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Anotace 

V předložené práci je popsána radiofrekvenční technologii (RFID) pro identifikaci 

objektů umožňující přenos a ukládání dat. V první části jsou popsány základní komponenty 

RFID technologie a používané standardy v této oblasti. Další část je věnována návrhu 

metodiky pro výběr nejvhodnějšího tagu pro testování. V další části je navržena metodika 

pro výběr nejvhodnějšího umístění tagu na objekt. V další časti je zpracováno praktické 

ověření správnosti a srozumitelnosti navržených metodik v RFID laboratoři. V závěrečné 

části práce jsou zhodnoceny navržené metodiky vzhledem k praktickému ověření . 

 

Klíčová slova: RFID, UHF, metodika, test 

 

Summary 

The thesis describes the radio frequency technology (RFID) used for identification of 

the objects allowing transmission and storage of data. The first part focuses on the 

description of basic components of RFID technology and the standards used in this area. 

The second part is devoted to the design of methodology in order to select the most 

appropriate tag for testing. The third part deals with the methodology which allows us to 

find the most suitable location of the tag on an object. The fourth part concerns practical 

verification of designed methods particularly their correctness and comprehensibility in 

RFID laboratory. In the conclusion of the thesis the designed methodology is evaluated in 

relation to the practical verification. 

 

Keywords: RFID, UHF, methodology, test 
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1 Úvod 

Pokud chce být firma v současné poněkud zrychlené době úspěšná, je nucena  

ke snižování nákladů, zefektivnění a urychlení práce. Jedním z nástrojů, který může 

pomoci při řešení těchto problémů je moderní bezkontaktní technologie založená  

na radiofrekvenční identifikaci objektů. 

Tato technologie umožňuje při jejím nasazení v rámci celého logistického řetězce 

výrazně zrychlit a zefektivnit práci, což se v konečném důsledku odrazí i na snížení 

nákladů.  

V této práci jsou popsány základní komponenty a použité standardy radiofrekvenční 

technologie. K tomu, abychom byli schopni efektivně identifikovat objekty, je potřeba 

vyřešit dva hlavní problémy. Jaký identifikační prvek k identifikaci použít a na jaké 

umístění na objektu tento prvek umístit.  

Vzhledem k velkému počtu identifikátorů (tagů), které v současné době výrobci 

nabízejí, je potřeba vyřešit problém s vhodným výběrem tagu. Tento problém pomůže 

vyřešit metodika pro výběr nejvhodnějšího tagu. Problém s umístěním identifikátoru (tagu) 

na objekt pomůže vyřešit metodika pro výběr nejvhodnějšího umístění. Obě tyto metodiky 

jsou popsány v této práci. 

Součástí této práce je rovněž ověření aplikovatelnosti metodik v RFID laboratoři. 
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2 Popis RFID technologie 

V této kapitole jsou uvedeny základní informace o RFID technologii a používaných 

standardech. Pro více informací je možné nahlédnout do mé bakalářské práce [3],  

kde je tato kapitola popsána podrobněji. 

„Radiofrekvenční identifikace (RFID) je moderní bezkontaktní technologie  

pro identifikaci objektů umožňující přenos a ukládání dat pomocí elektromagnetických vln  

na příslušný datový nosič.“[3] 

„Hlavní výhody RFID technologie jsou:  

 technologie je bezkontaktní, nevyžaduje pro svou činnost přímou 

viditelnost, 

 údaje v tagu lze mnohokrát přepsat, 

 možnost zapsat velké množství dat, 

 dosah čtení je v rozmezí od pár centimetrů do desítek metrů, 

 rychlost čtení se pohybuje v řádech milisekund, z tohoto důvodu jsme schopni 

přečíst více tagů v jednom okamžiku, 

 aktivní čipy přinášejí nové možnosti interakce identifikačního procesu, 

 přenosu dat z čipu nebrání ani špatné optické či atmosférické podmínky. 

Mezi základní komponenty RFID technologie patří tagy, čtečky, antény  

a middleware.“[3] 
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2.1 Tag 

Základní funkcí tagu je ukládání a přenos dat. Tag je tvořen mikročipem s pamětí  

a anténou (viz Obrázek 1). Největší částí tagu je anténa, pomocí které je přijímána 

informace v podobě elektromagnetické vlny.[3] 

 

Obrázek 1 Tag složený z antény a čipu[3] 

Základní dělení tagů 

 Podle zdroje energie. 

 Podle druhu paměti. 

 Podle frekvenčního pásma. 

2.1.1 Dělení tagů podle zdroje energie 

Dle zdroje energie se tagy dělí primárně na aktivní a pasivní. Existují speciální tagy, 

které využívají některých vlastností obou těchto skupin a ty pak nazýváme jako tagy  

semi-aktivní. 

 Aktivní tagy využívají baterii umístěnou v čipu k napájení vlastního 

integrovaného obvodu a vysílání svých údajů do okolí. Některé typy 

aktivních tagů navíc umožňují monitorovat různé parametry okolního 

prostředí jako je teplota, pohyb a další. Nevýhodou těchto tagů jsou vyšší 

pořizovací náklady a kratší životní cyklus.  

 Pasivní tagy nemají vlastní baterii. K napájení integrovaného obvodu tagu 

využívají elektromagnetických vln vyslaných čtečkou skrz anténu. Výhodou 

pasivních tagů je pořizovací cena a dlouhá životnost.[3] 
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2.1.2 Dělení tagů podle druhu paměti 

Z hlediska uchování informací dělíme tagy na:  

 Tagy Read-Only jsou tagy určené jen ke čtení. Tyto tagy  

jsou naprogramovány od výroby a nelze je dále měnit. 

 Tagy WORM (Write Once Read Many) jsou tagy určené jen ke čtení. Tyto 

tagy však nejsou programovány výrobcem tagu. Naplnění tagu daty  

je ponecháno na dodavateli produktů při prvním použití. 

 Tagy Read-Write jsou takové, u kterých je možné opakovaně přepisovat 

data. Tyto tagy jsou schopny uchovat velké množství dat. Jejich výhodou  

je možnost opakovaného použití avšak za cenu vyšší pořizovací ceny.[3] 

2.1.3 Dělení tagů podle frekvenčního pásma 

„Tagy lze dále dělit podle použitého frekvenčního pásma na pásmo nízkofrekvenční 

(Low Frequency), vysokofrekvenční (High Frequency), ultra krátkých vln  

(Ultra High Frequency) a mikrovlné (Microwave).“[3] 

Dělení frekvenčního pásma: 

 Nízkofrekvenční pásmo (125 - 134kHz) – frekvenční dosah v tomto pásmu 

je do cca 20 cm. Rychlost přenosu dat je poměrně nízká. 

  Vysokofrekvenční pásmo (13,56MHz) – frekvenční dosah v tomto pásmu  

je cca do 1 metru. Přenos dat je poměrně rychlý.  

 Pásmo ultra krátkých vln (860 – 960MHz) – frekvenční dosah v tomto 

pásmu je cca do 10 metrů. U aktivních tagů je v závislosti na technologickém 

řešení dosah až 30 metrů. Přenos dat je velmi rychlý.  

Pásmo ultra krátkých vln (dále jen UHF) je rozděleno do 3 regionů: 

 Region 1: 865 - 869 MHz Evropa a Afrika. 

 Region 2: 902 - 928 MHz USA, Kanada a Mexiko. 

 Region 3: 950 - 956 MHz Japonsko a Asie. 
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 Mikrovlnné pásmo (2,4 – 5,8GHz) – frekvenční dosah v tomto pásmu  

je v řádech desítek metrů. Využívá se pro velmi rychlé přenosy dat. 

Nevýhodou tohoto pásma je však  blízkost s frekvenčním pásmem,  

které využívají Wi-Fi sítě. Může tedy dojít k vzájemnému rušení.[3] 

2.2 Čtečka 

Čtečka je zařízení, které vytváří elektromagnetický signál vysílaný prostřednictvím 

antény do okolí. Pokud se ve vyzařovaném čtecím poli antény nachází tag, pak jsou jeho 

údaje přečteny. Čtečky jsou podobně jako tagy určené pro provozní podmínky v daném 

frekvenční pásmu.[3] 

Základní funkce čtečky: 

 zajišťuje přečtení dat uložených v tagu, 

 zajišťuje zápis dat do tagu, 

 slouží jako komunikační prvek s pracovní stanicí, 

 prostřednictvím vytvořených elektromagnetických vln dodává energii tagům. 

Čtečky lze dělit na: 

 stacionární čtečky, 

 ruční (mobilní) čtečky.[3] 

2.2.1 Stacionární čtečka 

Je čtečka určená k pevnému zabudování na jednom místě. Jedná se tedy  

o nepřenosnou čtečku a využívá se například k vytvoření tzv. RFID brány  

nebo v systémech s dopravníkem. Stacionární čtečka (viz Obrázek 2) využívá k vytvoření 

čtecí zóny externí anténu.[3] 

 

Obrázek 2 Stacionární čtečka Impinj Speedway Revolution R420 
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2.2.2 Ruční (mobilní) čtečka 

Na rozdíl od stacionární čtečky má interní anténu. Používá se v prostředí,  

kde je nutná mobilita čtečky. Ruční čtečka (viz Obrázek 3) je vhodná pro plnění 

objednávek či vychystávání zboží.[3] 

 

Obrázek 3 Typická ruční čtečka[3] 

2.3 Anténa 

„Funkcí antény je odesílat a přijímat elektromagnetické signály mezi tagem  

a čtečkou. Účinné elektromagnetické pole, které anténa vytváří je známé jako čtecí zóna.  

Pro úspěšnou komunikaci musí být tagy v dosahu čtecí zóny.“ 

Běžný typ externí antény (viz Obrázek 4) má obdélníkový nebo čtvercový tvar 

v plastovém pouzdře. Pouzdro chrání anténu před znečištěním a poškozením.[3] 

 

Obrázek 4 Externí anténa firmy Alien[3] 
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2.4 Middleware 

„Middleware je řídící software, který propojuje RFID hardware s podnikovým 

informačním systémem. Používá se k řízení toku dat mezi čtečkami a dále ke směrování 

dat mezi RFID sítěmi a podnikovým informačním systémem. Je zodpovědný za kvalitu  

a použitelnost informace získané z RFID systémů.“[3] 

Základní funkce middlewaru 

 „Sběr dat – slouží k získávání, ukládání a filtrování dat z různých čtecích 

zařízení v celé RFID síti. Zároveň slouží jako vyrovnávací paměť  

mezi nezpracovanými daty, které sesbíraly čtečky. 

 Směrování dat – middleware usnadňuje propojení RFID sítě s podnikovým 

systémem. Určuje, kam budou data směrována. 

 Řízení procesu – middleware může být použitý ke spouštění událostí 

založených na předdefinovaných obchodních pravidlech. Podnikový 

informační systém může předat řízení middlewaru a ten řídí další události  

a procesy. 

 Správa zařízení – se používá ke kontrole a koordinaci čtecích zařízení. 

Jednou z hlavních úloh middlewaru je kontrola stavu čtecích zařízení,  

jejich propojení a udržování funkčnosti. Díky této funkci je možné RFID síť 

spravovat vzdáleně.“[3] 

2.5 Používané standardy v RFID technologii 

Zařízení používaná v rámci RFID technologie podléhají standardům (viz Tabulka 1). 

Standardy pro RFID technologii mají za úkol zajistit kompatibilitu řešení  

od různých výrobců.[5] 
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Tabulka 1 Standardy RFID technologie[4] 

Označení  Účel 

ISO 7816  Standard pro kontaktní čipové karty. 

ISO 7816-1  Standard popisuje elektrické a mechanické vlastnosti karet. 

ISO 7816-2  Standard popisuje velikost, pořadí, umístění a funkčnost kontaktních 
oblastí karty. 

ISO 14443  Standard pro bezkontaktní karty na frekvenci 13,56 MHz se čtecím 
rozsahem do 15 cm. 

ISO 15693  Standard pro bezkontaktní karty na frekvenci 13,56 MHz se čtecím 
rozsahem od 1 m do 1,5 m. 

ISO 18000  Standard pro použití RFID v letectví. 

ISO 18000-1 Standard popisuje obecné parametry RFID 

ISO 18000-2 Standard popisuje parametry pro rozhraní <135kHz. 

ISO 18000-3 Standard popisuje parametry pro rozhraní 13,56 MHz. 

ISO 18000-4  Standard popisuje parametry pro rozhraní 2,54 GHz. 

ISO 18000-5  Standard popisuje parametry pro rozhraní 5,8 GHz. 

ISO 18000-6  Standard popisuje parametry pro rozhraní 860 až 930 MHz. 

ISO 18000-7  Standard popisuje parametry pro rozhraní 433 MHz (ve vývoji). 

ISO 11784  Standard pro RFID identifikaci zvířat. Popisuje strukturu kódu  
v tagu. 

ISO 11785  Standard pro RFID identifikaci zvířat. Popisuje přenosový protokol. 

„EPC kód (elektronický kód produktu) je globální standard, díky kterému lze 

technologii RFID aplikovat v logistických řetězcích. Jedná se o číslo představující klíč 

k databázi, která obsahuje informace o daném produktu.“[3] 
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3 Metodika statického testování pro výběr 

nejvhodnějšího tagu 

Chceme-li úspěšně implementovat RFID technologii do nového systému, je potřeba 

se také zamyslet nad výběrem vhodného typu tagu. Na trhu je mnoho typů tagů a výrabí  

je mnoho firem. Proto jsem se rozhodl vytvořit metodiku pro výběr nejvhodnějšího tagu. 

To provedu za použití statického měření, kdy celá měřící i měřená sestava je v klidu  

vůči Zemi. Vycházím z metodiky společnosti GS1 Tag Performance Parameters and Test 

Methods Version 1.1.3, kterou vytvořil V. Moretti [4]. Tato metodika byla také přeložena 

v rámci laboratoře RFID v diplomové práci Zpracování a aplikace metodiky pro testování 

RFID v ILAB, jejíž autorkou je E. Krůčková [2]. Zde jsou popsány důležité podmínky, 

které je nutné dodržet při provádění měření. 

3.1 Příprava na testování 

3.1.1 Počáteční podmínky pro tag 

Měření se provádí na 30ti náhodně vybraných vzorcích tagů stejného typu.  

Mělo by se jednat o tag podporující EPC(UHF). EPC paměť by měla být odemknutá, 

přístupná a funkce kill tag by měla být nastavena na hodnotu 0, pokud tuto funkci 

umožňuje samotný tag. Tagy by se měly teplotně stabilizovat 24 hodin před měřením  

na testovací prostředí. Údaje o testovaném tagu je potřeba zaznamenat do protokolu 

Parametry tagu (viz Příloha 1). Zaznamenání údajů je nutné vyplnit u všech testovaných 

typů. [4] 

3.1.2 Testovací RF prostředí 

Měření by měly být prováděny v RF prostředí, které vykazuje stejné podmínky 

prostředí jako v běžné praxi. Zajištění stejných podmínek prostředí pak umožňuje 

dosáhnout výsledků odpovídajících běžné praxi. 

 Obsluha by měla být při měření ve vzdálenosti alespoň dvou metrů od vysílače, 

přijímače a TUT (tagu během testu). Tyto požadavky na odstup neplatí pro osoby,  

které jsou kryty RF bariérou. RF bariérou se myslí materiál pohlcující radiofrekvenční 

záření. Osoba nikdy nesmí stát v cestě šíření signálu. Pokud není uvedeno jinak,  

provádějí se měření při atmosférickém tlaku vzduchu od 1010 do 1018 hPa,  

o teplotě 23°C +/- 5°C a relativní vlhkosti od 20 % do 75 %.[4] 
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3.1.3 Testovací frekvence 

Některé tagy jsou navrženy pro provoz na celém frekvenčním pásmu  

860 – 960 MHz, zatím co jiné jsou použitelné jen pro daný region viz kapitola 2.1.3. 

Výchozí testovací frekvence by měla být středem regionálního operačního rozsahu. Střední 

frekvence pro region je dána střední hodnotou mezi mezními frekvencemi daného regionu. 

Mezní frekvence regionu a střední frekvence 

 Evropa a Afrika (865,6 a 867,6 MHz), střední frekvence je (866,6 MHz), 

 Severní Amerika (902 a 928 MHz), střední frekvence je (915 MHz), 

 Japonsko a Asie (952 a 954 MHz), střední frekvence je (953 MHz).[4] 

3.1.4 Spolehlivost měření 

Za spolehlivé měření se považuje takové měření, které splňuje 95 % spolehlivost 

čtení při daném výkonu čtečky. To znamená, že spolehlivé měření je takové měření,  

které při 4 po sobě jdoucích čtení zaznamená 4 úspěšná či neúspěšná načtení. 

Jestliže je jedno z načtení odlišné od ostatních, potom je potřeba k potvrzení 95 % 

spolehlivosti měření provést 6 zkoušek spolehlivosti měření. Jestliže jsou dvě z načtení 

odlišné od ostatních, potom je potřeba k potvrzení 95 % spolehlivosti měření provést  

8 zkoušek spolehlivosti měření. 

Pokud je počet odlišných výsledků načtení větší než 2, pak je zapotřebí provést 

minimálně 9 zkoušek, které určí na základě výsledků, zda byla splněna 95 % spolehlivost 

měření a měření se tedy dá považovat za spolehlivé.[4] 

3.1.5 Tolerance a celková nejistota měření 

Na testovací zařízení (např. lineární rozměry) a postupy testovacích metod se použije 

výchozí tolerance +/- 5 %. 

Základní informace o celkové nejistotě měření jsou uvedeny v příručce  

"Guide to the expression of uncertainty in measurement", ISBN 92-67-10188-9, 1993.[4] 

3.1.6 Podkladový materiál 

Při přípravě testovací podložky je potřeba dbát na to, aby podkladový materiál byl 

RF transparentní (inertní) vůči RF zařízením. Je tedy potřeba zvolit vhodný podkladový 

materiál jako je polystyren, pěna, lepidlo a další. Výrobce může uvádět i jiné podkladové 

materiály. V těchto případech se může tag upevnit na výrobcem navržený materiál.[4] 
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3.2 Funkční nastavení testu 

Funkční blokové schéma (viz Obrázek 5) znázorňuje tok dat směřující od pracovní 

stanice k měřenému tagu a zpět. 

Softwarové prostředí pro komunikaci se čtečkou je nainstalováno na pracovní stanici, 

která je propojena se čtečkou. Z pracovní stanice se vyšle čtečce požadavek ke čtení.  

V procesoru čtečky se vytvoří data určena k vysílání, která se prostřednictvím modulátoru 

zakódují do nosné vlny RFID signálu. Takto upravená nosná vlna je prostřednictvím 

antény vysílána do okolí. Tag či tagy, které se vyskytují v dosahu vysílaného dopředného 

signálu na dané frekvenci, zachytí signál pomocí svých antén. Indukované napětí na anténě 

tagu vyvolá elektrický proud, který je usměrněn a nabíjí kondenzátor v tagu. Pokud napětí 

na kondenzátoru dosáhne minimální potřebné úrovně, spustí se řídící obvody uvnitř tagu 

a tag začne odesílat zpětný signál čtečce.  

Zpětný signál je zachycen přijímací anténou, to znamená anténou, která je nastavena 

na naslouchací režim. Takto zachycený zpětný RFID signál je prostřednictvím čtečky 

dekódován na data obsahující informaci o tagu a tyto informace jsou přeneseny zpět  

do pracovní stanice, kde jsou zobrazeny. 

 

Obrázek 5 Funkční blokové schéma 

Při určování vzdálenosti mezi anténou a tagem viz kapitola 3.3.3 je použito 

následující funkční nastavení: 

 Doba trvání jednoho čtení je nastavena na hodnotu 5 s. 

 Výkon čtečky je nastaven na hodnotu minimální efektivní vyzářené energie 

(dále jen EIRP). 

 Provozní frekvence je nastavena na hodnotu střední frekvence regionu. 

Při samotném testování je použita metoda Margin test popsaná v kapitole 3.4. 
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Pro testování je použito následující funkční nastavení: 

 Nastavit typ metody na Margin test. 

 Nastavení počátečního EIRP na hodnotu minimálního výkonu čtečky. 

 Nastavení konečného EIRP na  hodnotu maximálního výkonu čtečky. 

 Nastavení kroku na hodnotu 0,25 dBmW. 

 Nastavení provozní frekvence na hodnotu střední frekvence regionu. 

3.3 Fyzické nastavení testu 

Před fyzickým popisem testovací sestavy je vhodné specifikovat rozvržení testovací 

místnosti do jednotlivých zón. Při následném provádění fyzického nastavení je potřeba 

zaznamenávat údaje o testovacím zařízení a důležitých parametrech do protokolu 

Požadavky měření (viz Příloha 2). 

3.3.1 Fyzické nastavení měřící sestavy 

Měřící sestavu definujeme od pracovní stanice směrem k anténě, jakožto posledního 

fyzického prvku měřící sestavy. Fyzické blokové schéma měřící sestavy  

(viz Obrázek 6) zobrazuje propojení RF prvků. Stanoviště obsluhy počítače musí 

dodržovat požadavky popsané v kapitole 3.1.2. 

Prvním zařízením je pracovní stanice, u které musí být uvedeny základní údaje 

o použitém hardwaru, operačním systému a aplikaci pro ovládání čtečky. Dalším zařízením 

je čtečka, kde je potřeba definovat velikostní parametry a důležité výkonnostní parametry. 

Posledním prvkem měřící sestavy je anténa, u níž definujeme velikostní parametry, 

frekvenční rozsah, na kterém je schopna pracovat, polarizaci antény, její vyzařovací úhel  

a zisk. Důležitou součástí, která by neměla být opomenuta je specifikace propojovací 

kabeláže. Jedná se o propojení mezi pracovní stanicí a čtečkou a dále mezi čtečkou  

a anténou. Pokud je některé ze zařízení uchyceno na specifickém objektu (RFID čtecí 

brána, checkpoint), pak je potřeba tento objekt popsat také. 

Takto mnou stanovené pořadí fyzického popisu prvků nemusí být striktně dodrženo. 

Je však doporučeno, aby nedošlo k vynechání popisu žádného z důležitých prvků.  
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Obrázek 6 Fyzické blokové schéma měřící sestavy 

3.3.2 Fyzické nastavení měřené sestavy 

Pro upevnění a vhodné nastavení tagu je potřeba použít výškově nastavitelného 

stojanu, který je RF transparentní. Díky jeho výškové nastavitelnosti je možné měnit 

polohu tagu vůči anténě (viz Obrázek 7). 

Na výškově nastavitelný stojan se umístí deska z RF transparentního materiálu,  

která má větší rozměry (ne však příliš) než samotný tag. Doporučeno je použít 

polystyrenovou desku. Testovaný tag je umístěn na střed této desky (viz Obrázek 8). 

 

Obrázek 7 Fyzické nastavení měřené sestavy vzhledem k měřící sestavě[2] 

 

Obrázek 8 Umístění tagu na polystyrenové desce 
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3.3.3 Nalezení vhodné vzdálenosti k testování tagu 

Stojan s tagem je umístěn naproti stojanu s anténou tak, že středová osa tagu  

je shodná se středovou osou antény. 

Na testovací čtečce je nastavena minimální EIRP, která je prostřednictvím antény 

vysílána do svého okolí. Tím je vytvořena čtecí zóna antény při minimálním EIRP čtečky. 

Stojan s tagem je potřeba nastavit těsně za okraj čtecí zóny antény (viz Obrázek 9).  

Pro stanovení vhodné vzdálenosti mezi tagem a anténou se použije 10 vzorků tagu 

z každého typu. 

 

Obrázek 9 Tag nastavený za okrajem čtecí zóny antény[2] 

Pro stanovení vzdálenosti mezi tagem a anténou slouží následující postup: 

1. Ověřte zda jsou správně nastavené hodnoty z kapitoly 3.2. 

2. Tag umístěte do vzdálenosti 1 m od antény.  

3. Vyšlete čtecí signál. 

4. Pokud je alespoň jeden tag načten, potom posuňte stojan s tagem o 10 cm dál 

od antény.  

 Pozor: V případě, že při prvním měření není načten ani jeden z tagů, potom 

postupujte opačným směrem, tedy posuňte stojan s tagem o 10 cm blíže  

k anténě do doby, kdy je alespoň jeden z tagů načten. Dále pokračujte  

bodem 7. 

5. Opakujte body 3 a 4, dokud je načten alespoň jeden z tagů. 

6. Pokud je čtení všech tagů při měření neúspěšné, potom posuňte stojan 

s tagem o 9 cm blíže k anténě. 

7. Opakujte body 3 a 4, dokud je načten alespoň jeden tag s tím rozdílem,  

že nyní posouvejte stojan s tagem pouze po 1 cm od antény. 
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8. Pokud je čtení všech tagů při měření neúspěšné, dosáhli jste správné 

vzdálenosti stojanu s tagem od antény. Stojan s tagem se nyní nachází  

za okrajem čtecí zóny antény a je připraven k testování tagů. 

Vše průběžně zaznamenávejte do protokolu Stanovení vzdálenosti (viz. Příloha 3). 

Stojan s tagem zůstává v této pozici po celou dobu testování tagů.[2] 

3.4 Testování tagů 

Před tím, než začneme provádět samotné testování, se ujistíme, že jsme splnili 

všechny požadavky a nastavení z této kapitoly. Nastavení tagu s anténou pro testování  

je zobrazeno na (Obrázku 10). 

Cílem tohoto testu je zjistit citlivost tagu při co nejmenším vyzařovaném EIRP 

čtečky. Čím je vypočtená hodnota citlivosti dál od nuly, tím je tag citlivější a tedy pro nás 

vhodnější. Pro spolehlivé načtení tagu tak postačuje nastavení nižšího výkonu čtečky.[2] 

Testování probíhá tak, že stojan s tagem je umístěn těsně za okrajem čtecí zóny 

antény. Pro testování je použitá metoda Margin test. Tato metoda je založena  

na postupném zvyšování EIRP čtečky při daném kroku. Začíná se na minimální hodnotě 

EIRP a končí na jejím maximu. Nejnižší hodnota EIRP potřebná k načtení testovaného 

tagu se zaznamená. 

 

Obrázek 10 Nastavení tagu s anténou pro testování[2] 
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3.4.1 Postup testování 

1. Ověřte zda jsou správně nastavené hodnoty z kapitoly 3.2. 

2. Z daného typu tagu náhodně vyberte 30 vzorků, které splňují podmínky 

z kapitoly 3.1.1. Je dobré si daný tag označit (např. pořadovým číslem). 

3. Umístěte/Vyměňte tag na stojanu. 

4. Spusťte Margin test. 

5. Po ukončení Margin testu zaznamenejte nejnižší potřebné EIRP k načtení 

tagu do protokolu Test tagů (viz Příloha 4). 

6. Opakujte body 3 až 5 postupu testování pro všechny vzorky. 

7. Tento postup aplikujte na všechny typy testovaných tagů. 

3.5 Vyhodnocení testu 

K vyhodnocení nejlepšího z testovaných tagů je potřeba zjistit citlivosti tagů S. 

K tomu, aby bylo možné vypočíst citlivost tagu, je nutné znát čtecí dosah tagu R 

při co nejmenším vyzářeném EIRP. 

Pro každé zaznamenané EIRP se vypočte čtecí dosah R dle vztahu: 













 

 ROZ

MAX

EIRP

EIRPEIRP

dR 10  

Kde: 

  R  čtecí dosah při vyzařování nejmenšího potřebného EIRP [m] 

  d  vzdálenost mezi anténou a tagem, z kapitoly 3.3.3 [m] 

  EIRP  nalezené EIRP [dBmW] 

  EIRPMAX největší možné použité EIRP čtečky [dBmW] 

EIRPMIN  nejmenší možné použité EIRP čtečky [dBmW] 

EIRPROZ rozdíl mezi EIRPMAX a EIRPMIN [dBmW] 
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Pro každý tag se vypočte citlivost tagu S dle vztahu: 








 


c

Rf
S

4
log20EIRPMAX  

Kde: 

  S  citlivost tagu [dBmW] 

EIRPMAX největší možné použité EIRP čtečky [dBmW] 

  f  střední frekvence regionu [MHz] 

  R  čtecí dosah při vyzařování nejmenšího vhodného EIRP [m] 

  c  rychlost světla ve vákuu = 299 792 458 [m∙s
-1

] [4] 

 

Všechny vypočtené údaje jsou zaznamenány do protokolu Citlivost tagů  

(viz Příloha 5).[2] [4] 

Provedeme základní statistické shrnutí, které zapíšeme do tabulky (viz Tabulka 2). 

Statistické shrnutí musí obsahovat počet vzorků dat, aritmetický průměr, medián, 

minimum, maximum, rozsah, dolní a horní kvartil, šikmost (stand. šikomst), špičatost 

(stand. špičatost), rozptyl a směrodatnou odchylku. 

Tabulka 2 Statistické shrnutí 

  P
o
č
e
t 
v
z
o
rk

ů
 

A
ri
tm

e
ti
c
k
ý
 

p
rů

m
ě
r 

M
e
d

iá
n

 

M
in

im
u
m

 

M
a
x
im

u
m

 

R
o
z
s
a
h

 

D
o
ln

í 
k
v
a
rt

il 

H
o
rn

í 
k
v
a
rt

il 

Š
ik

m
o
s
t 

Š
p
ič

a
to

s
t 

R
o
z
p
ty

l 

S
m

ě
ro

d
a
tn

á
 

o
d
c
h
y
lk

a
 

Skupina 1                         

Skupina 2                         

    …..                         

Skupina k                         

  

Z vypočtených hodnot citlivosti tagů se provede analýza rozptylu neboli ANOVA. 

Analýza rozptylu umožňuje srovnávat několik středních hodnot nezávislých náhodných 

výběrů. Předpokladem pro použití analýzy rozptylu je normální rozdělní dat  

a tzv. homoskedasticita (identické rozptyly). Pokud tyto podmínky nejsou splněny, je třeba 

použít neparametrický Kruskal-Wallisův test. Nevýhodou Kruskal-Wallisova testu  

je menší citlivost.[1] 
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Formulace problému 

Je třeba testovat hypotézu H0: 1 = 2 = ... = k = 

vůči alternativě : HA: neplatí H0 

Jednotlivé mezivýsledky analýzy rozptylu jsou průběžně zaznamenávány  

(viz Tabulka 3).[1] 

Tabulka 3 ANOVA[1] 

 

Kde: 

X  výběrový průměr ze všech pozorovaných hodnot, 

iX  výběrový průměr v i-tém náhodném výběru, 

ji
X  j-tý vzorek v i-tém náhodném výběru, 

k  počet výběrů, 

N celkový počet vzorků, 

ni počet vzorků v i-tém náhodném výběru. 

Velké hodnoty F-poměru mají za následek malé hodnoty P-value, což znamená 

zamítnutí H0. Jestliže platí H0, potom je F-poměr nějaké náhodné číslo blízké 1 (F 1). 

Pokud neplatí H0, je toto číslo výrazně větší než 1. Analýza rozptylu tedy na základě 

velikosti F-poměru indikuje existenci významných změn mezi populačními výběrovými 

průměry.[1] 

Dalším krokem je post hoc analýza, která spočívá v porovnávání výběrových průměrů 

všech dvojic populací s cílem vybrat homogenní (srovnatelné) populace. K tomu se využije 

LSD (Least Significant Difference) metoda. Ta spočívá v aplikaci dvouvýběrového t-testu 

pro každý pár výběrových průměrů.[1] 
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Pro i-tý a j-tý výběr definujeme následující testovou statistiku (LSD)i,j: 

[1] 

Pro LSD metodu využijeme tabulku kontrastu (viz Tabulka 4), která vyhodnotí 

statisticky významné rozdíly mezi jednotlivými skupinami s mírou spolehlivosti 95 %  

a tabulku homogenních skupin (viz Tabulka 5), která ukáže statisticky stejné skupiny  

při dané spolehlivosti. 

Tabulka 4 Kontrast skupin 

Kontrast 
Označení statisticky 

významného rozdílu (*) 
Rozdílnost +/- Limity 

Skupina 1 - Skupina 2       

Skupina 1 - Skupina 3       

Skupina 2 - Skupina 3       

 

Tabulka 5 Homogenní skupiny 

  Počet vzorků Aritmetický průměr Homogenní skupiny 

Skupina 1       

Skupina 2       

    …..       

Skupina k       

 

Grafickým výstupem pro vyhodnocení testu je krabicový graf. Ten je popsán 

základními statistickými parametry (viz Obrázek 11). Vertikální osa grafu tvoří 

porovnávané typy tagů a horizontální osa tvoří hodnoty citlivosti, které zkoumáme.  
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Obrázek 11 Parametry krabicového grafu 

Z takto získaných statistických údajů jsme schopni určit nejvhodnější typ tagu.  

Za nejvhodnější je považován tag, jehož citlivost je nejdál od hodnoty 0. 
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4 Metodika pro výběr nejvhodnějšího umístění 

tagu na objekt 

Pokud se rozhodneme používat RFID technologii k identifikaci objektu, je zapotřebí 

kromě výběru vhodného tagu, naleznout také vhodné umístění tagu na objekt.  Jako návod 

k nalezení vhodného umístění tagu na objekt slouží tato metodika. Avšak vzhledem  

ke skutečnosti, že je na světě nepřeberné množství objektů, které je možné identifikovat  

a tyto objekty disponují různými rozměry, vlastnostmi, popřípadě chováním, není možné 

zajistit aplikovatelnost této metodiky pro všechny objekty. Metodika je zaměřena  

na identifikaci objektu za použití UHF RFID technologie. 

První část metodiky se zabývá analýzou objektu. Následuje výběr vhodného RFID 

vybavení jehož součástí je i výběr vhodného tagu. V další části jsou navržena umístění 

tagu na objekt pro testování. Před samotným testováním jsou popsány podmínky  

a nastavení. Závěrečná část se věnuje testování a vyhodnocení výsledků. Metodika je tedy 

tvořena sledem posloupností, které je potřeba dodržet v daném pořadí (viz Obrázek 12). 

 

Obrázek 12 Schéma pro úspěšné aplikování metodiky 
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4.1 Analýza objektu 

4.1.1 Popis objektu a jeho užití 

Základem pro úspěšné navržení vhodného umístění tagu na objekt je podrobná 

specifikace objektu, který chceme identifikovat. Definují se jeho velikostní rozměry  

a materiálové vlastnosti tzn. z jakého materiálu je objekt vytvořen. Dále se specifikuje 

typické prostředí daného objektu a k čemu se objekt využívá. Popis objektu je možné 

doplnit o obrázky či fotografie, které dotváří představu o objektu (viz obrázek 13). 

 

Obrázek 13 Grafický popis objektu 

4.1.2 Požadavky pro identifikaci 

Parametry objektu a prostředí specifikované v kapitole 4.1.1 umožňuje definovat 

jakým způsobem je možné objekt identifikovat a na jakou vzdálenost. Pro tuto metodiku  

je definován typický způsob identifikace za použití RFID brány. Pro správnou identifikaci 

je potřeba zhodnotit prostředí, ve kterém se objekt vyskytuje. Zda toto prostředí 

nevykazuje zhoršené nebo dokonce nevhodné podmínky pro aplikaci RFID technologie. 

Zhoršenými podmínkami rozumíme prostředí se zvýšenou prašností, prostředí kapalné  

či kovové, prostředí se zvýšenou vlhkostí popřípadě vysokou (nízkou) teplotou. 

Nevhodnými podmínkami se rozumí takové podmínky, kde nejsme schopni zajistit 

fungování RFID technologie vůbec.  
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4.2 Návrh umístění tagu na objekt 

Na základě analýzy objektu z kapitoly 4.1 jsou navržena možná umístění tagu  

na objekt. Zde je zapotřebí vzít do úvahy, že nejvhodnější umístění není pouze to,  

které vykazuje nejlepší známky čtení. Je zde nutné zohlednit faktory jako například 

opotřebení, možnost znehodnocení a další. Proto je potřeba na navržená umístění  

na objektu pohlížet v rámci celého životního cyklu objektu.  

Po zohlednění možných úskalí jsou navržena všechna vhodná umístění tagu  

na objektu. Tyto návrhy se očíslují, detailně specifikují a vytvoří se vizuální návrh.  

Zde je příklad jednoho návrhu umístění tagu na objekt: 

Návrh 1 

Místo umístění tagu je situováno na přední straně kartónové krabice, v pravém 

dolním rohu. Tag je umístěn v pravém dolním rohu krabice tak, aby jeho dolní hrana byla  

ve vzdálenosti 10 cm od spodního okraje krabice a pravá boční hrana byla 10 cm od boční 

hrany krabice (viz obrázek 14).  

 

Obrázek 14 Návrh umístění tagu na objekt 

4.3 Výběr RFID vybavení a vhodného tagu 

V kapitole 4.1.2 je definován způsob jakým je možné identifikovat objekt.  

Na základě způsobu identifikace je možno specifikovat a následně vybrat RFID vybavení 

(čtečka, anténa).  

Pro tuto metodiku se pro identifikaci objektu využívá RFID brány.  

RFID vybavení, které je potřeba pro sestavení brány: 

 Stacionární čtečka naladěná na frekvenční pásmo UHF (region Evropa). 

 Anténa UHF s rozsahem (865,6 – 867,6 MHz). 
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Pro samotný výběr typu tagu je důležité zhodnotit podmínky, ve kterých bude tag 

nasazen. Pokud se bude jednat o speciální (zhoršené) podmínky, je potřeba s nimi počítat. 

Je nutné vybrat tag velikostně úměrný k testovanému objektu tzn. tag musí být podstatně 

menší než objekt, který má být identifikován. Jestliže jsou všechny podmínky zohledněny, 

pak definuji typ tagu. Pokud je potřeba provést výběr z několika typů tagů, pak je možno 

použít navrženou metodiku z kapitoly 3. 

4.4 Příprava na testování 

Pro výběr nejvhodnějšího umístění tagu na objekt jsou požadavky přípravy  

na testování stejné jako u metodiky pro výběr nejvhodnějšího tagu viz kapitola 3.1. 

První odlišností je počet tagů potřebných pro test. V této metodice použijeme  

k testování pouze 1 tag z vybraného typu. 

Druhou odlišností je nesplnění podmínek na odstup obsluhy, neboť u tohoto 

dynamického testu dochází k průchodu obsluhy branou spolu s měřenou sestavou. 

4.5 Funkční nastavení testu 

Popis toku dat směřující od pracovní stanice k měřenému tagu je stejný,  

jak je popsán v kapitole 3.2. Rozdíl je však v samotném funkčním nastavení testované 

sestavy.  

Při testování je použita metoda Inventory testu. Princip metody je takový,  

že když spustíme načítání, pak se načítají všechny tagy vyskytující se ve čtecí zóně  

do doby, dokud není načítání manuálně ukončeno. V průběhu testu se zaznamenává počet 

načtení jednotlivých tagů. 

Pro testování je použito následující funkční nastavení: 

 Nastavit typ metody na Inventory test. 

 Nastavení EIRP čtečky na hodnotu 20 dBmW. 

 Nastavení provozní frekvence na hodnotu střední frekvence regionu. 

4.6 Fyzické nastavení testu 

Stejně jako bylo popsáno v kapitole 3.3 je potřeba specifikovat rozvržení testovací 

místnosti do jednotlivých zón a zaznamenávat údaje do protokolu Požadavky měření  

(viz Příloha 2). 
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4.6.1 Fyzické nastavení měřící sestavy 

Specifikace jednotlivých prvků měřící sestavy se řídí postupem z kapitoly 3.3.  

Ze specifikovaných prvků se sestaví RFID brána.  

Postup pro sestavení RFID brány 

Pro sestavení brány potřebujeme čtečku, 4 antény stejného typu, nastavitelnou 

konstrukci tvořící bránu, kabeláž k propojení.  

Konstrukci brány nastavte do výšky 2,3 m vnitřní strany. Šířku nastavte tak,  

aby vzdálenost mezi protilehlými anténami byla 1,5 m. Na levou stranu vnitřní konstrukce 

umístěte střed jedné antény do výšky 0,3 m a střed druhé antény do výšky 0,6 m  

od podlahy. Stejné nastavení proveďte pro pravou vnitřní stranu konstrukce se zbývajícími 

anténami. Čtečku umístěte na střed vnější strany vrchní konstrukce. Propojte všechny 

antény se čtečkou. Rozměry sestavené RFID brány jsou zobrazeny (viz Obrázek 15). 

Jakmile je RFID brána sestavena je nutné propojit čtečku s pracovní stanicí. 

 

Obrázek 15 Rozměry sestavené RFID brány 

Vymezení testovací oblasti 

Správný průchod RFID branou zajistí vymezení testovací oblasti. Tedy oblasti,  

ve které probíhá testování (viz obrázek 16). Na podlaze se vyznačí vodící čáry, které jsou 

ve vzdálenosti 0,4 m od antény. Vymezená oblast je tedy 0,7 m široká a délka oblasti  

je 1,9 m na každou stranu. Celková délka oblasti je 3,8 m. 
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Obrázek 16 Vymezená testovací oblast 

4.6.2 Fyzické nastavení měřené sestavy 

Pro upevnění tagu na objekt je potřeba použít RF transparentní materiál a uchycení 

musí být totožné jako při případném použití v praxi. Jako přepravní prostředek pro průchod 

RFID branou je použit ruční paletový vozík s dřevěnou paletou. Tento prostředek je použit 

z toho důvodu, že je to typický prostředek v logistickém řetězci. Označený objekt se umístí 

na paletu. Tím je fyzické nastavení měřené sestavy dokončeno a připraveno k testování. 

4.7 Testování 

Pro výběr nejvhodnějšího umístění tagu na objekt je použito dynamické měření. 

Dynamickým měřením se myslí takové měření, kdy měřená sestava je vůči měřící sestavě 

v pohybu. Před samotným testováním se ujistěte, že jste splnili všechny požadavky  

a nastavení z této kapitoly. 

Cílem tohoto testu je zjistit nejvhodnější umístění tagu na objekt. Nejvhodnější 

umístění je místo s největším počtem načtení tagu při průchodu branou. K tomu využijeme 

metody Inventory testu popsané v kapitole 4.5. 

Následující postup testování se provede pro všechna navržená umístění  

z kapitoly 4.2. Při testování je nutné použít pro všechna navržená umístění na objektu 

stejný tag. 
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4.7.1 Postup testování 

1. Ověřte zda jsou správně nastavené hodnoty z kapitoly 4.5. 

2. Připravený tag umístěte na jedno z navržených umístění na objektu  

a poznačte si, na kterém umístění se nachází. 

3. Označený objekt umístěte na střed dřevěné palety na ručním paletovém 

vozíku. 

4. Ujistěte se, že je ruční paletový vozík s objektem ve výchozí pozici mimo 

dosah čtecí zóny antény. 

5. Spusťte Inventory test.  

6. Ruční paletový vozík táhněte rychlostí 5 km/h ve vyznačené oblasti  

a projděte RFID branou. Po průjezdu branou musí ruční paletový vozík 

zastavit mimo čtecí dosah antény. 

7. Ukončete Inventory test a hodnotu o počtu načtení při průchodu branou 

zaznamenejte do protokolu Umístění tagu (viz Příloha 6). 

8. Měřenou sestavu otočte a současná pozice je pro vás výchozí pozicí pro další 

průchod. Dbejte však na to, aby jste předčasně nevešli do vymezené testovací 

oblasti. 

9. Body 5 až 8 opakujte 40x. 

10. Tento postup aplikujte postupně na všechna navržená umístění se stejným 

tagem. 

4.8 Vyhodnocení testu 

Pro vyhodnocení nejvhodnějšího umístění tagu na objektu se provedou stejné 

postupy jako v kapitole 3.5 od statistického shrnutí. I když je postup stejný je potřeba dát 

pozor na následující rozdíly. Vyhodnocované skupiny tvoří jednotlivé návrhy umístění  

a počty načtení tvoří vstupní data. Analýza rozptylu se zde provede z naměřených hodnot 

počtu načtení. 

Na vertikální ose krabicového grafu jsou vyneseny návrhy umístění a na horizontální 

ose jsou počty načtení, které zkoumáme. 

Nejvhodnější umístění tagu na objektu je to umístění, které vykazuje největší počet 

načtení. 
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5 Ověření navržených metodik v RFID laboratoři 

V této kapitole jsou mnou vytvořené metodiky ověřovány v mezinárodní laboratoři 

ILAB RFID. Metodika pro výběr nejvhodnějšího tagu má za cíl nalézt nejvhodnější  

ze zkoumaných tagů. Tag vybraný na základě této metodiky poslouží při ověření druhé 

metodiky pro výběr nejvhodnějšího umístění tagu na objekt (viz Obrázek 17).  

 

Obrázek 17 Návaznost využití metodik pro správné označení objektu 

5.1 Ověření metodiky pro výběr nejvhodnějšího tagu 

V této kapitole je ověřena správnost a srozumitelnost metodiky pro výběr 

nejvhodnějšího tagu. Testování je uskutečněno v prostorách RFID laboratoře  

na VŠB-TUO.  

5.1.1 Příprava na testování 

Rozhodl jsem se otestovat 3 typy vybraných tagů firmy Avery Dennison (AD-223,  

AD-232, AD-828). Z každého typu je náhodně vybráno 30 vzorků tagů. Testovaná 

množina, z které je vybrán nejvhodnější tag tedy čítá 90 vzorků tagů. Všechny testované 

tagy podporují RF protokol EPC a pracují v celém rozsahu pásma UHF.  EPC paměť  

je odemknutá, přístupná a funkce kill tag je nastavena na hodnotu 0. Testované tagy splňují 

teplotní stabilizaci po dobu 24 hodin před měřením na testovací prostředí. Údaje o tazích 

jsou vyplněny do protokolu Parametry tagu (viz Příloha 7). 

Měření jsou prováděny v RFID laboratoři při atmosférickém tlaku 1013 hPa. Teplota 

vzduchu je udržována na stálé teplotě 22,8 °C a relativní vlhkost v rozmezí 40-60 %. 

Obsluha splnila požadavky na odstup dle metodiky. 

Testovací frekvence je nastavena na hodnotu 866,3 MHz. 

Jako podkladový materiál je použita polystyrenová deska.  
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5.1.2 Funkční nastavení testu 

Na pracovní stanici je nainstalovaný software MultiReader v 6.6.8, který slouží  

ke komunikaci se čtečkou. Pomocí tohoto softwaru lze nastavit typ použité metody  

a funkční parametry čtečky. 

Pro stanovení vzdálenosti mezi anténou a tagem je nastaveno toto funkční nastavení: 

 Doba trvání jednoho čtení je nastavena na hodnotu 5 s. 

 Výkon čtečky je nastaven na hodnotu 10 dBmW. 

 Provozní frekvence je nastavena na hodnotu 866,3 MHz. 

Pro testování je nastaveno toto funkční nastavení: 

 Typ metody je vybrán Margin test. 

 Počáteční EIRP je nastaveno na hodnotu 10 dBmW. 

 Konečné EIRP je nastaveno na hodnotu 31,5 dBmW. 

 Kroku je nastaven na hodnotu 0,25 dBmW. 

 Provozní frekvence je nastavena na hodnotu 866,3 MHz. 

5.1.3 Fyzické nastavení testu 

RFID laboratoř je rozvržena do následujících zón (viz Obrázek 18). Údaje  

o zařízeních jsou zapsány do protokolu Požadavky měření (viz Příloha 8). 

 

Obrázek 18 Zóny RFID laboratoře 

  



Bc. Jan Lidmila: Metodika a návrh postupů při aplikaci RFID tagu 

 

2013 30 

Fyzické nastavení měřící sestavy 

Fyzické propojení RF prvků měřící sestavy je zobrazeno (viz Obrázek 19).  

 

Obrázek 19 Fyzické nastavení měřící sestavy 

Pracovní stanice: 

Typ: ASUS EEE BOX notebook (viz Obrázek 20) 

Výrobce: ASUS 

Systémová platforma základní desky ION nVidia 

Procesor: Intel Atom CPU 330 1,60 GHz 

Paměť RAM: 2 GB 

Operační systém: Windows 7 Professional Service Pack 1 (32 bit) 

Software pro komunikaci se čtečkou: MultiReader v 6.6.8 od společnosti Impinj 

 

Obrázek 20 Pracovní stanice ASUS EEE BOX 

Čtečka: 

Typ: Impinj Speedway Revolution R420 (viz Obrázek 21) 

Výrobce: Impinj 

Air Interface Protokol: EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 

Rozměry: 190 x 175 x 30 mm (V x Š x H) 

Váha: 0,68 kg 

Provozní teplota: -20°C až +50°C 
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Relativní vlhkost: 5% až 95% 

Výkon čtečky (EIRP): 10 až 31,5 dBmW 

Síťové propojení: Fast Ethernet 10/100BASE-T (RJ45) 

K této čtečce lze koaxiálním kabelem připojit až 4 antény najednou. 

 

Obrázek 21 Impinj Speedway Revolution R420 

Anténa: 

Typ: RFA01 UHF RFID anténa (viz Obrázek 22) 

Výrobce: Metra Blansko a.s. 

Frekvenční rozsah: 865–870 MHz 

Rozměry: 260 × 260 × 55 mm (V x Š x H) 

Zisk: 7 dBi typ.  

PSV: 1.2:1 typ.  

Vyzařovací úhel: 65°  

Polarizace: RHCP 

RFA01 anténa je určena pro UHF RFID stacionární čtečky. 

 

Obrázek 22 RFA01 UHF RFID anténa 
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Kabeláž: 

K propojení mezi pracovní stanicí a čtečkou je využito instalačního kabelu Solarix 

CAT5e UTP PVC (SXKD-5E-UTP-PVC). 

K propojení mezi čtečkou a anténou je využito univerzálního koaxiálního kabelu 

RG58U/96FA, 50 Ohm. 

Stojan pro anténu: 

Jedná se o mobilní výškově nastavitelný stojan pro anténu (viz Obrázek 23).  

Při měření je výška nastavena na 1 m a šířka 0,8 m. Jeho konstrukce je tvořena  

z plastového a kovového materiálu. 

 

Obrázek 23 Nastavitelný stojan pro anténu 

Brána: 

Čtečka je umístěna na výškově i šířkově nastavitelné konstrukci, která tvoří bránu.  

Konstrukce brány je z plastového a kovového materiálu. 

Fyzické nastavení měřené sestavy 

Pro upevnění a přesné nastavení parametrů je použit výškově nastavitelný stojan  

(viz obrázek 24). Základna je vyrobena ze dřeva a tělo je tvořeno plastovou lištou,  

která je zpevněna dřevěnou lištou. K nastavení požadované výšky slouží papírový metr 

umístěný na plastové liště. Maximální nastavitelná výška je 1,9 m. 
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Obrázek 24 Vlevo pohled na celý výškově nastavitelný stojan a vpravo detail na nastavenou výšku 1m. 

Na výškově nastavitelný stojan se umístí polystyrenová deska o rozměrech  

130 × 195 × 20 mm (V x Š x H). Testovaný tag je umístěn na střed této desky  

(viz Obrázek 25). Tím je měřená sestava připravena k testování. 

 

Obrázek 25 Tag umístěn na střed polystyrenové desky 

Nastavení testovací sestavy 

Střed polystyrenové desky, tudíž i střed tagu je nastaven do výšky 1 m. Taktéž střed 

antény je nastaven do výšky 1 m. Pomocí pásky je na podlaze vytvořen metr, který slouží 

k určení vzdálenosti tagu od antény. Tag je umístěn ve vzdálenosti 1 m od antény  

a středová osa tagu je shodná se středovou osou antény (viz obrázek 26). Nyní je testovací 

sestava připravena k měření. 
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Obrázek 26 Nastavení tagu a antény 

Stanovení vzdálenosti mezi tagem a anténou: 

Pro stanovení vzdálenosti mezi tagem a anténou je připraveno 30 vzorků tagů 

s pořadovým označením (viz Obrázek 27). Zastoupeno je zde z každého ze 3 typů tagů  

10 vzorků. 

 

Obrázek 27 Tagy připravené ke stanovení vzdálenosti 

Hodnoty funkčního nastavení pro stanovení vzdálenosti z kapitoly 5.1.2 jsou 

nastaveny (viz Obrázek 28). Tag je umístěn do vzdálenosti 1 m od antény. Tagy jsou 

v daném pořadí po jednom umístěny na střed polystyrenové desky a čteny. Výsledky 

načtení tagů jsou zaznamenány v protokolu Stanovení vzdálenosti (viz Příloha 9). 

Při prvním měření bylo 10 z 30 tagů načteno ve vzdálenosti 1 m. Proto je stojan posunut  

o 10 cm dál od antény tj. na vzdálenost 1,1 m. Při tomto měření nebyl načten ani jeden  

z 30 tagů, proto je stojan s tagem posunut na vzdálenost 1,01 m od antény. Tagy jsou 

měřeny a načítány do doby, dokud je alespoň jeden z 10 zbývajících tagů načten.  

Poslední vzdálenost, kde je alespoň jeden tag načten je 1,08 m od antény. Vzdálenost,  

kde již není načten ani jeden z 30 tagů je 1,09 m. Stojan se nyní nachází těsně za okrajem 

čtecí zóny antény a je připraven k testování tagů. Zůstává v této pozici po celou dobu 

testování tagů. 
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Obrázek 28 Funkčního nastavení pro stanovní vzdálenosti 

5.1.4 Testování tagů 

Jsou testovány 3 typy tagů od výrobce Avery Dennison AD-223, AD-232 a AD-828. 

Připravím si z každého typu 30 vzorků tagů a označím je pořadovým číslem.  

Hodnoty funkčního nastavení pro testování tagů z kapitoly 5.1.2 jsou nastaveny. 

Tagy jsou v daném pořadí po jednom umístěny na střed polystyrenové desky  

a provede se Margin test. 

Kliknutím na tlačítko start se spustí Margin test. Začne se zvyšovat výkon čtečky  

od 10 dBmW po maximální výkon čtečky 31,5 dBmW po nastaveném kroku 0,25 dBmW. 

Nejnižší potřebný výkon při kterém je tag načten je zaznamenán do protokolu Test tagů 

(viz Příloha 10). 

5.1.5 Vyhodnocení testu 

Vypočtené hodnoty čtecích dosahů a citlivostí tagů jsou zaznamenány do protokolu 

Citlivost tagů (viz Příloha 11). Pro vyhodnocení citlivostí tagů jsem použil softwarový 

program StatGraphics Centurion XVI (dále jen SG). Statistické shrnutí citlivostí tagů  

(viz Tabulka 6) zobrazuje základní statistické údaje pro 3 testované typy tagů. 

Tabulka 6 Statistické shrnutí citlivostí tagů 
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AD-223 30 -20,00 -19,98 -20,21 -19,52 0,69 -20,21 -19,98 1,265 -0,431 0,04 0,19 

AD-232 30 -17,04 -17,19 -17,89 -16,26 1,63 -17,19 -16,72 -0,596 0,381 0,14 0,38 

AD-828 30 -3,66 -3,58 -6,03 -2,31 3,72 -4,17 -3,24 -1,613 2,001 0,60 0,77 
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Otestuji homoskedasticitu, tedy ověření rovnosti směrodatných odchylek 

jednotlivých výběrů. Jde o výstupy testování těchto hypotéz: 

H0: 1 = 2 = 3 = 

vůči alternativě : HA: neplatí H0 

P-value je u Levenesova testu menší než 0,05 a proto zamítám homoskedasticitu.  

Je zde tedy statisticky významný rozdíl mezi standardními odchylkami na 95,0% hladině 

spolehlivosti. 

Vzhledem k tomu, že standardní špičatost je mimo rozsah od -2 do 2 je zřejmé,  

že není zajištěno normální rozdělení dat. To však ověřím testováním normality rozdělení 

dat. Při testování došlo k potvrzení, že zde není zajištěno normální rozdělení dat. 

Použil jsem tedy neparametrický Kruskal-Wallisův test (viz Tabulka 7). 

Tabulka 7 Kruskal-Wallisův test citlivostí tagů 
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AD-223 30 15,5 

AD-232 30 45,5 

AD-828 30 75,5 

P- value = 0 

Kruskal-Wallisův test testuje nulovou hypotézu, že mediány ze 3 typů tagů jsou 

stejné. Údaje ze všech sloupců se nejprve sloučí a seřadí se od nejmenší hodnoty  

po největší. Průměrné pořadí je pak vypočítáno pro všechny 3 typy tagů. Vzhledem  

k tomu, že P-value je menší než 0,05, je zde statisticky významný rozdíl mezi středními 

hodnotami na 95,0% hladině spolehlivosti. Závěrečné vyhodnocení je potřeba provést  

na základě krabicového grafu (viz Obrázek 29). 
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Obrázek 29 Graf pro vyhodnocení citlivostí jednotlivých typů tagů 

Z grafu je patrné, že jako nejvhodnější z testovaných typů tagů je AD-223, jehož 

hodnoty citlivostí jsou nejdál od hodnoty 0. 

5.2 Ověření metodiky pro výběr nejvhodnějšího umístění 

tagu na objekt 

Testovaným objektem pro ověření správnosti a srozumitelnosti metodiky pro výběr 

nejvhodnějšího umístění tagu na objekt je použit prací prostředek. Testování  

je uskutečněno v prostorách RFID laboratoře na VŠB-TU Ostrava.  

5.2.1 Analýza objektu 

Pro ověření metodiky jsem jako objekt pro identifikaci zvolil prací prostředek 

v igelitovém balení. Konkrétně se jedná o 5 kg prací prostředek Ariel 3D Actives 

Mounting Spring. Jedná se o sypký prací prášek umístěný v igelitovém obalu. Rozměry 

pracího prostředku jsou uvedeny (viz Obrázek 30). Prášek je do igelitového obalu  

při výrobě plněn zespoda. Prostředí, ve kterém se prací prostředek od výroby vyskytuje 

nevykazuje zvláštní podmínky (teplota, atmosférický tlak, relativní vlhkost). Převážně jde 

o logistické sklady a prodejní pulty (regály) obchodů. Samotný prací prášek je chemická 

látka, která spolu s vodou slouží k čištění oděvů. 
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Obrázek 30 Prací prostředek a jeho rozměry 

Prací prostředek vykazuje vhodné podmínky pro nasazení RFID technologie,  

ať už vzhledem k jeho materiálovým vlastnostem či prostředí, ve kterém se od výroby 

vyskytuje. Jako nejvhodnější způsob identifikace pracího prostředku v rámci logistického 

řetězce je průchod RFID branou.  

5.2.2 Návrh umístění tagu na objekt 

Po zohlednění možných úskalí jsem vyloučil návrh umístění tagu na spodní část 

pracího prostředku, kde by mohlo dojít k poškození tagu. Navíc dochází u výroby k plnění 

práškem zespoda. Dalším nevhodným místem pro umístění tagu se jeví vrchní část pracího 

prostředku, konkrétně místo těsně nad úchyty pro přenos pracího prostředku. Zde by mohlo 

dojít k poškození tagu vlivem nošení. 

Po uvážení jsem dospěl k těmto 4 návrhům umístění tagu na prací prostředek: 

Návrh 1 

Místo umístění tagu je situováno v levém horním rohu uvnitř pracího prostředku. 

Jedná se o vrchní část, která je oddělena zataveným pruhem od prostoru s pracím práškem 

a je tvořena dvojitou vrstvou obalu. Mezi tyto vrstvy lze umístit tag prostřednictvím 

vykrojených úchytů na prsty. Tag je zde umístěn tak, že levý okraj tagu je umístěn těsně  

u levé strany pracího prostředku a dolní okraj tagu je umístěn těsně u zatavené části 

pracího prostředku (viz Obrázek 31). 
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Obrázek 31 Návrh umístění 1 

Návrh 2 

Místo označení je situováno na levé boční straně pracího prostředku, v levém horním 

rohu. Tag je umístěn do složené vrchní boční části pracího prostředku. Horní okraj tagu  

je umístěn ve vzdálenosti 3 cm od levého okraje a pravý okraj tagu je umístěn těsně k horní 

části pracího prostředku (viz Obrázek 32).  

 

Obrázek 32 Návrh umístění 2 

Návrh 3 

Místo označení je situováno na pravé boční straně pracího prostředku, ve spodní 

části. Dolní okraj tagu je umístěn ve vzdálenosti 4,4 cm od pravého okraje boční strany  

a levý okraj tagu je umístěn ve vzdálenosti 2 cm od spodní části pracího prostředku  

(viz Obrázek 33).  
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Obrázek 33 Návrh umístění 3 

Návrh 4 

Místo označení je situováno na zadní straně pracího prostředku, ve spodní části. 

Zadní strana má půlicí lem, který vede shora dolů. Tag je umístěn ve spodní části pracího 

prostředku zčásti zakryt lemem. Dolní okraj tagu je umístěn ve vzdálenosti 5 cm od levého 

okraje zadní strany, tedy těsně u lemu a levý okraj tagu je umístěn ve vzdálenosti 3 cm  

od spodní části pracího prostředku (viz Obrázek 34). 

 

Obrázek 34 Návrh umístění 4 

5.2.3 Výběr RFID vybavení a vhodného tagu 

Pro sestavení RFID brány potřebuji stacionární čtečku naladěnou na frekvenční 

pásmo UHF (region Evropa) a 4 antény UHF s rozsahem (865,6 – 867,6 MHz). Konkrétně 

jsem vybral čtečku Impinj Speedway Revolution R420 a 4 antény RFA01 UHF RFID. 

Pro výběr tagu použiji metodiku z kapitoly 3. Dle vyhodnocení metodiky vyšel jako 

nejvhodnější tag pro identifikaci Avery Dennison AD-223, který splňuje všechny 

požadavky pro aplikaci na testovaný prací prostředek. 
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5.2.4 Příprava na testování 

Pro metodiku nejvhodnějšího umístění tagu na objekt použiju 1 tag AD-223,  

který podporuje RF protokol EPC a pracuje v celém rozsahu pásma UHF.  EPC paměť  

je odemknutá, přístupná a funkce kill tag je nastavena na hodnotu 0. Testovaný tag splňuje 

teplotní stabilizaci po dobu 24 hodin před měřením na testovací prostředí. 

Měření jsou prováděny v RFID laboratoři při atmosférickém tlaku vzduchu  

1012 hPa. Teplota vzduchu je udržována na stálé teplotě 23°C a relativní vlhkost v rozmezí 

40-60 %. Údaje o tagu jsou vyplněny do protokolu Parametry tagu (viz Příloha 7). 

Testovací frekvence je nastavena na hodnotu 866,3 MHz. 

Tag se umísťuje přímo na prací prostředek. Jako podkladový materiál tedy slouží 

igelitový obal pracího prostředku. 

5.2.5 Funkční nastavení testu 

Stejně jako v první metodice použiji pro komunikaci se čtečkou software 

MultiReader v 6.6.8. 

Pro testování je použito následující funkční nastavení: 

 Typ metody je vybrán Inventory test. 

 Výkon čtečky je nastaven na hodnotu 20 dBmW. 

 Provozní frekvence je nastavena na hodnotu 866,3 MHz. 

5.2.6 Fyzické nastavení testu 

RFID laboratoř je rozdělena do jednotlivých zón (viz Obrázek 18). Údaje  

o zařízeních jsou vyplněny do protokolu Požadavky měření (viz Příloha 8). 

Fyzické nastavení měřící sestavy 

Fyzická zařízení specifikovaná v kapitole 5.1.3 jsou totožná s těmi,  

které využiji při testování umístění tagu. Pouze stojan pro anténu již není v testech využit. 

Specifikace RFID brány: 

Brána je tvořena čtečkou Impinj Speedway Revolution R420 a čtyřmi anténami 

RFA01 UHF RFID. 

Na nastavitelnou bránu se na každou stranu umístí 2 antény nad sebe tak, aby střed 

dolní antény byl 0,3 m a střed vrchní antény 0,6 m od podlahy. Brána je nastavena tak,  
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aby vzdálenost mezi anténami tedy šířka brány byla ve vzdálenosti 1,5 m a výška brány  

2,3 m (viz Obrázek 35). Dále vymezím oblast pro testování (viz Obrázek 16). 

 

 

Obrázek 35 Rozměry RFID brány 

Fyzické nastavení měřené sestavy 

Měřená sestava se skládá z ručního paletového vozíku, dřevěné palety a pracího 

prostředku označeného tagem (viz Obrázek 36). 

 

Obrázek 36 Měřená sestava 

Ruční paletový vozík 

Jedná se o ruční paletový vozík s maximální kapacitou 500 kg. Délka nákladové 

oblasti je 800 mm a šířka 380 mm.  

Dřevěná paleta 

Rozměry palety: 700 × 800 × 130 mm (V x Š x H) 

Prací prostředek je popsán v kapitole 5.2.1 
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Na paletový vozík je umístěna dřevěná paleta. Na střed dřevěné palety se umístí 

prací prostředek označený tagem dle požadovaného návrhu umístění. Prací prostředek  

je na paletě umístěn zadní stranou pracího prostředku dolů a spodní částí pracího 

prostředku směrem k tažné části vozíku. Měřená sestava je nyní připravena k testování.  

5.2.7 Testování 

Jsou testovány 4 navržená umístění tagu na objekt z kapitoly 5.2.2 za použití tagu 

AD-223. Hodnoty funkčního nastavení pro testování z kapitoly 5.2.5 jsou nastaveny. 

Připravený tag je postupně umísťován na navržená umístění na objektu. Na každém 

z umístění se provedlo 40 měření metodou Inventory testu a počet načtení se zaznamenal 

do protokolu Umístění tagu (viz Příloha 12). 

5.2.8 Vyhodnocení testu 

Počty načtení u jednotlivých návrhů umístění je nyní potřeba vyhodnotit. K tomu 

využiji softwarový program SG. 

Statistické shrnutí počtů načtení (viz Tabulka 8) zobrazuje základní statistické údaje 

pro 4 návrhy umístění. 

Tabulka 8 Statistické shrnutí počtu načtení 
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Návrh 1 40 43,75 44,0 32,0 53,0 21,0 38,5 49,0 -0,733 -1,437 36,7 6,1 

Návrh 2 40 68,28 67,5 53,0 83,0 30,0 62,5 72,5 0,411 -0,951 52,2 7,2 

Návrh 3 40 69,35 68,5 54,0 85,0 31,0 66,0 73,0 0,796 1,293 38,1 6,2 

Návrh 4 40 36,68 36,5 29,0 49,0 20,0 34,0 39,0 1,607 1,593 15,6 4,0 

 

Otestuji homoskedasticitu, tedy ověření rovnosti směrodatných odchylek 

jednotlivých výběrů. Jde o výstupy testování těchto hypotéz: 

H0: 1 = 2 = 3 = 

vůči alternativě : HA: neplatí H0 

P-value je u Levenesova a Bartlettova testu menší než 0,05 a proto zamítám 

homoskedasticitu. Je zde tedy statisticky významný rozdíl mezi standardními odchylkami 

na 95,0% hladině spolehlivosti. 
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Při testování normality rozdělení dat došlo k zjištění, že není zajištěno normální 

rozdělení dat, neboť P-value byla menší než 0,05. 

Použil jsem tedy neparametrický Kruskal-Wallisův test (viz Tabulka 9). 

Tabulka 9 Kruskal-Wallisův test počtu načtení 
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Návrh 1 40 53,31 

Návrh 2 40 118,29 

Návrh 3 40 122,69 

Návrh 4 40 27,71 

P- value = 0 

Kruskal-Wallisův test testuje nulovou hypotézu, že mediány ze 4 návrhů umístění 

jsou stejné. Vzhledem k tomu, že P-value je menší než 0,05, je zde statisticky významný 

rozdíl mezi středními hodnotami na 95,0% hladině spolehlivosti. Vyhodnocení je potřeba 

provést na základě krabicového grafu (viz Obrázek 37). 

 

Obrázek 37 Graf pro vyhodnocení počtů načtení navržených umístění 

Z grafu není patrné zda nejvhodnější umístění pro tag je Návrh 2  

nebo Návrh 3. Je tedy nutné ověřit zda je mezi těmito návrhy významný rozdíl nebo zda 

oba návrhy budou považovány za nejvhodnější umístění. 

Nyní tedy budu porovnávat pouze Návrh 2 a Návrh 3 mezi sebou.  

Formulace problému: 

Je třeba testovat hypotézu H0: 2 =  = 

vůči alternativě : HA: neplatí H0 
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U obou návrhů je ověřena homoskedasticita a zároveň obě skupiny mají normální 

rozdělení dat. Je tedy možné provést analýzu rozptylu (viz Tabulka 10). 

Tabulka 10 ANOVA počtu načtení 

Zdroj 
proměnlivosti 

Variabilita 
(součet 
čtverců) 

Stupeň 
volnosti 

Odpovídající 
druh rozptylu 

F-poměr P-value 

Totální 3542,19 79       

Mezitřídní 23,11 1 23,11 0,51 0,48 

Vnitřní 3519,08 78 45,12     

 

Z hodnoty F-poměru, která je v tomto případě rovna 0,51 vyplývá, že je to hodnota 

blízká jedné (F 1). Je tedy potvrzena hypotéza, že mezi Návrhem 2 a Návrhem 3 není 

statisticky významný rozdíl, tudíž oba návrhy umístění považujeme za nejvhodnější. 
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6 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo vytvořit metodiky, na jejichž základě by bylo možné 

vybrat nejvhodnější typ tagu a identifikovat s ním nejvhodnější umístění na daném objektu. 

Tím bychom obdrželi optimálně identifikovaný objekt. 

 Na základě navržené metodiky pro výběr nejvhodnějšího tagu je možné mezi sebou 

porovnávat citlivosti různých typů tagů. Z výsledků citlivosti pak vybereme ten 

nejvhodnější.  

Tuto metodiku jsem při ověřování v RFID laboratoři aplikoval na 3 různé typy tagů 

stejného výrobce a zjistil jsem, že mezi testovanými tagy jsou velké rozdíly co se citlivosti 

týče. Jako nejvhodnějším z testovaných tagů vyšel AD-223. Zároveň jsem ověřil správnost 

a srozumitelnost navržené metodiky. 

Druhá navržená metodika pro výběr nejvhodnějšího umístění tagu na objekt nám 

popisuje to, že je nutné nejprve analyzovat objekt k identifikaci i s jeho typickým 

prostředím, dále navrhnout vhodná umístění tagu a po splnění předtestových nastavení 

otestovat navržená umístění. Pro vyhodnocení je důležitým zkoumaným parametrem počet 

načtení tagu. 

Správnost a srozumitelnost této metodiky jsem taktéž ověřil v RFID laboratoři. Jako 

objekt pro identifikaci jsem vybral prací prostředek v igelitovém obalu. Pro tento prací 

prostředek jsem navrhl 4 vhodná umístění k testování. Výsledkem testu bylo to, že dvě 

z navržených umístění byly vyhodnoceny jako nejvhodnější co se týče počtu načtení. 

V praxi je však více faktorů podle, kterých vybíráme vhodnost umístění. Důležitou roli 

může hrát cena za zavedení tagu na dané umístění, složitost implementace tagu, další 

sekundární funkce, které tag na daném umístění může vykonávat atd. Zohlednění těchto 

faktorů je však na každém konkrétním výrobci či distributorovi a nelze je striktně stanovit. 

Z rychlým vývojem technologií se nabízí další možnosti využití takto 

identifikovaného pracího prostředku. Pokud by při prodeji pracího prostředku nedošlo 

ke zneškodnění tagu, je možné takto identifikovaný obal využít při jeho recyklaci. 

Například při třídění odpadu či jeho zpracování pro další použití. 
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