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A rádiófrekvenciás azonosítás felhasználási területei 
 

A rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) technológiája népszerűségének rendkívül gyors felfutása 
sokoldalú felhasználási lehetőségeivel és gazdaságosságával egyaránt magyarázható. A logiszti-
kában számos, korábban nehezen leküzdhető probléma esetében kínál megoldást. Az alábbiakban 
gyakorlati alkalmazási területeket mutatunk be. 

 

Tárgyszavak: áruazonosítás; rádiófrekvenciás azonosítás; szabvány; konténer; csomagolás; vonalkód. 

 
Régi problémák – 
kísérleti eredmények 
 
A technológia felhasználási feltételei 
 
Az RFID-technika logisztikai felhasználásakor 
felvetődő első kérdés: az RFID-transzponder me-
lyik szinten kell, hogy támogassa az azonosítási 
folyamatot? Ugyanis választani lehet a termék, a 
csomagolás és a rakodólap szintje között. Ez a 
választás befolyásolja a felhasználás gazdaságos-
ságát, viszont egyidejűleg figyelembe kell venni a 
technológia követelményeit is. 
 
Előzetesen tisztázni kell az anyagi és a környezeti 
sajátosságokat. Számos vizsgálat során többek közt 
megállapították, hogy a termékekben, a csomago-
lóanyagokban és a rakodóeszközökben, valamint a 
közvetlen környezetben lévő fémes anyagok, pél-

dául a raktári állványok, erősen befolyásolják az 
RFID használatát. (1. ábra) 
 
A termékek szintjén sok esetben a 13,56 MHz 
nagyfrekvencia alkalmazása ajánlatos, tekintettel a 
jobban behatárolható detektálási tartományra. A 
csomagolás szintjén mind a nagyfrekvencia, mind 
az ultra nagy frekvencia (UHF) használható. Az 
utóbbit a szélesebb detektálási tartomány jellem- 
zi. Mindenesetre a tényleges felhasználás körül-
ményeit előzetesen érdemes megvizsgálni és ele-
mezni. 
 
A fémeken kívül, különösen az UHF esetében, a 
folyadékok elektromágneses hullámokat elnyelő 
tulajdonságait is tekintetbe kell venni. Ezért termé-
kek szintjén a folyadékok hátráltathatják az UHF-
rendszerek bevezetését. 
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1. ábra Különböző anyagok hatása a kiolvashatóságra 
 
 
A 13,56 MHz, ISO 15693, 80x50 mm-es antenna-
felület 
• fémen közvetlenül nem alkalmazható, 
• a fémektől eltekintve a hullámokat áteresztő 

anyagok alig befolyásolják a leolvasási távolsá-
got, 

• a nedves és száraz anyagok között leolvasás 
szempontjából gyakorlatilag nincs különbség, 

• a felerősítési alap jobban befolyásolja a kiolva-
sási távolságot, mint a hullámokat közvetítő 
anyag átbocsátó képessége. 

 
A 868 MHz, EPC 1.19, 97x15 mm-es antennafe-
lület 
• közvetlenül erősíthető fémre is, 

• az üveg alapfelület kedvezőtlenül befolyásolja a 
kiolvasási távolságot, 

• nedves anyagok esetében a kiolvasási tulajdon-
ságok kedvezőtlenebbek, mint szárazak esetén, 

• jobban befolyásolja a kiolvasási távolságot, hogy 
milyen anyagra szerelik a csipet, mint az, hogy 
milyen anyagon keresztül olvassák le a jeleket. 

 
Csoportos leolvasás 
 
A többi azonosítási módszerrel szemben az RFID-
technika előnyei közé sorolják a csoportos átfogás 
lehetőségeit is. Különösen átcsomagolt áruk és 
termékek esetében lehet komoly idő- és költség-
megtakarítást elérni ezzel.  
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Az egyik laboratóriumban valós körülmények kö-
zött végeztek erre vonatkozó kísérleteket. Egy 
csomagon belül lévő és nagyfrekvenciás transz-
ponderekkel ellátott termékek esetében a szállító-
szalag fölé helyezett antennával igen jó detektálási 
eredményeket értek el. Egy rakodólapon lévő 64, 
UHF-transzponderrel ellátott csomag esetében, a 
környezetben lévő fémes tárgyak jelenléte ellenére 
három, különböző oldalakon elhelyezett antenna 
segítségével százszázalékos leolvasási biztonságot 
értek el.  
 
Az egyidejűleg leolvasható adathordozók száma 
azonban korrelációban van a lehetséges relatív 
sebességgel. Ennek megfelelően, amennyiben sok 
a leolvasást igénylő transzponder, a szállítószalag 
sebességét vagy jelentős mértékben csökkenteni 
kell, vagy a leolvasásra kerülő egységeknek egy 
bizonyos ideig az antenna detektálási terében kell 
maradniuk. 
 
A nagyobb biztonság kedvéért egy tárgyat többszö-
rösen megjelölhenek. Így például az előbb említett 
laboratóriumban egy rakodólap hosszoldalain két 
UHF-transzpondert helyeztek el. Ezáltal a paletta 
attól függetlenül azonosítható, hogy melyik oldala 
kerül a detektáló antenna terébe. Viszont itt már 
felmerült a folyadékkal kapcsolatban fent említett 
probléma: a már enyhén nedves fa hordozólap 
nagymértékben megnehezítette a felerősített 
transzponderek detektálását.  
 
 
WLAN és RFID 
 
Sávszélesség vagy hatótávolság? 
 
A raktári logisztika keretein belül igénybe vett 
vezeték nélküli helyi hálózatokra (wireless local 
area networks, WLAN) általában a világszerte 

elterjedt IEEE 802.11g szabvány van érvényben. 
Eszerint a 2,4 GHz fölötti frekvenciákon 54 Mbit/s 
adatátviteli sebesség érhető el. A keskenysávú 
tartományban első látásra lényegesen kisebb telje-
sítményekkel lehet csak számolni. Amennyiben 
azonban a gyakorlati felhasználó számára nem 
annyira a nagy mennyiségű adat átvitelére van 
szükség, mint inkább nagy hatótávolságot akar 
megbízhatóan, zavarmentes feltételek között elérni, 
akkor a keskenysávú rendszerekre eshet a válasz-
tás. Bizonyos esetekben a két lehetőség kombiná-
ciója kínálja az optimális megoldást.  
 
Az üzemek számára kétség kívül a vezeték nélküli 
rendszerek a legmegfelelőbbek. Biztosítják a szük-
séges mozgékonyságot, rugalmasan vehetők 
igénybe és termelékenyek. A nagyközönség is 
egyre inkáb a WLAN-rendszerekre van utalva a 
repülőtereken, a kávéházakban vagy szállodákban, 
ahol azok az internet eléréséhez szinte nélkülözhe-
tetlenek. 
 
A rakodólapok, a kartondobozok vagy az egyes 
termékek azonosítására alkalmazott vonalkódrend-
szereket mindinkább a rádiófrekvenciás  megoldá-
sok váltják fel. A logisztikában a mobil adó-vevő 
terminálokon általában darabszám, rendelési szám-
jelzés, termékszámjelzés stb. jellegű adatokat to-
vábbítanak, ami mindent egybevetve csupán néhány 
száz byte terjedelmet igényel. Az ilyen célokra töké-
letesen megfelelőek a keskenysávú rendszerek. 
 
A WLAN-on belül a hatótávolság eléggé korláto-
zott. Kedvezőtlen körülmények között mindössze 
néhány méter. Tehát aránytalanul sok bázisállo-
másra lenne szükség ahhoz, hogy az egész tevé-
kenységi területet be lehessen fedni. A szélessávú 
rendszerekben a biztonság bonyolult kódolást igé-
nyel, viszont keskenysávú átvitel feltételei között a 
lehallgatás és az adatok manipulálása kizárt.  
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Tökéletesedő vonalkód-leolvasás 
 
A vonalkód nem újdonság. Ma már mindenütt megtalálható és nélkülözhetetlen. A vonalkód mint 

megbízható optikai adathordozó, gazdaságosan alkalmazható minden olyan esetben, ahol elegendő a 

tárgy, a termék egyértelmű azonosítása. Előfeltétel azonban az optikai hozzáférhetőség. A legkülönbö-

zőbb egységekre, dobozokra, rakodólapokra stb. felvitt vonalkódok biztonságos leolvasására a lézer-

sugaras leolvasók váltak be, tekintettel felbontóképességükre, a leolvasási távolságra, a mélységéles-

ségre, valamint a leolvasási sebességre. Amennyiben a vonalkód helyzete kötött (vagyis függőleges 

vagy vízszintes elrendezésű), a hibátlan leolvasáshoz ennek megfelelő lézersugaras készülékre van 

szükség. A soros, az oszlopos és a forgatható tükrös lézersugaras pásztázók alkalmasak erre. Ma már 

természetes követelmény a százszázalékos leolvasási pontosság. A rosszul nyomtatott vagy sérült vo-

nalkódok esetében az ACB (Advanced Code Builder = előzetes kódrekonstrukció) legtöbb esetben ké-

pes bizonyos vonalkódhibák hatásának kiküszöbölésére. Felhasználására olyankor is sor kerülhet, ami-

kor a leolvasókészülék előtt igen nagy szállítási sebességgel elhaladó tárgyakat kell azonosítani. 

 

Az egyik német középvállalatnál rendkívül nagy választékon belül kell az üzletmenetet irányítani. Az 

áru beérkezését és kilépését, általában a raktári készlet nyilvántartását maximális mértékben rugal-

masan kell kezelni. Ez a dokumentációs feladatot csak nagy létszámmal lehetne megoldani. Különösen 

nagy terhet jelent a magasraktáron belül a készlet éves leltározása. Korábban minden terméket le-

számláltak, kézzel beírták a leltári jegyzékbe, majd az adatokat számítógépre vitték.  

 

Nyilvánvaló, hogy az ilyen eljárás esetében milyen nagy a hibalehetőség. Magától értetődő volt itt is az 

áttérés a vonalkódrendszerre. Az adatok felvételére lézersugaras kézi készülékek használatát vezették 

be. Ez a hordozható készülék néhány egyéb jellemző adat rögzítésére is alkalmas. Az ilyen megoldá-

sok azonban még mindig nem elég hatékonyak. Az eredményes logisztikai tevékenység igényeinek ki-

elégítésére ma már lényegesen korszerűbb eljárások állnak rendelkezésre. Mindenek előtt természete-

sen a rádiófrekvenciás azonosítás. 

 
 
Miután a keskenysávú készülékek üzemeltetése 
engedélyhez kötött, az adatátvitelt „saját” frekven-
ciájukon oldják meg. Más tehát nem zavarhatja az 
engedélyezett frekvencia használatát. 
 
A digitális keskenysávú adatátvitel feltételei 
 
Szabadtéren, különböző nagy területű létesítmé-
nyek, például kikötők esetében, nagy hatótávolságra 
van szükség, viszont az adatátviteli sebesség növe-
lése iránti igény korlátozott. Keskenysávú készülé-
kekkel ez könnyen kielégíthető. Az ilyen új digitális 
készülékek pl. 403 és 512 MHz közötti frekvencia-

tartományban, viszonylag kis energiafogyasztással 
működnek, ami az áramforrás, a telepek élettartama 
szempontjából nem közömbös.  
 
A korábbi analóg rendszerekkel szemben a jelmo-
dulálás most már digitális, tehát nincs szükség 
finomhangolásra. A zavaró hatásokkal szembeni 
ellenállás is sokkal kedvezőbb, mivel szelektív 
vételre alkalmas. A hasznos jelek egyértelműen 
megkülönböztethetők a környezeti zajtól. A kor-
szerű készülékek kisméretű ikonjain folyamatosan 
feltűnik az aktuális kapcsolati állapot és a térerő 
jelzése. Ezek a terminálok vonalkód- vagy RFID-
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leolvasókkal is kiegészíthetők. Gazdaságosan 
használhatók minden olyan esetben, ahol kielégítő 
a 19,2 kbit/s adatátviteli sebesség.  
 
 
RFID világszerte 
 
A legtöbb hír természetesen az Egyesült Államok-
ból érkezik az új technika alkalmazásáról (minde-
nek előtt a Wall-Mart és a Védelmi Minisztérium 
előírásainak köszönhetően), de természetesen vi-
lágszerte előretörőben van az RFID. 
 
Japán 
 
A minden hasznos újdonság átvételére hajlamos 
japánok teljes mértékben ki akarják használni ennek 
a vezeték nélküli adatátviteli technológiának vala-
mennyi gyakorlati előnyét. Míg 2003-ban gyakorla-
tilag ismeretlenek voltak Japánban az RFID-címkék, 
addig az egyik legújabb felmérés szerint a megkér-
dezett vállalatok 4,6 százaléka már használja a mód-
szert, 5,5 százalékánál folyamatban van a bevezeté-
se és 13,6 százaléka tervezi az alkalmazását. 
 
Több neves japán elektronikai vállalat közös kez-
deményezésének célja az RFID-technológia elter-
jedésének meggyorsítása. 2005. október végén 
létrehozták a „Home Appliance Electronic Tag 
Consortium” társulást, amelynek célja az „elektro-
nikus címkék” technikájának elterjesztésével kap-
csolatos kérdések tisztázása és megoldása. Az ala-
pító vállalatok között találhatók világszerte ismert 
cégek, pl.: Sony, Toshiba, Hitachi, Panasonic, 
Sanyo Electric, Sharp, Victor Co of Japan, Mitsu-
bishi Electric Corp. Terveik között szerepel a lo-
gisztikai célú felhasználás elterjesztésén túl az 
egyes megoldások összehangolása, közös adatfor-
mátum kialakítása, az észak-amerikai és az európai 
szabványokkal való kompatibilitás megteremtése. 

Az érzékelőkkel, detektorokkal és automatizálási 
rendszerekkel foglalkozó egyik legnagyobb japán 
vállalat – az Omron – a közelmúltban bejelentette, 
hogy húszmillió dollár befektetéssel fejleszti ki 
RFID-technikával foglalkozó részlegét. Komoly 
részesedést kíván megszerezni a rendkívül ígéretes 
világpiacból, miután a Wal-Mart kereskedelmi lánc 
a RFID-technika általános bevezetése mellett dön-
tött. Mindenekelőtt Észak-Amerikában akar ter-
jeszkedni. Potenciális ügyfelei közé sorolja a kis-
kereskedelmet általában, az elektronikus terméke-
ket forgalmazó vállalatokat, a gyógyszeripart, a 
Best Buy kiskereskedelmi láncot és az USA Vé-
delmi Minisztériumát is. 
 
Az Omron tömegben gyártja az RFID-Inlays elne-
vezésű „betéteket”, vagyis a közvetlenül felhasz-
nálható RFID-csip és antenna kombinációját, amit 
a vállalatok pl. árcéduláikon, címkéiken rögzí-
tenek. Az Omron állítása szerint az RFID beté-
teivel ellátott felragasztható címkék 95-98 száza-
lékban hibátlanok, míg az ipari átlag nyolcvan 
százalékos hibamentességet tud csak szavatolni, 
vagyis minden ötödik címke hibás. Az Omron új 
RFID-részlege terjeszkedésének meggyorsítása 
érdekében az USA-ban, Amsterdamban, Kínában 
nyitott irodát. A vállalat vezetősége szerint ez 
a globális kezdeményezés nagy beruházásokat 
igényel. 
 
A Hitachi sem akar kimaradni a világpiacon kínál-
kozó hatalmas lehetőségekből. A közelmúltban 
bejelentette legújabb fejlesztési eredményét, a 
„Mu-Chips” terméket. A mindössze 0,15 mm (!) 
széles és hosszú csip könnyen, akár papírba is be-
építhető. A korábbi Hitachi-termék hosszának 
mindössze a negyede és vastagságának csupán 
nyolcada az új csip, mely a csak olvasható adó-
vevők kategóriájába tartozik (read-only-trans-
ponder). Gyártása folyamán kapja meg egyedi 
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sorozatszámát, amit a későbbiekben nem lehet 
változtatni.  
 
Németország 
 
Németországnak kedvező kilátásai vannak az 
RFID-technológia lehetőségeinek kihasználásában, 
tekintettel jó képességű szoftveres szakembereire 
és fejlett informatikai infrastruktúrájára. Ugyanak-
kor a német szakemberek előnyös helyzetben van-
nak a rendszertechnika, az automatika és a bonyo-
lult gyártástechnológiai folyamatok területein elért 
eredményeikkel is. Mindez predesztinálja a német 
ipart az RFID terén megszerezhető kimagasló 
színvonal elérésére.  
 
Egyesek azonban felhívják a figyelmet arra, hogy 
ma még nincsenek Németországban RFID-mérnö-
kök és RFID-szaktanácsadók, tehát jelenleg még 
szakemberhiány van. A 99 vállalatra és intézetre 
kiterjedő felmérés szerint nincs elegendő szakem-
berük, sőt a jövőben 76%-uk számít ennek a prob-
lémának a súlyosbodására.  
 
A gyártók 81%-a, a felhasználók 75%-a szerint 
hiány van mérnökökből és technikusokból. Pedig 
az RFID-technológiában rejlő hatalmas ipari és 
üzleti lehetőségek kihasználásához igen sok szak-
ember szükséges. Egyébként a megfigyelők szerint 
az USA-ban sem rózsás a helyzet. Pedig ennek a 
technikának széleskörű elterjedése és hatékony 
kihasználása megfelelő szakértelmet igényel. 
 
Innovatív RFID-alkalmazások 
a gyakorlatban 
 
RFID megjelenítővel 
 
A Német Posta vezetésével működő konzorcium 
dolgozta ki az információhordozók teljesen új ge-

nerációját, a DRFID (display + RFID) megoldást. 
Ez az elektronikus etikett a papírcímkékkel szem-
ben újraírható. Az információhordozó két fő rész-
ből tevődik össze:  
• az RFID-csip tárolja az azonosítási információ-

kat,  
• a hajlékony anyagú megjelenítőről további 

elektronikus segédlet nélkül leolvashatók a tá-
rolt adatok.  

 
A megjelenítő az ún. elektronikus tinta (E-Ink) 
technológiáját használja ki: az egyszer már tárolt 
adatok energiaellátás nélkül, hosszabb ideig leol-
vashatók. A tervek szerint rövidesen kidolgozzák 
az új eljárás előnyeit kihasználó gyakorlati megol-
dásokat. 
 
RFID a konténergazdálkodásban 
 
A lipcsei székhelyű Scholz Recycling GmbH euró-
pai viszonylatban vezető helyet foglal el az acél- és 
fémhulladék-újrahasznosító cégek sorában. Több 
mint kétszáz telephelyen gyűjti a másodnyersanya-
gokat, ahol adott esetben elvégzi azok feldolgozá-
sát, majd értékesítését is.  
 
Tevékenységének egyszerűsítése és információfel-
dolgozási rendszerének tökéletesítése érdekében 
2005-ben RFID-technikát felhasználó konténerje-
lölő rendszert vezetett be. Így az adminisztráció 
bármikor nagyon egyszerűen és biztonságosan 
megállapíthatja, pillanatnyilag melyik konténer hol 
található. Ily módon kiküszöbölték a rendelések 
lebonyolításakor korábban gyakori, a kézi doku-
mentáció körülményei között előforduló hibák 
következményeit.  
 
A vonalkódok felhasználása, tekintettel az eléggé 
kíméletlen környezeti hatásokra, nem jöhetett szó-
ba. Az időjárás okozta rongálódás, az elszennyező-
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dés vagy a karcolások a vonalkódot csakhamar 
olvashatatlanná tették volna, ami kizárja a konté-
nerszámozás automatikus nyilvántartásának lehe-
tőségét. 
 
Figyelembe véve a várható külső igénybevételt, a 
konténerekre erősíthető, a mechanikus igénybevé-
telnek jól ellenálló, félgömb alakú RFID-
adathordozót vezettek be. Az érzékeny integrált 
áramkör törhetetlen műanyagba van ágyazva. A 
külső védőfelület jól ellenáll mindenféle durva 
rongáló hatásnak. Eddig kétezer fémhulladék-
befogadó konténerre szerelték fel ezt az új RFID-
konstrukciót.  
 
Az azonosítást érintésmentesen, kisfrekvenciás, 
váltakozó, elektromágneses terű készülékkel vég-
zik. Az új jelölési rendszer leegyszerűsítette a kon-
ténerszámozás nyilvántartását és az információk 
gyors, hibamentes közlését a rendszert kezelő szá-
mítógéppel. Az RFID funkcionális lehetőségei 
bármikor bővíthetők. Megfelelő integrált áramkör 
választásával például a konténerre vonatkozó va-
lamennyi lényeges adat tárolható. Így feleslegessé 
válik az esetleg időrabló visszakeresés az adat-
bankban.  
 
RFID 
a kerékpár-nagykereskedelemben 
 
A Pacific Cycle Ázsiában gyártott kerékpárokat 
forgalmaz az USA egész területén. Ennek megfele-
lően jól kiépített logisztikai rendszert kell üzemel-
tetnie. Az egyik legnagyobb kereskedelmi lánccal 
(Wal-Mart) együttműködve szervezték meg az 
RFID-rendszerű nyilvántartást. A címkék nyomta-
tását, valamint az automatikus információfeldol-
gozó infrastruktura kiépítését, a Zebra Technolgies 
és a Symbol Technologies végezte. Miután a fém 
és a víz problémát okozhat az RFID-technika al-

kalmazásakor, ezért kísérletekkel vizsgálták az 
optimális megoldás feltételeit.  
 
A választott RFID-címke kettős, dipólus antenna-
konstrukcióval rendelkezik, ami kiküszöböli a fém 
jelenléte által előidézett tájolási problémákat. Min-
den kerékpárfogantyúra és a 15–20 kerékpárt szál-
lító konténerekre is RFID-csipet tartalmazó címkét 
erősítettek. Az SAP vállalatirányítási rendszerébe 
épített különleges szoftver kezeli az RFID-
információkat, ami hozzájárult a kiskereskedőktől 
megrendelt szállítmányok irányításának és azok 
átvételének hibátlan nyilvántartásához. A nyomta-
tó–dekódoló szoftver programozza az adatokat, 
majd a címke kinyomtatása előtt ellenőrzi az in-
formációt, hogy helyesen rögzítették-e a csipen az 
elektronikus termékkódot. Ezt követően elvégezhe-
tő a vonalkód és az emberi szemmel leolvasható, 
valamint értékelhető információ kinyomtatása a 
címkére.  
 
A kerékpárokat tároló rakodólapokat ugyancsak 
RFID-címkék alapján azonosítják a különböző 
anyagmozgatási és szállítmányozási folyamatok 
során. Erre az ún. RFID-kapukon áthaladva kerül 
sor. De lehetőség van arra is, hogy kézi leolvasó-
készülékkel azonosítsák az egyes szállítmányokat. 
Az RFID-kapukon átlépő termékekre vonatkozó 
információk az SAP AII rendszerébe kerülnek, 
majd ott feldolgozzák azokat. Az üzemmenetre 
vonatkozó információk alapján lehet pontosan 
megállapítani és ellenőrizni az átvett mennyiséget 
és a készlet alakulását. 
 
Az RFID-címkék költsége az antennaelrendezéstől 
és a címke méretétől függően csaknem tíz cent. A 
rendszer azonban kifizetődik, miután a Pacific 
készletezése ésszerűbbé válik, és csökken a forgó-
tőke nagysága. Ugyanakkor az ügyfelek termékel-
látása teljesen zavartalan lesz.  
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RFID és hőmérséklet-ellenőrzés 
 
Az RFID-technika gyakorlatilag korlátlan lehető-
séget kínál a termék eredetére vonatkozó informá-
ció ellenőrzésére. Azonban a korábban az árun 
felhasznált vonalkód egyes leolvasási műveletei-
nek költsége, beleértve a leolvasókészülékre vo-
natkozó fajlagos beruházási költséget is, az RFID-
technika alkalmazási költségének csupán töredékét 
teszi ki. Viszont egy svájci élelmiszeripari keres-
kedelmi hűtőlánc az eljárást rendkívül eredménye-
sen, egészen újszerűen veszi igénybe.  
 
Egy vendéglők és ABC-áruházak számára minő-
ségellenőrzést végző hűtőipari szakember a termé-
kek hőmérséklet-változásait számítógépén regiszt-
rálja. A hőmérséklet-adatokat egy vezeték nélküli 
adó-vevő készülék (amit az eladótér mennyezeté-
nek közelében helyeztek el), az interneten keresz-
tül, tíz percenként továbbítja a központi számító-
gépbe, amelyik azokat dokumentálja. A képernyőn 
megjelenő adatok színkódolása hívja fel a figyel-
met a megengedett hőmérséklettől való eltérésre.  
 
A hűtőberendezés esetleges kimaradására reagáló 
jelzés azonnali beavatkozásra hívja fel a figyelmet. 
Ezzel rendkívül nagy anyagi károkat lehet meg-
előzni. Tervbe vették a rendszer kiterjesztését a 
beszállítási folyamatra. Egy detektor a hűtőkocsi-
ba, egy-egy detektor pedig a rakodólapokra kerül. 
Tehát a mélyhűtőlánc ellenőrzése teljesen folyama-
tossá válik. Feltételezhető, hogy az ilyen hőmér-
séklet-ellenőrző és -jelző rendszerekre kórházak 
vérbankjai is igényt fognak tartani. 
 
RFID és hadászat 
 
Az USA védelmi minisztériuma az RFID-technikát 
már több mint egy évtizede használja. A készletek 
 
 

nyilvántartására igénybe vett aktív RFID-címkék 
lehetővé teszik a szállítmányok típusának és meny-
nyiségének pontos felmérését. Ezáltal kiküszöböl-
hető a felesleges készletezés. Például a frontvona-
lak mögé érkező helikopterek és páncélozott jár-
művek alkatrészei így a valóban fellépő igények 
kielégítését szolgálhatják. 
 
A korábban Irakban szerzett kedvező tapasztalatok 
alapján az amerikai védelmi minisztérium világ-
szerte kiépítette az RFID-infrastruktúrát. Ezeröt-
száz olvasó-író állomást telepítettek. Az állomáso-
kon begyűjtött információkat központi adatbank 
dolgozza fel. Minden egyes RFID-címke útja pon-
tosan követhető. Az egyes információkhoz akár a 
frontvonalban is hozzá lehet férni egy mobil 
leolvasóegység és egy rádiómodem (vagy műhol-
das kapcsolat) révén. 
 
A jövőben olyan passzív RFID-címkék használatá-
ra fognak áttérni, mint amilyeneket a Wal-Mart 
vezetett be. Mielőtt egy termék, egy rakodólap 
vagy egy doboz elhagyja a logisztikai központot, 
ráerősítik az RFID-címkét. Ezeket automatikusan 
leolvassák, amint a haderő valamelyik nagy ellátási 
állomására kerülnek. A konténerek, rakodólapok, 
dobozok nyitásakor ismét sor kerül a passzív 
RFID-címkék leolvasására. 
 
Az anyagnyilvántartás pontosságának és megbíz-
hatóságának növelése révén öt év alatt 1,7 milliárd 
dollár takarítható meg. Egyidejűleg a csapatok 
harcieszköz-ellátását is javítani fogja az új rend-
szer, mivel azzal meg lehet akadályozni az olyan, 
korábban nem is egyszer előforduló eset megismét-
lődését, amikor egy több millió dollár értékű harci 
eszköz raktárban porosodik ahelyett, hogy a csapa-
tok igényeit kielégítené. 
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Az összeállítást készítette Barna Györgyné 
 

 
Csak a módszerek változtak, a probléma ugyanaz marad … 

 

 
 

BME OMIKK 

ÜZEMFENNTARTÁS–KARBANTARTÁS 
Havonta a karbantartásról, hogy a szakismeretét is karbantarthassa… 
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