteček. Čtečka pouţívá standard EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 

/ ISO 18000-6C. Můţe pouţívat aţ 4 antény pro čtení tagů. S počítačem je propojena 

pomocí LAN. Provozní teplota se pohybuje mezi -20 º C aţ +50 ° C a vlhkost mezi 5% aţ 

95%. Čtečku jsem musel nastavit tak, aby bylo dosaţeno bezproblémové komunikace mezi 

anténami, čtečkou a počítačem ke kterému je připojena. 
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Obrázek 16. RFID čtečka Speedway 

4.8.2 Anténa 

Pro dynamickou metodiku v ILAB RFID jsem zvolil vysílací a přijímací anténu 

typu Single Patch RFID Antenna – Europe 865 – 870 MHz, Circular Polarized firmy Metra 

Blansko. Výška a šířka této antény je 26 cm, tloušťka je 5,3 cm. 

 

Obrázek 17: Anténa Single Patch RFID 

4.8.3 Kabely 

Pro propojení antény a čtečky pouţívám univerzální koaxiální kabel 50 Ohm typu 

RG-58V/96FA vhodný pro vnitřní a venkovní kabelové rozvody. Mechanické rozměry 

tohoto kabelu jsou středový vodič: 0,94 mm BCU, dielektrikum: 2,80 mm FPE – pěnové, 

stínění: AL fólie + opředení 96xCuSn, plášť: PVC 5,0 mm.  
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K propojení čtečky a pracovní stanice pouţívám kabel Cat5s UTP 24 ANG firmy 

Evertop. Jádro je z mědi, kroucená dvojlinka. Délka kabelu je 200 cm. 

4.8.4 Software 

Pro komunikaci se čtečkou je vhodné pouţít pro uţivatele srozumitelný a hlavně 

se čtečkou kompatibilní softwarový nástroj, ze kterého bude moţné dobře číst a 

zpracovávat naměřené hodnoty. Já pro měření pouţívám software Impinj Multireader v. 

6.6.0.240 (vyţaduje instalaci), který je k dispozici zdarma na webových stránkách firmy 

Impinj a rovněţ software EPCglobal Reader Management 1.0.1, SNMP v2 with MIB II, 

který je součástí čtečky. Přistupuje se do něj pomocí webového rozhraní a IP adresy a je 

poskytován zdarma s koupí čtečky. 

 

Obrázek 18: Software EPCglobal Reader Management 
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Obrázek 19: Software Impinj Multireader 

4.9 Kapitola – 8 Nastavení testu 

Metodika udává, ţe tagy, jeţ budu pouţívat při testování, umístím na samostatnou 

jednotku nebo více obalů způsobem, který doporučuje výrobce tagů. Samostatnou jednotku 

jsem poté umístil na manipulační techniku určenou pro pohyb dveřním portálem. 

Samostatná jednotka by měla být vyrobena z RF nereflexního a nevodivého materiálu. 

Podle pokynů v metodice si připravíme na podlahu lepící pásku. Poté z této pásky 

vyrobíme pravítko tak, ţe na ni naneseme metrické souřadnice. Takto vyrobené pravítko 

nám poslouţí pro stanovení minimální čtecí vzdálenosti a také bude nápomocno při 

provádění testů.    

4.9.1 Fyzická instalace 

Tagy se umísťují libovolně na samostatnou jednotku, jak uvádím v metodice a 

způsobem, jeţ doporučuje výrobce. 

Dle mé metodiky by antény měly být umístěné po obou stranách portálu, a to 

zrcadlově. Uchycení antén musí být dostatečně pevné na to, aby nedošlo k samovolné 

změně orientace antény, protoţe tím by mohlo dojít ke změně celého RF pole. 
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Kabely, které propojují čtečku s anténami a pracovní jednotkou, jsem umístil na 

portále tak, aby nedošlo k jejich zachycení či rozpojení v průběhu testů.  

4.10 Kapitola – 9 Testování 

V metodice uvádím, ţe k testování tagů je moţné přistoupit aţ po splnění všech 

předchozích bodů tak, aby průběh testu nic neohrozilo. Vzdálenost, kterou si v metodice 

určím, jsem odvodil z nejzazší čtecí vzdálenosti. Začátek a konec jsem označil na podlaze 

připravenou páskou s nanesenými body, které měly odstup po jednom centimetru.  

4.10.1 Výběr tagů pro testy 

Výběr tagů v metodice jsem provedl tak, aby zajistil dostatečné mnoţství tagů pro 

dynamické testy. Vybral jsem tagy, které jsou v co moţná nejtěsnějším rozsahu čtecích 

vzdáleností. Čtečku jsem nastavil na 20 dBm, původní anglická metodika udává 30d Bm, 

ale já jsem tento rozsah sníţil kvůli nedostatečnému prostoru v laboratoři ILAB RFID. 

Poté jsem do metodiky uvedl, jak by měl probíhat výběr tagů. 

Protoţe prostory ILAB RFID jsou omezené, byla čtečka pro potřeby dynamické 

metodiky nastavena na 20 dBm. Poté v jsem doporučil umístit všechny tagy, které mi 

slouţily pro výběr 10 nejvhodnějších tagů pro dynamické testování do vzdálenosti 2 m od 

dveřního portálu.  

V metodice uvádím, ţe pokud dojde k načtení 20 tagů, je moţné výběr ukončit, 

protoţe tím bude splněna podmínka výběru a bude získáno dostatečné mnoţství tagů. 

Ovšem pokud se jich nenačte dostatek, budeme pokračovat. Všechny načtené vyčlením a 

zapíšu vzdálenost, ve které byly načteny.  

Výběr bude probíhat následovně, jak je uvedeno v metodice:  

1. Všechny tagy, ze kterých budeme vybírat, umístíme do vzdálenosti 2 m od 

dveřního portálu.    



Aleš Beránek: Zpracování a aplikace metodiky pro testování  RFID v ILAB 

 2012  39 

2. Pokud se načte dostatečné mnoţství tagů pro náš pokusný vzorek 20, 

můţeme ukončit výběr. Pokud se jich nenačte dostatek, budeme pokračovat. Všechny 

načtené vyčleníme a zapíšeme vzdálenost, ve které byly načteny.  

3. O 0,5 cm blíţe ke středu dveřního portálu posuneme tagy, jeţ nebyly 

načteny a znovu provedeme měření.  

4. Takto pokračujeme dále aţ do okamţiku, kdy se nám povede nashromáţdit 

poţadované mnoţství tagů. 

5. Jakmile máme poţadované mnoţství tagů, seřadíme si je pro přehlednost 

vzestupně. 

6. Poté z pokusného vzorku vybereme 10 tagů, které jsou si nejbliţší ( hodnoty 

těchto tagů jsou si nejbliţší ve smyslu rozsahu hodnot mezi první a posledním tagem). 

7. Těchto 10 tagů, které vzejdou z výběru, nám bude slouţit k dynamickému 

testování. 

4.10.2 Dynamické testování RFID tagů 

Dynamické testování, jak jsem je uvedl v metodice, bude probíhat za pouţití 

manipulační techniky, která je součástí laboratoře ILAB RFID. Testy budou probíhat 

při rozdílných rychlostech a v různých směrech pohybu, jakými bude manipulační 

technikou či personálem procházeno dveřním portálem. Všechny testy budou probíhat na 

dráze o délce 264cm. Tuto trasu budu absolvovat ve 4 časových intervalech a to: 3s, 5s, 8s, 

13s. U tagů budeme měřením zjišťovat, zda byly načteny a pokud ano, tak kolikrát.  

Dynamický test 1 

 Tento test jsem nastavil v metodice tak, aby k provedení testu mohl být 

pouţit paletový vozík bez pohonu. Pro potřeby prvního testu jsem určil, ţe měření bude 

probíhat při pohybu paletového vozíku portálem, a to po směru jízdy. V metodice uvádím, 

ţe na paletový vozík by měla být umístěna euro paleta, aby vznikla větší plocha pro 

umístění více obalů. Ovšem to není podmínkou testu.  
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Průběh testu v metodice jsem určil následovně: 

1) Na paletový vozík bez pohonu umístíme euro paletu. 

2) Tagy umístíme libovolně na více obalů (kartonové krabice). 

3) Více obalů umístíme na euro paletu. 

4) Aktivujeme čtečku a software pro načítání tagů. 

5) Paletový vozík umístíme tak, abychom s ním mohli projet dveřním 

portálem, a to po směru jízdy.  

6) Jakmile vjedeme s paletovým vozíkem na dráhu určenou pro měření, 

začneme snímat tagy. 

7) Dráhu budeme absolvovat ve stanovených časových intervalech. 

8) Software nám zobrazí, které tagy načetl v průběhu testu a zároveň ke kolika 

načtením došlo. 

9) Výsledky zapíšeme do protokolu o zkoušce. 

 

Dynamický test 2 

Nastavení v pořadí druhého testu se příliš neliší od předchozího testu, jen dojede 

ke změně směru pohybu. Vozík se bude pohybovat portálem taţením proti směru jízdy.  

Průběh testu v metodice jsem určil následovně: 

1) Na paletový vozík bez pohonu umístíme eruo paletu. 

2) Tagy umístíme libovolně na více obalů (kartonové krabice). 

3) Více obalů umístíme na euro paletu. 

4) Aktivujeme čtečku a software pro načítání tagů. 

5) Paletový vozík umístíme tak, abychom s ním mohli projet dveřním portálem 

a to do pozice tak, abychom mohli s vozíkem couvat – tedy proti směru jízdy.  
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6) Jakmile vjedeme s paletovým vozíkem na dráhu určenou pro měření, 

začneme snímat tagy. 

7) Dráhu budeme absolvovat ve stanovených časových intervalech. 

8) Software nám zobrazí, které tagy načetl v průběhu testu a zároveň ke kolika 

načtením došlo. 

9) Výsledky zapíšeme do protokolu o zkoušce. 

Dynamický test 3 

Tento test jsem nastavil v metodice tak, aby k jeho provedení byl potřebný pouze 

personál. Bude tedy probíhat manuální manipulací s více obaly, které budou pronášeny 

dveřním portálem po stanovené dráze za stanovený čas.  

Průběh testu v metodice jsem určil následovně: 

1) Tagy umístíme libovolně na více obalů (kartonové krabic). 

2) Více obalů spojených v jeden uchopíme do rukou. 

3) Postavíme se na počátek dráhy. 

4) Aktivujeme čtečku a software pro načítání tagů. 

5) Jakmile vyjdeme s obalem na dráhu určenou pro měření, začneme snímat 

tagy. 

6) Dráhu budeme absolvovat ve stanovených časových intervalech. 

7) Software nám zobrazí, které tagy načetl v průběhu testu a zároveň ke kolika 

načtením došlo. 

8) Výsledky zapíšeme do protokolu o zkoušce. 

Dynamický test 4 

Tento test jsem vytvořil tak, aby pomocí nákupního vozíku mohly být měřeny 

tagy, které budou umístěny na více obalů. Při tomto testu bude nákupní vozík projíţdět 
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portálem po směru jízdy. S nákupním vozíkem budu projíţdět po stanovené dráze za 

stanovený čas.  

Průběh testu v metodice jsem určil následovně: 

1) Umístíme tagy na samostatnou jednotku. 

2) Samostatnou jednotku umístíme do nákupního vozíku. 

3) Umístíme nákupní vozík na začátek dráhy. 

4) Aktivujeme čtečku a software pro načítání tagů. 

5) Jakmile vyjedeme s nákupním vozíkem na dráhu určenou pro měření, 

začneme snímat tagy. 

6) Dráhu budeme absolvovat ve stanovených časových intervalech. 

7) Software nám zobrazí, které tagy načetl v průběhu testu a zároveň ke kolika 

načtením došlo. 

8) Výsledky zapíšeme do protokolu o zkoušce. 

Dynamický test 5 

Poslední z řady testů jsem nastavil obdobně jako předešlý s tím rozdílem, ţe při 

tomto testu bude nákupní vozík projíţdět portálem proti směru jízdy, tedy budeme couvat. 

S nákupním vozíkem budeme projíţdět po stanovené dráze za stanovený čas.  

Průběh testu v metodice jsem určil následovně: 

1) Umístíme tagy na samostatnou jednotku. 

2) Samostatnou jednotku umístíme do nákupního vozíku. 

3) Umístíme nákupní vozík na začátek dráhy. 

4) Aktivujeme čtečku a software pro načítání tagů. 

5) Jakmile vyjedeme s nákupním vozíkem na dráhu určenou pro měření, 

začneme snímat tagy. 

6) Dráhu budeme absolvovat ve stanovených časových intervalech. 
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7) Software nám zobrazí, které tagy načetl v průběhu testu a zároveň ke kolika 

načtením došlo. 

8) Výsledky zapíšeme do protokolu o zkoušce. 
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5 Zprovoznění a aplikace vypracované dynamické 

metodiky v podmínkách ILAB RFID laboratoře. 

Metodika dynamického testování slouţí k objektivnímu zhodnocení schopnosti 

tagů být načteny, během průchodu dveřním portálem, a to při různých rychlostech a s 

pomocí různých manipulačních prostředků. Danou metodiku je zapotřebí před ostrým 

provozem v RFID laboratoři otestovat, zda je správná, přesná a srozumitelná. V této 

kapitole se budu zabývat zprovozněním a testováním vypracované dynamické metodiky.  

5.1 Zprovoznění dynamické metodiky v prostředí RFID 

laboratoře 

Před přistoupením k dynamickým testům RFID tagů si musím připravit zkušební 

prostředí a zkušební zařízení podle informací, které udává metodika. Musím klást důraz na 

prostředí, v kterém budeme provádět test. Také připravit tagy, antény, čtečku a jejich 

propojení v celkové fyzické instalaci dveřního portálu.  

5.1.1 Zkušební prostředí testu 

Dynamické testy jsou realizovány v laboratoři RFID. Laboratoř je situována 

v prostředí Centra Pokročilých Inovačních Technologií, kde se nachází laboratoře 

aplikovaného výzkumu, které mají zázemí v areálu VŠB-TUO v Ostravě-Porubě. 

Laboratoř se nachází v prvním patře centra, její  prostor o rozloze 63m2
 je velmi flexibilně 

modulovatelný pro potřeby výzkumu. 

Laboratoř splňuje poţadavky uvedené v kapitole 5.2 Základní podmínky testu, 

mezi které například patří teplota a vlhkost v místnosti. 

Dveřní portál a veškeré zkušební zařízení hlavně tagy, musí být ponecháno 

v prostředí laboratoře RFID minimálně 24 hodin před testy pro optimální stabilizaci. 
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Obrázek 20: ILAB RFID VŠB-TUO 

 

 

Obrázek 21: ILAB RFID VŠB-TUO 

5.1.2 Tagy 

Všechny dynamické testy proběhnou s 10 tagy, které jsou vyhodnoceny jako  

nejvhodnější z důvodů podobné maximální čtecí vzdálenost. Tento vzorek jsem vybral 

z 20 tagů, jeţ mají nejvyšší čtecí vzdálenost z celkové populace 1000 funkčních vzorků. 

K testování jsem uţil UHF tagy firmy Alien. Přesněji jde o tagy ALN-9640 Squiggle Inlay. 

Tagy se skládají z papíru a antény z mědi na papírové podloţce. Obsahují IO 

Higgs-3 o rozměrech 94,8 x 8,15 x 0,25 mm. Hodí se pro celopásmový provoz a mají 
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certifikaci od firmy EPCglobal. Tyto tagy mají povolenou kontrolu heslem, mazání, 

uţivatelské příkazy a disponují 10000 čtecích/zapisovacích cyklů. Jejich kapacita EPC je 

96 - 480 bitů. Před měřením musí dojít k inicializaci EPC kódem a otevření paměti, tedy 

přístup bez hesla. 

Uplatnit tyto tagy můţeme na paletách, zavazadlech, visačkách, balících a mnoha 

dalších typech zboţí. 

5.1.3 Čtečka 

Pro dosaţení objektivního hodnocení tagů je zapotřebí pouţít u kaţdého testu 

stejného nastavení parametrů čtečky. Pro testování tagů pomocí dynamické metodiky 

pouţiji čtečku firmy Speedway R420. Jde o čtečku vysoké citlivosti pouţívající ke 

komunikaci protokol LLRP (EPCglobal Low Level Reader Protocol). Čtečka má rozměry 

19cm na výšku, 17,5cm na šířku a její tloušťka je 3 cm. Čtečka váţí pouze 0.68 kg. Pracuje 

v pásmu  865 MHz - 956 MHz a dokáţe pracovat při zarušeném prostředí, kde vysílá 

současně více RFID čteček. Čtečka pouţívá standard EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 

18000-6C. Můţe pouţívat aţ 4 antény pro čtení tagů. Provozní teplota se pohybuje mezi -

20 º C aţ +50 ° C a vlhkost mezi 5% aţ 95%. Čtečka musí být nastavena tak, aby bylo 

dosaţeno bezproblémové komunikace mezi anténami, anténou a počítačem, ke kterému je 

připojena. 

5.1.4 Anténa 

Pro dynamickou metodiku v ILAB RFID jsem zvolil vysílací a přijímací anténu 

typu Single Patch RFID Antenna – Europe 865 – 870 MHz, Circular 

Polarized firmy Metra Blansko. Výška a šířka této antény jsou 26 cm, tloušťka je 

5,3 cm. 

5.1.5 Kabely 

Pro propojení antény a čtečky pouţívám univerzální koaxiální kabel 50 Ohm typu 

RG-58V/96FA vhodný pro vnitřní a venkovní kabelové rozvody. Mechanické rozměry 
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tohoto kabelu jsou středový vodič: 0,94 mm BCU, dielektrikum: 2,80 mm FPE – pěnové, 

stínění: AL fólie + opředení 96xCuSn, plášť: PVC 5,0 mm. K propojení čtečky a pracovní 

stanice pouţívám kabel Cat5s UTP 24 ANG firmy Evertop. Jádro je z mědi, kroucená 

dvojlinka. Délka kabelu je 200 cm. 

5.1.6 Software 

Pro komunikaci se čtečkou je vhodné pouţít pro uţivatele srozumitelný a hlavně 

se čtečkou kompatibilní softwarový nástroj, ze kterého bude moţné dobře číst a 

zpracovávat naměřené hodnoty. Já pro měření pouţívám software Impinj Multireader v. 

6.6.0.240 (vyţaduje instalaci), který je k dispozici zdarma na webových stránkách firmy 

Impinj a rovněţ software EPCglobal Reader Management 1.0.1, SNMP v2 with MIB II, 

který je součástí čtečky. Přistupuje se do něj pomocí webového rozhraní a IP adresy a je 

poskytován zdarma s koupí čtečky. 

5.1.7 Fyzická instalace dveřního portálu 

Dveřní portál určený pro vykonávání dynamických testů jsem sestrojil z 

komponentů uvedených v metodice. Protoţe metodika vznikala ve spolupráci s ILAB 

RFID laboratoří, jsou materiály v ní uvedené také dostupné pro sestrojení dveřního portálu. 

Pro konstrukci jsem pouţil plastové tyče o průměru 3 cm, které jsem upevnil do plastových 

podsad. Do podsady jsou zasazeny 2 tyče od sebe vzdálené 75 cm. Na vrcholu těchto tyčí o 

délce 232 cm je konstrukce, která spojuje pravou a levou stranu portálu a je na ní umístěna 

čtečka. Tyto dvě strany mají od sebe odstup 170 cm, aby byl moţný průchod manipulační 

techniky i personálu a zároveň byla simulována reálná nákladová vrata.  

Středy antén jsem umístil 110 cm nad úroveň podlahy v laboratoři tak, aby měly 

co moţná největší pokrytí prostoru portálu a jeho nejbliţšího okolí RF polem. Tyto 

rozměry jsem zvolil s ohledem na volný prostor v laboratoři.  

Před tím, neţ jsem přistoupilk testům jsem portál otestoval, zda je vše správně 

propojeno a zda je schopen číst tagy. Od personálu laboratoře jsem dostal ujištění, ţe 

v okolí nejsou ţádné rušivé zdroje, které by mohly ovlivnit provedení dynamických testů. 
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Následně jsem na podlahu z linolea umístil lepicí pásku, která mi poslouţí jako 

improvizované pravítko při výběru tagů a jejich pozdějšímu testování v dynamických 

testech. 

5.1.8 Výběr tagů pro testy 

Čtečku jsem nastavil na hodnotu 20 dBm, a to kvůli omezenému prostoru 

v laboratoři ILAB RFID. 

Tagy, které jsem dostal k dispozici, jsem dle pokynů v metodice umístil do 

vzdálenosti 2 m od středu dveřního portálu. 

Při prvním měření se mi nenačetl ţádný z tagů, proto jsem posunul tagy blíţe a 

opakoval jsem měření.  

Tagy jsem posouval po 1 cm směrem ke středu dveřního portálu, dokud nebyl 

načten první tag. První tag se mi podařilo načíst ve vzdálenosti 184 cm od středu dveřního 

portálu. Dále jsem pokračoval aţ do okamţiku, kdy jsem měl úspěšně načtených 20 tagů. 

Poslední dvacátý tag se mi podařilo načíst ve vzdálenosti 125 cm od středu dveřního 

portálu. 

Takto vybraných 20 tagů jsem poté seřadil vzestupně podle vzdálenosti, ve které 

byly jednotlivé tagy načteny. Z nich jsem vybral 10 tagů, které byly v nejuţším rozsahu 

čtecích vzdáleností od sebe. Tyto tagy jsem tedy vybral pro další dynamické testování 

podle pokynů metodiky. 

5.2 Testování dynamické metodiky RFID tagů  

Dynamické testy jsem provedl s 10 vybranými tagy, které jsem umístil do 

samostatné jednotky nebo do více obalů. Takto připravený vzorek jsem testoval pomocí 

manipulační techniky.   
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5.2.1 Dynamické testování 1 

Při tomto testu jsem uţil pro dynamické testování ruční paletový vozík bez 

pohonu, do kterého jsem umístil více obalů s rozmístěnými tagy. Při testu jsem 

manipuloval s ručním paletovým vozíkem po směru jízdy, tedy dopředném pohybu. 

Takto připravený testovací komplet jsem postavil na startovací linii, kterou jsem 

si vytvořil pomocí lepicí pásky a metru.   

K provedení testu jsem přibral kolegu, který mi byl nápomocen při spouštění čtení 

v průběhu testu. Já jsem obsluhoval manipulační vozík při průjezdu dveřním portálem. 

Měření čtecí schopnosti tagů jsem provedl 4 krát vţdy při různých rychlostech, 

abych zjistil, zda jsou dobře čitelné i při větších rychlostech.  

Po předešlé domluvě s kolegou jsme začali testovat. Kolega zahájil čtecí sekvenci 

na pracovní jednotce, já jsem projel paletovým vozíkem danou trasu 264 cm dveřním 

portálem.  

Ve chvíli, kdy jsem projel cílovou linií, kolega zastavil čtecí sekvenci. Poté jsem 

zapsal do protokolu, které tagy byly načteny a kolikrát došlo k jejich načtení v průběhu 

testu. Měření jsem opakoval při různých rychlostech. 

Tento druh testu simuluje práci v supermarketu či v sekci zásobování, kdy je se 

zboţím manipulováno pomocí ručního paletového vozíku.  

5.2.2   Dynamické testování 2 

Při tomto testu jsem také uţil pro dynamické testování ruční paletový vozík bez 

pohonu, do něhoţ jsem umístil více obalů s rozmístěnými tagy. Při testu jsem manipuloval 

s ručním paletovým vozíkem, ovšem tentokrát jsem vozík táhl, abych simuloval zpětný 

pohyb.  

Takto připravený testovací komplet jsem postavil na startovací linii. Opět za 

podpory kolegy jsem provedl čtení tagů při různých rychlostech, abych zjistil, zda jsou 

dobře čitelné i při větších rychlostech.  



Aleš Beránek: Zpracování a aplikace metodiky pro testování  RFID v ILAB 

 2012  50 

Po předešlé domluvě s kolegou jsme začali testovat. Kolega zahájil čtecí sekvenci 

na pracovní jednotce a já jsem projel paletovým vozíkem danou trasu 264 cm dveřním 

portálem.  

Ve chvíli, kdy jsem projel cílovou linií, kolega zastavil čtecí sekvenci. Poté jsem 

si zapsal do protokolu které tagy byli načteny a kolikrát došlo k jejich načtení v průběhu 

testu. 

Tento druh testu simuluje práci v supermarketu či v sekci zásobování, kdy je ze 

zboţím manipulováno pomocí ručního paletového vozíku. 

Během měření jsem zapisoval hodnoty do protokolu. 

5.2.3 Dynamické testování 3 

Jako třetí z řady testů jsem uskutečnil Manuální manipulaci v průběhu testu. Tato 

metoda simuluje běţný provoz mezi regály či přenášení materiálu dveřním portálem. 

Přenášel jsem více obalů, které byly označeny tagy a fixovány k sobě.   

Takto připravené obaly jsem uchopil do rukou, a po spuštění čtečky jsem prošel 

dveřním portálem danými rychlostmi.   

Během měření jsem zapsal do protokolu načtené tagy a počet jejich načtení během 

průchodu portálem. 

5.2.4 Dynamické testování 4 

Čtvrtý test jsem uskutečnil pomocí nákupního vozíku, do kterého jsem umístil 

více obalů. Na více obalech jsem umístil tagy předem. Poté jsem umístil nákupní vozík na 

startovací linii a dal pokyn kolegovi, který zahájil čtení tagů. Během tohoto čtení jsem 

uskutečnil průjezd dveřním portálem v daných rychlostech a po směru jízdy.  

Během měření jsem zapisoval do protokolu výsledné hodnoty čtení. 
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5.2.5 Dynamický test 5 

Tento test jsem uskutečnil stejně jako předešlý, ovšem s tím rozdílem, ţe jsem 

s nákupním vozíkem couval. Více obalů s umístěnými tagy jsem dal do nákupního vozíku 

a po spuštění čtečky jsem projel dveřním portálem ve stanovených rychlostech. 

Během měření jsem zapisoval všechny naměřené hodnoty do protokolu. 

 

 

Obrázek 22: Vyplnění tabulka dveřní portá 
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Obrázek 23: Vyplněný protokol technické prostředky (vyplněno ukázkově) 

 

 

Obrázek 24: Vyplněný protokol tagy 
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Obrázek 25: Vyplněná protokol testování tagů 

 

Všechny ostatní vyplněné protokoly jsou umístěny v příloze. 
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6 Závěr 

Úkolem diplomové práce bylo zpracovat metodiku dynamického testování tagů 

pro potřeby ILAB RFID. Na úvod jsem popsal základní informace o RFID technologii.  

Následně jsem přeloţil a zpracoval původní metodiku „Dynamic Test: Door 

Portál Test Methodology“ a poukázal na rozdíly mezi mnou vytvořenou metodikou a touto 

anglickou.  

Po vytvoření českého překladu anglické metodiky, jsem vyhotovil metodiku 

dynamických testů, která vyuţívá odlišných metod pro výběr tagů a jejich testování.  

Poté jsem provedl detailní popis metodiky a vytvořil jsem pracovní postup pro 

dynamické zkoušky tagů. Dále jsem vytvořil protokol o výsledcích zkoušek, do kterých se 

budou zapisovat všechny provedené testy. 

V ILAB RFID jsem sestrojil dveřní portál, který vyhovoval poţadavkům 

kladeným na dynamické testování tagů. Na test jsem připravil i prostředí kolem dveřního 

portálu, tak aby vyhovovalo daným podmínkám a bylo jej moţné snadno aplikovat 

v obdobných laboratořích.  

Metodiku dynamického testování jsem v podmínkách ILAB RFID zprovoznil, 

aplikoval a otestoval. Pro testování jsem pouţil manipulační zařízení, která byla k dispozici 

v laboratoři. Poté jsem tyto testy vyhodnotil a vyplnil protokoly o zkouškách.  

Testování tagů pomocí dynamické metodiky bylo vyhodnoceno jako úspěšné, 

protoţe při měření se podařilo načíst všechny testované tagy a to při všech rychlostech za 

pouţití daných manipulačních prostředků. 

V prostorách laboratoře jsem testoval pouze při omezených rychlostech, ale 

předpokládám, ţe by byly tagy načteny i při vyšších rychlostech. 

Během tvorby práce jsem plně vyuţil svých teoretických znalostí získaných 

v průběhu studia. A tyto jsem v praxi aplikoval. 
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Téma práce mě nadchlo a obohatilo zejména pak část věnovaná měření a 

praktickému ověřování. Osobně si myslím, ţe tato technologie má v sobě skryt mohutný 

aplikační potenciál.  
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