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Identyfikacja metodà RFID
T

echnologia identyfikacji oznaczana
symbolem RFID (od angielskich s∏ów
Radio Frequency Identifikation) okreÊlana
jest w j´zyku polskim jako „identyfikacja
przy pomocy fal radiowych” lub „identyfikacja modulacjà sygna∏u radiowego”.
Technologia ta pojawi∏a si´ w aplikacjach zwiàzanych ze Êledzeniem produktów w latach 80. Te bezprzewodowe systemy pozwalajà na zdalny odczyt danych
z kart plastikowych, radiowych przywieszek czy tzw. „pastylek”, z odleg∏oÊci nawet do kilku metrów. W rezultacie sà one
komplementarnà do technologii kodów
kreskowych metodà znakowania i odczytu. Systemy RFID sà najefektywniejsze
w Êrodowisku przemys∏owym oraz innych
niesprzyjajàcych warunkach pracy, a tak˝e wsz´dzie tam, gdzie odczyt kodu kreskowego nie jest mo˝liwy ze wzgl´du na
du˝e zapylenie, brak bezpoÊredniego dost´pu do oznakowanego obiektu, czy te˝
dzia∏anie agresywnych chemikaliów.
Technologia RFID sprawdzi∏a si´ w wielu
aplikacjach, zwiàzanych na przyk∏ad ze
Êledzeniem pojazdów, palet i pojemników, a nawet z identyfikacjà zwierzàt.
Ka˝dy system RFID sk∏ada si´ z trzech
podstawowych elementów: identyfikatorów radiowych (RF tags), czytników oraz
oprogramowania sterujàcego i aplikacyjnego. Tag radiowy zbudowany jest
z elektronicznego chipu z pami´cià oraz
miniaturowej anteny, zamkni´tej w szczelnej z tworzywa sztucznego lub metalowej obudowie. Po „oÊwietleniu” pastylki
wiàzkà promieniowania elektromagnetycznego z czytnika, w antenie wzbudza
si´ pràd indukcyjny, który zasila uk∏ad
elektroniczny. Uk∏ad generuje swój unikalny kod, nadany przez producenta lub
u˝ytkownika i wysy∏a go do anteny odbiorczej w czytniku tagów. W ten sposób mo˝na identyfikowaç tagi radiowe
i poprzez nie oznakowane obiekty, bez
koniecznoÊci zapewnienia fizycznej bliskoÊci obiektu i czytnika, jak to cz´sto
ma miejsce w przypadku technologii kodów kreskowych. Unikalnà zaletà technologii RFID jest mo˝liwoÊç wielokrotnego zapisu informacji w tagach radiowych typu read- write oraz du˝a pojemnoÊç pami´ci – do kilku tysi´cy bitów.
Tagi radiowe wyst´pujà w ró˝nych
kszta∏tach, charakteryzujà si´ ró˝nà wielkoÊcià pami´ci, odleg∏oÊciami odczytu,
warunkami pracy. Tagi przywieszki radiowe, w zale˝noÊci od potrzeb mogà

s∏u˝yç tylko do odczytu danych, albo do
wielokrotnego zapisu informacji i odczytu. Informacje przenoszone przy pomocy
identyfikatorów radiowych pozwalajà
(w zale˝noÊci od potrzeb) na podstawowà identyfikacj´ lub te˝ wysoce skomplikowane i z∏o˝one aplikacje kontrolowania przemieszczajàcych si´ obiektów.
Identyfikatory dzielà si´ na dwie kategorie, ze wzgl´du na ich êród∏o zasilania: aktywne oraz pasywne. Do pracy
aktywnych identyfikatorów konieczne sà
baterie, natomiast pasywne sà zasilane
przez zewn´trzne êród∏o energii. Dlatego odczyt pasywnych transponderów
mo˝e odbywaç si´ na stosunkowe krótkie odleg∏oÊci- maksymalnie 2 metry. Aktywne transpondery mogà przechowywaç znacznie wi´cej informacji, a ich
odczyt nast´puje z du˝ych odleg∏oÊci,
nawet z obiektów przemieszczajàcych
si´ z du˝à pr´dkoÊcià.
Czytnik tagów radiowych odczytuje lub
zapisuje informacje z/do identyfikatorów
na drodze radiowej wed∏ug ustalonego
protoko∏u transmisji danych. Ka˝dy czytnik
jest wyposa˝ony w anten´, zazwyczaj
o Êrednicy od kilkunastu do kilkudziesi´ciu
centymetrów. Dost´pne sà anteny do wysokiej i niskiej cz´stotliwoÊci fal radiowych. W trakcie odczytu pasywnych
identyfikatorów, antena wzbudza uk∏ad
elektroniczny przywieszki do komunikacji.
Uk∏ady sterowania czytnikiem (dekodery) okreÊlajà, w jaki sposób dane majà byç przekazywane i przy pomocy jakiego interfejsu. Cz´sto antena razem
z dekoderem wyst´pujà wspólnie jako
kompletne urzàdzenie odczytujàce
i przekazujàce informacje do komputera.
Istotnym elementem systemu jest oprogramowanie, które ma zazwyczaj dwa
poziomy. Pierwszym z nich jest poziom
komunikacyjny, który zapewnia wymian´
informacji pomi´dzy czytnikami radiowymi a aplikacjami u˝ytkowymi. Drugim poziomem jest w∏aÊnie aplikacja u˝ytkowa,
którym mo˝e byç oprogramowanie do
monitorowania procesu produkcyjnego,
zarzàdzania dystrybucjà towarów, kontroli obiektów itp. Te trzy komponenty systemu RFID wspó∏pracujà ze sobà Êledzàc
obiekty i gromadzàc dane oraz wykorzystujàc je do pracy przedsi´biorstwa.
Systemy RFID sà ró˝nicowane ze wzgl´du na wartoÊç stosowanej cz´stotliwoÊci fal
radiowych. Systemy o niskiej cz´stotliwoÊci
(od 30 do 500 KHz) majà niewielkie za-

si´gi odczytu, natomiast systemy o wysokiej
cz´stotliwoÊci (850 do 950 KHZ oraz
2,4 do 2,5 GHZ) pozwalajà na szybszy
odczyt danych z wi´kszych odleg∏oÊci.
Podstawowe zalety systemu RFID:
1. Specjalnie zabezpieczone przywieszki mogà pracowaç w najtrudniejszych
warunkach przemys∏owych. Na komunikacj´ nie wp∏ywajà takie czynniki,
jak: py∏, wilgoç, oleje, kwasy czy inne
silne chemikalia. Identyfikatory sà tak˝e odporne na zniszczenia.
2. Przywieszki radiowe pozwalajà na
przechowywanie znacznie wi´kszej
liczby informacji (do 64 Kb) w porównaniu ze standardowà etykietà z kodem kreskowym. Informacja na transponderze mo˝e byç w prosty sposób
zmieniona lub ca∏kowicie usuni´ta, bez
potrzeby wymiany noÊnika informacji.
3. Mo˝liwy jest odczyt i zapis informacji w warunkach utrudnionego dost´pu fizycznego do obiektu. Informacje
sà w czasie rzeczywistym aktualizowane w systemie.
4. System RFID w prosty sposób mo˝e
byç skonfigurowany do wspó∏pracy
z innymi urzàdzeniami automatycznej
identyfikacji.
5. Pomimo tego, ze wst´pne koszty systemu RFID mogà byç wy˝sze ni˝ systemu kodów kreskowych, po pewnym
czasie wykorzystywania systemu,
koszty si´ zwracajà. Cykl ˝ycia przywieszek wynosi ok. 300 000 zapisów
oraz nieograniczonà iloÊç odczytów.
Przyk∏ady zastosowania
technologii RFID:
■

■
■

■

■

■
■

identyfikacja i Êledzenie cystern, pojemników, kegów, palet
identyfikacja zwierzàt
identyfikacja pojazdów mechanicznych: samochodów, wagonów, wózków wid∏owych
Êledzenie obiektów na liniach produkcyjnych
identyfikacja i sortowanie baga˝u na
lotniskach
identyfikacja i sortowanie przesy∏ek
kontrola dost´pu, systemy zabezpieczeƒ przed kradzie˝ami.
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