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Projekt GTAG - standaryzacja
w technologii RFID
Globalnà misjà EAN International
i UCC (EAN•UCC) jest: „Ulepszanie
zarzàdzania ∏aƒcuchem dostaw i innych procesów biznesowych w celu
zmniejszenia kosztów wytwarzania
zarówno dóbr, jak i Êwiadczenia
us∏ug, rozwijanie EAN International
i UCC, ustalanie i promowanie globalnych, otwartych standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych”.
Jednà z najnowszych technologii automatycznego identyfikowania produktów, us∏ug, procesów itp. jest identyfikacja – przy wykorzystaniu fal radiowych tzw. RFID (ang. Radio Frequency Identification) – dajàca nowe
mo˝liwoÊci w zakresie aplikacji automatycznego gromadzenia danych,
tzw. ADC (ang. Automatic Data Capture), w zarzàdzaniu ∏aƒcuchem dostaw. Celem RFID jest przenoszenie
danych za pomocà transponderów,
zwanych tagami – proponowana polska nazwa „znacznik” (jest to elektroniczny chip o niewielkich wymiarach,
nawet 1mm x 1mm, zawierajàcy m.
in. programowalnà pami´ç, obwody
sterujàce i logiczne, posiadajàcy anten´ pozwalajàcà na odbieranie sygna∏u z czytnika i na emisj´ informacji
do czytnika) i ich odczytywanie
w czasie i miejscu wymaganym w danej aplikacji. Dane w tagu powinny
zawieraç identyfikator pozycji towarowej, jednostki logistycznej, palety ∏adunkowej, pojazdu, zwierz´cia itp.
Przez w∏àczenie dodatkowych danych do pami´ci znacznika, u˝ytkownik aplikacji mo˝e uzyskaç informacje,
np. o wymiarach logistycznych danej
jednostki transportowej, o dacie produkcji, o odbiorcy i dostawcy produktu, itp. Oprócz znaczników, istotnym
elementem technologii RFID jest oczywiÊcie czytnik, który wysy∏a fale radio-

we w kierunku tagu i odbiera od niego informacj´ równie˝ w postaci fal
radiowych. Istnieje mo˝liwoÊç zapisywania nowych informacji w tagu lub
te˝ jej usuwania, co oczywiÊcie musi
byç uwzgl´dnione w jego budowie
oraz w funkcjach czytnika. Technologia RFID umo˝liwia np. jednoczesny
odczyt wielu tagów (umieszczonych
na produktach znajdujàcych si´
w opakowaniu zbiorczym) z odleg∏oÊci kilku metrów. Tagi zastosowane
w technologii RFID mogà byç „pasywne” (uzyskujà zasilanie niezb´dne do
emisji zawartej w nich informacji z pola emitowanego przez czytnik) albo
„aktywne” (posiadajà swojà wewn´trznà bateri´). Znaczniki „pasywne” majà mniejszy zasi´g dzia∏ania
ni˝ „aktywne”, ale sà od nich taƒsze.
Barierà, która obecnie istnieje
w upowszechnianiu technologii RFID,
jest brak standardu RFID. Ze wzgl´du
na istnienie na Êwiecie wielu systemów RFID, ró˝niàcych si´ wykorzystywanym pasmem cz´stotliwoÊci (np.
125kHZ, 13,56 MHz, 2,45 GHz,
5,8 GHz), protoko∏ami transmisji
i strukturà danych, niemo˝liwe jest wykorzystanie tagów i czytników dzia∏ajàcych w jednym systemie przez inny
system. Je˝eli wi´c jedna firma pos∏uguje si´ systemem, np. 125kHz, to tagi wykorzystywane w jej aplikacjach
nie b´dà mog∏y byç zastosowane
przez firm´ pos∏ugujàcà si´ systemem,
np. 13,56 MHz.
EAN•UCC jako wiodàca, ogólnoÊwiatowa organizacja w dziedzinie
tworzenia standardów, dotyczàcych
danych i ich automatycznego gromadzenia, chce wziàç udzia∏ w tworzeniu standardu RFID, przy czym rozpatruje ona standard RFID jako uzupe∏niajàcy standardy EAN•UCC, podobnie jak elektroniczne katalogi da-

nych i elektronicznà wymian´ danych
EDI (ang. Electronic Data Interchange).
Z powodu jej unikalnych w∏aÊciwoÊci,
RFID pos∏u˝y do dalszego zaawansowanego u˝ycia systemu EAN•UCC
w obszarach, które obecnie nie mogà
byç w pe∏ni wykorzystane lub sektorach, gdzie bie˝àco dost´pne Êrodki
sà zbyt niepor´czne lub poch∏aniajàce zbyt du˝o czasu. Przyk∏adem mo˝e
tu byç mo˝liwoÊç jednoczesnego skanowania przy u˝yciu techniki RFID ca∏ej dostawy pustych palet, zwracanych do centralnego magazynu / centrum dystrybucji – w przypadku tradycyjnej techniki nale˝a∏o skanowaç kody na ka˝dej z tych palet osobno.
Konkludujàc, RFID nie jest widziana
przez EAN•UCC jako zast´pujàca
kody kreskowe, lecz jako jedno z narz´dzi ADC.
W celu stworzenia standardu RFID,
organizacja EAN•UCC powo∏a∏a
program GTAG (skrót z ang. Global
Tag). Uzyska∏ on poparcie Komisji Europejskiej. Program GTAG skupia si´
na rozwiàzaniach dla urzàdzeƒ pracujàcych w zakresie cz´stotliwoÊci UHF.
Zarówno EAN International, jak i UCC
b´dà wywieraç naciski na administracje nadzorujàce pasma cz´stotliwoÊci
na Êwiecie, aby dedykowaç konkretnà
cz´stotliwoÊç UHF z zakresu 862 –
870 MHz do u˝ycia w systemach informatycznych ∏aƒcuchów dostaw.
Rozwiàzania opracowywane w zakresie programu GTAG b´dà tworzone przy Êcis∏ej wspó∏pracy z u˝ytkownikami, dostawcami sprz´tu i organizacjami nadzorujàcymi pasma cz´stotliwoÊci. Program ten dostarczy standardów danych i standardów parametrów technicznych, bazujàcych na
dok∏adnym zrozumieniu procesów biznesowych i sposobów ich ulepszenia.
Aby udowodniç s∏usznoÊç koncepcji
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projektu GTAG, zostanà przeprowadzone wdro˝enia pilota˝owe. Celem
tych dzia∏aƒ b´dzie dostarczenie obszernego rozwiàzania aplikacji RFID,
które b´dà mog∏y zostaç wykorzystane
zarówno przez u˝ytkowników, jak
i dostawców sprz´tu, poprzez wszystkie ogniwa ∏aƒcucha dostaw.
Twórcy programu GTAG liczà na to,
˝e przyspieszy on rozwój systemów,
bazujàcych na RFID. Prace prowadzone w 2000 roku przez producentów
sprz´tu pozwoli∏y na wiele ulepszeƒ
w technologii tagów i czytników, dzia∏ajàcych w paÊmie UHF, prowadzàc
do zminimalizowania kosztów oraz
pokonania trudnoÊci, wynikajàcych
z dost´pu do ograniczonego zakresu
cz´stotliwoÊci w paÊmie UHF.
EAN International i UCC og∏osi∏y, ˝e
ich prace w dziedzinie technologii RFID
b´dà koncentrowaç si´ na paÊmie cz´stotliwoÊci UHF, w zakresie cz´stotliwoÊci od 862 MHz do 870 MHz – jako
wzorcowym dla rozwoju aplikacji. B´dà równie˝ akceptowaç wszystkie rozwiàzania w zakresie cz´stotliwoÊci
862 – 928 MHz, które spe∏nià wymagania aplikacyjne w skali globalnej.
Pasmo UHF zosta∏o wybrane dla
standardu RFID z kilku powodów.
Generalnie w∏aÊciwoÊci fal elektromagnetycznych zale˝à od ich cz´stotliwoÊci. Dzia∏anie w paÊmie UHF dostarcza pewnych szczególnych korzyÊci w aplikacjach, w porównaniu do
systemów RFID, pracujàcych przy innych cz´stotliwoÊciach:
1. Znana jest regu∏a, ˝e im wy˝sza cz´stotliwoÊç, tym szybszy jest transfer
danych pomi´dzy znacznikiem
a czytnikiem. Dlatego przy u˝yciu
cz´stotliwoÊci UHF odczyt danych b´dzie znaczàco szybszy ni˝ przy zastosowaniu systemów RFID, dzia∏ajàcych przy cz´stotliwoÊciach 13,56
MHz lub poni˝ej 135 kHz, co oznacza, ˝e proces odczytu b´dzie
znacznie wydajniejszy (w tym samym
przedziale czasu b´dzie mo˝na odczytaç znacznie wi´cej tagów).
2. Anteny dla pasma UHF mo˝na zaprojektowaç jako anteny kierunkowe
(ma∏y kàt rozchodzenia si´ wiàzki).
Pozwala to na skupienie mocy transmisji tam, gdzie jest to potrzebne
i zmniejsza ryzyko zak∏óceƒ z sàsiednimi systemami. Anteny stosowane do
transmisji sygna∏ów o mniejszej cz´-
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stotliwoÊci, np. 13,56 MHz, majà
wi´ksze rozmiary, a przez to wiàzka
jest wzgl´dnie szeroka. Równie˝ moc
niezb´dna do wygenerowania fali
elektromagnetycznej jest wi´ksza.
3. Fale elektromagnetyczne – zale˝nie
od cz´stotliwoÊci – przenikajà
w mniejszym lub wi´kszym zakresie
materia∏y nieprzewodzàce. Na przyk∏ad w∏aÊciwoÊci wody powodujà
os∏abianie fal elektromagnetycznych.
Ponadto im wy˝sza cz´stotliwoÊç,
tym wi´ksza jest absorbowana moc
i w konsekwencji zmniejsza si´ przenikanie. W przypadku wody wymagana jest co najmniej cztery razy
wi´ksza moc przy 2,45 GHz ni˝
przy 900 MHz, aby uzyskaç ten
sam poziom przenikania. Jest to bardzo istotne w przypadku aplikacji,
w której np. mo˝e byç niezb´dny odczyt tagu otoczonego warstwà lodu.
Poziom transmitowanej przez czytnik
mocy jest bardzo istotny, przy okreÊlaniu zakresu dzia∏ania wymaganego
przez system. Jednak producenci muszà dostosowaç si´ do maksymalnych
dopuszczalnych poziomów mocy, które najcz´Êciej sà okreÊlane przez narodowe w∏adze nadzorcze lub cia∏a
mi´dzynarodowe. W∏adze te sà odpowiedzialne za zapewnienie wydajnego u˝ytkowania spektrum cz´stotliwoÊci i zminimalizowanie mo˝liwoÊci
zak∏óceƒ pomi´dzy u˝ytkownikami.
Dost´pny w Europie zakres cz´stotliwoÊci w paÊmie UHF dla technologii
RFID b´dzie ograniczony bàdê do ca∏ego, albo do cz´Êci pasma 862 –
870 MHz. (poni˝ej)
862………………870
SRD

RFID mog∏o byç u˝ytkowane przy odpowiednich poziomach mocy (w pewnych
przypadkach nawet do 4-5 W), co zapewni spe∏nienie warunków aplikacji
RFID w ∏aƒcuchu dostaw, niezb´dne jest
przydzielenie dla RFID, w zakresie cz´stotliwoÊci 862 – 870 MHz jakiegoÊ pasma z dopuszczalnym wy˝szym poziomem mocy. Wy˝sze dopuszczalne poziomy mocy niezb´dne sà g∏ównie do
w uzyskania odpowiednich zasi´gów
„odczytu” i „zapisu”, wymaganych
w aplikacjach ∏aƒcuchów dostaw.
UHF jest najbardziej po˝àdanà cz´stotliwoÊcià dla prawie wszystkich
podstawowych us∏ug (np. GSM, PrzenoÊne Làdowe Systemy Cyfrowe –
LMS, Taktyczne – krótkiego zasi´gu,
itp.). W Europie (Region 1) te podstawowe us∏ugi zajmujà pasmo 870 –
960 MHz. W innych Regionach,
podstawowe us∏ugi sà przydzielone
w innych pasmach UHF. Zmiana przydzia∏u dla podstawowych us∏ug na
poziomie Regionu jest bardzo trudna,
lub wr´cz niemo˝liwa. W skali globalnej jest to jeszcze bardziej skomplikowane.
EAN•UCC nie szuka dedykowanego u˝ycia cz´Êci spektrum wewnàtrz
pasma 862 – 870 MHz. Jednak ze
wzgl´du na prawdopodobieƒstwo, ˝e
wymagane moce dla aplikacji RFID
w ∏aƒcuchach dostaw mogà stworzyç
niepo˝àdane zak∏ócenia dla u˝ytkowników SRD, dzia∏ajàcych w tym samym paÊmie, wydaje si´ niezb´dne,
aby konkretne pasmo zosta∏o przydzielone dla aplikacji RFID ∏aƒcucha
dostaw.

870…………………………………………960 MHz
cyfrowy LMS, taktyczny RRL, E-GSM, GSM

Pasmo to jest obecnie przydzielone
(lub jest w procesie przydzielania) do powszechnego u˝ycia przez urzàdzenia
krótkiego zasi´gu SRD (ang. Short Range
Device – SRD), np. mikrofony bezprzewodowe, otwieracze drzwi gara˝owych, zdalne, bezkluczowe otwieranie
samochodów itp., dzia∏ajàce przy poziomach mocy do 50 mW. Wyniki szczegó∏owego badania tego pasma pokazujà, ˝e obecny i przysz∏y przydzia∏ pasma
SRD w paÊmie cz´stotliwoÊci 862 – 870
MHz ma ograniczone szanse wspó∏istnieç z wymaganiami wy˝szej mocy
RFID, w tym samym paÊmie. A˝eby wi´c

Dlatego EAN•UCC k∏adzie nacisk
na przydzia∏ w paÊmie 862 – 870
MHz, dla u˝ytkowania przez aplikacje RFID ∏aƒcucha dostaw, z wy˝szymi
dopuszczalnymi poziomami mocy, ni˝
sà dzisiaj przyznane. B´dzie to pierwszy krok w rozwoju prawdziwie globalnego standardu RFID.
EAN International i UCC sà równie˝
bardzo aktywne w dziedzinie standaryzacji na poziomie ISO. Bazujàc na
tym, program GTAG dostarczy rozwiàzaƒ RFID, które sprostajà wymaganiom u˝ytkowników, stosujàc si´ do
pojawiajàcych si´ standardów ISO.

