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Anotace 

V předložené práci je zpracován přehled využití technologie radiofrekvenční 

identifikace v automobilovém průmyslu. V první části je popsaná technologie RFID, její 

historie a potřebné komponenty pro její implementaci. Druhá část je zaměřena na 

standardy EPC a jejich využití v praxi. Dále je popsáno kde se již tato technologie 

vyskytuje a její konkrétní příklady. Závěrem práce je provedena analýza tagů vhodných 

pro automobilový průmysl a je provedeno testování těchto součástek v prostředí RFID 

laboratoře. 

Klíčová slova: RFID, EPC, Automobilový průmysl, Tag, BMW, VW 

 

Annotation 

The bachelor thesis discusses the potential of the radio frequency identification 

technology in the automotive industry. The first part describes the RFID technology its 

history and the components required for its implementation. The second part is focused on 

EPC standards and their application in practice. The following part describes solutions 

where this technology already exists and its specific examples. Conclusion of the thesis is 

focused on analysis of the appropriate tags for the automotive industry. The experiments at 

the end of the thesis confirm feasibility and transfer of acquired knowledge into the 

environment of automotive industry. 
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Úvod 

V této době jsme svědky stále většího rozmachu průmyslu a technologií v něm. 

Tato skutečnost vede k větším nárokům na přesnou identifikaci zboží. V počátcích 

identifikace byly využívány jednoduché štítky s popisem zboží a vše se muselo ručně 

zapisovat a zakládat do kartoték, což bylo velmi namáhavé a náročné na čas. Významným 

převratem v této problematice je využití potenciálu ukrytého v technologii radiofrekvenční 

identifikace (dále jen RFID). RFID přináší oproti klasickým způsobům identifikace značné 

výhody, jako je schopnost načíst více objektů najednou bez nutnosti přímé viditelnosti 

nebo vysoká čtecí vzdálenost. I přes počáteční finanční náročnost se ceny RFID 

technologií snižují a tak je tato technologie stále více implementována do stále větší škály 

výrobních a logistických procesů. 

Cílem této práce je provést analýzu využití radiofrekvenční identifikace 

v automobilovém průmyslu, zaměřit se na analýzu vhodných tagů pro automobilový 

průmysl, jejich testování a seznámit se problematikou RFID. 

V první části práce je popsána technologie RFID, její historie, přehledný popis 

jednotlivých komponentů, ať už softwarových nebo hardwarových potřebných k realizaci a 

implementaci systému. 

V další časti, popisuji standardy EPC, jejich význam a přehled druhů kódů dle 

jejich využití v logistickém řetězci. 

Ve třetí části práce je uveden potenciál využití RFID technologie v různých 

odvětvích automobilového průmyslu a příklad konkrétní aplikace u jednotlivých výrobců. 

Ve čtvrté části, se zabývám analýzou tagů pro samotné testování, porovnávám 

jejich vlastnosti a vybírám vhodné tagy pro konkrétní součástky. 

V poslední části, provádím samotné testování na jednotlivých automobilových 

součástkách v prostředí RFID laboratoře. 
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1. RFID Technologie 

1.1. Historie 

Technologie vychází s principu radaru, který byl objeven během druhé světové 

války skotským fyzikem Robertem Alexandrem Watson – Wattem. Bylo potřeba vyřešit 

jak identifikovat vlastní letadlo od nepřátelského, aby nedocházelo k sestřelení vlastních 

strojů. Watson – Watt byl ve vedení utajeného projektu, během kterého vyvinul systém 

„přítel nebo nepřítel“ (IFF). Podstatou tohoto systému byl vysílač umístěný na každé 

spojenecké letadlo. Pokud radar vyslal signál, tak letadlo po přijetí signálu reagovalo 

vysláním příslušného signálu zpět a tím se identifikoval spojenecký letoun. RFID 

technologie má základní funkci podobnou. Rozvoj radaru a radiofrekvenčních signálů 

pokračoval v letech 1950 – 1960. Vědci přišli na to, jak by se mohla radiofrekvenční 

energie používat při rozpoznání objektů na dálku. V této době začaly firmy komerčně 

využívat jednobitovou elektronickou ochranu výrobků proti odcizení. V devadesátých 

letech nastaly vhodné podmínky pro mezinárodní používání  RFID díky vytvoření prvních 

standardů.[1] 

1.2. RFID systém 

Zkratka RFID je složena s počátečních písmen anglických slov: Radio Frequency 

IDentification (radiofrekvenční identifikace). Z technického hlediska se jedná o 

bezdrátovou komunikaci, která se používá k jednoznačnému označení předmětů a osob. 

RFID systémy používají tyto základní druhy komponentů: 

 Tag neboli transpordér, který se skládá z polovodičového čipu, antény a 

v některých případech obsahuje i baterii. 

 Čtecí nebo čtecí a zároveň zapisovací zařízení, tvořené anténou, 

radiofrekfenčním modulem a kontrolním modulem. 

 PC 

 Middleware (filtrovací software) 
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 EPCIS 

 Podpůrné systémy, což jsou tiskárny a databáze. 

1.3. RFID tag 

RFID tag, neboli RFID transpordér je nositelem informací. Transpordér je 

složenina z anglických slov transmit (přenos) a response (odpověď). Úlohou tagu je 

uložení a přenos dat do RFID čtečky. Skládá se z antény a mikročipu, viz Obr. 1. Od 

velikosti antény se odvíjí i velikost tagu, protože anténa je největší součástkou tagu. 

Většinou platí, že čím je větší přenosová frekvence, tím menší může být anténa. Tagy se 

dělí dle různých kriterií, např.: podle výrobní technologie, podle frekvence jakou využívají, 

podle možnosti zápisu a podle používaného zdroje energie. [2] 

 

Obr. 1 RFID tag 

1.3.1. Rozdělení tagů podle výrobní technologie 

Výrobní technologie tagů závisí na využití, a také na prostředí, ve kterém bude tag 

využíván. Tagy musí být vyrobeny tak, aby dokázaly odolat různým podmínkám, jako je 

extrémní teplota, vlhkost, tlak nebo chemické látky. Z hlediska výrobní technologie 

existují desítky typů tagů. Například smart label, plastové karty, klíčenky, metal tagy, atd.  

Zde jsou uvedeny některé typy: 

Smart label 

Jednou ze speciálních forem tagu je tvz. Smart label neboli „chytrá etiketa“, která 

kromě klasického RFID tagu obsahuje i vrstvu potisknutelnou termo nebo termotransfer 
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tiskem. Vhodnou aplikací pro smart label je použití na paletové, případně kartonové 

etikety. 

 

Obr. 2 Smart label 

Plastová karta (Smart card) 

Další z forem tagu je bezkontaktní plastová čipová karta, která se často používá ve 

věrnostních, docházkových či kreditních systémech. Většina karet je vyrobena z bílého 

PVC materiálu s lesklým povrchem. Mohou obsahovat různé integrované čipy od různých 

výrobců. Lesklý či matný povrch umožňuje personalizovat bílé karty potiskem nebo jiným 

způsobem. 

 

Obr. 3 Plastová karta 

Klíčenky 

Klíčenka je přívěšek na klíče, v němž je integrován RFID čip. Klíčenky představují 

zajímavou alternativu k bezkontaktním čipovým kartám a jsou vhodné pro kontrolu vstupů 

do budov, škol, jídelen a k identifikaci osob obecně. 
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Obr. 4 Klíčenka 

Hodinky 

Identifikační hodinky obsahují RFID čip, který může být použit v aplikacích, 

jakými například je kontrola vstupů na koupalištích, aquaparcích, lázních, relaxačních 

centrech, zábavních parcích, na koncertech a všude tam, kde je nutné zajistit snadnou a 

rychlou identifikaci osob. Hodinky mohou zároveň sloužit jako elektronická peněženka, 

kterou lze platit za různé služby. 

 

Obr. 5 Hodinky 

Metal tag 

Metal tagy jsou RFID tagy vhodné pro použití v prostředí s přítomností kovových 

předmětů.  Kov obecně komplikuje život RFID aplikacím. 
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Obr. 6 Metal tag 

Glass tag 

Glass tag je transpordér zapouzdřený ve skle. Glass tagy mají velké možnosti 

použití. Většinou jsou využívány v aplikacích, kde je nutná malá velikost tagu. Typickými 

aplikacemi jsou např. identifikace zvířat, identifikace nástrojů, identifikace zboží, 

imobilizéry v autech a mnoho dalších. 

1.3.2. Podle frekvence 

Důležitým faktorem pro volbu tagů na danou aplikaci je výběr frekvenčního pásma. 

Pro napájení nebo komunikaci se využívá pracovní frekvence určitého frekvenčního 

pásma. Frekvenční pásmo je rozděleno na pásmo nízkofrekvenční (Low Frequency), 

vysokofrekvenční (High Frequency), velmi vysoké frekvence (Ultra High Frequency) a 

mikrovlné (Microwave). 

Nízkofrekvenční pásmo (125 - 134kHz) - v tomto pásmu mají součástky dosah do 

necelého 0,1 metru a přenosová rychlost je celkem nízká. Výhodou použití tohoto pásma je 

jeho schopnost čtení tagů přes kapaliny a tagů umístěných na kovech. 

Vysokofrekvenční pásmo (13,56MHz) - v tomto pásmu mají součástky dosah do 1 

metru a přenosová rychlost je dostačující. Čtení z kovu nebo přes kapaliny je obtížnější. 

Nevýhodou jsou vysoké výrobní náklady (měděné antény) a díky tomu i vysoká cena tagů.  

Pásmo velmi vysokých frekvencí (860 – 930 MHz) – zde mají součástky vysokou 

přenosovou rychlost a jejich dosah je až 3 metry. Nelze je přečíst přes kapaliny a čtení 

z kovu je obtížné. Výhodou je jejich levná výroba. 
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Mikrovlnné pásmo (2,4 – 5,8GHz) – přenosová rychlost je zde velmi vysoká s 

dosahem až 10 metrů. Nevýhodou je velmi blízké umístění frekvenčního pásma s 

frekvenčním pásmem pro  Wi-Fi sítě (mohou se vzájemně rušit), a dále obtížné čtení z 

kovů a kapalin a vysoká cena tagů. 

 

Obr. 7 Frekvence používané různými aplikacemi RFID [3] 

1.3.3. Podle možnosti zápisu 

Zde se tagy dělí do tří základních druhů z pohledu možnosti zápisu informací. 

Read-Only – Tagy jsou určené jen pro čtení. Je v nich zapsáno sériové číslo 

přidělené výrobcem a nelze jej pak už změnit. 

WORM – Jde o obdobu tagů read only s tím rozdílem, že zde sériové číslo 

nezapisuje výrobce, ale zapisuje jej dodavatel při prvním použití tohoto tagu. 

Read-Write – Tyto tagy jsou snadno přepisovatelné, uchovávají velké množství 

dat a je možné je mnohokrát smazat a znovu přepsat. 

Kromě těchto možností mohou některé tagy Read-Only nebo Read-Write  

obsahovat tyto paměti současně. [4] 
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1.3.4. Podle napájení 

Pasivní tagy – nemají baterii, ale energii kterou potřebují k činnosti, přijímají 

ze čtečky. RFID čtečka periodicky vysílá pulzy, které nabíjejí vnitřní napájecí 

kondenzátor. Po nabití čip vyšle odpověď zpět do čtečky. Signál dokážou vyslat od 10 

centimetrů až do několika metrů. Odpovědí bývá sériové číslo. Cena těchto tagů je nízká. 

Aktivní tagy – obsahují baterii, kterou používají k napájení čipu, který pak vyšle 

informace čtečce. Signál dokážou vyslat až na vzdálenost 30 metrů. Jsou výrazně složitější 

než pasivní tagy a jejich výroba je nákladná, proto jsou i dražší. 

Mezi další patří semi-pasivní a semi-aktivní tagy, které jsou kombinací dvou výše 

uvedených. [4] 

 

1.4. RFID čtečky 

Čtečky jsou postavené ze tří základních častí. Mezi tyto části patří anténa (nebo 

více antén), které jsou integrované ve čtečce, ale jsou i čtečky s externími anténami. Další 

částí je vysílač/přijímač radiového signálu, který signál modeluje a vysílá, ale také přijímá 

a demoduluje. Nejdůležitější částí čtečky je mikroprocesor, který je vlastně mozkem 

celého zařízení. Mikroprocesor obstarává komunikaci mezi řídícím počítačem a čtecím 

zařízením, z kterého zpracovává příchozí informace. Čtečky se dělí z hlediska použití a 

typu konstrukce. 

1.4.1. Ruční čtečky 

Ruční čtečky jsou mobilní RFID snímače, které v závislosti na konstrukci dokážou 

číst i na vzdálenosti několika metrů. Využívají se převážně tam, kde je potřeba vysoká 

mobilita a manipulativnost při čtení tagu a také tam kde je potřeba mít data okamžitě 

ověřená. Například ve velkoskladech při příjmu a plnění objednávky nebo k provedení 

inventury. [4] 
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Obr. 8 Ruční čtečka RFID [6] 

1.4.2. Stacionární čtečky 

Stacionární čtečky obsahují jednu nebo více externích antén. Obvykle se využívají 

v oblastech výroby, logistiky a distribuce. Jsou nainstalovány přímo na dopravnících nebo 

jsou přímou součástí RFID bran, které bývají umístěny obvykle u vstupů a výstupů skladu. 

[4] 

 

Obr. 9 Stacionární čtečka [7] 

1.4.3. Umístění čteček 

RFID čtečky nevyžadují přímou viditelnost mezi tagem a čtečkou, díky tomu je lze 

umístit prakticky kdekoliv. Stacionární čtečky se montují například na dveře, dopravníky, 

u vstupů/výstupů do objektů nebo také na vysokozdvižné vozíky pro čtení palet ve skladu 
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(obr. 10). Ruční čtečky jsou používaný tam, kde není vhodné použít stacionární čtečku. 

Jsou napojeny na počítač nebo notebook pomocí bezdrátové sítě nebo kabelem. [5] 

 

Obr. 10 Stacionární čtečka na VZV [2] 

1.5. Middleware 

Middleware je software, který propojuje podnikový informační systém s RFID 

hardwarem. Je potřebný pro uživatele aby mohli pracovat s hardwarem. Používá se 

k přenosu informací mezi čtečkami a dále pak mezi RFID sítěmi a podnikovým systémem. 

Je odpovědný za kvalitu získaných dat z RFID systému. 

RFID middleware posílá data z místa a do místa události. Například při čtení 

směruje data z tagu od čtečky k patřičnému podnikovému systému. Při zápisu je tomu 

naopak, tedy od podnikového systému do čtečky, která data následně zapíše do tagu. 

RFID middleware má čtyři hlavní funkce: 

Sběr dat -  V RFID sítích middleware ukládá, sbírá a filtruje data, které nasbíraly 

různé čtecí zařízení. Funguje i zároveň jako vyrovnávací paměť mezi nezpracovanými daty 

z čtecích zařízení a mezi daty, které jsou sesbírány podnikovým systémem. Bez této paměti 

by bylo složité analyzovat a třídit informace, došlo by k obrovskému toku dat ve 

výpočetním systému. 
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Směrování dat – Middleware zjednodušuje propojení RFID sítě s podnikovým 

systémem a určuje, kam budou data nasměrována. 

Řízení procesu - Middleware lze využít ke spouštění událostí založených na 

předdefinovaných obchodních pravidlech. Podnikový informační systém může přenechat 

řízení middlewaru a ten řídí další události a procesy. 

Správa zařízení – Middleware se také využívá ke kontrole a sladění čtecích 

zařízení. Větší firmy mohou mít ve své síti nespočet různých druhů čtecích zařízení, které 

je potřeba ovládat. Jednou z nejdůležitějších úloh middlewaru, je kontrola stavu čtecích 

zařízení a jejich vzájemné propojení a udržování funkce. Díky middlewaru je možné RFID 

síť spravovat vzdáleně. [5] 

1.6. EPCIS – EPC Information Services 

Je podstatnou součástí sítě EPCglobal Network. Jedná se o databázi informací o 

načtených kódech EPC u určitého uživatele, který má možnost zpřístupnit tyto informace 

ostatním obchodním partnerům. Zejména jde o kód EPC, datum a čas načtení, identifikační 

údaje čtecího zařízení a jeho lokalizaci. EPCIS slouží všem obchodním partnerům k 

získání odpovědi na nejdůležitější otázky, související s  pohybem konkrétního produktu 

v logistickém řetězci. Díky EPCIS je možno získat informace o tom, jaký produkt se 

v určitou dobu nacházel na určitém místě a zvláště z jakého důvodu. 
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1.7. RFID  vs. Čárový kód 

 

Obr. 11 RFID vs. čárový kód 
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2. EPC 

Electronic Product Code (EPC – elektronický kód produktu) je nová generace 

technologie identifikace. EPC je nevýznačné číslo umožňující unikátní identifikaci 

produktů (spotřebitelských, obchodních nebo logistických jednotek) pohybujících se 

v logistickém řetězci. 

Podobně jako datové struktury nejčastěji užívané v praxi je i EPC děleno na část 

identifikující výrobce a typ produktu. Podstatným rozdílem je použití zvláštní sady čísel, 

sloužících k jednoznačné identifikaci jednotlivých kusů produktů. EPC se tak stává klíčem 

k informacím o konkrétním kusu zboží.  

Struktura EPC zahrnuje: 

 Hlavičku, obsahující údaje o délce, typu, struktuře, verzi a generaci EPC 

 EPC Manager, tj. číslo, identifikující společnost nebo organizační jednotku 

 Třídu objektu / položky (podobně jako u skladové položky – SKU ) 

 Sériové číslo umožňující unikátní identifikaci jednotlivých kusů zboží 

 Stejně jako GTIN (Global Trade Item Number) je i EPC rozděleno do několika 

částí, které identifikují výrobce, produkt nebo verzi a generaci kódu. EPC však obsahuje 

navíc pořadové resp. sériové číslo. A právě toto pořadové číslo umožňuje jednoznačně 

identifikovat konkrétní spotřebitelskou jednotku. EPC kód je jedinou informací, která je 

uložena přímo v EPC tagu. Díky tomu je možné snižovat náklady na výrobu tagů a 

nabídnout uživatelům určitou míru flexibility. Na identifikační číslo EPC, které je uložené 

v RFID tagu lze navázat prakticky nekonečné množství dynamických dat uložených v 

různých databázích. 
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Obr. 12: Porovnání struktury čárového kódu s EPC kódem 

2.1. GS1 systém 

Systém GS1 je ucelený systém mezinárodně platných standardů pro automatickou 

identifikaci a přenos informací o identifikovaných položkách, službách, objektech nebo 

subjektech. Jde o systém, který je v současné době nejrozšířenějším standardem v rámci 

globálního logistického řetězce na světě. [8] 

Systém GS1 je základním stavebním prvkem pro celou řadu efektivních technologií 

a aplikací. Je aktuálně tvořen následujícími okruhy standardů: 
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Obr. 13 Okruhy standardů [8] 

2.2. Přehled druhů kódů dle upotřebení v GS1 

2.2.1. Globální lokalizační číslo GLN (Global Location Number) 

Je určeno především k identifikaci objektů nebo subjektů v rámci logistického 

řetězce. Používá se pouze standardní 13-ti místná číselná struktura, která začíná vždy (při 

zarovnání zleva) Company prefixem, tedy národním prefixem a identifikačním číslem 

firmy. Následující číslice jsou strukturovány podle uvážení a potřeb konkrétní společnosti. 

GLN se používá v rámci elektronické výměny dat (EDI) k identifikaci obchodních 

partnerů nebo k rozlišení obchodního, fakturačního, případně nákupního oddělení ve firmě. 

Dále např. v informačních systémech k identifikaci jednotlivých prodejen, skladů, 

odbytových míst v rámci jedné společnosti (identifikace objektů). [8] 
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2.2.2. Globální číslo obchodní položky GTIN (Global Trade Item 

Number) 

Využívá se k identifikaci obchodních položek, přičemž za obchodní položku je v 

tomto případě považováno zboží (nebo služba), ke kterému se vztahují určitá matriční data 

a které lze ocenit, objednat nebo fakturovat v jakémkoliv místě logistického řetězce. 

Pro identifikaci obchodních položek jsou využívány standardní číselné struktury 

GTIN-8,GTIN-13, GTIN-14 (případně americký GTIN-12). 

 

a. GTIN-8 neobsahuje identifikační číslo firmy, skládá se pouze z národního 

prefixu 859, čísla konkrétní položky a kontrolní číslice. Je učen výhradně 

pro velmi malé výrobky (např. žvýkačky, lak na nehty), proto jsou čísla 

přidělována na základě žádosti. 

 

Obr. 14 GTIN-8 [8] 

b. GTIN-13 Tato standardní číselná struktura se skládá z Company prefixu, 

čísla konkrétní položky a kontrolní číslice. Struktura se liší podle délky 

Company prefixu. 

 

Obr. 15 GTIN-13 [8] 

c. GTIN-14 číselná struktura je tvořena obdobně jako GTIN-13 jen s tím 

rozdílem, že na první pozici zleva se uvádí tzv. logistická varianta, která 

může mít hodnotu 1- 8 (hodnota 0 je určena pro převod GTIN-13 do 

čárového kódu ITF-14 nebo GS1-128, hodnota 9 je blokována pro 
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identifikaci zboží s proměnnými jednotkami). Logistickou variantu lze 

použít např. k rozlišení různých druhů obchodních jednotek. 

 

Obr. 16 GTIN-14 [8] 

2.2.3. Sériový kód pro logistické jednotky SSCC (Serial Shipping 

Container Code) 

Pro označování logistických jednotek (palet, kontejnerů) je v systému GS1 určen 

tzv. SSCC kód. Je povinně součástí každé logistické etikety v provedení čárového kódu 

GS1-128. 

SSCC-18 Tato standardní číselná struktura je 18ti místná, je tvořena zleva 

logistickou variantou, která může mít hodnotu 0 - 9, následuje Company prefix, číslo 

konkrétní položky a kontrolní číslice. [8] 

 

Obr. 17 SSCC- 18 [8] 
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3. Potenciál využití RFID a EPC v automobilovém 

průmyslu 

V automobilovém průmyslu je již implementována technologie RFID v mnoha 

odvětvích. Ať už je to při samotné montáži, distribuci dílů, vyhledávání vhodného 

parkovacího místa nebo při distribuci kol. Dále zde uvedu několik praktických příkladů 

použitých v jednotlivých firmách. 

3.1. Příklady aplikace RFID v automobilovém průmyslu 

Logwin 

Mezinárodní logistická firma Logwin se sídlem v Rakousku, připojuje EPC Gen 2 

pasivní tagy ke kolům, které sestavuje a používá RFID k vysledovaní svých dodávek 

k automobilkám. 

Logwin zaměstnává 8000 pracovníků po celém světě a zaměřuje svůj obchod 

především na Rakousko, Německo a Švýcarsko. Pro některé zákazníky, jako jsou např. 

automobilky a prodejci pneumatik, tato firma nabízí kompletační služby a skladování. To 

se pochopitelně pojí s rizikem záměny různých výrobků pro různé zákazníky. Právě 

z tohoto důvodu implementovali v roce 2007 čárové kódy. 

Bohužel časem se vyskytl problém s těmito čárovými kódy.  Vlivem obrušování se 

na pneumatikách začal vyskytovat gumový prach, který znemožnil čitelnost čárových 

kódů. Navíc pracovníci museli často otáčet těmito pneumatikami, které váží zhruba 16 

kilogramů, aby mohli čárový kód přečíst. A tak se firma rozhodla modernizovat svůj 

systém a použít RFID k vysledování zboží. 

V říjnu 2007 s implementací začali. Firma kontaktovala rakouskou odnož GS1, aby 

jim pomohli nalézt řešení. GS1 je odkázali na společnost BSR Idware. BSR  začali 

usilovně pracovat na nalezení nejvhodnějšího řešení a nalezení optimální pozice umístění 

tagu na kolo a také pro nejlepší pozice umístění čtecích bran. 

Postup umístění tagu: 
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Předák ověřuje kvalitu, s jakou pracovníci sestavují kola. Pokud je kolo sestaveno 

správně, zaměstnanci umístí přilnavý tag na každé kolo. Kola jsou pak naložena na palety a 

putují dál k čtecím branám, na kterých jsou umístěny dvě čtečky na každé. Čtecí brána 

tedy obsahuje dvě čtečky Motorola připojené k posuvníku. Pokud čtečky poznají, že 

všechny kola přiřazené k určité dodávce jsou přítomny, management systém skladu přiřadí 

této paletě přesné místo ve skladu a paleta do něj putuje. 

 

Obr. 18 Pneumatiky označené RFID tagy 

Na zakázku může firma reagovat okamžitě a paletu s deseti naloženými koly 

expeduje. Společnost používá dvojí RFID ověření, že je zásilka v pořádku. Paleta je pak 

poslána do balírny, kde se obalí smršťovací folií. Zde se nachází další čtecí brána vybavená 

anténami Motorola a opět se ověří správnost. Pokud nastane nějaká nesrovnalost, tak je 

proces zastaven a zjišťuje se, kde nastala chyba. 

Výhodou tohoto systému je, že se hodí i do velkoprůmyslových oborů, jakým je 

například i výroba pneumatik. Gumový prach nijak neovlivňuje čitelnost RFID tagů. Tím 

je ušetřena namáhavá práce zaměstnancům při hledání čárového kódu. Systém navíc 

zajišťuje, aby zákazníci obdrželi skutečně to, co požadují. Firma nemusí vynakládat 
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nemalé prostředky na školení sezonních zaměstnanců, protože celý proces je plně 

automatizován. 

Logwin produkuje 160 000 – 170 000 RFID tagů ročně, používá tiskárnu firmy 

ZEBRA. 

Logwin vyprodukuje asi 150 000 kol ročně. Tato firma spoléhá pouze na RFID 

technologii. Připevňují tagy ke kolům a následně pak k paletě s deseti koly. 

Michael Peschek, ředitel této společnosti je přesvědčen, že na jejich implementaci 

RFID technologie se projevila veliká úspora finančních prostředků a vyzývá také ostatní 

firmy, aby neváhaly se zavedením této technologie. Veškeré úspory se mohou věnovat na 

rozšíření výrobních kapacit. [9] 

Volkswagen de Mexico používá RFID pro zlepšení distribuce náhradních dílů 

Aplikace RFID umožnila závodu v Pueblu snížit své roční náklady spojené s 

distribucí dílů o 30 procent. Řidiči v okolí Mexico City, kteří požadují náhradní díly pro 

vozidla VW, spoléhají na síť dealerů VW. A tito dodavatelé se obracejí na závod 

Volkswagen ve městě Pueblo, který se nachází přibližně 75 mil od tohoto města.  

Součástí systému zavedeného společností Volkswagen de México pro zlepšení 

procesu distribuce náhradních dílů, nahrazují lepenkové krabice, v nichž zasílali náhradní 

díly prodejcům, plastovými vratnými obaly vybavenými RFID tagy. Aplikace tohoto 

systému umožnila snížit roční náklady spojené s distribucí dílů o 30 procent. Především 

snížením nákladů na balení a na automatickém ověřování zásilek. 
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Obr. 19 Plastikový obal opatřený RFID tagem 

Na konci roku 2007, VW de México pomocí firmy Grupo Hasar vymyslel systém, 

který by umožnil snížit počet některých manuálních úkonů potřebných ke sledování 

zásilek. Uvedení pilotního projektu k testování proběhlo v červnu 2008. Nyní VW de 

México a Grupo Hasar pracují na rozšíření systému do dalších závodů po celém Mexiku.  

Pokud obchodní zástupce zašle objednávku dílů do závodu v Pueblu, podnikový 

plánovací software zaregistruje objednávku VW a předá ji do systému řízení továrního 

skladu (WMS). Tamní zaměstnanci přijmou objednávku a vydají se s vysokozdvižnými 

vozíky do skladu. Nyní je nutno shromáždit všechny položky objednávky k expedici. 

Zaměstnanci používají ruční skenery ke čtení čárových kódů umístěných na každém 

náhradním dílu. Pak donesou díly na balící stůl. Na balícím stole jiný zaměstnanec použije 

ruční čtečku čárového kódu a načte label, který slouží pouze na jedno použití. Tento label 

obsahuje také integrovaný RFID tag (pasivní tag Alien Technology squiggle UHF EPC 

druhé generace). Unikátní identifikační číslo je rozluštěno a poté načteno na tag.  Poté 

pracovník svým ručním skenerem načte čárový kód na každém náhradním dílu a pak je 

vloží do plastikového obalu opatřeného labelem. Na závěr načte ručním skenerem své ID a 

tyto veškeré údaje odešle do WMS. 

 V programu řízení skladu, je stav aktualizován, aby bylo zřejmé, že objednávka 

byla zabalena. Poté, Motorola XR440, RFID čtečka, nainstalovaná na nakládací rampě, 

zachycuje ID zakódované do RFID labelu, aby bylo potvrzeno, že zásilka je naložena v 

nákladním vozidle k expedici. Tyto informace jsou také předávány na WMS, který 
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označuje zásilky jako zabalené a odeslané. Zaznamenává datum, čas a místo, ze kterého 

byly odeslány. Při doručení objednávky, řidič přečte čárový kód na každém plastikovém 

obalu, který je nahlášen v WMS a tím firma v Pueblu dostane zprávu o každé zásilce, která 

byla doručena. 

Nyní využívá plastové obaly pouze 30% prodejců VW, ostatní stále expedují 

objednávky v kartonových krabicích, které nemají RFID štítky. Prodejci, kteří tuto službu 

využívají, dostávají dvě zásilky dílů týdně. Proces výměny obalů je velice jednoduchý. 

Jakmile dostanete novou zásilku, vyměníte již použitý plastový obal za nový s 

objednanými díly. Jakmile jsou dovezeny prázdné obaly zpět, projdou čtečkou a jsou 

umístěny do skladu. Pokud záznamy ukazují, že se prodejci nepodařilo vrátit obal do 10 

dnů od jeho doručení, je účtován poplatek za zpoždění. 

Zbývajících 70% obchodníků přijímá dodávky dílů méně pravidelně. Továrna hledá 

třetího partnera pro logistiku, který bude schopen vyzvedávat prázdné plastikové obaly. K 

dnešnímu dni používá firma s cca 16 000 plastikových obalů. Kromě toho má 350 

kovových vozíků pro díly, které se nevejdou do osobního auta. Na vozících jsou umístěny 

pasivní Intermec EPC Gen 2 tagy. Využitím obalů na více použití se výrazně snížilo 

množství odpadu a ušetřilo se mnoho papíru a kartonu. Koncem roku 2009 zavedla 

Volkswagen de Mexico tento systém distribuce dílů v Guadalajara a Monterrey. [10] 
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BMW využívá RFID ke kompletaci aut 

Ve svém montážním závodu v Regensburgu používá automobilka RFID 

k identifikaci aut a kontrole nástrojů potřebných k jejich zkompletování. 

BMW využívá RFID založeného na bázi real-time location system (RTLS) ve svém 

montážním závodě v Regensburgu, s cílem zkompletovat auto správnými nástroji 

potřebnými k provedení práce a tím provést automatizaci systému tak, aby každé vozidlo 

bylo rozpoznáno vlastním identifikačním číslem (VIN). RTLS poskytován firmou 

Ubisense umožňuje výrobci sledovat polohu každého vozu a nástroje do 15 cm po celé 2 

kilometrové trase na montážní lince. 

Vzhledem k tomu, že si zákazníci BMW obvykle objednávají specificky upravená 

auta, je každé vozidlo sestaveno na základě individuálních požadavků klienta, se 

specifickým interiérem, sedačkami a typem motoru pro každou objednávku. Poskytování 

specifických instrukcí operátorům montážní linky se ukázalo jako náročné pro 

technologicky vyspělé výrobce automobilů. Například jednotlivé stanice na montážní lince 

mají přibližně 50 sekund na načtení instrukcí tak, aby docházelo k plnění operace do 

příjezdu dalšího automobilu. Operátoři musí vědět, která část bude instalována na vůz, 

stejně tak, jako znát daný moment utažení, zejména při použití klíčů, kdy je například 

potřebné dotáhnout šrouby. 

 

Obr. 20 RFID tagy připevněné ke karoserii a nářadí 

http://www.rfidjournal.com/imagecatalogue/imageview/6479/?RefererURL=/article/view/5104
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Společnost testovala a zkoušela najít několik řešení, včetně pasivního a aktivního 

RFID, infračerveného a bar-kódování, které má pomoci operátorům rychle zjistit, jaký typ 

montáže auto potřebuje a proč tedy přijelo na montážní linku. Nedávno se BMW rozhodlo 

pro řešení, ve kterém by čárové kódy byly připevněny ke kufru vozidla. Operátoři by pak 

používali ruční skener čárových kódů ke čtení těchto štítků s výrobním číslem, které by 

byly následně odeslány výrobci do „back-end“ systému, který je propojen s VIN vozidla a 

montážními požadavky. 

Operátor by následně odložil skener a použil konkrétní nástroj, který by přijímal 

pokyny od softwarové aplikace poskytované německou softwarovou firmou IBS, a ta bude 

automaticky naprogramována tak, aby správně prováděla potřebné úkoly, jako například 

použití předepsaného utahovacího momentu pro dotažení šroubů. Nicméně, tento systém 

byl však příliš časově náročný a umožňoval chyby. V některých případech čárové kódy 

nebyly čitelné, nebo je provozovatelé zapomněli aplikovat, jelikož byl nedostatek času. 

Oddělení kontroly kvality se často snažilo nesprávně instalované součásti na 

dokončeném vozidle identifikovat a odeslat vozidlo zpět k nápravě chyby. Roční náklady 

takových chyb byly ve výši 1 milionu EUR, říká generální ředitel Ubisense, Richard 

Green. 

Podle generálního ředitele, automobilka začala přemýšlet o ultra-wideband (UWB) 

RFID pomocí řešení Ubisense. "Hledali jsme systém s vysokou spolehlivostí", vysvětluje 

ředitel Green. Ubisense ve spolupráci s IBS, vyvinul systém BMW Tool Assistance 

System (TAS), který kombinuje nástrojově-ovládací software IBS s RTLS technologií 

Ubisense pro pomoc automobilce lokalizovat a identifikovat výrobní proces vozidla a 

utahovací moment nástrojů na 120 pozicích, kde je obvykle smontováno 1000 vozidel za 

den. 

Systém, který byl plně zaveden v lednu 2009, umožňuje BMW identifikovat každé 

vozidlo, jež se pohybuje po montážní lince a dokáže rozpoznat nejen jeho polohu s 

přesností na centimetry, ale také všechny nástroje, které byly na vozidle použity. Bylo 

nutno přesně určit přesnou pozici vozu, protože každý vůz na lince se nachází přibližně ve 

vzdálenosti 30 cm mezi dvěma vozy a až pět nástrojů je často používáno na jednom 

vozidle současně. 
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Když prázdná karoserie vozu BMW vstupuje do montážního procesu, zaměstnanec 

načte VIN do Ubisense UWB RFID tagu a tag, který má magnetickou podložku, je 

přiložen na kapotu vozu. Tag pak přenáší VIN číslo vozu přes sérii krátkých signálů (mezi 

6 až 8 GHz). Přibližně 380 Ubisense snímačů bylo nainstalováno nad montážní linku. Tyto 

snímače zachycují VIN čísla a jsou převáděny do jakéhokoliv UWB aktivního tagu v jejich 

blízkosti. To pomáhá systému identifikovat umístění každého tagu. Navíc tento systém 

měří úhel signálu, aby se lépe určilo dané umístění tagu. Podobný UWB tag je připevněn 

ke každému nástroji s jedinečným identifikačním číslem, které snímače čtou různou 

rychlostí, v závislosti na tom, zda se konkrétní nástroj pohybuje. Pokud nástroj zůstane 

nehybný, přestane vysílat úplně, do té doby, než jej někdo použije. 

Jestliže čtečka zachytí identifikační číslo nástroje, předá data do back-end systému 

přes kabelové spojení. TAS software je schopen integrovat polohu tagu pomocí stávajícího 

IBS tool control systému, který pak vysílá příslušné pokyny pro nástroje používané na 

konkrétním vozidle. 

Nyní, když je používaná tato technologie, tvrdí ředitel Green, že společnost může 

využít údaje i pro jiné účely. Například sledování polohy vozidla poslaného zpět do servisu 

nebo úpravy poté, co byla dokončena montáž. Jakmile oddělení kontroly kvality schválí 

vozidlo, je tag odebrán a znak BMW je umístěn na kapotu. Tag pak může být znovu použit 

na kompletaci jiného automobilu. 

Podle ředitele Greena byl největším problémem systém zajištění toho, aby mohly 

být tagy přesně rozpoznány i ve velmi kovovém prostředí. Kov může potenciálně 

zkomplikovat čtení tagu. Schopnost určit místo nástrojů a vozidel byla kritická, připomíná, 

ale rozsáhlá síť UWB čteček byla schopna stanovit místo s maximální přesností. 

"Prostřednictvím tohoto zařízení jsme se mnohé naučili," říká ředitel Green, který už měl 

zkušenosti s nasazením podobného nástroje Ubisense, pro sledování nářadí Caterpillar. 

Jedním z hlavních poučení, jak říká, je důležité mít označeny všechny nástroje. Nyní je 

Ubisense v jednání pro vložení RFID tagů do nástrojů s několika výrobci, dříve než se 

dostanou k zákazníkovi, jako je například BMW. [11] 
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4. Analýza tagů vhodných pro automobilové součástky 

V laboratoři RFID jsem analyzoval veškeré dostupné tagy na kov. Bral jsem 

v potaz dosah tagu a vhodné využití pro samotné testování na automobilových 

součástkách. Pro testování jsem vybral z dostupných součástek tyto: píst, přední a zadní 

světlomet a přední směrovku. Vybíral jsem z tagů určených pro použití na kov k označení 

hliníkového pístu. Bral jsem v potaz velikost tagu jeho čtecí vlastnosti, typ uchycení, ale i 

teplotní odolnost. 

 

Obr. 21 Přehled použitých tagů na kov 
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4.1. Použité tagy 

UHF RFID Transport Tag H86-PP-Li-Tr 

Tabulka 1 Datasheet tagu H86-PP-Li-Tr [12] 

Frekvence: 860 - 960MHz 

Typ : EPC Global Class1 Gen2 

Rozměry: 152mm x 49mm x 27mm 

Čtecí rozsah: Až 6 m 

Provozní teplota: -30 ° C až +90 ° C 

Barva: Světle šedá (RAL7035) 

IP: 67 

Pouzdro: ABS nebo PP 

 

 

Obr. 22 UHF tag 

Jeho čtecí vzdálenost je pro můj test vhodná a vyhovuje i stupeň krytí a schopnost 

odolat různým teplotám. Tento tag mě nevyhovoval z důvodů jeho nevhodné velikosti. 

UHF RFID Tag H86-K-Li-Fe 

Tabulka 2 Datasheet tagu H86-K-Li-Fe [12] 

Frekvenční rozsah: 860 - 960MHz 

Typ : EPC Class1 Gen2 

Rozměry: 48mm x 42mm x 21mm 

Čtecí rozsah: Až  6 m 

Provozní teplota: -30 ° C až +90 ° C 

IP: 67 

Barva: Černý 

Pouzdro: ABS 

http://www.rfidtag.cz/trH86.html
http://www.rfidtag.cz/trH86.html
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Obr. 23 H86-K-Li-Fe 

Tento tag je o něco málo menší než předchozí, ale opět zbytečně velký. Jeho další 

vlastnosti jsou obdobné jako u předchozího. 

UHF RFID Tag H86-P2-Fe 

Tabulka 3 Datasheet tagu H86-P2-Fe [12] 

Frekvenční rozsah: 860 - 960MHz 

Typ : EPC Class1 Gen2 

Rozměry: 50mmx10mm 

Provozní teplota: -15 ° C až +65 ° C 

IP: 67 

Barva: Bílý 

Pouzdro: ABS 

 

Obr. 24 H86-P2-Fe 

U tohoto tagu platí totéž, co u předchozích. Z hlediska čtecích vlastností vyhovuje, 

ale bohužel je opět příliš rozměrný. 

Confidex Ironside 

Tabulka 4 Datasheet tagu  Confidex Iroside [12] 

Frekvenční rozsah: 860 - 960MHz 

Typ : EPC Class1 Gen2 

Rozměry: 51,5 x 47,5 x 10 mm 

Čtecí rozsah: 6-9 m 

Provozní teplota: -55° C až +105 ° C 

http://www.rfidtag.cz/trH86.html
http://www.rfidtag.cz/trH86.html
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IP: 68 

Barva: Černý 

Pouzdro: ABS 

 

Obr. 25 Confidex Ironside 

Tento tak má vynikající odolnost a čtecí vlastnosti, ale opět je zbytečně veliký. 

UHF RFID H86-In-Fe1515 „Ladybird“ 

Tabulka 5 Datasheet tagu H86-In-Fe1515 [12] 

Frekvenční rozsah: 860 - 960MHz 

Typ : EPC Class1 Gen2 

Rozměry: 15mm x 15mm x1,5mm 

Provozní teplota: -15°C až +75°C 

IP: 67 

Barva: Modrá 

Pouzdro: ABS 

 

Obr. 26 H86-In-Fe1515 „Ladybird“ 

Z hlediska velikosti je tento tag vhodný pro mé testování, ale nemá potřebnou 

odolnost. 

Confidex Steelwave Micro 

Tabulka 6 Datasheet tagu Confidex Steelwawe Micro [12] 

Frekvenční rozsah: 860 - 960MHz 

Typ : EPC Class1 Gen2 

Rozměry: 38x13x3 mm 

Čtecí rozsah: Až 4 m 

Provozní teplota: -20 °C to +85 °C 

http://www.rfidtag.cz/trH86.html
http://www.rfidtag.cz/trH86.html
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IP: 67 

Barva: Černý 

Pouzdro: ABS 

 

Obr. 27 Confidex Steelwave Micro 

Pro mé praktické testování jsem využil tento typ tagu. Je vhodný z hlediska 

odolnosti, čtecí vzdálenosti i velikosti. Tag jsem umístil na píst z automobilu Opel Calibra 

pomocí jeho samolepicí vrstvy na zadní straně. Pro ostatní součástky, které již nebyly 

kovové, jsem vybral nejlevnější a nejdostupnější řešení. Uchycení na světlomet a na 

směrovku jsem provedli opět pomocí samolepicí vrstvy. Použil jsem tag ALN-9640 

Squiggle od firmy Allien Technology. 

ALN-9640 Squiggle 

Tabulka 7 Datasheet tagu  ALN-9640 Squiggle 

Frekvenční rozsah: 860 - 960MHz 

Typ : EPC Class1 Gen2 

Rozměry: 95 mm x 8,2 mm 

Čtecí rozsah: Až 5 m 

Provozní teplota: -25°C to +50°C 

 

Obr. 28 ALN-9640 Squiggle 

http://www.rfidtag.cz/trH86.html
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5. Laboratorní testování RFID tagů na automobilových 

součástkách 

Abych mohl otestovat vybrané tagy, využil jsem zázemí laboratoře ILAB RFID. 

Pro testování jsem použil tyto komponenty: 

Anténa Metra Blansko RFA01 

 

Obr. 29 RFID  anténa 

Tabulka 8 Datasheet Metra Blansko RFA 01 

Metra Blansko RFA 01 

Frekvenční rozsah 865 - 870 MHz 

Zisk 7 dBi 

Vstupní impedance 50 Ω 

Polarizace kruhová 

Horizontální vyzařovací úhel 65° 

Vertikální vyzařovací úhel 65° 

Max. příkon 10 W 

Konektor typu SMA 

Rozměry 260x260x55 mm 

Pracovní teplota -20°C až 
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Čtečka Impinj Speedway r420 

 

Obr. 30 RFID čtečka 

Tabulka 9 Datasheet Impinj Revolution RFID Reader R420 

Impinj Revolution RFID Reader R420  

Protokoly  EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-

6C  

Antény  4 monostatické anténní porty  

Frekvence  865 MHz - 956 MHz  

RF Power  +30 dBm / +32.5 dBm  

Citlivost  -82 dBm  

Připojení  Ethernet: 10/100 Base-T Ethernet (RJ45); 

Serial: RS-232 Console (DB9)USB  

Síťové služby  DHCP, LL A, NTP, HTTP, Telnet, SSH, 

SNMP, mDNS, DNS-SD  

Rozměry  19 x 17.5 x 3 cm  

Hmotnost  0.86 kg  

Operační teplota  -20°C to 50°C  

Napájení  +24 VDC @ 800 mA  

Vlhkost  5% to 95%  

IP krytí  IP54  
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Software Impinj MultiReader 

 

Obr. 31 Prostředí softwaru 

5.6.1. Testovaní tagu určeneho pro kov  

Účel testu: 

Tento test měl za úkol změřit čtecí vzdálenost tagu umístěného na hliníkovém pístu. 

 

Obr. 32 Tag umístěný na pístu 
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Metodika testování: 

Nejprve jsem umístil tag na píst, který byl položen na papírové krabici. Tu jsem 

postupně posouval po zemi od čtecí brány s krokem 0,25 m. Začínal jsem měřit ve 

vzdálenosti 0,5 m. Po ukončení měření, které jsem na této vzdálenosti třicetkrát opakoval, 

jsem krabici posunul dále a měření jsem opakoval do takové vzdálenosti, kdy byl tag již 

nečitelný. 

Výsledky měření: 

Naměřené údaje jsem zaznamenal do tabulky a vykreslil graf průměrných hodnot 

z těchto třiceti měření. 

Tabulka 10 Naměřené hodnoty na kovovém předmětu 

ID měření Vzdálenost od čtecí brány [m] 

  0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 

1 23,00 24,00 25,00 25,00 26,00 28,00 29,25 31,00 
2 23,25 24,25 25,00 25,50 26,25 28,00 28,75 31,25 
3 23,00 24,00 25,25 25,00 26,25 28,00 28,50 31,00 
4 23,00 24,00 25,25 25,25 25,50 27,75 28,75 31,00 
5 23,00 24,25 25,25 25,00 26,00 28,00 29,25 31,25 
6 23,00 24,00 25,00 25,00 25,75 28,25 29,00 31,00 
7 23,00 24,25 25,25 25,50 25,75 28,00 28,75 31,00 
8 23,00 24,00 25,00 25,50 25,75 28,25 29,00 31,25 
9 23,00 24,00 25,00 25,00 25,50 28,00 28,75 31,00 

10 23,00 24,50 25,00 25,25 25,75 27,75 28,50 31,00 
11 23,00 24,00 25,00 25,00 26,00 28,00 29,00 31,00 
12 23,00 24,00 25,00 25,50 26,00 28,00 28,75 31,00 
13 23,00 24,25 25,25 25,00 26,00 28,00 29,00 31,00 
14 23,00 24,00 25,00 25,25 26,00 28,00 29,00 31,00 
15 23,25 24,00 25,00 25,00 25,75 28,00 28,75 31,00 
16 23,00 24,00 25,00 25,00 26,25 28,00 29,25 31,00 
17 23,00 24,50 25,00 25,00 26,00 27,75 29,00 31,00 
18 23,00 24,00 25,25 25,50 26,00 28,00 29,00 31,00 
19 23,00 24,00 25,25 25,00 26,25 28,00 28,75 31,25 
20 23,00 24,00 25,25 25,00 26,00 28,00 28,75 31,00 
21 23,00 24,00 25,25 25,00 25,75 28,25 28,75 31,00 
22 23,00 24,00 25,00 25,50 25,75 28,25 28,75 31,00 
23 23,25 24,00 25,00 25,50 25,75 28,00 29,00 31,00 
24 23,00 24,00 25,00 25,00 25,75 28,00 29,25 31,00 
25 23,00 24,25 25,00 25,00 26,00 28,00 29,00 31,00 
26 23,00 24,00 25,00 25,50 26,00 28,00 29,00 31,00 
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27 23,00 24,00 25,00 25,50 26,00 28,25 29,00 31,00 
28 23,00 24,25 25,25 25,50 26,25 28,00 29,00 31,00 
29 23,00 24,00 25,00 25,00 26,00 28,00 29,00 31,25 

30 23,00 24,00 25,00 25,25 26,00 28,00 29,00 31,00 
Prům. 

hodnota 22,30 23,33 24,31 24,43 25,15 27,17 28,05 30,11 

 

 

Obr. 33 Graf průměrných hodnot výkonu čtečky na kovovém předmětu 

Tento test prověřil, že pokud zvětšujeme vzdálenost mezi tagem a čtecí bránou je 

nutno, aby čtečka vyvinula větší výkon k přečtení tagu na zvětšující se vzdálenost. 

Hodnota výkonu se úměrně zvětšuje se stoupající vzdáleností. Limitní výkon čtecího 

zařízení byl 31,5 dBm (decibel-miliwatt). Hranice růstu vzdálenosti byla daná pravě tímto 

limitem a ve větší vzdálenosti již nebyla čtečka schopna tag načíst. Rovněž tento test 

odpověděl i na položenou otázku ohledně čtecí vzdálenosti. Za hranicí 2,25 metrů již tag 

na kovové součástce nebyl čitelný ani při maximálním výkonu čtečky. 

5.6.2. Testování tagu na nekovových předmětech 

Účel testu: 

V tomto testu jsem měřil čtecí vlastnosti na nekovových součástkách. Testování 

jsem prováděl na předním světlometu z automobilu Škoda Felicia. 
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Metodika testování: 

Podobně jako v předchozím testu jsem pomocí samolepicí vrstvy upevnil tag ALN-

9640 Squiggle na světlomet. Vzdálenost jsem zvětšoval vždy o 0,5m a měření jsem opět 

opakoval třicetkrát na každé vzdálenosti. 

 

Obr. 34 Testováni tagu na nekovovém předmětu 

Výsledky měření: 

Údaje jsem zanesl do tabulky a vykreslil graf z průměrných hodnot. 

Tabulka 11 Naměřené hodnoty na nekovovém předmětu 

ID měření Vzdálenost od čtecí brány [m] 

2 3 3,5 4 4,5 

1 17,00 18,25 22,00 23,00 23,50 
2 16,75 18,75 22,00 23,00 24,25 
3 17,00 18,25 22,00 23,75 23,75 
4 16,75 18,25 22,00 23,75 23,75 

5 16,75 18,50 21,75 24,25 23,50 
6 17,00 18,25 22,00 23,00 24,00 
7 16,75 18,25 22,00 23,00 23,50 
8 17,00 18,50 22,00 23,00 24,25 
9 17,00 18,50 21,75 23,00 24,25 

10 16,75 18,50 22,00 23,00 24,00 
11 17,00 18,25 22,00 24,00 23,50 
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12 17,00 18,25 22,00 23,75 23,50 
13 16,75 18,50 22,00 23,75 23,50 
14 17,00 18,50 21,75 23,75 24,00 
15 16,75 18,50 22,00 23,00 23,75 
16 16,75 18,75 22,00 23,00 23,75 
17 16,75 18,25 21,75 24,00 24,25 
18 17,00 18,25 22,00 23,00 23,50 
19 17,00 18,50 22,00 24,00 23,50 
20 17,00 18,50 22,00 23,00 24,00 
21 16,75 18,25 22,25 23,00 24,00 
22 17,00 18,50 22,00 23,00 23,50 
23 16,75 18,50 22,00 23,75 23,50 

24 17,00 18,50 22,00 24,00 24,00 
25 17,00 18,25 21,75 24,00 23,50 
26 16,75 18,50 22,00 24,00 23,75 
27 17,00 18,50 22,00 24,25 24,00 
28 16,75 18,25 21,75 23,00 23,50 
29 16,75 18,50 22,00 23,00 24,00 

30 17,00 18,50 22,00 23,00 24,00 

Prům. hodnota 16,40 17,92 21,36 22,81 23,17 

 

 

Obr. 35 Graf průměrných hodnot výkonu čtečky na nekovovém předmětu 

V tomto testu jsem zjistil, že čtecí vlastnosti jsou lepší na nekovovém předmětu než 

na kovovém. Čtecí vzdálenost je mnohem větší, ale bohužel jsem nemohl testovat až do 

maximálního výkonu, protože jsem byl omezen prostorem laboratoře. 

0,00 

5,00 

10,00 

15,00 

20,00 

25,00 

2 3 3,5 4 4,5 

V
ýk

o
n

 č
te

čk
y 

[d
B

m
] 

Vzdálenost od čtecí brány [m] 



Piskala Petr: Využití EPC standardů v automobilovém průmyslu 

 

2012/2013  38 

 

 

5.6.3. Dynamické testování součástek 

Účel testu: 

V tomto testu jsem zjišťoval, zda čtečka vždy zajistí načtení označených součástek 

při průjezdu čtecí bránou. 

Metodika testovaní: 

Vybrané součástky jsem označil tagem ALN-9640 Squiggle, pak jsem je umístil na 

paletu, s kterou jsem projížděl přibližně rychlostí 5 km/h čtecí bránou. Pří měření, které 

jsem opakoval třicetkrát jsem zaznamenával počet načtení jednotlivých tagů během 

jednoho průjezdu čtecí bránou. 

 

Obr. 36 Dynamické testování 
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Výsledky měření: 

Výsledky jsem zapsal do tabulky a vykreslil sloupcový graf průměrných hodnot. 

Tabulka 12 Naměřené hodnoty dynamického testu 

ID měření Počet načtení během jednoho průjezdu 

přední světlo zadní světlo směrovka 

1 83,00 67,00 39,00 
2 84,00 64,00 42,00 
3 67,00 67,00 38,00 
4 64,00 56,00 39,00 
5 65,00 72,00 33,00 

6 67,00 70,00 34,00 
7 72,00 59,00 39,00 
8 68,00 60,00 39,00 
9 80,00 69,00 43,00 

10 78,00 71,00 40,00 
11 63,00 65,00 38,00 
12 82,00 69,00 32,00 
13 80,00 73,00 40,00 
14 75,00 66,00 42,00 
15 69,00 69,00 39,00 
16 76,00 72,00 41,00 
17 84,00 70,00 33,00 

18 79,00 65,00 34,00 
19 64,00 59,00 37,00 
20 68,00 63,00 39,00 
21 78,00 70,00 41,00 

22 66,00 64,00 36,00 
23 83,00 72,00 40,00 
24 79,00 71,00 42,00 
25 82,00 66,00 39,00 
26 77,00 69,00 38,00 
27 63,00 73,00 42,00 
28 69,00 67,00 39,00 

29 80,00 62,00 40,00 

30 81,00 70,00 36,00 
Prům. 
hodnota 74,20 67,00 38,47 
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Obr. 37 Graf průměrných hodnot dynamického testu 

Z výsledků je patrné, že čtečka načetla všechny součástky úspěšně. V provozu stačí 

při průjezdu pouze jediné načtení. Z výsledku měření je patrné, že jsem při měření měl 

velikou rezervu v podobě dalších načtení.  Hodnoty u směrovky jsou poněkud menší, což 

přikládám faktu, že tag byl záměrně otočen ve směru od antény, abych prověřil i čtení 

s nevýhodným umístěním tagu vůči anténě.  Rozmístění tagů lze vidět na obr. 36. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo provést analýzu využití radiofrekvenční identifikace 

v automobilovém průmyslu, zaměřit se na analýzu vhodných tagů pro automobilový 

průmysl, jejich testování a seznámit se problematikou RFID. 

Na počátku práce jsem provedl průzkum, kde všude již je technologie RFID 

zastoupena a poukázal jsem na širokou možnost použití v jednotlivých oborech 

automobilového průmyslu. Ať již jde o distribuci náhradních dílů nebo pneumatik až po 

samotný výrobní proces automobilu. 

Pro praktickou realizaci jsem navštívil laboratoř RFID a vybral vhodné tagy pro mé 

testování na součástkách. Jednalo se o kovové i nekovové součástky, to proto, že jsem 

v průběhu jistil, že je nutno tyto součástky rozdělit. Čtecí vlastnosti tagů na nich 

umístěných se značně liší. Z těchto tagů jsem si vybral jen jeden vhodný typ pro kovové i 

nekovové součástky. Byl to hliníkový píst, přední a zadní světlomet a směrovka. Provedl 

jsem testování a zhodnotil výsledky. Z výsledků testů lze usoudit, že aplikace RFID tagů 

na vybrané kovové i nekovové součástky z prostředí automobilového průmyslu je 

použitelná a funkční. Naměřená čtecí vzdálenost 2,25 metrů (u kovových předmětů) je dle 

mého názoru dostatečná pro identifikaci daného dílu v průmyslovém provozu, ať již na 

pásovém dopravníku, či při průjezdu palety čtecí bránou. 

Toto téma jsem si vybral díky velkému potenciálu RFID technologie a také díky mé 

zálibě v automobilech. Po provedeném průzkumu a testování jsem zjistil, že tento potenciál 

skutečně existuje a je značný. Práce pro mě byla velkým přínosem z hlediska pochopení 

této problematiky a její schopnosti ji využít v praxi. Celkově lze tedy konstatovat, že 

veškeré cíle mé práce byly naplněny. 
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