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Anotace 

Bakalářská práce „Metodika experimentů s aplikacemi RFID technologií - statické 

testy“ se zabývá metodikou RFID technologie provádění statických testů podle Metodiky 

Bc. Evy Krůčkové v prostředí RFID laboratoře VŠB-TUO. Úvod této práce pojednává  

o tom, co je RFID technologie, jak vznikla a co obnáší. Dále jsou popsány principy 

metodiky statického testování, jakým postupem bude testování probíhat pro jednotlivé 

tagy. Poté je popsán postup měření, kdy výsledné hodnoty v práci jsou zapsány do 

protokolů. V závěru jsou vyhodnoceny veškeré testy a vysvětlena optimální řešení, nebo 

vzneseme nové návrhy. 

Klíčová slova: 

RFID, metodika, tag, protokol, statické testy, testování 

Summary 

The Bachelor thesis „The Methodology of Experiments with RFID technology 

applications – static tests” is focused on the methodology of RFID technology of executing 

static tests according to Bc. Eva Krůčková in the environment of RFID laboratory of VŠB-

TUO. The opening part of the thesis deals with the explanation of the term RFID 

technology, how it was created and what it covers. Furthermore the principles of methodic 

of static tests are described, and the way of testing of individual tags is also minutely 

covered. Moreover the procedure of measurements is also covered and the outcomes are 

mentioned in the protocols. The final part of this paper covers the outcomes of the all 

executed tests and the optimal results are mentioned, or the new proposals are suggested.  
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CDMA Code Division Multiple Access - Kódové dělení přenosových kanálů 

EAN  European Article Numbering – Evropský systém pro číslování zboží 

EIRP  Effective isotropic radiated power - Efektivní izotropní vyzářená energie 

EPC  Electronic Product Code – Elektronický kód produktu  

HF  High frequency – Vysoká frekvence 

IO  Integrovaný obvod 

LF  Llow frequency – Nízká frekvece 

LLRP  Low level reader protocol 

RF  Radio frequency - Radiová frekvence 

RFID  Radio-frekvency Identification - Rádio frekvenční identifikace 

RTF   Reader talk first – Čtečka odpovídá první 

TTF   Tag talk first – Tag odpovídá první 

TUT   Tag under test – Testovaný tag 

UHF  Ultra high frequency – Ultra vysoká frekvence 
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1 Úvod do problematiky 

RFID (Radio Frequency Identification - Rádio Frekvenční Identifikace) je 

bezdrátový identifikační systém sloužící k snímání, přenosu a ukládání dat pomocí 

radiofrekvenčních vln. Tato technologie je schopna zaznamenávat, ukládat a poskytovat 

informace o daných objektech v reálném čase. Může poskytnout nejen úsporu nákladů 

společnostem a různým institucím, ale také zvýšit pozici firmy na trhu vůči konkurenci. 

Systém RFID lze nalézt v mnoha odvětvích u kontroly výrobních procesů, logistiky, 

dodávky a expedice, v obchodních řetězcích, tak i v zemědělství, v průmyslu  

a zdravotnictví. Například ve zdravotnictví tato technologie znamená velký pokrok, 

protože pacient dostane náramek s RFID tagem a do těchto tagů jsou zaznamenány 

informace o pacientovi, díky tomu jsme schopni zefektivnit léčbu pacientů.  

Technologie RFID ulehčuje a urychluje práci s dodávkami, kdy není třeba 

zdlouhavými procesy zjišťovat, kolik jakého materiálu bylo dodáno. U RFID slouží pro 

zpracování dat čtečky a RFID tagy, systém dokáže načíst všechny zboží v danou chvíli, 

kdy bylo dodáno.  Systém je natolik sofistikovaný, že celá distribuční sít má přehled  

o stavu zboží. RFID technologie je využívána ve výrobě, kde tagy sledují čas výroby, 

spotřebu materiálu a pohyb pracovníků v reálném čase. 

Doby, kdy bylo ke zpracování dodávky zapotřebí několik zaměstnanců, jsou dávno 

pryč, nyní existuje RFID systém, který jednoznačně ušetří čas a finanční prostředky 

použitelné k další činnosti společnosti. 
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2 Popis metodiky, zadání měření 

Metodika testování vychází, z několika let zkušeností mezinárodní spolupráce 

laboratoří, kdy jsou zkoumány vlastnosti tagů a čtecích zařízení, které se mohou lišit díky 

různým faktorům ovlivnění, jako například frekvence, modulace, rušení a mnoho dalších. 

Základní podmínkou je porovnání několika různých charakteristik tagů pro jednotlivé 

uživatele. Metoda by měla zajistit správný výběr RFID tagů ze skupiny dodavatelů  

a zajistit správnou funkci RFID brány ke snímání. 

Princip čtečky spočívá v tom, že vysílá informace do tagu pomocí RF signálu  

v daném kmitočtovém rozsahu. Dále tag přijme z RF signálu informace a energii pro 

provoz. V metodice využíváme RFID tagy pasivní, které pro funkčnost získávají energii  

z RF signálu. Čtečka přijme data, neboli informace, pomocí vyslané spojité vlny RF 

signálu do tagu a tag vzápětí vyšle modulovaný odraz antény zpětný informační signál. 

Pokud čtečka vysílá první, znamená to, že tag pošle zpětný signál pouze po příkazu 

vydaného čtečkou, který jej vyzve k činnosti. 

Je dáno, že čtečky a tagy nemusí vysílat informace současně, protože komunikace 

probíhá tzv. half-duplex, kdy čtečka vysílá a tag přijímá nebo naopak. Při provádění testů 

jsou používána různá modulační a kódovací schémata, není to dáno žádným omezením, 

díky tomu není řešitel při měření limitován. Existují dva typy propojení mezi čtečkou  

a tagem - dopřední spojení a zpětné spojení. Dále čtečka vybírá modulační a kódovací 

spojení pro obě spojení. 

Rozdíl mezi statickými a dynamickými testy 

Statické testy se snaží stanovit charakteristiky, které ukazují chováni RFID tagů  

v poli čtečky, kdy existuje potřeba porovnat jejich naměřené vlastnosti a pak srovnat  

s jinými tagy.  Naproti tomu dynamické testy zkoumají chováni RFID tagů umístěné na 

výrobcích, které procházejí např. čtecí branou, jež zaznamená jejich vlastnosti. 

Statickými testy RFID tagů slouží k určení charakteristiky jejich výkonnosti. Pro 

měření statické charakteristiky tagů jsou použity následující body: 
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 Čtení vzdálenosti, kdy je cílem stanovit teoretickou vzdálenost čtení tagů. Je to 

základní test, který slouží ke stanovení dalších výkonnostních parametrů tagů. 

 Citlivost natočení tagů zkoumá měnící se čtecí vzdálenost při natočení tagů  

v určitém úhlu vůči anténě čtečky, a to jak v horizontálním tak i ve vertikálním 

směru natočení. 

 Závislost citlivosti tagů na vysílací frekvenci je známa tak, že RFID tagy v UHF 

pásmu pracují v rozsahu frekvencí mezi 860 - 960 MHz, proto je cílem testu ukázat 

při jaké frekvenci je zkoumaný tag schopen dosáhnout největší čtecí vzdálenosti.  

 Citlivost k interferujícímu zařízení, je zkoumána citlivost čtení při rušivých 

interferenčních zařízeních, protože v průmyslových odvětvích je vždy více čtecích 

zařízení blízko sebe, a tím dochází k rušení. 

 Vzdálenost zápisu tagů je test, který určuje vzdálenost, při které lze úspěšně zapsat 

data do tagů. 

 Doba zápisu do tagů je zkoumána rychlostí zápisu nulových a nenulových hodnot 

do paměti tagů, protože mnoho aplikací si vyžaduje rychlý zápis. 

 Citlivost na přítomnost jiného tagu - v praxi se většinou vyskytuje vetší množství 

tagů na malém prostoru, kdy dochází k ovlivňování čtení a čtecí vzdálenosti. Test 

zkoumá stav vlivu ovlivnění tagů při vzdálenosti čtení zkoumaného tagu. [4] 

Dynamické testy oproti statickým testům pracují na principu čtecích bran 

vybavených RFID anténou, kdy branou projíždějí produkty označené RFID tagy. Cílem je 

zjistit, zda byly zaznamenány všechny produkty, které projely branou, pokud tomu tak 

není, musí se buď přímo nastavit konfigurace brány, nebo upravit tagy přímo na 

produktech tak, aby bylo čtení co nejlepší. Proto existují dynamické testy, které se snaží 

těmto problémům předcházet. Dynamické testy jsou děleny na dva druhy, tedy na testy pro 

dveřní portály a testy pro pásové dopravníky. Test pro dveřní portály zkoumá vjezd 

produktu na vozíku přes čtecí bránu, která je umístěna na místě vykládky a nakládky. 

Oproti prvnímu testu se test pro pásové dopravníky liší tím, že zkoumá zboží označené 

RFID tagy, které projíždí čtecí branou umístěnou nad pásovými dopravníky. V praxi jsou 

oba testy velmi důležité pro správný chod. 
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2.1 RFID technologie 

RFID technologie pracuje na principu identifikace pomocí elektromagnetických vln 

na radiové frekvenci. Dochází zde ke komunikaci mezi anténou, čtečkou a RFID tagem 

skrze radiové vlny. Informace lze do tagu zapisovat, číst nebo měnit, případně lze 

informace také mazat. Princip spočívá v tom, že anténa tagu přijme signál, usměrněný 

proud dobije napájecí kondenzátor a odešle svůj identifikační kód. Poté čtečka přijme 

informace neboli data, v podobě logických úrovní 1,0, čtečka provede dekódování 

obdržených dat a předá je řídícímu počítači, který je zpracuje. 

 

Obrázek 1 RFID brána [5] 

Výhodou oproti čárovým kódům je rychlost čtení a načítaní více tagů najednou, kdy 

je možno zaznamenat několik set kusů tagů za jednu sekundu. Nedochází k přímému 

kontaktu, protože není nutná přímá viditelnost a dosah čteček je až deset metrů, čehož 

čárové kódy nejsou schopny. Díky tomu, že RFID tag nemusí být na povrchu, nedochází  

k jeho poškození a má větší odolnost. Tagy mohou mít skoro jakoukoliv velikost, tvar  

i vzhled, tudíž je možno přizpůsobit je různorodému prostředí. 

Jednou z mála nevýhod je nemožnost efektivně číst skrze kovové materiály, také 

existují nemalé potíže při čtení skrze kapaliny. Také je třeba poukázat na vyšší cenu a ne 
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každá firma nebo společnost si muže RFID technologii dovolit. Přesto RFID technologie 

odstraňuje mnoho dříve neřešitelných problémů.  

2.1.1 Historie RFID technologie 

Kořeny RFID technologie lze nalézt již v době druhé světové války, kdy Němci, 

Japonci, Američané a Britové, kteří používali radar, jež ovlivňoval vysílání radiových vln. 

Objevil ho v roce 1935 fyzik Robert Alexandr. Němci zjistili, že při sjednocení ledky se na 

radaru objeví tečka, ale když se letoun při návratu nakloní, způsobí změnu odraženého 

signálu. Tento princip by se dal považovat za první pasivní RFID technologii. Oproti 

Němcům Britové podle Watson-Watt vyvinuli první aktivní identifikační systém IFF. 

Fungoval na principu instalace vysílačů, které vysílaný signál posílaly zpět. 

Pokroky v radaru a RF komunikačních systémech pokračovaly v letech 1950 až 

1960, kdy existovala snaha o identifikaci objektu na dálku a o zhodnocení v jakém stavu se 

položka právě nacházela. Američan Mario W. Cardullo v roce 1973 dostal první patent pro 

aktivní RFID tag s přepisovatelnou pamětí. Ten stejný rok získal Charles Walton patent na 

pasivní tag k odemykání dveří pomocí RFID karty. V roce 1970 v Americké laboratoři  

v Los Lamos National Laboratory byli požádáni zaměstnanci ministerstva energetiky, aby 

vymysleli systém ke sledování jaderného materiálu. Tento systém měl sledovat vývoz 

radioaktivního odpadu v kamionech. 

V další dekádě vývoje se začala systémem zabývat firma IBM, která vykonala 

několik projektů pro společnost Wal-Mart, ale nikdy tuto technologii nepatentovala. V roce 

1990 IBM své patenty na RFID systém prodává. 

V roce 1999, kdy společnosti Uniform code council, EAN International, Procter and 

Gamble a Gillet založili institut Auto-ID Center na Massachusetts Institute of technology. 

Tento institut zavedl tagy na všechny výrobky z důvodů sledování prostřednictvím 

dodavatelského řetězce. Data na štítcích byla uložena v databázi, která byla přístupná na 

internetu. Technologie byla licencovaná Uniform COde lincol v roce 2003, kdy byla také 

založena společnost EPCglobal se společným podnikem EAN International ke 

komercializaci EPC RFID technologie[6]. 
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2.1.2 RFID tagy 

Tagy RFID jsou rozděleny podle toho, jestli jsou aktivní nebo pasivní. Dále je brána 

v potaz frekvence a počet zápisu do tagů. Mohou mít skoro jakoukoliv velikost, tvar  

i vzhled, dokonce mohou být vyrobeny z rozdílných materiálů, podle prostředí, do kterého 

mají být zavedeny. Tagy mohou být přizpůsobeny skoro jakémukoliv prostředí. 

 

Obrázek 2 RFID Tag [7] 

Rozdělení tagů podle typu: 

 Aktivní tag 

Aktivní tagy jsou složitější a dražší. Pracují na principu TTF technologie - tag talks 

first, kdy tag vysílá první. Aktivní tag je vybaven mini baterií, která slouží jako zdroj 

napájení, aby tag mohl sám vysílat a identifikovat data. Jejich nevýhodou je malá životnost 

(cca 5 let) právě kvůli vložené baterii. Používá se při aktivní lokalizaci, sledování pohybu 

osob, zvířat, vozidel a hodnotných věcí. 

 

Obrázek 3 Komunikace mezi aktivním tagem a RFID čtečkou [8] 
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 Pasivní tag 

Pasivní tagy jsou levnější, máji častější využití a delší životnost než aktivní tagy. 

Pracují na technologii RTF - read talks first, kdy čtečka vysílá první. Nemají baterii, proto 

jsou aktivní jen v přítomnosti rádio frekvenčních vln. Čtečka vysílá periodické pulsy do 

okolí, pokud je v blízkosti RFID tag, který využije signál k nabití napájecího kondenzátoru 

a odešle odpověď. Využívají se k identifikaci osob, zboží, logistiky, atd. Pasivní tag je 

nejvíce využíván a rozšířen. Není tak finančně náročný, proto je cenově dostupný pro širší 

skupinu zákazníků. 

 

Obrázek 4 Komunikace mezi pasivním tagem a RFID čtečkou [8] 

2.1.3 RFID čtecí zařízení a anténa 

RFID čtečky zprostředkovávají komunikaci s anténou. Čtečka vysílá nebo přijímá 

hodnoty, které pak odesílá do řídící stanice. Řídicí stanice vyšle požadavky ke zpracování, 

čtečka zpracuje a vyšle informaci zpět. 

Základní funkce RFID čtečky: 

 Dodávaní energie pasivním tagům. 

 Čtení informací obsažené v RFID tagu. 

 Zapisování informací do tagů. 

 Přenos informací od RFID tagů až do řídicího počítače. 

 Popř. základní filtrace informací anebo řízení integrovaných 

vstupně/výstupních okruhů. 
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RFID čtečky lze dělit na stacionární nebo mobilní. Stacionární čtečka je používána  

u třídících tras, čtecích bran, kdy jsou ke skupině čteček připojeny antény pro lepší pokrytí 

oblasti. K mobilním čtečkám jsou řazeny mobilní terminály, které mají zabudované 

snímače čárového kódu, výsledný kód je zaslán pomocí technologie bluetooth do řídicího 

počítače. 

RFID antény zprostředkovávají prostřednictvím externích antén komunikaci RFID 

tagů na jedné straně a na straně druhé s řídicími složkami. 

2.2 Popis metodiky podle Bc. Evy Krůčkové 

V tomto případě je vycházeno z metodiky Bc. Krůčkové [9], která zajišťuje základní 

podmínky k testování, aby výsledné hodnoty byly co nejpřesnější. Podmínky jsou 

sestaveny z několika bodů, jako je počet vybraných tagů, nastavení počátečních hodnot 

tagů, v jakém prostředí bude test vykonán, dále je stanoven signál a frekvence pro práci, 

zkoušky, jaké jsou předpoklady pro vyhodnocení testů a jaká bude tolerance při nejistotě 

měření. Splněním těchto podmínek by měření mělo zajistit 95% úspěšnost. 

2.2.1 Parametry tagů 

Následující část metodiky je zaměřena na parametry tagů. Tato kapitola zahrnuje 

tabulku Parametrů tagů, která bude po vypsání obsahovat veškeré důležité informace  

o tazích a výsledky jednotlivého testování. Tabulka je zobrazená v Příloze č. 2. 

V sekci Informace o výrobku je zapsán výrobce tagu, číslo modelu tagu, výrobce IO, 

číslo modelu IO, míra, materiál, ze kterého se tag sestavuje, příslušný region tagu a další. 

V sekci informace IO se sepisují informace o velikosti EPC, jestli je nutno paměť před 

příštím zápisem mazat, jestli je k mazání nutnost hesla, jestli tag podporuje uživatelské 

rozhraní, podporu chybových kódů a obdobně. Do sekce výkon se zaznamenávají výsledky 

zkoušek tagu. Jedná se o citlivost tagu, tolerance orientace, tolerance k rušení, citlivost na 

zápis, rušení materiálem, blízkost tagů a citlivost na populaci. Tyto výsledky jsou obdrženy 

z protokolů o jednotlivých testech. Dále jsou v této tabulce informace o operačních 

limitech tagu a hodnotící informace tagu. 
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2.2.2 Základní podmínky pro testování 

Základní podmínky testu slouží k správné definici a postupu při měření tagů, aby 

došlo k eliminaci chyb, které mohou nastat v průběhu testů, jelikož by mohlo dojít 

k nepřípustné odchylce od vysoké úspěšnosti čtení tagů a jejích výsledných hodnot.  

V následujících bodech je pojednáno o správném postupu při určování základních 

podmínek testu. 

Počet tagů, které mají byt testovány 

Pokaždé není uvedeno kolik tagů má byt testováno, a proto je nutno do dalšího 

postupu určit, jaký počet tagů bude testován z vybraného množství funkčních vzorků. 

Nastavení počátečních hodnot tagů 

Vybrané tagy k testování jsou inicializovány pomocí EPC kódu neboli 

elektronického kódu produktu k jejich rozlišení. Dále je zajištěno zpřístupnění EPC paměti 

tak, aby byla zpřístupněna bez vstupního hesla a byl uskutečněn libovolný přístup pro 

zápis. 

Prostředí pro vyhodnocování testů 

Pokud nejsou dány výrobcem podmínky pro prostředí k vykonávání testů, pak se 

testy vykonávají za pokojových podmínek. Kdyby v prostředí pro testy docházelo  

k výkyvům teplot, tlaku či vlhkosti, mohlo by dojít k narušení správného vyhodnocení 

měření. Proto je potřeba v místnosti zajistit co nejlepší podmínky k testům. 

Signály 

Signály jsou odzkoušeny za dopředného spojení, které je nastaveno pomocí 

vybraného čtecího zařízení, pokud nejsou dány přesné specifikace výrobcem. Čtečka vysílá 

dotazovací příkazy v binárním kódu. Pro správnou funkčnost čtečky je potřeba, aby čtečka 

byla schopna přečíst všechny RN16 (16-bitové náhodné nebo pseudonáhodné číslo) 

odpovědi, také EPC pro bitové chyby, kdy jsou očekávány odpovídající hodnoty  
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a v neposlední řadě CRC (cyklická redundantní kontrola) chyby. Aby čtení čtečky bylo 

úspěšné, je nezbytně nutné správně přečíst hodnoty v signálu, které jsou RN16 a EPC. 

Vysílač musí zůstat na pevné frekvenci, když posílá opakovaný dotazovací signál 

Query. Jestliže tag v průběhu testování vrátí zpět dotazovací signál EPC, je nutné, aby 

vysílač mohl poslat další Query příkaz, musí chvíli počkat. Mezi dobou čekání na další 

Query příkaz, může vysílač vysílat kontinuální vlnu CW anebo vysílá signál k udržení 

komunikace. 

Pro správný zápis pomocí příkazu write do tagů se provádí v zabezpečeném stavu  

s úspěšným invertováním. Tento inventář musí byt popsán jak pro čtení, tak pro zápis. 

Příkaz write slouží k zápisu slova na adresu v paměťové bance EPC, ale pokud je paměť 

vyhodnocena s nenulovou hodnotou, kdy výrobce uvedl, že je nutno pro zápis nulování 

paměti, pak je vymezen kumulativní čas pro vymazání paměti a její nově zapsané nulové 

hodnoty. 

Frekvence 

Je známo, že výrobců tagů je mnoho, a proto různí výrobci navrhují tagy, které 

pracují na různých frekvencích, buď pro regionální části, nebo vyrábí tagy, které jsou 

schopny být funkčně provozovány po celém světě. Pro správné určení a následné testování 

je důležité rozhodnout, v jakém frekvenčním pásmu bude s tagy pracováno. Jestli bude 

pracováno ve frekvenčním pásmu regionálním nebo v celosvětovém. Také je důležité dbát 

na informační údaje, které uvádí výrobce pro provozní frekvenci u tagů, pokud je 

nastavena na celosvětovou, je brán střed severní Ameriky. Střed frekvence pro region je 

dán součtem maxima a minima frekvenčního pásma, kdy jejich součet se dělí dvěma. 

Specifické frekvence existují pro Evropu, severní Ameriku a v neposlední řadě Japonsko. 

Zkoušky 

Zkoušky slouží k ověření spolehlivosti testů. Aby byla dosažena 95% spolehlivost, je 

nutné, aby byly výsledky čtyř po sobě jdoucích testů úspěšné nebo neúspěšné. Pokud  

v jednom ze čtyř čtení vyjde odlišnost, musí být vykonána další dvě opravná měření, aby 
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došlo k potvrzení spolehlivosti, tzn., že ze šesti měření je nutné, aby minimálně pět měření 

byla se shodnými výsledky. Jestliže vzniknou dvě odlišné měření, pak se počet měření 

zdvojnásobí, dokud není dosaženo tížené spolehlivosti. Pokud dochází k tomu, že stále 

vychází víc než dva odlišné výsledky, pak se správný výsledek určí většinou z měření. 

Jestliže jsou splněny veškeré podmínky, lze mluvit o 95% spolehlivosti testu. 

RF prostředí 

Je nutné, aby se obsluha vykonávající testování nenacházela v místě přenosu signálu, 

a tím pádem nebránila vysílacímu a přijímacímu tagu v průběhu testu zpracovávat signál. 

Ne všechny laboratoře mají vestavěnou izolační bariéru, která by ochránila signál před 

obsluhou, kdyby mohlo dojít k špatnému čtení signálu. 

Předpoklady 

Zkušební tagy, se kterými bude pracováno, se stabilizují po dobu 24 hodin ve 

zkušebním prostředí před testováním. 

Tolerance 

Není-li dáno nebo uvedeno, je odchylka nastavena na 5%, kde se použije na zkušební 

požadavky zařízení a metody postupu zkušebního zařízení. 

Celkové nejistoty měření 

Informace o celkové nejistotě zkušebního měření je uvedena v ISO příručce  

k vyjádření nejistoty měření. 

Upevnění tagů během testu 

Upevnění tagů je dáno buďto prostředím, kde se laboratoř nachází, nebo může být 

uvedeno výrobcem podle navržení tagů, a na jakém materiálu mají být testy vykonávány. 

Díky tomu se může tag umístit na povrch navrženého materiálu, který byl přizpůsoben pro 

tagy 
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2.2.3 Nastavení testu 

Níže jsou popsány základní body, které slouží ke správnému sestrojení a nastavení 

tagů, aby nedocházelo k jejich vychýlení a také špatným vyhodnocením. 

Funkční nastavení 

Tag je upevněn na pevnou oporu, která se připevní ke stojanu vyrobeného z RF 

nereflexního a nevodivého materiálu. Je to kvůli tomu, aby materiál nerušil funkčnost tagů. 

Manipulace se stojanem je nezávislá,  lze s ním otáčet, zvyšovat výšku stojanu kvůli 

dosažení výhodného postavení antény. Azimut a elevace rotační osy jsou svislé  

a vodorovné, protínají se ve středu tagů. Odraz zpětného signálu tagů, neboli zpětné 

spojení je zachyceno anténou, který je dále poslán do přijímače. 

Funkčnost čtečky závisí na rychlém procesoru čtečky, která zajišťuje plynulost testu, 

konfiguruje HW, zpracovává a ukládá data. Procesor ovlivňuje plynulost testu, protože  

v případě dopředného spojení, je nutnost bezprostřední předcházející odpovědi tagů, tím 

pádem potřebuje rychlý a stabilní procesor, který zajistí plynulost testu. 

K nastavení konfigurace testování nemusí být použity zvláštní zařízení nebo 

speciální čtečky, aby byla funkčnost správná, i když je použit jiný SW a HW, kdy jedinou 

nutností je dodržet postup vyhodnocení měření statických testů. 

 

Obrázek 5 Náhled na testovací soupravu dle metodiky [9] 
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Fyzická instalace 

Tag je umístěn na stojan tak, že jeho nejdelší rozměr je horizontálně. Kdyby byl tag 

dvouosově symetrický, pak by jeho natočení na stojanu mělo být udáváno prodejcem. 

Anténa je umístěna a natočena tak, že hlavní poměr axiální osy je ve stavu vodorovném, 

kdy se anténa v průběhu testu shoduje se středem tagů. 

Veškeré měření je prováděno ve vzdálenosti pole antény v průběhu testu, kdy stojan 

s tagem je nastaven ve vzdálenosti dosahu antény a EIRP [dBm] je na minimálním 

nastavení za okrajem vyzařovacího svazku antény. 

 Vzdálenost je stanovena následujícím postupem: 

Musí dojít k nastavení minimální hodnoty EIRP (standart 15 dBm) a odpovídající 

vzdálenosti pole antény od postavení stojanu. Otestuje se čtení tagů, pokud je čtení tagů na 

95% úspěšnosti, pak je stojan posunut o jeden centimetr ve směru antény. Jestliže čtení 

tagů není s úspěšností 95%, pak dochází k opakování po dobu, dokud není čtení tagů  

s 95% úspěšností. Je-li čtení tagů s úspěšností 0%, pak je dosaženo správné vzdálenosti 

stojanu od antény a stojan je tímto připraven k testování tagů. Po dobu testování stojan 

zůstává ve stanovené pozici. Stanovení vzdálenosti pole od postavení antény se určí 

následujícím vzorcem [9]: 

    
  

 
 

                          

                           

               

Anténa a kabeláž 

Anténa je vesměs vybírána dle potřeb laboratoře a jejich vybavení. Umístění antény 

musí být na pevném podkladu z RF nereflexního a nevodivého materiálu, aby nedocházelo 

k rušení. Materiál musí mít relativní dielektrickou konstantu menší než 6,0. 
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První typ kabelu slouží pro propojení čtečky a antény, kdy je použit standardní 

koaxiální kabel, jak pro vnitřní, tak venkovní použití. Další kabel propojuje čtečku  

s pracovní stanicí, k propojení je použit standardní UTP kabel, který se skládá z měděného 

jádra a kroucené dvojlinky. 

Požadavky na testovací soupravu 

Je to tabulka zobrazující seznam parametrů a požadavků testovací soupravy, která je 

zahrnuta v Příloze č. 2. Dodržováním požadavků je možno zajistit generování správných 

signálů ke změření výkonu tagů, pokud není výrobcem uvedeno jinak. 

2.2.4 Testovaní tagů 

Testy se provádí na základě vytvořeného postupu v kapitole 2.2.2 Základní 

podmínky testů a nastavení testů. Postup by měl zaručit správnost měření. 

Citlivost tagů 

Účelem testů je určit rozsah citlivosti čtení tagů, kdy platí, že hodnota citlivosti 

vzdálenější od nuly je lepší. Stačí přijímat kvalitní příjem nižšího výkonu. 

Tag je upevněn do vzdáleného pole antény, kde dochází ke zvyšování EIRP po 

takovou dobu, dokud se nevrací bezchybné EPC s povolenou odchylkou. Pokud jsou testy 

prováděny v bezodrazovém prostředí, pak čtecí rozsah citlivosti tagů je větší než v běžném 

prostředí, kde se signál může lámat. 

 

Obrázek 6 Testovací schéma citlivosti tagů [9] 
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 Postup měření: 

Náhodně je vybráno několik tagů, nastavena frekvence a pomalu je vysílána nejnižší 

EIRP. Vybraný tag je nastaven na stojan do vzdáleného pole antény, následně je vyslán 

nejnižší EIRP a pokud tag nenačte, pak jej vyměněn za jiný náhodně vybraný tag. 

Průběžně se zvyšuje EIRP a veškeré výsledky se zapisují do protokolu o citlivosti tagů. 

Když EIRP splní podmínky, pak je vypočten rozsah čtení a výpočet citlivosti tagů, 

výsledky jsou zapsány do protokolu o citlivosti tagů, které se nachází v Příloze č. 2. 

 Výpočet rozsahu čtení [9]: 

      
 
       

  
 
 

                   

                                

                        

 Výpočet citlivosti tagů [9]: 

           
      

 
  

                       

                 

                   

                  

Tolerance na orientaci 

Tag, jakožto pohybující se prvek, v praxi nemůže být vůči čtečce vždy ve statickém 

postoji, a proto je nutno zjistit jakou orientaci je schopna čtečka zachytit. Cílem testu je 

zjistit, jak je tag čitelný, pokud se zrovna nenachází čelem k čtečce, proto existuje potřeba 

zjistit čtecí rozsah jednotlivých úhlů natočení. Tagy lze natáčet azimutově a elevačně. 
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Azimutové natáčení znamená natáčení zleva doprava v rozsahu od 90° do -90° a elevační 

pak shora dolů v rozsahu od -90° do 90°.  

 

Obrázek 7 Testovací schéma tolerance na orientaci [9] 

 Postup měření: 

Ze skupiny tagů je náhodně vybráno několik k měření, nastaví se frekvence  

a postupně se začíná vysílat EIRP. Několik náhodně vybraných tagů se umístí na stojan do 

vzdálenosti od pole antény bez jakéhokoliv natočení a je zjištěna citlivost tagů, která se 

následně zaznamená. Dále dojde k umístění náhodně vybraných tagů na stojan otočený 

azimutově tedy zleva doprava o 10°, kdy je zaznamenána citlivost tagů. Nalezneme 

společné EIRP, které splnilo podmínky zkoušky a spočítá se čtecí rozsah. Tento postup se 

uplatňuje jak pro azimutové natočení, tak pro elevační natočení od 90°do -90°, kdy se 

zapíše u každého stupně citlivost tagů a výpočtem čtecí rozsah. Naměřené hodnoty jsou 

zapsány do protokolu o zkoušce na toleranci orientace, který se nachází v Příloze č. 2. Po 

získání veškerých čtecích rozsahů se vykreslí graf závislostí čtecího rozsahu na úhlu 

azimutu a výšky. 

Tolerance na rušení 

Tento test slouží k zjištění výkonnosti tagů a k jeho změnám za stavu rušení.  

V jakémkoliv běžném prostředí dochází k častým vlivům rušení, a proto je nutno tento 

aspekt vzít v potaz. Je tedy zkoumáno při jakých silách rušení se změní rozsah čtení tagů. 

K rušivým silám je použita stejná čtečka, která souběžně s první čtečkou vysílá signál  

a ruší její signál. 
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Obrázek 8 Testovací schéma tolerance k rušení [9] 

 Postup měření: 

Je vybráno několik náhodně vybraných tagů ze skupiny tagů k měření. Nastaví se 

frekvence a začne se vysílat EIRP zjištěné v předchozím testu. Dále se nastaví frekvence  

u druhé čtečky, která vysílá rušící signál EIRP nastavené na 30 dBm. Je použit náhodně 

vybraný tag, který se nastaví na stojan do vzdáleného pole antény. Zjistí se citlivost tagů 

při rušení 30 dBm. Potom se nastaví EIRP rušení na 20 a 15 dBm, proces se opakuje po 

dobu, než se zjistí citlivost tagů na hodnotu rušení. Veškeré výsledky se zapisují do 

protokolu o toleranci k rušení, které nalezneme v Příloze č. 2. Nakonec je vypočten rozsah 

čtení při citlivosti rušení 15, 20 a 30 dBm. 

Zapisovací rozsah tagů 

Cílem testu je zjistit citlivost při zápisu do tagů, kdy je nutno zjistit při jakém 

nejnižším EIRP je zapsaná informace do tagů. Výrobci vyrábějí tagy s různou citlivostí pro 

zápis, kdy je hodnota vzdálenější od nuly lepší, protože stačí přijímat signál nižšího 

výkonu. Čtecí rozsah je větší než rozsah zapisovací. Tag je umístěn do vzdáleného pole od 

antény, následně se zvyšuje EIRP po dobu dokud není dosáhnuto bezchybného zápisu 

nového EPC. 
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Obrázek 9 Testovací schéma zapisovacího rozsahu tagů [9] 

 Postup měření: 

Ze skupiny náhodně vybraných tagů je vybráno několik k měření. Nastaví se 

frekvence na požadovanou hodnotu a následně se začne vysílat EIRP. Náhodně vybraný 

tag je nastaven na stojan do vzdáleného pole antény. Je vyslána nejnižší EIRP a nové EPC, 

kdy musí dojít k přepisu EPC za nový. Pokud není docíleno přepisu, pak jsou tagy 

vyměňovány do té doby, dokud není nové EPC zapsáno. Poté se zvýší EIRP o 0,25 dBm  

a celý proces se opakuje, dokud nejsou splněny podmínky zápisu. Vše je průběžně zapsáno 

do protokolu o zkoušce zapisovacího rozsahu, který je uveden v Příloze č. 2. Pokud je 

nalezeno EIRP, které splňuje podmínky, pak je možno vypočítat zapisovací rozsah  

a citlivost zápisu tagů, podle vzorců uvedených v měření o citlivosti tagů. 

Blízkost tagů 

Test se zabývá  zjištěním, v jaké blízkosti se tagy dokážou načíst, čím je vzdálenost 

menší tím lépe. Je to dáno tím, že tagy v blízkosti sebe se mohou navzájem rušit  

a vykazovat horší citlivost. Díky tomu může být čtení zabaleného zboží obtížné. 
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Obrázek 10 Testovací schéma blízkosti tagů [9] 

 Postup měření 

Ze skupiny náhodně vybraných tagů jsou vybrány 2 tagy, kdy je první tag nastaven 

na stojan do vzdáleného pole antény. Následně je druhému tagů pozměněna EPC, aby byly 

tagy od sebe rozlišitelné. Druhý tag s jiným EPC se umístí nad první tag rovnoběžně s delší 

hranou ve výšce 20 cm a nastaví se frekvence pro vysílání nejnižší EIRP. Posléze je 

nalezena společná EIRP pro oba tagy a je vypočten rozsah tagů. Zjistí se společné EIRP  

a započne s vysíláním. Druhý tag se přiblíží k prvnímu, do protokolu se zapisují informace 

o blízkosti tagů a jejich načtení. Protokol se nachází v Příloze č. 2. Proces je prováděn po 

takovou dobu, dokud není dosaženo vzdálenosti, kdy se tagy již nenačtou. 

Rušení materiálem 

V reálných prostředích jsou tagy umístěny na různých materiálech v různých 

místnostech, kde může docházet k rušení RF signálu, proto je nutné s rušením počítat. Je 

mnoho různých materiálů a každý vykazuje jinou propustnost. Úkolem je tedy zjistit sílu 

EIRP, která je navyšována po dobu, dokud není navráceno bezchybné EPC s povolenou 

odchylkou pro bezchybné čtení a zapisování. 
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Obrázek 11 Testovací schéma rušení materiálem [9] 

 Postup měření: 

Náhodně jsou vybrány tagy, nastavena frekvence a započato vysílání nejnižší EIRP. 

Tag je upevněn na zvolený materiál, přes který je zkoumána propustnost do vzdáleného 

pole antény. Začne vysílání nejnižší EIRP, pokud není tag načten, vyměníme jej za další 

náhodně vybraný tag, dokud nebude načten. Dále je EIRP navýšeno o 0,25 dBm  

a opakováno načtení tagů. Průběžně se zapisují výsledky do protokolu o zkoušce rušení 

materiálem, který je vložen v Příloze č. 2. Pokud je nalezeno EIRP, při kterém byly 

splněny podmínky načtení, pak lze vypočítat čtecí rozsah. 

Citlivost na populaci 

V provozu dochází, že v časovém intervalu se nenačítá jen jeden tag, ale několik tagů 

najednou, a proto je důležité vědět, zda se počet načtených tagů zmenší či nikoliv. Tento 

test pracuje tak, že je tag nastaven do vzdáleného pole antény, kdy EIRP je pevně 

stanovený a jsou měřeny tagy za určitý časový okamžik. Takovéto měření je prováděno  

i pro skupinu tagů. 
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Obrázek 12 Testovací schéma citlivosti na populaci [9] 

 Postup měření: 

Ze skupiny tagů je náhodně vybráno několik tagů. Nastaví se frekvence a začne se  

s vysíláním EIRPc, která je zvýšena o 2 dBm, aby bylo zajištěno kvalitnější načtení. Dále 

je upevněn tag na stojan do vzdáleného pole antény. Veškeré informace se zapisují do 

protokolu o zkoušce citlivosti na populaci, který je uveden v Příloze č. 2. Po určitou dobu 

je vysíláno EIRPc, kdy se do protokolu zapisuje počet načtení a následně se proces opakuje 

s ostatními tagy. Načtený počet je vydělen hodnotou, která zjistí počet načtení za sekundu. 

Poté je vypočten průměrný počet tagů tak, že dojde k sečtení počtu tagů načtených za 

sekundu, děleno počtem načítacích tagů. Tagům je změněna EPC a opakuje se celý test 

znovu pro celou skupinu. Na konci testu je porovnán průměr načtení jednotlivých tagů  

a průměrný počet načtení tagů ve skupině. 
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3 Analýza systému pro provádění statických testů 

Sama o sobě metodika testování statických testu má zhodnotit fungování a porovnání 

tagů. V kapitole bude popsáno zprovoznění metodiky prostředky k měření. Dále bude 

určeno, jaký subjekt bude zkoumán při měření a vyhodnocování testů. 

Pro přístup k provádění testu je nutné připravit si prostředí pro měření, tagy, čtečky, 

antény a jejich fyzické propojení se zkušebním zařízením do zkušebního prostředí podle 

informací uvedených v metodice. 

3.1 Testovací prostředí 

Testy budou vykonány v RFID laboratoři, která se nachází v areálu VŠB-TUO 

Ostrava - Poruba v Centru Pokročilých inovačních Technologií. Je to moderní areál 

aplikovaných laboratoří pro výzkum. Laboratoř má rozlohu 63   , která je rozdělena do 

několika zón, které mohou být přizpůsobeny k požadavkům k výzkumu. 

Místnost splňuje veškeré podmínky k provádění metodiky. Tagy a veškeré zkušební 

zařízení se stabilizují po dobu 24 hodin v laboratoři RFID. Pro testy bude použito balení 

vod, pomocí kterých bude nejlépe vyhodnoceno testování tagů na rušení materiálem. 

3.2 Vybrané tagy k testování 

Metodika statického testování napomáhá porovnání a objektivnímu zhodnocení 

fungování tagů, kdy jsou všechny tagy zkoumány stejně. Metodika uvádí, že k provádění 

zkoušek je nutno vybrat minimálně 30 náhodně vybraných tagů ze skupiny 1000 funkčních 

vzorků. Pro test byly vybrány UHF tagy od firmy Alien, tagy typu ALN-9640Squiggle 

Inlay. 

Tag obsahuje procesor IO Higgs-3 o rozměrech 94,8 x 8,15 x 0,25 mm. Složení tagů 

je podkladem papír, anténa je tvořena mědí. Kapacita EPC je 96 - 480 bitů. Umožňují 

kontrolovaný přístup, mazání, uživatelské příkazy nebo poskytují 10 000 čtecích  

a zapisovacích cyklů. Tagy jsou certifikované firmou EPCglobal a lze jej využívat 
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celopásmově, mají velký rozsah využití. Lze je použít na poštovní zásilky, palety, 

zavazadla, visačky a mnoho dalších. Veškeré informace k používání tagů k testu jsou 

zapsány do protokolu o Parametrech tagů.  

Před měřením je nutno veškeré tagy nastavit na stejný EPC kód 

181600000000000000000000 a v neposlední řadě musí být EPC paměť volně přístupná 

bez hesla, proto je nastaveno heslo na 0. 

 

Obrázek 13 Tag - Alien ALN-9640 Squiggle Inlay 

3.3 Čtečka 

K objektivnímu hodnocení tagů, musí být nastavení čtečky pro každý test shodný.  

K testům metodiky statických testů je použita čtečka od společnosti Impinj UHF Gen 2 

Speedway RFID Reader. Rozměry čtečky jsou 22 x 31,5 x 5,5 cm, je to čtečka s vysokou 

citlivostí, která používá ke komunikaci protokol LLRP. Čtečka je certifikována společností 

EPCglobal a používá standart tagů UHF Gen 2. RF pásmo, ve kterém pracuje, je 856 - 956 

MHz. Jedná se o čtečku dense, která je schopná v prostředí kde je více vysílajících RFID 

čteček si automaticky najít nenarušené RF pásmo pro vysílání, aby nedocházelo k narušení. 

Využívá algoritmus CDMA pro přístup k médiu. 

Čtečku se nastaví podle bodu nastavení signálu a frekvenci, kdy musí splňovat 

veškeré podmínky pro správné měření. 
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Obrázek 14 Čtečka - Impinj UHF Gen 2 Speedway RFID Reader [7] 

3.4 Anténa 

V ILAB RFID laboratoří je využito k vysílání a přijímání anténa Single Patch RFID 

Antenna. Anténa má RF pásmo v rozsahu 856 - 870 Mhz. Rozměry antény jsou 26 cm 

výška a šířka, 5,5 cm tloušťka. 

 

Obrázek 15 Anténa - Single Patch RFID Antenna 

3.5 Propojení čtečky s anténou a s pracovní stanicí 

Ke komunikaci mezi anténou a čtečkou je použit univerzální koaxiální kabel 50 Ohm 

typu RG-58V/96FA vhodný jak vnitřnímu tak k venkovnímu použití. Kabel se skládá ze 

středového vodiče o průměru 0,94 mm BCU, dielektrikum o rozměru 2,8 mm FPE pěny, 

stínění AL Folie a opředení 96xCUSn, plášť je z PVC černé 0,5 mm a celková délka 

kabelu je 297 cm. 

Dále je propojena čtečka s pracovní stanicí pomocí cable Cat5s UTP 24 ANG, který 

se skládá z mědi, zkroucené dvojlinky a jeho délka je 200 cm. 
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3.6 Fyzická instalace 

Čtečku, anténu, kabeláž a tagy jsou před testováním sestaveny podle kapitoly 2.3.3 

Nastavení testu, kde je na obrázku vidět sestavení metodiky: Obrázek 5. Náhled na 

testovací soupravu dle metodiky. Na polystyrenovou podložku o rozměrech tagů je 

umístěn tag na stojan, který splňuje požadavky metodiky. Stojan je vyroben z nevodivého 

a z nereflexního materiálu, kdy je jím možno otáčet azimutově tak i elevačně. 

Nejdelší rozměr tagů na stojanu je orientován horizontálně, kdy střed antény je 

rovnoběžný se středem tagů v průběhu testu. Veškerá měření jsou prováděna ve vzdáleném 

poli antény a stojan s tagy je nastaven do odpovídající vzdálenosti dosahu antény, kdy je 

EIRP [dBm] nastaveno na minimum, tedy za okrajem vyřazovacího svazku antény. 

Vzdálenost se stanovuje podle kapitoly 2.3.3 Nastavení testů, v bodě Fyzická instalace. 

Soustava musí splňovat několik parametrů, které se uvádí v tabulce požadavků na testovací 

soupravu v Příloze č. 1. 

3.7 Software 

Ke komunikaci se čtečkou je používán software, kterým se zapisují naměřené 

hodnoty do protokolů a informace ke zpracování. Bude využito software Impinj 

Multireader verze 6.6.0.240, která je volně ke stažení na stránkách společnosti Impinj, dále 

software čtečky Reader Management 1.0.1 SNMPv2 with MIB II., který je dodáván se 

čtečkou. Přístup do software pro čtečku je pomocí webového rozhrání a IP adresy. 

 

Obrázek 16 Software Impinj Multireader 
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4 Příprava a měření statických testů  

Pokud máme sestavenou testovací soupravu podle pokynů metodiky, je možno 

přistoupit k samotnému měření. Metodika statického testování se skládá ze sedmi bodů 

jako je Citlivost tagů, Tolerance na orientaci a rušení, Zapisovací rozsah tagů, Blízkost 

tagů, Rušení materiálem a v neposlední řadě Citlivost na populaci. K testům jsou 

přiřazovány protokoly o výsledcích testů, do kterých se zapisují výsledky testů, které jsou 

nakonec vyhodnoceny. Do tabulky Příloha č. 3, Protokol 8, 9 Tabulka Parametry tagů se 

započítají konečné výsledky. 

4.1 Nastavení HW, SW, prostor 

Veškeré tagy pro testování musí být inicializovány pomocí EPC kódu na 

181600000000000000000000. Paměť EPC se musí odemknout, aby byl do ní přístup bez 

hesla a mohlo být prováděno zapisování a mazání, proto je heslo nastaveno na 0. 

Testy budou probíhat v běžném prostředí s normálním tlakem o teplotě 23 °C +/- 5 

°C (73 °F +/- 9 °F) a vlhkosti 20 - 75 %. 

Prováděné testy vyžadují příkazy dopředného spojení, které nastaví Dense reader 

PR-ASK (25 µs Tari, 2:1 PIE, 64/3 DR, extended preambule, M=4 Miller subcarrier, 256 

kHz BLF, doba náběhu a doba běhu 7,75 ± 0,5 µs), pokud není dáno jinak. Při 

inventarizaci tagů, vyšle čtečka dotazovací příkaz s binárním kódem: 

DR  1  :64/3 

M  10  :4 

TRext  1  :Extended preamble 

Sel  01  :All 

Session 01  :S1 

Target  0  :AB 

Q  0000  :0 

 

Čtečka by měla být schopná přečíst všechny RN16 odpovědi, zkontrolovat EPC pro 

bitové a CRC chyby. Správné přečtení je nezbytné pro úspěšné čtení. Čtečka je umístěna 

na nevodivý materiál o dielektrické konstantě stojanu 6,0. 
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K testům v ILAB RFID využíváme vysílací a přijímací anténu typu Single Patch 

RFID Antenna - Europe 865 - 870 MHz, Circular Polarized firmy Metra Blansko. Anténa 

je umístěna na pevnou oporu z nevodivého materiálu, kdy dielektrická konstanta materiálu 

stojanu je 6,0. 

 

Obrázek 17 Testovací souprava 

4.2 Vlastní měření 

Je sestrojena testovací souprava podle bodů metodiky, kdy byla nastavena čtečka, 

anténa a připraven SW pro měření. Následně jsou připraveny tagy, které budou zpracovány 

a zapsány výsledné hodnoty do protokolů. Pokud jsou splněny veškeré podmínky, je 

možno přikročit k testování. Zkouška prochází sedmi testy a výsledným protokolem  

o parametrech tagů. Měřené testy jsou chronologicky vypsány níže: 

Zkouška na Citlivost tagů 

Test slouží pro zjištění citlivosti tagů, při jaké hodnotě vysílaného EIRP je tag 

schopen se načíst. Hodnoty v záporném směru od nuly jsou pro příjem kvalitního signálu 

lepší, protože stačí pouze přijímat signál o nižším výkonu. Vybrané tagy byly postupně 

připevňovány po jednom na stojan, kde byla polystyrenová podložka a začaly vysílat EIRP 

o hodnotě 10 dBm. Hodnota vysílaného EIRP byla navyšována o 0,25 dBm, dokud nebylo 

zjištěno, při jaké hodnotě je tag načten. Tento postup se opakoval do té doby, dokud nebyly 

splněny podmínky Zkoušky. Společné EIRP byly nalezeny v hodnotě 14,00 dBm, kdy 

jeden tag ze čtyř vyšel špatně, a proto musely být načteny další dva, aby byla výsledná 

spolehlivost 95%. Veškeré výsledky byly zapsány do Protokolu o zkoušce na citlivost tagů, 

který se nachází v Příloze č. 3. 
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Zkouška Tolerance na orientaci 

V běžném provozu je tag různě natočen, a proto cílem tohoto testu je zjistit, jaká je 

citlivost natočení při určitém úhlu. Tag byl umístěn na stojan polystyrenovou podložkou, 

při úhlu natočení 0°. Byl vysílán EIRP o hodnotě 10 dBm a postupně navyšován o hodnotu 

0,25 dBm, dokud nebylo zjištěno společné EIRP. Výsledek by měl být totožný, jak  

u hodnoty při měření citlivosti. Další body natočení Azimutově a Elevačně nebyly 

proměřovány z důvodů zjištění nižší hodnoty natočení než u Bc. Evy Kručkové, kdy 

nebylo nutné dokazovat lepšího výsledků a pokračovat v dalším měření. Toto rozhodnutí 

proběhlo po domluvě s vedoucí práce Ing. Petrou Fuchsíkovou, Ph.D. Hodnoty byly 

zapsány do Protokolu o zkoušce na toleranci o natočení, který se nachází v Příloze č. 3. 

Zkouška Tolerance na interferenci 

Původně název testu je tolerance na rušení, kdy v různém prostředí dochází  

k ovlivňování čtení. K rušení se použila druha čtečka a anténa, která byla nastavená na 

stejné frekvenci. Měření se skládalo ze tří bodů, kdy druhá čtečka byla nastavena na 

vysílané EIRP hodnoty 30, 20 a 15 dBm. První tag byl umístěn na stojan a započalo 

vysílání první čtečkou nejnižší EIRP o hodnotě 10 dBm při rušení 30 dBm. Tagy byly 

měněny, dokud nebylo docílené spolehlivosti 95%, při které byly zjištěny společné EIRP  

o hodnotě 11 dBm. Tento postup byl opakován pro hodnoty rušení 20, 15 dBm, kdy 

společná hodnota se zastavila na 13,25 a 15,75 dBm. Testem bylo zjištěno, že vysílání 

hodnot z druhé čtečky napomáhá k lepšímu čtení a neprokazovala zhoršení načtení tagů. 

Díky výsledkům došlo k přejmenování na test Toleranci na interferenci. Veškeré hodnoty 

byly sepsány do upraveného Protokolu o zkoušce tolerance na interferenci, který se 

nachází v Příloze č. 3. 
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Zkouška na Zapisovací rozsah tagů 

Cílem testu je zjistit při jakém nejnižším vysílaném EIRP je do tagů zapsaný nový 

EPC kód. Vybrané tagy byly umístěny na stojan a započalo se s vysíláním nejnižší EIRP  

o hodnotě 10 dBm, pokud nebylo možné přijmout nový EPC kód, byla EIRP navyšována  

o hodnotu 0,25 dBm do té doby, dokud nedošlo k zápisu. Postup byl opakován do doby, 

kdy byla splněna spolehlivost 95% z bodu o Zkoušce a zjištěna společná EIRP o hodnotě 

15,25 dBm. Veškeré naměřené hodnoty byly v průběhu testu zapisovány do Protokolu  

o zkoušce na zapisovací rozsah tagů, který se nachází v Příloze č. 3. 

Zkouška na Blízkost tagů 

Tagy mohou v těsné blízkosti vykazovat zhoršení citlivosti na čtení, proto je nutno 

zjistit, při jaké blízkosti se tagy nenačtou. Ze skupiny tagů byly vybrány dva, na kterých 

provedeme test. Jako první krok je nutno u každého nastavit jiný EPC kód, aby došlo  

k odlišení při přibližování. Při změně EPC kódu se také zjistí jejich společné EIRP, které je 

15,75 dBm. Tohoto výsledku bylo docíleno při vysílání EIRP o základní hodnotě 10 dBm  

a postupným navyšováním o 0,25 dBm, dokud tagy nebyly načteny, toto je prováděno i při 

přibližování. První tag je nastaven do bodu 0 cm a druhý tag ve vzdálenosti 20 cm a začne 

se vysílat EIRP. Výsledná hodnota o načtení tagů se zapisuje do Protokolu o zkoušce na 

blízkost tagů, který se nachází v Příloze č. 3. Postupně se snižuje vzdálenost o 1cm až do 

nulové blízkosti, kdy po celou dobu bylo zkoumáno, jestli byly tagy zapsány. 

 

Obrázek 18 Blízkost tagů 
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Zkouška na Rušení materiálem 

V běžném prostředí jsou tagy umístěny na různých materiálech, které mohou signál 

rušit. Jako rušící materiály byly použity voda a kov. Může nastat skutečnost, že přes tyto 

materiály signál neprojde, a proto je nutno provést zkoušku. Pro rušící materiál vodu byl 

použit balík půllitrových vod, na který byly umístěny postupně tagy. Začalo se s vysíláním 

nejnižší EIRP o hodnotě 10 dBm, a postupně navyšován o 0,25 dBm, dokud nebyl tag 

načten. Pokud se tag nenačetl, pak byl vyměněn za další, dokud nenastala spolehlivost 

95%. Společné EIRP bylo nalezeno na hodnotě 29,75 dBm. V dalším postupu byl rušícím 

materiálem kov, na který byly postupně umístěny tagy a opakován postup jako u rušícího 

materiálu vody. Z testu vyšlo najevo, že z vybraných tagů nebyl načten ani jeden, takže 

výsledkem je, že vysílající EIRP nebylo natolik silné, aby prošlo kovem. Veškeré výsledky 

byly zapsány do Protokolu o zkoušce na rušení materiálem, který se nachází v Příloze č. 3. 

 

Obrázek 19 Upevnění tagů na rušící materiál 

Zkouška Citlivosti na populaci 

V provozních podmínkách muže docházet k načítání celé skupiny tagů a ne pouze 

jednoho kusu tagu. Cílem testu je zjistit, kolikrát se tag načte za určitou dobu. Doba 

načítání byla nastavena na 20s, kdy prvním krokem bylo stanovení, kolikrát se tag načte za 

dobu 20s jako jednotlivec. Byla nastavena vysílací EIRP na nejnižší hodnotu 10 dBm  

a navyšována o 0,25 dBm, poté bylo zapsáno, kolikrát byly jednotlivé tagy načteny. Po 

sepsání výsledků bylo spočteno, kolikrát se tag načetl za 1s a byla vypočtena průměrná 

hodnota za 1s ze všech tagů, které byly měřeny. Tento postup byl proveden pro celou 

skupinu tagů, kdy na polystyrenovou podložku bylo umístěno všech 30 vybraných tagů, 

kterým bylo zapsáno nové EPC, aby při měření došlo k rozlišení. Opět bylo vysíláno 
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nejnižší EIRP o navýšenou hodnotu o +2 dBm po dobu 20s, kdy bylo zjištěno, kolikrát se 

tag načte při skupině tagů, kdy se navzájem ovlivňují. Stejně jako pro jednotlivé tagy bylo 

vypočteno, kolikrát je tag načten za 1s, kdy bylo zjištěno průměrné načtení. Veškeré 

výsledky byly zapsány do protokolů o testu Citlivosti na populaci, který se nachází  

v Příloze č. 3. 

 

Obrázek 20 Skupina tagů při měření Citlivosti na populaci 
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5 Vyhodnocení měření, návrh a úprava metodiky 

Po úspěšném otestování tagů pomocí metodiky, kdy jsme sepsali veškeré výsledky 

do protokolů a výsledné hodnoty vyhodnotíme. V kapitole budou rozebrány veškeré 

výsledky testů, jak se liší od výsledku měření Bc. Krůčkové, a  jaké závěry byly zjištěny, 

popřípadě co bylo zlepšeno. Je nutno poukázat na odstup od doby, kdy test měření 

prováděla Bc. Krůčková, protože od té doby se podmínky laboratoře změnily a nebylo 

možno docílit přesného prostředí, kde test je vykonán. Veškeré výsledky z vyhodnocení 

jsou sepsány do tabulky Příloha č. 3 Protokol 8, 9 Tabulka parametrů tagů, který 

znázorňuje výsledné hodnoty tagů jednoho typu. 

Vyhodnocení testu Citlivosti tagů 

K sepsání výsledku byl použit protokol od Bc. Kučerové, který byl v průběhu měření 

poupraven. Vysílané EIRP bylo stanoveno od 15 do 30 dBm, ale při měření se zjistilo, že 

tagy jsou schopny se načíst v hodnotách bližší nule, a proto byly v protokolu rozsah EIRP 

rozšířeny na hodnotu od 10 do 31,50 dBm. Svislý sloupec značí, kolik tagů bylo použito  

a jak šly postupně za sebou. Do pole hodnocení bylo zapsáno, zdali byl tag načten, pokud 

nebyl, bylo zaznamenáno křížkem, a pokud byl načten, pak bylo pole vyplněno. 

Po naměření hodnoty, kdy bylo získáno 95% úspěšnosti, bylo možno vypočítat 

rozsah a citlivost tagů podle následujících vzorců: 

      
 
       

  
 
         

     
  

          

           
      

 
          

 
                  

         
 
            

Výsledné hodnoty rozsahu a citlivosti tagů se píší do tabulky Parametry tagů. 

Měřením bylo prokázáno zvýšení rozsahu čtení tagů oproti Bc. Krůčkové o 2,69 m, kdy se 

zlepšil rozsah čtení tagů. Díky tomu se rovněž zlepšila citlivost čtení tagů, kdy pro 

kvalitnější příjem signálu stačí přijímat nižší výkon. Citlivost byla zlepšena o -2,01 dBm, 

což není až tak velký rozdíl, protože při nízkých vysílání EIRP není tak velká odchylka 

oproti vyšším hodnotám. 
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Vyhodnocení testu Tolerance na orientaci 

Původní protokol Tolerance na orientaci obsahoval 37 tabulek, kde každá tabulka 

obsahovala jedno z úhlových natočení, kde byly sepsány naměřené hodnoty. Tabulka byla 

upravena z důvodů neprovádění veškerých měření a všechny úhly natočení. Jediný test, 

který byl proveden na úhlu natočení 0°, kdy bylo zjištěno zlepšení v rozsahu a citlivosti 

tagů. Po domluvě s vedoucí práce nebylo nutné dále dokazovat zlepšení měření, protože 

bylo potvrzeno hned při prvním měření. 

Po dosažení úspěšnosti 95% byl vypočítán rozsah a citlivost dle následujících 

vzorců: 

      
 
       

  
 
         

     
  

          

           
      

 
          

 
                  

         
 
            

Vyhodnocení testu Tolerance na interferenci 

Původní název testu byl Tolerance na rušení, kdy na testovací soupravu byla 

připevněna druhá čtečka s anténou, která vysílala rušivý signál o hodnotách 30, 20 a 15 

dBm. Po měření byl test přejmenován na test tolerance na interferenci, protože u tagů 

bylo patrné zlepšení načtení. Původní protokol jsme rozšířili o EIRP od 10 do 31,5 dBm, 

počet tagů se změnil na deset a rozšířen o tři tabulky pro rušící hodnoty. Pří měření je do 

tabulky zapisováno, jestli je tag načten, vykresleno pole, pokud není načten, pak bylo 

označeno křížkem. 

Když bylo nalezeno společné EIRP s úspěšností 95%, lze vypočítat čtecí rozsah  

a citlivost tagů zvlášť pro hodnotu rušení 30, 20, 15 dBm. 

 výpočet pro hodnotu 30 dBm: 
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 výpočet pro hodnotu 20 dBm: 

      
 
       

  
 
         

        
  

          

           
      

 
          

 
                  

         
 
            

 výpočet pro hodnotu 15 dBm: 

      
 
       

  
 
         

        
  

          

           
      

 
          

 
                  

         
 
            

Měřením bylo docíleno ne zhoršení čtení, ale jeho zlepšení, a tím byla zjištěna 

možná chyba v testu Bc. Krůčkové. Došlo ke zlepšení čtecího rozsahu i citlivosti tagů. 

Čtečka původně pro rušení, nám vysílaný signál, nerušila a celkově pomohla zesílit 

vysílány signál. 

Vyhodnocení testu Zapisovací rozsah tagů 

Původní protokol byl rozšířen o rozsah vysílaného EIRP od 10 do 31,50, protože 

bylo prokázáno lepší načítání tagů oproti měření Bc. Krůčkové. Svislá osa znázorňovala 

tagy, jak byly postupně měřeny. V průběhu měření se do tabulky zapisovala hodnota EIRP, 

při kterém byl přepsán v tagu starý EPC kód na nový. Jakmile bylo dosaženo společné 

EIRP s úspěšnosti 95%, mohl být spočítán čtecí rozsah a citlivost tagů, podle následujícího 

vzorce: 
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Z měření bylo zjištěno, že je docíleno zlepšení zápisu nového EPC kódu do tagu. 

Hodnoty citlivosti tagů na přijímaný EIRP signál byly zlepšeny o -7,5 dBm od nuly, kdy 

byl přijímán kvalitnější signál. 

Vyhodnocení testu Blízkost tagů 

Původní protokol byl rozšířen o vysílané EIRP, kdy byl rozsah rozšířen od 10 do 

31,50 dBm. Dále byly upraveny tabulky k zapisování přibližování tagů, kdy byly doplněny 

hodnoty vysílaného EIRP, při kterém byl tag načten. Postup zápisu je stejný jako  

v předchozích oddílech. Po nalezení jsme společného EIRP, které splňovalo 95% 

pravděpodobnost blízkosti, kdy tag byl načten. Je možno vypočítat čtecí rozsah 

následujícím vzorcem: 

      
 
       

  
 
         

        
  

          

Byl zjištěn čtecí rozsah, který je o 2,44 m hodnoty lepší. Díky tomu bylo docíleno 

toho, že v tak bezprostřední blízkosti druhého tagů byl načten, kdy se tagy neovlivňovaly. 

Vyhodnocení testu Rušení materiálem 

Protokol se skládá z dvou tabulek, první tabulka je rušení vodou a druhá rušení 

kovem. Dále byly rozšířeny hodnoty vysílaného EIRP od 10 do 31,50 dBm, pro větší 

rozsah měření a zajištění co nejlepšího výsledku. Po dosažení 95% pravděpodobnosti při 

společném EIRP, se vypočte čtecí rozsah a citlivost podle následujícího vzorce, jak pro 

rušící element vodu, tak i kov. 

 výpočet pro rušení vodou: 

      
 
       

  
 
         

        
  

         

           
      

 
          

 
                 

         
 
           

Při měření bylo zjištěno zhoršení průchodu signálu vodou oproti Bc. Krůčkové, kdy 

už je rozdíl velký, protože se signál pohybuje ve vyšších vysílaných hodnotách EIRP, kde 
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rozdíl desetiny je markantní. U měření kovů nebylo docíleno žádného výsledku, kdy 

hodnota vykazovala nulové výsledky. Dokazuje to, že tagy typu Alien ALN-9640 Squiggle 

Inlay, nejsou schopny se skrze kov načíst. 

Vyhodnocení testu Citlivosti na populaci 

Protokol má dvě tabulky, do kterých je zapisováno, kolik načtení zvládne tag po 

dobu 20s samostatně a ve skupině. Výsledné měření je přepočteno na dobu načteni za 1s  

a zjištěn průměr pro skupinu tagů a pro jednotlivé tagy. U načítání jednotlivých tagů byla 

zjištěna průměrná hodnota za 1s 14,23 načtení, kdy  bylo zjištěno zhoršení oproti měření 

Bc. Krůčkové, tak i zhoršení proběhlo u načítání tagů po skupině, kde výsledná hodnota za 

1s činila 2,01 načtení. Měřením bylo docíleno zhoršení načítání tagů, kdy nebyla zjištěna 

podmínka k zlepšení. 
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6 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo ověření a případné zlepšení metodiky experimentů  

s aplikací RFID technologie v rámci statických testů v prostředí laboratoře RFID ILAB na 

VŠB-TU v Ostravě. Z obecného hlediska mají RFID laboratoře své specifické podmínky 

pro testování a proto musí být metodiky upraveny na míru každé dané laboratoře. 

Metodika statického testování Bc. Krůčkové byla nastudována a následně přezkoušena   

a navrhnuty jiné postupy řešení.  

Po sepsaní postupů měření statických testů, byla sestavena v RFID laboratoři měřicí 

stanice pro naše testování. Byl využit RFID hardware a software pro měření, podle 

stanovených podmínek  Bc. Evy Krůčkové, aby byla metodika co nejpřesněji proměřena  

a byly nalezeny případné nové řešení, které by mohly danou metodiku zlepšit. Jediným 

negativní faktem, bylo prostředí, které bylo samozřejmě odlišné od prostředí testování před 

dvěma roky, kdy metodiku sestavovala Bc. Krůčková. Ale je samozřejmé, že tyto 

podmínky budou vždy rozdílné a zachovali jsme tedy reálné podmínky pro testování. 

Měření bylo sepsáno do protokolů pro danou metodiku a bylo zjištěno, že některé 

protokoly nám nevyhovují a proto musely být poupraveny. Bylo zjištěno, že rozsah 

vysílaného EIRP je nižší, než byla stanovena její počáteční hodnota, proto bylo nutné 

rozsah v protokolu rozšířit. Dále nám z testu na rušení vyšlo, že test nepoukazuje na rušivý 

element, právě naopak je schopno napomáhat vysílanému EIRP pro lepší čtení. Proto byl 

test přepsán na test tolerance na interferenci. 

Závěrem je tedy vhodné říci, že dle veškerých informací, vykazovaly výsledky 

měření celkové zlepšení, ale v nízkých hodnotách vysílaného EIRP se rozdíl neprojevoval 

tak razantně, u vyšších hodnot je odchylka mezi vysílaným EIRP znatelná. Metodika Bc. 

Evy Krůčkové, byla vhodně zpracována a nebylo prokázáno velkého rozdílu ve výsledných 

hodnotách, ovšem bylo potřeba dané protokoly poupravit dle naměřených hodnot. 

Stanovených cílů na začátku práce bylo dosaženo, v přílohách je možné nalézt 

konkrétní protokoly, které jsou navrženy v rámci této bakalářské práce.  
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