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Abstrakt 

 
 Předložená práce se zabývá možností použití RFID technologie.V první části 

bakalářské práce se seznámíme s problematikou šíření RF signálů a také se zde seznámíme s 

rozdělením přenosů. Druhá část práce se zabývá hardwarovým vybavením pro RFID. Nachází 

se zde zpracovány všeobecné informace, poznatky o tagu a anténách. Nesdílnou součástí jsou 

příklady jednotlivého hardwarového vybavení. 
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Abstract 
 
 Presented work is about the RFID technology use. In the first part of my bachelor 

work I will focus on the RF signal transmission and also on the distribution of transmission. 

Second part is about the hardware equipment for RFID and also contains some general 

information and knowledge about the tag and antennas. Moreover, in the second part of my 

work you can find examples of the each hardware equipment. 
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1. Úvod 
 
 Počátek vývoje bezdrátových přenosů datujeme do 80. let minulého století, kdy 

dochází ke snaze komerčního využití bezdrátových přenosů. RFID systémy mají uplatnění 

v mnoha oborech lidské  činnosti jako jsou průmysl, věda a lékařství, velmi rozšířené jsou pak 

v komerční oblasti. 

 Člověk  pomocí smyslů identifikuje  předměty. Následně tyto předměty díky 

identifikačnímu vyhodnocení dokáže zařadit do různých skupin, pracovat s nimi apod.. 

Technologie automatické identifikace dokáže v porovnání s  člověkem pracovat mnohem 

rychleji, přesněji a efektivněji. V současné době se považuje RFID technologie za přímého 

nástupce čárových kódů, ale do budoucna se však úplné nahrazení nepředpokládá. 

 Úvodem bakalářské práce si objasníme a vysvětlíme šíření frekvenčních vln 

prostředím. Oblasti využívaných kmitočtových pásem jsou velice různorodé. Pohybují se od 

jednotek Hz po desítky GHz.   

 Bude proveden rozbor hardwarových prostředků RFID technologie, rozdělení do 

frekvenčních pásem. Příchodem standardizace byly vytvořeny podmínky pro jejich 

celosvětové využití a nyní má každá UHF RFID úroveň na světě jiné frekvenční pásmo. 

 Zaměříme se na světový průzkum trhu dle dostupnosti hardwarových prostředků mezi 

které zahrnujeme: RFID Tagy což jsou objekty, které je možné připojit nebo implantovat do 

produktu můžeme je vidět například ve formě samolepek v knihkupectví nebo pro identifikaci 

lidí.Tyto tagy využívají k přenosu informací radiové vlny. Zmíněné budou také antény, slouží 

k příjmu vysílaného signálu. Teoreticky bude navržena i RFID anténa. Nebude opomenuta 

ekologická výroba antén, neboť ekologie je v poslední době celosvětově velmi sledované 

téma. 
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2. Šíření RF signálu prostředím 

 
 Mluvíme-li o RF (radiofrekvenčních) signálech, máme na mysli elektromagnetické 

vlny o kmitočtech  od 9 kHz do 3000 GHz a více, které se prostředím šíří rychlostí blížící se 

rychlosti světla. RF spektrum je rozděleno do devíti kmitočtových pásem, které definuje 

Radiokomunikační řád Mezinárodní telekomunikační unie ITU a jsou uvedeny v tabulce 

(Tab. 1).   

 

Číslo 
pásma 

N
Symboly

Rozsah kmitočtů 
(dolní mez mimo, 
horní mez včetně)

Odpovídající 
názvy pásem

Metrické 
zkratky pro 

pásma

4 VLF 3 až 30 kHz myriametrové Mam
5 LF 30 až 300 kHz kilometrové km
6 MF 300 až 3000 kHz hektometrové hm
7 HF 3 až 30 MHz dekametrové Dm
8 VHF 30 až 300 MHZ metrové m
9 UHF 300 až 3000 MHz decimetrové dm
10 SHF 3 až 30 GHz centimetrové cm
11 EHF 30 až 300 GHz milimetrové mm
12 ----- 300 až 3000 GHz decimilimetrové -------  

 
 
Tab. 1. Kmitočtová pásma radiového spektra [28] 

 
 Šíření RF signálů ovlivňuje spousta faktorů, které můžeme rozdělit na dvě skupiny. 

Jedná se o samotné prostředí, ve kterém je vlna šířena a o prostorové uspořádání mezi 

vysílačem a přijímačem.Z hlediska prostředí se zaměříme na přenosy RF signálů  v 

uzavřených prostorech. 

 

2.1 Kmitočtová pásma radiového spektra 

 

Velmi dlouhé (VLF) a dlouhé vlny (LF) 

 Velmi dlouhé vlny zabírají kmitočtové pásmo 3 až 30 kHz a dlouhé vlny 30 až 

300 kHz. Tyto vlny se používají pro spoje na velké vzdálenosti. Na vzdálenosti stovek 
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kilometrů je možné uvažovat o šíření přízemní vlnou, ale s rostoucí délkou spoje mluvíme již 

o šíření prostorovou vlnou. [5] 

Střední vlny (MF) 

 Jedná se o vlny v rozsahu 100 kHz až 1,5 MHz. Podle Mezinárodní telekomunikační 

unie je pásmo vymezeno od 300 kHz do 3 MHz. Šíření probíhá jak vlnou přízemní, tak i 

vlnou prostorovou. Jejich odraz nastává v troposféře. [5] 

 

Krátké vlny (HF) 

 Krátké vlny obsahují kmitočty od 3 do 30 MHz, přičemž v radiotechnice toto pásmo 

začíná již na 1,5 MHz. K šíření může docházet opět jak přízemní tak i prostorovou vlnou. Při 

šíření přízemní vlnou dochází ke značnému útlumu, který umožňuje spojení na vzdálenosti 

pouze v desítkách kilometrů. Prostorová složka se šíří odrazy od ionosféry. [5] 

 

Velmi krátké vlny (VHF), ultra krátké vlny (UHF) a mikrovlny 

 Do pásma se zařazují vlny nad 30MHz, které přechází do mikrovlnného pásma a dále 

do infračerveného a optického spektra. Šíření probíhá hlavně přízemní vlnou a přímočaře, 

přičemž u vyšších frekvencí je nutnost přímé viditelnosti. [4]  

 

2.2 Šíření RF signálu v budovách 

 
 Šíření RF signálů v budovách může být ovlivňováno interferencemi jiných systémů ve 

stejném frekvenčním pásmu. Další problematika spočívá v prostorovém uspořádání mezi 

vysílačem a přijímačem. 

 
2.2.1 Rušení jinými systémy ve stejném frekvenčním pásmu 
 
 Tento problém nastává hlavně v nelicencovaném ISM  (pásmo pro rádiové vysílání s 

kde je dovolen provoz bez licenčních poplatků, avšak bez garance proti rušení), kde mnoho 

technologií používá stejné frekvenční pásmo. Radiokomunikační služby provozované v těchto 

pásmech musí strpět škodlivé rušení, které může být způsobeno tímto využíváním. Proto při 

provozování zařízení v ISM pásmu musíme omezit škodlivé rušení vznikající provozem na 

minimum a pokud i přesto dochází k rušení, musí uživatel, který přišel později, tento 
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problém odstranit. Popis ustanovení pro tyto zařízení pro Českou republiku lze nalézt ve 

všeobecném oprávnění č. VO-R/10/06.2009-9 k využívání rádiových kmitočtů a k 

provozování přenosů krátkého dosahu. [5] 

 
2.2.2 Prostorové uspořádání 
 
 Nejjednodušší rozdělení je podle toho, zda se mezi vysílačem a přijímačem nachází 

nějaká překážka obr. 1.V prvním případě (a) je mezi přijímačem a vysílačem přímá viditelnost 

a zde dochází k útlumu způsobeného průchodem vlnění prostorem a k útlumům vln 

odrážejících  se od stropních konstrukcí. Druhý případ (b) znázorňuje přenos, kde není přímá 

viditelnost mezi vysílačem a přijímačem a signál je šířen odrazy a také průchodem přes 

překážku. Tento přenos ještě nepředstavuje tak velké komplikace, pokud ovšem nejde o 

přenos v infračerveném spektru. Třetím případem (c) je přenos výhradně přes překážku,která 

může fungovat jako stínění a může být reprezentována například železo betonovou stěnou. 

Zde již nastává problém v úrovni prošlého signálu přes stěnu. Pokud je útlum takový, že 

úroveň signálu na vstupu přijímače již není dostatečně silná, snižuje se rychlost přenosu a při 

ještě nižších úrovních už neprochází žádný signál. Toto samozřejmě platí i při přenosech na 

přímou viditelnost (a,b), kdy s rostoucí vzdáleností vysílače a přijímače klesá úroveň signálu 

a tedy roste útlum. Hodnotu maximálního možného útlumu, který je přijímač ještě schopen 

akceptovat nazýváme citlivost přijímače. [5] [2] [19] 

 
 

Obr. 1. Prostorové uspořádání mezi vysílačem a přijímačem. [19] 
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Průchod elektromagnetického vlnění přes stěny 

 Průchod elektromagnetického vlnění stěnou ovlivňuje hlavně druh a složení materiálu, 

ze kterého je stěna vystavěna a samotná frekvence vlnění. Nejhorším materiálem pro přenos 

signálu je železobetonové zdivo a obecně zdivo s výskytem železných armatur, které fungují 

jako stínící prvek.  

 

2.3 Decibely 

 

 Základem decibelu je útlum.Definujme si jednotku používanou pro vyjádření velikosti 

útlumu. U decibelů se jedná logaritmickou jednotku, podílu dvou hodnot stejné veličiny. Je 

tedy bezrozměrná a určuje kolikrát je daná hodnota větší než jiná. Pro nás je důležitý poměr 

mezi výkony, kdy platí 

 

= 10. log        ; ;              (1) 

 

 Pokud máme výkon P2 [W] větší než výkon P1 [W] mluvíme o zisku na přenosové 

soustavě. Naopak pokud je tomu obráceně jedná se o ztrátu neboli útlum.Decibely také slouží 

k vyjádření útlumu (zisku) vzhledem k referenční veličině P1. [29] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. RFID obecně 
 
 Základní idea se podobá radaru, jenom v miniaturní podob

vzdálenost a odrážející objekt (

nejkvalitnější. Samotný čip o sob

K tomu je nutný vysílač, který odešle ra

pro zachycení „odraženého„ (vráceného) signálu. Každý jednotlivý 

jedinečně modifikovaný podle údaj

čipu jako upraveného zrcadla je ovšem lépe p

počítače, kterým čip RFID

používané v současné době

založeny jejich další vlastnosti, jako

schopnost případné deaktivace pro další použití. Dále, p

vyslání aktivačního signálu zp

vlastnost umožňující činnost antikolizních algoritm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1 Historie RFID 
 
 Jedna z prvních známek používání  technologie podobné RFID sahá do období

světové války, přesněji do roku 1939

technologii IFF známou také pod názvem Identify.

Základní idea se podobá radaru, jenom v miniaturní podobě

objekt (čip) je vybaven anténou proto, aby vrá

čip o sobě nic neřekne, pokud jde o většinou používaný pasivní štítek. 

č, který odešle radiofrekvenční (RF) signál směrem ke štítku a anténa 

zachycení „odraženého„ (vráceného) signálu. Každý jednotlivý čip p

 modifikovaný podle údajů, které má uloženy ve své paměti. Od navozené p

ipu jako upraveného zrcadla je ovšem lépe přejít k představě miniaturního jednod

čip RFID (radiofrekvenční identifikace) ve skuteč

časné době jsou schopny vykonávat jednoduché instrukce. Na tom jsou 

založeny jejich další vlastnosti, jako  je např. možnost přepisovat údaje v pam

ípadné deaktivace pro další použití. Dále, při spolupráci se 

ního signálu zpět ohlásí desítky či stovky čipů zárove

činnost antikolizních algoritmů. [7] 

Obr. 2. Příklad RFID systému. [6] 

Jedna z prvních známek používání  technologie podobné RFID sahá do období

ř ěji do roku 1939, kdy byla nasazena britskou armádou. Jednalo se o 

technologii IFF známou také pod názvem Identify. 

7 

Základní idea se podobá radaru, jenom v miniaturní podobě, na mnohem menší 

ou proto, aby vrácený signál byl co 

ětšinou používaný pasivní štítek. 

ěrem ke štítku a anténa 

zachycení „odraženého„ (vráceného) signálu. Každý jednotlivý čip přitom vrací signál 

ěti. Od navozené představy 

ě miniaturního jednoduchého 

ve skutečnosti je. Čipy RFID 

 jsou schopny vykonávat jednoduché instrukce. Na tom jsou 

episovat údaje v paměti čipu anebo 

i spolupráci se čtečkou, kdy se po 

č ů zároveň, jde o důležitou 

Jedna z prvních známek používání  technologie podobné RFID sahá do období druhé 

kdy byla nasazena britskou armádou. Jednalo se o 
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První myšlenka, která dala vzniknout konkurentu čárového kódu, čipu se objevila v roce 1969 

(Američan Mario Cardullo). Roku 1970 si nechal Mario Cardullo patentovat vysílací zařízení 

s pamětí a dalšími funkcemi RFID čipu. V sedmdesátých letech se vývojem RFID zabývaly 

firmy jako IBM, ComServ a FairChild.  První skutečný RFID čip předvedla americká Los 

Alamos Scientific Laboratory roku 1973.  

 K rychlejšímu vývoji a rozšíření technologie přispěl až následný pokrok v oblasti 

tranzistoru, mikroprocesoru, integračních obvodů a komunikačních sítí, který nastal v 

devadesátých letech. V první fázi byla RFID technologie aplikovaná hlavně v oblasti 

bezpečnosti, později po standardizaci systému RFID se technologie rozšířila do běžného 

života.[6] 
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4. Hardwarové vybavení 
 

Mezi nejzákladnější komponenty vybavení RFID systému, tedy komponenty, které 

jsou potřebné pro plnohodnotné fungování jsou : 

 
• Tagy 

• Čtečky 

• Antény 

 
 

4.1 Tagy 
 
 Tagy jsou základem systému pro ukládání a přenos informací pomocí 

elektromagnetických vln. Může je hromadně přečíst a zaznamenat příslušné čtecí zařízení, 

které může být pevné nebo mobilní. Pomocí vln vyzářených ze čtecího zařízení dojde k nabití 

čipu a následně se informace uložená v čipu bezdrátově přenese zpět do čtecího zařízení 

(každý tag obsahuje tzv. EPC kód - electronic product code, jedná se o jednoznačné sériové 

číslo tagu). 

 RFID tagy se v současné době vyrábějí v několika variantách, dle velikosti a materiálu 

a s tím souvisejícího použití (tagy produktové, kartonové, paletové, malé tagy na láhve) dle 

způsobu použití (nalepení přímo na objekt), tzv. "Inlays" pro další použití pro výrobce - přímo 

zabudované do produktů a zapouzdřené (například plastové - mají větší odolnost a používají 

se i v případě umístění tagu na kovový materiál, zde zajišťují oddálení tagu a antén od 

rušivého podkladního materiálu kovu). [8] 

 Mezi prioritní funkce RFID tagu zahrnujeme přenos dat do systému, který dále s 

informacemi pracuje.Tagy se skládají ze tří částí: 

 
 

• Anténa - součást štítku a nutné příslušenství čtečky slouží k zesílení RF signálu 

• Mikročip - odesílá RF signál a stanovuje kvalitu přijímaného signálu 

• Propojení a zapouzdření - ovlivňuje možnost použití v různých prostředích a životnost 

tagu  
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 Provedení antény pro RFID tagy se liší v závislosti na komunikační frekvenci viz  

Obr. 3. vlevo dipólová anténa pro pásma >100 MHz, uprostřed dole anténa pro 

nízkofrekvenční RFID (124 kHz), vpravo obvyklé provedení pro frekvenci 13.56 MHz. [10] 

 

 
 

Obr. 3. Příklady provedení antény pro RFID tag. [10] 

4.1.1 Typy pamětí 

Read-Only tagy  

Existují tagy, u kterých jsou identifikační údaje zadávány jejich výrobcem. Proto musí 

být tyto tagy stanoveny výrobcem a potvrzeny kupujícím, nebo určené kupujícím. Jde o tagy, 

které mohou být pouze pro čtení. Tyto tagy jsou obdobné jako čárové kódy. Naprogramování 

probíhá jednou u výrobce a pak už je nelze měnit, podobně jako CD-ROM nelze měnit po 

jeho vypálení. Tyto typy tagů jsou většinou naprogramovány s velmi omezeným množstvím 

dat (paměť od 40 do 512 bit). Dané číslo má být neměnné, stejně jako sériová dataa bývají 

velmi snadno integrovaná do stávajících systémů čárového kódu. Rychlost čtení 

1000tagů/sec. 
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Tagy WORM 

Užívají se pouze pro čtení, ale neplní se daty u výrobce, ale naplnění obsahu je 

ponecháno na samotném dodavateli produktů při prvním použití tohoto tagu. Paměť od 40 do 

512 bit. Rychlost čtení 200tagů/sec.  

 

Tagy Read-Write 

Mohou uchovávat velké množství dat (pasivní tagy 386 až 8Kb, aktivní tagy 16Kb až 

2Mb) a mají adresovatelnou paměť, která se snadno mění. Data zapsaná do tagu, lze vymazat 

a znovu přepsat tisíckrát, stejně jako disketu lze vymazat a přepsat podle přání. Informace 

jsou dodatečně zapsány, když je tag v dosahu čteček. Rychlost čtení 1000tagů/sec. 

 
 
4.1.2 Frekvenční pásma 

 RFID systémy se pohybují v pásmu o frekvenci  od 100kHz až do 5GHz. Nejčastěji 

využívaná kmitočtová pásma jsou 125/134 kHz, 13,56 MHz, 860-960 MHz a 2,4-2,45 GHz. 

Podle frekvence rozlišujeme čtyři základní pracovní frekvence: LF, HF, UHF,MW. 

 

Obr. 4. Využití RFID technologie podle frekvence tagu. [15] 
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Nízkofrekvenční(125-135 KHz) LF Tag; 

• Malý dosah většinou do 10 cm (maximálně 50 cm), 

• Vysoké výrobní náklady, 

• Neexistují antikolizní mechanismy, 

• Mají větší odolnost proti rušení, 

• Malá přenosová rychlost, 

• Kovy a kapaliny nemají vliv na signál. 

 

Vysokofrekvenční(13.56 MHz) HF Tag; 

• Čtecí dosah do 1 m, 

• Nízká cena štítku, 

• Dostatečná přenosová rychlost, 

• Nejvíce rozšířené, 

• Celosvětově standardizovaná frekvence, 

• Signál se odráží od kovů a obtížně prochází kapalinami. 

 

Ultrafrekvenční(860 - 930 MHz) UHF tag; 

• Čtecí dosah do 3m do cca 5 m, 

• Signál je značně absorbován kovy a zcela kapalinami, 

• Nejnižší cena štítku, 

• Vysoká přenosová rychlost, 

• Každá země světa má přidělené své frekvence,obr. 5. 

 

Mikrovlnná frekvence (2.45, 5.8 GHz) MW tag; 

• Čtecí dosah až 10 m, 

• Vysoká cena tagu, 
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• Signál extrémně absorbují kapaliny, 

• Možnost kolize s některými typy bezdrátových počítačových sítí a jiných zařízení, 

• Nejvyšší přenosová rychlost, která se pohybuje až 2 M/s, 

• Velmi malé rozměry antény - malé tagy. 

 

 
Obr. 5.Kmitočtová pásma pro UHF RFID systémy ve světě. [9] 

 
 

4.1.3 Rozdělení podle zdroje energie 
 
Pasivní tagy  

 Nemají vlastní napájecí zdroj. Pro napájení elektrického obvodu tagu odebírá tag 

elektromagnetickou energii získanou z RFID anténních systémů. Protože pasivní tagy 

nedisponují vlastním zdrojem, mohou být návrhy i samostatná výroba tagu jednodušší a 

levnější (viz Obr. 6). Bez nároku na zdroj energie je jejich poruchovost a nefunkčnost takřka 

nulová, mohou mít tedy neomezenou trvanlivost ve srovnání s aktivními tagy. Mezi nevýhody 

patří velice úzký rozsah působnosti. Vzhledem k tomu, že jsou pasivní tagy závislé na energii 

ze čtecího zařízení a antény, musí být tagy v těsné blízkosti čtečky a antény s cílem získat 

dostatečný výkon pro přenos signálu. Mezi výhody těchto tagů patří pořizovací cena, která se 

pohybuje v řádech haléřů. 
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Obr. 6. Pasivní tag H 86-S. [13] 

Aktivní tagy  

 Oproti pasivnímu RFID disponuje podstatně větším dosahem, a to v řádu desítek až 

stovek metrů. Tagy disponují vlastním napájecím zdrojem (baterií nebo akumulátorem) s 

dlouhou životností, a to jim umožňuje kontrolní a měřící funkce i mimo dosah čtecího 

zařízení. [14] V závislosti na cílové funkci tagu mohou být informace zpracovány a uloženy 

pro okamžitou nebo pozdější lokaci čtečkou. Mezi nevýhody aktivních tagů zahrnujeme 

mnohonásobně vyšší cenu oproti pasivních tagů, ale mohou obsahovat mnohem větší 

množství dat o výrobku. Mezi výhody zahrnujeme schopnost ukládání dat získaných od 

přijímače. 

 

Obr.7. Příklad aktivního tagu pro osobní identifikaci. [14] 

 

Semi-aktivní tagy  

 Obvykle používají interní baterii pro napájení obvodu, který obsahuje snímače pro 

monitorování podmínek prostředí, jako jsou teplota a vlhkost, rozpoznaní různých vibrací 

nebo pohybů. Velké využití mají tyto tagy k monitorování možného poškození nebo 

neoprávněnému pohybu při přepravě nebo skladování. Oproti aktivních tagů, semi-aktivní 

tagy nevyužívají svůj vnitřní zdroj energie pro komunikaci s anténou. Pro komunikační funkci 
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spoléhá semi-aktivní tag na elektromagnetickou energii získanou od systému antény. Tímto 

způsobem šetří tag vnitřní energii, což značně zvyšuje životnost baterie. 

 

4.1.4 Dělení podle tvaru a účelu použití 

 Technologické provedení tagu je dáno aplikací, pro kterou bude sloužit. Některé tagy 

musí být vyrobeny tak, aby byly schopny odolávat vnějším vlivům, jako jsou extremní 

teploty, vlhkosti nebo leptavé chemikálie. Pokud jde o výrobní technologie, existuje několik 

desítek typů tagů. 

 

Kruhový tag 

Jeden z nejznámějších a nejvyužívanějších tagů, též nazývaných mince. Jak je 

z obrázku patrné, mají kruhový tvar o velikosti od několika mm až do 10cm. Největší 

výhodou těchto tagů je jejich snadná implementace do různých součástek. Kruhových tagů se 

nejvíce využívá u klíčenek, identifikačních hodinek, imobilizérů, nebo třeba jako forma 

bezkontaktní identifikace prádla v prádelnách, případně v čistírnách oděvů. 

 

Obr. 8. Ukázka kruhových tagů. [2] 

 

Skleněné tagy 

 Jsou vyvinuté pro zavedení pod pokožku, jedná se o skleněnou trubičku velikosti 10 až 

30 mm. Tag je zachycený na plastovém nosiči. Cívka je navinutá z drátu hrubého 0,04 mm.  

Využívají se  pro aplikace v lékařství a kontrolu zvířat. 

 Implantované RFID tagy určené pro označování zvířat se nyní používají i u lidí. 

Experiment s implantáty RFID byl řízený britským profesorem kybernetiky Kevinom 

Warwickom, který implantoval tag v paži roku 1998. Roku 2004 Conrad Chase nabídnul 
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implantované tagy ve svých klubech v Barceloně na identifikaci VIP zákazníků, kteří později 

přes ně platili útratu za nápoje.[22] 

 

Obr. 9. Příklady skleněných tagů. [22] 

 

Chytrá etiketa (Smart Label) 

Jedná se o vícevrstvrstvou etiketu, kde její svrchní část je klasicky potisknutá (tlakem, 

teplotou nebo inkoustem) a vnitřní část tvoří tag, který je vždy menší než samotná etiketa a je 

umístěn na silikonové (obvykle lepící) nosné podložce. Vše je pak před aplikací umístěno na 

nosné podložce, ze které se etiketa snímá, podobně jako u běžné etikety. Smart etikety se dají 

skladovat v kotoučích a snadno potiskovat požadovanými údaji a čárkovými kódy. Před 

aplikací etikety je tedy tag uzavřen mezi podložku a podtištěnou horní vrstvu a tedy laik na 

první pohled nepozná rozdíl od běžné etikety.Nízká cena znamená velkou výhodu. Mezi 

nevýhody zahrnujeme mnohem nižší odolnost proti okolním vlivům. 

 

Obr. 10.Vrstvení tagu Smart Label. [9] 
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RFID tagy využívané pro chytré etikety se podle použitého nosiče (podložky) dělí na : 

• suchý tag nebo inlay (suchá vložka) - tag umístěný pouze na polyesterovém nosiči 

bez lepidla. 

• mokrý tag nebo wet-inlay (mokrá vložka) - tag umístěný na polyesterovém nosiči 

opatřený lepidlem. 

• spojení papíru a tagu - tag opatřený svrchní papírovou vrstvou velikosti antény 

tagu, která již případně sama může realizovat etiketu. Tag pak již nemusí obsahovat 

silikonovou podložku. 

 

Smart Card 

 Neboli formát platební karty, nepatří co se týče rozměrů k nejmenším, ale je možné 

zde umístit poměrně velkou anténu s čipem, která se taví mezi vrstvy plastu teplotou 100 °C. 

Velká anténa má dobrý vliv na kvalitu a dosah systému. Největším úskalím tohoto řešení je 

pro výrobce těchto karet dodržení tloušťky 0,8mm.  

 

Obr. 11. Zapuštění tagu do plastových karet. [27] 

4.2 Čtečky 

 RFID reader (RFID čtečka, snímač) je elektronické zařízení, které přes anténu 

zprostředkovává komunikaci s tagy a čte uložený EPC kód. Čtecí zařízení může mít fixní 

podobu v podobě např. RFID brány nebo mobilní ve formě datového terminálu / snímače. 

[11]  Čtečka plní několik základních funkcí mezi které patří: 

• Přečtení údajů, které obsahuje RFID tag, 

• Zapsání dat do tagu (v případě Read-Write Tagů), 

• Přenos dat z řídícího počítače a do řídícího počítače, 
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• Dodávat energii pasivním tagům. 

 Mimo plnění čtyř výše uvedených základních funkcí může RFID čtečka provádět anti-

kolizní opatření s mnoha tagy najednou, ověřovat tagy z důvodu eliminace možných podvodů 

nebo neoprávněnému přístupu k systému, šifrování dat, ochranu integrity dat.  

4.2.1 Dělení podle tvaru a použití 

 

Mobilní čtečky  

Jsou odolné a kompaktní zařízení, které poskytují bezkontaktní automatickou 

identifikaci pomocí RFID HF (13,56 MHz) nebo UHF (868 MHz) technologie. Mobilní RFID 

UHF čtečky umožňují čtení RFID tagů i zápis dat až několik metrů, RFID HF čtečky se 

využívají pro čtení a zápis na krátkou vzdálenost, typicky několik centimetrů. [11] 

 

 

Obr. 12. Příklad mobilní čtečky. [11] 

 

Stolní čtečky  

Vyžadují pro svou funkci připojení k PC a mají oproti průmyslovým čtečkám interní 

anténu. Tyto čtečky umožňují uživateli využívat všech možností RFID technologie. 

 

Obr. 13. Příklad stolní čtečky. [30] 
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4.3 Antény  

 Antény jsou v základní podobě tvořeny dipóly na straně tagu, dochází ke změně 

některého parametru antény, čímž je ovlivněna podoba odraženého signálu – v rozdílu 

vyslaného a odraženého signálu jsou zakódovány bity. V některé literatuře se jako hraniční 

frekvence užívá hodnota 30 MHz [12]. Antény lze podle typu operace rozdělit do dvou 

základních módů bezdrátové komunikace: 

 

• Magnetická (Near-field)  

V tomto případě jde o krátký dosah a úzké čtecí pole antény dosah od 1cm do 1m, využívá se 

LF (nízké frekvence) nebo HF (High frekvence). 

• Elektromagnetická (Far-field) 

Oproti magnetickým mají dosah až 6m v přímé viditelnosti, využívá se UHF (Ultra High 

frekvence), nebo SHF (Super High frekvence). 

 

 RFID antény se umisťují nejčastěji do plastového krytu obdélníkového tvaru. Kryt 

chrání anténu a další potřebné elektronické součástky před mechanickým poškozením a také 

před nebezpečím, které způsobuje životní prostředí ve formě, jako je prach. Jednou z velmi 

důležitých otázek je samotné umístění antén. Jak obalový materiál samotné antény, tak 

objekty (položky), které mají být sledovány, mohou ovlivnit schopnost systému RFID 

v provedení kvalitního a úspěšného načtení dat. Antény nemusí tvořit nutně speciální bránu, 

ale je nutné zajistit jejich správné umístění a vhodnou výšku. S tím souvisí i velikost čtecí 

zóny, která se musí vhodně nastavit vzhledem k výšce a umístění antény. 

 Nejdůležitějším kritériem pro návrh antény RFID tagu je maximální vzdálenost 

(dosah), v níž je čtečka schopna pracovat s daty bez větších problémů a detekovat odezvu 

nosiče dat (tagu). Odezva znamená způsob komunikace mezi pasivním tagem a čtečkou 

RFID. Tag přijme signál (energii) a její část použije pro odeslání dat zpět ke čtečce na stejné 

nosné frekvenci. Protože citlivost čtečky bývá typicky větší v porovnání s tagem, dosah je 
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definován napěťovou odezvou tagu. Dosah dále závisí na orientaci, materiálu, na němž je tag 

umístěn a na prostředí, ve kterém pracuje. 

Dosah (read range) r se vypočítá podle následujícího vztahu [17] 
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Kde λ  [m] je vlnová délka, Pt [W] je výkon dodávaný čtečkou tagu, Gt [dBi] je zisk vysílací 

antény čtečky, Gr [dBi] je zisk přijímací antény RFID tagu, Pth [W] je minimální výkon 

dodaný anténou, nutný k napájení čipu a τ  je přenosový koeficient daný vztahem [17] 
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kde Zc = Rc + jXc je impedance čipu a Za = Ra + jXa je impedance antény. 

 

Obr. 14. Ukázka RFID antény H86-AD.[13] 

4.3.1 Ekologická výroba RFID antén 

 RFID antény se v tradičním procesu vyrábějí leptáním, ovšem nová technologie 

Walki, výrobce technického laminátu, má za cíl nahradit proces leptání řezáním pomocí 

laserového paprsku. Jako podkladový materiál se využívá jednoduchý papír a zcela se 
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eliminuje použití tekutých chemikálií.Veškerý zbylý materiál je pak jednoduše 

recyklovatelný.Navíc technologie řezání laserem zkracuje výrobní cyklus a umožňuje výrobu 

velmi přesných, rezonančních tvarů. Výsledné antény se skládají pouze z papíru a hliníkové 

fólie, takže jsou opět plně recyklovatelné. Nová technologie se označuje jako Walki-4E, kde 

4E představuje kombinaci účinnosti, přesnosti, ekologičnosti a ekonomicky výhodného 

provedení, založeného na laminátu z hliníkové fólie a papírového podkladu. Díky tomu je 

cena výroby RFID antén prakticky téměř shodná jak v případě prototypů, tak i produkčních 

objemů. [15] 

4.3.2 Návrh antény 

 Požadavky na návrh antény se mohou od sebe lišit. Bude záležet na tom, kde bude 

anténa umístěna, v jakém prostředí bude pracovat a na mnoho dalších okolnostech. Proto 

bychom měli zvážit než přistoupíme k samostatnému návrhu antény tyto možnosti, které si 

popíšeme v následujících bodech. 

Rozměry 

• Pro srovnání rozměrů antén mezi NF a VF čím větší je kmitočet, tím jsou rozměry 

antény menší. 

Frekvenční pásmo 

• Požadované frekvenční pásmo bude záležet, ve které zemi bude anténa pracovat 

(viz. Obr. 5). 

Dosah 

• Anténa by měla být navržena buď pro optimální  výkonnost na určitém předmětu ani 

nesmí být citlivá na předmět, na kterém je tag umístěn. 

• Dosah mimo jiné závisí i na směrovosti antény. 

Spolehlivost 

• Antény musí být spolehlivými zařízeními, které pracují nezávisle na proměnlivosti 

teplot, vlhkosti a dalších klimatických podmínkách.  

Cena 

• Bylo by možné vytvořit teoreticky anténu, která by pracovala na vyšším kmitočtu než 

se dosud používá,avšak narazíme na problém financí, které by pro takový druh antény 

byly extrémně velké.  
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• Cena je rozhodující faktor pro sestavení antény, ideální stav by nastal, aby splňovala 

všechny požadavky a cena byla co nejnižší. 

4.3.3 Příklady RFID antén 

 
Anténa Motorla ANxxx AN480 

 AN480 anténa nabízí maximální výkon a flexibilitu. Nízký axiální poměr je téměř o 

50 procent nižší než u typických konkurenčních zařízení má také lepší výkon. Široký 

kmitočtový rozsah umožňuje této anténě aby byla využita v celosvětovém rozmístění. AN480 

může být nainstalovaná např: v podnicích, ve výrobě a podlahových prostředích jako jsou 

skladiště aj.[10] 

 

Specifikace: 

• Rozměry  25,91cm x 25,91cm x 5,03cm (délka x šířka x hloubka)  

• Váha  1,13 kg  

• Polarizace  LHCP a RHCP  

• Frekvence  865 – 956 Mhz  

• Zisk antény  6 db (lineárně)  

• Konektory  1x typu “N“ (samice)  

• Krytí  IP54  

• Impedance  50 Ohmů  

• Horní a vertikální šířka (3 db)  65°  

• VSWR:  1,22 – 1,3 

 
Obr. 15. Motorla ANxxx AN480 [10] 



 

 

Ultra tenká RFID UHF anténa 

 Modulární planární ultraplochá anténa FlexiRay

diagram, který umožňuje vytvá

naprosto neviditelnou instalaci p

interiérech. Anténa se ziskem 0 dBi je ur

čtecí charakteristiku po celé délce antény. 

antény, použitém readeru, délce kabelu, RFID tazích a prost

poskytuje flexibilní možnosti pro její montáž lepením 

 

Specifikace: 

• Rozměry  115 mm x 10

• Váha  0,1 kg  

• Polarizace  kruhová 

• Frekvence  902 - 928 MHz

• Zisk antény  0 db   

• Konektor typu SMA  

• Impedance  50 Ohmů

• Hor. a Ver. šířka 80° 

• VSWR: < 1,7 : 1 

• Maximální příkon 10 W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16. Příklad  

Ultra tenká RFID UHF anténa FlexiRayTM SF 110x 

Modulární planární ultraplochá anténa FlexiRayTM SF má unikátní vyza

ňuje vytváření RFID čtecích zón ve vstupech č

naprosto neviditelnou instalaci přímo dovnitř dveřních zárubní pro 

Anténa se ziskem 0 dBi je určena pro aplikace s krátkým dosahem vyžadující 

tecí charakteristiku po celé délce antény. Čtecí vzdálenosti jsou 2-4 m v závislosti na typu 

antény, použitém readeru, délce kabelu, RFID tazích a prostředí. Ultra tenká RF

poskytuje flexibilní možnosti pro její montáž lepením či vruty. [11] 

m x 100mm x 2 mm (výška x šířka x hloubka)  

Polarizace  kruhová  

928 MHz 

 

Konektor typu SMA   

Impedance  50 Ohmů  

řka 80°  

říkon 10 W 

říklad  Ultra tenké RFID UHF antény FlexiRay
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Aktivní anténa AN 200 

 Umožňuje větší kontrolu nad tím, kde se čtou tagy. Detekuje značky v libovolné 

poloze vzhledem k anténě s minimálním dopadem na RSSI ( absolutní hodnotu z kvality 

signálu)Vhodné pro vnitřní i venkovní použití. Poskytuje ultra-dlouhý rozsah v případě 

potřeby. Minimalizuje dosah čtení k zadní části antény. Je vyrobena z UV odolného černého 

gumového povrchu. [25] 

 

Specifikace: 

• Délka 8,7 cm, průměr 1,1 cm 

• Váha  0,03 kg  

• Polarizace  lineární  

• Frekvence 400 až 450 Mhz  

• Zisk antény: -3 dBi 

• Krytí  IP54  

• Nominální impedance  50 Ohmů  

• VSWR:  < 1.5:1 

• Provozní teplota: -40 °C do +70 °C 

• Konektor typu BNC 

• Maximální příkon 100 W 

 

Obr. 17. Aktivní anténa AN 200[25] 

 

Anténa LSA-4 SHD  

 Anténa je pro vysokofrekvenční(HF) rozsah. RFID anténa je speciálně navržena tak, 

aby identifikovala více položek vybavených malými štítky RFID. Pro robustní provedení je 

ideální pro průmyslové prostředí, kde se vyžaduje přesnost, účinnost a trvanlivost. [26] 
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Specifikace: 

• Rozměry 288 x 263 x 17mm (délka x šířka x hloubka)  

• Váha1 kg  

• Frekvence 13,56 Mhz  

• Krytí  IP21 

• Provozní teplota: 0 °C do +40 °C 

• Konektor typu BNC 

• Maximální příkon 1,2 W 

 

 
 

          Obr. 18. Anténa LSA-4 SHD [26] 
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5. Závěr 

 V dnešní době je RFID technologie poměrně na vzestupu, protože ceny těchto zařízení 

neustále klesají a zvyšuje se jejich účinnost. RFID technologie se momentálně nenachází  

v konečné fázi, pořád je co zdokonalovat. Přesto, že technický pokrok v této oblasti kráčí 

kupředu, fyzikální zákony zůstávají v platnosti, ale dokud budou existovat lidé případně 

firmy, které budou mít o zmiňovanou technologii zájem, bude probíhat neustálý vývoj 

a modernizace technologie RFID. Produkce výrobků RFID rok od roku neustále stoupá. Z 

toho důvodu musí i výrobci neustále zdokonalovat své výrobky oproti konkurenci. 

 RFID není samospasitelným lékem na zvýšení produktivity. Procesy jsou v každé 

firmě jiné, existují dva druhy podniků. V prvním podniku, by jistě uvítali příchod 

modernizace ve formě RFID technologie. Investice v řadech desítek tisíc, by pro ně byla 

velkou zátěží, ale měla by návratnost několikanásobně vyšší. Druhý podnik i při miliónových 

investicích do RFID technologie nezíská žádné výrazné zlepšení. 

 Bylo zjištěno, že využití pásma pro šíření RF vln je velice rozsáhlé od 3 Hz do 3000 

GHz, proto si každý najde pásmo, které vyhovuje dané technologii. Šíření frekvenčních vln 

doprovází i značné komplikace při průchodu přes překážky. 

 Při analýze RFID technologie z pohledu frekvenčních pásem bylo zjištěno, že přenos 

signálů probíhá na různých frekvencích a nejvyužívanější pásmo je 13.56 MHz, což je 

celosvětově standardizovaná frekvence. Každé zemi bylo přiděleno jiné kmitočtové pásmo na 

frekvenční úrovni UHF. Proběhla analýza trhu, výrobci k daným produktům nabízejí  

základní informace, které jsou v mnoha případech dostačující, avšak najdou se i takoví kteří 

mají ještě co zdokonalovat. V mnoha případech ze strany prodejců se setkáme s odkazy na 

anglické stránky, což může být u řadového zákazníka celkem problém.V analýze proběhlo 

zaměření na tagy, čtečky a antény. Bylo zde zhodnoceno, na jaké body bychom se měli 

zaměřit při sestavování návrhu antény. Bude záležet na tom, kde bude anténa umístěna, 

v jakém prostředí bude pracovat a na dalších okolnostech mezi které zahrnujeme rozměry, 

frekvenční pásmo, dosah, spolehlivost a cenu. 

 Každá technologie, jež je na vzestupu sebou přináší určité výhody a nevýhody. Velice 

mě překvapilo a obohatilo použití skleněného tagu, který se dá poměrně bezpečně implantovat 

do člověka. Lékaři při transplantaci skleněných tagů upozorňují pacienty na možná rizika, 

kterými jsou pohyby implantátu v těle, nežádoucí elektrický proud a mikrovlnné záření. Mezi 

nevýhody zařazujeme likvidace RFID technologie, která sebou může přinášet také značné 
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komplikace. RFID tagy mohou být zničeny standardní mikrovlnnou troubou, avšak některé 

typy RFID tagu, zejména ty, které obsahují velkou kovovou anténu, se mohou vznítit, pokud 

jsou podrobeny zahřívání příliš dlouho (tak, jako jakýkoliv kovový předmět v mikrovlnné 

troubě). Tato jednoduchá metoda nemůže být bezpečně používána pro deaktivaci RFID 

funkce v elektronických zařízeních nebo v implantátech umístěných v živé tkáni, vzhledem  

k riziku poškození tkáně. 

 Na základě získaných poznatků jsem dospěl k závěru, že použití RFID technologie  

s sebou přináší výhody i nevýhody, avšak dle mého názoru do současné doby získané výhody 

značně  převyšují nevýhody.   
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