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1. A KUTATÁS CÉLKIT�ZÉSEI 

�.�. A KUTATÁSI TÉMA AKTUALITÁSA 

Az ipari termelésben az �970-es évekt�l a korábbi termeléstervezési módszerek gyökeres 
átalakulása ment végbe a felhasználói igények változása következtében. Ekkor jelentek meg a 
rugalmas gyártórendszerek, melyeknek legf�bb jellemz�i a rugalmas automatizáltság és a 
nagy termelékenység. Stratégiai koncepciójuk a CIM (Computer Integrated Manufacturing) 
elvben realizálódott. A CIM elv� rugalmas gyártórendszerek egyik alapvet� sajátossága, hogy 
információs kapcsolódási felületeken keresztül on-line kapcsolat áll fenn a termelési folyamat 
anyagáramlása és a vállalati információs hálózat információáramlása között [�33], [�34], 
[�35], [�45], [254], [255]. 

Kezdetben az információs kapcsolódási felületeket egyszer� mechanikus és elektro-
mechanikus azonosító rendszerekkel (mechanikai kontaktusok és kapcsolók, induktív és 
kapacitív jeladók) alakították ki. Ezek a rendszerek azonban fokozatosan elvesztették 
jelent�ségüket csekély információ s�r�ségük, adattartalmuk és kis hatótávolságuk miatt. 

Az anyagmozgatási rendszerek automatizálásának gyors fejl�dése révén egyre nagyobb 
jelent�ségre tettek szert az érintkezés nélküli automatikus azonosító rendszerek. Ezeknek a 
rendszereknek a legf�bb feladata a termelési folyamatban áramló tárgyak meghatározott 
identifikációs pontoknál történ�, automatikus úton való, gyors, biztonságos és kifogástalan 
felismerése bizonyos távolságból. Az azonosítás történhet az azonosítandó tárgy álló 
helyzetében (statikus üzem) vagy annak bizonyos sebességgel történ� haladása közben 
(dinamikus üzem). 

Ipari logisztikai rendszerekben legrégebben és legelterjedtebben alkalmazott automatikus 
azonosítási technika a vonalkódos azonosító rendszer. Az információhordozót (etikett) opto-
elektronikus úton leolvasó vonalkódos rendszer azonban - etikettjének rögzített adattartalma 
miatt – kizárólag centrális irányítási rendszer kiépítése mellett alkalmazható. 

Automatizált anyagmozgató rendszereknél az elmúlt évtizedben egyre szélesebb körben 
alkalmazzák a különböz� típusú rádiófrekvenciás azonosító (RFID – Radio Frequency 
Identification) rendszereket a vonalkódos azonosító rendszerek helyett. Térhódításuk 
alapvet�en két tényez�nek köszönhet�. Egyrészt az RFID rendszerek - a vonalkódos 
technikával szemben - számos el�nyös tulajdonsággal rendelkeznek (pl. változtatható 
adattartalom, nagy memóriakapacitás, nincs szükség az adathordozóra való közvetlen 
rálátásra (no sight of light), durva környezeti hatásokkal szembeni nagyfokú ellenálló 
képesség, nincs mozgó alkatrész a rendszer alkotóelemeiben, ebb�l következ�en hosszabb 
élettartam és karbantartásmentes üzem). Másrészt, az alkotóelemek gyártástechnológiai 
fejlesztésének köszönhet�en, az RFID rendszer teljes élettartamára vonatkoztatott költsége 
szempontjából is versenyképessé váltak a vonalkódos azonosító technikával szemben. Az 
elektronikus adathordozó programozhatósága révén megnyílt a lehet�ség a decentralizált 
irányítási rendszerek alkalmazása felé. 

A rádiófrekvenciás azonosító rendszerek legelterjedtebb típusa az induktív elven m�köd�
RFID rendszer. Ipari logisztikai rendszerekben, anyagmozgatási folyamatoknál els�sorban a 
kis frekvenciájú (<� MHz), kis hatótávolságú (max. � m) induktív RFID rendszereket 
alkalmazzák, mivel az automatizált anyagmozgató berendezésekkel kialakított 
anyagmozgatási útvonalaknál ez a távolság az elektronikus adathordozó és az olvasóegység 
között az esetek dönt� többségében elegend�, ugyanakkor az ipari környezetb�l fakadó 
elektromágneses és egyéb zavarok elkerülése érdekében az adatátviteli tartományt 
minimálisra kell szorítani. Ezeket az induktív RFID rendszereket az esetek túlnyomó 
többségében dinamikus üzemben alkalmazzák, amikor is az anyagáramlási útvonalon haladó 
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tárgyra rögzített elektronikus adathordozó az azonosítandó tárgyat szállító anyagmozgató 
berendezés által meghatározott sebességgel halad el az identifikációs pontnál fixen telepített 
olvasóegység el�tt, és az elhaladás közben valósul meg a kommunikáció a két 
RFID alkotóelem között. 

Az ipari logisztikai rendszerek automatizált anyagmozgató rendszereinél az anyagmozgató 
berendezések irányítása programozható logikai vezérl�kkel (Programmable Logic Controller 
– PLC) megoldott. Az anyagmozgatási folyamatban áramló tárgyak azonosítására és 
nyomonkövetésére alkalmazott induktív rádiófrekvenciás azonosító rendszerek pedig 
közvetlenül a PLC-khez, mint fels�szint� irányító egységhez csatlakoznak, rajtuk keresztül 
integrálódnak az informatikai rendszerbe. Az RFID rendszerek tehát a termelési folyamatot 
figyel� és nyomonkövet� termelésirányító rendszer szenzorainak tekinthet�k.

Az értekezés tárgykörébe tartozó ipari logisztikai rendszerek információs adatbázisa egyre 
b�vül a felmerül� igényeknek megfelel�en (termeléstervezés és irányítással, 
min�ségirányítással, környezetirányítással, munkavédelemmel, balesetvédelemmel 
kapcsolatos adatok), amelynek következtében az elektronikus adathordozóban, mint mobil 
adattároló egységben - decentralizált termelésirányító rendszerek alkalmazása esetén - egyre 
nagyobb mennyiség� adat tárolására van szükség. Alapvet�en két nagy csoportra oszthatók az 
elektronikus adathordozó által "szállított" információk: Az egyik csoport a tárgyat szállító 
anyagmozgató rendszernek és az általa kiszolgált technológiai rendszernek a vezérléséhez 
szükséges adatok. Ezek tulajdonképpen megfelel� struktúrában felépített vezérl�bitek 
halmaza. Helyigény�k az adathordozó memóriájában csekély. A másik, felhasználási 
területt�l függ�en sokkal nagyobb memória igény�, adatcsoport a "szöveges" információk 
halmaza. Ezek az információk hordozhatják a tárgy termelési és min�ségügyi szempontból 
legfontosabb jellemz�it (pl. méret, tömeg stb.), annak termelés-tervezés és -irányításhoz 
szükséges adatait (pl. id�adatok), statisztikai adatfeldolgozáshoz adatokat és még számos 
alkalmazás-specifikus adatot. Ezeket az adatokat az adathordozó, mint mozgó adatbázis 
szállítja magával. A termelési folyamat során a megfelel� identifikációs pontokon részben 
vagy teljes egészében kiolvasásra kerülnek, vagy átprogramozhatók. Az eddigiek alapján 
megállapítható, hogy az RFID rendszerek ipari logisztikai rendszerekben való alkalmazásánál 
az azonosítási/nyomonkövetési feladat mellett dönt� szerepet kap a mobil adattárolási 
funkció, amely dönt�en befolyásolja az alkalmazható RFID rendszerek körét, a megfelel�
RFID rendszer kiválasztásának kritérium-rendszerét, illetve új, speciális problémákat vet fel. 

�.2. A KUTATÁS CÉLKIT�ZÉSEI

Az eddig leírtak alapján az alábbi kérdések merülnek fel egy induktív RFID rendszer ipari 
logisztikai rendszerekben történ� alkalmazásakor mind tervez�i, mind forgalmazói, mind 
pedig felhasználói oldalról: 

- Melyek azok az alkalmazandó RFID rendszert�l függ� logisztikai, illetve 
RFID rendszert�l független egyéb paraméterek, amelyek dönt�en befolyásolják egy 
induktív RFID rendszer dinamikus üzemben történ� alkalmazhatóságát az ipari 
logisztikai rendszerek anyagmozgatási folyamataiban? 

- Hogyan határozhatók meg ezek a paraméterek akár méréstechnikai, akár szimulációs 
módszerekkel, illetve milyen határtartományon belül képesek biztosítani egy 
RFID rendszer biztonságos m�ködését dinamikus üzemben? 

- Milyen összefüggés áll fenn a feltárt paraméterek között, hogyan hatnak egymásra, és ez 
milyen mértékben befolyásolja az egyes paraméterek határtartományát? 

A szakirodalmi áttekintés alapján (2. fejezet) megállapítottam, hogy az RFID rendszerek 
dinamikus üzeménél jelentkez� kommunikációs problémák az RFID rendszerek megbízható 
alkalmazhatóságának sarkalatos pontja, ugyanakkor igen kevés számban található olyan 
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szakirodalom, amely a problémák feltárásával, azok megel�zésének lehet�ségeivel és a 
megel�zést el�segít� technikákkal foglalkozna. 

Értekezésem célja tehát, a szakirodalom ezen a téren mutatott hiányosságára való 
tekintettel, az induktív rádiófrekvenciás azonosító rendszerek dinamikus üzemben történ�
alkalmazhatóságának vizsgálata, különös tekintettel az ipari logisztikai rendszerek 
anyagmozgatási folyamataiban alkalmazott rendszerekre. A Budapesti M�szaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem, Épít�gépek, Anyagmozgató Gépek és Üzemi Logisztika 
Tanszékén az ezirányú kutatások �994-ben kezd�dtek. Kialakításra került az OMFB 
támogatásával, a Mec 94-�622 számú, "Számítógépes hálózatokról kommunikáló hálózati 
PLC rendszerek és identifikációs szenzorikai elemei infrastruktúra rendszerének 
megteremtése az ipari, tervezési és logisztikai folyamatok laboratóriumi szint�
oktatásához" cím� projekt keretében egy automatizált anyagmozgató és logisztikai rendszer, 
amely eszközbázisul szolgált a kutatási bázis kialakításához [�36], [�39], [�40], [�4�]. 
Kutatásomat nagymértékben segítette az OTKA T020699 számú, "Intelligens anyagmozgató 
rendszerek identifikációs hibáinak javítása öntanuló algoritmusok segítségével" cím� téma 
[�37], [�38], [�42], [�43], [�44], amely anyagi alapot biztosított a kutatáshoz közvetlenül 
szükséges hardver és szoftver eszközök beszerzésére, illetve az 
OMRON Electronics Hungary Kft., amely eszköztámogatással lehet�vé tette az iparilag is 
alkalmazható eszköztípusok felhasználását. 

�.3. AZ ÉRTEKEZÉS FELÉPÍTÉSE 

Értekezésemben, az induktív rádiófrekvenciás azonosító rendszerek dinamikus üzemben 
történ� alkalmazhatóságának vizsgálatán belül, a PLC-hez csatlakoztatható induktív 
RFID rendszerek alkalmazhatóságát vizsgálom egy OMRON V600 típusú RFID rendszer 
segítségével. 

A 2. fejezetben megadott szakirodalmi áttekintés után, a 3. fejezetben bemutatom a 
rádiófrekvenciás azonosító rendszerek felépítését és alkotóelemeit, összefoglalom f�bb
jellemz�it és csoportosítási lehet�ségeit, különös tekintettel az induktív rádiófrekvenciás 
azonosító rendszerekre. 

A 4. fejezetben az induktív RFID rendszerek m�ködésének fizikai alapjait, általános 
felépítését és alkotóelemeit tárgyalom. A fejezet végén összefoglalom a vizsgálat tárgyát 
képez� OMRON V600-as RFID rendszer jellemz�it.

Az értekezés 5. fejezetében az induktív RFID rendszerek dinamikus üzemével és a 
dinamikus üzemet befolyásoló paraméterek vizsgálatával foglalkozom. 

Az 5. fejezeten belül Az 5.�. fejezetben értelmezem az RFID rendszer statikus és 
dinamikus üzemét, összefoglalom az induktív RFID rendszerek üzemi m�ködését befolyásoló 
tényez�ket és definiálom a logisztikai paraméter fogalmát. 

Az 5.2. fejezetben bemutatom azokat az általunk kidolgozott méréstechnikai és analitikus 
vizsgálati módszereket, és azok mérési eredményeit egy konkrét RFID rendszerre 
végrehajtva, amelyek segítségével a logisztikai paraméterek és az RFID rendszer dinamikus 
üzemét befolyásoló egyéb tényez�k vizsgálhatók, illetve egymásra gyakorolt hatásuk 
elemezhez�. Ebben a fejezetben csak azoknak a vizsgálati eljárásoknak az eredményeit 
mutatom be, amelyeknél a vizsgált RFID rendszer elemei között az adatkommunikáció ideális 
körülmények között került végrehajtásra (megadva az ideális körülmény fogalmának pontos 
definícióját).

A 6. fejezetben az anyagmozgató rendszernek a szállított tárgyra, illetve a tárgyon 
elhelyezett elektronikus adathordozóra vonatkozó paramétereit, és ezeknek a paramétereknek 
az RFID rendszer dinamikus üzemére gyakorolt hatását vizsgálom. 
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A 6. fejezeten belül a 6.�. fejezetben az azonosítandó tárgyon elhelyezett elektronikus 
adathordozó olvasó egységhez viszonyított elhelyezkedéséb�l (orientációjából) származó, 
RFID rendszer dinamikus m�ködését befolyásoló hatásokat vizsgálom. 

A 6.2. fejezetben pedig az automatizált anyagmozgató berendezés iránytartási 
problémáiból származó hatásokat vizsgálom és értékelem két automatizált anyagmozgató 
gépen (kétpályás függ� konvejor és hajtott görg�sor egyenes pályaszakaszán) végzett mérési 
vizsgálatok eredményei alapján. 

A 7. fejezetben tézisszer�en összefoglalom az új tudományos eredményeket. 
A 8. fejezetben rámutatok az új todományos eredmények gyakorlati alkalmazhatóságára és 

megadom a továbbfejlesztési lehet�ségeket. 

Az értekezés összesen �52 oldalból áll, melynek tartalmi része az irodalomjegyzékkel és 
tartalomjegyzékkel együtt ��8 oldal. A tárgyalt anyagot 82 db szövegközi ábra, �5 db táblázat 
és 38 db egyenlet teszi szemléletesebbé. Az értekezésben megadott vizsgálati módszereknek 
és méréstechnikai vizsgálatok eredményeinek részletesebb kifejtéséhez a tartalomjegyzék 
után elhelyezett �0 db MELLÉKLET nyújt segítséget. 
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2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

A kutatási témámhoz kapcsolódó szakirodalom feldolgozásának célja egyrészt a témához 
kapcsolódó ismeretek megszerzése, elsajátítása, másrészt a kutatási irányomban végzett egyéb 
kutatások és eredmények feldolgozása és értékelése. 

Jelen fejezet szakirodalmi feldolgozása közel 35 könyvet, doktori disszertációt, 
diplomamunkát és szakkatalógust, illetve mintegy �50 folyóiratcikket és közel ugyanennyi 
elektronikus közleményt tekint át. A rádiófrekvenciás azonosító rendszerekhez kapcsolódó 
publikációk dönt� többsége a ‘90-es években jelent meg, ami a téma aktualitását mutatja. 

A rádiófrekvenciás azonosító (Radio Frequency Identification – RFID) rendszer az 
automatikus azonosítási technikák közé tartozik. A [6], [9], [65], [��2], [247] publikációk 
áttekintést adnak az iparban és egyéb területeken napjainkban alkalmazott legfontosabb 
automatikus azonosító rendszerekr�l.

A rádiófrekvenciás azonosító rendszereket tárgyaló publikációk és az elektronikusan elérhet�
Web-oldalak egy jelent�s része általánosságban tárgyalja 

- az RFID rendszerekkel kapcsolatos alapfogalmakat [5], [38], [39], 
- az RFID rendszerek alkotó elemeit, m�szaki és egyéb jellemz�it illetve m�ködési elvüket 

[�], [4], [6], [��], [�2], [�9], [27], [54], [6�], [7�], [�00], [��5], [��7], [�32], [2�5], 
[2�6], [225], [243], [245], [248], 

- a komplett RFID rendszereket és alkalmazásukat [53], [66], [�30], [�50], [�64], [�80], 
[�8�], [�84], [�85], [�86], [�94], [204], [208], [2�5], [2�7], [25�], 

- az RFID rendszerek tervezésének alapjait [26], [�57], [�59], [�6�], [�62], [230]. 

A rádiófrekvenciás azonosító rendszerekkel kapcsolatos alapismereteket tárgyaló publikációk 
közül kiemelt jelent�ség� Finkenzeller [64] és Gerdeman [79] m�ve. Finkenzeller [64] 
összefoglalja az RFID rendszerekkel kapcsolatos összes ismeretanyagot. Gerdeman [79] a 
szállítmányozás területére koncentrálva mutatja be az RFID rendszereket, részletesen 
tárgyalva a területhez kapcsolódó szabványokat is. 

Halliday [92] által �998-ban, és Frost & Sullivan [74], [75], [76], [77] �998-2000 között 
végzett piackutatások szerint az RFID rendszerek piaca fejl�dik a legdinamikusabban az 
automatikus azonosító rendszerek közül. Arnold [�3] és Finkenzeller [64] piaci felmérései 
pedig azt mutatják, hogy a rádiófrekvenciás azonosító rendszerek közül az induktív 
RFID rendszerek uralják a piac 90÷95 %-át. 

Bár az RFID rendszereket már a II. Világháborúban alkalmazták katonai célokra harci 
repül�gépek azonosítására (Identify Friend or Foe – IFF rendszerek), illetve a ‘60-as évekt�l
nukleáris és egyéb veszélyes anyagok és azok kezelésével foglalkozó személyek 
azonosítására, mégis a civil szférában való alkalmazásuk története csak �977-t�l számítható 
[39], [59]. Ekkor került ugyanis piacra két - az állatazonosítás területén bevetett - 
RFID rendszer. Az állatazonosítás területén alkalmazott RFID rendszereket tárgyalják a 
[�28], [�29] és [�9�] irodalmak. 
A rádiófrekvenciás rendszerek más automatikus azonosító rendszerekkel szemben nyújtott 
el�nyeik miatt terjedtek el szerte a világon a fent említett mértékben. A ’80-as évek elejére 
sokféle RFID rendszer jött létre, �983-ra szinte minden hullámsávban üzemeltek már 
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RFID rendszerek (LF, MF, VHF, UHF, mikrohullám), melyek m�ködési elve is különböz�
alapokon nyugvott. 
�972-ben jelent meg az els� - katonai célokat szolgáló - rádiófrekvenciás adatátvitelen alapuló 
azonosító kártya, amely az érintkezésmentes chipkártyák �sének tekinthet�, annak ellenére, 
hogy felépítésében alíg hasonlított a manapság alkalmazott digitális RFID technológiával 
m�köd� rendszerekre. A chipkártyák legf�bb felhasználási területe a bankszféra és a beléptet�
rendszerek. Több könyv és publikáció tárgyalja részletesen az érintkezéses (kontakt) és 
érintkezés-mentes chip- és memória-kártyákat, illetve alkalmazásaikat [23], [37], [40], [62], 
[80], [�02], [�54], [�63], [�95], [250]. 
A nagyhatótávolságú mikrohullámú - IFF rendszerhez hasonló - RFID rendszereket a civil 
szférában el�ször az amerikai államvasutak vasúti kocsijainak azonosítására kezdték el 
alkalmazni. Azóta elterjedten alkalmazzák a közúti és logisztikai folyamatoknál járm�vek,
nagyméret� tárgyak, egységrakományok azonosítására. Nagyfrekvenciás és mikrohullámú 
rendszereket mutatnak be a [2], [�0], [57], [58], [63], [83], [84], [85], [86], [87],[�05], [�06], 
[�07], [�08], [��9], [�67], [�87], [�92], [2�8], [237], [239] közlemények. 
A kereskedelem területére a logisztikai láncokban alkalmazott mikrohullámú rendszereken 
kívül az ún. áruházi lopásgátló (Electric Article Surveillance - EAS) rendszerekkel sikerült 
betörni [7]. Felépítésüket tekintve ezek a rendszerek tekinthet�k a legegyszer�bb
RFID rendszereknek. 
A rádiófrekvenciás azonosító rendszerek speciális területét képezik az optikai és a felületi 
akusztikus hullám elvén m�köd� RFID rendszerek ([�49], [23�], illetve [58]). 
Az iparban inkább a kis és közepes frekvenciatartományon üzemel�, induktív elven m�köd�
RFID rendszerek terjedtek el. Ennek legf�bb okai: 

- az ipari alkalmazások dönt� többségénél a kis hatótávolság is elegend� (<� m), így a 
környezetb�l származó zavaró hatások kevésbé befolyásolják a rendszer m�ködését,

- az RFID elemek helyigénye kicsi, 
- olcsóbbak, mint a nagyfrekvenciás rendszerek. 

Induktív RFID rendszerek ipari alkalmazásaira mutatnak példát az alábbi publikációk: [3], 
[�8], [20], [25], [28], [63], [67], [68], [�04],[�05], [�06], [�07], [�08], [��6], [�88], [�89], 
[�98], [2�2], [222], [240], [242], [249], [257]. 

Az egyes rádiófrekvenciás azonosító rendszertípusok bizonyos felhasználási területeken 
való széleskör� elterjedése maga után vonta az RFID rendszerek szabványosításának 
szükségességét. Az els� nemzetközi szabványok az állat-, illetve konténer-azonosítás 
területén jelentek meg ([26�], [262], illetve [258]-[260). Ezeket követte a kontakt és 
érintkezés-mentes, chipkártyás azonosító rendszerek szabványosítása ([264]-[272]). További 
nemzeti és nemzetközi szabványok készültek az egységrakomány azonosítás területén 
alkalmazott, 850÷950 MHz és 2.4÷2.5 GHz frekvenciatartományon üzemel�, mikrohullámú 
rendszerekre (ANSI MH5.�.9-�990), a közúti és vasúti szállításban alkalmazott 
RFID rendszerekre, illetve a megmunkáló szerszámoknál alkalmazható adathordozók 
méretére vonatkozóan (DIN/ISO 69873). 
Más RFID rendszer felhasználóknál - különösen az ipar területén - már nem olyan egyértelm�
a szabványosítás kérdése. Nagyon sokféle RFID rendszer létezik, amelyek azonban a 
szabványosítás hiányában zárt rendszereket alkotnak és egyáltalán nem kompatibilisek 
egymással. Sharp [2�9], [223], [224], Halliday [90], [9�], [92], Harmon [96], [97], [98], 
Howell [�07], Oehlmann [�82] és Pier [�90] a rádiófrekvenciás azonosító rendszerek 
szabványosításával kapcsolatos problémákkal foglalkoznak. Chartier és Furness [�93] kutatási 
jelentésükben összefoglalják azokat a feladatokat, amelyek nyílt rendszereknél az 
RFID technológiát kompatibilissá teszik a vonalkód azonosítással, ezzel lehet�vé téve a 
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rádiófrekvenciás adat kommunikációs (radio frequency data communication - RFDC) 
rendszerekben való integrált alkalmazásukat. 

Davis [39] és Winter [65] munkái alapján a ‘80-as évek közepét�l az RFID rendszerek 
fejlesztésében az alábbi trend figyelhet� meg: 

- az RFID rendszerek alapvet� jellemz�inek javítása (az elektronikus adathordozó 
energiafelvételének csökkentése, az adatátviteli sebességnek, az olvasási tartománynak, 
az adathordozó élettartamának, az RFID rendszerelemek megbízhatóságának, illetve 
környezeti hatásokkal szembeni ellenállóképességüknek növelése), 

- árcsökkentés a versenyképesség javítása érdekében, 
- a rendszer elemek geometriai méretének csökkentése. 

A fejlesztésekhez szorosan kapcsolódik a chip- és antenna-gyártási technológia [40], [60], 
[�20], [220], illetve az akkumulátor technológia [��8] fejlesztése. A fejlesztéseknek 
köszönhet�en az RFID rendszerek további piacokat hódítottak el más típusú automatikus 
azonosító technikáktól, illetve új alkalmazási területekre voltak képesek betörni (pl. 
immobilizer rendszerek [24], [53], [�08], [204], [256]). 

A ’90-es évek elejét�l a fejleszt�k új irányvonalakat t�ztek ki az RFID rendszerek 
tökéletesítése, illetve az új igények kielégítése érdekében. Jelenleg a legfontosabb feladatok: 

- az RFID rendszerek biztonságának növelése [64], 
- az egyre növekv� adatmennyiség tárolhatóságának és átvihet�ségének érdekében az 

elektronikus adathordozók memóriakapacitásának növelése, a mez�programozhatóság 
megoldása és fejlesztése, illetve finomabb memória partícionálási megoldások 
kidolgozása, 

- az új alkalmazási területek meghódítása érdekében az antikollíciós rendszerek 
fejlesztése [97], [98], [99], [�58], és az adathordozók egyéb kiegészít�
szenzorfunkciókkal való ellátása [207], 

- az RFID rendszerek nyílt rendszerekként való alkalmazhatósága érdekében pedig multi-
rendszer� olvasók és adathordozók kifejlesztése. 

A felhasználó számára a legnehezebb feladat azoknak a követelményeknek a 
megfogalmazása, amelyek alapján az alkalmazáshoz leginkább megfelel� RFID rendszert ki 
lehet választani. 
Több publikáció is foglalkozik a rádiófrekvenciás azonosító rendszerekkel szemben 
támasztott követelményrendszer felállításával [234] [235] [236]. 
Arnold [�5] [�7] az ipari rendszerekre vonatkozóan elemzi az RFID rendszerek alkalmazási 
lehet�ségeit és korlátait. 
Arnold és Reuter [�6], illetve Reuter [�99] [200] az alkalmazndó RFID rendszerrel szemben 
támasztott követelményeket három csoportra osztja: 

- a m�szaki peremfeltételek (üzemi frekvencia, adatátviteli tartomány, adatátviteli sebesség 
és id�, memóriakapacitás, geometriai forma és méret, élettartam, kiegészít� biztonsági 
megoldások stb.), 

- környezeti feltételek, illetve a környezeti hatásokkal szembeni ellenállóképesség, 
tolerancia (mechanikai, klimatikai és kémiai hatások, elektromágneses zavarások, 
RFID elemek egymáshoz viszonyított orientációja, fém jelenléte, RFID elemek között 
elhelyezett idegen tárgy stb.), 

- a felhasználó által támasztott egyéb speciális igények (pl. hajlékony transponder, 
mosással szembeni nagyfokú ellenálló képesség stb.). 
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A legtöbb gyártó arra törekszik, hogy minél több információt nyújtson RFID rendszereinek 
m�szaki jellemz�ir�l. Az RFID rendszerek statikus üzemben való alkalmazása szempontjából 
az egyik legfontosabb m�szaki paraméter a statikus adatátviteli tartomány, ezért a legtöbb 
gyártó minden rendszerkonfigurációra megadja ezeket mérési adatok alapján [�7�] [�72] 
[�73] [�75] [�76] [�78] [�79]. Dinamikus üzemben alkalmazott RFID rendszerek esetén az 
adatátviteli tartomány és az adatok átviteléhez szükséges, az átvitt adatmennyiségt�l függ�
id� együttesen határozza meg az elektronikus adathordozónál alkalmazható maximális 
sebességet. A gyártó cégek ezért közelít� függvényeket adnak meg az adatátviteli id�re, és 
tesztméréseket végeznek bizonyos adatmennyiség, illetve olvasó egység-adathordozó távolság 
esetére a maximális adathordozó sebesség meghatározására [�7�] [�72] [�73] [�75] [�76] 
[�78] [�79]. Ezek az információk azonban csak tájékoztató jelleg�ek, sok esetben kevésnek 
bizonyulnak, és kiegészítésre szorulnak. 

Ezért nagy jelent�séggel bírnak azok a kutatások, amelyek els�dleges céljuknak a 
rádiófrekvenciás azonosító rendszerek alkalmazásorientált vizsgálatát t�zték ki. 

Kern és Pikelmann [�28] az állatazonosításhoz alkalmazott, b�rbe injektált adathordozók 
olvashatóságának kérdésével foglalkozott. Felmerült a probléma, hogy az azonosító kapun 
keresztül haladó szarvasmarhák nem minden esetben azonosíthatók egyetlen antennával. A 
laborvizsgálatok kimutatták, hogy állóhelyzetben az adathordozó kiolvasása �00%-os
biztonsággal végrehajtható, míg mozgó állat esetén az olvasás bizonytalanná vált. Ennek 
megfelel�en egy olyan rendszert dolgoztak ki, amelyben két antenna m�ködik szinkronban 
együtt, és azonos elektromágneses teret hoznak létre. A laborvizsgálatok és a rendszertelepítés 
utáni tesztelés is azt mutatta, hogy két antennával a mozgó állat azonosítása is �00%-os
biztonsággal hajtható végre. A tanulmányban a szerz�k ugyan megemlítik, hogy a bizonytalan 
olvasás az állat mozgásával lehet összefüggésben, azaz az állat antennától való távolságának 
változásával, az állat sebességével és az antennához viszonyított orientációjával van 
kapcsolatban, de pontos magyarázatot nem tudtak adni. Az okok felkutatása helyett egy új, 
költségesebb rendszert alakítottak ki. 

Nieuwkoop [�69] és az AIM International által kiadott ú.n. White Paper [6] az 
RFID rendszerek adatátviteli tartományát meghatározó tényez�ket foglalja össze. 

Beigel [2�], [22] a passzív, induktív, rögzített kódú RFID rendszerek m�szaki jellemz�ivel 
kapcsolatos követelményeket foglalja össze halászati alkalmazásoknál. Részletesen tárgyalja 
az egyes RFID komponensek m�szaki jellemz�i között fennálló összefüggéseket a tervezés és 
bármilyen alkalmazáshoz való kiválasztás szempontjából, különös tekintettel a dinamikus 
üzemre vonatkozó paraméterekre (adatátviteli tartomány, átvitt adatmennyiség, adatátviteli 
id�, adathordozó sebesség). Tanulmányában megadja az RFID rendszerek egyes m�szaki 
jellemz�inek meghatározásához szükséges mér�eszközöket és mérési eljárásokat: 

- olvasó egység által létrehozott energia mez� er�sségének és irányítottságának 
meghatározása RF Gaussméter segítségével, 

- adatátviteli id� meghatározása speciális, teszt jelet kibocsátó elektronikus adathordozó 
segítségével, 

- adott RFID rendszernél alkalmazható maximális sebesség meghatározása egy speciális 
eszköz segítségével különböz� elektronikus adathordozó orientációk esetén. Az eszköz 
lehet�vé teszi az elektronikus adathordozók meghatározott sebességgel történ� térbeli 
mozgatását az olvasó egység el�tt.
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- olvasó egység által kibocsátott sugárzás mérése, és az erre vonatkozó el�írásokkal való 
összevetése megfelel�ség szempontjából egy szabványosított mér�-berendezés 
segítségével. 

Hasonló megállapításra jut az RFID rendszer jellemz�ivel kapcsolatban Farnham [70] szintén 
az állatazonosítás területén. Farnham problémaként veti fel, hogy az RFID rendszereket 
általában csak optimális körülmények között vizsgálják, azaz csak ideális orientáció esetére, 
interferenciamentes környezetben, holott az orientáció nagymértékben befolyásolja a rendszer 
m�ködését.

Kállai [�23], illetve Pap és Kis [�83] induktív (�34.2 KHz frekvencián üzemel�) TIRIS 
RFID rendszerek alkalmazásorientált vizsgálatával foglalkozott. A vizsgálat keretében 
háromféle antenna típusnak és egy elektronikus adathordozónak a térbeli kvázi-statikus 
adatátviteli tartományát határozták meg olvasási folyamat esetén. Az adathordozó 
mozgatásához portálrobotot alkalmaztak. A mérések során egy portálrobot megfogójába 
helyezett adathordozót különböz� távolságokban olyan sebességgel mozgattak el a portál 
robot munkaterében fixen rögzített antenna el�tt, hogy a térbeli adatátviteli tartomány 
kiértékelésekor a tartomány határpontjainak pontossága � mm alatt legyen. A méréseket csak 
¼ térrészre végezték el feltételezve, hogy az adatátviteli tartomány szimmetrikus, mivel a 
vizsgált RFID rendszer antennái szimmetrikus keretantennák. 
A vizsgálat keretében több mérés sorozatot hajtottak végre. Az alapmérések ‘ideális’ antenna 
orientáció esetére vonatkoznak, azaz amikor az olvasó egység és az adathordozó antennasíkja 
egymással párhuzamos. A térbeli tartományból pedig meghatározták a két antenna 
normálisának magasság eltéréséb�l (Z eltérés) adódó 2 dimenziós tartománymetszeteket is. 
A második mérés-sorozat célja az antenna árnyékolásából származó, az adatátviteli 
tartományt befolyásoló hatás vizsgálata volt. Ezt csak egy olvasó antennára hajtották végre. 
Az eredmény: árnyékolás hatására az adatátviteli tartomány alakja nem változott, ugyanakkor 
mérete minden irányban jelent�sen csökkent. 
A második méréssorozat során az elektronikus adathordozó olvasó egység antennájának 
normálisára mer�leges tengely körüli elforgatásából származó hatásokat vizsgálták az 
adatátviteli tartományra. 

Arnold és Reuter [�6] az RFID rendszerek dinamikus üzeme során felmerül� kommunikációs 
problémákat (adatátviteli id�, adatátviteli tartomány, sebesség közötti összefüggés) tárgyalja. 
Vizsgálták néhány RFID rendszer statikus adatátviteli tartományát és méréseket végeztek a 
maximális adathordozó sebesség meghatározásához bizonyos olvasó egység - elektronikus 
adathordozó távolságokban és adott adatmennyiségeknél ideális orientáció esetén. 

Arnold és Fery [�4] bemutatják az induktív RFID rendszer statikus adatátviteli tartományának 
számítási modelljét, melynek segítségével az adatátviteli tartomány mérés nélkül 
meghatározható bármilyen antenna orientáció esetén bizonyos peremfeltételek figyelembe 
vételével. A kutatás során eddig az alábbi kérdéseket sikerült megoldani: 

- hogyan lehet a zavarásmentes adatátviteli tartományt az olvasó egység, illetve az 
elektronikus adathordozó ismert m�szaki adataiból meghatározni, 

- hogyan lehet figyelembe venni a különböz� olvasó egységek és elktronikus adathordozók 
közötti kommunikációs lehet�ségeket, 

- hogyan integrálható a kidolgozott számítási rendszerbe az orientációs problémákból, 
illetve környezetb�l származó befolyásoló hatások. 

A modell létrehozásához azonban az RFID rendszer m�ködési paramétereinek pontos 
ismerete szükséges, ezért csak tervezési fázisban lehet alkalmazni, ugyanakkor nem ad 
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információt a rendszer dinamikus adatátviteli tartományáról és az RFID rendszer dinamikus 
üzemben történ� alkalmazásának feltételeir�l.

Reuter [20�] disszertációjában négyféle, különböz� frekvenciatartományon üzemel�
rádiófrekvenciás azonosító rendszernél az olvasó egység és az elektronikus adathordozó 
közötti adatátviteli folyamatot befolyásoló környezeti hatásokat vizsgálta. 
Els�ként meghatározta és csoportosította a befolyásoló tényez�ket.
A mérési vizsgálatok az adatátviteli tartomány(ok) és az adatátvitelhez szükséges id�(k)
meghatározásán alapul. A mérések elvégzéséhez háromféle vizsgálóberendezés kifejlesztésére 
volt szükség. 
A vizsgálatok els� lépéseként meghatározta az RFID rendszerek statikus adatátviteli 
tartományát ideális orientációra vonatkozóan (statikus mérés). 
A második méréssorozat keretében az egyes elektronikus adathordozóknál alkalmazható 
maximális sebességet (határsebességet) vizsgálta különböz� átviend� adatmennyiségeknél 
ideális orientáció esetén (dinamikus mérés). A méréssorozat alatt az elektronikus adathordozó 
és az olvasó egység közötti távolságot fixen rögzítette (pl.�0 mm). A méréseket az 
alkalmazott elektronikus adathordozó típustól függ�en különböz� átvitt adatmennyiségre (64, 
�28, 256, 5�2, �024, 2048 byte) hajtotta végre 0.02÷� m/s, illetve 0.2÷2 (÷3) m/s közötti 
sebesség tartományon 0.0� m/s-os vagy 0.� m/s-os lépésközzel. Minden egyes sebességen 
�0 mérést végzett. A határsebességet -, amelynél még kommunikálni képes az RFID rendszer 
– az RFID komponensek közötti távolság függvényében ábrázolva és kiértékelve az alábbi 
következtetéseket vonta le: 

- fix kódolású adathordozó esetén az összes adat kiolvasásának id�szükséglete állandó, 
ennek megfelel�en az adatátviteli tartományszélesség diagramja alakilag megegyezik a 
maximális sebesség diagrammal, így a maximális adathordozó sebesség annál az 
elektronikus adathordozó - olvasó egység távolságnál érhet� el, ahol az adatátviteli 
tartomány a legszélesebb. 

- programozható adathordozóknál a határsebesség függ az átviend� adatmennyiségt�l és a 
kommunikáció típusától (írás/olvasás) is, 

- az adatátviteli tartománynál kimért mellékhurkok nem befolyásolják a határsebesség és 
az átvihet� adatmennyiség nagyságát az adott körülmények között, 

- az RFID rendszereknél alkalmazott üzemi frekvencia és az adatátviteli protokoll dönt�en
befolyásolja az adatátvitel idejét. 

A vizsgálatok során végzett mérések azonban igen hosszadalmasak és fáradságosan 
végrehajthatók, továbbá csak tájékoztató jelleg� információt adnak. Célszer�bb lenne 
szimulációs eljárás alkalmazása a határsebesség meghatározására a távolság, az átviend�
adatmennyiség, illetve a kommunikáció típusától függ�en. Ennek segítségével tetsz�leges 
paraméterezés mellett számíthatók lennének a határsebességek. 
A harmadik méréssorozat célja az adathordozó olvasó egységhez viszonyított orientációjának 
(adathordozó olvasó egységhez viszonyított magasság eltérése, elfordulása) adatátviteli 
tartományra gyakorolt befolyásoló hatásának meghatározása. Megállapította, hogy az egyes 
orientációk különböz� mértékben befolyásolják az egyes RFID rendszerek adatátviteli 
tartományait. 
A további mérések során az ideális környezetben meghatározott statikus adatátviteli 
tartományból kiindulva az olvasó egység és adathordozó között elhelyezett különböz�
anyagoknak illetve az RFID elemek felületi szennyezettségének befolyásoló hatását vizsgálta 
ideális orientáció esetére. 

Kalliomaki [�22] azt a problémát veti fel, hogy a �25 kHz frekvencián üzemel� induktív 
RFID rendszerek memóriakapacitása egyre növekszik, ugyanakkor az adatátviteli sebesség 



�5

nem n� velük párhuzamosan (jelenleg kb. �0 kbit/s). Tanulmányában ezért ezeknek az 
RFID rendszerek adatátviteli sebességének növelési lehet�ségeit vizsgálta. Vizsgálatok 
alapján megállapította, hogy az adatátviteli sebesség az adott frekvencia mellett nem 
növelhet� tovább anélkül, hogy át ne lépnénk az ETSI 300-330 szabványban a mágneses 
emisszióra megadott határértéket. Ezért mindenképpen a frekvencia növelésére van szükség a 
MHz tartomány felé (már alkalmazott rendszerek: �.65-2.2 MHz, 2.94-3.56 MHz, 7.9-
8.9 MHz). A mágneses emisszióra vonatkozó határértékek ugyan itt is igen szigorúak, 
korlátozva ezzel az adatátviteli távolságot, azonban az adatátviteli sebesség �00 kbit/s-ra 
növelhet�. A nagyobb frekvencián üzemel� induktív rendszerek további el�nye, hogy 
egyszer�bb és olcsóbb az antennatekercsek el�állítása, mivel a hurkok száma kevesebb lehet. 

Korhonen [�3�] az induktív RFID rendszer környezetében fellép� mágneses tereknek az 
adatátvitelre gyakorolt zavaró hatásait spektrum analízissel vizsgálta irodai, üzemi és kültéri 
környezetben. Vizsgálatai alapján megállapította, hogy a zavarást okozó tárgy (pl. számítógép 
monitor) által az RFID rendszernél létrehozott mágneses interferencia általában egy adott, 
jellemz� frekvencián, illetve annak harmonikusainál lép fel. Megállapította továbbá, hogy az 
interferencia nagysága nagymértékben függ az RFID antenna és a zavarást okozó berendezés 
egymáshoz viszonyított távolságától és orientációjától. Spektrum analízissel azonban nem 
minden zavaró jelenség mutatható ki. A véletlenszer�en fellép� impulzus jelleg� alacsony 
jeler�sség� zavarások ugyan nem kimutathatók az eljárással, mégis zavart okozhatnak 
induktív RFID rendszereknél, mivel ezeknél az adatátvitelhez alkalmazott mágneses mez�
er�ssége is eleve alacsony. 

Az irodalomkutatás alapján megállapítottam, hogy a kutatási célkit�zésben, a dinamikus 
üzemben m�köd�, induktív elven m�köd�, rádiófrekvenciás azonosító rendszerek területére 
megfogalmazott – RFID rendszer logisztikai paramétereire, egymásra hatásuk vizsgálatára és 
alkalmazhatósági határtartományaik meghatározására vonatkozó - feladatok nem tisztázottak, 
illetve kiegészítésre szorulnak. 

Az értekezés tárgyát képez� kutatások az Épít�gépek, Anyagmozgató Gépek és Üzemi 
Logisztika tanszéken �994-ben kezd�dtek [�36], [�39], [�40], [�4�], [�37], [�38], [�42], 
[�43], [�44], amelybe kezdetekt�l bekapcsolódtam. A részeredményeket �997-t�l
folyamatosan publikáltam tanulmányokban és különböz� országos illetve nemzetközi 
konferenciákon elhangzott el�adások keretében [4�], [42], [43], [44], [45], [46], [47], [48], 
[49], [50], [5�], [52]. 
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3. RÁDIÓFREKVENCIÁS AZONOSÍTÓ RENDSZEREK 

Jelen fejezetben az RFID rendszerek felépítését, illetve csoportosítási lehet�ségeiket 
tekintjük át, hogy segítségével könnyen el tudjunk igazodni a piacon található sokféle 
RFID rendszer között, és a vizsgálatainkhoz felhasznált RFID rendszert is értelmezni tudjuk. 

3.�. RÁDIÓFREKVENCIÁS AZONOSÍTÓ RENDSZEREK 
FELÉPÍTÉSE ÉS ALKOTÓ ELEMEI 

Egy rádiófrekvenciás azonosító rendszer két alkotóelemb�l áll (3.�. ábra): 
- az elektronikus adathordozó (Data Carrier – DC, transponder), amely az azonosítandó 

tárgyat kíséri, 
- az olvasó egység (OE,), amely kialakításától függ�en lehet csak olvasó vagy író/olvasó 

berendezés. 

Az olvasó egység általában magában foglal egy nagyfrekvenciás (HF), egy vezérl�
egységet és egy csatoló elemet az adathordozóhoz (antenna). Emellett a legtöbb olvasó egység 
megfelel� interfésszel is el van látva (RS 232, RS 485 stb.), melynek segítségével a 
fels�szint� irányítórendszerekkel (PLC, PC) való adatkommunikáció megy végbe. 

3.�. ábra. RFID rendszer alkotó elemei: elektronikus adathordozó és olvasó egység 

Az elektronikus adathordozó alapelemei: az antenna és az elektronikus mikrochip. Azok 
az elektronikus adathordozók, amelyek nem rendelkeznek saját akkumulátorral, az olvasó 
egység kommunikációs tartományán kívül teljesen passzívan viselkednek, csak a 
kommunikációs tartományon belül válnak aktívvá. Az adathordozó m�ködéséhez szükséges 
energia, az adat és a kommunikációhoz szükséges órajel az antenna segítségével jut el az 
adathordozóhoz. 

3.2. RÁDIÓFREKVENCIÁS AZONOSÍTÓ RENDSZEREK 
CSOPORTOSÍTÁSA

A rádiófrekvenciás azonosító rendszereknek ma számtalan változata kapható kereskedelmi 
forgalomban. Annak érdekében, hogy különbséget lehessen tenni az egyes RFID rendszerek 
között, olyan ismertet�jegyeket kell találni, amelyek alapján megfelel�en csoportosítani lehet 
�ket. A továbbiakban az RFID rendszerek f�bb ismertet�jegyeit foglaljuk össze. 

RFID 
olvasó egység 

Elektronikus 
adathordozóÓrajel 

Energia 

Adat 

Antenna Antenna 

Fels�
szint�

irányítás 
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3.2.1. Az RFID rendszerek adatátviteli folyamatának id�beni
lefutása 

Az adatátviteli folyamat id�beni lefutása alapján az RFID rendszereket alapvet�en két 
csoportra oszthatjuk: duplex- (Full-duplex - FDX) és félduplex-rendszerekre (Half-duplex - 
HDX), illetve szekvenciális rendszerekre (Sequential - SEQ). Az egyes folyamatok id�beni
lefutásának folyamatát szemlélteti a 3.2. ábra. 

3.2. ábra. FDX, HDX és SEQ rendszerek adatátviteli folyamatának id�beni lefutása 

A duplex és félduplex folyamat esetén az elektronikus adathordozó válaszjelének 
kibocsátása az olvasó egység által létrehozott elektromágneses tér folyamatos fennállása alatt 
történik. Ilyenkor, mivel az elektronikus adathordozó által kibocsátott válaszjel jeler�ssége 
sokkal kisebb, mint az olvasó egységb�l folyamatosan kibocsátott eredeti jelszint, megfelel�
adatátviteli folyamat alkalmazása szükséges ahhoz, hogy a válaszjelet meg tudjuk 
különböztetni az eredeti jelt�l. A gyakorlatban ezért az olvasó egység felé történ�
adatátvitelnél terhel�-modulációt, segédfrekvenciás terhel� modulációt vagy az üzemi 
frekvencia szub-harmonikusait alkalmazzák. 

Szekvenciális folyamat esetén az olvasó egység által létrehozott mágneses tér adott 
id�közönként periodikusan felépül és összeomlik. A mágneses tér összeomlását érzékelve az 
elektronikus adathordozó az olvasó egység ‘adásszünete’ alatt továbbítja a válaszjelet az 
olvasó egység felé. Hátránya e rendszernek, hogy az adathordozó adása alatt az energia 
ellátása szünetel, ezért ezid� alatt megfelel� véd�kondenzátor illetve véd�akkumulátor
beépítésével kell a szükséges tápfeszültség szintet tartani. 

3.2.2. Az elektronikus adathordozók memória kapacitása 

Az RFID elektronikus adathordozók memória kapacitása néhány bitt�l több kByte-ig 
terjedhet. 

Ez alól csak az ún. 1 bit transponderek kivételek. Ezeknél a transpondereknél az olvasó 
egység csak két állapotot tud megkülönböztetni egymástól: az elektronikus adathordozó a 

FDX: 

Energia átvitel:

FOLYAMAT 

HDX:

Olvasó egység → DC:

DC → Olvasó egység:

Energia átvitel:

Energia átvitel: 

Olvasó egység → DC:

Olvasó egység → DC: 

DC → Olvasó egység: 

SEQ: 

DC → Olvasó egység:
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kommunikációs tartományon belül van-e vagy sem. Ez sok alkalmazás esetén elegend� a 
megfelel� döntés meghozatalához (pl. áruházi lopásgátló rendszereknél - Electric Article 
Surveillance - EAS rendszerek). Az � bit transponderekben nincs elektronikus chip, ezért 
el�állításuk igen alacsony költséggel valósítható meg. 

A további elektronikus adathordozó típusoknál a memória kapacitás nagysága függ az 
adathordozóba beépített memória típusától és kialakításától. EEPROM memória esetén a fels�
korlát általában a 256 byte, míg SRAM memóriák között �28 kbyte-os is létezik. 

3.2.3. Az elektronikus adathordozók programozhatósága 

A legegyszer�bb adathordozók memóriája egy egyszer� sorozatszámmal van feltöltve, 
amit még a gyártás során rögzítenek és soha többet nem írható felül. Az írható adathordozók 
memóriájában tárolt adatok pedig egy író/olvasó egység segítségével részben vagy teljesen 
felülírhatók, átprogramozhatók. 

Az adatok tárolására az induktív elven m�köd� adathordozókban leggyakrabban 
EEPROM memóriát (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) 
alkalmaznak. Ennek a memóriatípusnak hátránya, hogy az írási folyamat során nagy a 
teljesítmény felvétele, és az élettartama kb. �00000 írási ciklusban van korlátozva. 

Az utóbbi id�ben egyre inkább terjed a FRAM memória (Ferromagnetic Random Access
Memory) használata. E memória teljesítmény felvétele az írási folyamat során a töredék része 
az EEPROM memóriának (kb. �00-szor kisebb). Széleskör� elterjedésének legf�bb gátja 
korábban a gyártási nehézségekben rejlett. 

Mikrohullámú RFID rendszereknél az adathordozóba leginkább SRAM (Static Random
Access Memory) memória kerül beépítésre, amely nagyon gyors írási ciklust tesz lehet�vé.
Ahhoz, hogy az SRAM memória folyamatosan tárolja a beírt adatokat, külön akkumulátor 
beépítése szükséges, amely megszakítás nélküli tápfeszültséget biztosít. 

3.2.4. Az elektronikus adathordozók memóriájának elérhet�sége

Az elektronikus adathordozók memóriájában tárolt adatokat többféle módon lehet elérni. 
Fix kódolású elektronikus adathordozók esetén minden esetben a teljes memóriatartalom 
kiolvasásra kerül, míg programozható elektronikus adathordozóknál az elérés történhet 
blokkonként, ’oldalanként’ illetve file-onként, az adathordozó memóriájának szervezését�l
függ�en.

Blokk struktúrájú memóriáknál az elérhet� minimális adatblokk mérete általában � byte 
(8bit), 2 byte (�6 bit), 4 byte (32 bit) vagy �6 byte (�28 bit) lehet. A memória elérés 
biztonságosabbá tétele érdekében az elektronikus adathordozóban tárolt adatok egyes blokkjai 
illetve blokk-csoportjai írásvédetté tehet�k, ami azt jelenti, hogy bizonyos felhasználók 
számára ezek csak olvashatók. A rendszer biztonságának további növelése érdekében az 
egyes blokk-csoportok elérését jelszóval (password) is le lehet védeni, így csak az a 
felhasználó érheti el a jelszóval védett blokk-csoportot, akinek ehhez jogosultsága van. Több 
jelszó alkalmazásával hierarchikus blokk-csoport megosztás valósítható meg, amikor is az 
egyes jelszavaknak megfelel�en csak olvasni, illetve írni/olvasni lehet az egyes blokk-
csoportokat.

Oldalankénti elérésnél az egyes oldalakon belül a tárolt adatok szintén blokkonként 
érhet�k el, ugyanakkor az egyes oldalakhoz felhasználói hozzáférés rendelhet� – hasonlóan a 
blokk struktúrájú memóriáknál megadottakkal -, melynek segítségével megakadályozható az 
illetéktelen hozzáférés. Ez növeli a rendszer biztonságát, és f�leg nagy memória kapacitású 
adathordozóknál gyorsítja az adatelérési folyamatot. 
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A file-szint� elérésnél csak a memória kiosztásnak megfelel� egyes file-ok érhet�k el és 
az adatkommunikáció során a file-ban tárolt összes adat kiolvasásra illetve átírásra kerül. E 
rendszernek ott van jelent�sége, ahol nagymennyiség� adatot tárolnak az adathordozó file 
struktúrájú memóriájában. 

3.2.5. Az elektronikus adathordozók m�ködési elve 

Az elektronikus adathordozók m�ködési elve szerint megkülönböztetünk integrált 
áramkörrel (IC) kialakított és fizikai effektus alapján adatot tároló adathordozókat. 
Legelterjedtebben az integrált áramkörrel kialakított elektronikus adathordozókat 
alkalmazzák. 

IC-vel rendelkez� adathordozók esetén írható RFID rendszereknél az írási és olvasási 
ciklust, továbbá az írást illetve olvasást engedélyez� ellen�rz� algoritmust az adathordozóban 
kialakított bels� logika segítségével kell vezérelni. 

Legegyszer�bb esetben ez egy állapotfigyel� egységgel - ún. State-Machine egységgel –
oldható meg, amellyel állapotokat és azok közötti kapcsolatokat lehet leírni. Ennek 
segítségével a legbonyolultabb folyamatsor is leképezhet�. Hátránya a beprogramozott 
funkciókkal szembeni rugalmatlansága, azaz a funkciók változása esetén fizikailag kell a chip 
kapcsolását megváltoztatni, ami költségigényes. 

Sokkal egyszer�bb kezelhet�séget tesz lehet�vé a mikroprocesszor alkalmazása. A 
felhasználói adatok irányításához a processzor gyártása során egy külön irányító rendszer 
kerül kialakításra, amelynek logikáját ún. maszkkal lehet megadni (maszk-programozás). 
Ennek megfelel�en a logikai folyamat változása esetén csak a maszkot kell átírni, ami nagyon 
egyszer�en és költségkímél� módon végrehajtható. A szoftver így bármikor újabb és újabb 
alkalmazásokhoz illeszthet� a chip fizikai átalakítása nélkül. A mikroprocesszoros kialakítást 
f�ként RFID kártyáknál alkalmazzák az utóbbi években, mivel ezeknél nagy adatbiztonságra 
és magas intelligenciára van szükség a nyílt alkalmazás miatt (pl. társadalombiztosítási kártya, 
városi közlekedésnél ’RFID kártya-bérlet’ stb.). 

Itt kell szót említeni azokról az RFID rendszerekr�l, amelyek fizikai effektus alapján 
képesek az adatok tárolására. Ide tartoznak a piezoelektromos elven m�köd� elektronikus 
adathordozók és az � bit transponderek. Ez utóbbiak kialakításuk szerint lehetnek: egyszer 
használatosak (csak deaktiválhatók), és többször használatosak (reaktiválhatók). A 
piezoelektromos hatáson alapuló felületi hullámok segítségével kommunikáló 
RFID rendszerek a 2.45 GHz-es mikrohullámú tartományon üzemelnek és csak-olvasó 
rendszerek. F� jellemz�jük a nagy adatátviteli sebesség (500 kbit/s) és a közepes hatótávolság 
(�÷2 m), ugyanakkor csak kis mennyiség� adat tárolására képesek (�6-32 bit). 

3.2.6. Az elektronikus adathordozók energia felhasználása 

Az RFID rendszerek m�ködését meghatározó jellemz� az elektronikus adathordozó 
energia felhasználása. 

Passzív adathordozóról beszélünk abban az esetben, ha az elektronikus adathordozó nem 
rendelkezik saját áramforrással, azaz a m�ködéséhez szükséges összes energiát az olvasó 
egység által létrehozott mágneses vagy elektromágneses térb�l veszi fel. 

Ezzel szemben aktívnak nevezzük azokat az adathordozókat, amelyek saját 
akkumulátorral rendelkeznek és az akkumulátor által szolgáltatott energiát részben vagy 
teljesen a mikrochip, illetve a memória táplálására használják fel. Itt kell megjegyezni, hogy 
vannak olyan passzív adathordozók, amelyekben ugyan van bels� akkumulátor, de annak 
energiája kizárólag a memória (SRAM) szünetmentes táplálására szolgál. 
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3.2.7. Az RFID rendszerek üzemi frekvenciája és hatótávolsága 

Az RFID rendszerek egyik legfontosabb jellemz�je az alkalmazott üzemi frekvencia és a 
hatótávolság, amelyen belül a rendszer elemei egymással kommunikálni képesek. Amikor egy 
RFID rendszer alkalmazott üzemi frekvenciájáról beszélünk, azon minden esetben az olvasó 
egységt�l az elektronikus adathordozó felé kibocsátott hullám frekvenciáját értjük. 

Alapvet�en három tartományra lehet besorolni az RFID rendszerekben alkalmazott üzemi 
frekvenciákat: alacsony frekvenciás rendszerek (LF: 30 kHz÷300 kHz); nagy és 
rádiófrekvenciás rendszerek (HF: 300 kHz÷3 MHz, RF: 3 MHz÷30 MHz) illetve ultra 
nagy és mikrohullámú rendszerek (UHF: 300 MHz÷3 GHz, mikrohullám: >3 GHz). 

Az RFID rendszereket hatótávolságuk szerint szintén három csoportba lehet sorolni: 
close-coupling (0÷� cm), remote-coupling (0÷� m) és long-range rendszerek (>� m). 

A close-coupling rendszerek csak igen rövid hatótávolságon belül képesek adatok 
átvitelére. Ez tipikusan 0÷� cm közötti távolság. Ezeknél az RFID rendszereknél az 
elektronikus adathordozót vagy közvetlenül az olvasó egységbe kell behelyezni 
(pl. telefonkártyás nyilvános telefonok) vagy egy el�zetesen kialakított felületen kell pontosan 
pozícionálni. A close-coupling rendszerek tetszés szerinti frekvenciával alakíthatók ki a 
30 MHz tartománynál kisebb frekvenciatartományon belül. Alkalmazásuk olyan területeken 
ajánlott, ahol nagyfokú adatbiztonságra van szükség, és nem kell nagy hatótávolságot elérni 
(pl. ajtónyitó rendszerek, érintkezésmentes chipkártyák számláló funkcióval). 

A remote-coupling RFID rendszerek egyaránt lehetnek csak-olvasható vagy 
írható/olvasható rendszerek. Hatótávolságuk mind írás, mind olvasás esetére maximum � m. 
Minden remote-coupling rendszer az elektronikus adathordozó és az olvasó egység közötti 
induktív (mágneses) kapcsolat elvén m�köd� rendszer, ezért a továbbiakban induktív
rendszereknek nevezzük �ket. Az induktív RFID rendszerek a világon az összes eddig 
eladott RFID rendszer mintegy 90-95%-át teszik ki, ezzel mind a mai napig uralva az RFID 
piacot. Az induktív RFID rendszerek legelterjedtebben alkalmazott m�ködési frekvenciái: 
�35 kHz alatti, 6.75 MHz, �3.56 MHz valamint 27.�25 MHz. M�ködési elvükr�l és egyéb 
jellemz� tulajdonságaikról kés�bb még részletesen szó lesz. 

A legnagyobb hatósugárral rendelkez� RFID rendszerek a long-range rendszerek. 
Hatósugaruk általában � m-t�l �0 m-ig terjed, de vannak olyan rendszerek, amelyek még ezt 
az értéket is nagymértékben felülmúlják. Az összes long-range rendszer a mikrohullámú 
frekvencia tartományon üzemel, és elektromágneses hullámokkal valósítja meg az 
adatátvitelt. A legelterjedtebben alkalmazott adófrekvencia a 2.45 GHz, azonban ezen kívül 
használják még a 9�5 MHz (Európán kívül), 5.8 GHz és a 24.�25 GHz frekvenciákat is. 
Ezeknél a rendszereknél nem elegend� az adathordozó m�ködéséhez az olvasó egység által 
kibocsátott elektromágneses hullám szolgáltatta energia (kivéve a piezo elektromos elven 
m�köd� rendszereknél), ezért minden esetben az adathordozóba saját akkumulátor beépítése 
szükséges, amely mind a mikrochip, mind pedig a memória energiaellátását biztosítja. 
Ugyanakkor az olvasó egység és az adathordozó közötti kommunikációhoz kizárólag az 
olvasó egység által kibocsátott HF energiája kerül felhasználásra. 

3.2.8. Az elektronikus adathordozóból az olvasó egység felé 
történ� adatátviteli folyamat 

Az elektronikus adathordozóból az olvasó egység felé történ� adatátviteli folyamat 
megvalósítása alapvet�en négyféle módon realizálható: 

- feszültség moduláció útján, 
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- segédfrekvenciás feszültség modulációval, 
- szubharmonikusok alkalmazásával és 
- reflexió útján. 
A feszültség moduláció induktív RFID rendszereknél alkalmazható. Induktív 

rendszereknél az olvasó egység primer tekercsantennája és az adathordozó szekunder 
tekercsantennája között a transzformáció elven alapuló, induktív kapcsolat áll fenn. A 
feszültség moduláció lényege a következ�: Amint belép az adathordozó az olvasó egység 
mágneses terébe, abból energiát nyer antennáján keresztül saját áramkörének táplálásához. Az 
adathordozó által felvett energia az olvasó egység bels� ellenállásán feszültségesést okoz. Az 
adathordozóba egy megfelel�en beépített terhel� ellenállás ki/be kapcsolásával 
feszültségingadozást lehet el�idézni az olvasó egység antennájában, így amplitúdó moduláció 
valósítható meg az olvasó egység antennáján az olvasó egységt�l távol elhelyezked�
adathordozóval. Ha az adathordozó terhel� ellenállásának ki/be kapcsolását az 
adathordozóban tárolt adatoknak megfelel�en vezéreljük, akkor egyszer�en átvihet�k az 
adathordozó memóriájában tárolt adatok az olvasó egységbe. Az olvasó egységben az adatok 
visszanyerése céljából az olvasó egység antennájának feszültségét egyenirányítva, 
demodulálható az amplitúdó modulált jelsorozat. A folyamat során az elektronikus 
adathordozó rezonancia frekvenciája megegyezik az olvasó egység adó frekvenciájával. 

Az induktív kapcsolatból fakadó veszteségek miatt azonban az olvasó egység antennájának 
amplitúdó modulált jelének jeler�ssége nagyságrendekkel kisebb, mint az eredetileg 
kibocsátott jelszint, ezért bonyolult kapcsolás szükséges ahhoz, hogy ki lehessen sz�rni a 
demoduláláskor a hasznos jelet a zajtól (többi jel közül). 

A �3.56 MHz-es induktív rendszereknél ezért segédfrekvenciás feszültség modulációt
alkalmaznak. Ennek lényege, hogy az adathordozóban egy járulékos terhel� ellenállás 
nagyfrekvenciás órajelnek megfelel� ki/be kapcsolásával létrehozható két viv�frekvencia az 
olvasó egység eredeti adófrekvencájától ±fH távolságra, amelyek már könnyen elválaszthatók 
az eredeti jelt�l. Az adatátvitel a létrehozott két viv�frekvencián egyaránt megvalósítható 
amplitúdó-, frekvencia- és fázis modulációval is. Az olvasó egységben sávsz�r�vel
elválasztható a viv�frekvencia az eredeti jelt�l, majd a sz�rt jel feler�sítése után 
demodulálható. Mivel ez az adatátvitel nagy sávszélességet igényel, ezért csak meghatározott 
magasabb frekvenciákon (6.78 MHz, �3.56 MHz és 27.�25 MHz) lehetséges és ezek 
alkalmazása engedély köteles. 

Induktív RFID rendszereknél az adathordozóból az olvasó egység felé történ�
adatátvitelhez szubharmonikusok is felhasználhatók. Ez azt jelenti, hogy az olvasó egység 
adófrekvenciáját (fA) az adathordozóban egy digitális frekvenciaosztó két (vagy három, vagy 
négy stb.), általában alacsonyabb frekvenciára (fB) bontja. Ezt az fB frekvenciájú jelet 
modulálja az adathordozó a memóriájában tárolt adatoknak megfelel�en, majd küldi ki 
antennáján keresztül az olvasó egységhez. Ezt az átviteli folyamatot legelterjedtebben az 
fA=�28 kHz-es RFID rendszereknél alkalmazzák. (Ilyenkor az adathordozó válaszjele: 
fB=64 kHz.) 

A reflexiós adatátvitelt a mikrohullámú rendszereknél alkalmazzák (433 MHz÷5.6 GHz), 
ahol az RFID komponensek között elektromágneses kapcsolat áll fenn. A radartechnikából 
ismert, hogy a legtöbb olyan anyag, amelynek kiterjedése nagyobb, mint a rá vetül�
elektromágneses hullám fél hullámhossza, az visszaveri (reflektálja) a hullámot. A reflexió 
hatékonysága ezen anyagok reflexiós tulajdonságaitól függ. Különösen hatásos a reflexió 
olyan anyagoknál, amelyek az adott frekvenciájú hullám hatására rezonálásnak. Ilyenek az 
RFID rendszereknél alkalmazott adathordozók antennái is. A reflexiós folyamat az alábbiak 
szerint zajlik: Az olvasó egység által kibocsátott hullám teljesítménye (P�), amelynek csak 
egy csekély része ( '

�P ) érkezik meg az adathordozó antennához a leveg�ben való terjedés 
során fellép� veszteségek miatt. Az adathordozó ennek a jelnek csak egy részét veri vissza, 
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melynek teljesítménye (P2). Ugyanakkor az adathordozó antennájának reflexiós tulajdonságai 
egy hozzá illesztett terhel� ellenállással változtathatóak. Amennyiben az antennával 
párhuzamosan kapcsolt terhel� ellenállást az átviend� adatsornak megfelel� ütemben 
kapcsoljuk ki és be, akkor tulajdonképpen az adathordozó által kibocsátott P2 teljesítmény�
jelet amplitúdó moduláljuk (modulated backscatter). Az adathordozóból kibocsátott, modulált 
jel teljesítménye ugyancsak er�sen lecsökken, mire az olvasó egység antennájához érkezik 
( '

2P ). Mivel itt is a visszaérkez� 'hasznos' jel teljesítménye sokkal kisebb, mint a kibocsátott 
eredeti jelé, ezért iránycsatoló alkalmazásával lehet a két jelet megfelel�en egymástól 
szétválasztani, illetve a vett jelet a vev�egység bemenetére vezetni, ahol az demodulálható. 

3.2.9. Az RFID rendszereknél alkalmazott kódolási és modulációs 
eljárások 

Az RFID rendszereknél az olvasó egység és az elektronikus adathordozó közötti adatátvitel 
megvalósításához három m�ködési blokk együttm�ködésére van szükség (3.3. ábra). Az 
egyes blokkok a következ�k:

- az olvasó egységben elhelyezett jelkódoló (jelfeldolgozó) egységekb�l és modulátorból 
(viv� áramkörb�l) álló adó blokk,

- az adatátviteli közeg (csatorna) és 
- az elektronikus adathordozóban lev� demodulátorból és jeldekódoló (jelfeldolgozó) 

egységb�l álló vev� blokk.

3.3. ábra. Digitális kommunikációs rendszer jel- és adatáramlásának blokkvázlata 

A jelkódoló (a forrásoldali jelfeldolgozó) egység feladata, hogy az átviend� üzenetet és 
annak jelformátumát lehet�leg optimálisan illessze az adatátviteli közeg tulajdonságaihoz. Itt 
kerülnek végrehajtásra a célzott jelátalakítást, illetve a zavarásokkal szembeni és egyéb 
adatbiztonságot szolgáló folyamatok. 

A modulátor feladata, hogy az átviend� kódolt jelnek megfelel�en változtassa az átviteli 
közegbe kibocsátandó nagyfrekvenciás viv�jel valamely jelparaméterét (amplitúdó, 
frekvencia vagy fázis). 

Az üzenet a viv�jelre modulálva az adatátviteli közegbe kerül kibocsátásra. Az 
adatátviteli közeg els�dleges feladata az üzenet továbbítása, szállítása egy bizonyos 
távolságba. Induktív RFID rendszereknél az adatátviteli közeg az induktív kapcsolatot 
létrehozó mágneses tér. 

Az üzenet az adatátviteli közegen keresztül az elektronikus adathordozóba jut, ahol el�ször 
a demoduláció során visszanyerjük az eredeti kódolt üzenetet. Meg kell jegyezni, hogy 
írható/olvasható RFID rendszereknél mind az olvasó egység, mind pedig az elektronikus 
adathordozó lehet információforrás és -nyel� is egyben, azaz mindkét RFID elem lehet adó is 
és vev� is, ezért ezeknél a rendszereknél mindkét RFID elemben van modulátor és 
demodulátor egység is, amelyet egyszer�en Modemnek (Modulator – Demodulator)
neveznek. 
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A demodulált üzenetet a dekódolás során vissza kell alakítani az eredeti információra az 
esetleges átvitel során fellép� zavarások detektálásával és kiküszöbölésével. 

A bináris egyeket (�) és nullákat (0) különböz� kódolási eljárásoknak megfelel�en kódolni 
lehet úgy, hogy egy bináris jelsorozatot kapjunk eredményül. A rádiófrekvenciás azonosító 
rendszereknél leggyakrabban alkalmazott kódolási eljárásokat mutatja a 3.4. ábra. 
Az egyes kódolási eljárások szabályai a következ�k:

- NRZ-kód  
Az NRZ kód elnevezés a None-Return Zero angol kifejezés rövidítéséb�l adódik. A 
kódolás szabálya igen egyszer�, a bináris ’�’ jelenti a magas szint� jelet, a bináris ’0’ 
pedig az alacsony szint� jelet. Az NRZ-kódolást szinte kizárólag frekvencia- illetve 
fázis-moduláció esetén alkalmazzák. 

- Manchester-kód 
Minden egyes bináris ’�’-t a bitperiódus felénél egy negatív ugrás, míg a bináris ’0’-kat 
a bitperiódus felénél pozitív ugrás jelképez. A Manchester-kódolást gyakran használják 
az elektronikus adathordozóból az olvasó egység felé történ� kommunikációnál 
segédviv�s terhel� modulációt alkalmazó RFID rendszereknél. 

- Unipoláris RZ-kód 
Az ’�’ bitek az els� fél bitperiódusban magas szint� jellel, míg a ’0’ bitek a teljes 
bitperiódus alatt alacsony szint� jellel képezhet�k.

Kódtípus Kódolási folyamat 

NRZ-                 
kódolás � 0 � � 0 0 � 0 

Manchester-                 
kódolás � 0 � � 0 0 � 0 

Unipoláris RZ-                 
kódolás � 0 � � 0 0 � 0 

DBP-                 
kódolás � 0 � � 0 0 � 0 

Miller-                 
kódolás � 0 � � 0 0 � 0 

Módosított Miller-                      
kódolás � 0 � � 0 0 � 0 

Differenciális-                 
kódolás �→� 0 � � 0 0 � 0 

Impulzus-Szünet                         
kódolás START SYNC � 0 � � 0  

3.4. ábra. RFID rendszereknél leggyakrabban alkalmazott kódolási eljárások 

- DBP kód 
Minden egyes ’0’ bit a bitperiódus felénél egy tetsz�leges irányú ugrással képz�dik, míg 
a bináris ’�’ esetén nincs ugrás függetlenül attól, hogy éppen magas vagy alacsony 
szint� jelr�l van szó. Mivel minden bitperiódus kezdetén a jelszintben ugrás következik 
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be, ezért nagyon egyszer� a vev�egységnek a bitperiódusokat regenerálni, ha erre 
esetleg szükség van. 

- Miller-kód 
Az ’�’ bitek a bitperiódus felénél egy tetsz�leges irányú ugrással képezhet�k. A ’0’ bit 
az �t megel�z� utolsó ’�’ bit jelszintjével egyezik meg és a következ� bitperiódusig tart. 
Ugyanakkor egymást követ� ’0’ bitek esetén minden bitperiódus kezdetén jelszint ugrás 
következik be, ami lehet�vé teszi, hogy a vev�egységben könnyen regenerálni lehessen 
a bitperiódusokat, ha erre szükség van. 

- Módosított Miller-kód 
A Miller kódnak ennél a változatánál minden egyes jelszint ugrás egy negatív 
impulzussal van helyettesítve. Ezt a kódtípust el�szeretettel alkalmazzák az induktív 
RFID rendszerekben az olvasó egységt�l az elektronikus adathordozó felé történ�
adatátvitelnél. Mivel a negatív impulzus ideje sokkal kisebb, mint a bitperiódus ideje 
(timp<<Tbit), ezért az elektronikus adathordozóban az olvasó egység által létrehozott 
mágneses mez�vel folyamatos energiaellátás biztosítható az adatátvitel ideje alatt is. 

- Differenciális kódolás 
Minden egyes átviend� ’�’ bitnél jelszint-váltás következik be. Bináris ’0’ esetén pedig 
nem változik a jelszint. A differenciális kód könnyen el�állítható az NRZ-kódból egy 
XOR kapu és egy D-Flip-Flop felhasználásával. 

- Impulzus-szünet-kódolás 
Ennél a kódtípusnál a bináris ’�’-re kiadott negatív impulzust ’t’ id� múlva követi az 
újabb bit, míg ’0’ bit esetén az impulzus után ’2t’ id� múlva következik az újabb bit. 
Ezt a kódtípust is gyakran alkalmazzák induktív RFID rendszerekben az olvasó 
egységt�l az elektronikus adathordozó felé történ� adatátvitelnél. Mivel itt is sokkal 
kisebb a negatív impulzus ideje, mint a bitperiódus ideje (timp<<Tbit), ezért az 
elektronikus adathordozóban az olvasó egység által létrehozott mágneses mez�vel
folyamatos energiaellátás biztosítható az adatátvitel ideje alatt is. 

Az egyes RFID rendszerekhez alkalmazandó kódolási eljárás kiválasztásánál több 
szempontot is figyelembe kell venni. Ezek közül a legfontosabbak a kódolás után el�álló 
jelspektrum figyelembevétele és a kódolási eljárás adatátviteli hibákkal szembeni 
érzékenysége illetve érzéketlensége, robusztussága. Passzív RFID rendszerek esetén, ahol az 
elektronikus adathordozó az olvasó egység mágneses teréb�l nyeri a m�ködéséhez szükséges 
energiát, nem szabad az energiaellátást megszakítani az adatátvitel során, azaz figyelni kell 
arra, hogy megfelel� jelkódolási eljárást és modulációs folyamatot kombináljunk össze ennek 
elkerülése érdekében. 

3.3. ÖSSZEFOGLALÁS 

Az eddigiek alapján megállapítható, a rádiófrekvenciás azonosító rendszerek egyre szélesebb 
kör� elterjedése. Ma már számos RFID rendszer létezik a piacon, melyek m�szaki 
paraméterei optimálisan teljesítik a legkülönböz�bb felhasználási területek által támasztott 
követelményeket. A fentiekben megadott ismertet�jegyek alapján azonban jól 
körülhatárolható csoportokba lehet sorolni az egyes rendszereket (3.5. ábra). Az 
RFID rendszerek tulajdonságainak ismerete megkönnyíti a felhasználóknak az egyes 
alkalmazási feladatokhoz a legmegfelel�bb RFID rendszert kiválasztani. 

A piaci felmérések azt mutatják, hogy a manapság legelterjedtebben alkalmazott 
RFID rendszer az induktív elven m�köd� rendszer. Kutatásaink középpontjában is ezek az 
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RFID rendszerek állnak. Ezért a továbbiakban csak ezeknek a rendszereknek a m�ködési
elvével, alkotó elemeivel és m�szaki paramétereinek vizsgálatával foglalkozunk részletesen. 

            Rádió- 
            frekvenciás 
             

            Mikro- 
            hullámú 
             

   � Bit         Frekvencia 
   EAS         osztás 
             

            Elektro- 
            mágneses 
             

            Terhel�
RFID            moduláció 

            

RENDSZER         Induktív   Szubhar- 
         kapcsolat   monikus 
             

      Duplex/   Mikro-   Backscatter 
      félduplex   hullámú   moduláció 
             

   Elektronikus      Close   Mágneses/ 
   adathordozó      coupling   Kapacitív 
             

      Szekven-      Induktív 
      ciális      kapcsolat 
             

            Felületi 
            hullám 

3.5. ábra. RFID rendszerek csoportosítása m�ködési módjuk szerint 
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4. INDUKTÍV RÁDIÓFREKVENCIÁS AZONOSÍTÓ 
RENDSZEREK M�KÖDÉSÉNEK ELMÉLETI ALAPJAI 

A rádiófrekvenciás azonosító rendszerek többsége induktív kapcsolat elvén m�ködik. Az 
induktív RFID rendszer olvasó egysége és elektronikus adathordozója között zajló energia- és 
adatátviteli folyamatok megértéséhez azonban ismernünk kell a mágneses jelenségekkel 
kapcsolatos fizikai összefüggéseket és az RFID rendszer egyes alkotó elemeinek felépítését, 
m�ködését. Ennek megfelel�en a 4. fejezet els� részében (4.� fejezet) összefoglaljuk a 
mágneses térelmélet induktív RFID rendszerekhez kapcsolódó alapfogalmait és alapvet�
összefüggéseit, illetve az induktív RFID rendszerek m�ködésének alapjait. A 4.2 és 
4.3 fejezetekben bemutatjuk az RFID rendszer két alkotó elemének (elektronikus adathordozó 
és RF olvasó egység) általános felépítését, f�bb részegységeit és azok m�ködését. Továbbá a 
4.4 fejezetben megadjuk a vizsgálataink során alkalmazott induktív RFID konfigurációt, 
illetve a konfiguráció egyes elemeinek m�szaki adatait és speciális jellemz�it.

4.�. A MÁGNESES TÉR 

4.1.1. Mágneses térer�sség (H) 

Minden mozgó töltéshez, azaz minden elektromos áramhoz tartozik egy mágneses tér 
(4.�. ábra). A mágneses tér er�ssége kísérletileg irányt�vel vagy két vezet�szakasz elektromos 
áramának egymásra gyakorolt hatásával 
mutatható ki. A mágneses tér nagysága a 
mágneses térer�sséggel (H) jellemezhet�,
függetlenül annak a térnek az anyagi 
tulajdonságaitól, amelyben keletkezett. A 
mágneses térer�sség általánosan a 
(4.�) egyenlet szerint adható meg: 

∫ ⋅=Σ sdHI
ρρ

 (4.�).

(4.�) alapján különböz� vezet� alakokra 
meghatározható a vezet�ben folyó áram 
által létrehozott mágneses tér térer�ssége. 
Egy egyenes vezet�szakasz mágneses 
terének térer�ssége például a vezet� körüli 
‘r’ sugarú koncentrikus kör mentén állandó, nagysága pedig (4.2) összefüggés alapján 

r

I
H

⋅⋅
=

π2
 (4.2). 

4.�.�.�. Mágneses térer�sség H(y) változása a távolság függvényében 
tekercsantennák esetén 

Induktív RFID rendszerek olvasó egységében a változó mágneses tér létrehozására egy 
tekercsantenna (vezet�hurok vagy mágneses antenna) szolgál. A vezet�hurok által létrehozott 
mágneses tér er�sségének vizsgálata alapján megállapítható, hogy a mér�pontot a 
vezet�hurok középpontjától az antenna síkjára mer�leges irányban távolítva (y irány) a 
térer�sség folyamatosan csökken az y távolság függvényében. Részletesebben megvizsgálva a 

I

+

-

Mágneses
er�vonalak

4.�. ábra. Minden vezet�ben folyó áram 
mágneses er�vonalakat képez a vezet� körül 
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jelenséget azonban azt tapasztaljuk, hogy a mágneses térer�sség a vezet�hurok sugarának 
nagyságától függ�en egy bizonyos távolságig közel állandó, majd hirtelen er�sen csökkenni 
kezd. Szabad térben a mágneses tér térer�ssége a 
távolság függvényében a vezet�hurokhoz tartozó 
közeltérben kb. 60 dB/dekád mértékben csökken, 
távoltérben pedig a kialakuló elektromágneses 
hullám térer�sségének csökkenése már csak 
20 dB/dekád. 

Többmenet�, kör keresztmetszet� vezet�hurok
esetén a mágneses térer�sség (4.2. ábra) az alábbiak 
szerint adható meg (4.3): 

322

2

)(2 yr

rNI
H

+⋅

⋅⋅=  (4.3), 

ahol
N - a menetek száma, 
r - a hurkok sugara, 
y - a hurok középpontjától y irányban mért távolság 

A (4.3) összefüggés azonban csak akkor igaz, ha az alábbi feltételek teljesülnek: 
- a vezet�huzal átmér�je nagyságrendekkel kisebb, mint a vezet�hurok sugara (d<<r) és 
- közeltérben vagyunk (y<λ/2π).

A vezet�huzal középpontjában (r=0) a (4.3) összefüggés az alábbi (4.4) alakra redukálódik: 

r

NI
H

⋅
⋅=

2
 (4.4). 

Téglalap keresztmetszet� (a⋅b) vezet�huroknál pedig az alábbi (4.5) kifejezéssel határozhatjuk 
meg a mágneses térer�sséget az y távolság függvényében: 
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 (4.5). 

A továbbiakban, vizsgáljuk meg a mágneses térer�sség változását a (4.3) összefüggés 
alapján különböz� sugarú kör alakú tekercsantennák esetére, amelyek �25 kHz frekvencián 
üzemelnek. A vizsgált antennáknál az ampermenet (I⋅N) minden esetben azonos, az antennák 
csak sugarukban (r) térnek el egymástól. A vizsgált antenna sugarak a következ�k:
H�: r�=50 cm, H2: r2=5 cm H3: r3=� cm. A mágneses térer�sséget y=�0 m-ig, azaz csak 
közeltérben vizsgáljuk. A maximális y távolság (ymax) közeltérben az alábbi (4.6) egyenlet 
szerint határozható meg 

m

s

s

m

f

v
y 38

�
�0�252

�0300000

22 3

3

max ≈
⋅⋅⋅

⋅
=

⋅⋅
=

⋅
<

πππ
λ

 (4.6). 

Az egyes antenna sugarakhoz tartozó mágneses térer�sséget az y távolság függvényében 
logaritmikus skálán ábrázolva (4.3. ábra) az alábbi megállapításokat tehetjük: 

- Az antennatekercs környezetében az antenna sugárral közel megegyez� y távolságig (y≈r)
a térer�sség nagysága alig változik az y=0 mm-hez tartozó maximális értékhez képest. 

- Minél kisebb sugarú az antenna, annál nagyobb az általa létrehozott mágneses tér er�ssége 
az antenna középpontjában (y=0 mm). 

d r

H

Y

4.2. ábra. A mágneses térer�vonalak
lefutása többhurkú vezet�huroknál
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- Az y távolság növekedésével (y<r) a nagyobb sugarú antennák térereje egyre nagyobb a 
kisebb sugarú antennákéhoz képest. 

- Az y>r távolság tartományon, a közeltérben maradva, az összes antenna térereje azonos 
mértékben drasztikusan csökken (kb. 60dB/dekád). 

A vizsgálat alapján kimondhatjuk, hogy induktív RFID rendszerek tervezésénél a mágneses 
tér fentieknek megfelel� változását feltétlenül figyelembe kell venni. 

MÁGNESES TÉRER�SSÉG - H(y) HUROKANTENNÁK ESETÉN
Hurkok száma: N=�; Áramer�sség: I=�0mA;
Hurok sugarak: r�=50cm, r2=5cm, r3=�cm
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4.3. ábra. Mágneses térer�sség alakulása az antenna középpontjától vett y távolság 
függvényében különböz� sugarú kör alakú tekercsantennák esetén 

4.�.�.2. Az optimális antennasugár megválasztása 

Most vizsgáljuk meg a mágneses térer�sség változását az adóantennától rögzített 
távolságra elhelyezett olyan különböz� sugarú tekercsantennák esetére, amelyeknek 
ampermenet értéke azonos (4.4. ábra). 

A vizsgálatok alapján azt kapjuk, 
hogy a maximális térer�sség akkor áll 
fenn, amikor az antenna sugara közel 
azonos a beállított y távolsággal, azaz 
r≈y. Ez egyáltalán nem meglep�,
hiszen ahogy az el�bb is láttuk az 
antenna sugarának további 
növekedésével (r>y) a mágneses 
térer�sség fordítottan arányosan 
csökken (H∼�/r), míg az adóantenna 
sugarának csökkentésével (r<y) a 
mágneses térer�sség a távolság 
harmadik hatványával csökken 
(H∼�/r3).

r3 r2 r�

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Antenna sugár [mm]

M
ág

n
es

es
 t

ér
er
�

ss
ég

 [
A

/m
]

Mágneses térer�sség [A/m]

4.4. ábra. Mágneses térer�sség változása az antenna 
sugár függvényében y=20 mm távolságnál 



29

A diagram alapján megállapíthatjuk, hogy r≈y antenna sugárig a sugár növekedésével a 
térer�sség is növekszik. A maximális térer�sséget x=r esetben érjük el, majd a sugár további 
növekedésével a térer�sség újra csökken. A gyakorlatban alkalmazhatjuk tehát azt az 
ökölszabályt, miszerint egy olvasó egység olvasási távolsága, amelyen belül az elektronikus 
adathordozóval kommunikálni képes, közel egyenl� az adóantenna tekercsantennájának 
sugarával. Ennek megfelel�en egy adott maximális olvasási távolság (ymax) eléréséhez az 
olvasási távolsággal közel azonos sugarú adóantennára van szükség, azaz ymax≈r.

Egy induktív RFID rendszer maximális adatátviteli távolságának pontosabb 
meghatározásához azonban az alkalmazott elektronikus adathordozó kommunikációs 
tartományát (az elektronikus adathordozó üzemeltetéséhez szükséges minimális térer�sséget) 
is ismernünk kell. 

Ugyanakkor a tervezés során ügyelni kell arra is, hogy az adóantenna sugarát ne válasszuk 
túl nagyra. Túl nagy antennaméret esetén ugyanis el�fordulhat, hogy a térer�sség nagysága 
y=0 mm helyzetben olyan kis értékre adódik, hogy az adó már képtelen elegend� energiát 
szolgáltatni az elektronikus adathordozó m�ködéséhez. 

4.1.2. Mágneses úton összekapcsolt antenna tekercsek 

A mágneses úton összekapcsolt antenna tekercsek helyettesít� kapcsolását mutatja be a 
4.5. ábra. Az induktív RFID rendszerben L� induktivitás az olvasó egység adóantennáját, míg 
L2 induktivitás - R2 tekercsellenállással - az elektronikus adathordozó vev�antennáját 
jelképezi. Az elektronikus adathordozó mikrochipjének és memóriájának áramfelvételét pedig 
Rt terhel� ellenállás szimbolizálja. 

4.5. ábra. Mágneses kapcsolatban álló antenna tekercsek és helyettesít� kapcsolásuk 

Az L� tekercsnél fellép� id�ben változó mágneses fluxus a kölcsönös induktivitáson (M) 
keresztül u2i feszültséget indukál L2 tekercsben. A létrejöv� áram hatására 
R2 tekercsellenálláson feszültségesés lép fel, így az elektronikus adathordozó kapcsain 
u2 feszültség lesz. Ennek hatására az Rt ellenálláson i2=u2/Rt áram folyik keresztül. 
Ugyanakkor az L2 tekercs is létrehoz mágneses fluxust, amely az eredeti Ψ�(i�) mágneses 
fluxus ellenében hat (Lenz törvény). Összefoglalva tehát az elektronikus adathordozó 
kapcsain fellép� feszültség (u2) a következ�képpen adható meg (4.7): 
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Mivel a gyakorlatban i� és i2 áramok szinuszosan változó áramok, ezért (4.7) egyenlet átírható 
komplex formára ω=2πf összefüggés alapján (4.8): 

2222�2 RiiLjiMju ⋅−⋅⋅⋅−⋅⋅⋅= ωω  (4.8). 
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A (4.8) egyenletbe i2 helyébe u2/Rt-t behelyettesítve u2 az alábbi (4.9) formula szerint 
fejezhet� ki: 
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 (4.9). 

Ahogy már említettük az elektronikus adathordozó tekercsében indukált u2 feszültség az 
elektronikus adathordozó 
mikrochipjének és memóriájának 
áramellátására fordítódik. A 4.5. ábrán 
bemutatott helyettesít� kapcsolás 
érzékenysége növelhet� az 
L2 induktivitással párhuzamosan 
kapcsolt olyan C2 kapacitással, amely 
által egy párhuzamos rezg�kör alakul 
ki, melynek rezonanciafrekvenciája 
megegyezik az RFID rendszer 
m�ködési frekvenciájával (4.6. ábra). 
A párhuzamos rezg�kör rezonancia-frekvenciája a Thomson-képlet szerint (4.�0):
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A helyettesít� kapcsolásnál a párhuzamosan kötött kondenzátort is figyelembe véve az 
u2rc indukált feszültség az alábbi módon számítható (4.��) [�20]: 
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Amennyiben megvizsgáljuk az indukált feszültségek alakulását a frekvencia függvényében 
mindkét kapcsolási változatra azonos beépített elemek esetén (I�, L2, M és Rt) a következ�ket
tapasztaljuk: 

- a rezonanciafrekvenciánál alacsonyabb frekvencia tartományban az indukálódott u2

illetve u2rc feszültségek közel azonos nagyságúak, 
- a párhuzamos rezg�kör rezonanciafrekvenciájához közeledve a C2 kondenzátorral 

kiegészített kapcsolásnál u2rc feszültség u2 feszültséghez viszonyított értéke jelent�sen
megn�,

- a rezonanciafrekvenciát túllépve u2rc értéke visszaesik, lényegesen kisebb lesz, mint 
u2 feszültség. 

4.1.3. Az adatátvitel alapja 

A fentiek alapján belátható, hogy az olvasó egység L� tekercsében folyó i� áram 
változásának hatására az elektronikus adathordozó u2 indukált feszültsége arányosan változik. 
Ha fordítva nézzük a folyamatot, akkor belátható az is, hogy az elektronikus adathordozó 
L2 tekercsében folyó i2 áram változásának hatására az olvasó egység u� feszültsége is 
arányosan változik, mivel az L� és L2 tekercsek között fennálló mágneses kapcsolat mindkét 
irányban azonos módon hat. Ennek megfelel�en, ha a 4.6. ábra szerinti helyettesít� kapcsolást 
kiegészítjük egy – az Rt terhel� ellenállással párhuzamosan kapcsolt - Rmod terhel�

i�

u2rc RtL2L�

i2 R2

C2
u�

M

4.6. ábra. Elektronikus adathordozó 
érzékenységének javítása párhuzamos rezg�körrel 
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ellenállással, amely periodikusan ki/be kapcsolható, az adathordozóban folyó i2 áram er�ssége 
változtathatóvá válik (4.7. ábra). Mivel az u� feszültség nagysága az i2 áram er�sségével 
arányosan változik, ezért i2 áram 
Rmod ellenálláson keresztül történ�
változtatása az olvasó egység 
u� feszültségének amplitúdó változását 
idézi el�, azaz modulálja azt. Ha az 
elektronikus adathordozóban tárolt 
adatsornak megfelel�en történik az i2

áram változtatása, azaz u� feszültség 
modulálása, akkor az olvasó egység 
tekercsének kapcsain el�állított u� amplitúdómodulált jel magában foglalja ezt az adatsort. Az 
információ az olvasó egységben demodulálható, azaz megtörtént az adatátvitel. Ez a 
legegyszer�bb megoldás az adatmodulációra. 

4.2. INDUKTÍV ELVEN M�KÖD� ELEKTRONIKUS 
ADATHORDOZÓK

Az RFID rendszerek m�ködése szempontjából alapvet�en kétféle elektronikus adathordozó 
felépítést különböztethetünk meg: a mikrochipen alapuló elektronikus adathordozókat, illetve 
az adattároláshoz fizikai effektusokat felhasználó adathordozókat. Ez utóbbi csoportba 
tartoznak az � bit transponderek és a felületi hullámmal m�köd� adathordozók. 

Az iparban alkalmazott induktív RFID rendszerek elektronikus adathordozói az els�
csoportba tartoznak, azaz mikrochipet tartalmaznak. Ezt a csoportot további két alcsoportra 
lehet osztani: az egyszer� tároló funkcióval rendelkez� elektronikus adathordozók és a 
programozható mikroprocesszoros elektronikus adathordozók. 

4.2.1. Egyszer� tároló funkcióval rendelkez� induktív 
elektronikus adathordozók 

Az egyszer� tároló funkcióval rendelkez� elektronikus adathordozók típusai az egyszer�
csak-olvasható transponderekt�l a különböz� kryptológiai funkciókkal is ellátott High-end-
transponderekig terjednek. 
Ezeknek az adathordozóknak az 
általános felépítését mutatja a 
4.8. ábra. 

Az elektronikus adathordozó 
magában foglal egy 
antennatekercset, egy HF-
interfészt, egy címz�- és 
biztonsági logikát illetve egy 
memória egységet. 
A HF-interfész teremti meg a 
kapcsolatot az olvasó egység és az elektronikus adathordozó közötti analóg nagyfrekvenciás 
adatátviteli csatorna és az elektronikus adathordozó digitális kapcsolóelemei között. A HF-
interfész legf�bb feladata az adathordozóba érkez� adatok demodulálása illetve az 
adathordozóból küldend� adatok modulálása, azaz az analóg-digitális, illetve a digitális-
analóg jelátalakítás. A HF-interfész a demodulált és digitalizált jelsorozatot (adat-input) a 
címz�- és biztonsági logikához továbbítja továbbfeldolgozásra. Passzív adathordozók esetén 
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az adathordozó, mivel nincs saját tápellátása, az energiát az olvasó egység által létrehozott 
mágneses térb�l nyeri. Ezért ezeknél az adathordozóknál a HF-interfész feladata az is, hogy a 
tekercsantennában indukálódott áramot egyenirányítva, megfelel� tápellátást biztosítson a 
mikrochip számára. 

4.2.2. Mikroprocesszorral ellátott elektronikus adathordozók 

A mikroprocesszoros elektronikus adathordozóknál az állapotfigyel� egység helyett egy 
mikroprocesszor van beépítve. Leginkább érintkezésmentes chipkártyákban alkalmazzák, 
mivel a mikroprocesszor maszkprogramozása révén könnyen illeszthet� az elektronikus 
adathordozó az egyes alkalmazásokhoz. Néhány gyártó egyszer� co-processzorokat is beépít a 
chipbe a kryptológiai algoritmusok gyorsabb végrehajtásának érdekében (4.9. ábra). Ezek az 
elektronikus adathordozók saját üzemi rendszerrel rendelkeznek. Ennek az üzemi rendszernek 
a feladata az adatcsere biztosítása az olvasó egység és az adathordozó között, a parancsok 
végrehajtásának id�vezérlése, az adatok kezelése és a kryptológiai feladatok végrehajtása. A 
folyamatokat vezérl� program egy ROM memóriába kerül letárolásra még a chip gyártása 
során.

4.9. ábra. Mikroprocesszoros elektronikus adathordozó blokkvázlata 

Az üzemi rendszer tipikus parancsfeldolgozási folyamata a következ�: Az olvasó 
egységb�l az elektronikus adathordozóhoz küldött parancsot az adathordozó HF-interfészén 
keresztül fogadja, majd az Input/Output kezel� egységben (I/O-menedzser) végrehajtja a 
hibafelismer�- és javító algoritmusokat. Amennyiben a parancs hibátlan, az adat dekódolásra 
kerül (titkosítás feloldása, authentifikáció ellen�rzése, dekódolás). Ha az olvasó egység által 
küldött parancs hibás, akkor a rendszer a Returncode-menedzser által meghatározottak szerint 
egy - a hibás üzenetnek megfelel� - válaszjelet generál, amelyet kódolás után az I/O-
menedzseren és HF-interfészen keresztül visszaküld az olvasó egységhez. Hibátlan parancs 
esetén megtörténik a parancsnak megfelel� adatkezelés. Olvasás esetén a megfelel� memória 
területr�l kiolvasásra kerül a kért adatsor a memória-menedzseren és az adatkezel� egységen 
keresztül, majd a Returncode menedzserbe kerül, ahol megtörténik a válaszjel generálása, 
ahonnan – hasonlóan a hibás parancsnál leírtakhoz – az üzenet kiadásra kerül. Írás esetén a 
fogadott üzenet adattartalma el�ször letárolásra kerül a memória megfelel� helyén, majd a 
feladat végrehajtását jelz� válaszjel generálódik, amely kiküldésre kerül az olvasó egységhez. 
Az adatkezeléssel kapcsolatos összes feladat szoftveres úton van lekezelve. Ezáltal igen 
egyszer�en átalakíthatók az egyes egységek egyes alkalmazások igényeinek megfelel�en.
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4.3. INDUKTÍV ELVEN M�KÖD� OLVASÓ EGYSÉGEK 

4.3.1. Adatáramlás 

Az RFID rendszer els�dleges feladata, hogy meghatározott identifikációs pontoknál 
adatcserét tegyen lehet�vé az elektronikus adathordozó és a fels�szint� irányító rendszer 
felhasználói szoftvere között. Ehhez egy olvasó egységre van szükség, amely mint egy 
interfész teremti meg a kapcsolatot a felhasználói szoftver és az elektronikus adathordozó 
között. 

Az elektronikus adathordozóra történ� írás illetve olvasás folyamata szigorúan Master-
Slave alapon m�ködik. Ez azt jelenti, hogy az olvasó egység és az elektronikus adathordozó 
által végrehajtott összes feladatot a felhasználói szoftver hangolja össze. A hierarchikus 
rendszerstruktúrában tehát a felhasználói szoftver, mint Master szerepel, míg az olvasó egység 
Slave-ként m�ködik, de csak addig, amíg a szoftver által kiadott kommunikációs parancs (írás 
vagy olvasás) aktív. A felhasználói szoftver által kiadott kommunikációs parancs 
végrehajtásához az olvasó egység felveszi a kapcsolatot az elektronikus adathordozóval. 
Ekkor az olvasó egység lesz a Master, az elektronikus adathordozó pedig a Slave. Ez azt 
jelenti, hogy az elektronikus adathordozó mindig csak az olvasó egység által kiadott parancsra 
válaszol, önmagától sohasem válik aktívvá. (Kivételek ez alól a csak-olvasható elektronikus 
adathordozók.) 

Az adatátviteli folyamat során a felhasználói szoftver által kiadott parancsot követ�en
el�ször aktiválódik az elektronikus adathordozó, majd az authentifikáció után (feltéve, ha van 
ilyen a rendszerben) megtörténik a tényleges adatátvitel. A 4.�. táblázat egy olvasási parancs 
végrehajtásának folyamatát mutatja be a felhasználói szoftver, az olvasó egység és az 
elektronikus adathordozó között. 

Felhasználói szoftver 
→→→→ Olvasó egység 

Olvasó egység →→→→
Adathordozó

Megjegyzés

→ Blokkread_Address[00]  Parancs az elektronikus adathordozó adott területér�l
történ� adat kiolvasására (címzés) 

→ Request Lekérdezés: az adathordozó az olvasó egység 
adatátviteli tartományán belül van? 

← Answer[4235] Az elektronikus adathordozó válaszol 
→ GET_Random Authentifikációs folyamat elindítása 
← Answer random[3456]
→ SEND_Token1
← GET_Token2 Authentifikáció sikeres befejezése 
→ Read_@[00] Olvasási parancs kiadása (címzés) 
← DATA[123…] Adatátvitel az elektronikus adathordozóból az olvasó 

egységbe 
← Data[123…]  Adatátvitel az olvasó egységb�l a felhasználói 

szoftverbe 

4.�. táblázat. Példa olvasási parancs végrehajtásának folyamatára a felhasználói szoftver, az 
olvasó egység és az elektronikus adathordozó között 

Az olvasó egység alapvet� feladata tehát az elektronikus adathordozó aktiválása, az 
aktivált adathordozóval a kommunikáció felépítése és az adatok transzportálása a felhasználói 
szoftver és az elektronikus adathordozó között. Ugyanakkor az érintkezésmentes adatátvitellel 
kapcsolatos minden egyéb járulékos feladatot is (az összeköttetés megteremtése, antikollíciós 
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algoritmusok végrehajtása, authentifikálás stb.) az olvasó egység végez el, ha erre szükség 
van.

4.3.2. Induktív olvasó egység és f�bb alkotó elemei 

Függetlenül az RFID rendszer által használt frekvenciától, a kapcsolat típusától (induktív 
vagy elektromágneses), a kommunikációs eljárástól (FDX, HDX, SEQ) illetve az adatátviteli 
eljárástól (terhel� moduláció, backscatter, szubharmonikusok) minden olvasó egység azonos 
m�ködési elv alapján m�ködik és ennek megfelel�en felépítésük is nagyon hasonló 
(4.�0. ábra). Az induktív olvasó egység -, mint bármely más típusú RFID olvasó berendezés - 
két f� m�ködési egységre bontható: a vezérl� egységre és az adó- és a vev�-egységet 
magában foglaló HF-interfészre. Az olvasó egység HF-interfésze egy antennán keresztül 
érintkezésmentesen kapcsolódik az elektronikus adathordozóhoz, míg vezérl� egysége 
általában soros vonalon keresztül (RS232, RS485) csatlakozik a fels�szint� irányító rendszer 
felhasználói szoftveréhez. 

4.�0. ábra. RFID olvasó egység felépítésének blokkvázlata 

Az olvasó egység HF-interfészének legf�bb feladatai a következ�k:
- nagyfrekvenciás adóteljesítmény el�állítása az elektronikus adathordozó 

energiaellátásának aktiválásához, 
- az elektronikus adathordozóba átviend� adatoknak megfelel� adójel modulálása és 
- az elektronikus adathordozóból érkez� nagyfrekvenciás jelek vétele és demodulálása. 

A HF-interfészen belül jól elkülöníthet�k az adó és vev� funkcióhoz tartozó részegységek 
és feladataik. A HF-interfész a vezérl� egységb�l érkez�, az adathordozóhoz továbbítandó, 
kódolt adatokat el�ször az oszcillátora által el�állított alapjelre modulálja, majd a 
végfokozatában megfelel� er�sség� jellé alakítja, amelyet az antennához továbbít, ahonnan 
kiküldésre kerül. A HF-interfész vev�egysége az antennával kezd�dik, amely az adathordozó 
által küldött jelet felfogja, majd a sávsz�r�n keresztül, az adathordozó válaszjelét leválasztva, 
kisz�ri az eredetileg kibocsátott alapjelet. Az így kisz�rt adathordozó-válaszjel egy er�sít�n
keresztül a demodulátor egységbe kerül, amely demodulálja azt és a vételi kódolt adatot a 
vezérl� egységhez továbbítja továbbfeldolgozásra. 

Duplex eljárásokkal (FDX, HDX) m�köd� RFID rendszer olvasó egységébe beépített HF-
interfész egyidej�leg képes mindkét adatáramlási irányban a feladatatok ellátására, ahogy ezt 
4.��. ábra is mutatja. 
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4.��. ábra. HDX/FDX eljárással m�köd� induktív RFID olvasó egység HF-interfészének 
blokkvázlata 

Szekvenciális eljárással m�köd� induktív RFID rendszereknél az olvasó egység által 
létrehozott mágneses tér ciklikusan felépül, egy meghatározott ideig fennáll, majd megsz�nik.
Az olvasó egység adásának ideje alatt a mágneses térben elhelyezked� elektronikus 
adathordozó feltölt�dik és fogadja a kiadott parancsot, majd az olvasó egység ’adásszünete’ 
alatt a kiadott parancsnak megfelel�en válaszol. Ennek megfelel�en az olvasó egység HF-
interfészének adó és vev� egysége id�ben váltakozva válik aktívvá, hasonlóan egy walkie-
talkie m�ködéséhez. Az adó és vev� funkciók közötti id�beni váltást egy késleltetés nélküli 
kapcsoló elektronika biztosítja (4.�2. ábra). 

4.�2. ábra. SEQ induktív RFID olvasó egység HF-interfészének blokkvázlata 

Mivel ezeknél a rendszereknél vételkor az olvasó egység által kibocsátott nagy 
teljesítmény� adójel nem ’zavarja’ az adathordozóból érkez� válaszjelet, ezért nincs szükség 
sávsz�r�re, ami egyrészt egyszer�síti a konstrukciót, másrészt az olvasó egység vev�jének
érzékenységének növelésére lehet a hangsúlyt fektetni, melynek következtében megnövelhet�
az adatátviteli tartomány egészen a mágneses tér energiatartományának méretéig. 
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4.4. A VIZSGÁLT OMRON RFID RENDSZER M�SZAKI
ADATAI

Az értekezésben tárgyalt vizsgálatokat egy 
OMRON gyártmányú V600-as sorozatú 
RFID rendszerrel hajtottuk végre. A konfiguráció 
alkotó elemei (4.�3. ábra) [�7�] [�75]: 

- OMRON V600 D2KR0� standard kivitel�
elektronikus adathordozó, 

- OMRON V600 H06 író/olvasó egység, 
- OMRON IDSC-C�DR-A-E ID Controller 

beépített ID szenzor egységgel. 
Az író/olvasó egység gyártóspecifikus soros vonali 
kábellel csatlakozik az ID Controllerhez. Az 
ID Controller pedig RS232 soros vonalon vagy 
perifériális porton keresztül csatlakoztatható a 
magasabb szint� irányító egységhez [�77]. 
Az adott rádiófrekvenciás rendszer a kis hatótávolságú RFID rendszerekhez tartozik az 
OMRON termékskálán (Smax=50 mm). 

4.4.1. OMRON V600 D2KR01 standard kivitel� elektronikus 
adathordozó m�szaki adatai 

Az OMRON cég termékkatalógusa alapján a vizsgált OMRON V600 D2KR0� kompakt 
kivitel� elektronikus adathordozóra az alábbi m�szaki paraméterek adottak: 

Memória kapacitás:   2Kbyte 
Memória típus:   SRAM 
Akkumulátor élettartam:  8 év (függ az adat átvitelek számától, az átvitt 

adatmennyiségt�l és a környezeti h�mérséklett�l) 
Olvasások/írások száma:   korlátlan számú írás és olvasás 
Adatátviteli hibadetektálás:  �6-bit CRC mindkét irányban 
Környezeti h�mérséklet: Üzemi: -25÷+70°C
 Tárolási: -40÷+70°C
Környezeti páratartalom: Üzemi: 35%÷95%
 Tárolási: 35%÷95%
IP védelem:   IEC IP67 
Rezgésállóság: Minden irányban (X,Y,Z) 2 óra �0÷55Hz 

tartományon, �.5 mm rezgésamplitúdó mellett 
Ütésállóság:  Minden irányban (X,Y,Z) 3 alkalom �000 m/s2

gyorsulás mellett 
Tömeg:   70g 

Az elektronikus adathordozó 2kbyte-os memóriája byte-szinten érhet� el, azaz a legkisebb 
átvihet� adatmennyiség � byte. Az adathordozó memóriatartományának címzése: 0000÷07FF, 
amelyb�l az els� két cím (0000, 000�) a felhasználó számára nem használható, mivel ezeken 
rendszeradatok tárolódnak (gyártási év, hónap). A memória bizonyos területei írásvédetté 
tehet�k, amit a 0002÷0005 címek megfelel� beállításával lehet megadni. 

Mozgó tárgy

Író/olvasó egység (R/W Head)

Elektronikus adathordozó
(Data Carrier)

PLC+ID szenzor egység (ID Controller)

4.�3. ábra Vizsgált OMRON 
RFID rendszer felépítése 
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4.4.2. OMRON V600 H06 író/olvasó egység m�szaki adatai 

Az OMRON cég termékkatalógusa alapján a vizsgált OMRON V600 H06 író/olvasó egységre 
az alábbi m�szaki paraméterek adottak: 

Átviteli frekvencia:   500kHz 
Átviteli folyamat:   Félduplex 
Környezeti h�mérséklet: Üzemi: -25÷+70°C
 Tárolási: -40÷+70°C
Környezeti páratartalom: Üzemi: 35%÷95%
 Tárolási: 35%÷95%
IP védelem:   IEC IP67 
Rezgésállóság: Minden irányban (X,Y,Z) 2 óra �0÷55Hz 

tartományon, �.5 mm rezgésamplitúdó mellett 
Ütésállóság:  Minden irányban (X,Y,Z) 3 alkalom 490 m/s2

gyorsulás mellett 
RF átviteli hibadetektálás:   �6 bit CRC mindkét irányban 
Tömeg:   �kg (�0 m-es kábellel) 

4.4.3. Adatátviteli távolság OMRON V600 H06 író/olvasó egység 
és OMRON V600 D2KR01 elektronikus adathordozó esetén 

Az OMRON termékkatalógusban minden RFID rendszer konfigurációhoz megadják azt az 
adatátviteli tartományt, amelyen belül 
a DC kommunikálni képes az olvasó 
egységgel. A szakkatalógus szerint az 
adatátviteli tartomány nagysága függ a 
telepítés módjától (fémfelületre szerelt 
vagy fémfelület síkjának szintjébe 
szerelt adathordozó), illetve attól, hogy 
statikus vagy dinamikus üzemben 
alkalmazzák az adott RFID rendszert 
[�7�] [�75]. A 4.�4. ábra a tanszéki 
vizsgálatokhoz alkalmazott 
RFID rendszer OMRON katalógusban 
megadott statikus adatátviteli 
tartományát mutatja, míg a 
4.2. táblázat ugyanennek az RFID rendszernek a f�bb alkalmazási kritériumokhoz tartozó 
alkalmazhatósági határtartományait adja meg. Az adatok 'ideális' orientációra vonatkoznak. 
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Elektronikus 
adathordozó 
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Telepítési mód 
Controller 
üzemmód 

Adatátviteli
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V600 D2KR01 V600 H06 

Dinamikus 
üzem Szintbe szerelt 

Irreleváns 

25÷÷÷÷40 mm 

4.2. táblázat. OMRON V600 H06 író/olvasó egység és OMRON V600 D2KR0� elektronikus 
adathordozó adatátviteli tartománya - OMRON referencia 

4.�4. ábra. V600D2KR0� típusú elektronikus 
adathordozó ésV600-H06 író/olvasó egység statikus 

adatátviteli tartománya - OMRON referencia 

Z Y

X
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A 4.�4. ábrán jól látható, hogy az adatátviteli tartomány az Y tengelyre szimmetrikus, a 
maximális távolság pedig y≈40 mm. A 4.2. táblázatból pedig kit�nik, hogy dinamikus 
üzemben az alkalmazható adatátviteli tartomány kisebb, mint statikus üzemben, ugyanakkor 
mindkét üzemben a fém jelenléte (DC süllyesztve szerelt állapota) csökkenti az 
RFID rendszer hatótávolságát. 
Számunkra a leglényegesebb adat a méréseink eredményeivel való összevetés szempontjából 
a dinamikus üzemre és szintbe szerelt állapotra vonatkozó tartományérték. 
Az adatátviteli tartomány alakja és mérete azonban nagymértékben függ az elektronikus 
adathordozó olvasó egységhez viszonyított orientációjától is. Az OMRON cég által fent 
megadott adatok az elektronikus adathordozó olvasó egységhez viszonyított Z irányú, 
∆Z ≤ ±�0 mm-es eltolódása esetén igazak. 
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5. INDUKTÍV RÁDIÓFREKVENCIÁS AZONOSÍTÓ 
RENDSZEREK DINAMIKUS ÜZEMÉNEK VIZSGÁLATA 

Az eddigiek során megismerkedtünk a rádiófrekvenciás azonosító rendszerek típusaival és 
legf�bb ismertet�jegyeikkel (3. fejezet), továbbá az induktív RFID rendszerek m�ködésének
elméleti alapjaival (4. fejezet). A továbbiakban az induktív RFID rendszerek dinamikus 
üzemével és a dinamikus üzemet befolyásoló paraméterek vizsgálatával foglalkozunk. 
Definiáljuk az RFID rendszer statikus és dinamikus üzemét, és rámutatunk arra, hogy mi a 
különbség a két üzemállapot között. Összefoglaljuk az induktív RFID rendszerek üzemi 
m�ködését befolyásoló tényez�ket a 3. és 4. fejezetekben megadottak és a szakirodalom 
alapján, és definiáljuk a logisztikai paraméter fogalmát. Bemutatjuk azokat az általunk 
kidolgozott méréstechnikai és szimulációs vizsgálati módszereket, és azok mérési 
eredményeit egy konkrét RFID rendszerre végrehajtva, amelyek segítségével a logisztikai 
paraméterek és az RFID rendszer dinamikus üzemét befolyásoló egyéb tényez�k
vizsgálhatók, illetve egymásra gyakorolt hatásuk elemezhez�. Ebben a fejezetben csak 
azoknak a vizsgálati eljárásoknak az eredményeit mutatjuk be, amelyeknél a vizsgált 
RFID rendszer elemei között az adatkommunikáció ideális körülmények között került 
végrehajtásra (megadva az ideális körülmény fogalmának pontos definícióját). 

5.�. RFID RENDSZEREK STATIKUS ÉS DINAMIKUS ÜZEME, 
ÜZEMI M�KÖDÉST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZ�K,
LOGISZTIKAI PARAMÉTEREK 

5.1.1. RFID rendszerek statikus és dinamikus üzeme 

RFID rendszerek statikus üzemén azt értjük, amikor az RFID rendszer két komponense 
között (elektronikus adathordozó és olvasó egység) lezajló adatkommunikáció alatt a két 
komponens egymáshoz viszonyított helyzete állandó, azaz a DC térbeli elhelyezkedése az 
olvasó egység adatátviteli tartományán belül mindvégig változatlan az adatátvitel során. 
Ebben az esetben tetsz�leges adatmennyiség átvitele megvalósítható. Els�sorban az 
adatátvitel sebessége határozza meg, hogy mennyi id� alatt fejez�dik be a kommunikáció. 

RFID rendszerek dinamikus üzemén azt értjük, amikor az RFID rendszer két komponense 
között lezajló adatkommunikáció alatt a két komponens közül az egyik, vagy mindkett�
egymáshoz viszonyított helyzete az id� függvényében folyamatosan változik. Ilyenkor az 
egyik, vagy mindkét komponens egy adott pályagörbét fut be a kommunikáció alatt. A 
felhasználások dönt� többségénél azonban általában csak az egyik komponens mozog, a 
másik fixen rögzített. Tegyük fel, hogy az olvasó egység rögzített. Ebben az esetben a DC-nek 
azt olvasó egység adatátviteli tartományán belül megszakítás nélkül (vagy a tartomány 
minimális megszakításokkal történ� elhagyása mellett) megtett pályája és az RFID rendszer 
adatátviteli sebessége határozza meg, hogy mennyi adat átvitelére képes. 

A definíciókból jól látható, hogy statikus üzemben elvileg korlátlan adatmennyiség vihet�
át, amelynek csak az adatkommunikációra rendelkezésünkre álló id� és az elektronikus 
adathordozó memória kapacitása szab gyakorlati korlátot. Ezzel szemben dinamikus üzemben 
csak addig lehet adatot átvinni a két komponens között, amíg a DC az olvasó egység 
adatátviteli tartományán belül helyezkedik el. Ha onnan kilép, a kommunikáció megszakad. 
Ennek megfelel�en dinamikus üzemben csak annyi adat vihet� át, amennyi a DC olvasó 
egység adatátviteli tartományában töltött ideje alatt az RFID rendszerrel - adatátviteli 
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sebességének megfelel�en - végrehajtható. Minél rövidebb id�t tölt a DC a tartományon belül, 
annál kevesebb adat vihet� át. Különösen fontos ez az induktív RFID rendszereknél, ahol az 
adatátviteli sebesség - az alacsony üzemi frekvencia miatt - viszonylag alacsony más 
RFID rendszerekhez képest. 

Az RFID rendszerek m�ködésük során alapvet�en kétféle adatátviteli feladatot képesek 
végrehajtani: 

- olvasási folyamat, amikor a fels�szint� irányító rendszer (PLC, PC) olvasás parancsára 
az olvasó egység az adathordozó memóriájából olvas ki adatot, 

- írási folyamat, amikor a fels�szint� irányító rendszer írás parancsára az olvasó egység az 
adathordozó memóriájába ír be adatot. Ez csak írható/olvasható RFID rendszereknél 
lehetséges. 

Az írási folyamat id�szükséglete mindig nagyobb, mint az olvasásé, mivel íráskor a DC-be írt 
adatot vissza is olvassa az olvasó egység ellen�rzés céljából. 
Mindkét adatkommunikációs folyamat végrehajtható normál, illetve automatikus 
parancskiadással. A normál parancskiadás esetén a végrehajtandó feladat közvetlenül a 
parancskiadás után, azonnal végrehajtásra kerül függetlenül attól, hogy az olvasó egység 
adatátviteli tartományában van-e éppen elektronikus adathordozó. Ha nincs jelen DC a 
parancs végrehajtásakor, akkor a kommunikáció sikertelen, a vezérl� program befejezte a 
feladatot. Automatikus parancskiadás esetén az olvasó egység a feladatot csak akkor hajtja 
végre, ha az olvasó egység adatátviteli tartományába belép egy elektronikus adathordozó. 
Ennek megfelel�en, azokban az automatizált irányító rendszerekben, ahol az azonosítandó 
tárgy olvasó egységhez érkezése más szenzorikai elemmel nem észlelhet�, ott az automatikus 
parancskiadás alkalmazása szükséges. 
A vizsgált, PLC-hez csatlakoztatható OMRON RFID rendszer kommunikációs parancs 
specifikációi az el�bbiek alapján: normál olvasás (IDRD), normál írás (IDWT), automatikus 
olvasás (IDAR) és automatikus írás (IDAW) [�7�]-[�76]. Az értekezésben tárgyalt dinamikus 
adatátviteli tartomány mérés során automatikus parancsokat kellett alkalmaznunk. 

Azt mondjuk, hogy az RFID rendszer ideális körülmények között m�ködik akár 
statikus, akár dinamikus üzeme során, ha 
(5.�. ábra) 

- az elektronikus adathordozó és az 
olvasó egység elektromágnesesen 
semleges anyagra lettek feler�sítve, 

- az elektronikus adathordozó és az 
olvasó egység antenna felülete 
egymással párhuzamos, 

- az antenna felületek normálisa egy 
magasságban van, nincs magasság 
eltérés az antennák között, 

- az elektronikus adathordozó és az 
olvasó egység antennája között csak 
leveg� van, mint közeg, 

- az RFID elemek környezetében nincs 
olyan reflexiós felület, amely a 
rendszer üzemi viselkedését 
befolyásolja. 

Ebben a fejezetben csak az ideális körülmények között m�köd� induktív RFID rendszerek 
logisztikai paramétereinek és egymásra gyakorolt hatásának vizsgálatával foglalkozunk. 
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5.�. ábra. RFID rendszer m�ködése ideális 
körülmények között 
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5.1.2. RFID rendszerek üzemi m�ködését befolyásoló tényez�k, 
logisztikai paraméterek 

Az RFID rendszerek üzemi m�ködését befolyásoló tényez�ket (paramétereket) három 
csoportba oszthatjuk: 

A.) az RFID rendszer konfigurációjától függ� bels� paraméterek, ezen belül 
A�.) Az adatkommunikációhoz szükséges adatátviteli id�.

Az adatátviteli id�t meghatározó, rendszer konfigurációtól függ� paraméterek a 
következ�k:

A11.) az RFID rendszer üzemi frekvenciája, 
A12.) az RFID rendszer modulációs és demodulációs algoritmusa és 
A13.) az érzékel� algoritmus. 

Az A12. paramétert az eszköz kommunikációs protokoljának nevezzük, az 
A13. paraméter pedig az adatértelmezéshez szükséges programmal van 
kapcsolatban.

A2.) Az adatátviteli tartomány. Ezen belül megkülönböztetünk statikus, dinamikus és 
kvázi-statikus adatátviteli tartományt. 
Az adatátviteli tartomány alakját és méretét meghatározó, rendszer 
konfigurációtól függ� paraméterek pedig a következ�k:

A21.) az RFID rendszer üzemi frekvenciája, 
A22.) az adathordozóba és olvasó egységbe épített antennatekercsek kialakítása, 
A23.) az antenna min�ség-faktora (Q), 
A24.) a hangoló áramkör, 
A25.) a gerjeszt� áram és feszültség és 
A26.) a fogadó antenna érzékenysége. 

Az A21.-A24. paraméterek az antenna és a hangoló áramkör kialakításával vannak 
kapcsolatban. Az A25.-A26. paramétereket az olvasó egység áramkör topológiája 
határozza meg. 

A3.) Az adatkommunikáció során átvihet� adatmennyiség, melynek nagyságát 
közvetlenül befolyásolja az el�z� két (A�., A2.) paraméter. 

B.) Az anyagmozgató rendszernek a szállított tárgyra, illetve a tárgyon elhelyezett 
RFID komponensére (általában elektronikus adathordozó) vonatkozó paraméterei,
ezen belül 

B�.) Az azonosítandó tárgy, illetve az általa szállított elektronikus adathordozó 
haladási sebessége.

B2.) Az azonosítandó tárgy, illetve az általa szállított elektronikus adathordozó 
olvasóegységhez viszonyított térbeli elhelyezkedése (orientációja). 

B3.) Az anyagmozgató berendezés iránytartása.

C.) Az üzem közben fellép� környezeti hatások (h�mérséklet, páratartalom, mechanikai 
igénybevételek, elektromágneses zavarás stb.). 

A továbbiakban bevezetjük a logisztikai paraméter fogalmát. Logisztikai paraméternek 
tekintjük a fent megadott paraméterek közül azokat, amelyek közvetlenül befolyásolják a 
dinamikus üzemben, ideális körülmények között m�köd� induktív RFID rendszer adatátviteli 
folyamatát. Logisztikai paraméter tehát 
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- az adatkommunikációhoz szükséges adatátviteli id�, amely az átvitt adatmennyiségt�l
függ. A továbbiakban jelölése: (Tc(Nj)),

- a dinamikus adatátviteli tartomány, melynek tartományszélességét adott elektronikus 
adathordozó - olvasó egység távolság (yi) esetén S(yi)-nal jelöljük, 

- az adatkommunikáció során átvihet�/átviend� adatmennyiség (Nj) és 
- az elektronikus adathordozó haladási sebessége (vk).

Az értekezésben csak az A.) és B.) csoportban megadott jellemz�k meghatározásával és az 
RFID rendszerek dinamikus üzemére gyakorolt hatásuk elemzésével foglalkozunk. Ennek 
keretében feltárjuk a logisztikai paraméterek között fennálló összefüggéseket, és ezek alapján 
meghatározzuk az egyes paraméterek alkalmazhatósági tartományát. Az értekezés terjedelmi 
korlátai miatt nem foglalkozunk a C.) csoportba sorolt környezeti hatások vizsgálatával. E 
tárgykörben ajánljuk a [20�] irodalmat. 

Bármely dinamikus üzemben m�köd� RFID rendszer logisztikai paramétereinek 
kapcsolatára igaz az alábbi 5.�. összefüggés, mely szerint az elektronikus adathordozó 
maximális sebessége (vmax) az adatátviteli távolság (yi) függvényében az adatátviteli 
tartomány szélesség (S(yi)) és az adott mennyiség� adat (Nj) átviteléhez szükséges id� (Tc(Nj))
hányadosaként hatrározható meg: 

)(

)(
),(max

jc

i
ij NT

yS
yNv =  (5.�.)

Ennek megfelel�en elvileg bármelyik logisztikai paraméter alkalmazhatósági határértéke, 
illetve intervalluma meghatározható a többi paraméter ismeretében. Az (5.�.) összefüggés 
gyakorlati alkalmazhatóságának legnagyobb hátránya, hogy általában nem ismert az egzakt 
adatátviteli id�függvény és a statikus vagy dinamikus adatátviteli tartomány. Ezeket 
méréstechnikai úton kell meghatározni. A továbbiakban ezeknek a logisztikai paramétereknek 
méréstechnikai úton történ� meghatározásával foglalkozunk, illetve bemutatjuk azt az új, 
általunk kidolgozott szimulációs szoftvert, melynek segítségével a mérés útján meghatározott 
logisztikai paraméterek, mint input paraméterek, alapján a további paraméterek 
alkalmazhatósági tartománya meghatározható, vizsgálható. 
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5.2. RFID RENDSZER LOGISZTIKAI PARAMÉTEREINEK 
VIZSGÁLATA IDEÁLIS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 

5.2.1. RFID rendszer adatátviteli idejének vizsgálata 

5.2.�.�. RFID rendszer adatátviteli folyamata és adatátviteli ideje 

Egy RFID rendszeren belül lejátszódó adatátviteli folyamat pontos, meghatározott protokol 
szerinti lefutása gyártóspecifikus és általában titkosan kezelik. Az adatátviteli folyamat elve 
azonban jól definiálható aszerint, hogy fix kódolású vagy programozható elektronikus 
adathordozót alkalmaznak. Az alább megadott adatátviteli folyamatok az induktív 
rendszerekre jellemz� passzív elktronikus adathordozókra vonatkoznak. Aktív DC-k esetén a 
feltölt�dési folyamat elmarad. 
- Fix kódolású, passzív adathordozók esetén a kiértékel� egységben kiadott kommunikációs 

parancs (ID parancs) hatására az olvasó egység adó antennáján keresztül elektromágneses 
hullámot bocsát ki meghatározott frekvencián adott ideig (normál parancskiadás), vagy 
folyamatosan ismételve (automatikus parancskiadás). Ez az elektromágneses hullám 
energiával látja el és aktiválja az adatátviteli tartományon belül tartózkodó elektronikus 
adathordozót. Az adathordozó feltölt�dése után (feltölt�dési vagy ébredési folyamat) 
aktiválja vezérl�logikáját, hogy elektromágneses hullámot (viv�hullámot) bocsásson ki. A 
DC erre a viv�hullámra modulálja a memóriájában tárolt adatot, illetve annak az 
adatátviteli protokol által meghatározott els� részét. Ezt a jelet az olvasó egység vev�
antennája veszi, majd a megfelel� sz�rés és átalakítás után az irányító egységhez továbbítja 
továbbfeldolgozásra. A folyamat - az adatátviteli protokolnak megfelel�en - addig 
ismétl�dik, amíg a DC memóriájában rögzített összes adat átküldésre nem kerül, vagy 
amíg a DC el nem hagyja az adatátviteli tartományt (dinamikus üzemben). A 
kommunikáció befejeztével a mágneses tér megsz�nik. Ennek megfelel�en ezeknél a 
rendszereknél a kommunikációs parancshoz (olvasás) csak egy adatátviteli id� érték 
tartozik, amely a teljes adatmennyiség átvitelének id�szükséglete. 

- Programozható, passzív adathordozók esetén a kiértékel� egységben kiadott 
kommunikációs parancs hatására az olvasó egység adó antennáján keresztül 
elektromágneses hullámot bocsát ki meghatározott frekvencián, amely azonban viv�hullám 
is egyben. Ez egyrészt energiával látja el és aktiválja az elektronikus adathordozót, 
másrészt a protokol parancsait és az adatokat az elektronikus adathordozó felé szállítja. A 
kommunikációs parancs kiadását követ�en az olvasó egység egy -, az adatátviteli 
protokolnak megfelel� - inicializáló parancssort küld a DC felé egyszer (normál 
parancskiadás), vagy folyamatosan ismételve mindaddig, amíg a DC megfelel� inicializáló 
válaszparancssort nem küld (automatikus parancskiadás) feltölt�dése után. Inicializálás 
után a DC felfogja az olvasó egység által küldött, az adatátviteli protokol által 
meghatározott 'telegrammot', és a kommunikációs parancsnak megfelel�
'választelegrammot' küld vissza. Az adatátviteli protokol minden egyes kommunikációs 
parancshoz általában több parancssort és 'telegramm'-'választelegramm' párt kapcsol. Az 
olvasó egység és a DC közötti dialógus mindaddig folytatódik, amíg az összes, a 
kommunikációs parancsban rögzített adat átvitele meg nem történik, vagy amíg a DC el 
nem hagyja az adatátviteli tartományt. A kommunikáció befejeztével a mágneses tér 
megsz�nik. Ezeknél a rendszereknél a protokol által megszabott tartományon belül 
tetsz�leges adatmennyiség átvihet�. Ennek megfelel�en az egyes kommunikációs 
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parancsokhoz tartozó adatátviteli id� itt az átvitt adatmennyiség függvényében változik, 
tehát adatátviteli id�függvényr�l van szó. 

Az eddigiek alapján definiálhatjuk az adatátviteli id� fogalmát. Az adatátviteli id� ( **ID
cT )

az irányító egységb�l a kommunikációs parancs kiadásától a DC által kibocsátott, a 
kommunikáció befejezését jelz� válaszjel irányító egységbe való érkezéséig eltelt id� [�75] 
[�78]. 
Egy adott RFID rendszer adatátviteli idejének nagyságát több paraméter is befolyásolja 
(5.�.2. fejezet). Az üzemi frekvenciát tekintve, minél nagyobb az alkalmazott viv�jel 
frekvenciája, annál több adat vihet� át id�egység alatt. Az adatátviteli protokol meghatározza 
az információ átvitel folyamatát, ami alapvet�en befolyásolja az adatátviteli id� alakulását. 
Minden egyes protokolba integrált járulékos feladat (Timeoutkontrol, CRC-ellen�rzés, 
ellen�rzésre visszaolvasás írás után stb.) növeli az adatátvitel id�tartamát. Ennek megfelel�en
általánosságban megállapítható, hogy az írási folyamat (IDWT) id�szükséglete nagyobb, mint 
az olvasásé (IDRD) azonos átvitt adatmennyiségre. Az is igaz, hogy a RAM memóriájú DC-k 
programozása rövidebb id�t igényel, mint az EEPROM memóriáké (3.2.3. fejezet). File 
struktrúrájú adatelérés biztosításakor (3.2.4. fejezet), illetve több DC egyidej� olvashatóságát 
lehet�vé tev� (u.n. MultiIdent) rendszereknél (4.3.2. fejezet) további járulékos id�vel n� a 
teljes adatátviteli id�.
Az el�z�ekben megadott adatátviteli folyamatok alapján az alábbi 5.�. egyenlet szerint 
adhatók meg egy kommunikációs parancshoz (ID**) tartozó adatátviteli id� ( **ID

cT )

összetev�i, figyelembe véve az átviend� adatmennyiséget (n) és az elektronikus adathordozó 
feltölt�déséhez szükséges id�t (ébredési id� - tébr): 

******** )()( ID
ébr

ID
blokk

ID
fix

ID
c tnttnT ++=  [ms] (5.�.),

ahol
**ID

fixt  - rendszerspecifikus feladatok végrehajtásához szükséges, átvitt adatmennyiségt�l

független id� [ms], 
**ID

blokkt  - az adatblokk átviteléhez szükséges, az átviend� adatmennyiségt�l (n) függ� id�

(alacsony szint� kommunikáció ideje az olvasó egység és az elektronikus 
adathordozó között), [ms], 

**ID
ébrt  - az elektronikus adathordozó feltölt�déséhez szükséges ébredési id� [ms]. 

Általában igaz, hogy az olvasás (IDRD) és írás (IDWT) fix ideje ( **ID
fixt ) azonos [[20�], azaz 

IDWT
fix

IDRD
fix tt =  (5.2.). 

További nehézséget jelent az adatátviteli id� pontos meghatározásánál, hogy az induktív 
RFID rendszerek nagy részénél egy ID paranccsal maximálisan csak a beépített protokolnak 
megfelel�, korlátozott mennyiség� adatot lehet átvinni (nmax). (Például az általunk vizsgált 
OMRON RFID rendszernél ez: nmax=256 byte.) Ennek megfelel�en egy ID parancshoz 
megadott maximális adatmennyiségnél több adat (Nj>nmax) átvitelét az egyes ID parancsok 
egymásutáni kiadásával (ú.n. láncolatával) lehet elvégezni. Ilyenkor a teljes adatmennyiség 
csak el�re meghatározott adatblokkonként (n≤nmax) vihet� át. Az egymásután végrehajtandó 
ID parancsok száma (m) az alábbi módon határozható meg: 

- ha az átviend� teljes adatmennyiség (Nj) az adatblokk (n) egész számú többszöröse, akkor  

)(
n

N
INTm

j=  (5.3.), 
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- egyébként 

�)( +=
n

N
INTm

j
 (5.4.), 

Ez utóbbi esetben az utolsó ID paranccsal már csak a maradék adatmennyiség 
( nmNn jmar ⋅−= ) átvitele történik meg. 

Több ID parancs láncolatával végrehajtott adatkommunikáció esetén az adatátviteli id�
az egyes ID parancsokhoz tartozó adatátviteli id�k összege, amelyhez azonban egy további 
járulékos id� is járul. Ez a járulékos id� a gépi id� (tg), amely a fels�szint� irányító 
rendszert�l függ�, egy ID parancs befejezése és a következ� ID parancs kiadása között eltelt 
id�. Ez az id� a kommunikáció szempontjából holtid�nek számít, ugyanakkor nagymértékben 
növelheti az adatátviteli id� nagyságát. A gépi id� nagysága független a kiadott parancs 
típusától. Ennek megfelel�en az adatátviteli id�re vonatkozó 5.�. egyenlet a következ�képpen
módosul (5.5. egyenlet): 

])�[()]()()2()([)( **
,

**
,

**
�,

**
max

**
gmar

ID
marblokk

ID
nblokk

ID
blokk

ID
fixj

ID
c tmntntmnttmnNT ⋅−++⋅−++⋅=> [ms] (5.5.),

ahol
**ID

fixt  - minden egyes ID parancshoz, a rendszerspecifikus feladatok végrehajtásához 

szükséges, átvitt adatmennyiségt�l független id� [ms], 
**
�,

ID
blokkt  - az �. adatblokk átviteléhez szükséges alacsony szint� kommunikációs id� (olvasó 

egység és elektronikus adathordozó között), az elektronikus adathordozó 
feltölt�déséhez szükséges ébredési id�vel növelve, [ms], ****

,
**
�,

ID
ébr

ID
nblokk

ID
blokk ttt +=

**
,

ID
nblokkt  - az �. adatblokkot követ� további adatblokkok átviteléhez szükséges alacsony 

szint� kommunikációs id�, az elektronikus adathordozó feltölt�déséhez 
szükséges ébredési id�vel növelve, [ms], 

tg - két egymást követ� ID parancshoz tartozó gépi id� [ms], 
n - egy ID paranccsal átvitt adatmennyiség (adatblokk), n≤nmax.

Az 5.�. és 5.5. egyenletek alapján bármely induktív RFID rendszer adatátviteli ideje 
(id�függvénye) elvileg meghatározható. A gyakorlatban azonban az egyes összetev�k
számítással történ� konkrét meghatározása problematikus. Az adatátviteli id� egzaktan csak 
mérések útján, megfelel� mér�rendszer alkalmazásával lehetséges. Az RFID rendszerek 
adatátviteli idejére vonatkozóan a gyártócégek katalógusaikban csak közelít� értékeket, illetve 
függvényeket adnak meg. Ezek az id�függvények azonban csak közelít� számításokra 
alkalmasak, szakért�i elemzésekhez nem használhatók fel [�75] [�78]]. A továbbiakban 
bemutatjuk azt az általunk kidolgozott mér�rendszert ('TIMER' mér�rendszer), melynek 
segítségével a PLC-hez csatlakoztatható induktív RFID rendszerek adatátviteli id�függvényei, 
illetve 5.�. és 5.5. egyenletekben szerepl� bizonyos összetev�i (ébredési id�) megfelel�
pontossággal mérhet�k.

5.2.�.2. RFID rendszer adatátviteli idejének mérési módszere 

A.) Az adatátviteli id�(függvény) mérés célja 

A 'TIMER' mér�rendszert induktív RFID rendszerek adatátviteli idejének, illetve 
id�függvényeinek meghatározására fejlesztettük ki. A mérés célja; egyrészt reprodukálni, és 
ezzel ellen�rizni a kutatás során vizsgált RFID rendszer gyártója által rendelkezésünkre 
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bocsátott adatátviteli id�vel kapcsolatos referencia adatokat, másrészt az egyes 
ID parancsokhoz tartozó mérési eredmények alapján meghatározni a becsült adatátviteli 
id�függvényeket, illetve azok összetev�it, mint logisztikai paramétereket, amelyek a további 
vizsgálatok alapját képezik. 

A kidolgozott mérési eljárással az alábbiak vizsgálatok végezhet�k el egy RFID rendszer 
adatátviteli idejére vonatkozóan: 

- Els� ID parancshoz tartozóan: 
- Normál íráshoz (IDWT) tartozó adatátviteli függvény mérése, 
- Automatikus írás (IDAW) adatátviteli függvényének mérése, 
- Normál olvasás (IDRD) adatátviteli függvényének mérése, 
- Automatikus olvasás (IDAR) adatátviteli függvényének mérése. 

- Els� ID parancsot követ� további ID parancsokhoz tartozóan: 
- Normál íráshoz (IDWT) tartozó adatátviteli függvény mérése, 
- Automatikus írás (IDAW) adatátviteli függvényének mérése, 
- Normál olvasás (IDRD) adatátviteli függvényének mérése, 
- Automatikus olvasás (IDAR) adatátviteli függvényének mérése. 

B.) Az RFID rendszerek adatátviteli id�függvényeinek meghatározásához alkalmazott 
'TIMER' mér�rendszer felépítése és m�ködése 

Az adatátviteli id�függvény mérésekhez a vizsgálandó RFID rendszer olvasó egységét és 
elektronikus adathordozóját úgy kell fixen rögzíteni, hogy a DC az olvasó egység adatátviteli 
tartományában helyezkedjen 
el és orientációja az 'ideális' 
orientáció követelményeinek 
megfeleljen (5.�.�. fejezet). 

Ennek érdekében az 
RFID elemek egy ipari 

mikroszkóp tárgyasztalán és 
annak okulártartóján 

rögzíthet�k. A mikroszkóp 
segítségével a különböz�
induktív RFID rendszerek 

pontos geometriai beállításai elvégezhet�k. Ezt az elrendezést mutatja az  
5.2. ábra a mér�rendszer elemeit is 

bemutatva. 

A mérési folyamatot két szoftver vezérli. 
Az olvasó egység és az elektronikus 
adathordozó közötti adatátvitelt PLC-re írt 
LSS program irányítja, amely 
meghatározza: 

- , hogy els� vagy további ID parancsra 
vonatkozik a mérés, 

- az ID parancs típusát, 
- az adatátviteli id� mérési pontosságát 

(0.� ms), 
- végrehajtandó mérések számát (m=�0).

A mérés indítását, vizuális 
nyomonkövetését, az adatok megjelenítését, 
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az átviend� byte-ok számát (Nj), illetve a mért id�adatok PLC-b�l való kiolvasását és 
adatbázisba helyezését egy DELPHI program végzi, illetve annak segítségével PC-r�l lehet 
végrehajtani. A PC off-line módon kommunikál a PLC-vel, a mérési adatokat egy-egy mérés-
sorozat után (m) a PLC-b�l saját adatbázisába menti. A mérést a számítógép képerny�jén 
látható vizuálablak segítségével lehet nyomonkövetni. 

Az adatok feldolgozása MS Excel 5.0 szoftverrel végezhet� el. Az így összeálló 
szoftvercsomagnak a hardver rendszerben való elhelyezkedését mutatja az 5.3. ábra. A 
'TIMER' mér�rendszer részletesebb ismertetését és a mérési folyamat leírását 
ld. �0.�. MELLÉKLET-ben. 

5.2.�.3. Vizsgált RFID rendszer adatátviteli id�függvényeinek 
meghatározása 'TIMER' mér�rendszerrel 

A.) A vizsgált RFID rendszer adatátviteli idejének és alacsony szint� kommunikációs 
idejének közelít� függvénye - OMRON referencia 

A 'TIMER' mér�rendszerrel vizsgált RFID rendszer (OMRON V600-H06 elektromágneses 
R/W fej és az OMRON V600-D2KR0� SRAM memóriával ellátott elektronikus adathordozó) 
rendelkezésünkre álló alacsony szint� kommunikációs idejére ( **

,
ID

nblokkt ) és adatátviteli idejére 

( **ID
cT ) vonatkozó OMRON referencia-függvényeket mutatja az alábbi 5.�. táblázat az 

átviend� adatmennyiség (N) függvényében adott ID parancs végrehajtása esetén [�75]. 

Kontroller 
típus 

ID parancs 
típusa 

Alacsony szint�
kommunikáció ideje [ms] 

Adatátviteli id� [ms] 

soros interfész Olvasás IDARIDRD
OMRONnblokkt ,

,, =�.8*N+48.4 IDARIDRD
OMRONcT ,

, =3.0*N+55.9

alkalmazása Írás IDAWIDWT
OMRONnblokkt ,

,, =4.2*N+86.5 IDAWIDWT
OMRONcT ,

, =4.2*N+94.�

5.�. táblázat. OMRON referencia-függvények az adatátviteli id� és alacsony szint�
kommunikációs id� meghatározására az átviend� adatmennyiség függvényében 

Az egyes ID parancsokhoz tartozó OMRON referencia-függvényeket grafikusan ábrázolva 
mutatják be a 5.4. és 5.5. ábrák. 
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5.4. ábra. IDARIDRD
OMRONnblokkt ,

,,  és IDARIDRD
OMRONcT ,

,  fv.-ek 5.5. ábra. IDAWIDWT
OMRONnblokkt ,

,,  és IDAWIDWT
OMRONcT ,

,  fv.-ek 

Az OMRON referencia szerint mindkét id�függvény lineáris. Nem tesz különbséget az 
egyszeri normál parancskiadás (IDRD, IDWT) és az automatikus parancskiadás (IDAR, 
IDAW) között. Ez azt jelenti, hogy ha az adathordozó a parancs kiadásakor az R/W fej 
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adatátviteli tartományán belül helyezkedik el, akkor a normál és automatikus üzemmód 
adatátviteli ideje megegyezik. Ugyanakkor nem tesz különbséget az els� és további 
ID parancsokhoz tartozó adatátviteli id�k között sem. 

B.) 'TIMER' mér�rendszerrel végrehajtott mérések 
A vizsgálatok során az ipari mikroszkóp tárgyasztalán elhelyezett elektronikus 

adathordozó és az okulártartóba befogott R/W fej antenna középpontjai egyvonalba estek és a 
közöttük mért távolság: yi=20 mm. Ez biztosította, hogy az adathordozó az R/W fej biztos 
adatátviteli tartományába essen. 

A végrehajtott méréseket kétszer négy méréssorozatotra soroltuk figyelembe véve, hogy 
hanyadik ID parancsról van szó (els� vagy további), illetve az ID parancs típusának 
megfelel�en. Az els� és további ID parancsra vonatkozóan is az alábbi négy méréssorozatot 
hajtottuk végre: 

- Normál írás (IDWT) adatátviteli függvényének meghatározása, 
- Automatikus írás (IDAW) adatátviteli függvényének meghatározása, 
- Normál olvasás (IDRD) adatátviteli függvényének meghatározása, 
- Automatikus olvasás (IDAR) adatátviteli függvényének meghatározása. 

C.) Mérési eredmények 
Az egyes ID parancsokhoz tartozó mérések során az alábbi 5.2. táblázatban megadott 

formában kerültek az adatok letárolásra, hogy a kiértékelés adataiként szolgáljanak. 

Átvitt adat- Statikus adatátviteli id� [ms] Hibás 
mennyiség 1. mérés 2. mérés ... 10. mérés adatátvitel 
� 405 406 ... 4�0 0 
2 4�7 422 ... 423 0 
... ... ... ... ... ... 
256 4�5� 4�54 ... 4�52 0 

5.2. táblázatban Az adatátviteli id�mérés kiértékelésének kiinduló adatai 

A mérés feldolgozása során a következ� adatátviteli id�függvények ábrázolhatók a 
mér�pontonkénti �0 mérés átlagának alapján: normál olvasás (IDRD) és írás (IDWT) - 
(5.6. ábra), illetve automatikus olvasás (IDAR) és  írás (IDAW) - (5.7. ábra). Az ábrák az 
OMRON referencia-függvényeket is mutatják. 
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5.6. ábra. IDRD és IDWT mért és OMRON 
referencia id�függvényei (Y=20 mm) 

5.7. ábra. IDAR és IDAW mért és OMRON 
referencia id�függvényei (Y=20 mm) 
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A diagramokból megállapítható, hogy az adatátvitel sokkal gyorsabb, mint azt az OMRON 
referencia mutatja. Ugyanakkor az is szembet�n�, hogy a mért adatátviteli id�függvények 
�6 byte-onként megtörnek és egy konstans id� értékkel növekednek függetlenül attól, hogy 
írásról vagy olvasásról van szó, ami egy plusz id�t jelent az adatátvitelben. Ennek 
magyarázata a protokol m�ködésében keresend�, amely �6 byte-onként adatverifikációt hajt 
végre. A diagramokból az is látható, hogy az els� ID kommunikációhoz tartozó adatátviteli 
id�függvények párhuzamosak a megfelel� további ID kommunikációkhoz tartozó 
id�függvényekkel és úgy t�nik minden esetben azonos konstans id�vel tolódnak el az 
ébredési id�nek megfelel�en.

D.) Az adatátviteli id� becslése a mért id�adatok alapján 
A továbbiakban az el�bb meghatározott diszkrét adatátviteli pontsorozatra egy 

matematikailag leírható adatátviteli id�függvényt szeretnénk meghatározni. Ehhez a 
regresszió analízis nyújt segítséget. A továbbiakban csak röviden összefoglaljuk az egyes 
ID parancsokhoz tartozó becsült adatátviteli id�függvények meghatározásához alkalmazott 
matematikai eljárást és a számításokból adódó eredményeket. Az eljárás részletes tárgyalása a 
�0.3. MELLÉKLET-ben található. A kiértékelés folyamatát az els� ID kommunikáció normál 
írás adatátviteli id�eredményei felhasználásával mutatjuk be, majd ennek alapján megadjuk a 
többi mérés eredményeit is. 

A vizsgált elektronikus adathordozóba összesen i=256 byte mennyiség� adat vihet� át egy 
kommunikációs parancs egyszeri végrehajtása során (OMRON specifikáció). Adott 
mennyiség� byte (ij) átvitelekor s=�0 db független mérést végeztünk. Az átvitt byte-ok 
száma (xi) determinisztikus változó, értéke i=�÷256 byte között változott. Az egyes mérési 
helyeken (xi) felvett �0 mérés id�eredménye (tij) normalitás vizsgálat alapján normális 
eloszlású valószin�ségi változó (�0.2. MELLÉKLET), így jellemezhet� várható értékével ( it )

és tapasztalati szórásával ( *

ixS ).

Az 5.6. és 5.7. ábrák azt mutatták, hogy a mért adatátviteli id� pontsorozat lineáris, amely 
�6 byte-onként megtörik. Ebben a pontban regressziós egyeneseket határozunk meg az egyes 
�6 byte-os részintervallumokhoz tartozó adatátviteli id� átlagokra, figyelembe véve az egyes 
xi pontokhoz tartozó tapasztalati szórásokat is. A lineáris regressziót alkalmazva (5.6.): 

)(ˆˆˆ )(' xxabt k
ikkk −⋅+= [ms] (k=0,�,....,�5) (5.6.), 

ahol

kt̂  - a becsült adatátviteli id�függvény a k-adik intervallumra vonatkoztatva [ms], 

kâ  - a becsült adatátviteli id�függvény iránytangense k-adik intervallumra vonatkoztatva 

[ms], 

kb̂  - a becsült adatátviteli id�függvény iránytangense k-adik intervallumra vonatkoztatva 
[ms/byte], 

)(k
ix  - a k-adik intervallumba tartozó átvitt byte-mennyiség [byte] (i=�,2,...,�6 byte), 

x  -  a k-adik intervallumba tartozó byte-ok számtani átlaga. 

Ekkor az kâ  és 'ˆ
kb  paramétereket a legkisebb négyzetek módszere alapján határozhatjuk meg. 

Itt 'ˆ
kb  és kâ  független valószin�ségi változók, mindkett� normális eloszlású. A további 

vizsgálatok érdekében meg kell határozni a tapasztalati regressziós egyenes Y metszékét ( kb̂ )

is, ami az alábbi (5.7.) képlettel számítható: 

xabb kkk ⋅−= ˆˆˆ '  (5.7.). 
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A megadott számítási eljárás alapján meghatároztuk az egyes tapasztalati regressziós 

egyenletek paramétereit mind a �6 intervallumhoz. A kiszámított kâ , illetve 'ˆ
kb  és 

kb̂  értékeket ábrázoltuk az 5.8. és 5.9. ábrákon. 

A regresszióanalízis alapján megállapítható, hogy az iránytangensekre ( kâ ) fektetett 

egyenes regressziós együtthatója zérus, ami azt jelenti, hogy a meghatározott regressziós 
egyenesek ( kt̂ ) párhuzamosak egymással. Az Y metszékek linearitást mutatnak, ami pedig azt 

jelenti, hogy azonos lépésköz van két egymást követ� intervallum tapasztalati regressziós 
egyenese között. 
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5.8. ábra. Az egyes intervallumokhoz 
tartozó becsült iránytangensek (ak)

5.9. ábra. Az egyes intervallumokhoz tartozó 
becsült '

kb  paraméterek és Y metszékek (bk)

Az eddigiek alapján megadható egy olyan általános leíró egyenlet az adatátviteli id�

meghatározására, amelynek iránytangense ( Â ) az egyes intervallumok iránytangenseinek 
átlaga, Y metszéke pedig az intervallumokhoz tartozó Y metszékekre illeszked� regressziós 
egyenes Y metszéke. 

Az egyes �6 byte-os intervallumokra meghatározott m=�6 darab iránytangensre, mint 
normális eloszlású valószin�ségi változókra jellemz� várható értékük és szórásuk. Ennek 

megfelel�en kiszámítható az átlagos iránytangens ( Â ) és a tapasztalati szórás ( *

A
S ) értéke. 

Az egyes intervallumokhoz tartozó iránytangens értékeket, az átlagos iránytangenst és 
konfidencia intervallumát mutatja az 5.�0. ábra. 
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5.�0. ábra. Átlagos iránytangens és 
konfidencia-intervalluma

5.��. ábra. kb̂  paraméterek regressziós 

egyenese és 95%-os konfidencia-intervalluma 

Az egyes intervallumoknál kiszámított Y metszékek linearitást mutatnak, ami azt jelenti, 
hogy az egymást követ� intervallumokra fektetett regressziós egyenesek azonos távolságra 
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vannak egymástól, azaz a lépésköz (C) állandó. Ennek megfelel�en az egyes 
intervallumokhoz tartozó m=�6 darab Y metszékre, mint normális eloszlású valószin�ségi 
változóra illeszthet� egy regressziós egyenes ( B̂ ), amelynek egyenlete (5.8.): 

)(ˆ'ˆˆ kkB −⋅+= αβ [ms] (k=0,�,...,�5) (5.8.), 

ahol

k - az intervallum sorszámok átlaga:,
m

k
k k

∑
==

�5

0

'β̂  - az Y metszékekhez tartozó regressziós egyenes konstans paramétere [ms/byte], 

Ĉˆ =α - a lépésköz, az Y metszékekhez tartozó regr. egyenes iránytangense [ms/byte]. 
A regressziós egyenes paraméterei az alábbi módon határozhatók meg: 

m

b
k

k∑
==

�5

0

ˆ

'β̂  (5.9.) 

és

2
�5

0

�5

0

)(

)(ˆ

ˆˆ

kk

kkb
C

k

k
k

−

−⋅
==
∑

∑

=

=α (5.�0.).

A regressziós egyenes Y tengelymetszéke pedig: 

x⋅−= αββ ˆ'ˆˆ  (5.��.).

A számításokat elvégezve az 5.��. ábra mutatja a kapott regressziós egyenest és a 
hozzátartozó 95%-os szinthez megadott konfidencia-intervallumot. 

Az eddigi számítások alapján megadható az az általános egyenlet, amellyel becsülni lehet 
az adatátviteli id�függvényt (jelen esetben normál írásra) a vizsgált RFID rendszerre 

vonatkozóan. Jelölje ezt IDWT
cT̂ , képlete (5.�2.):

)ˆ(ˆˆ IDWTIDWT
i

IDWTIDWT
c kCxAT β+⋅+⋅=  (5.�2.),

ahol
IDWT

cT̂  - a becsült átlagos adatátviteli id� xi byte átvitele esetén [ms] normál írásnál, 

xi - az átvitt byte-ok száma (i=�,2,...,256) [byte], 
k - az az intervallum, amelybe xi byte tartozik, 

Â  - az egyes intervallumokhoz tartozó regressziós egyenesek átlagos becsült 
iránytangense [ms/byte] - az adatátvitel adatátviteli sebessége, 

Ĉ  - lépésköz - két egymást követ� intervallumhoz tartozó regressziós egyenesek becsült 
távolsága [ms] - A kommunikációs protokol �6 byte-onkénti adatverifikációjának 
végrehajtásához szülséges átlagos id�,

β̂  - a becsült kb̂  paraméterekre fektetett regressziós egyenes Y metszéke [ms] - A 

protokol által meghatározott host kommunikáció id�szükséglete alacsony szint�
kommunikáció nélkül. 
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A paraméterértékeket és a hozzájuk tartozó tapasztalati szórásokat az 5.3. táblázatban adtuk 
meg. 

Els�
ID parancs Iránytangens 

Iránytangens 
szórása 

Lépésköz 
Lépésköz 
szórása 

Y metszék 
Y metszék 

szórása 
Normál 

írás
IDWTÂ [ms/byte] 

IDWT

A
S

ˆ
IDWTĈ [ms] IDWT

C
S ˆ

IDWTβ [ms] IDWTS β̂

(IDWT) �.68�3 0.0079 30.3550 0.0497 73.�032 0.4375 

5.3. táblázat. A további ID parancshoz tartozó normál írás becsült adatátviteli 
id�függvényének paraméterértékei 

Ezzel az els� ID parancshoz tartozó normál írás becsült adatátviteli id�függvényének 
meghatározását befejeztük. 

E.) Az egyes kommunikációs parancsokhoz tartozó regressziós egyenesek és becsült 
paramétereik a mérési adatok alapján

Az eddigiek alapján minden kommunikációs parancshoz (ID**) megadhatjuk annak 
becsült adatátviteli id�függvényét az 5.�3. egyenlet szerint 

)ˆˆ(ˆˆ ******** IDID
i

IDID
c kCxAT β+⋅+⋅=  (5.�3.),

melynek paraméterei ( **ˆ IDA , **ˆ IDβ  és **ˆ IDC ) a megfelel� adatátviteli id� méréssorozat adatai 

alapján meghatározhatók. 
Az els� és további ID kommunikációk egyes ID parancsaihoz (IDWT, IDRD, IDAW, IDAR) 
különböz� érték� paraméterek tartoznak. Ezeket a paraméterértékeket foglalja össze az alábbi 
5.4. táblázat. 

Els� ID parancs 
A parancs típusa (ID**) 

Iránytangens 
**ˆ IDA  [ms/byte] 

Y metszék 
**ˆ IDβ  [ms] 

Lépésköz 
**ˆ IDC  [ms] 

Normál írás-IDWT 1.6813 73.1032 30.3550 
Automatikus írás-IDAW 1.6824 73.6998 30.2259 
Normál olvasás-IDRD 0.8397 39.6655 10.7629 
Automatikus olvasás-IDAR 0.8400 40.5119 10.6015 

További ID parancs 
A parancs típusa (ID**) 

Iránytangens 
**ˆ IDA  [ms/byte] 

Y metszék 
**ˆ IDβ  [ms] 

Lépésköz 
**ˆ IDC  [ms] 

Normál írás-IDWT 1.6833 52.7360 30.2602 
Automatikus írás-IDAW 1.6834 52.7708 30.2592 
Normál olvasás-IDRD 0.8416 19.1959 10.6801 
Automatikus olvasás-IDAR 0.8419 19.4611 10.6374 

5.4. táblázat. Az egyes kommunikációs parancsokhoz tartozó becsült átlagos adatátviteli 

id�függvény egyenletének paraméterei ( **ˆ IDA , **ˆ IDβ  és **ˆ IDC )
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Az azonos típusú automatikus és normál parancsokhoz tartozó regressziós egyenesekhez a 
paraméterek értékei közötti eltérés kisebb, mint a szórásuk. Tehát az automatikus és a normál 
eset tényleg nem tér el szignifikánsan egymástól, ahogy ezt OMRON refererncia is megadta. 

5.2.�.4. Vizsgált RFID rendszer ébredési (feltölt�dési) idejének 
vizsgálata az adatátviteli id�mérés mérési eredményei alapján 

Ebben a pontban röviden összefoglaljuk a vizsgált RFID rendszer ébredési idejére 
vonatkozó vizsgálataink eredményét. Az ébredési id� meghatározására szolgáló matematikai 
eljárást és a számítások részletes leírását a .�0.4. MELLÉKLET-ben adtuk meg. 

A vizsgálat alapjául az egyes ID parancsok (ID**) és különböz� átvitt adatmennyiség (Nj,
j=�÷256) esetén mért �0 adatátviteli id�adat átlaga szolgál mind az els� ID parancs 
végrehajtásakor, mind pedig a további ID parancsnál. 
Az egyes ID parancsokhoz tartozó els� és további adatátviteli id�átlagokat ( **

,
ID

Nels� j
t **

,
ID

Ntovábbi j
t )

az átvitt byte-mennyiség függvényében egy excel munkalapba rendeztük, majd az egyes átvitt 
byte-mennyiséghez tartozó els� és további id�átlagokat kivontuk egymásból. A kapott 
id�különbségeket átlagoltuk, szórásukat meghatároztuk, lévén normális eloszlásúnak 
tekinthet� a sokaság (�0.2. MELLÉKLET). Ezeket az adatokat tartalmazza az alábbi 
5.5. táblázat. 

Adatátviteli id�különbség ID kommunikáció típusa Összadat
**

,
**
,

ID
Ntovábbi

ID
Nels� jj

tt − Aut. olv. 
(IDAR) 

Aut. írás 
(IDAW) 

Norm. olv. 
(IDRD) 

Norm. írás 
(IDWT) 

(IDAW+IDAR+
IDRD+IDWT) 

Átlag - Ébredési id� [ms] 20.73 20.67 20.74 20.70 20.71
Szórás [ms] 0.1229 0.1370 0.1200 0.1345 0.1317 

5.5. táblázat. Az els� és további ID kommunikációk közötti id�különbségek statisztikai 
jellemz�i

Az 5.5. táblázat alapján megállapítható, hogy nincs szignifikáns különbség az egyes 
ID parancsoknál kapott id�különbségekben. Kimondható tehát, hogy az átlagos ébredési 
id� ( ébrt ) nagysága független az ID parancs típusától és az átvitt adatmennyiségt�l adott 

RFID rendszer esetén. Az egyes ID parancsokhoz (ID**) tartozó ébredési id� ( **ID
ébrt ) az átvitt 

byte-mennyiséghez (Nj, j=�÷256 byte) tartozó els� és további id�átlagok ( **
,

ID
Nels� j

t **
,

ID
Ntovábbi j

t )

különbségének átlagaként határozható meg az alábbi (5.�4.) összefüggés alapján: 

n

tt

t

ID
Ntovábbi

n

j

ID
Nels�

ID
ébr

jj
)( **

,

256

�

**
,

**

∑
=

=

−
=  [ms] (5.�4.).

Az ID parancstól független ébredési id� ( ébrt ) pedig az egyes ID kommunikációs 

parancsokhoz tartozó átlagos ébredési id�k ( **ID
ébrt ) átlagából számítható (5.�5.) szerint: 

m

t
t

m

i

ID
ébr

I
ébr

∑
=

==

4

�

**

 [ms] (5.�5.),

A vizsgált RFID rendszerre a kiszámított átlagos ébredési id�: ébrt =20.7� ms. 
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5.2.�.5. Indutív RFID rendszerek adatátviteli idejével kapcsolatos 
vizsgálati eredmények összefoglalása 

Az 5.2.�. fejezetben az induktív RFID rendszerek adatátviteli idejével, illetve 
id�függvényével, mint a dinamikus üzem� RFID rendszerek logisztikai paraméterével 
foglalkoztunk. 

Az 5.2.�.�. fejezetben definiáltuk az adatátviteli id� fogalmát, megadtuk az induktív 
RFID rendszerek adatátviteli id�függvényeinek általános alakját és id�összetev�it mind egy 
ID parancsra vonatkozóan, mind pedig egy ID parancs láncolatra vonatkozóan. 

Az egy ID parancshoz tartozó adatátviteli id�függvények méréstechnikai úton történ�
meghatározásával foglalkoztunk az 5.2.�.2. fejezetben. Ennek keretében bemutattunk egy 
mér�rendszert, mellyel OMRON típusú, PLC-hez csatlakoztatható RFID rendszerek 
adatátviteli ideje mérhet� ('TIMER' mér�rendszer). Más típusú induktív RFID rendszerekhez 
a mér�rendszer szoftvereit adaptálni kell. 

Az . 5.2.�.3. fejezetben megadtuk, hogy a 'TIMER' mér�rendszerrel végrehajtott mérések 
mérési adatai alapján a matematikai statisztika megfelel� becslési eljárásaival minden esetben 
megadhatók a becsült adatátviteli id�függvények ( **ID

cT ) és együtthatói. A továbbiakban 

megadtuk a vizsgált OMRON RFID rendszerre vonatkozóan a becsült adatátviteli 
id�függvény alakját. Az alkalmazott becslési eljárás megfelel� pontosságú eredményt 
szolgáltatott. 

A 5.2.�.4. fejezetben bemutattuk és igazoltuk, hogy a 'TIMER' mér�rendszerrel 
végrehajtott mérések, mérési adatai alapján az adatátviteli id�függvényen kívül, a passzív 
elektronikus adathordozók ébredési ideje is meghatározható. 
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5.2.2. RFID rendszer statikus adatátviteli tartományának 
vizsgálata 

5.2.2.�. RFID rendszer statikus adatátviteli tartománya 

A szakirodalomban kiemelt szerepe van a statikus adatátviteli tartománynak az 
RFID rendszerek m�szaki jellemz�i között. Minden egyes RFID rendszer típusra és 
konfigurációra jellemz� a statikus adatátviteli tartománya. Ez az a térbeli tartomány, amelyen 
belül a két RFID elem (R/W fej és DC) egymás között adatok átvitelére képes statikus 
üzemben. A statikus adatátviteli tartomány tehát megadja, hogy a kommunikáció ideje alatt 
egymáshoz képest el nem mozduló RFID elemek – az adatmennyiségt�l függetlenül - 
mekkora távolságon belül képesek átvinni adatot. A felhasználás szempontjából alapvet�en
kétféle statikus adatátviteli tartományt különböztethetünk meg: 

- az olvasó egységgel az elektronikus adathordozóból való adatkiolvasáshoz tartozó
olvasási adatátviteli tartományt és

- a DC-be íráshoz tartozó írási adatátviteli tartományt.
Rendszerkonfigurációtól (DC memória típusától) függ�en ezek a tartományok lehetnek 
egyez�ek (SRAM memória esetén), vagy eltér�ek (EEPROM memória esetén). 

Az RFID rendszerek elemeibe épített (esetleg külön elemként csatolható) különböz�
antennatípusok különböz� alakú és nagyságú adatátviteli tartománnyal rendelkeznek. 
Általánosságban megállapítható, hogy szimmetrikus kialakítású antennák statikus adatátviteli 
tartománya is szimmetrikus. Rendszerkonfigurációtól függ�en az antennáknak lehet csak 
egyetlen f�tartománya (bizonyos keretantennákra jellemz�), vagy a f�tartományon kívül 
megjelenhet egy vagy több mellékhurok is (bizonyos keretantennákra, a ferrirudas és a planár 
antennákra jellemz�). Megállapítható továbbá, hogy az üzemi frekvencia növekedésével a 
hatótávolság növekszik, ezzel egyidej�leg az adatátviteli tartomány nyúltabbá válik (baseball 
üt� forma) [20�]. 

Az RFID rendszergyártók a statikus adatátviteli tartományokat (írás, olvasás) minden 
esetben az ideális körülmények között, statikus üzemben m�köd� RFID rendszerre adják meg. 
Nevezzük a továbbiakban ezeket ’ideális’ statikus adatátviteli tartományoknak. Az 'ideális' 
statikus adatátvitel tartomány alapján meghatározható a rendszer maximális hatótávolsága, 
amely a rendszerkiválasztás során fontos szempont. A legtöbb rendszergyártó azonban 
ezeknek a tartományoknak az alapján, közelít� adatátviteli id�függvények megadásával 
(5.2.�.3. fejezet) határozza meg a dinamikus üzemet befolyásoló logisztikai paraméterek 
határértékeit is, úgymint az adathordozó sebességének ismeretében az átvihet� maximális 
adatmennyiséget, illetve fordítva, az átvihet� maximális adatmennyiség ismeretében a 
maximális DC sebességet. Ez azonban csak durva közelítése a valóságos viszonyoknak. Az 
értekezés egyik célja éppen ezen logisztikai paraméterek alkalmazhatósági 
határtartományainak pontos meghatározása. 

A kutatatás keretében kidolgoztunk egy mérési eljárást, melynek segítségével az induktív 
RFID rendszerek statikus adatátviteli tartománya meghatározható ('STATIC' mér�rendszer). 
A továbbiakban ezt a mérési eljárást mutatjuk be. 

5.2.2.2. A 'STATIC' mér�rendszer induktív RFID rendszerek statikus 
adatátviteli tartományának meghatározására 

A.) A statikus adatátviteli tartomány mérés célja 
A 'STATIC' mér�rendszert induktív RFID rendszerek statikus adatátviteli tartományának 

meghatározására fejlesztettük ki. A mérés célja; reprodukálni, és ezzel ellen�rizni a kutatás 
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során vizsgált RFID rendszer gyártója által rendelkezésünkre bocsátott 'ideális' statikus 
adatátviteli tartományokkal kapcsolatos adatokat, továbbá a mérési eredményeket összevetni a 
dinamikus adatátviteli tartományokra vonatkozó mérési eredményekkel. 

A kidolgozott mérési eljárással az alábbiak vizsgálhatók egy RFID rendszer statikus 
adatátviteli tartományára vonatkozóan: 

- statikus olvasási adatátviteli tartomány meghatározása, amikor a DC-be el�re beírt adatot 
olvas ki az olvasó egység, 

- statikus írási és a feltételes olvasási adatátviteli tartományok meghatározása, amikor egy 
adat beírásra kerül a DC-be, majd beíratás után, - ha a kommunikáció sikeres volt, - 
azonnal megtörténik a visszaolvasása, 

- a kommunikáció során fellép� adathibák figyelése, melynek során az R/W fejjel a DC-b�l
ki-, illetve visszaolvasott adatoknak az eredeti adatstruktúrával történ� összehasonlítása 
kerül végrehajtásra és naplózásra. 

B.) Az RFID rendszerek statikus adatátviteli tartományának meghatározásához 
alkalmazott 'STATIC' mér�rendszer felépítése és m�ködése 

Az olvasó egység és az elektronikus adathordozó egy ipari mikroszkóp tárgyasztalára és 
okulártartójára került felszerelésre (5.�2. ábra). Az olvasó egység távolságát az elektronikus 
adathordozóhoz képest Y irányban a mikroszkóplencse függ�leges mozgatásával 
Y=[0÷500 mm] tartományban, míg X irányban a tárgyasztal vízszintes irányú elmozdításával 
X=[-250÷+250 mm] tartományban lehet állítani. 

X

Z

Y

Mikroszkóp
tárgyasztal

Elektronikus
adathordozó

(DC)

Író/olvasó egység
(R/W fej) PC

PLC
POWER

CPU
ID OUTIN

Gyártóspecifikus soros kábel

RS 232 soros kábel

5.�2. ábra. 'STATIC' mér�rendszer felépítése 

A PLC-hez gyártóspecifikus, soros vonali kábelen csatlakozó olvasó egység és az 
elektronikus adathordozó közötti adatátvitelt OMRON PLC-re írt LSS program vezérli. 

A mérés indítását, vizuális nyomonkövetését, az adatok megjelenítését, a hibás és helyes 
olvasások számát, a mért adatok referenciával való összehasonlítását és az eredmények 
adatbázisba mentését egy, a Visual Basic programozói környezetben megírt, PC-n futó 
(IDENT nev�) program hajtja végre. Az IDENT programmal a PC kommunikálni képes a 
PLC-vel, onnan minden mérési eredményt ki tud olvasni, és értékelés után a kapott 
eredményeket egy MS Access szoftverben megnyitott adatbázisba helyezi. Az MS Access 
szoftver alkalmas a nagyszámú mérési eredmény tárolására és itt végezhet� el a mérési adatok 
sz�rése.

A mérést a számítógép képerny�jén látható vizuálablak segítségével lehet lefolytatni. A 
geometriai adatokat - az RFID elemek poziciójának beállítását követ�en - billenty�zetr�l lehet 
bevinni a vizuál ablakba. Az adott pozícióban elvégzend� mérések számát (n) szintén a PC 
vizuálablakában lehet megadni. A mérés PC-r�l történ� indítása után automatikusan 
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végrehajtásra kerül. A mérés során az LSS program 'n'-szer elvégzi az írás/olvasás és a csak 
olvasás ciklust és a VISUAL BASIC program megadja, hogy az 'n' számú mérés során 
mennyi sikertelen kommunikációt jelzett a PLC, illetve a vissza- és kiolvasott adatok 
referencia értékkel való összehasonlítása során kaptunk-e torz adatot. Az egyes mérések 
adatai a mérés alatt a PLC memóriájában tárolódnak, majd a mérés befejeztével soros vonalon 
keresztül jutnak el a PC-be. 

Az egyes pozíciókhoz tartozó 'n' számú mérés alapján a statikus adatátviteli tartomány 
sikeres és sikertelen kommunikációhoz tartozó térpontjai megfelel� sz�rési eljárás 
alkalmazásával EXCEL-ben ábrázolhatók. A 'STATIC' mér�rendszer részletes ismertetését 
ld. �0.5. MELLÉKLET-ben. 

5.2.2.3. Vizsgált RFID rendszer 'ideális' statikus adatátviteli 
tartományának meghatározása 'STATIC' mér�rendszerrel 

Az OMRON V600-H06 típusú író/olvasó egység és OMRON V600D2KR0� elektronikus 
adathordozó párosra végrehajtott statikus adatátviteli tartomány méréseket ideális 
körülmények között végeztük (5.�.�. fejezet) a 'STATIC' mér�rendszerrel. A kapott mérési 
adatok alapján a vizsgált RFID rendszerre jellemz� 'ideális' statikus adatátviteli tartományai 
határozhatók meg. Az elvégzett mérések mérési adatainak feldolgozása során a kiértékelend�
adatokat az MS ACCESS lekérdezések megfelel� létrehozásával igény szerint rendszereztük 
és sz�rt�k (�0.5. MELLÉKLET). A diagramok ábrázolhatósága érdekében a sz�rt adatokat 
megfelel� bontásban EXCEL 5.0 táblázatkezel�be kellett exportálni, ahol a következ�
adatátviteli tartományok ábrázolhatók: 

- Csak olvasás adatátviteli tartomány (5.�3. ábra), 
- Írás adatátviteli tartomány (5.�4. ábra), 
- Feltételes olvasás adatátviteli tartomány (5.�5. ábra). 
-

5.�3. ábra: 'Ideális' statikus olvasási 
adatátviteli tartomány 

5.�4. ábra: 'Ideális' statikus írási 
adatátviteli tartomány 

Az eredmények kiértékelése alapján az 
alábbiakat állapíthatjuk meg: 
a.) Az OMRON V600-H06 elektromágneses 

olvasó egység és az OMRON 600D2KR0�
adathordozó páros 'ideális' statikus 
adatátviteli tartományának mérése igazolja 
a gyártó által megadott �5÷40 mm-es 
adatátviteli tartomány alkalmazhatóságát 
(4.4.3. fejezet). Ugyanakkor a tényleges 
maximális távolság 50 mm, ami �0 mm-rel 
nagyobb az OMRON referenciánál. 

5.�5. ábra: 'Ideális' statikus adatátviteli 
tartomány - Feltételes olvasás 
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b.) A tartomány alakja hasonló a gyártó által kiadott mérési eredményekhez azzal a 
különbséggel, hogy a nullpozíció körül 2÷3 mm sugarú félköríven belül az adatátvitel 
teljesen bizonytalanná válik. Ez a jelenség a gyár által kiadott diagramokon nem szerepel. 
A jelenség oka, hogy az adóantenna sugara túl nagy. Ilyenkor ugyanis a térer�sség 
nagysága y=0 mm helyzetben olyan kis értékre adódik, hogy az adó már képtelen elegend�
energiát szolgáltatni az elektronikus adathordozó m�ködéséhez (4.�.�.2. fejezet). 

c.) A statikus adatátviteli tartomány négy f� részre osztható, amely mind az olvasás, mind az 
írás/feltételes olvasás diagramokra igaz: 
- a f�tartomány, amely X=[-30 mm, 30 mm];Y=0 mm és Y=50 mm között helyezkedik el, 
- a f�tartománytól pozitív és negatív irányban közelebb elhelyezked� mellékhurkok, 
- a f�tartománytól pozitív és negatív irányban távolabb elhelyezked� mellékhurkok, 
- a nullpozíció környékén egy 2÷3 mm sugarú, félkörívben adódó bizonytalan tartomány. 

d.) Kismérték� elhúzódás észlelhet� a f�tartománytól negatív irányban távolabb es�
mellékhuroknál Y tengelyre nézve, amely 
az adathordozó fémrögzít�jének hatása 
miatt lépett fel (5.�6. ábra). 

e.) Megállapítható, hogy a �00%-os statikus 
adatátviteli tartomány mind írás, mind 
olvasás esetben a 'vak' zónától (, ahol a 
�0 próbálkozásból egyszer sem jött létre 
adatátvitel) általában élesen elhatárolódik. 
Az is megállapítható, hogy a 
mellékhurkok határain, illetve a 
f�tartomány fels� Y=40÷50 mm-es tartományán egyre szélesebb bizonytalansági 
tartomány jelentkezik. A mellékhurkok között, illetve a közelebbi mellékhurok és a 
f�tartomány között egy-egy szélesebb 'vak' zóna található, ami dinamikus üzemben 
megnehezíti az Y=�5 mm alatti tartomány 
gyakorlati felhasználhatóságát. 

f.) Az írás és olvasás adatátviteli tartomány 
diagramok között nincs szignifikáns 
eltérés (5.�7. ábra). Az adatsorokat 
részletesebben megvizsgálva arra a 
megállapításra jutottunk, hogy az olvasás 
tartomány határa mindig szélesebb, mint 
az íráshoz tartozó, azaz az írás tartomány 
mindig élesebben vált. Itt kell szót ejteni 
az 5.�5. ábrán látható 'csonka' feltételes olvasás diagramról. Ez a diagram azt mutatja, hogy 
az írás/feltételes olvasás mérés során sikeres írás befejeztével (még, ha bizonytalan volt is) 
a visszaolvasáskor is el�fordult bizonytalan olvasás. 

g.) Az adatátvitel során torzult adatok kiértékelésével kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy 
egy tartománymérés során mintegy 40.000 pontban vizsgáltuk a DC-R/W fej páros 
adatátviteli képességét, ami 400.000 próbálkozást jelent, ebb�l a méréseknek mintegy 
kétharmada sikeres adatátvitel volt. Az adatátvitelek során mindig megvizsgáltuk, hogy a 
ki-, illetve visszaolvasott adatok megegyeznek-e a referencia adatokkal. A mérések során 
egyszer sem adódott eltérés a két adat között, ami azt jelenti, hogy ha a kommunikáció 
sikeres, akkor biztos, hogy az átvitt adat struktúrájában nem torzult. 

5.�6. ábra: Asszimetria diagram 

5.�7. ábra. írás és olvasás összehasonlítása 
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5.2.2.4. Induktív RFID rendszerek statikus adatátviteli tartományával 
kapcsolatos vizsgálati eredmények összefoglalása 

A fenti, 5.2.2. fejezetben az induktív RFID rendszerek statikus adatátviteli tartományaival 
foglalkoztunk. 

Az 5.2.2.�. fejezetben definiáltuk a statikus adatátviteli tartomány fogalmát és megadtuk 
legf�bb jellemz�it. Definiáltuk továbbá az ideális üzemi körülményekhez tartozó ú.n. 'ideális' 
statikus adatátviteli tartományokat. 

A statikus adatátviteli tartományok méréstechnikai úton történ� meghatározásával 
foglalkoztunk az 5.2.2.2. fejezetben. Ennek keretében bemutattunk egy mér�rendszert 
OMRON típusú, PLC-hez csatlakoztatható RFID rendszerek statikus adatátviteli 
tartományainak meghatározásához ('STATIC' mér�rendszer). Más típusú induktív 
RFID rendszerekhez a mér�rendszer szoftvereit adaptálni kell. 

Az 5.2.2.3. fejezetben egy OMRON RFID rendszer 'ideális' statikus adatátviteli 
tartományaira vonatkozó, a kifejlesztett 'STATIC' mér�rendszerrel végrehajtott mérések 
eredményeit foglaltuk össze. A mérési eredmények alapján igazoltuk a 'STATIC' 
mér�rendszer alkalmazhatóságát RFID rendszerek statikus adatátviteli tartományának 
mérésére, mivel a méréskiértékelés megfelel� pontosságú eredményeket szolgáltatott. 
Megállapítottuk továbbá, hogy a 'STATIC' mér�rendszerrel végrehajtott mérések mérési 
eredményei összhangban vannak az OMRON referenciával, ám annál pontosabb 
eredményeket szolgáltatnak. 

A további vizsgálataink szempontjából igen hasznosnak bizonyult a vizsgált 
RFID rendszer 'ideális' statikus adatátviteli tartományának meghatározása, melynek alapján 
megadhatók a rendszer statikus üzenben történ� alkalmazhatóságának térbeli korlátai. 

Ugyanakkor az értekezés f�iránya az RFID rendszerek dinamikus üzemének vizsgálata, 
így az itt kapott, statikus adatátviteli tartományra vonatkozó mérési eredmények közvetlenül 
nem használhatók fel a további vizsgálatokhoz. Az adatátviteli tartománynak, mint logisztikai 
paraméter meghatározásához mindenképpen meg kell adni a vizsgált RFID rendszer 
dinamikus adatátviteli tartományait is. 
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5.2.3. Induktív RFID rendszerek dinamikus adatátviteli 
tartományának vizsgálata 

5.2.3.�. Induktív RFID rendszerek dinamikus adatátviteli tartománya 

Definíció szerint egy induktív RFID rendszer dinamikus adatátviteli tartománya az a 
térbeli tartomány, amelyen belül az olvasó egység kommunikálni képes az el�tte adott 
sebességgel elhaladó adathordozóval. A felhasználás szempontjából alapvet�en kétféle 
dinamikus adatátviteli tartományt különböztethetünk meg, ugyanúgy mint a statikus 
tartományoknál: 

- az olvasó egységgel az elektronikus adathordozóból való adatkiolvasáshoz tartozó
olvasási dinamikus adatátviteli tartományt és

- a DC-be íráshoz tartozó írási dinamikus adatátviteli tartományt.
Rendszerkonfigurációtól (DC memória típusától) függ�en ezek a tartományok szintén 
lehetnek egyez�ek (SRAM memória esetén), vagy eltér�ek (EEPROM memória esetén). 

A statikus adatátviteli tartományokra vonatkozó minden általános jellemz� a dinamikus 
adatátviteli tartományokra is igaz (5.2.2.�. fejezet). 

A dinamikus adatátviteli tartomány határpontjainak szórását a minimálisan átvihet�
adatmennyiséghez tartozó adatátviteli id� (Tc(Nmin=nmin)) és az adathordozó sebessége (vk)
határozza meg. Ennek megfelel�en definiálható egy olyan dinamikus adatátviteli tartomány, 
amely a határpontokra vonatkozó el�re meghatározott pontossági követelményhez legjobban 
illeszkedve adja meg a tartomány határpontjait. Ez az ú.n. kvázi-statikus adatátviteli
tartomány. Egy dinamikus adatátviteli tartományt tehát kvázi-statikusnak nevezünk, 
amennyiben az elvárt mérési pontosságnak megfelel� legalacsonyabb DC sebességnél (vmin)
történik meg az adatátvitel, méghozzá úgy, hogy az adatátviteli tartományon belül 
végrehajtott ID parancsok az RFID rendszer által biztosított minimális adatmennyiségnek 
(nmin) megfelel� adatblokkonként viszik át az adatot (Esetünkben nmin=� byte, 
vmin=0.025 m/s). Például a tartomány határpontjainak el�re kit�zött 0.2 mm pontosságú 
meghatározásához a minimális adathordozó sebesség: vmin=0.025 m/s nmin=� byte/IDparancs 
esetén. Ha ennél lassabban halad a DC, akkor 0.2 mm-nél pontosabban határoznánk meg a 
tartományt, ami azonban nem volt igény. Ha pedig vmin=0.025 m/s-nál gyorsabban halad az 
adathordozó, akkor nagyobb lesz a határpontok szórása, mint 0.2 mm. 

A szakirodalomban található, dinamikus adatátviteli tartományok mérésével foglalkozó 
tanulmányok a kvázi-statikus adatátviteli tartományokat (írás, olvasás) minden esetben 
'ideális' körülmények között m�köd� RFID rendszerekre vizsgálják, illetve határozzák meg. 
Nevezzük a továbbiakban ezeket ’ideális’ kvázi-statikus adatátviteli tartományoknak.

A szakirodalom alapján megállapítható, hogy a statikus és a dinamikus adatátviteli 
tartományok eltérnek egymástól [�75],[�78]. Ebb�l következik, hogy a dinamikus üzemben 
m�köd� RFID rendszerek logisztikai paramétereinek és egymásra gyakorolt hatásainak 
vizsgálatához, illetve az egyes logisztikai paraméterek alkalmazhatósági tartományának 
meghatározásához a dinamikus (kvázi-statikus) adatátviteli tartomány meghatározására van 
szükség. Ezért a kutatás keretében kidolgoztunk egy olyan új mér�rendszert 
('DINAMIC' mér�rendszer), melynek segítségével az induktív RFID rendszerek dinamikus, 
illetve kvázi-statikus adatátviteli tartományai meghatározhatók. A továbbiakban ezt a mérési 
eljárást mutatjuk be. 
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5.2.3.2. A 'DINAMIC' mér�rendszer induktív RFID rendszerek 
dinamikus adatátviteli tartományának meghatározására 

A.) A dinamikus és kvázi-statikus adatátviteli tartományok mérésének célja 
A 'DINAMIC' mér�rendszeren vézett vizsgálatok célja kett�s: egyrészt az induktív 

RFID rendszerek dinamikus ('ideális' kvázi-statikus, kvázi-statikus) adatátviteli 
tartományainak meghatározása, másrészt az adatátviteli tartományon belül végrehajtható 
ID kommunikációk számának, és így az átvihet� összes adatmennyiségnek a meghatározása 
adott paraméterek függvényében (DC sebesség, adatblokkonként átvitt byte-ok száma). 

A kutatás keretében kidolgozott 'DINAMIC' mér�rendszerrel végrehajtható mérési 
vizsgálatok alapvet�en három csoportba oszthatók: 

- Egy induktív RFID rendszer 'ideális' kvázi-statikus adatátviteli tartományainak (írás és 
olvasás), mint logisztikai paraméternek mérési vizsgálata (5.2.3.3. fejezet). 

- Induktív RFID rendszerek elemeinek egymáshoz viszonyított, 'ideális' elrendezést�l eltér�
elhelyezkedéséb�l (orientálatlanságából) származó, az 'ideális' kvázi-statikus adatátviteli 
tartományt befolyásoló hatások vizsgálata (orientációs vizsgálatok) a megfelel� kvázi-
statikus adatátviteli tartományok mérése alapján (részletesen kifejtve 6.�. fejezetben). 

- Különböz� adathordozó sebességekhez és különböz� ID parancsonként átviend�
adatblokkokhoz tartozó dinamikus adatátviteli tartományok vizsgálata, különös tekintettel 
az átvihet� adatmennyiség nagyságára. Ez utóbbi vizsgálatsorozat az 5.2.4.3. fejezetben 
kifejtésre kerül� szimulációs eljárás átvitt adatmennyiséggel kapcsolatos eredményeinek 
összevetésére szolgál. (Ezeket a vizsgálatokat nem tárgyaljuk, csak a mérési 
eredményeket használjuk fel a megfelel� szimulciós eredmények megfelel�
pontosságának igazolására.) 

Az alábbi B.) pontban megadott 'DINAMIC' mér�rendszer mindhárom vizsgálatra, 
átalakítások nélkül alkalmazható. 

B.) Az RFID rendszerek dinamikus és kvázi-statikus adatátviteli tartományainak 
meghatározásához alkalmazott 'DINAMIC' mér�rendszer felépítése és m�ködése 

Az induktív RFID rendszerek dinamikus és kvázi-statikus adatátviteli tartományainak 
méréséhez alkalmazott 'DINAMIC' mér�rendszer felépítését mutatja az 5.�8. ábra. A 
lineárasztal (X-Y sztal) két, horizontálisan egymásra mer�legesen elhelyezett, lineáris 
tengelyb�l áll. A vizsgálandó elektronikus adathordozó az X tengely tárgyasztalára kerül 
felszerelésre, míg az olvasó egység fixen rögzített az X-Y asztal tartószerkezetéhez. 

I OCPU ID

SM2000 univ.
tengelyvezérl�

ID PLC

Host Computer

RS 232

Beép.
PLC

soros vonali csatlakozás

X-Y lineárasztal

Olvasó egység

Elektronikus
adathordozó

X Motor

Y Motor

X

YZ

yi
ymax

ymin

vk

5.�8. ábra. 'DINAMIC' mér�rendszer felépítése 
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Mindkét tengely léptet� motorral van meghajtva. Az X léptet� motor biztosítja a DC 
egyenletes, el�re beállítható sebesség� elhaladását a nyugalomban lev� olvasó egység el�tt. A 
másik motor (Y motor) pedig az adathordozó Y irányú léptetését végzi az olvasó egységhez 
képest ∆y lépésközönként. A motorokat egy SM2000 típusú univerzális tengelyvezérl�
irányítja, amely beépített PLC-jén keresztül csatlakozik a vizsgált RFID rendszer fels�szint�
irányító egységéhez (esetünkben egy OMRON ID PLC-hez). A vizsgálandó RFID rendszer 
pedig soros vonalon kapcsolódik az ID PLC-hez. A mér�berendezés kiszolgálását és a 
mérések lebonyolítását egy megfelel� kiszolgáló felülettel ellátott PC-n futó DELPHI 
program látja el. 

A mérések során az olvasó egységhez képest adott Y távolságra (yi), a vizsgálandó 
orientációnak megfelel�en beállított adathordozó egy ‘vak’ zónából indulva (xstart) felgyorsul 
az el�re megadott sebességre, és ezzel az állandó sebességgel elhalad az olvasó egység el�tt.
Amint a DC belépett az olvasó egység által létrehozott mágneses mez�be, végrehajtásra kerül 
az els� ID kommunikáció. (Egy ID paranccsal csak az el�re beállított nagyságú adatblokknak 
megfelel� adatmennyiség vihet� át.) Miközben a DC az adatátviteli tartományon belül halad, 
folyamatosan végrehajtásra kerülnek az egymás után kiadott, az átvinni kívánt adatblokknak 
megfelel� ID parancsok. Az adathordozó, az olvasó egység mágneses teréb�l való kilépése 
után, a biztos 'vak' zónában automatikusan lelassul és megáll. Végül a DC visszatér 
alaphelyzetbe, ahonnan automatikusan indul az újabb mérés, mindaddig, amig egy adott 
yi távolságon az összes, el�re megadott számú mérés végrehajtásra nem kerül. Ha az 
yi távolságon az összes mérés sikeresen befejez�dött, a lineárasztal automatikusan egy 
osztásközzel (∆y) távolabb lépteti az adathordozót az olvasó egységhez képest, ahol 
folytatódik a mérés. A mérési folyamat mindaddig zajlik, amig az adathordozó el nem éri az 
el�re beállított, olvasó egységhez viszonyított maximális y távolságot (ymax). Ekkor a mérés 
leáll. A dinamikus adatátviteli tartomány mérés állítható paraméterei a következ�k:

- a kommunikáció típusa (írás/olvasás),
- az ID parancsonként átvinni kívánt adatmennyiség - adatblokk nagysága (n),
- az adathordozó haladási sebessége (vk),
- a DC és olvasó egység közötti minimális és maximális távolság y irányban (ymin, ymax),
- y osztásköz az egyes vizsgálandó mérési távolságok között y irányban (∆y),
- egy adott yi távolságon végzett mérések száma (m),
- az els� ID parancs kiadásának helye (xs) - az adathordozó álló helyzetb�l állandó 

sebességre történ� felgyorsulásából származó járulékos út kiküszöbölését szolgálja. 
- az adathordozó olvasó egységhez viszonyított elhelyezkedésének (orientációjának) egyéb 

geometriai paraméterei - Y és Z tengely körüli elfordulás szöge, magasság eltérés 
(orientációs vizsgálatokhoz) 

Az els� ID parancskiadás után minden kiadott ID parancs befejezésekor lementésre kerül az 
ID PLC memóriájában az adathordozó aktuális pozíciója X irányban, az aktuális 
ID kommunikáció ideje, az els� parancs kiadásától eltelt abszolút id� és a kommunikáció 
sikeressége. A DC alaphelyzetbe való visszatérésekor az ID PLC-ben tárolt adatok átküldésre 
kerülnek a PC-be, ahol a mérési adatok els� lépésként EXCEL 5.0 program felhasználásával 
feldolgozhatók és az adatátviteli tartomány ábrázolható. A 'DINAMIC' mér�rendszer 
részletesebb ismertetése a �0.6. MELLÉKLETBEN található. 

A 'DINAMIC' mér�rendszer nagy el�nye nemcsak abban áll, hogy egyszer�en mérhet� a 
dinamikus adatátviteli tartomány, hiszen hasonló mér�rendszerekr�l számolnak be [�6], 
[�83], [20�] tanulmányok is, hanem abban, hogy a mérések során a sikeresen átvitt átlagos 
adatmennyiség is meghatározható! Ennek nagy jelent�sége van a logisztikai paramérerek 
alkalmazhatósági tartományára vonatkozó analitikus eljárások ellen�rzésénél. 
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5.2.3.3. Vizsgált RFID rendszer 'ideális' kvázi-statikus adatátviteli 
tartományainak meghatározása 'DINAMIC' mér�rendszerrel 

A V600-H06 típusú író/olvasó egységb�l és a V600D2KR0� típusú elektronikus 
adathordozóból álló OMRON RFID rendszer 'ideális' kvázi-statikus adatáviteli 
tartományainak mérésekor y magasságonként m=�0 mérést hajtottunk végre mind írási-, mind 
pedig olvasási folyamat esetén. A vizsgált adatátviteli távolságtartomány határait (ymin÷ymax)
�÷55 mm-re állítottuk a statikus adatátviteli tartomány eredményei alapján (5.2.2.3. fejezet). 
Az osztásköz pedig ∆y=� mm volt. 

A mérések végrehajtása után EXCEL program segítségével az alábbi 'ideális' kvázi-
statikus adatátviteli tartományokat kaptuk (5.�9. és 5.20 ábra). 

5.�9. ábra. Ideális’ kvázi-statikus adatátviteli 
tartomány (olvasás) 

5.20. ábra. Ideális’ kvázi-statikus adatátviteli 
tartomány (írás) 

A diagramok alapján a következ�ket állapíthatjuk meg: 
a.) Az OMRON V600-H06 típusú író/olvasó egység és az OMRON 600D2KR0� elektronikus 

adathordozó páros 'ideális' kvázi-statikus adatátviteli tartományának mérése igazolja a 
gyártó által megadott 25÷40 mm-es dinamikus adatátviteli tartomány alkalmazhatóságát 
(ld. 4.4.3. fejezet). Ugyanakkor a kimért maximális adatátviteli távolság 50 mm, ami 
�0 mm-rel nagyobb az OMRON referenciánál. Ez az érték megegyezik a statikus 
vizsgálatnál kapott eredménnyel. 

b.) A két ID parancshoz tartozó 'ideális' kvázi-statikus adatátviteli tartomány sem alakban, 
sem méretben nem tér el szignifikánsan egymástól, ahogy ezt a statikus tartomány 
vizsgálat alapján vártuk is. 

c.) A f�tartomány maximális tartományszélességét (Smax(y)) megvizsgálva, szintén nincs 
szignifikáns különbség a statikus és dinamikus mérési eredményekben, nagysága mindkét 
esetben: Smax(y)≈60 mm. 

d.) Ugyanakkor megállapítható, hogy a kimért tartomány aszimmetrikus, azaz a belépési oldal 
keskenyebb, mint a kilépési oldal. Ennek magyarázata, hogy az adathordozónak 
belépéskor egy bizonyos feltölt�dési id�re van szüksége, hogy a megfelel� tápfeszültség-
szintet elérje, ugyanakkor kilépéskor, a tartományt elhagyva, a még feltöltött állapotban 
lev� DC 'lemerüléséig' kommunikálni képes az olvasó egységgel. A DC e két járulékos 
ideje alatt megtett útjából származik az aszimmetria. Az is megállapítható, hogy az 
adathordozónak az olvasó egységt�l való távolodásával, kb. y=30 mm felett, a bemeneti 
oldal egyre inkább keskenyedik a kilép� oldalhoz képest. Ennek magyarázata pedig, az 
el�bbieken túl, a mágneses tér térer�sségének csökkenése, amely így egyre 'kés�bb' tudja 
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csak feltölteni belépéskor az adathordozót, míg a kilépéskor a 'lemerülési id�' változatlan. 
Az eddigiekb�l egyértelm�en következik, hogy minél nagyobb az adathordozó sebessége, 
annál nagyobb az aszimmetria az 'ideális' kvázi-statikus adatátviteli tartomány belépési és 
kilépési oldala között. Megállapítható tehát, hogy a kvázi-statikus illetve dinamikus 
adatátviteli tartományok alakjukban és méretükben eltérnek a megfelel� statikus 
adatátviteli tartományoktól. 

A 'DINAMIC' mér�rendszerrel végrehajtott dinamikus adatátviteli tartomány mérés 
további nagy el�nye magának a tartománynak a kimérésén túl, hogy az egyes y távolságokon 
végzett 'm' számú mérésb�l az átlagosan átvitt összes adatmennyiség is meghatározható az 
alábbi metódus szerint: 

- Minden egyes mérésnél megadható a sikeresen végrehajtott ID parancsok száma (Mi(yi)).
- Az egy ID paranccsal átvitt adamennyiség, azaz az adatblokk mérete (n) mérési paraméter, 

tehát ismert. 
- Az el�bbi két mennyiségb�l (Mi(yi), n) minden egyes mérésre kiszámítható a sikeresen 

átvitt adatmennyiség (Ni(yi)) az alábbi (5.�6.) egyenlet szerint: 

nyMyN iiii ⋅= )()(  [byte] (5.�6.).

- Az átlagosan átvitt adatmennyiség pedig az y távolságon végrehajtott méréseknél adódó 
sikeresen átvitt adatmennyiségek (Ni(yi)) átlaga, azaz (5.�7.) alapján 
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Ennek alapján a sikeresen átvitt átlagos adatmennyiség az adatáviteli távolság (yi)
függvényében ábrázolható. 

A vizsgált OMRON RFID rendszerre végrehajtott 'ideális' kvázi-statikus adatátviteli 
tartomány mérés mérési adatai alapján - a kiértékelést és grafikus ábrázolást szintén EXCEL 
programmal elvégezve - olvasásra és írásra az alábbi eredményeket kaptuk (5.2�. és 
5.22 ábra). Mivel ezeknél a méréseknél az adatblokk mérete minimális: nmin=� byte/blokk, 
ezért az egyes mérésekhez tartozó átvitt adatmennyiség megegyezik a sikeresen végrehajtott 
ID parancsok számával. 

Megjegyezzük, hogy az itt elemezett 'ideális' kvázi-statikus méréseknél ennek a 
kiértékelési résznek nincs jelent�sége. Jelent�sége azoknál a mérési vizsgálatoknál van, ahol 
különböz� sebességekre és adatblokkokra vizsgálható a sikeresen átvihet� adatmennyiség, 
ugyanis ezeknek a méréseknek az eredményei közvetlenül összevethet�k a logisztikai 
paraméterek egymásra gyakorolt hatását elemz� szimulációs program eredményeivel. 
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5.2�. ábra. Maximálisan átvitt adatmennyiség 
Olvasás, n=� byte/blokk, vk=0.025 m/s 
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5.22. ábra. Maximálisan átvitt adatmennyiség 
Írás, n=� byte/blokk, vk=0.025 m/s 
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Az adatátviteli id� vizsgálatánál (5.2.�. fejezet) megadtuk több ID parancs láncolatával 
végrehajtott adatkommunikáció esetére az adatátviteli id�függvényt (5.5. egyenlet), amelyben 
a gépi id� (tg) is szerepel, mint id�összetev�. Ugyanakkor adósak maradtunk ennek az id�nek
a meghatározásával a vizsgált OMRON RFID rendszerre vonatkozóan. Tettük ezt azért, mert 
a 'TIMER' mér�rendszerrel ezt az id�összetev�t nem lehet kimérni. A 
'DINAMIC' mér�rendszerrel végzett fenti vizsgálatok mérési adataiból viszont már meg lehet 
határozni az átlagos gépi id�t. Itt ugyanis egy-egy mérés során az ID parancsok láncszer�en
kerülnek kiadásra, ahol az egyik ID parancs befejezését�l a következ� ID parancs kiadásáig 
eltelt id� pontosan a keresett gépi id�. Mivel minden ID parancs befejezésekor letárolásra 
kerül az abszolút id� (

)( iabst ) és az adatátviteli id� (
inblokkt ),( ), ezért két egymást követ�

sikeresen végrehajtott ID parancsnál mindig kiszámítható a gépi id� (
igt ) az alábbi 

(5.�8.) összefüggés alapján: 

iii nblokkiabsabsinblokkiabsg tttttt ),()�(),( −−=−∆= −  (5.�8.),

ahol

)�( −iabst  - (i-�)-edik sikeres ID kommunikáció befejezéséig eltelt abszolút id� (az els�

ID parancs kiadásától számítva), 

)( iabst  - i-edik sikeres ID kommunikáció befejezéséig eltelt abszolút id� (az els�

ID parancs kiadásától számítva) ), 

inblokkt ),(  - az i-edik sikeres ID kommunikáció adatätviteli ideje. 

A fenti mérésekb�l nagyszámú adat állt rendelkezésünkre, amely alapján Gauss papíros 
normalitásvizsgálattal [253] megállapítható, hogy a gépi id� normális eloszlású valószin�ségi 
vátozó, így megadható átlaga és szórása. Az OMRON RFID rendszer gépi idejének 
normalitás vizsgálatát és az átlagos gépi id� meghatározását részleteiben a 
�0.7. MELLÉKLET-ben tárgyaljuk. Itt csak a vizsgálat eredményét adjuk meg: 

8.2=gt ms.

Ez az id� pontosan megfelel a mérésnél alkalmazott CQM� típusú OMRON PLC 
ciklusidejének, hiszen egy parancs befejezését követ�en a PLC egy ciklusid�vel kés�bb adja 
ki a következ� parancsot! 
Ezzel most már az adatátviteli id�függvények összes id�összetev�je rendelkezésünkre áll a 
vizsgált OMRON RFID rendszerre vonatkozóan. 

5.2.3.4. Induktív RFID rendszerek 'ideális' kvázi-statikus adatátviteli 
tartományával kapcsolatos vizsgálati eredmények 
összefoglalása 

A fenti, 5.2.3. fejezetben a dinamikus üzemben m�köd�, induktív RFID rendszerek 
dinamikus adatátviteli tartományaival, mint logisztikai paraméterrel foglalkoztunk. 

Az 5.2.3.�. fejezetben definiáltuk a dinamikus adatátviteli tartomány fogalmát és megadtuk 
legf�bb jellemz�it. Definiáltuk az RFID rendszerek gyakorlati felhasználása szempontjából 
kiemelt jelent�ség� kvázi-statikus adatátviteli tartományokat -, amelyek egy meghatározott 
mérési pontossághoz a legkisebb szórással adják meg a tartomány határpontjait - és az ideális 
üzemi körülményekhez tartozó ú.n. 'ideális' kvázi-statikus adatátviteli tartományokat. 

A dinamikus adatátviteli tartományok méréstechnikai úton történ� meghatározásával 
foglalkoztunk az 5.2.3.2. fejezetben. Ennek keretében bemutattunk egy általunk kifejlesztett 
mér�rendszert OMRON típusú, PLC-hez csatlakoztatható RFID rendszerek dinamikus 
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adatátviteli tartományainak meghatározásához ('DINAMIC' mér�rendszer). Más típusú 
induktív RFID rendszerekhez a mér�rendszer szoftvereit adaptálni kell. 

A továbbiakban rámutattunk a 'DINAMIC' eljárás alkalmazásának el�nyeire, különös 
tekintettel a kommunikációk során átvitt összes adatmennyiség mérhet�ségére, melynek 
segítségével az átvihet� adatmennyiségre vonatkozó, a továbbiakban bemutatásra kerül�
analitikus elemzések eredményei közvetlenül összevethet�k a mérési eredményekkel. 
Továbbá rámutattunk arra, hogy a 'DINAMIC' mér�rendszer alkalmas a gépi id�
meghatározására is. 

Az 5.2.3.3. fejezetben egy OMRON RFID rendszer 'ideális' kvázi-statikus adatátviteli 
tartományaira vonatkozó, a kifejlesztett 'DINAMIC' mér�rendszerrel végrehajtott mérések 
eredményeit foglaltuk össze. 

A mérési eredmények alapján igazoltuk a 'DINAMIC' mér�rendszer alkalmazhatóságát 
RFID rendszerek dinamikus adatátviteli tartományának mérésére. Mivel a méréskiértékelés 
megfelel� pontosságú eredményeket szolgáltatott. 

Megállapítottuk továbbá, hogy a 'DINAMIC' mér�rendszerrel végrehajtott mérések mérési 
eredményei összhangban vannak az OMRON referenciával, ám annál pontosabb 
eredményeket szolgáltatnak. 

A vizsgálatok alapján igazoltuk, hogy a dinamikus adatátviteli tartomány eltér a statikus 
adatátviteli tartománytól, ezért az RFID rendszerek dinamikus üzemének vizsgálatánál, a 
dinamikus adatátviteli tartomány tekintend� logisztikai paraméternek. 
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5.2.4. Induktív RFID rendszerek logisztikai paraméterei egymásra 
gyakorolt hatásának vizsgálata 

5.2.4.�. Induktív RFID rendszerek logisztikai paraméterei között 
fennálló kapcsolatrendszer 

Az eddigiekben az 5.�.2. fejezetben megadtuk a dinamikus üzemben m�köd�
RFID rendszerek négy logisztikai paraméterének kapcsolatát leíró általános összefüggést 
(5.�.). E szerint az elektronikus adathordozó maximális sebessége (vmax) az adatátviteli 
távolság (yi) függvényében az adatátviteli tartomány szélesség (S(yi)) és az adott mennyiség�
adat (Nj) átviteléhez szükséges adatátviteli id� (Tc(Nj)) hányadosaként hatrározható meg: 

)(

)(
),(max

jc

i
ij NT

yS
yNv = .

Az 5.2.�. és 5.2.2. fejezetekben pedig az induktív RFID rendszerek két, csak méréstechnikai 
úton meghatározható logisztikai paraméterének - az adatátviteli id�függvénynek és a 
dinamikus adatátviteli tartománynak - a vizsgálatával foglalkoztunk. Általános elveket 
fogalmaztunk meg mindkét logisztikai paraméter vizsgálati eljárásával kapcsolatban, illetve 
bemutattunk egy-egy mér�rendszert ('TIMER' és 'DINAMIC'), melyek segítségével ezek a 
paraméterek mérhet�k bizonyos típusú induktív RFID rendszereknél. 

A kutatás következ� lépése egy olyan analizáló szoftver ('AGID' szoftver) kifejlesztése 
volt, amelynek segítségével különböz� számítási eljárásokkal vizsgálni lehet egy induktív 
RFID rendszer logisztikai paramétereinek egymásra gyakorolt hatását, és amellyel 
megadhatók az egyes logisztikai paraméterek alkalmazhatósági határtartományai, amelyen 
belül a dinamikus üzemben m�köd� RFID rendszer még m�köd�képes.

Az analizáló szoftvernél alkalmazott paraméter-analízis elve a következ�: Amennyiben 
egy induktív RFID rendszer 'ideális' kvázi-statikus adatátviteli tartományai (S(yi)) és 
adatátviteli id�függvényei (Tc(Nj)) ismertek, illetve a megfelel� mér�rendszerekkel mérések 
útján meghatározottak, akkor az egyes logisztikai paraméterek határtartományait az 
alábbiak szerint kell meghatározni: 
a.) A maximálisan alkalmazható adathordozó sebesség (vmax) adott mennyiség� adat (Nj)

átvitele esetén az adatátviteli távolság függvényében (yi) az alábbi (5.�9.) összefüggéssel 
számítható: 

)(

)(
),,(max

jc

i
ij NT

yS
yNnv =  (5.�9.)

b.) A maximálisan átvihet� adatmennyiség (Nmax) adott tárgy- illetve adathordozó-sebesség 
esetén (vk) az adatátviteli távolság függvényében (yi) iterációs módszer alkalmazásával 
adható meg az alábbi (5.20.) összefüggés szerint: 

maxmax )(
)(

),,( NNT
v

yS
nvyT c

k

i
ki ⇒≤=  (5.20.) 

c.) A minimális tartományszélesség (Smin(vk,Nj)), illetve az ennek megfelel� adatátviteli 
távolság tartomány(ok), ahol még megvalósítható az adatátvitel adott tárgysebesség (vk)
és átvinni kívánt adatmennyiség (Nj) esetén (5.2�.) alapján: 

 ,...2,�,)()(),,( maxminmin =÷⇒≤⋅= iyyySNTvnNvS
iiijckjk  (5.2�.)
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5.2.4.2. Induktív RFID rendszer logisztikai paramétereinek 
határtartományait és egymásra gyakorolt hatását vizsgáló 
'AGID' szoftver 

A.) Az 'AGID' szoftverrel szemben támasztott követelmények 

Ahhoz, hogy az egyes logisztikai paraméterek az el�bbi, 5.2.4.�. fejezetben megadott 
összefüggésekkel vizsgálhatók legyenek, a kifejlesztend� analizáló szoftvernek 
('AGID' szoftver) képesnek kell lennie a dinamikus adatátviteli tartományszélességet is 
meghatározni. Ezért a szoftvert szorosan integrálni kellett a 'DINAMIC' mér�rendszerrel 
végrehajtott mérések kiértékelésébe. 

Ennek megfelel�en az 'AGID' szoftverrel szemben támasztott tartalmi követelmények a 
következ�k:

- Dinamikus adatátviteli tartománymérésekb�l származó adatok feldolgozása, ezen belül 
- Dinamikus adatátviteli tartomány mérések szövegfile-ainak importálása és a megfelel�

kiértékeléshez szükséges adatok sz�rése,
- Dinamikus adatátviteli tartomány diagram létrehozása, 
- Dinamikus adatátviteli tartományszélesség diagram létrehozása, 
- Statisztikai diagramok létrehozása, ezen belül: 

- Sikeres ID kommunikáció-szám diagram létrehozása. 
- Összes sikeresen átvitt adatmennyiség diagram létrehozása. 

- Analízis feladatok végrehajtása és az eredmények ábrázolása, ezen belül: 
- A vizsgált logisztikai paraméterekkel kapcsolatos analízis feladatok végrehajtása: 

- Maximális adathordozó sebesség meghatározása és ábrázolása a távolság 
függvényében (paraméterek: átviend� összes adatmennyiség, adatblokk méret). 

- Maximálisan átvihet� adatmennyiség meghatározása és ábrázolása a távolság 
függvényében (paraméterek: adathordozó sebesség, adatblokk méret). 

- Minimális tartományszélesség meghatározása és ábrázolása (paraméterek: átviend�
összes adatmennyiség, adatblokk méret, adathordozó sebessége). 

- Összehasonlító analízis feladatok végrehajtása és diagramok készítése a különböz�
adathordozó sebességekre és adatblokk méretekre elvégzett kvázi-statikus 
adatátviteli tartomány mérések mérési adataira támaszkodva. 

Az 'AGID' szoftverrel szemben támasztott formai követelmények pedig a következ�k:
- Több kapcsolódó, egyedileg kiválasztható diagram együttes ábrázolása, 
- Az ábrázolt diagramok egyedileg megadható feliratozása, megjelenésük formázása, 
- A diagramok nyomtatása, illetve más programokba képként való átvitele. 

B.) 'Az AGID' szoftver felépítése 

A fenti követelményeknek eleget tev�, általunk kidolgozott 'AGID' szoftver az alábbi 
négy blokkból áll, ahogy azt az 5.23. ábra mutatja: 

a.) File import és Paraméter beállítás blokk, 
b.) Kiértékelés blokk (dinamikus adatátviteli tartományszélesség diagram létrehozásához), 
c.) Analízis blokk. 

A szoftver bemenetei (Input): 
- A kiértékeléshez kiválasztott, 'DINAMIC' mér�rendszerrel végrehajtott dinamikus 

adatátviteli tartományméréshez tartozó szöveg file-ok (*.txt), 
- Az el�bb kiválasztott méréshez tartozó geometriai és egyéb paraméter beállítások, 
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- Az egyes ID parancsokhoz tartozó adatátviteli id�függvények, illetve ezek koefficiensei. 
(Esetünkben a 'TIMER' mér�rendszerrel végrehajtott adatátviteli id�mérésb�l
meghatározott becsült adatátviteli id�függvények). 

A szoftver kimenetei (Output) pedig a megadott követelményeknek megfelel�en: 
- Dinamikus adatátviteli diagramok: 

- Dinamikus adatátviteli tartomány diagram, 
- Átlagolt dinamikus adatátviteli tartomány diagram, 
- Dinamikus adatátviteli tartományszélesség diagram. 

- Statisztikai diagramok: 
- Sikeres ID kommunikáció szám diagram. 
- Összes átvitt adatmernnyiség diagram. 

- Analízis diagramok: 
- Maximális adathordozó sebesség diagram, 
- Maximálisan átvihet� adatmennyiség diagram. 
- Minimális tartományszélesség diagram. 

5.23. ábra. 'AGID' analizáló szoftver blokk-sémája 

A szoftver felhasználói felületét a klasszikus Windows normáknak megfelel�en alakítottuk 
ki, hogy a program kezelése 
egyszer� és magától értet�d�
legyen. A program f� felülete a 
Windows MDI (Multiple-
Document Interface - 
többdokumentumos felület) 
szabványnak (mint pl. MS Word, 
Excel) megfelel�en lett 
kialakítva (5.24. ábra). Az 
objektumkezelést egy fa-
struktúra jelleg� csoportosítás 
segíti, amely inkább a 
Windows Explorer jelleg�
megjelenítést jellemzi. A 
program f� funkcióinak elérését 
a f�ablak menüsora könnyíti 
meg. 

5.24. ábra. 'AGID' szoftver f� felülete 

'AGID' SZOFTVER 

File import blokk 

Para-
méter 

beállítás 
blokk 

Kiértékelés 
blokk 

Analízis 
blokk 

•Text File-ok: Dinamikus 
adatátviteli tartomány
mérés adatai 

•Adatátviteli id�függvények 

•Egyéb adatok: Dinamikus
adatátviteli tartomány
mérés speciális beállításai 

INPUT OUTPUT 

Statisztikai diagramok 

Dinamikus adatátviteli tartomány diagram 

Átlagolt din. adatátviteli tartom. diagram 

Din. adatátv. tartományszélesség diagram 

Maximális adathordozó sebesség (vmax)

Minimális tartományszélesség (Smin)

Maximálisan átvihet� adat (Nmax(n)) 
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C.) Az 'AGID' szoftverrel elvégezhez� feladatok, az egyes blokkok m�ködésének leírása 

Az 'AGID' szoftverrel a B.) pontban felsorolt típusú diagramokat lehet létrehozni. A 
program alkalmas ezeknek a diagramoknak ki- és egymásra rajzolására, ezzel lehet�vé téve 
egyrészt a dinamikus mérésekb�l származó mérési adatok (külön-külön és együttes) 
megjelenítését és kiértékelését, másrészt az egyes logisztikai paraméterek 
határtartományainak elemzését és ábrázolását. A továbbiakban a szoftver egyes blokkjainak 
m�ködését tekintjük át. 

Ca.) 'File Import' és 'Paraméter beállítás' blokk 
A File import blokk feladata az egyes dinamikus adatátviteli tartománymérésekhez tartozó, 

szövegfile-okban letárolt adatok beimportálása a szoftverbe annak megfelel�en, hogy a 
továbbiakban milyen elemzéseket kívánunk a kiértékelés folyamán végrehajtani. Ehhez 
különböz� sz�rési eljárások tartoznak. Ennek megfelel�en három lehet�ség van az adatok 
importálására: 

- adatok importálása és sz�rése adatátviteli tartománykészítéshez, 
- adatok importálása és sz�rése statisztikai adatfeldolgozáshoz, 
- adatok importálása és sz�rése az el�bbi két feladat együttes végrehajtásához. 
A paraméter beállítás blokkban a kiértékeléshez kiválasztott méréshez tartozó paraméterek 

beállítása történik meg egy erre kialakított Windows ablakban részben automatikusan a 
szövegfile-ok struktúrált neve alapján (kommunikáció típusa, sebesség, adatblokk méret), 
részben pedig kézzel (mérés típusára vonatkozó adatok, egyéb geometriai és rendszer-
paraméterek). Ebben az ablakban jelennek meg a szoftverbe beépített adatátviteli 
id�függvényhez tartozó koefficiensek alapértékei is, amelyek bármikor átállíthatók a vizsgált 
RFID rendszert�l függ�en.

A megfelel� szöveg file-ok Windows ablakban történ� kiválasztása és az összes, méréshez 
tartozó paraméter beállítása után a program el�ször ellen�rzi a kiválasztott file-nevek 
helyességét annak biztosítására, hogy csak az összetartozó adatfile-ok esetén induljon el a 
feldolgozási folyamat, majd elvégzi az adatok beimportálását és megfelel� sz�rését. 

A statisztikai adatfeldolgozás során a sz�r� algoritmus csak a sikeresen és sikertelenül 
végrehajtott ID parancsokat számolja össze az ID kommunikáció sikerességét jelz� flag értéke 
alapján (Flag értékek: Sikeres ID kommunikáció: 3; sikertelen ID kommunikáció: 407). 

Az adatátviteli diagram készítésénél egy sokkal bonyolultabb sz�r� algoritmus 
(ú.n. tartomány-határpont sz�rési algoritmus) szükséges. Ennél a sz�rési folyamatnál a 
program sorban veszi a szövegfile-okat és ezeken belül, soronként értékeli ki a mérési 
adatokat. A szövegfile egy sora egy ID kommunikációt reprezentál. A sz�r� algoritmus az 
egyes végrehajtott ID kommunikációkat három csoportba sorolja, és a következ� kódokat 
rendeli hozzá: 

- 'rövid', sikeres ID kommunikáció (kód: �): Amikor az ID parancs, kiadása után, a becsült 
adatátviteli id� megadott fels� id�határán belül végrehajtásra kerül. Alapesetben a fels�
id�határ a becsült adatátviteli id� �05 %-a (a t�rés értéke állítható). 

- 'hosszú', sikeres ID kommunikáció (kód: 2): Az ID parancs kiadástól számított ideje 
nagyobb, mint az el�bb megadott határérték, de ennek ellenére az adatok átvitele 
sikeresen megtörténik. 

- sikertelen ('rossz') kommunikáció (kód: 0): Az adatátvitel valamilyen oknál fogva nem 
történik meg. 

A szövegfile-ban az egymást követ� 'm' számú méréshez tartozó adatok egy-egy üres sorral 
vannak egymástól elválasztva. A sz�r� algoritmus ezeket a sorokat nullával kódolja (kód: 0). 
A programban megvalósított adatfeldolgozási és tartomány-határpont sz�rési algoritmus 
feltételrendszerét foglalja össze a 5.6. táblázat, amely alapján az egyes határpontok 
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meghatározása történik. (Ez a legfontosabb része a File import blokknak.) A táblázatban a 
"jelölés" oszlopban a második számjegy az aktuálisan vizsgált, az els� számjegy pedig az ezt 
megel�z� ID kommunikáció kódját mutatja. Ezek alapján határozza meg a program a 
dinamikus adatáviteli tartomány határpontjainak vízszintes koordinátáját (táblázat kimenet 
oszlopa). A tartomány függ�leges koordinátája pedig az aktuális szövegfile nevéb�l adódik. 

Sz�rési feltételek 
(Tcba,Tcbf - becsült adatátviteli id� alsó és fels�

határértékei) 
Jelö-
lés 

f(i-1) f(i) Tcmért(i-1) Tcmért(i)

Figyelembe 
veend�

Kimenet 

21 3 3 Tcmért(i-1)>Tcbf Tcba>Tcmért(i)>Tcbf Hosszú, sikeres komm. vége S(i-1)

13 3 - Tcba>Tcmért(i-1)>Tcbf - Rövid, sikeres komm. vége S(i-1)

01 407 3 - Tcba>Tcmért(i)>Tcbf Rövid, sikeres kom. kezdete Si-(vi*Tcb)
12 3 3 Tcba>Tcmért(i-1)>Tcbf Tcmért(i)>Tcbf Hosszú, sikeres kom. kezdete Si-(vi*Tcb)
10 3 407 Tcba>Tcmért(i-1)>Tcbf - Sikertelen komm. kezdete Si-(vi*Tcb)
20 3 407 Tcmért(i-1)>Tcbf - Sikertelen komm. kezdete Si-(vi*Tcb)
31 - 3 - Tcba>Tcmért(i)>Tcbf Rövid, sikeres kom. kezdete Si-(vi*Tcb1)
32 -  - Tcmért(i)>Tcbf Hosszú, sikeres kom. kezdete Si-(vi*Tcb1)

ahol, Tcb - A további ID kommunikáció becsült adatátviteli ideje, 
Tcb1 - Az els� ID kommunikáció becsült adatátviteli ideje, 
Si - A DC pozíciója az aktuális, i. kommunikáció befejezésekor, 
S(i-1) - A DC pozíciója az aktuálist megel�z�, (i-1). kommunikáció befejezésekor, 
vi - A DC pillanatnyi sebessége i. kommunikáció befejezésekor. 

5.6. táblázat. Tartomány-határpont sz�rési algoritmus feltételrendszere 

Az importálási és sz�rési folyamat befejeztével a program kéri, hogy adjunk nevet a sz�rt 
adatsorozatnak. (A program ajánlott névvel segíti a konzekvens elnevezésben a felhasználót.) 
A továbbiakban e név alapján tudunk a sorozatra, és a bel�le készült diagramokra hivatkozni. 
Ezzel a mérési adatok feldolgozása befejez�dött, a sz�rt diagramadatok bekerültek az 
adatbázisba, ahonnan bármikor megjeleníthet�k az alábbi diagramtípusok: 

- Dinamikus adatátviteli tartomány, 
- Statisztikai diagramok, ezen belül 

- Sikeres kommunikációk átlagos száma, 
- Átvitt adatmennyiség átlagos száma és 
- Összes kommunikációk átlagos száma. 

Cb.) Kiértékelés blokk 
A Kiértékelés blokk teremti meg a kapcsolatot a dinamikus adatátviteli tartomány 

megjelenítését végz� File import blokk és a következ� pontban ismertetésre kerül�, a 
logisztikai paraméterek határtartományainak meghatározására szolgáló, Analízis blokk között. 
Legf�bb feladata a dinamikus adatátviteli diagram további feldolgozása az alábbiak szerint: 

- az átlagolt adatátviteli tartomány diagram létrehozása a File import blokkban, több 
mérésb�l meghatározott dinamikus adatátviteli tartomány diagram határpontjainak 
átlagolása alapján, 

- dinamikus adatátviteli tartományszélesség diagram létrehozása az átlagolt adatátviteli 
diagram alapján. 

A Kiértékelés blokkban elvégzend� feladatok végrehajtását egy "varázsló" segíti, melynek 
els� nézetén az adatfeldolgozás lépései, a kiértékelés alapját képez� adatátviteli diagram és az 
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átlagolás paramétereinek beállítására szolgáló Windows ablakot meghívó 'paraméterek…' 
gomb látható. 

A 'paraméterek…' gomb megnyomására megjelenik a 'Diagram készítés paraméterei' 
ablak, ahol a határpont-átlagoló algoritmusnak az átlagoláshoz szükséges paraméterei 
állíthatók be. A paraméterek között figyelmet érdemel az eldobandó pontok számának 
beállítási lehet�sége, mellyel a kontúrból kilógó pontok eltávolíthatók. 

Az átlagolás paramétereinek beállítása után a "varázsló" 'következ�' gombjára kattintva, a 
program elvégzi a kiválasztott diagram 
határpontjainak átlagolását a beállított 
paramétereknek megfelel�en, és megjeleníti az 
átlagolt dinamikus adatátviteli tartomány
diagramot. (Opcionálisan kérhet� a diagram 
pontjainak összekötése.) Természetesen csak 
abban az esetben, ha az átlagolási paraméterek 
helyesen lettek beállítva, és így a szoftver 
végig tudta futtatni az átlagoló algoritmust. 

Az Kiértékelés blokkhoz tartozó utolsó 
lépés a tartományszélesség diagram 
számítása, amelyben ábrázolásra kerülnek a 
kommunikációra alkalmas tartomány-
szélességek az egyes adathordozó-olvasó 
egység távolságok függvényében. Az 
alkalmazás-orientált analízis végrehajtásakor 
csak a f�tartományt kell figyelembe venni, mivel a gyakorlati alkalmazásoknál a 
mellékhurkok nem használhatók fel megbízhatóan az adatátvitelre (automatikus 
parancskiadás - vak zónák hurkok között). Ugyanakkor ahhoz, hogy az analízis blokk átvihet�
adatmennyiségre vonatkozó eredményeit közvetlenül összevethessük a mérési 
eredményeinkkel (különböz� sebességeken és átvitt adatblokkokra vonatkozó mérések), a 
mellékhurkok tartományszélességére is szükségünk van. Ezért a tartományszélesség diagram 
számításánál az adatátviteli tartomány f�tartománya és egyes mellékhurkai külön-külön 
kerülnek feldolgozásra, melynek következtében a diagramon egy görbesereg látható 
(5.25. ábra). 

A kutatás szempontjából a dinamikus adatátviteli tartomány vizsgálatok legfontosabb 
eredménye a dinamikus adatátviteli tartományszélesség diagram meghatározása az itt leírt 
metódus szerint. Ez alapján ugyanis rendelkezésünkre állnak az egyes yi távolságokhoz 
tartozó tartományszélesség adatok (S(yi)), melyek segítségével az egyes logisztikai 
paraméterek határtartományai és a logisztikai paraméterek egymást befolyásoló hatása most 
már közvetlenül vizsgálható az 5.2.4.�. fejezetben megadott elvek szerint végrehajtott 
számítási eljárások alapján, további fáradságos mérések elvégzése nélkül. 

Cc.) Analízis blokk 
Az 'AGID' szoftver Analízis blokkjának feladata az egyes logisztikai paraméterek 

határtartományainak és a logisztikai paraméterek egymást befolyásoló hatásának vizsgálata az 
5.2.4.�. fejezetben megadott elvek szerint végrehajtott, alábbiakban részletezett számítási 
eljárások alapján. Ezeknek az eljárásoknak az alkalmazása révén egyrészt elkerülhet�k az 
ilyen irányú méréstechnikai vizsgálatok, melyek további fáradságos mérések elvégzését 
igényelnék, másrészt az igényeknek megfelel�en bármilyen paraméter beállítás mellett 
futtathatók és valós idej� eredményt szolgáltatnak, amit a méréstechnikai vizsgálatoknál 
lehetetlen megvalósítani. 

5.25. ábra. Dinamikus adatátviteli 
tartományszélesség diagram  
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Attól függ�en, hogy melyik logisztikai paraméter határtartományait vizsgáljuk, a számítási 
feladatok kiinduló paraméterei az alábbiak lehetnek egy induktív RFID rendszerre 
vonatkozóan: 

- Egy ID parancs láncolathoz tartozó adatátviteli id�függvények ( )(**
j

ID
c NT ) (5.5.) egyenlet) 

és ennek id�összetev�i:
- Egy ID parancshoz tartozó, az ID parancs típusától függ� becsült adatátviteli 

id�függvények (5.�. egyenlet), ezen belül passzív adathordozók esetén 
- az els� ID kommunikációhoz tartozó adatátviteli id�függvény ( )(**

�, nt ID
blokk ) és 

- az els�t követ�, további ID kommunikációhoz tartozó adatátviteli 
id�függvény ( )(**

, nt ID
nblokk ),

(Megjegyzend�, hogy az általunk vizsgált OMRON RFID rendszerre meghatározott 
becsült adatátviteli id�függvények magukban foglalják a rendszerspecifikus feladatok 
végrehajtásához szükséges, átvitt adatmennyiségt�l független fix id�t is ( **ID

fixt ).)

- A láncolatban két egymást követ� ID parancs között fellép� gépi id� (tg).
- Dinamikus adatátviteli tartományszélesség (S(yi)),
- Átviend� adatmennyiség (Nj),
- Egy ID paranccsal blokkonként átviend� adatmennyiség (blokk méret) (n),
- Az RFID elemek egymáshoz viszonyított relatív sebessége (vk). Fixen rögzített olvasó 

egység esetén az elektronikus adathordozó sebessége. 

Az 'AGID' szoftverrel végrehajtható analizáló feladatok és a hozzájuk tartozó algoritmusok 
pedig a következ�k:

Cca.) A maximálisan alkalmazható adathordozó sebesség (vmax) meghatározása 
A szimulációs eljárás paraméterei:

- ID parancs láncolat adatátviteli id�függvénye ( )(**
j

ID
c NT ) és összetev�i,

- Dinamikus adatátviteli tartományszélesség (S(yi)),
- Átviend� adatmennyiség (Nj),
- Egy ID paranccsal blokkonként átviend� adatmennyiség (blokk méret - n).

Számítási algoritmus - (5.�9.) egyenlet szerint: 

)(

)(
),(max

jc

i
ij NT

yS
yNv = .

El�ször az ID parancsok láncolatához tartozó adatátviteli id�függvényeket 
behelyettesítve 

])�[()]()()2()([

)(
),(

,,�,

max

gmarmarblokk
I

nblokk
I
blokk

i
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yS
yNv

⋅−++⋅−+
= ,

majd az egyes ID parancsokhoz tartozó adatátviteli id�függvényeket is az alábbi 
(5.22) összefüggéshez jutunk: 

])�[(]ˆ(ˆ()ˆ(ˆ()2())ˆ(ˆ[(

)(

���

max

gnnmarnnnn

i

tmkCnAkCnAmkCnA

yS
v

⋅−++⋅+⋅++⋅+⋅⋅−++⋅+⋅
=

βββ
(5.22.)

A szimulációs eljárás algoritmusa els� lépésként a 'k' és 'm' paramétereket határozza 
meg 'Nj' és 'n' paraméterek alapján, majd (5.22) szerint kiszámolja minden 
'yi' távolságra a maximális adathordozó sebességet (vmax). Végül a számított adatokat 
adatbázisba menti és 'yi' távolság függvényében ábrázolja. 
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Ccb.) A maximálisan átvihet� adatmennyiség (Nmax) meghatározása: 
A szimulációs eljárás paraméterei:

- ID parancs láncolat adatátviteli id�függvénye ( )(**
j

ID
c NT ) és összetev�i,

- Dinamikus adatátviteli tartományszélesség (S(yi)),
- az elektronikus adathordozó sebessége (vk),
- Egy ID paranccsal blokkonként átviend� adatmennyiség (blokk méret - n).

Számítási algoritmus - (5.20.) egyenlet, mint határegyenlet szerint: 

maxmax )(
)(

),( NNT
v

yS
vyT c

k

i
ki ⇒≤= .

Ez azt jelenti, hogy az átvinni kívánt adatmennyiséghez szükséges adatátviteli id�nek
kisebb vagy egyenl�nek kell lenni az adathordozó adatátviteli tartományban 
tartózkodásának idejénél. A fenti egyenletbe hasonló módon behelyettesítve az 
ID parancsok láncolatához és az egyes ID parancsokhoz tartozó adatátviteli 
id�függvényeket, mint el�bb, az alábbi 5.23. összefüggéshez jutunk: 
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Látható, hogy ebben az esetben közvetlenül nem számítható a vizsgált logisztikai 
paraméter. Az itt alkalmazott számítási algoritmus az egyes 'yi' távolságokra iterációs 
eljárással határozza meg azt a maximális adatmennyiség értéket, amelyre még éppen nem 
teljesül (5.23.) összefüggés. A program els� lépésként az algoritmus minden 
'yi' távolságra kiszámítja az adatátvitelre rendelkezésre álló id�t (T(yi,vk)) a vizsgált 
dinamikus adatátviteli tartománymérés tartományszélesség (S(yi)) és adathordozó 
sebesség (vk) adatainak alapján. A második lépésben, iteráció alkalmazásával, 
Nj=Nmin=� byte adattól indulva meghatározza 'k' és 'm' paramétereket, és 
(5.23.) összefüggés jobb oldalán szerepl� összefüggés szerint az Nj adat átviteléhez 
szükséges id�t (Tc(Nj)). A továbbiakban összehasonlítja a rendelkezésre álló és az 
átvitelhez szükséges id�ket. Amennyiben (5.23. ) szerinti reláció még nem teljesül, növeli 
eggyel az átvitt adatmennyiség értékét (Nj=Nj+�) és újabb iterációs lépést hajt végre. Az 
iterációt mindaddig végzi, amig egy iterációs lépésnél nem teljesül (5.23. ) szerinti 
reláció. Ekkor az iterációs folyamat leáll. A maximálisan átvihet� adatmennyiség az 
utolsó, (5.23. ) szerinti relációnak még meg nem felel� Nj érték lesz, amelyet a program 
adatbázisba ment. Az iterációt minden yi távolságon elvégzi. Végül az adatbázisba 
mentett maximális adatmennyiségeket az 'yi' távolság függvényében ábrázolja. 

Ccc.) A minimális tartományszélesség (Smin(vk,Nj,)) meghatározása, illetve az ennek 
megfelel� adatátviteli távolságtartomány(ok)  (ymin1÷ymax1; ymin2÷ymax2,…) megadása, 
ahol az adatátvitel megvalósítható.
A szimulációs eljárás paraméterei:

- ID parancs láncolat adatátviteli id�függvénye ( )(**
j

ID
c NT ) és összetev�i:

- Átviend� adatmennyiség (Nj),
- Egy ID paranccsal blokkonként átviend� adatmennyiség (blokk méret - n),
- az elektronikus adathordozó sebessége (vk).

Számítási algoritmus - (5.2�.) alapján: 
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 ,...2,�,)()(),( maxminmin =÷⇒≤⋅= iyyySNTvNvS
iiijckjk  . 

El�ször az ID parancsok láncolatához tartozó adatátviteli id�függvényeket 
behelyettesítve 
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majd az egyes ID parancsokhoz tartozó adatátviteli id�függvényeket is az alábbi 
(5.24.) összefüggéshez jutunk: 
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 (5.24.). 

A számítás egyszer�en elvégezhet�. A beállított 'Nj', 'n' és 'vk' paraméterek alapján az 
algoritmus els� lépésként kiszámítja 'k' és 'm' paramétereket, majd (5.24.) szerint 
kiszámolja a minimális tartományszélességet (Smin). A minimális tartományszélesség 
független az 'yi' távolságtól! Az eljárás végén a kapott minimális távolság értéke 
ábrázolható a dinamikus adatátviteli tartományszélesség diagramon, mint egy konstans 
függvény az 'yi' távolság függvényében. A konstans függvény feletti kimetszett 
tartományrészek azok, amelynél az adott paraméterek mellett az adatátvitel 
megvalósítható. A konstans Smin(vk,Nj) függvény és az adatátviteli tartományszélesség 
diagram metszéspontjainak X metszékei adják meg az alkalmazható távolság 
tartomány határpontjait (ymin1÷ymax1; ymin2÷ymax2,…).

Ezzel az 'AGID' szoftverrel elvégezhez� feladatoknak és az egyes blokkok m�ködésének
tárgyalását befejeztük. Meg kell jegyezni, hogy az 'AGID' szofver által nyújtott analízis 
vizsgálatok lehet�séget nyújtanak több, különböz� RFID rendszer összehasonlító vizsgálatára 
is. A célzott alkalmazás igényeinek megfelel� kiinduló feltételek mellett vizsgálva az egyes 
RFID rendszerek logisztikai paramétereinek határtartományait, ezek a diagramok egymáson 
való megjelenítésével az igényeket legjobban kielégít� rendszer kiválasztható. 
Továbbfejlesztési lehet�ség lehet optimálási feladatok megoldására alkalmas blokk 
kifejlesztése, amely valamilyen felhasználó által megadott kritérium rendszer alapján, a 
logisztikai paraméterek összehasonlító vizsgálatával automatikusan meghatározza az 
alkalmazáshoz tartozó optimális RFID rendszert. 

5.2.4.3. A vizsgált OMRON RFID rendszer logisztikai paramétereinek 
vizsgálata 'AGID' szoftverrel 

Ebben a fejezetben a V600-H06 típusú író/olvasó egységb�l és a V600D2KR0� típusú 
elektronikus adathordozóból álló, dinamikus üzemben, 'ideális' körülmények között m�köd�
OMRON RFID rendszer logisztikai paramétereinek határtartományára vonatkozó vizsgálati 
eredményeket mutatjuk be, amelyet az el�bb bemutatott 'AGID' analizáló szoftverrel 
hajtottunk végre. 

A kiértékelés alapjául az 'ideális' kvázi-statikus adatátviteli tartomány mérés mérési adatai 
szolgáltak. Az 'AGID' program Paraméter beállítás blokkjában megadandó, a kiválasztott 
méréssorozathoz tartozó, paraméterek a következ�k voltak: 

- File névb�l automatikusan generált alapadatok: 
- kommunikáció típusa: olvasás,
- adathordozó sebessége: vk=0.025 m/s, 
- adatblokk mérete:  n=� byte. 
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- Billenty�zetr�l beírandó alapadatok: 
- Mérés típusára vonatkozó adatok: 

- Megnevezés:  alapmérés, 
- Y forgatás mértéke: 0 fok, 
- Impulzusosztás:  �/4.
- Új struktúrájú mérés: �(nem) 

- Egyéb adatok: 
- Xβ:    0 mm, 
- Xa:    �0 mm, 
- Xm:    �83.90 mm, 
- Ngy:    5500 impulzus, 
- I:    �000 imp./ford., 
- nford:   5 mm/ford.. 

- Becsült adatátviteli id�függvények koefficiensei - alapértelmezett adatok. 
A vizsgált adatátviteli távolságtartomány határai (ymin÷ymax) �÷55 mm. Az osztásköz pedig 
∆y=� mm volt. 

A File import blokk windows ablakában az importálási/sz�rési folyamatra vonatkozóan 
mindkét adatfeldolgozási lépés (adatátviteli tartomány készítés és statisztikai 
adatfdeldogozás) egyidej� végrehajtását kijelölve, az alábbi 5.26. és 5.27. ábrákon látható 
diagramokat kaptuk. 

Az 'ideális' kvázi-statikus adatátviteli tartomány ábrázolásával kapcsolatosan 
megjegyezzük, hogy a dinamikus tartomány itt léptékhelyes, ezért sokkal informatívabb az 
Excel programmal történ� kiértékeléséhez képest (5.2.3.3. fejezet). 

5.26. ábra. 'Ideális' kvázi-statikus adatátviteli 
tartomány diagram 

‘ideális’ orientáció, olvasás, n=� byte/blokk, vk=0.025 m/s 

5.27. ábra. Sikeres ID kommunikációk 
átlagos száma 

‘ideális’ orientáció, olvasás, n=� byte/blokk, vk=0.025 m/s 

A sikeres ID kommunikációk átlagos számát bemutató diagramról pedig leolvashatjuk, 
hogy a maximálisan átvitt adatmennyiség a f�tartományon belül (y>�6 mm) Nmax=�05 byte, 
míg a mellékhurkokat is figyelembe véve Nmax=�78 byte. Ez az adathordozó memória 
kapacitásának (2 kbyte) csak kb. �0÷20 %-a. Ennél lényegesen jobb eredmény érhet� el 
nagyobb adatblokkok alkalmazásakor, ahogy azt kés�bb az analízis vizsgálatoknál látni 
fogjuk. 

A továbbiakban, a Kiértékelés blokkot végrehajtva, meghatároztuk az átlagolt 'ideális' 
kvázi-statikus adatátviteli tartomány diagramot (5.28. ábra) és az 'ideális' kvázi-statikus 
adatátviteli tartományszélesség diagramot (5.29. ábra). A tartományszélesség diagram nagy 
el�nye a tartomány diagrammal szemben, hogy közvetlenül leolvashatók róla a tartományon 
belül rendelkezésre álló úthosszak. A tartományszélesség diagram alapján megnyílt a 

F�tartomány 

Mellékhurkok

vk

Olvasó egység 
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lehet�ség az egyes logisztikai paraméterek határtartományainak vizsgálatára az Analízis 
blokkban.

5.28. ábra. Átlagolt 'ideális' kvázi-statikus 
adatátviteli tartomány diagram 

‘ideális’ orientáció, olvasás, n=� byte, vk=0.025 m/s

5.29. ábra. 'Ideális' kvázi-statikus adatátviteli 
tartományszélesség diagram 

‘ideális’ orientáció, olvasás, n=� byte, vk=0.025 m/s

Most pedig vegyük sorra az analízis blokkban végrehajtható feladatokat az 'ideális' 
körülmények között m�köd� OMRON RFID rendszerre vonatkozóan. 

a.) A maximálisan átvihet� adatmennyiség (Nmax) meghatározása 
A maximálisan átvihet� adatmennyiségre vonatkozó összehasonlító analízis 

(n=� byte/blokk) végrehajtásának eredménye látható az 5.30. ábrán. A maximálisan 
átvihet� adatmennyiség a f�tartományon belül (y>�6 mm) Nmax=�05 byte, míg a 
mellékhurkokat is figyelembe véve Nmax=�82 byte. A teljes diagramot összevetve a 
mérésb�l származó statisztikai eredményekkel a két diagram teljesen fedi egymást 
(5.27. ábra), ami annyit jelent, hogy az analízis megfelel� pontosságú eredményt 
szolgáltat. Hasonló eredményre jutunk, ha az n=� byte/blokk adatblokkra és különböz�
adathordozó sebességekre (vk=0.025, 0.05, 0.075 és 0.0� m/s) vonatkozó kvázi-statikus 
adatátviteli tartománymérésekre is elvégezzük az összehasonlító analízist (5.30. ábra) és a 
statisztikai adatfeldolgozást (5.3�. ábra). Megállapítható tehát, hogy az adathordozó 
maximálisan átvihet� adatmennyiségére vonatkozó számítási eljárással a valóságot 
megfelel� pontossággal közelít� eredményeket kapunk. Ennek megfelel�en, miután az 
összes analizáló eljárás azonos paraméter-rendszerre épül, kimondhatjuk, hogy az összes, 
'AGID' szoftverrel elvégezhet� szimulációs eljárás megfelel� pontossággal közelíti a 
valóságot. 

5.30. ábra. Max. átvihet� adatmenny. (Nmax)
(Analízis) 

vk=0.025, 0.05, 0.075, 0.� m/s, n=� byte/blokk 

5.3�. ábra. Max. átvitt adatmennyiség (Nmax)
(Statisztika) 

vk=0.025, 0.05, 0.075, 0.� m/s, n=� byte/blokk

Mellékhurkok

F�tartomány 

’vk’ növekszik ’vk’ növekszik 
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Az el�bbiek alapján bármilyen paraméterezés mellett végezhet� analízis. Az alábbi 
5.32. ábrán látható a maximális, azaz 
nmax=256 byte-os adatblokkal (,mint a 
gyakorlatban általánosan alkalmazott 
adatblokk mérettel) végrehajtott analízis 
vizsgálatok eredményei. Jól látható, 
hogy az átvihet� maximális 
adatmennyiség az adathordozó 
sebességének függvényében 
drasztikusan csökken. Amig 
vk=0.025 m/s-nál a f�tartományban 
átvihet� maximális adatmennyiség 
Nmax(vk=0.025)=�536 byte (a teljes 
memóriakapacitás 75 %-a), addig 
vk=0.� m/s-nál már csak Nmax(vk=0.�)=256 byte (�0 %). Ugyanakkor az is szembet�n�,
hogy az n=� byte-os adatblokkhoz és vk=0.025 m/s sebességhez tartozó maximális 
adatmennyiséghez képest (Nmax=�05 byte) majdnem �5-ször annyi adat vihet� át 
n=256 byte-os adatblokkokban! 

b.) A maximális adathordozó (DC) sebesség (vmax) meghatározása 
A maximális adathordozó sebességre vonatkozó els� analízis során egyetlen byte 

átvitelhez (n= Nj=� byte) vizsgáljuk meg a sebesség alakulását. Az analízis eredménye az 
5.33. ábrán látható. A diagramból leolvasható, hogy a f�tartományban az adathordozóval 
elérhet� maximális sebesség: vmax≈3 m/s. Ennél nagyobb adathordozó sebesség mellett 
egyáltalán nem lehetséges adatátvitel a vizsgált OMRON RFID rendszernél 'ideális' 
körülmények között. 

A második analízis-sorozatunk, hasonlóan az a.) pontban tárgyalthoz, n=256 byte-os 
adatblokkra vonatkozik, de ezesetben a rögzített paraméter az átvinni kívánt összes 
adatmennyiség (Nj=256, 5�2, 768 és �024 byte). A kapott eredményeket 5.34. ábra 
mutatja be. A diagramról leolvasható, hogy az átviend� adatmennyiség növekedésével 
arányosan csökken az alkalmazható adathordozó sebesség. Míg Nj=256 byte-ra 
vk=0.�5 m/s, addig 5�2 byte-ra 0.075 m/s, �024 byte-ra pedig már csak 0.0375 m/s. Az is 
megfigyelhet�, hogy a minimális és a maximális adatblokkoknál (nmin=� byte, 
nmax=256 byte), illetve az ezek által meghatározott, minimálisan átviend�
adatmennyiségeknél - (Njmin=� byte, Njmin=256 byte) - drasztikus sebesség csökkenés állt 
el� (pl. y=30 mm-en: vmax(n=Nj=� byte)≈3 m/s → vmax(n=Nj=256)≈0.�5 m/s). Ez azt 
jelenti, hogy az adott OMRON RFID rendszer nem alkalmas nagyszámú adat átvitelére a 
manapság alkalmazott anyagmozgató rendszerekben (vamo>0.� m/s). 

5.33. ábra. Maximális adathordozó sebesség 
(Analízis), n=� byte, Nj=� byte 

5.34. ábra. Maximális adathordozó sebesség 
(Analízis), n=256 byte, Nj=256, 5�2, 768,�024 byte 

’Nmax’ növekszik 

5.32. ábra. Max. átvihet� adatmenny. (Nmax)
(Analízis) 

vk=0.025, 0.05, 0.075, 0.� m/s, n=256 byte/blokk
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5.2.4.4. A logisztikai paraméterek analízisének összefoglalása 

A fenti, 5.2.4. fejezetben, a dinamikus üzemben m�köd�, induktív RFID rendszerek 
logisztikai paramétereinek alkalmazhatósági határtartományainak meghatározásával és 
elemzésével foglalkoztunk. 

A vizsgálatok elvégezhet�ségének alapfeltétele a vizsgált RFID rendszer két logisztikai 
paraméterének - az adatátviteli id�függvénynek és a dinamikus adatátviteli tartománynak - 
méréstechnikai úton történ� meghatározása (5.2.�. és 5.2.3. fejezetek). 

Az 5.2.4.�. fejezetben, részleteiben megadtuk a logisztikai paraméterek között fennálló 
kapcsolatrendszert és az analízis elvét, melynek segítségével egymásra, és az RFID rendszer 
dinamikus üzemére gyakorolt hatásuk vizsgálható. 

A PLC-hez csatlakoztatható, induktív RFID rendszerek egyes logisztikai paraméterei 
határtartományainak vizsgálatához, a fenti elveket felhasználva, egy új szoftvert fejlesztettünk 
ki ('AGID' szoftver) és mutattunk be részleteiben az 5.2.4.2. fejezetben. A kifejlesztett 
szoftver szorosan illeszkedik az el�z� fejezetekben tárgyalt mér�rendszerekhez ('TIMER' és 
'DINAMIC' mér�rendszerek). 

Bemutattuk, hogy az 'AGID' szoftver képes a 'DINAMIC' mér�rendszer által szolgáltatott 
mérési eredmények teljeskör� kiértékelésére, továbbá lehet�vé teszi - az adatátviteli 
tartományszélesség diagram létrehozását, amelynek ismerete alapvet� feltétel a logisztikai 
paraméterek egymásra gyakorolt hatásának elemzésénél. 

A továbbiakban megadtuk azokat, az 'AGID' szoftver által használt, számítási eljárásokat 
és algoritmusokat, amelyek felhasználásával, fáradságos mérések elvégzése nélkül 
vizsgálhatók az egyes logisztikai paraméterekre vonatkozó határtartományok, illetve az egyes 
paraméterek egymásra hatása. 

Egy konkrét OMRON RFID rendszer logisztikai paramétereinek elemz� vizsgálatán 
keresztül bemutattuk a szoftver m�ködését, és mérési eredmények összevetésével igazoltuk a 
megadott számítási eljárások alkalmazatóságát (5.2.4.3. fejezet). 



6. ANYAGMOZGATÓ RENDSZER HATÁSA INDUKTÍV RFID 
RENDSZEREK DINAMIKUS ÜZEMÉRE 

Az 5. fejezetben a dinamikus üzemben, ideális körülmények között m�köd� induktív 
RFID rendszerek logisztikai paramétereinek (adatátviteli id�, dinamikus adatátviteli 
tartomány, adathordozó sebesség és átvihet� adatmennyiség) meghatározásával és ezeknek 
egymásra gyakorolt hatásának vizsgálatával foglalkoztunk. A gyakorlatban azonban az 
RFID rendszerek nagyon ritkán m�ködnek ideális körülmények között. Dinamikus üzemi 
m�ködésüket els�sorban az alábbi paraméterek befolyásolják: 

a.) az olvasó egység és az elektronikus adathordozó közötti távolság változása 
(pl. különböz� méret� tárgyak azonosítása görg�soron), illetve az adatátviteli 
tartományon belüli távolságingadozás, amely az anyagmozgató gép iránytartási 
problémájából származhat, 

b.) az identifikációs pontnál átviend� adatmennyiség, 
c.) az elektronikus adathordozó sebessége, illetve adatátviteli tartományon belüli 

sebességingadozása, 
d.) a DC és az olvasó egység közötti magasság eltérés, amely származhat az identifikációs 

pont konstrukciós kialakításából, az anyagmozgató rendszer függ�leges irányú 
iránytartási problémájából vagy az RFID elemek elhelyezésekor szerelési hibából, 

e.) a DC és az olvasó egység közötti szöghelyzet a tér minden irányában, amely származhat 
az identifikációs pont konstrukciós kialakításából, az anyagmozgató rendszer 
iránytartási problémájából vagy az RFID elemeket tartó elem elállítódásából illetve 
sérüléséb�l,

f.) az olvasó egység és az adathordozó mögött található háttéranyag feltéve, hogy 
elektromágnesesen nem semleges, 

g.) az olvasó egység és az adathordozó rögzítési módja: 
- közvetlenül a háttéranyagra szerelve, (      ) 
- az RFID elem és a háttéranyag között hézag biztosításával (       )vagy 
- a háttéranyagba süllyesztve hézag biztosításával (       ) vagy  hézagmentesen (        ). 

h.) különböz� anyagok és gázok a DC és az olvasó egység között, 
i.) szennyez�dések a DC és az olvasó egység felületén és 
j.) az RFID rendszer környezetében fellép� statikus és dinamikus elektromos és mágneses 

terek.
A fent felsorolt paraméterek mindegyike besorolható az 5.�.2. fejezetben megadott három 
paramétercsoport valamelyikébe. Az a.) paraméter az RFID rendszer konfigurációtól függ�
paraméterei közül az adatátviteli tartománnyal van összefüggésben, a b.) paraméter pedig az 
átvihet� adamennyiséggel. Hatásuk az 5.2.3.3. fejezetben leírtak alapján a kvázi-statikus 
adatátviteli tartomány ismeretében elemezhet�. A c.), d.) és e.) paraméterek és az 
a.) paraméter távolságingadozással kapcsolatos része az anyagmozgató rendszer jellemz�
paraméterei. Ezen belül a c.) paraméter pontosan az elektronikus adathordozó haladási 
sebessége. Ezt az 5.2.4.3. fejezetben már részletesen elemeztük, illetve az ingadozás 
mértékének ismeretében a sebességre vonatkozó határtartomány alapján hatása figyelembe 
vehet�. A d.) és e.) paraméterek mind az elektronikus adathordozó olvasóegységhez 
viszonyított térbeli elhelyezkedésével, mind pedig az anyagmozgató berendezés 
iránytartásával kapcsolatban vannak, míg az a.) paraméter távolságingadozással kapcsolatos 
része kizárólag ez utóbbival van összefüggésben. A 6. fejezet további részében ezeknek a 
paramétereknek az induktív RFID rendszerek dinamikus üzemére gyakorolt hatását fogjuk 
vizsgálni. A további f.), g.), h.), i.) és j.) paramétereket az üzem közben fellép� környezeti 
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6.�. ábra. Az adathordozó olvasó 
egységhez viszonyított orientációja 

hatások közé soroljuk. Ezeknek a paramétereknek a vizsgálatával az értekezés keretein belül 
nem foglalkozunk. 

Az eddig leírtak alapján az alábbi két f� csoportba osztjuk a logisztikai paraméterekkel 
kapcsolatos további vizsgálatainkat: 

- az azonosítandó tárgy, illetve az általa szállított elektronikus adathordozó olvasóegységhez 
viszonyított térbeli elhelyezkedéséb�l (orientációjából) származó hatások vizsgálata, 
illetve 

- az anyagmozgató berendezések iránytartási problémájából származó hatások vizsgálata. 
Ennek megfelel�en a 6.�. fejezetben összefoglaljuk a vizsgált RFID rendszeren végrehajtott 
orientációs vizsgálatok eredményeit és bemutatjuk, hogy az elektronikus adathordozó olvasó 
egységhez viszonyított elhelyezkedése hogyan befolyásolja az induktív RFID rendszerek 
m�ködését dinamikus üzemben. A 6.2. fejezetben pedig két folyamatos üzem� anyagmozgató 
berendezésen végzett mérések alapján feltárjuk az automatizált anyagmozgató berendezések 
által mozgatott tárgyak iránytartási problémáit és bemutatjuk, hogy az anyagmozgató 
berendezések iránytartási bizonytalansága milyen hatással van az induktív RFID rendszerek 
dinamikus üzemi m�ködésére.

6.�. ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ORIENTÁCIÓJÁNAK 
HATÁSA INDUKTÍV RFID RENDSZER DINAMIKUS 
M�KÖDÉSÉRE

6.1.1. Az elektronikus adathordozó olvasó egységhez viszonyított 
ideális orientációjától eltér� elhelyezkedése 

Az RFID rendszer dinamikus üzeme során ritkán teljesül, hogy az adathordozó és az 
olvasó egység antenna síkja párhuzamos és antennaközéppontjaik egy magasságba esnek 
(ideális orientáció). A gyakorlatban az azonosítandó tárgyhoz rögzített elektronikus 
adathordozó minden irányban pontosan követi a tárgy mozgását. Ennek megfelel�en az 
anyagmozgató géppel szállított tárgy mérete és alakja, az adathordozónak a tárgyon való 
elhelyezkedése, az anyagmozgató berendezés mozgásgeometriája, illetve az olvasó egységnek 
a pálya mentén, az identifikációs pontban való elhelyezése határozza meg az adathordozó 
olvasó egységhez viszonyított térbeli elhelyezkedését (orientációját), ami dönt�en
befolyásolhatja a kvázi-statikus, illetve dinamikus adatátviteli tartományok alakját és méretét. 

Az adathordozó olvasó egységhez viszonyított 
ideális orientációhoz képesti eltér�
elhelyezkedése szempontjából alapvet�en négy 
esetet különböztethetünk meg (6.�. ábra) [20�]:

- Az olvasó egység és az adathordozó közötti 
magasságeltérés (Z irányú eltolódás). Ennél 
az esetnél az RFID elemek antennái 
párhuzamosak egymással, de az adathordozó 
antennafelületének normálisa nem esik egybe 
az olvasó egység antennafelületének 
normálisával (Z≠0). Ilyenkor az 
elektromágneses hullámok 90°-nál kisebb 
szögben esnek az RFID elemek felületére, így az effektív antenna felületek lecsökkennek 
az ideális orientációhoz képest, ugyanakkor az antennák közötti távolság megnövekszik. 
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- Az olvasó egység és az adathordozó közötti szögeltérés (X, Y és Z irányokban). Ebben 
az esetben az adathordozó antennafelületének normálisa egybeesik ugyan az olvasó 
egység antennafelületének normálisával (Z=0), de az antenna felületek nem 
párhuzamosak egymással. Az elfordulásból származó hatás mértéke függ az elfordulás 
szögének nagyságától, a forgástengelyt�l, amely körül az elfordulás létrejött és az 
antenna típusától. A forgástengely szerint háromféle szögeltérést különböztetünk meg: 
- Y tengely körüli szögelfordulás (Y irányú elforgatás). Az Y szögelfordulás az 

antenna kialakítástól függ� mértékben befolyásolja az adatátviteli tartomány alakját 
és méretét, kivéve a szimmetrikus (kör vagy négyzet keresztmetszet�)
keretantennákat.

- Z tengely körüli szögelfordulás (Z irányú elforgatás). Minden antenna típusnál 
dönt�en befolyásolja az adatátviteli tartomány alakját és méretét. Keretantennák 
esetén az elfordulás szögének nagyságától, illetve az antenna kialakításától függ�en a 
f�tartomány akár két részre is szétválhat. A Z irányú elforgatásnál egy érdekes 
jelenség is fellép: Attól függ�en, hogy melyik irányban fordítjuk el az adathordozót a 
haladási irányához képest, az adathordozó az ideális állapothoz képest hamarabb 
(haladási iránynak megfelel� elforgatásnál) vagy kés�bb (a haladási iránnyal 
ellentétes elforgatás esetén) ’látja’ meg az olvasó egységet. Ennek megfelel�en az 
adatátviteli tartomány a megfelel� irányban eltolódik az ideálishoz képest. A 
távolabbi mellékhurkok a forgatási szög növekedésével el is t�nhetnek, a közelebbi 
mellékhurkok pedig feler�södnek, megnyúlnak. 

- X tengely körüli elfordulás (döntés). Erre az elforgatási esetre általánosan 
megállapítható, hogy a d�lésszög növekedésével az effektív antenna felület egyre 
csökken, amelynek következtében a kvázi-statikus, illetve a dinamikus adatátviteli 
tartomány mérete csökken. 

6.1.2. Induktív RFID rendszerek orientációs vizsgálata 
’DINAMIC’ mér�rendszerrel 

Az induktív RFID rendszerek orientációs vizsgálatai a ’DINAMIC’ mér�rendszerrel 
hasonlóan hajthatók végre, mint ahogy azt 5.2.3.2 fejezetben bemutattuk. A mérésekben 
mutatkozó egyetlen különbség az 'ideális' kvázi-statikus adatátviteli tartományok 
meghatározásához képest, hogy az elektronikus adathordozót a vizsgálandó orientációnak 
megfelel�en kell pozícionálni a mérés el�tt. Ezt egy, az X-Y asztal mozgó asztalára felszerelt, 
több irányban állítható szerkezet biztosítja, amelyre az elektronikus adathordozót rögzítettük. 
(Megjegyezzük, hogy az adathordozót pozicionáló szerkezet kialakításából adódóan 
X tengely körüli elfordulást nem tesz lehet�vé.). A mérés menete és a kiértékelés azonos 
módon történik, mint ideális orientáció esetén (5.2.3.3. fejezet). 

6.1.3. A vizsgált RFID rendszer orientációs vizsgálata ’DINAMIC’ 
mér�rendszerrel 

Az OMRON RFID rendszeren elvégzett orientációs vizsgálatok keretében az alábbi mérés 
sorozatokat hajtottuk végre: 
- Az adathordozó olvasó egységhez viszonyított Y irányú elforgatásából származó torzult 

kvázi-statikus adatáviteli tartományok mérése ∆α=�5°-onként,
- Az olvasó egység és adathordozó közötti magasságeltérésb�l származó torzult kvázi-statikus 

adatáviteli tartományok mérése ∆Z=�0 mm-enként, 
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- Az adathordozó olvasó egységhez viszonyított Z irányú elforgatásából származó torzult 
kvázi-statikus adatáviteli tartományok mérése ∆β=�5°-onként.

6.�.3.�. Az adathordozó Y irányú elforgatásához tartozó kvázi-statikus 
adatátviteli tartományok mérése, mérési eredmények 

Az Y tengely körüli elforgatáshoz tartozó mérések során a vizsgált OMRON 600D2KR0�
adathordozó antenna síkja az α=-90°÷+90° tartományban ∆α=�5°-onként, illetve ∆α=+�80°-
ra került elforgatásra az OMRON V600-H06 elektromágneses író/olvasó egység 
antennasíkjához képest (�4 db mérés). Az egyes mérések futása során az X-Y asztal 
y=�÷55 mm tartományban, ∆y=� mm-es osztásnak megfelel�en léptette az adathordozót, 
osztásonként m=�0 mérést végrehajtva. 

Az összes, Y forgatás méréshez tartozó kvázi-statikus adatátviteli tartományt a 
�0.8. MELLÉKLET tartalmazza, itt csak az α=+90° és +�80° eseteket mutatjuk be 6.2. és 
6.3. ábrákon. 

DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, N=� byte, v=0.025 m/s

alpha=+90 grad, beta=0 grad, dZ=0 mm, Y=�-55 mm, dY=� mm 
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6.2. ábra. Kvázi-statikus adatáviteli tartomány 
Y forgatás α=+90°

DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, N=� byte, v=0.025 m/s

alpha=�80 grad, beta=0 grad, dZ=0 mm, Y=�-55 mm, dY=� mm 
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6.3. ábra. Kvázi-statikus adatáviteli tartomány 
Y forgatás α=�80°

A diagramokat összevetve az α=0°-hoz tartozó 'ideális' kvázi-statikus adatátviteli 
tartománnyal megállapíthatjuk, hogy a vizsgált RFID rendszer dinamikus adatátviteli 
tartományát nem befolyásolja az adathordozó R/W fejhez viszonyított Y irányú elforgatása, 
ahogy ezt 6.�.�. fejezetben leírtak alapján várható is volt. Ennek megfelel�en az adathordozó 
Y irányú 'orientálatlansága' nincs hatással a vizsgált OMRON RFID rendszer dinamikus 
üzemére. 

6.�.3.2. Az adathordozó magasság eltéréséhez tartozó kvázi-statikus 
adatátviteli tartományok mérése, mérési eredmények 

A Z tengely menti magasságeltéréshez tartozó mérések során a vizsgált OMRON 
600D2KR0� adathordozó antenna síkja párhuzamos az OMRON V600-H06 elektromágneses 
író/olvasó egység antennájának síkjával, antenna középpontja azonban z=-60 mm÷+60 mm 
tartományban, ∆Z=� mm-enként, eltolásra került az író/olvasó egység antennasíkjához képest 
(�3 db mérés). Ez a helyzet akkor állhat el�, amikor az azonosítandó tárgyon az adathordozót 
nem az antenna-középponttal egy magasságban helyezték el, de a tárgy elfordulás ellen 
biztosítva van az identifikációs pontnál. Az egyes mérések futása során a lineárasztal 
y=�÷55 mm tartományban, ∆y=� mm-es osztásközönként léptette az adathordozót, 
osztásonként m=5 mérést végrehajtva. 
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Az összes, Z magasságeltérés méréshez tartozó kvázi-statikus adatátviteli tartományt a 
�0.9. MELLÉKLET tartalmazza, itt csak az ∆Z=+20 mm és +40 mm magasságeltéréshez 
tartozó eseteket mutatjuk be 6.4 és 6.5. ábrákon. 

DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, N=� byte, v=0.025 m/s

alpha=0 grad, beta=0 grad, dZ=+20 mm, Y=�-55 mm, dY=� mm 
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6.4. ábra. Kvázi-statikus adatáviteli tartomány 
∆Z=+20 mm 

DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, N=� byte, v=0.025 m/s

alpha=0 grad, beta=0 grad, dZ=+40 mm, Y=�-55 mm, dY=� mm 
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6.5. ábra. Kvázi-statikus adatáviteli tartomány 
∆Z=+40 mm 

A mérési eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy a Z magasságeltérésb�l származó 
diagramok tulajdonképpen az 'ideális' kvázi-
statikus adatátviteli tartomány diagram 
Y tengely körüli körbeforgatásából adódó 
3D tartomány megfelel�, Z magasságokon vett 
síkmetszetei. Természetesen figyelembe kell 
venni a belépési és kilépési oldal közötti 
aszimmetriát is. Ennek megfelel�en a Z=0 mm-
hez tartozó 'ideális' kvázi-statikus diagramról 
leolvasható az a maximális magasság eltérés, 
ameddig a tartomány méretében és alakjában 
csak jelentéktelen mértékben torzul (6.6. ábra - 
keskenyebb téglalap által határolt tartomány). A 
t�réshatár az adott OMRON RFID rendszernél: ∆Z=±20 mm. A t�réstartományon túllépve, a 
f�tartomány maximális adatátviteli távolsága rohamosan csökken, míg ∆Z≈±30 mm körül 
teljesen elt�nik (6.6. ábra - szélesebb téglalap által határolt tartomány). 

Minden ∆Z beállításhoz meghatározhatók az adatátvitellel kapcsolatos statisztikák. Ezek 
alapján összehasonlíthatók az egyes ∆Z értékekhez tartozó sikeres adatátvitelek átlagos 
száma. Ezt mutatja a 6.7. és 6.8 ábra. A 6.7. ábra a negativ irányú, míg a 6.8 ábra a pozitív 
irányú magasságeltéréseknél kapott átlagosan sikeresen átvitt byte-mennyiséget mutatja 
ID parancsonként n=� byte/blokk átvitele esetén. 
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6.7. ábra. Átlagosan átvitt adatmennyiség 
∆Z=0÷+50 mm 

6.8. ábra. Átlagosan átvitt adatmennyiség 
∆Z=0÷-50 mm 

DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, N=� byte, v=0.025 m/s

alpha=0 grad, beta=0 grad, dZ=0 mm, Y=�-55 mm, dY=� mm 
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6.6. ábra. T�réshatár megállapítása 
'ideális' kvázi-stat. adatátv. tartományból 

∆Zt�rés≈±20 mm 

∆Zvég≈±30 mm 
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Ezekb�l a diagramokból is látszik, hogy az adathordozó ∆Z orientálatlansága a megengedett 
t�réshatáron túl nagymértékben befolyásolja a maximálisan átvihet� adatmennyiséget. Jól 
látható, hogy a metszékekkel kifelé haladva el�ször egy vak zóna keletkezik (ld. 
±∆Z=30 mm), majd a f�tartomány határát túllépve már csak a mellékhurkokon halad át az 
adathordozó (pl. ±∆Z=40 mm, 50 mm). 

A magasságeltérés vizsgálatokból tehát általánosságban megállapíthatjuk, hogy az induktív 
RFID rendszerek adatátviteli tartománya egy bizonyos magasságeltérés tartományon belül 
csak jelentéktelen mértékben torzul az 'ideális' kvázi-statikus adatátviteli tartományhoz 
képest. Ezt a tartományhatárt túllépve, az adatátviteli f�tartomány hosszmérete 
nagymértékben csökken és egy bizonyos magasságeltérést elérve, teljesen elt�nik. Ezen a 
tartományhatáron túl már egyáltalán nem használható dinamikus üzemben a rendszer, mivel a 
mellékhurkoknál lév� 'holt' zónák teljesen bizonytalanná teszik az adatátvitelt. 

6.�.3.3. Az adathordozó Z irányú elforgatásához tartozó kvázi-statikus 
adatátviteli tartományok mérése, mérési eredmények 

A Z tengely körüli elforgatáshoz tartozó mérések során az adathordozó antennasíkja, 
∆β=�5°-onként került elforgatásra az olvasó egység antennasíkjához képest β=-90°÷+90°
tartományban (�2 db mérés). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az azonosítandó tárgy nincs 
megvezetve az identifikációs pont el�tt, a szállítópályán elfordulásra képes. 

Az adott beállításnál figyelembe kell venni az elektronikus adathordozó befoglaló 
méretét (BDC), ugyanis elforgatott állapotban egy minimális távolságot kell tartani a két 
antenna középpontja között ahhoz, hogy az adathordozó széle ne ütközzön az olvasó egységbe 
(ld. 6.9. ábra ymin=f(β,BDC)).

Az összes, Z forgatásos méréshez tartozó, kvázi-statikus adatátviteli tartományt a 
�0.�0. MELLÉKLET tartalmazza, itt csak az β=+30° és +60°-ra vonatkozó eseteket mutatjuk 
be a 6.9 és 6.�0. ábrákon. 

DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, � byte, v=0.025 m/s

beta=+30 grad, dZ=0 mm, Y=�4-55 mm, dY=� mm 
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6.9. ábra. Kvázi-statikus adatátv.tartomány 
β=+30°

DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, � byte, v=0.025 m/s

beta=+60 grad, dZ=0 mm, Y=24-55 mm, dY=� mm 
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6.�0. ábra. Kvázi-statikus adatátv. tartomány 
β=+60°

A kimért adatátviteli tartományok alapján mindkét forgatási irányra vonatkozóan 
megállapíthatjuk, hogy minél jobban elfordul az adathordozó, annál nagyobb területet 
vesztünk az alkalmazás szempontjából a tartomány alsó részén, az olvasó egységhez 'közel' 
(ymin(β=�5°)=7 mm, ymin(β=45°)=�9 mm, ymin(β=60°)=24 mm,…). 

A tartományokat tekintve, β=+�5°-nál már elt�nik az olvasó egységt�l távolabb es�
második mellékhurok, miközben a f�tartomány mérete és a maximális adatátviteli tavolság 
alig változik (ymax=50 mm), ugyanakkor eltolódik az elforgatás irányába. A β=+30°-os
elforgatáshoz tartozó diagramnál, már a távolabb es� els� mellékhurok is elmarad, miközben 

ymin=f(β, BDC)
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kismértékben tovább csökken a maximális adatátviteli távolság (ymax=49 mm). β>45°-tól
egyre nagyobb mérték� a f�tartomány hosszának csökkenése, miközben a közelebbi els�
mellékhurok elhal, a második mellékhurok pedig szélesebbé és hosszabbá válik, míg β=90°-
nál már nagyobb méret�, mint az eredeti f�tartomány. 

Ha megvizsgáljuk az átvitt adatmennyiséget az egyes pozitív és negatív Z forgatásos 
mérésekre (6.��. és 6.�2. ábrák), meger�sítést kapunk arra vonatkozóan, hogy β=45°-ig 
tényleg alig csökkent az átvitt adatmennyiség, csak y irányban tolódtak el a görbék. 
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6.��. ábra. Átlagosan átvitt adatmennyiség 
β=0°÷+90°

6.�2. ábra. Átlagosan átvitt adatmennyiség 
β=0°÷-90°°

6.�.3.4. Induktív RFID rendszerek orientációs vizsgálatainak 
összefoglalása 

A 6.�.�. fejezetben definiáltuk az adathordozó, olvasó egységhez viszonyított, 'ideális' 
orientációhoz képesti, eltér� elhelyezkedése szempontjából legfontosabb alapeseteket, 
amelyek dönt�en befolyásolhatják az induktív RFID rendszerek dinamikus m�ködését.

A 6.�.2. fejezetben a 'DINAMIC' mér�rendszernek azokat a specifikációit adtuk meg, 
melyek alapján az RFID rendszerek orientációs vizsgálatai a kvázi-statikus adatátviteli 
tartományuk mérése segítségével elvégezhet�k.

A 6.�.3. fejezetben az eddig 'ideális' körülmények között vizsgált OMRON 
RFID rendszerre elvégzett orientációs vizsgálatokat és ezek eredményeit adtuk meg. A nagy 
számú mérés kiértékelése alapján megállapíthatjuk, hogy a 'DINAMIC' mér�rendszer 
alkalmas az RFID rendszerek orientációs vizsgálatainak végrehajtására. A vizsgálati 
eredmények összhangban vannak a 6.�.�. fejezetben megfogalmazott, orientációs 
problémákkal kapcsolatos, általános elvekkel és az OMRON RFID rendszer specifikációival 
(antenna típus, t�réshatárok az egyes orientálatlanságokra vonatkozóan stb.). 

Az itt megadott, 'DINAMIC' mér�rendszeren elvégzett orientációs vizsgálatok eredményei 
az 'AGID' szoftver segítségével teljeskör�en kiértékelhet�k, teljesen megegyez�en az 'ideális' 
kvázi-statikus vizsgálatoknál megadottakkal. A szoftver lehet�séget biztosít az orientációs 
problémák egyes logisztikai paraméterek határtartományaira gyakorolt hatásának elemzésére 
is. A vizsgálati eredmények közvetlenül összevethet�k az ideális körülményekre vonatkozó 
vizsgálatokkal. Az értekezés terjedelmi korlátai miatt azonban ezt nem mutatjuk be. 
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6.2. ANYAGMOZGATÓ BERENDEZÉSEK IRÁNYTARTÁSI 
PROBLÉMÁJÁBÓL SZÁRMAZÓ HATÁSOK 

Ebben a fejezetben az automatizált anyagmozgató berendezések által mozgatott tárgyak 
iránytartási problémáit tárjuk fel. A vizsgálatok célja annak meghatározása, hogy az 
anyagmozgató berendezés iránytartási bizonytalansága hogyan befolyásolja az induktív 
RFID rendszerek m�ködését dinamikus üzemben. Ennek keretében méréseket végeztünk két 
folyamatos üzem� anyagmozgató berendezésen (kétpályás függ�konvejor és hajtott görg�sor)
annak kimutatására, hogy az ideális állapottól milyen mértékben térhet el a tárgyra helyezett 
elektronikus adathordozónak az olvasó egységhez viszonyított pozíciója vízszintes és 
függ�leges irányban. 

A mai, korszer� ipari logisztikai rendszerek a termelési rendszerbe integrált, teljesen 
automatizált anyagmozgató berendezések alkalmazását igénylik. Az alkalmazott automatizált 
anyagmozgató berendezések alapvet�en két csoportra oszthatók: 

a.) Szakaszos üzem� automatizált anyagmozgató berendezések, úgymint 
- függ�sínpályák, 
- vezet� nélküli targoncák (pl. indukciós, lézer navigációs stb.) és mobil robotok, 
- raktári felrakógépek. 

b.) Folyamatos üzem� automatizált anyagmozgató berendezések, úgymint 
- függ�konvejorok,
- hajtott görg�sorok.

Az induktív RFID rendszerek dinamikus üzemben történ� alkalmazhatóságának 
szempontjából fontos tudni, hogy az adott anyagmozgató berendezésen szállított tárgy milyen 
iránytartási jellemz�kkel bír, azaz az olvasó egység el�tt való elhaladása során milyen 
mértékben tér el az ideális állapothoz képest a tárgyon elhelyezett elektronikus adathordozó. 
(Ideális állapot: az elektronikus adathordozó antennája a kommunikációs tartományban végig 
párhuzamos az olvasó egység antennájával.) 

Az iránytartás kérdése folyamatos üzem� anyagmozgató berendezéseknél markánsabban 
jelentkezik, mint szakaszos üzem� anyagmozgató gépeknél, mivel utóbbiaknál a legtöbb 
esetben lehet�ség nyílik - éppen a szakaszos üzemb�l következ�en, - hogy statikusan végre 
lehessen hajtani a kommunikációt az RFID elemek között, míg folyamatos üzem�
anyagmozgató berendezéseknél erre ritkán van mód. Az iránytartással kapcsolatos 
vizsgálatokat a tanszék laboratóriumában felszerelt két folyamatos üzem� anyagmozgató 
berendezésen végeztük (kétpályás függ�konvejor, hajtott görg�sor).

6.2.1. Anyagmozgató berendezések iránytartási problémája 

Az anyagmozgató berendezésen szállított tárgy a mozgatási iránynak megfelel�en vagy 
szabadon (megvezetés nélkül), vagy megvezetéssel halad. A tárgy és a rajta elhelyezett 
elektronikus adathordozónak a pálya mellé telepített olvasó egységhez viszonyított helyzete 
az anyagmozgató berendezés szerkezeti kialakításából, szerelési pontatlanságaiból, illetve 
üzemelési tulajdonságaiból adódóan mind vízszintes, mind pedig függ�leges irányban 
bizonyos fokig eltérhet az ideális állapottól (6.�3. ábra). A valóságban tehát a tárgy 
pillanatnyi sebességének (vpill) iránya nem azonos az RFID rendszer kiválasztása során 
figyelembe vett pályairányú átlagsebesség (vn) irányával. 
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6.�3. ábra. Anyagmozgató berendezések iránytartásának problémája 

A továbbiakban az iránytartás vizsgálatára kidolgozott mérési módszert és a BME, Épít�-
és Anyagmozgató Gépek tanszékének laboratóriumában felállított kétpályás konvejoron, 
illetve hajtott görg�spályán végzett méréssorozat eredményeit mutatjuk be. 

6.2.2. Anyagmozgató berendezések iránytartásának mérése 

A mérés célja, egyrészt meghatározni egy anyagmozgató berendezés által szállított tárgy 
vízszintes és függ�leges irányokban való iránytartását egy, a pálya vonalával párhuzamosan 
felállított, �500 mm hosszú vezet�sín mentén, és a mérési eredmények alapján 
következtetéseket levonni az induktív RFID rendszerek alkalmazhatóságára. 

A mérés során vizsgált anyagmozgató berendezések:
- ACSI-SALGO típusú heveder hajtású görg�sor egyenes pályaszakasza, 
- HAFE D.C.P. típusú könny� kétpályás függ�konvejor egyenes pályaszakasza. 

A végrehajtott mérések a következ�k:
- Hajtott görg�sor egyenes pályaszakaszának iránytartása 

- a haladási irányra mer�leges vízszintes irányban, 
- függ�leges irányban. 

- Kétpályás függ�konvejor egyenes pályaszakaszának iránytartása 
- megvezetéssel a haladási irányra mer�leges vízszintes irányban, 
- megvezetés nélkül 

- a haladási irányra mer�leges vízszintes irányban, 
- függ�leges irányban. 

A mér�rendszer felépítése minden mérés során azonos, hajtott görg�sor esetén a 
6.�4. ábra mutatja. Az örvényáramú induktív távolságérzékel�, melynek hitelesített érzékelési 
tartománya 0÷�0 mm, a szállított tárgyra (paletta illetve függeszték) került elhelyezésre adott 
távolságra a vezet�sínt�l. A távolságérzékel� egy A/D kártyával ellátott PC-hez csatlakozik. 
Az A/D kártya PC-n futó mér�szoftverrel (UAMDEMO) kezelhet�, melynek segítségével a 
mérési paraméterek (mintavételi id� és mintavételek száma stb.) beállíthatók, illetve a mért 
adatok fájlba menthet�k.
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vpill
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6.�4. ábra. Mér�rendszer hajtott görg�sor egyenes pályaszakaszán haladó tárgy függ�leges és 
vízszintes iránytartásának meghatározásához 

Minden mérés azonos módon került végrehajtásra. A tárgyat a mérési zónán kívüli 
pozícióból indítva, állandó sebességre felgyorsul, majd miel�tt eléri a vezet�sínt, elkezd�dik a 
mintavételezett adatgy�jtés. A mintavételezési id�t (tm) a mér�szoftverben lehet beállítani. 
Miután a tárgy a vezet�sínt elhagyta, a mérés befejez�dik. A mintavételezett adatok 
elmentésre kerülnek, amelyek PC-n feldolgozhatók, kiértékelhet�k.

A mérés kiértékelése is minden esetben azonos módon történt. A fájlba mentett mérési 
adatok feldolgozása Microsoft Excel 5.0 program alkalmazásával történt, melynek 
segítségével az alábbi vizsgálatok kerültek végrehajtásra: 

- A távolságérzékel� vezet�sínt�l való távolságának az id� függvényében történ�
ábrázolása, és a kapott eredmények analizálása. 

- Megadott számú adat (4096 db) alapján spektrumanalízis végrehajtása, melynek 
segítségével a tárgy rezgésének, lengésének lehetséges okaira lehet következtetni. 

A továbbiakban bemutatjuk és értékeljük a két anyagmozgató gép vizsgálata során kapott 
mérési eredményeket. 

6.2.2.�. Hajtott görg�sor egyenes pályaszakaszának iránytartás 
mérése, mérési eredmények 

A hevederrel hajtott görg�sor iránytartásának mérésekor az induktív távolságérzékel� a 
görg�sor egyenes pályaszakaszán haladó 500x500x�35 mm méret�, �2.73 kg tömeg�
rakodólapra (paletta) lett felszerelve. A palettát indítás el�tt minden esetben pozícionáltuk, így 
az érzékel� és a vezet�sín közötti távolság indításkor minden esetben azonos volt. A 
méréssorozat keretében az alábbi méréseket hajtottuk végre: 

a.) Hajtott görg�sor egyenes pályaszakaszának vízszintes iránytartása. 
b.) Hajtott görg�sor egyenes pályaszakaszának függ�leges iránytartása. 

A vizsgált hajtott görg�sor egyenes pályaszakaszának hajtáselrendezését mutatja a 
6.�5. ábra. A berendezésre vonatkozó m�szaki adatok a következ�k:

PC 

Tápegység 24V A/D kártya 

Távolság érzékel�Vezet�sín
(�500 mm) Függ�leges 

Iránytartás 
Vízszintes 
Iránytartás 

Paletta 
(500x500 mm) 
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- névleges haladási sebesség: vg=0.33 m/s, 
- fels� görg�k osztástávolsága: tf=�00 mm, 
- alsó görg�k osztástávolsága: ta=200 mm, 
- fels� és alsó görg�k átmér�je: df=da=50 mm, 
- fels� és alsó görg�k hossza: lf=la=500 mm, 
- hajtódob átmér�:  dh=200 mm, 
- terel�dob átmér�:  dt=200 mm. 

6.�5. ábra. Görg�sor egyenes pályaszakaszának hajtáselrendezése 

a.) Hajtott görg�sor egyenes pályaszakaszának vízszintes iránytartása 

A méréssorozatban n=9 mérést végeztünk. A mintavételezési id� (tm): tm=� ms. A mérési 
eredmények alapján az érzékel�nek a 
vezet�sínt�l mért távolságát az id�
függvényében a 6.�6. ábra mutatja. 

A ferdefutás mértékének 
megállapításához regresszió analízist 
alkalmaztunk. A rakodólap vezet�sín
mentén történ� rezgésmentes 
mozgása minden egyes mérésre 
(i, i=�÷9) a mért távolságadatokra 
meghatározott (6.�) összefüggés 
szerinti regressziós egyenessel 
(ferdefutási egyenes - f

iS )

jellemezhet�:

ii
f
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A regresszió analízist minden egyes rakodólapmozgásra elvégezve (95%-os valószín�ségi 
szinten a korrelációs tényez�k (ri) rendre ri=0.93 felettiek) meghatároztuk a ferdefutási 
egyenesek Ai; Bi koefficienseit. A koefficiensek átlagértékei ( BA; ) a (6.2, 6.3) egyenletek 
szerint számíthatók: 
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Az egyes koefficiensek átlaga alapján meghatározható egy átlagos ferdefutási egyenes, amely 
jól jellemzi a szállított rakodólapok ferdefutását. A végrehajtott méréseknél az átlagos becsült 
ferdefutási egyenes koefficiensei: A =0.87 mm/s, B =-2.67 mm. 
Az elvégzett regresszió analízis alapján a rakodólap vízszintes irányú ferdefutása az �500 mm 
hosszú vezet�sín mentén: ∆f≈+4 mm/�500 mm=+2.67 mm/m. A pozitív el�jel azt jelenti, 
hogy a paletta folyamatosan távolodik a vezet�sínt�l.

A rakodólapok ferdefutásának oka az adott egyenes pályaszakaszon a pályaszakasz két 
f�tartó elemének egymáshoz viszonyított eltolódása (paralelogrammahatás), melynek 
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következtében a görg�k eleve ferdén helyezkednek el, és a vízszintes síkban értelmezett 
kerületi sebesség vektoruk a f�tartóval szöget zár be. Ezt er�síti az egyenes szakasz két végén 
elhelyezked� két terel�dob ferde helyzete is. Ugyanis ebben az esetben a terel�dobok a 
görg�ket hajtó hevedert ferdén hordják és a heveder a görg�ket, a f�tartókhoz való 
kapcsolódásánál lév� játék miatt, ferde helyzetbe kényszeríti. 

A vezet�sín mellett való elhaladás során a ferdefutás mellett megtalálhatók a rakodólap 
rezgéséb�l származó távolságingadozás vízszintes összetev�i. A 6.�6. ábra alapján az els�,
amit megállapíthatunk, hogy az egyes paletták rezgései szinkronban vannak egymással, azaz a 
paletták a görg�sor egy adott pontjánál azonos módon viselkednek. 

A rezgés jellegzetes frekvenciáinak 
meghatározásához a Microsoft Excel 
program Fourier-analízis blokkját hívtuk 
segítségül. A Fourier analízis alapján 
egyrészt kimutathatók a fellép�
jellegzetes rezgésfrekvenciák és az 
ezekhez tartozó maximális 
rezgésamplitúdók, másrészt a konstrukció 
alapján következtetni lehet a fellép�
rezgések okaira. Az egyes mérésekre 
elvégzett spektrum analízis eredményeit a 
6.�7. ábra mutatja. Jól látható, hogy a 
markáns rezgéscsúcsok mindig azonos 
frekvencián jelentkeznek. A fellép�
jellegzetes frekvenciákat azok 
keletkezésének okait és az egyes frekvenciákhoz tartozó maximális rezgésamplitúdókat, azaz 
távolságváltozásokat foglalja össze a 6.�. táblázat: 

Frekvencia Max. rezgésamplitúdó Ok 

f�≈0.5 Hz S�≈±�.2 mm 
Hajtódob (dh=200 mm) fordulatszáma: 

Hzdvnf hgh 5.0)(� =⋅== π

f2≈2 Hz S2≈±0.5 mm 
A görg�k fordulatszáma (ng): 

Hzdvnf ggg �.2)(2 =⋅== π

f3≈3.4 Hz 
f4≈6.8 Hz (felharmonikus) 

S3≈±0.3 mm 
S4≈±0.2 mm

Fels� vezet�görg�k osztás távolsága 
(tf=�00 mm) - ütközés: Hztvf fg 3.33 ==

6.�. táblázat. Hajtott görg�sor egyenes pályaszakaszának vízszintes iránytartása - Spektrum 
analízissel feltárt jellegzetes rezgésfrekvenciák és forrásaik 

Az egyes mérésekre meghatároztuk a rakodólap maximális távolságingadozását a becsült 
regressziós (ferdefutási) egyenesükhöz képest mind pozitív (vezet�sínt�l távolodás), mind 
pedig negatív irányban (vezet�sínhez közelítés). A kapott távolságértékek mindkét kitérési 
irányra nézve átlagolhatók, továbbá megadhatók a fellép� maximális értékek (6.2. táblázat). 

REZGÉS KITÉRÉS Átlagos kitérés Szórás Maximális kitérés 
Pozitív irány 1.10 mm 0.1120 mm 1.32 mm 
Negatív irány -0.84 mm 0.0928 mm -0.99 mm 

6.2. táblázat. Rakodólap vízszintes irányú eltérése haladási irányához viszonyítva 

Hajtott görg�sor egyenes pályaszakaszának  vízszintes iránytartása 
Frekvencia spektrum (Tartomány: 0-15 Hz)
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⇒ f4 - felharmonikus 
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A számítások alapján megállapítható, hogy a rakodólapok rezgéséb�l származó 
távolságingadozás � mm körüli, és sehol sem haladja meg a �.5 mm-t. Ugyanakkor az egyes 
rakodólapok nem ugyanazon a nyomvonalon haladnak el a vezet�sín el�tt, még akkor sem, ha 
a vezet�sín el�tt pozícionálás történik. A nyomvonalak eltéréseit jól jellemzik az egyes 
mérésekre meghatározott regressziós egyenesek egymáshoz képesti eltérései. A vizsgálatokat 
a vezet�sín teljes hosszára elvégezve megállapíthatjuk, hogy a nyomvonalak közötti 
távolságeltérés minden esetben 0.4 mm alatt marad a vezet�sín teljes hosszán. 

A görg�sor egyenes pályaszakaszának vízszintes irányú pályatartás mérésének kiértékelése 
alapján összefoglalásképpen megállaphatjuk, hogy 

- A rakodólap vízszintes irányban ferdén fut. A ferdefutás mértéke: ∆f≈+2.67 mm/m, amit 
a pálya paralelogramma formája, és a terel� dobok ferde helyzetéb�l fakadó 
hevedermozgás idéz el�.

- A paletta haladásakor fellép� rezgéscsúcsok minden egyes palettánál azonos frekvencián 
jelentkeznek. A rezgésjelenségek a pálya adott helyéhez köthet�k.

- Az egymást követ� rakodólapok nyomvonalának eltérése a vezet�sín mentén sehol sem 
haladja meg a 0.4 mm-t, míg a rezgések által okozott távolságváltozás maximális értéke 
sehol sem nagyobb, mint �.5 mm sem pozitív, sem negatív irányban. Ennek 
megfelel�en a paletták vízszintes irányú távolságingadozása a ±2 mm tartományon belül 
marad végig a vezet�sín mentén. 

b.) Hajtott görg�sor egyenes pályaszakaszának függ�leges iránytartása 

A méréssorozat során n=9 mérés került végrehajtásra. A mintavételezési id� itt is 
tm=�0 ms. 

A mérési eredmények alapján az érzékel�nek a vezet�sínt�l mért távolságát az id�
függvényében a 6.�8. ábra mutatja. A mérési 
eredmények alapján az alábbi megállapítások 
tehet�k:
- Az el�z�ekben ismertetett regresszió 

analízis alapján az átlagos becsült 
regressziós egyenes koefficiensei itt: 
A =0.044 mm/s, B =-�.86 mm. A 
regressziós egyenes kismérték�
emelkedését a vezet�sín pályasíkhoz 
viszonyított beállítási pontatlansága 
okozza (0.�3 mm/m), ami azonban a 
mérési eredmények szempontjából 
elhanyagolható érték. 
Az egyes méréseknél a rakodólapok 
ferdefutási egyenesükhöz viszonyított 
maximális távolságingadozásának statisztikai eredményeit foglalja össze a 6.3. táblázat. 

REZGÉS KITÉRÉS Átlagos kitérés Szórás Maximális kitérés 
Pozitív irány 1.63 mm 0.1970 mm 1.86 mm 
Negatív irány -0.96 mm 0.0832 mm -1.08 mm 

6.3. táblázat. Paletták függ�leges irányú eltérése haladási irányukhoz viszonyítva 

Hajtott görg�sor egyenes pályaszakaszának függ�leges iránytartása
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A rakodólapok rezgéséb�l származó távolságingadozás függ�leges irányban is 2 mm 
alatt marad a teljes vezet�sín hosszán. 

- A vezet�sín mellett való elhaladás során függ�leges irányban is jelentkeznek a paletta 
rezgéséb�l származó távolság-
ingadozások. Az egyes rakodólapok 
rezgései szinkronban vannak 
egymással, azaz a görg�sor egy 
adott helyénél itt is azonos módon 
viselkednek. Az egyes függ�leges 
iránytartás mérésekre elvégzett 
spektrum analízis eredményeit 
mutatja a 6.�9. ábra. Jól látható, 
hogy a markáns rezgéscsúcsok itt is 
minden esetben azonos frekvencián 
jelentkeznek. A fellép� jellegzetes 
frekvenciákat, az egyes 
frekvenciákhoz tartozó maximális 
rezgésamplitúdókat és azok 
keletkezésének okait és a 6.4. táblázat mutatja. A frekvencia spektrumból jól látható, 
hogy a hajtódob fordulatszáma nincs hatással a rakodólap függ�leges irányú mozgására. 

Frekvencia Max. rezgésamplitúdó Ok 

f�≈2 Hz S�≈±0.45 mm 
A görg�k fordulatszáma (ng): 

Hzdvnf ggg �.2)(� =⋅== π
f2≈3.4 Hz 
f3≈6.8 Hz 

(felharmonikus) 

S3≈±0.33 mm 
S4≈±0.23 mm

Fels� vezet�görg�k osztás távolsága 
(tf=�00 mm) - ütközés: Hztvf fg 3.32 ==

6.4. táblázat. Hajtott görg�sor egyenes pályaszakaszának függ�leges iránytartása - Spektrum 
analízissel feltárt jellegzetes rezgésfrekvenciák és forrásaik 

A görg�sor egyenes pályaszakaszának függ�leges irányú iránytartás mérésének 
kiértékelése alapján megállapíthatjuk, hogy a paletta haladásakor fellép� rezgéscsúcsok 
minden egyes palettánál azonos frekvencián jelentkeznek. A vezet�sín mentén a maximális 
rezgéskitérés sehol sem haladja meg a 2 mm-t. A kitérés legf�bb oka egyrészt a palettának a 
fels� görg�k osztástávolságának megfelel� ütés jelleg� függ�leges elmozdulása, továbbá az 
egyes görg�knek excentrikus elhelyezéséb�l származó periodikus paletta emelkedés-
süllyedés. 

6.2.2.2. Kétpályás függ�konvejor egyenes pályaszakaszának 
iránytartás mérése, mérési eredmények 

A HAFE D.C.P. típusú, segédláncos hajtású, könny�, kétpályás függ�konvejor
iránytartásának mérésekor az induktív távolságérzékel�t a konvejor egyenes pályaszakaszán 
haladó teherkocsi függesztékére helyeztük. A teherkocsit a két egymással szembefordított 
hidegen hajlított egyenl�szárú 'L' profilból álló egyenes teherpályaszakaszon a felette 
elhelyezett szintén 'L' profilból kialakított egyenes láncpályaszakaszban megvezetett 
tolókörmökkel ellátott vonólánc mozgatja (6.20. ábra). 

Hajtott görg�sor egyenes pályaszakaszának függ�leges iránytartása
Frekvencia spektrum (Tartomány: 0-15 mm)
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6.20. ábra. HAFE D.C.P. típusú kétpályás függ�konvejor egyenes pályaszakaszának 
szerkezeti kialakítása 

A vizsgált kétpályás konvejorra és egyenes pályaszakaszára vonatkozó m�szaki adatok a 
következ�k:

- névleges haladási sebesség:    vg=0.23 m/s (�4 m/min), 
- teherbírás (függeszt� szerkezettel együtt):  mt=�60 kg 
- szállítópályán mozgó kocsik minimális távolsága: tk=406.4 mm (�6'') 
- teherkocsi vezet� görg�inek átmér�je:   dg=57 mm, 
- teherkocsi els� és hátsó vezet� görg�inek távolsága: tg=95 mm, 
- teherkocsi megvezet� csapjainak átmér�je:  dcs=�9 mm, 
- teherpálya L profiljainak távolsága:   B=90 mm, 
- teherpálya L profiljai közötti hézag:   e=22.6 mm, 
- függeszték hossza:     lf=500 mm 

A vizsgálat szempontjából legfontosabb adatok: a két 'L' profil között elhelyezked� teherkocsi 
vízszintes oldalirányú játéka (∆j): ∆j=3.6 mm, illetve a függeszték játéka a teherkocsihoz 
rögzítésnél (∆f) ∆f=2 mm. 

A vizsgálat során az alábbi mérések kerültek végrehajtásra: 
a.) Függ�konvejor egyenes pályaszakaszának vízszintes iránytartása megvezetéssel, 
b.) Függ�konvejor egyenes pályaszakaszának vízszintes iránytartása megvezetés nélkül, 
c.) Függ�konvejor egyenes pályaszakaszának függ�leges iránytartása megvezetés nélkül. 

A függ�konvejor mérések kiértékelése a görg�sori méréseknél ismertetett módszer alapján 
történik. 

a.) Függ�konvejor egyenes pályaszakaszának vízszintes iránytartása 
megvezetéssel 

A függ�konvejor megvezetésén azt az állapotot értjük, amikor a teherkocsit és a 
függesztéket indításkor adott pozícióból (a vezet�sínhez közelebb es� 'L' profilhoz ütköztetve 
és a függesztéket szintén ütközésig állítva) indítjuk kiküszöbölve a teherkocsi és függeszték 
játékából adódó pozicionálási pontatlanságot. 

A méréssorozat során egy vezet�kocsit alkalmazva 3 különböz� tolókörömnél 5-5 mérést 
hajtottunk végre. A mintavételezési id� minden esetben: tm=� ms. Az induktív örvényáramú 
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távolságérzékel� a függeszték karjának felénél került felszerelésre, a csuklóponttól 250 mm 
távolságra. 

Az érzékel� vezet�sínt�l való távolságát az 
id� függvényében a 6.2�. ábra mutatja. A 
mérési eredmények alapján az alábbi 
megállapításokat tehetjük: 
- A vezet�kocsi minden egyes esetben közel 

azonos nyomvonalon haladt. Markánsan 
jelentkezik a függeszték saját lengéséb�l
fakadó periodikus távolságingadozás. Mivel 
a vezet�kocsit közel azonos helyzetb�l
indítottuk, az egyes méréseknél kapott 
lengések közel azonos fázisban vannak. A 
vezet�kocsi nyomvonalát jellemz� átlagos 
becsült regressziós egyenes koefficiensei: 
A =0.070 mm/s, B =-2.�6 mm 
Mivel a mérés során a teherkocsi végig az 
'L' profilhoz szorult haladás közben, így a 
regressziós egyenes kismérték� csökkenése a vezet�sín pályasíkhoz viszonyított beállítási 
pontatlanságát adja meg (0.3 mm/m), ami azonban a mérési eredmények szempontjából 
elhanyagolható. 
A vizsgált függeszték maximális távolságingadozásának statisztikai eredményeit foglalja 
össze a 6.5. táblázat az egyes mérésekre meghatározott regressziós egyenesekhez 
viszonyítva. 

KITÉRÉS Átlagos kitérés Szórás Maximális kitérés 
Pozitív irány 0.59 mm 0.2259 mm 1.05 mm 
Negatív irány -0.44 mm 0.0942 mm -0.73 mm 

6.5. táblázat. Függeszték vízszintes irányú eltérése haladási irányához viszonyítva 

A függeszték lengéséb�l származó távolságingadozás � mm alatt marad a teljes vezet�sín
hosszán. 

- Az összes mérésre elvégzett spektrum analízis eredményét mutatja a 6.22. ábra. Jól látható, 
hogy a markáns rezgéscsúcsok itt is 
minden esetben azonos frekvencián 
jelentkeznek. A fellép� meghatározó 
frekvenciákat és azok okait a 
6.6. táblázat mutatja. A függeszték 
lengését két hatás idézi el�:
a.) Indításkor a vonólánc tolókörmének 

vezet�kocsihoz ütközéséb�l
származik a függeszték f2

frekvenciájú lengése (6.23., 
6.24. ábrák). 

b.) A vezet�kocsi haladása során a 
vonólánc tolókörme a függeszték 
sajátlengésének minden második 
periódusának végén a függeszték 

Konvejor egyenes pályaszakaszának vízszintes iránytartása megvezetéssel
(Függesztéket vezet�sínhez közel indítva)
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f� - köröm ütközés 

f2 - függeszték lengés 



96

vezet�kocsijába ütközve továbbítja azt, ami szintén lengést gerjeszt (f�). (Ez utóbbi 
jelenségnél az ütés jellegb�l fakadóan felharmonikusok is fellépnek). 

Frekvencia Max. rezgésamplitúdó Ok 
f�≈0.5 Hz S�≈±0.25 mm Köröm teherkocsinak ütközésének periódusa 
F2≈�.0 Hz S3≈±0.25 mm Függeszték saját lengése (ld. 6.24. ábra) 

6.6. táblázat. Függ�konvejor egyenes pályaszakaszának vízszintes iránytartása megvezetéssel 
- Jellegzetes rezgésfrekvenciák és forrásaik 
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6.23. ábra. Függeszték lengésének 
id�függvénye 

6.24. ábra. Függeszték lengésének 
frekvencia spektruma 

A függ�konvejor egyenes pályaszakaszán megvezetett függesztékek vízszintes irányú 
iránytartás mérésének kiértékelése alapján megállapíthatjuk, hogy 

- a függeszték a haladás során periodikus leng� mozgást végez, melynek rezgésamplitúdója 
az indításkor bekövetkez� ütés nagyságától és a függesztéken elhelyezett érzékel�
csuklóponthoz viszonyított távolságától függ. A mérési eredmények alapján ez adott 
esetben sehol sem haladja meg az � mm-t, 

- mivel megvezetés alkalmazásával kiküszöböltük a függeszték ferdefutását, a 
függesztékek nyomvonalát jellemz� regressziós egyenesek közötti távolságeltérés 
elhanyagolható. 

b.) Függ�konvejor egyenes pályaszakaszának vízszintes iránytartása megvezetés 
nélkül

Amennyiben a függesztékek nem pozícionáltak indításkor, azaz a függesztékek a 
konvejorpályán szabadon beállhatnak az 'L' profilok közötti játék által biztosított bármilyen 
helyzetbe, akkor egyrészt ferdefutás alakulhat ki, másrészt a függesztékek nagyobb mérték�
lengése jön létre. Az alábbi vizsgálat célja, kimutatni, hogyan alakulnak a mozgásviszonyok 
megvezetés nélküli esetben, és ezek milyen mértékben térnek el az 'ideálisnak' tekinthet�
megvezetett állapothoz képest. 

Ezen méréssorozat során is egy vezet�kocsira 3 különböz� tolókörömnél vizsgáltuk az 
iránytartást. A méréssorozat keretében körmönként 5-5 mérést hajtottunk végre. A 
mintavételezési id� most is tm=� ms. A távolságérzékel� ebben az esetben is a függeszték 
karjának felénél került felszerelésre, a csuklóponttól 250 mm távolságra. 

Az érzékel� vezet�sínhez viszonyított távolságát az id� függvényében a 6.25. ábra mutatja. 
A mérési eredmények alapján az alábbi megállapítások tehet�k:

5T≈5s

f≈� Hz 
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- A távolság diagram alapján megállapítható, hogy alapvet�en kétféle mozgás alakul ki. Az 
els� esetben a függesztékek a 
vezet�sínt�l távolabbi 'L' profilra 
támaszkodva helyezkednek el 
indításkor. A vezet�kocsi a vezet�sín
mentén való elhaladása során 
folyamatosan közeledik a vezet�sínhez, 
azaz a függeszték ferdén fut a két 'L' 
profilban. Ebb�l arra lehet 
következtetni, hogy a pálya lejt a 
vezet�sín felé a vezet�sín mentén 
(szerelési hiba, pálya hiba). A másik 
esetben indításkor a vezet�kocsi a 
vezet�sínhez közeli 'L' profil közelében 
helyezkedik el, vagy a köröm ütése 
következtében kerül ebbe a pozícióba, 
amit aztán tart a vezet�sín teljes hossza 
mentén (bizonyítva a pálya hibát). A regressziós vizsgálatok alapján megállapítható, 
hogy a függesztékek ferdefutásának átlagos értéke 2.8 mm/m. A függeszték helyzetének 
maximális változása a vezet�sín mentén megegyezik a pályaszerkezet megfelel�
elemeinek (vezet�kocsi és függeszték) játékából adódó értékkel (3÷5 mm). Ez azt 
jelenti, hogy a vezet�sín végénél az összes függeszték eléri az 'ideális' állapothoz tartozó 
helyzetet és közel azonos nyomvonalon haladnak tovább. 

- Ezeknél a méréseknél is megfigyelhet� a függeszték lengéséb�l fakadó, markánsan 
jelentkez�, periodikus távolságingadozás. Mivel a vezet�kocsit közel azonos helyzetb�l
indítottuk, az egyes méréseknél kapott lengések közel azonos fázisban vannak. A 
vizsgált függeszték maximális távolságingadozásának statisztikai eredményeit foglalja 
össze a 6.7. táblázat az egyes mérésekre meghatározott regressziós egyenesekhez 
viszonyítva. 

KITÉRÉS Átlagos kitérés Szórás Maximális kitérés 
Pozitív irány 0.67 mm 0.2077 mm 1.12 mm 
Negatív irány -0.69 mm 0.2399 mm -1.17 mm 

6.7. táblázat. Függeszték vízszintes irányú eltérése haladási irányához viszonyítva 

Jól látható, hogy a függeszték 
lengéséb�l származó 
távolságingadozás mértéke alíg tér el 
az 'ideális' állapotnál kapott 
értékekt�l. A függeszték lengéséb�l
származó távolságingadozás itt is 
kb. � mm alatt marad a teljes 
vezet�sín hosszán. 

- Az összes mérésre elvégzett spektrum 
analízis eredményét mutatja a 
6.26. ábra. A markáns rezgéscsúcsok 
itt is ugyanazok, mint 'ideális' 
esetben, azzal a különbséggel, hogy a 
rezgésamplitúdok maximális értéke 
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nagyobb a függeszték szabadabb lengése következtében. 

A függ�konvejor egyenes pályaszakaszán megvezetés nélkül haladó függesztékek 
vízszintes irányú pályatartás mérésének kiértékelése alapján megállapíthatjuk, hogy 

- a függeszték a haladás során periodikus leng� mozgása mellett ferdén is fut. A függeszték 
maximális távolságváltozása a vezet�sín mentén megegyezik a szerkezet játékából 
adódó értékkel. 

- megvezetés alkalmazása nélkül a függeszték nyomvonalát jellemz� regressziós 
egyenesekhez viszonyított átlagos, illetve maximális lengéskitérések alíg változtak a 
megvezetéses állapothoz képest. 

c.) Függ�konvejor egyenes pályaszakaszának függ�leges iránytartása 
megvezetés nélkül 

A vízszintes iránytartás mérések alapján megállapítható, hogy a konvejor függeszték 
iránytartását els�dlegesen a függeszték saját lengése és a köröm vezet�kocsihoz ütközésének 
periodikussága határozza meg. Mivel a 
függeszték fizikai ingaként viselkedik és 
lengés kitérésének szöge (α) kisebb, mint tíz 
fok (αmax<�0°), ezért a függeszték saját 
lengéséb�l származó kitérése függ�leges 
irányban nagyságrendekkel kisebb, mint 
vízszintesen (6.27. ábra). Ennek megfelel�en a 
függ�konvejor függesztékének függ�leges 
irányú mozgása nincs hatással az ID 
adatkommunikációra. 

A függ�konvejor függ�leges iránytartás 
mérésének célja tehát csak a domináns 
rezgésfrekvenciák megállapítása volt, illetve 
ezek okainak feltárása. 

A méréssorozat keretében 9 mérést 
hajtottunk végre. A mintavételezési id�: tm=� ms. 

Az érzékel� vezet�sínhez viszonyított távolságát az id� függvényében a 6.28. ábra, míg a 
frekvencia spektrumot a 6.29. ábra mutatja. 

6.28. ábra. Függ�konvejor egyenes pályasza-
kaszának függ�leges iránytartása megvezetés 
nélkül; Távolságváltozás az id� függvényében 

Konvejor egyenes pályaszakaszának függ�leges iránytartása
megvezetés nélkül - Frekvencia spektrum 
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A mérések alapján az alábbiak állapíthatók meg: 
- a függ�leges irányú a méréseknél is megfigyelhet� a függeszték saját lengéséb�l fakadó 

markánsan jelentkez� periodikus távolságingadozás. Mivel a vezet�kocsit közel azonos 
helyzetb�l indítottuk, az egyes méréseknél kapott lengések közel azonos fázisban 
vannak. A függeszték sajátlengésének lengésamplitúdójához viszonyítva az egyéb, 
pályahibából illetve a vezet�kocsi csapágyának ütéséb�l származó rezgések, illetve 
távolságingadozások elhanyagolhatóak. 

- a markáns rezgéscsúcsok itt is ugyanazok, mint vízszintes irányú mérések esetén, azzal a 
különbséggel, hogy a függeszték lengéséb�l származó távolságingadozás sokkal 
markánsabban jelentkezik, mint a tolóköröm vezet�kocsinak ütközéséb�l származó 
mozgás, mivel ez utóbbi jelenség csak a pálya vízszintes síkjában domináns. 

6.2.3. Anyagmozgató berendezések iránytartási problémájának 
hatása induktív RFID rendszerek dinamikus üzemére 

Az anyagmozgató berendezések iránytartására vonatkozó vizsgálatok alapján 
megállapíthatjuk, hogy az anyagmozgató berendezés által szállított tárgyakon, fixen 
elhelyezett elektronikus adathordozóknak az anyagmozgató berendezés mellett, fixen 
telepített olvasó egységhez viszonyított helyzete változó. A távolság ingadozásának mértéke 
egyrészt az alkalmazott anyagmozgató berendezés típusától, annak gyártási és szerelési 
pontatlanságaitól, másrészt a szállított tárgy tulajdonságaitól függ. A távolság ingadozása 
kihat a dinamikus üzemben m�köd� RFID rendszer által átvihet� maximális adatmennyiségre 
és az alkalmazható adatátviteli tartományra. 

A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy az anyagmozgató berendezés által 
szállított tárgyak identifikációs pont el�tti elhaladásánál az olvasó egység és elektronikus 
adathordozó közötti távolságban jelentkez� bizonytalanságot alapvet�en három tényez�
befolyásolja: 

a.) Az egymást követ� tárgyak nem azonos nyomvonalon haladnak el az olvasó egység 
el�tt.

b.) A tárgy az ideális nyomvonalhoz képest ferdén fut el az olvasó egység el�tt.
c.) A tárgy leng�mozgást végez haladása során, melynek következtében mind vízszintes, 

mind függ�leges irányban eltér nyomvonalához képest. 

a.) Az anyagmozgató berendezésekkel szállított azonosítandó tárgyak, illetve a rajtuk 
elhelyezett elektronikus adathordozók a fixen telepített olvasó egység el�tt nem azonos 
nyomvonalon haladnak el. Ennek hatására az egyes adatcserék során a kommunikációs 
tartománynak megfelel�en változik a tartomány szélesség. Ez pedig kihatással van az 
átvihet� adatmennyiségre. Minél nagyobb mérték� az egyes tárgyak esetén a nyomvonal 
eltérés, annál nagyobb mértékben ingadozik a tartomány szélesség és a maximálisan 
átvihet� adatmennyiség nagysága. Ilyenkor mindig a minimális szélességhez adódó 
maximális adatmennyiség lesz a mérvadó. Extrém esetben olyan mérték� lehet a 
nyomvonaltartási hiba, hogy annak széls� értékeinél az elektronikus adathordozó vagy 
olyan rövid ideig tartózkodik az adatátviteli tartományon belül, hogy az eredetileg tervezett 
adatmennyiség átvitelének végrehajtása lehetetlen, vagy olyan közel kerül az olvasó 
egységhez, hogy a mellékhurkokon való áthaladás bizonytalanná teszi a kommunikáció 
sikerességét. Legrosszabb esetben pedig a DC már az adatátviteli tartományon kívül fut el, 
ahol a kommunikáció egyáltalán nem jön létre. 

A görg�sori vizsgálatok azt mutatták, hogy a nyomvonaltartás mértéke 0.5 mm, ami 
nem befolyásolja számottev�en a kommunikációt, illetve az átvihet� adatmennyiséget. 
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A függ�konvejor erre vonatkozó vizsgálatai már nem mutatnak ilyen kedvez� képet. A 
függesztékek a konvejor szerkezeti kialakításából fakadó játékok által nyújtott teljes 
intervallumon mozoghatnak. Ennek megfelel�en a vezet�sín kezd�pontjához elhelyezett 
olvasó egység esetén például az egymást követ� függesztékeknél fellép�
távolságingadozás kb. 5 mm. Ez már jelent�sen befolyásolja a tartomány szélesség 
nagyságát, különösen akkor, ha nem a maximális tartomány szélességre van 'hangolva' az 
RFID rendszer. 

b.) A nyomvonaltartási hibából ered� problémákat tovább fokozhatja az identifikációs pont 
el�tt, megvezetés nélkül elhaladó tárgyak ferde futásából származó távolságváltozások. A 
ferdefutás mértéke az anyagmozgató géptípusra jellemz�, ugyanakkor nagymértékben függ 
annak gyártási pontosságától is. A ferdefutásból ered�en az elektronikus adathordozó az 
olvasó egység el�tt azzal valamilyen szöget bezáró egyenes mentén halad el. Ilyen esetben 
az adathordozó vagy folyamatosan távolodik az olvasó egységt�l, vagy folyamatosan 
közeledik ahhoz.. Feltételezve, hogy a tárgy ferde mozgása során az anyagmozgató 
berendezésen csak kismértékben fordul el, azaz a DC szöghelyzete (β) kisebb, mint �5°,
akkor az olvasó egység és az elektronikus adathordozó távolságának az adatátviteli 
tartományba belépésnél, illetve abból kilépésnél adódó értéke lesz meghatározó az 
adatkommunikációra. 

Amennyiben a ferdefutás determinisztikus jelenség, azaz törvényszer�ségei egzaktan 
meghatározhatók (ld. görg�sori mérés), akkor az RFID rendszer beállítható úgy, hogy a 
ferdefutás ellenére a DC végig az adatátviteli f�tartományon belül haladjon, és a lehet�
leghosszabb utat tegye meg a tartományon belül, illetve ehhez képest ingadozzon a 
nyomvonalhibának megfelel�en. Ilyenkor el lehet érni az átvihet� adatmennyiség 
szuboptimumát. 

Ha a ferdefutás nem determinisztikus jelleg� (ld. konvejor mérés), akkor egy adott 
ferdefutáshoz tartozó adatátviteli tartományszélesség általában nagyobb, mint a ferdefutás 
által kimetszett belépési és kilépési pontokhoz tartozó ideális nyomvonal 
tartományszélessége. 

c.) További problémát jelent az olvasó egység el�tt elhaladó tárgy lengése. A mérések alapján 
megállapítható, hogy a szállított tárgyak vízszintes és függ�leges irányú rezgései csak 
kismértékben befolyásolják az RFID rendszer m�ködését. A maximális rezgésamplitúdók 
sehol sem haladták meg a 2 mm-t. A rezgéseknek csak akkor van jelent�ségük, ha az 
olvasó egység és az adathordozó távolsága az adatátviteli tartomány határhelyzetének 
közelébe esik, ugyanis ilyen esetben az adathordozó a tárgy rezgése következtében ki-kilép 
a tartományból, ami a kommunikáció megszakadásához vezethet. 

Sokkal nagyobb probléma a tárgy lengése konvejorok anyagmozgatásánál. A lengés 
amplitúdója itt nagymértékben függ a tárgy -, mint fizikai inga - tulajdonságaitól és az 
elektronikus adathordozónak a lengés csuklópontjához viszonyított helyzetét�l.

Az anyagmozgató berendezések fent említett iránytartási problémáiból származó 
adathordozó-pozícionálási bizonytalanságokat nagymértékben csökkenteni lehet az 
identifikációs pont el�tti megvezetések alkalmazásával. A megvezetés legfontosabb feladatai: 

- az identifikációs ponthoz érkez� tárgyak közel azonos nyomvonalra terelése, 
- bizonyos esetekben a ferdefutás kiküszöbölése (ld. konvejor - vezet�sínhez közeli 

'L' profilhoz vezetés), 
- a tárgy saját szabad lengéséb�l adódó lengésamplitúdójának csökkentése. 
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7. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

Az értekezésben kidolgozott új tudományos eredményeket az alábbiakban foglalom össze. 

1. Rendszereztem azokat a paramétereket, amelyek hatással vannak az induktív 
RFID rendszerek dinamikus m�ködésére és adatáviteli folyamatára. Megállapítottam, hogy 
ezek három csoportra oszthatók: 

- az RFID rendszer konfigurációjától függ� bels� paraméterek, ezen belül 
• az adatátviteli id�,
• az adatátviteli tartomány és 
• az adatkommunikáció során átvihet�/átviend� adatmennyiség.

- Az anyagmozgató rendszernek a mozgatott tárgyra, illetve a tárgyon elhelyezett 
RFID komponensére vonatkozó paraméterei, ezen belül 
• az azonosítandó tárgyon elhelyezett RFID komponens (DC) haladási sebessége,
• az azonosítandó tárgyon elhelyezett DC olvasó egységhez viszonyított térbeli 

elhelyezkedése (orientációja), 
• az anyagmozgató berendezés iránytartása.

- Az üzem közben fellép� környezeti hatások.
A renszerezés alapján megállapítottam, hogy az ipari logisztikai rendszerek szempontjából 
ezen paraméterek közül meghatározóak: az adatkommunikációhoz szükséges adatátviteli
id�; a dinamikus adatátviteli tartomány; az adatkommunikáció során átvihet�/átviend�
adatmennyiség és az elektronikus adathordozó haladási sebessége. Ezeket a paramétereket 
logisztikai paraméterekként definiáltam. Meghatároztam ezen logisztikai paraméterek 
között fennálló kapcsolatokat, és feltártam a kapcsolatokat meghatározó jellemz�ket,
amelyek alapján a logisztikai paraméterek egymásra gyakorolt hatása vizsgálható. 

2. Az induktív rádiófrekvenciás (iRFID) rendszerek vizsgálatához kidolgoztam egy sokoldalú 
és nagy pontosságú méréstechnikai eljárást, melynek három f� alkotó eleme a 'TIMER', a 
'STATIC' és a 'DINAMIC' megnevezés� mér�rendszer. A mérési eljárás szolgáltatásait 
tekintve alkalmas a szakirodalomban eddig még nem vizsgált paraméterek 
meghatározására. 

A 'TIMER' mér�rendszer iRFID rendszerek adatátviteli id�függvényeinek 
meghatározására szolgál. A 'TIMER' mér�rendszerrel egy OMRON RFID rendszeren 
általam elvégzett méréstechnikai vizsgálatok eredményeinek matematikai statisztikai 
módszerekkel történ� feldolgozásával meghatároztam az egyes becsült adatátviteli 
id�függvényeket. Az elvégzett vizsgálatokból azt tapasztaltam, hogy az egyes becsült 
adatáviteli id�függvények megfelel� becslést szolgáltatnak. 

A 'STATIC' mér�rendszer RFID rendszerek statikus adatátviteli tartományának 
meghatározására szolgál. A mér�rendszer segítségével, méréstechnikai úton 
meghatároztam a vizsgált OMRON RFID rendszer 'ideális' statikus adatátviteli 
tartományait. A mérési eredmények alapján igazoltam a 'STATIC' mér�rendszer 
alkalmazhatóságát RFID rendszerek statikus adatátviteli tartományának mérésére, továbbá 
kimutattam, hogy a dinamikus és a statikus adatátviteli tartományok között eltérés van, 
ezért az RFID rendszerek dinamikus üzemének vizsgálatánál, a dinamikus adatátviteli 
tartomány tekintend� logisztikai paraméternek. 

A dinamikus üzemben m�köd�, induktív RFID rendszerek dinamikus adatátviteli 
tartományával kapcsolatban definiáltam az RFID rendszerek gyakorlati felhasználása 
szempontjából kiemelt jelent�ség� kvázi-statikus-, és az ideális üzemi körülményekhez 
tartozó, ú.n. 'ideális' kvázi-statikus adatátviteli tartományokat. 
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A dinamikus adatátviteli tartományok mérhet�sége érdekében kifejlesztettem egy új 
'DINAMIC' megnevezés� mér�rendszert, melynek f�bb hardver és szofver elemei: egy X-
Y lineárasztal; egy, a lineárasztal elemeit hajtó motorok CNC programmal történ�
közvetlen vezérlését biztosító, univerzális tengelyvezérl�; egy, a teljes mérési folyamatot 
LSS programmal vezérl� PLC és egy, a mérési folyamat vizuális nyomonkövetését és a 
mérési adatok adatbázisba mentését biztosító PC-n futó Delphi program. 

A 'DINAMIC' eljárás újszer�sége, a dinamikus adatátviteli tartomány meghatározása 
mellett, hogy mérhet� az adatátviteli tartományban töltött id� alatt az iRFID elemek között 
átvitt összes adatmennyiség. Ennek alapján az átvihet� adatmennyiségre vonatkozó 
analitikus eljárás eredményei közvetlenül összevethet�k az itt kapott mérési 
eredményekkel. 

Kimutattam, hogy a 'DINAMIC' mér�rendszer alkalmas a gépi id� meghatározására,
amellyel a meghatározható adatátviteli id�összetev�k köre teljessé vált. 

Az OMRON RFID rendszer 'ideális' kvázi-statikus adatátviteli tartományaira - a 
kifejlesztett 'DINAMIC' mér�rendszerrel - végrehajtott mérések eredményei alapján 
igazoltam a 'DINAMIC' mér�rendszer alkalmazhatóságát RFID rendszerek dinamikus 
adatátviteli tartományának mérésére, mivel a méréskiértékelés megfelel� pontosságú 
eredményeket szolgáltatott, és a mérés eredményei összhangban voltak az 
OMRON referenciával, ám annál pontosabb eredményeket szolgáltattak. 

3. Induktív RFID rendszerek egyes logisztikai paraméterei határtartományainak vizsgálatához 
egy analizáló eljárást fejlesztettem ki, amely az 'AGID' szoftverben realizálódott. 

Kidolgoztam azokat, az 'AGID' szoftver által használt, analitikus eljárásokat és 
algoritmusokat, amelyek felhasználásával, fáradságos mérések elvégzése nélkül 
vizsgálhatók az egyes logisztikai paraméterekre vonatkozó határtartományok, illetve az 
egyes paraméterek egymásra hatása. 

Az 'AGID' szoftver által alkalmazott számítási algoritmusokhoz részleteiben kifejtettem 
a dinamikus üzemben m�köd�, induktív RFID rendszerek logisztikai paraméterei között 
fennálló kapcsolatrendszert és az analízis elvét, melynek segítségével határtartományaik, 
egymásra-, és az RFID rendszer dinamikus üzemére gyakorolt hatásuk vizsgálható. Az 
egyes logisztikai paraméterek határtartományai az alábbiak szerint határozhatók meg: 
a.) A maximálisan alkalmazható adathordozó sebesség (vmax) adott mennyiség� adat (Nj)

átvitele esetén az adatátviteli távolság függvényében (yi) az alábbi összefüggéssel 
számítható: 
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b.) A maximálisan átvihet� adatmennyiség (Nmax) adott tárgy- illetve adathordozó sebesség 
esetén (vk) az adatátviteli távolság függvényében (yi) iterációs módszer alkalmazásával 
adható meg az alábbi összefüggés szerint: 

maxmax )(
)(

),( NNT
v

yS
vyT c

k

i
ki ⇒≤= .

c.) A minimális tartományszélesség (Smin(vk,Nj)), illetve az ennek megfelel� adatátviteli 
távolság tartomány(ok), ahol még megvalósítható az adatátvitel adott tárgysebesség (vk)
és átvinni kívánt adatmennyiség (Nj) esetén az alábbi összefüggés szerint: 

,...2,�,)()(),( maxminmin =÷⇒≤⋅= iyyySNTvNvS
iiijckjk  . 

Az 'AGID' szoftver képes a 'DINAMIC' mér�rendszer által szolgáltatott mérési 
eredmények teljeskör� kiértékelésére, továbbá lehet�vé teszi - az adatátviteli 
tartományszélesség diagram létrehozását, amelynek ismerete alapvet� feltétel a logisztikai 
paraméterek egymásra gyakorolt hatásának elemzésénél. 
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4. Felállítottam az elektronikus adathordozó, olvasó egységhez viszonyított, 'ideális' 
orientációhoz képesti, eltér� elhelyezkedése szempontjából legfontosabb alapeseteket, 
amelyek dönt�en befolyásolják az induktív RFID rendszerek dinamikus m�ködését. Nagy 
számú mérés kiértékelése alapján megállapítottam, hogy a 'DINAMIC' mér�rendszer 
alkalmas az RFID rendszerek orientációs vizsgálatainak végrehajtására, az 'AGID' szoftver 
pedig a vizsgálati eredmények teljeskör� kiértékelésére. A vizsgálati eredmények 
összhangban vannak a korábban megfogalmazott, orientációs problémákkal kapcsolatos, 
általános elvekkel és az OMRON RFID rendszer specifikációival. 

Mérésekkel igazoltam, hogy a különböz� anyagmozgató rendszerekben mozgatott 
egységrakományok adathordozói az anyagmozgató berendezések mozgáspontatlanságai 
miatt az identifikációs pontban mindig rendelkeznek orientációs hibával, amelyek az 
'AGID' szoftver által nyújtott analitikus vizsgálatok kiinduló feltételeinél figyelembe 
veend�k.
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8. KUTATÁSI EREDMÉNYEK ALKALMAZHATÓSÁGA A 
GYAKORLATBAN, TOVÁBBFEJLESZTÉSI LEHET�SÉG

8.�. KUTATÁSI EREDMÉNYEK ALKALMAZHATÓSÁGA A 
GYAKORLATBAN

Kutatásom f� célja egy olyan komplex vizsgálati eljárás kidolgozása volt, amely hatékony 
eszközrendszert biztosít a tervez�k és a felhasználók számára az ipari logisztikai rendszerek 
anyagmozgatási folyamataiban alkalmazott induktív RFID rendszerek dinamikus üzemben 
történ� alkalmazhatóságának vizsgálatához. 

Az értekezés új tudományos eredményei a gyakorlatban az alábbi területeken 
alkalmazhatók hatékonyan: 
• Rendszertervezés: Induktív RFID rendszerek tervezése során a dinamikus üzemre 

vonatkozó gyártóspecifikus adatok gyorsabb és hatékonyabb meghatározása, ebb�l
adódóan szélesebbkör� információszolgáltatás az RFID rendszerr�l a felhasználók 
számára. 

• Rendszerkiválasztás: A felhasználói követelmények figyelembevételével az induktív 
RFID rendszerek logisztikai paraméterei határtartományainak méréstechnikai, illetve 
analitikus eljárással történ� gyorsabb, teljesebbkör� meghatározása, amely nagymértékben 
el�segíti a legmegfelel�bb RFID rendszer kiválasztását egy adott alkalmazáshoz. 

• Üzemeltetés: Már telepített induktív RFID rendszereknél pontosabb és hatékonyabb 
probléma feltárás, megoldás. 

Az értekezés eredményei az oktatásban is jól hasznosíthatóak. A rádiófrekvenciás 
azonosító rendszerek ipari logisztikai rendszerekben történ� alkalmazhatóságára vonatkozó új 
kutatási eredmények az "Anyagmozgatás irányítás és automatizálástechnikája", az 
"Épít�ipari folyamatok automatizálása", a "Hálózati irányító rendszerek", a "Rugalmas
gyártórendszerek anyagmozgatása" és a "Logisztikai irányító és adatkommunikációs 
rendszerek" cím� tantárgyak tananyagába már beépítésre is kerültek. 

8.2. TOVÁBBFEJLESZTÉSI LEHET�SÉGEK

Az értekezésben bemutatott tudományos eredmények általam kijelölt, els�dleges 
továbbfejlesztési lehet�ségei a következ�k:
• A kidolgozott három mér�rendszer ('TIMER', 'STATIC' és 'DINAMIC') integrálása révén 

egy olyan komplex mér�rendszer kidolgozása, amely a 'DINAMIC' mér�rendszer 
eszközbázisára támaszkodva lehet�vé teszi a logisztikai paraméterek határtartományaira 
vonatkozó összes méréstechnikai vizsgálat egyidej� elvégzését a mér�rendszerek vezérl�
programjainak megfelel� integrálásával és magasabb szintre emelésével. 

• Az 'AGID' analizáló szoftver továbbfejlesztése, hogy magasabb szint� szolgáltatást 
nyújtva, biztosítsa az új komplex mér�rendszer által szolgáltatott mérési adatok teljeskör�
kiértékelését. Ehhez az eddigi szolgáltatásaiba be kell építeni egy, az adatátviteli 
id�függvények becslését végz� új blokkot és egy, a statikus és dinamikus adatátviteli 
tartományok határvonalaira polinom illesztést végrehajtó blokkot. 

• Olyan protokol fejlesztése, melynek feladata a különböz� típusú (gyártmányú) 
RFID rendszerek csatlakoztathatóságának biztosítása a kidolgozott mér�rendszerhez, oldva 
ezzel a jelenlegi 'AGID' szoftver specifikusságát. 
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10.1. MELLÉKLET
'TIMER' mér�rendszer induktív RFID rendszerek 
adatátviteli idejének (id�függvényének) meghatározására 

A.) A 'TIMER' mér�rendszerrel szemben támasztott követelmények 

A 'TIMER' mér�rendszer feladata induktív RFID rendszerek adatátviteli id�függvényeinek 
meghatározása. A kifejlesztett 'TIMER' mér�rendszernek az alábbi követelményeknek kellett 
megfelelnie: 

- a mérési folyamat és a mérési eredmények reprodukálhatók legyenek, 
- a mér�rendszer irányítása alsó szinten PLC-vel, fels� szinten PC-vel történjen, 
- a vizsgálandó induktív RFID rendszerek csatlakoztathatóságának biztosítása a 

kommunikációt vezérl� PLC-hez, 
- a PLC szabványos RS232 soros vonalon történ� csatlakoztatásának biztosítása a 

fels�szint� irányítást végz� PC-hez, 
- az egyes mérések automatikus végrehajtása, 
- a PLC-vel történ� valós idej� adatgy�jtés megoldása és adatok raktározása a mérés 

befejez�déséig, 
- az egyes mérések befejezésekor a PLC-b�l PC-be történ� off-line adatátvitel megoldása. 

PC-n belül pedig egy adott id�méréshez tartozó összes mért adat letárolására szolgáló 
adatbázis létrehozása, illetve az adatok sz�résének és továbbfeldolgozhatóságának 
biztosítása grafikus ábrázolás el�készítéséhez, 

- az adatátviteli id� meghatározásához mindkét vizsgált RFID elem statikus rögzítése úgy, 
hogy az adathordozó az olvasó egység biztos adatátviteli tartományán belül helyezkedjen 
el. 

- az egyes méréseknél az alkalmazott kommunikáció típusa, az átviend� adatmennyiség (Nj)
és a végrehajtandó mérések száma (n) állítható legyen. 

B.) A 'TIMER' mér�rendszer felépítése 

Az adatátviteli id�függvény mérésnél az olvasó egység és az elektronikus adathordozó 
egymáshoz viszonyított elhelyezkedésük precíz beállítása érdekében ipari egy mikroszkóp 
tárgyasztalára és annak okulártartóra lettek felszerelve. Az adathordozó került a mikroszkóp 
tárgyasztalára, az olvasó egységet pedig a mikroszkóplencse helyére befogható - erre a célra 
külön legyártott - felfogó 
szerkezet rögzítette. Ezt az 
elrendezést mutatja a 
�0.�.�. ábra a mér�rendszer 
elemeit is bemutatva. 

A vizsgált RFID 
rendszernél az R/W fej 
távolsága az adathordozóhoz 
képest Y=20 mm, ami 
biztosítja, hogy az 
adathordozó az R/W fej 
�00%-os írási és olvasási 
tartományába essen. A 
mérések megkezdése el�tt a DC és az R/W fej egymáshoz képesti nullpozícióját be kell 
állítani azok geometriai méretei alapján a mikroszkóplencse segítségével. 
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�0.�.�. ábra: A 'TIMER' mér�rendszer felépítése 
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C.) A 'TIMER' mér�rendszer szoftver környezete 

A mérés végrehajtását két szoftver segíti. Az R/W fej és az adathordozó közötti adatátvitelt 
PLC-re írt LSS program vezérli, melynek feladatai: 
- meghatározza, hogy éppen melyik kommunikációs parancsnak megfelel� (IDRD, IDWT, 

IDAR vagy IDAW) adatátviteli id� kerül mérésre és 
- PLC szinten a lehet� legpontosabban (0.� ms) méri az adatátviteli id�t egy bels� id�zít�

segítségével. A program a kommunikáció válaszjelének visszaérkezésekor interrupt módon 
állítja le a bels� id�zít�t kiküszöbölve a ciklikus frissítésb�l származó késedelmi id�t.
Kiszámítja a statikus adatátviteli 
id�t és egy DM területen tárolja. 

Egy általunk beállított mennyiség�
átviend� adat esetén 
(Nj=�÷256 byte) tízszer hajtja végre 
az ID kommunikációs parancsnak 
megfelel� utasítást, ami �0 mérési 
eredményt ad. Ezeknek a mérési 
eredményeknek az átlaga 
szolgáltatja az átlagos adatátviteli 
id� értékét adott átviend� byte-
mennyiség esetére. 

A mérés indítását, vizuális 
nyomonkövetését, az adatok 
megjelenítését, az átviend� byte-ok 
számát, illetve az id�eredmények 
DM területr�l való kiolvasását és 
adatbázisba helyezését egy a 
DELPHI programozói környezetben program végzi, illetve annak segítségével PC-r�l lehet 
végrehajtani. A program által a PC kommunikálni képes a PLC-vel, onnan minden mérési 
eredményt be tud olvasni és értékelés után a kapott eredményeket saját adatbázisába helyezi. 

A mérési adatok feldolgozása MS EXCEL 5.0 szoftverrel végezhet� el. Az így összeálló 
szoftvercsomagnak a hardver rendszerben való elhelyezkedését mutatja a �0.�.2. ábra. A 
mérést a számítógép képerny�jén látható vizuálablak segítségével lehet lefolytatni. 

D.) A 'TIMER' mér�rendszerrel végzett mérési folyamat 

A végrehajtott méréssorozatot négy részre lehet bontani az ID parancsoknak megfelel�en: 
�. Normál írás (IDWT) adatátviteli függvényének meghatározása, 
2. Automatikus írás (IDAW) adatátviteli függvényének meghatározása, 
3. Normál olvasás (IDRD) adatátviteli függvényének meghatározása, 
4. Automatikus olvasás (IDAR) adatátviteli függvényének meghatározása. 

Mindegyik mérés azonos elven zajlott, csak a végrehajtandó parancsban volt különbség. 
A mérés során az LSS program letöltése (a PLC program letöltésével már meghatározásra 

kerül, hogy melyik ID parancshoz tartozó mérés lesz végrehajtva!), illetve Delphi program 
meghívása után a PC képerny�jén megjelen� vizuálablakban meg kell adni az átviend�
bytemennyiséget. A start gomb megnyomására a megadott byteérték a PLC egy DM területén 
kerül letárolásra, majd végrehajtásra kerül az LSS program, amely tízszer egymásután egy 
adott DM területr�l a megadott számú byte-t beírja az adathordozóba, vagy onnan kiolvassa 
és a PLC adott memóriájába attól függ�en, hogy éppen melyik ID parancs került 
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végrehajtásra. A program futása során egy bels� id�zít�vel méri a parancs kiadástól eltelt id�t,
amely SR 23300 ID Ready Flag bekapcsolására indul, és a kommunikáció befejeztével, - azaz 
amikor az ID parancsnak megfelel�en megtörtént a megadott számú adat DC-be írása vagy 
onnan kiolvasása - az SR 2330� ID Completed Flag bekapcsolásakor az ID parancsnak 
megfelel� szubrutin meghívásával áll le. A szubrutinban történik az adatátviteli id�
kiszámítása az id�zít� (STIM) adatai alapján, majd egy DM területre kerül. Így tehát minden 
egyes megadott adatmennyiséghez �0 mérési eredmény tartozik, melyek átlaga szolgáltatja az 
átlagos adatátviteli id�t. A program a hibás kommunikációkat is figyeli (elvileg nem 
lehetséges, hiszen biztos adatátviteli tartományban van elhelyezve a DC); bekövetkezésük 
esetén a mérési eredmény 0 lesz. 
Az LSS program lefutása után a DELPHI program a mért adatokat saját adatbázisába olvassa 
fel és jelzi, hogy hány hibás olvasás történt. Az átviend� byte-ok számát folyamatosan 
megadva lehet az egyes mérési pontokhoz tartozó eredményeket meghatározni. Miután a 
256 byte átvitele is befejez�dött és az eredmények a Delphi adatbázisba kerülnek, az 
adatbázis elmenthet� bármilyen néven, és az újabb LSS program letöltésével át lehet térni a 
következ� kommunikációs parancsnak megfelel� adatátviteli id� függvénypontok mérésére. 
Miután mind a négy esetre meghatározásra került az összes adatátviteli id� a mérés 
befejez�dött.

E.) A 'TIMER' mér�rendszerrel végzett mérés mérési adatainak feldolgozása 

A mérések során az alábbi �0.�.�. táblázatban megadott formában kerültek az adatok 
letárolásra, hogy a kiértékelés adataiként szolgáljanak. 

Átvitt Adatátviteli id� [ms] Hibás 
adatmennyiség 1. mérés 2. mérés ... 10. mérés adatátvitel 

� 405 406 ... 4�0 0 
2 4�7 422 ... 423 0 
... ... ... ... ... ... 

256 4�5� 4�54 ... 4�52 0 

�0.�.�. táblázat. Az adatátviteli id�mérés kiértékelésének kiinduló adatai 

A mérés feldolgozása során a következ� adatátviteli id�függvények ábrázolhatók a 
mér�pontonkénti �0 mérés átlagának alapján: normál olvasás (IDRD) és írás (IDWT) -
�0.�.3. ábra, illetve automatikus olvasás (IDAR) és  írás (IDAW) - �0.�.4. ábra. 
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adatátviteli id�függvénye (Y=20 mm) 
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10.2. MELLÉKLET
Induktív RFID rendszer adatátviteli idejének, mint 
valószín�ségi változónak normalitás vizsgálata 

A.) Mérési adatbázis az adatátviteli id� normalitás vizsgálatához 

Az adatátviteli id�mérés során adott adatmennyiség (Ni, i=�÷256 byte) átvitelénél 
n=�0 mérést végeztünk, és Gauss papíros normalitásvizsgálat alapján [253] azt feltételeztük, 
hogy az adatátviteli id� normális eloszlású valószín�ségi változó, amely jellemezhet� várható 
értékével és szórásával. A pontosabb, χ2-próbán alapuló normalitásvizsgálathoz [253] 
kiemeltünk négy átvinni kívánt adatmennyiséget (Ni, i=�0, �00, 200, 256 byte) normál írás 
parancs (IDWT) esetére, és mindegyik esetben n=200 db mérést hajtottunk végre. 

B.) A normalitás vizsgálat elve - χ2-próba

A normalitásvizsgálatra a χ2-próba – akár diszkrét, akár folytonos eloszlás esetében 
használható. Alkalmazásának feltétele a nagy mintadarabszám (n=�50÷300 minta) [253]. A 
χ2-próba nemparaméteres próba, ami annyit jelent, hogy nem feltétlenül kell a mintának 
normális vagy exponenciális eloszlásúnak lennie, illetve olyan esetekben is alkalmazható, 
amikor nem akarjuk elvégezni az eloszlás jellegére vonatkozó vizsgálatot. A χ2-próba
alapvet� célja a mi esetünkben, hogy a mintára feltételezett normális eloszlást igazoljuk. 

A normalitásvizsgálat során els� lépésként megszerkesztjük a s�r�ség hisztogramot, 
amelyb�l következtetni lehet az elméleti eloszlás típusára. Második lépésként pedig a χ2-
próba segítségével illeszkedésvizsgálatot hajtunk végre, azaz megvizsgáljuk, hogy az elméleti 
eloszláshoz hogyan illeszkedik a minta. 
Megjegyzés: A kiértékelés során figyelembe kell venni, hogy a mérési adatok nagy száma 
esetén olyan intervallumokat kell kijelölni, amelyekre igaz, hogy legalább �0 mérési adat esik 
bele.
A χ2-próba nullhipotézise (H0): 

 H0: P(Ai)=pi, (i=�,2,…,r; ∑
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Amennyiben n számú megfigyelésb�l A� esemény v�-szer, A2 esemény v2-ször,…, 
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Konstruáljuk meg a következ� statisztikát: 

∑
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−
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r

i i

ii

np

npv
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2
2 )(

χ  (�0.2.2.)

Ha a nullhipotézis teljesül, akkor a számlálóban a zárójeleken belül a gyakoriságok eltérése 
áll a saját várható értékükhöz képest. Tehát minden zárójelben zéró várható érték�
valószin�ségi változó áll, e körül mutat véletlen ingadozásokat. Ez esetben a χ2 kifejezés nem 
vesz fel túl nagy értéket. Be lehet bizonyítani, hogy ha n→∞, akkor a �0.2.2. kifejezés 
eloszlása tart az (r-�) paraméter� chinégyzet-eloszlás felé. 
Ily módon, ha ’r’ rögzített és ‘n’ elég nagy, a kifejezés közel 2

�−rχ -eloszlású, és így a 

nullhipotézisünk vizsgálatára adott (�-ε) szinthez a következ� kritikus tartományt 
konstruáljuk (�0.2.3.):

 )}({ 2
�

2 εχχ −≥= rkX  (�0.2.3.)

ahol a 2
�−rχ  kritikus értéket a következ� (�0.2.4.) reláció határozza meg (9): 
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A kritikus érték adott ε-hoz táblázatból vagy számítógép segítségével határozható meg. Ez 
annyit jelent, hogy ha )(2

�

2 εχχ −< r , akkor a tapasztalati adatok (χ2) NEM MONDANAK 

ELLENT A NULLHIPOTÉZISNEK (�-ε) szinten. 

Az illeszkedésvizsgálatot becsléses illeszkedésvizsgálatnak nevezzük, amennyiben 
feltevésünk szerint a vizsgálandó valószin�ségi változó eloszlása ismert, (jelen esetben 
normális eloszlású,) de sem várható értékét ( x ), sem szórását ( *S ) nem ismerjük. Ilyenkor a 
két ismeretlen paramétert a mintából becsüljük és a paraméterérték 2-vel csökken (r-�)-hez 
képest, azaz a χ2–statisztika eloszlása nem (r-�) paraméter�, hanem (r-3). 

C.) Kiértérkelés – H0 hipotézis vizsgálata adatátviteli id� reprezentáns mérési 
adataira

�. lépés: ε szint meghatározása (95%-os valószin�ségi szint → ε=0.05)

2. lépés: Vizsgálati intervallum és osztályközök meghatározása a minimális és maximális 
id�értékek alapján 0.� ms osztásonként, meghatározva az osztásközök számát. 

- min. id�érték (tmin) ⇒ vizsg. intervallum alsóhatára (talsó=tmin-0.05 [ms]). 
- max. id�érték (tmax) ⇒ vizsg. intervallum fels�határa (tfels�=tmax+0.05 [ms]). 
- id�átlag meghatározása: 

-- id�k összege (tsum): ∑
=

=
n

i
isum tt

�

[ms] 

-- mérések száma (n): n=200 db 
- Osztályköz megadása: x=0.� ms – általunk megadott, a mérési pontosságnak 

megfelel� osztásköz. 

- Osztályközök száma az alsó és fels� id�határok között (x): 
x

tt
r alsófels� )( −
= +2
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- Az egyes intervallumok határai: x0=-∝, x�=talsó,…, xr=tfels�, tr+�=+∝

3. lépés: A χ2 statisztika meghatározása 

- id�átlag: 
n

t

n

t
tx

n

i
i

sum
∑
==== �  [ms] 

- szórás: 
n

tt
S i

2
* )( −
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- Gyakoriságok (vi) meghatározása az egyes osztályközökre, az egyes 
osztályközöknél adódó gyakoriság értékek összege az 'n' mérések számával kell, 

hogy egyenl� legyen, azaz nv
n

i
i∑

=

=
�

.

- i-edik és (i-�)-edik osztásközbe tartozó értékek normalizálása (Φ(i), Φ(i-�)),
amennyiben a választott osztályközök határait a fenti módon adtuk meg: 
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- Az i-edik osztásköz valószin�sége: 
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- A valószin�ség értékeket (pi) felszorozva a mérések számával (n) kapjuk npi

értékeket, amelyeknek összege a mérések n számával kell, hogy egyenl� legyen. 
- A χ2-statisztikát minden egyes osztályközre meghatározzuk (�0.2.2.) alapján. 

4. lépés: A hipotézis vizsgálat. A hipotézis vizsgálathoz meg kell határozni az ε szinthez és  
(r-3) paraméterértékhez tartozó chinégyzet értéket és ezzel kell összehasonlítani a 
meghatározott χ2 statisztikát. Amennyiben )(2

�

2 εχχ −< r , akkor a tapasztalati 

adatok NEM MONDANAK ELLENT A NULLHIPOTÉZISNEK (�-ε) szinten. 

Ezzel a statisztika meghatározását befejeztük. 

D.) Az adatátviteli id�re vonatkozó normalitás vizsgálat eredményei 

Az egyes, nagyszámú mérésekhez tartozó χ2 aktuális értékeket, illetve a 95%-os valószin�ségi 
szinthez (ε=0.05) és (r-3) paraméterértékhez tartozó 2

�−rχ  értéket a  

�0.2.�. táblázat mutatja. A táblázat alapján megállapítható, hogy az aktuális χ2 statisztika 
minden esetben alatta marad a megadott értéknek, azaz a tapasztalati adatok nem mondanak 
ellent a H0 hipotézisnek, azaz a mért adatsor normális eloszlásúnak tekinthet�.

Byte-szám, N
(n=200, normál írás) 

Paraméter- 
érték, r

(�-ε) szinthez tartozó 

khinégyzet érték, 2
�−rχ

Aktuális 
khinégyzet érték, χ2

Döntés H0 hipotézis 
elfogadásáról

10 �5 25.0 17.2 Elfogadva 
100 �4 23.7 23.0 Elfogadva 
200 �5 25.0 19.1 Elfogadva 
256 �8 28.9 15.5 Elfogadva 

�0.2.�. táblázat. χ2-próba hipotézisének vizsgálata az egyes próbáknál 
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Az egyes mérésekhez tartozó adatátviteli id� gyakoriság diagramokat mutatják az alábbi 
�0.2.�. - �0.2.4. ábrák. Ezeken is jól látható a normális eloszlás jellege. 
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�0.2.2. ábra. Adatátviteli id� gyakoriság 
N=�00, n=200 
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�0.2.3. ábra. Adatátviteli id� gyakoriság 
N=200, n=200 

ADATÁTVITELI ID� GYAKORISÁGI DIAGRAM
normál írás, n=256 byte
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�0.2.4. ábra. Adatátviteli id� gyakoriság 
N=256, n=200 

Ezzel befejeztük a normalitásvizsgálat eredményeinek részletezését. Megállapítható, hogy 
mivel az adatátviteli id�mérés során kapott id�adatok adott byte-mennyiség esetén normális 
eloszlást követnek, ezért a továbbiakban az adatátviteli id� becslésére meghatározott 
függvények számításánál alkalmazott regresszió analízis kiinduló feltétele teljesül. 



�27

10.3. MELLÉKLET
Matematikai eljárás induktív RFID rendszer becsült 
adatátviteli id�függvényeinek meghatározására 

A.) Adatátviteli id�függvény mért adatok alapján történ� becslésének célja 

Az adatátviteli id� mérésének célja a vizsgált OMRON RFID rendszer egyes 
kommunikációs parancsaihoz tartozó adatátviteli id�függvények matematikailag leírt 
statisztikai becslése a mért adatok alapján és ehhez kiértékelési rendszer megadása. Ehhez a 
regresszióanalízis nyújt segítséget. 
A kiértékelés folyamatát az els� ID kommunikáció normál íráshoz (IDWT) tartozó 
adatátviteli id�eredményei segítségével mutatjuk be, majd ennek alapján megadjuk a további 
kommunikációs parancsokhoz tartozó mérések eredményeit is, de már eltekintve a 
részletekt�l.

B.) A becslési eljárás kiinduló feltételei 

Az elektronikus adathordozóba összesen i=256 byte mennyiség� adat vihet� át egy 
kommunikációs parancs egyszeri végrehajtása során (OMRON specifikáció). Adott 
mennyiség� byte (ij) átvitelekor s=�0 db független mérést végeztünk. Az átvitt byte-ok 
mennyisége (xi) -, amely determinisztikus változó, értéke i=�÷256 byte között változott. Az 
egyes mérési helyeken (xi) felvett �0 mérés id�eredménye (tij) normalitás vizsgálat alapján 
normális eloszlású valószin�ségi változó (�0.2. MELLÉKLET), így jellemezhet� várható 
értékével (�0.3.�.)

s

t

t

s

j
ij

i

∑
== �

 [ms] (�0.3.�.)

és tapasztalati szórásával (�0.3.2.)

�

)(
�*

−

−
=
∑
=

s

tt

S

s

j
iij

xi
 [ms], (j=�,2,...,s) (�0.3.2.),

ahol s - adott xi helyen a mérések száma (s=�0),
 tij - az i-edik helyen a j-edik mérés eredménye [ms], 
 i - az átvitt adatmennyiség (i=�,2,...,256 byte). 

Meghatároztuk a tapasztalati szórás százalékos arányát a számított átlagértékhez 
képest (∆i), ami megmutatja, hogy milyen jó közelítéssel egyezik meg a mérések várható 
értéke ez egyes mérési eredményekkel. Számítása a (�0.3.3.) képlet alapján: 

�00
*

⋅=∆
i

x

i t

S
i  [%] (�0.3.3.).

Az átlagértékhez képest a tapasztalati szórás százalékosan tized nagyságrend� lett. Ez azt 
jelenti, hogy a kiszámított átlagértékek jól reprezentálják az egyes mérési eredményeket. A 
�0.3.�. ábrán látható diagram a ∆i értékeket ábrázolja az átvitt adatmennyiség függvényében. 
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Amellett, hogy a tapasztalati szórásnak a várható értékhez viszonyított aránya sehol sem 
haladja meg a 0.5 %-ot, meg kell 
jegyezni, hogy minél kevesebb adatot 
kívánunk átvinni, annál 'bizonytalanabb' 
az adatátviteli id� alakulása az adatátviteli 
folyamat során. 
Ennek magyarázata, hogy kis mennyiség�
adat átvitele esetén az id�összetev�k
közül a host kommunikációs id� (PLC-
R/W fej között) a domináns az alacsony 
szint� kommunikáció (R/W fej-
DC között) idejéhez képest. A host 
kommunikáció ideje pedig 
nagymértékben függ az LSS vezérl�
program programfutási ciklusidejét�l és 
struktúrájától. Kis számú adat átvitele esetén ez 'bizonytalanabbá' teszi az adatátviteli id�
meghatározását. 

Ha az id�átlagokat ábrázoljuk az átvitt byte-ok függvényében, - ahogy ez a �0.3.2. és 
�0.3.3. ábrákon látható - akkor egy lineáris lépcs�s függvényt kapunk. A függvény �6 byte-
onként linearitást mutat, majd egy konstans taggal eltolódva újra lineáris. Ez a protolol 
sajátosságaiból adódik. Ennek megfelel�en a továbbiakban a 256 byte-os intervallumot 
�6 részre osztjuk (átvitt �6 szavanként) és minden részintervallumra külön vizsgáljuk a 
regressziós görbét. 
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�0.3.2. ábra. Normál írás és olvasás mért 
adatátviteli id�függvénye (Y=20 mm) 

AUTOMATIKUS ÍRÁS (IDAW) ÉS OLVASÁS (IDAR)

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

900,00

1000,00

1100,00

1200,00

0 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192 208 224 240 256

Átvitt byte-k száma [db]

tIDAW, tIDAR
[ms]

tIDAW(átlag) [ms]

TAT(írás) [ms]

tIDAR(átlag) [ms]

TAT(olv) [ms]

�0.3.3. ábra: Automatikus írás és olvasás 
mért adatátviteli id�függvénye (Y=20 mm) 

C.) Els� lépés: Normális eloszlású valószin�ségi változó regressziója egy 
független változóra 

Ebben a pontban regressziós egyeneseket határozunk meg az egyes részintervallumokhoz 
tartozó mérési eredmények átlagához, figyelembe véve az egyes xi pontokhoz tartozó 
tapasztalati szórásokat is. A lineáris regressziót alkalmazva (�0.3.4.):

)(ˆˆˆ )(' xxabt k
ikkk −⋅+= [ms] (k=0,�,....,�5) (�0.3.4.),

ahol

kt̂  - a becsült adatátviteli id�függvény a k-adik intervallumra vonatkoztatva [ms], 

A tapasztalati szórás %-os aránya a várható értékhez
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�0.3.�. ábra. A tapasztalati szórás/várható érték 
%-os aránya az átvitt byte-ok függvényében 
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kâ  - a becsült adatátviteli id�függvény iránytangense k-adik intervallumra vonatkoztatva 

[ms], 

kb̂  - a becsült adatátviteli id�függvény iránytangense k-adik intervallumra vonatkoztatva 
[ms/byte], 

)(k
ix  - a k-adik intervallumba tartozó átvitt byte-mennyiség [byte] (i=�,2,...,�6 byte), 

x  -  a k-adik intervallumba tartozó byte-ok számtani átlaga: 
�6

�6

�

)(∑
== i

k
ix

x .

Ekkor az kâ  és 'ˆ
kb  paramétereket a legkisebb négyzetek módszere alapján határozhatjuk meg. 

Mivel az egyes xi helyeken a szórás értéke különböz� lehet, ezért az egyes tagokat a 
szórásnégyzettel fordított arányban súlyozzuk. A súlyozó érték (�0.3.5.):
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k
ix

k
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S
w =  (�0.3.5.).

A minimalizálandó kifejezés (�0.3.6):
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A továbbiakban meghatározzuk egyrészt a súlyozott összátlagot ( )(kt ) a (�0.3.7.) összefüggés 

szerint, amely a konstans paraméter is egyben ( 'ˆ
kb )
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másrészt az xi pontok (s*wi)-vel vett súlypontját ( x ), továbbá a második és vegyes 
momentumokat ( xx ⋅ , m). 
Ezek alapján a tapasztalati regressziós együttható (iránytangens) ( kâ ) értéke (�0.3.8):
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Itt 'ˆ
kb  és kâ  független valószin�ségi változók, mindkett� normális eloszlású, és a megfelel�

állandók torzítatlan becslései. Szórásnégyzetük: 
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A további vizsgálatok érdekében meg kell határozni a tapasztalati regressziós egyenes 

Y metszékét ( kb̂ ) is, ami az alábbi (�0.3.��.) képlettel számítható: 

xabb kkk ⋅−= ˆˆˆ '  (�0.3.��.).

A megadott számítási eljárás alapján meghatároztuk az egyes tapasztalati regressziós 

egyenletek paramétereit mind a �6 intervallumhoz. A kiszámított kâ , illetve 'ˆ
kb  és 

kb̂  értékeket ábrázoltuk a �0.3.4. és �0.3.5. ábrákon. 

A regresszióanalízis alapján megállapítható, hogy az iránytangensekre ( kâ ) fektetett 

egyenes regressziós együtthatója zérus, ami azt jelenti, hogy a meghatározott regressziós 
egyenesek ( kt̂ ) párhuzamosak egymással. Az Y metszékek linearitást mutatnak, ami azt 

jelenti, hogy azonos lépésköz van két egymást követ� intervallum tapasztalati regressziós 
egyenese között. 
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�0.3.5. ábra. Az egyes intervallumokhoz tartozó 
becsült '

kb  paraméterek és Y metszékek (bk)

Kiszámítottuk és ábrázoltuk az intervallumok egyes pontjaihoz tartozó becsült statikus 
adatátviteli id� ( )(k

it ) relatív eltérését a mért id�értékek átlagához képest ( )(k
it ) az alábbi 

(�0.3.�2.) képlet alapján: 
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Az els� (k�=0) és az utolsó (k�6=�5)
intervallumra vonatkozó )(k

iδ  értékeket 

a �0.3.6. ábra mutatja. Megállapítható, 
hogy az eltérés csak tized százalékos, 
ami kielégít�. Ugyanakkor itt is látszik, 
hogy kevés adat átvitele esetén nagyobb 
a bizonytalanság a becslésben is. 
Megjegyzend� az is, hogy a regresszió 
korrelációs együtthatója minden esetben 
99.98 % feletti értéket adott, ami azt 
jelenti, hogy a pontsorozatokra fektetett 
egyenesek szinte tökéletesen 
illeszkednek a pontsorozatra. 

Az eddigiek alapján megadható egy 
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olyan általános leíró egyenlet az adatátviteli id� meghatározására, amelynek 

iránytangense ( Â ) az egyes intervallumok iránytangenseinek átlaga, Y metszéke pedig az 
intervallumokhoz tartozó Y metszékekre illeszked� regressziós egyenes Y metszéke. 

D.) Második lépés: Az általános leíró egyenlet paramétereinek meghatározása 

D.a.) Az iránytangens ( Â ) meghatározása

Az egyes �6 byte-os intervallumokra meghatározott m=�6 darab iránytangensre, mint 
normális eloszlású valószin�ségi változókra jellemz� várható értékük és szórásuk. Ennek 

megfelel�en az átlagos iránytangens ( Â ) az alábbi (�0.3.�3.) képlettel számítható: 

m

a
A k

k∑
==

�5

0

ˆ
ˆ  [ms/byte] (�0.3.�3.).

A tapasztalati szórás (�4) pedig a (�0.3.�4.) kifejezés szerint 
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A Student-eloszlás alapján az iránytangenshez ( Â ) megadható egy 95%-os szinthez tartozó 
konfidencia intervallum (�0.3.�5.) szerint: 

05.0)ˆˆ(
**

=⋅+≤≤⋅−
m

S
tAA

m

S
tAP A

p
A

p  (�0.3.�5.),

ahol
tp - a 95 %-os valószin�ségi szinthez és (m-�) szabadságfokhoz tartozó kritikus érték 

(Student-táblázatból) 
A konfidencia-intervallumhatárokat illetve az átlagos iránytangenst mutatja a �0.3.7. ábra. 

IRÁNYTANGENS (a) - IDWT
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Intervallumok

Becsült iránytangens 
[ms/byte]

becsült a

abecsült(átlag)

abecsült(átlag)-[t(student)*Sa(átlag)]

abecsült(átlag)+[t(student)*Sa(átlag)]

B BECSÜLT Y METSZÉK KONFIDENCIA-SÁVJA
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Intervallumok

bk, B, AH, FH [ms]

Becsült bk

Bk(becsült)

AH(95%)=Bk(becsült)-t(Student)*SBk(becsült)

FH(95%)=Bk(becsült)+t(Student)*SBk(becsült)

�0.3.7. ábra. Átlagos iránytangens és 
konfidencia-intervalluma

�0.3.8. ábra. kb̂  paraméterekre fektetett 

regressziós egyenes és 95%-os konfidencia-
intervalluma 
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D.b.) Az Y metszék ( B̂ ) meghatározása

Az egyes intervallumoknál kiszámított Y metszékek linearitást mutatnak, ami azt jelenti, 
hogy az egymást követ� intervallumokra fektetett regressziós egyenesek azonos távolságra 
vannak egymástól, azaz a lépésköz (C) állandó. Ennek megfelel�en az egyes 
intervallumokhoz tartozó m=�6 darab Y metszékre, mint normális eloszlású valószin�ségi 
változóra illeszthet� egy regressziós egyenes ( B̂ ), amelynek egyenlete (�0.3.�6.):

)(ˆ'ˆˆ kkB −⋅+= αβ [ms] (k=0,�,...,�5) (�0.3.�6.),

ahol

k - az intervallum sorszámok átlaga: 
m

k
k k

∑
==

�5

0 ,

'β̂  - az Y metszékekhez tartozó regressziós egyenes konstans paramétere [ms/byte], 

Ĉˆ =α - a lépésköz, az Y metszékekhez tartozó regr. egyenes iránytangense [ms/byte]. 

A regressziós egyenes paraméterei az alábbi módon határozhatók meg: 

m

b
k

k∑
==

�5

0

ˆ

'β̂  (�0.3.�7.)

és

2
�5

0

�5

0

)(

)(ˆ

ˆˆ

kk

kkb
C

k

k
k

−

−⋅
==
∑

∑

=

=α (�0.3.�8.).

A reziduális szórásnégyzet ( 2
rS ): 

2

)ˆˆ(
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m

Bb
S k

kk

r  (�0.3.�9),

ahol

kB̂  - a k-adik sorszámú intervallumhoz tartozó becsült Y metszék. 

A becsült regressziós egyenes paraméterei (α, β') varianciájának becslése az alábbi módon 
adható meg (�0.3.20), (�0.3.2�) [253]: 

m

S
S r

2
2
� =β  (�0.3.20.)

és

∑
=

−
=

�5

0

2
2

)(
k

r

kk

S
Sα  (�0.3.2�.).
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A becsült regressziós egyenes varianciájának becslése ( )ˆ(2 BS ) pedig (�0.3.22.) összefüggés 
szerint 

)
)(

)(�
()ˆ(

�5

0

2

2
22

∑
=

−

−+⋅=

k

r

kk

kk

m
SBS  (�0.3.22.).

A regressziós egyenes Y tengelymetszéke pedig: 

x⋅−= αββ ˆ'ˆˆ  (�0.3.23.).

A számításokat elvégezve a �0.3.8. ábra mutatja a kapott regressziós egyenest és a 
hozzátartozó 95%-os szinthez megadott konfidencia-intervallumot. Megjegyzend�, hogy a 

korrelációs együttható (r) r=0.9999 értéket ad, ami azt jelenti, hogy a kb̂  paraméterekre 

fektetett B̂  regressziós egyenes tökéletesen illeszkedik a pontsorozatra. 

E.) Utolsó lépés: A becsült statikus adatátviteli id�függvény meghatározása 

Az eddigi számítások alapján megadható az az általános egyenlet, amellyel becsülni lehet 

az adatátviteli id�függvényt (jelen esetben normál írásra vonatkozóan). Jelölje ezt IDWT
cT̂ ,

képlete (24): 

)ˆ(ˆˆ IDWTIDWT
i

IDWTIDWT
c kCxAT β+⋅+⋅=  (�0.3.24.),

ahol
IDWT

cT̂  - a becsült átlagos adatátviteli id� xi byte átvitele esetén [ms] normál írásnál, 
xi - az átvitt byte-ok száma (i=�,2,...,256) [byte], 
k - az az intervallum, amelybe xi byte tartozik, 

Â  - az egyes intervallumokhoz tartozó regressziós egyenesek átlagos becsült 
iránytangense [ms/byte] - az adatátvitel adatátviteli sebessége, 

Ĉ  - lépésköz - két egymást követ� intervallumhoz tartozó regressziós egyenesek becsült 
távolsága [ms] - A kommunikációs protokol �6 byte-onkénti adatverifikációjának 
végrehajtásához szülséges átlagos id�,

β̂  - a becsült kb̂  paraméterekre fektetett regressziós egyenes Y metszéke [ms] - A 

protokol által meghatározott host kommunikáció id�szükséglete alacsony szint�
kommunikáció nélkül. 

A paraméterértékeket és a hozzájuk tartozó tapasztalati szórásokat a �0.3.�. táblázatban adtuk 
meg. 

Els�
ID parancs 

Iránytangens 
Iránytangens 

szórása 
Lépésköz 

Lépésköz 
szórása 

Y metszék 
Y metszék 

szórása 
Normál

írás
IDWTÂ [ms/byte] 

IDWT

A
S

ˆ
IDWTĈ [ms] IDWT

C
S ˆ

IDWTβ [ms] 
IDWTS β̂

(IDWT) �.68�3 0.0079 30.3550 0.0497 73.�032 0.4375 

�0.3.�. táblázat. Els� ID kommunikációra vonatkozó normál írás becsült adatátviteli 
id�függvényének paraméterértékei 
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Ezzel az els� ID kommunikációra vonatkozó normál írás becsült adatátviteli id�függvényének 
meghatározását befejeztük. 

F.) Az egyes kommunikációs parancsokhoz tartozó regressziós egyenesek és 
becsült paramétereik a mérési adatok alapján 

Az eddigiek alapján minden kommunikációs parancshoz (ID**) megadható egy becsült 
adatátviteli id�függvény a �0.3.25. egyenlet szerint 

)ˆˆ(ˆˆ ******** IDID
i

IDID
c kCxAT β+⋅+⋅=  (�0.3.25.),

melynek paraméterei ( **ˆ IDA , **ˆ IDβ  és **ˆ IDC ) a megfelel� adatátviteli id� méréssorozat adatai 

alapján meghatározhatók. 
Az es� és további ID kommunikációhoz tartozó egyes kommunikációs parancsokhoz (IDWT, 
IDRD, IDAW, IDAR) különböz� érték� paraméterek tartoznak. Ezeket a paraméterértékeket 
foglalja össze az alábbi �0.3.2. táblázat. 

Els� / További 
ID kommunikáció 

ID parancs típusa (ID**) 

Iránytangens 
**ˆ IDA  [ms/byte] 

Y metszék 
**ˆ IDβ  [ms] 

Lépésköz 
**ˆ IDC  [ms] 

Normál írás-IDWT 1.6813 / 1.6833 73.1032 / 52.7360 30.3550 / 30.2602 
Automatikus írás-IDAW 1.6824 / 1.6834 73.6998 / 52.7708 30.2259 / 30.2592 
Normál olvasás-IDRD 0.8397 / 0.8416 39.6655 / 19.1959 10.7629 / 10.6801 
Automatikus olvasás-IDAR 0.8400 / 0.8419 40.5119 / 19.4611 10.6015 / 10.6374 

�0.3.2. táblázat. Az els� és további ID kommunikációkhoz tartozó egyes ID parancsok becsült 

átlagos adatátviteli id�függvényének paraméterei ( **ˆ IDA , **ˆ IDβ  és **ˆ IDC )

A �0.3.3. táblázat az egyes becsült paraméterek szórását mutatja. Jól látható, hogy az azonos 
típusú automatikus és normál parancsokhoz tartozó regressziós egyenesekhez a paraméterek 
értékei közötti eltérés kisebb, mint a szórásuk. Tehát az automatikus és a normál eset tényleg 
nem tér el szignifikánsan egymástól, ahogy ezt állítottuk is. 

Els� / További 
ID kommunikáció 

ID parancs típusa (ID**) 

Iránytangens szórása 
**

ˆ
ID

A
S  [ms/byte] 

Y metszék szórása 
**

ˆ
IDS β  [ms] 

Lépésköz szórása 
**

ˆ
ID

C
S  [ms] 

Normál írás-IDWT 0.0079 / 0.0029 0.4375 / 0.1890 0.0497 / 0.0215 
Automatikus írás-IDAW 0.0086 / 0.0044 0.4375 / 0.3728 0.0497 / 0.0423 
Normál olvasás-IDRD 0.0057 / 0.0028 0.5567 / 0.1848 0.0632 / 0.0210 
Automatikus olvasás-IDAR 0.0066 / 0.0029 0.2968 / 0.2721 0.0337 / 0.0309 

�0.3.3. táblázat. Az els� és további ID kommunikációkhoz tartozó egyes ID parancsokhoz 
becsült átlagos adatátviteli id�függvény-paramétereinek szórása ( **

ˆ
ID

A
S , **

ˆ
IDS β  és **

ˆ
ID

C
S )
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10.4. MELLÉKLET
Az egyes ID parancsokhoz tartozó els� és további mért 
adatátviteli id�k vizsgálata - az ébredési id� meghatározása 

Ebben a mellékletben a vizsgált RFID rendszer adatátviteli id�függvényeinek mérésével 
kapcsolatban az egyes ID parancsoknál az els� ID kommunikáció és az els� kommunikációt 
követ�, további ID kommunikációk adatátviteli id� eredményei közötti összefüggéseket 
vizsgáljuk. A vizsgálatra azért van szükség, mert alapvet�en kétféle adatátviteli id�t mértünk 
a mérések során. Az els� ID parancs kiadásakor hosszabb adatátviteli id�t regisztráltunk, mint 
a rákövetkez� összes többi ID kommunikáció esetén függetlenül az ID parancs típusától. 
Ebb�l arra lehet következtetni, hogy az els� ID kommunikációk során a vizsgált elektronikus 
adathordozó feltölt�désének (ébredésének) id�szükségletével n�tt az adatátviteli id�. A 
további kommunikációk során, mivel azok közvetlenül az els� ID kommunikáció befejezése 
után, illetve az el�z� ID parancs végrehajtása után (� PLC ciklusid�vel kés�bb) kerültek 
végrehajtásra, miközben a mágneses tér folyamatosan táplálta az adathordozót, ez a 
feltölt�dési folyamat már nem áll fenn! 

A.) Az egyes ID parancsokhoz tartozó els� és további ID kommunikációk 
adatátviteli id�különbségének vizsgálata 

A vizsgálat alapjául az egyes ID parancsok (ID**) és különböz� átvitt adatmennyiség (Nj,
j=�÷256) esetén mért �0 adatátviteli id�adat átlaga szolgál mind az els� ID parancs 
végrehajtásakor, mind pedig a további ID parancsnál. 
(Megjegyzés: A további ID parancsokhoz tartozó id�k mérésekor az els� kiadott ID parancs 
idejét nem regisztráltuk, csak az utána következ� �0 id�adatot. Az els� ID parancs idejének 
mérésekor pedig két másodpercenként adtunk ki ID parancsot, amely lehet�vé tette, hogy az 
adathordozó töltöttsége ezid� alatt megsz�njön, lévén nincs közben megfelel� mágneses 
térb�l származó energiaátvitel.) 
Az egyes ID parancsokhoz tartozó els� és további adatátviteli id�átlagokat ( **

,
ID

Nels� j
t **

,
ID

Ntovábbi j
t )

az átvitt byte-mennyiség függvényében egy Excel munkalapba rendeztük, majd az egyes átvitt 
byte-mennyiséghez tartozó els� és további id�átlagokat kivontuk egymásból. A kapott 
id�különbségeket átlagoltuk, szórásukat meghatároztuk, lévén normális eloszlásúnak 
tekinthet� a sokaság (�0.2. MELLÉKLET). Az Excel táblázatból kiválasztottuk a minimális 
és maximális átlagos id�értékeket és meghatároztuk a kapott sokaság relatív szórását. Ezeket 
az adatokat tartalmazza az alábbi �0.4.�. táblázat. 

Adatátviteli id�különbség ID kommunikáció típusa Összadat
**

,
**
,

ID
Ntovábbi

ID
Nels� jj

tt − Aut. olv. 
(IDAR) 

Aut. írás 
(IDAW) 

Norm. olv. 
(IDRD) 

Norm. írás 
(IDWT) 

(IDAW+IDAR+
IDRD+IDWT) 

Átlag - Ébredési id� [ms] 20.73 20.67 20.74 20.70 20.71
Szórás [ms] 0.1229 0.1370 0.1200 0.1345 0.1317 
Relatív szórás [%] 0.5929 0.6627 0.5788 0.6499 0.6359 
Minimum érték [ms] 20.41 20.26 20.42 20.30 20.26 
Maximum érték [ms] 21.10 20.97 21.00 21.07 21.10 

�0.4.�. táblázat. Az els� és további ID kommunikációk közötti id�különbségek statisztikai 
jellemz�i
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A �0.4.�. ábra pedig az egyes id�átlagok különbségét mutatja és azok szórását. 
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Átvitt adatmennyiség [byte]

∆∆∆∆t
id�

[ms]

∆t-IDAR

∆t-IDAW

∆t-IDRD

∆t-IDWT

∆t-összátlag
(IDWT+IDRD+
IDAW+IDAR)

�0.4.�. ábra. Az egyes ID parancsoknál mért els� és további ID parancsokhoz tartozó mért 
id�átlagok id�különbségeinek alakulása az átvitt byte-mennyiség függvényében 

A �0.4.�. táblázat és �0.4.�. ábra alapján megállapítható, hogy nincs szignifikáns különbség 
az egyes ID parancsoknál kapott id�különbségekben. 

B. Ébredési id� meghatározása 

Az A.) pontban leírtak alapján kimondható tehát, hogy az átlagos ébredési id� ( ébrt )

nagysága független az ID parancs típusától és az átvitt adatmennyiségt�l adott RFID rendszer 
esetén. Az egyes ID parancsokhoz (ID**) tartozó ébredési id� ( **ID

ébrt ) az átvitt byte-

mennyiséghez (Nj, j=�÷256 byte) tartozó els� és további id�átlagok ( **
,

ID
Nels� j

t **
,

ID
Ntovábbi j

t )

különbségének átlagaként határozható meg az alábbi (�0.4.�.) összefüggés alapján: 

n

tt

t

ID
Ntovábbi

n

j

ID
Nels�

ID
ébr

jj
)( **

,

256

�

**
,

**

∑
=

=

−
=  [ms] (�0.4.�.).

Az ID parancstól független ébredési id� ( ébrt ) pedig az egyes ID kommunikációs 

parancsokhoz tartozó átlagos ébredési id�k ( **ID
ébrt ) átlagából számítható (�0.4.2) szerint: 

m

t
t

m

i

ID
ébr

I
ébr

∑
=

==

4

�

**

 [ms] (�0.4.2.).

A vizsgált RFID rendszerre a kiszámított átlagos ébredési id�: ébrt =20.7� ms. 



10.5. MELLÉKLET
'STATIC' mér�rendszer induktív RFID rendszerek statikus 
adatátviteli tartományának meghatározására 

A.) A 'STATIC' mér�rendszerrel szemben támasztott követelmények 

A 'STATIC' mér�rendszer feladata induktív RFID rendszerek statikus adatátviteli 
tartományának meghatározása. A kifejlesztett 'STATIC' mér�rendszernek az alábbi 
követelményeknek kellett megfelelnie: 

- a mérési folyamat és a mérési eredmények reprodukálhatók legyenek, 
- a mér�rendszer irányítása alsó szinten PLC-vel, fels� szinten PC-vel történjen, 
- a vizsgálandó induktív RFID rendszerek csatlakoztathatóságának biztosítása a 

kommunikációt vezérl� PLC-hez, 
- a PLC szabványos RS232 soros vonalon történ� csatlakoztatásának biztosítása a 

fels�szint� irányítást végz� PC-hez, 
- az egyes mérések automatikus végrehajtása, 
- a PLC-vel történ� valós idej� adatgy�jtés megoldása és adatok raktározása a mérés 

befejez�déséig, 
- az egyes mérések befejezésekor a PLC-b�l PC-be történ� off-line adatátvitel megoldása. 

PC-n belül pedig egy adott tartományméréshez tartozó összes mért adat letárolására 
szolgáló adatbázis létrehozása, illetve az adatok sz�résének és 
továbbfeldolgozhatóságának biztosítása grafikus ábrázolás el�készítéséhez, 

- az adatátviteli tartomány meghatározásához az egyik RFID elem legalább kétdimenzióban 
történ� mozgatásához szükséges berendezés biztosítása. Maximálisan bejárható tér: 
500*500*500 mm, 

- a statikus adatátviteli tartomány mérése raszterpontokban történjen. RFID rendszert�l
függ�en a raszterpontok távolsága tetsz�legesen állítható legyen. A raszterpontokba 
pozicionálás pontossága minimum 0.0� mm, 

- az egyes raszterpontokban végrehajtott mérések száma (n) állítható legyen. 

B.) A 'STATIC' mér�rendszer felépítése 

A fenti követelményeknek megfelel�en az olvasó egység és az elektronikus adathordozó az 
egymáshoz viszonyított elhelyezkedésük precíz beállítása érdekében egy ipari mikroszkóp 
tárgyasztalára és okulártartójára lettek felszerelve (�0.5.�. ábra). 

X
Z

Y

Mikroszkóp tárgyasztal
Adathordozó (DC)

Író/olvasó (R/W) fej

POWER
CPU IN OUTID

PLC
PC

�0.5.�. ábra: Az R/W fej és az adathordozó elhelyezése az ipari mikroszkópon 
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Az adathordozó került a mikroszkóp tárgyasztalára, az R/W fej pedig a mikroszkóplencse 
helyére befogható - erre a célra külön legyártott - felfogó szerkezettel rögzített. 

Az adathordozó R/W fejhez viszonyított távolságát Y irányban a mikroszkóplencse 
függ�leges mozgatásával Y=0÷500 mm tartományon belül lehet állítani század milliméter 
pontosságú mér�hasábok segítségével. Az adathordozó nullpontjának R/W fej nullpontjához 
viszonyított X irányú (és Z irányú) távolságát a tárgyasztal vízszintes irányú elmozdításával 
lehet megvalósítani X=±250 mm-ig (Z=±250 mm-ig) 0.0� mm pontossággal. A mikroszkóp 
fixen rögzített, masszív asztalra volt helyezve, vízszintes síkban vízmértékkel 
kiegyensúlyozott. A mérések megkezdése el�tt a DC és az R/W fej egymáshoz képesti 
nullpozícióját be kell állítani azok geometriai méretei alapján a mikroszkóplencse 
segítségével. 

C.) A 'STATIC' mér�rendszer szoftver környezete

Az R/W fej és adathordozó közötti statikus adatátvitelt PLC-re írt LSS program vezérli, 
továbbá a vissza- és kiolvasott adatokat átmenetileg a PLC memória DM területére átírja. A 
mérés indítását, vizuális 
nyomonkövetését, az adatok 
megjelenítését, a hibás és helyes 
olvasások számát illetve az 
adatok referenciával való 
összehasonlítását és az 
eredmények adatbázisba 
helyezését egy a Visual Basic 
programozói környezetben 
megírt (IDENT nev�) program 
végzi, illetve annak segítségével 
PC-r�l lehet végrehajtani. A 
program által a PC 
kommunikálni képes a PLC-vel, 
onnan minden mérési eredményt 
be tud olvasni és értékelés után a 
kapott eredményeket az 
MS Access szoftverben 
megnyitott adatbázisba helyezi. 
Az MS Access szoftver alkalmas 
a nagyszámú mérési eredmény tárolására és itt végezhet� el az adatátviteli tartományok 
kiértékelésének egy része. Az így összeálló szoftvercsomagnak a hardver rendszerben való 
elhelyezkedését mutatja a �0.5.2. ábra. A mérést a számítógép képerny�jén látható 
vizuálablak segítségével lehet lefolytatni. 

D.) A 'STATIC' mér�rendszerrel végzett mérési folyamat 

A mikroszkópon az R/W fej adathordozótól való Y távolságának mér�hasábbal történ�
beállítása után a VISUAL BASIC általunk készített vizuálablakában rögzítjük ezt az értéket. 
Rögzítjük, hogy mennyi mérést (n) kívánunk végezni egy raszterpontban. A mikroszkóp 
tárgyasztalán fixen rögzített adathordozót X irányban alapértelmezésben � mm-enként 
léptetjük, és pontonként végrehajtjuk az n számú mérést, amit a VISUAL BASIC program 
vezérel és a PLC LSS program hajt végre. A mérés automatikus végrehajtása során az 
R/W fej egy 2 byte-os szót (� csatorna, �6 bit) ír a DC-be, majd onnan visszaolvassa azt 'n'-
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�0.5.2. ábra. A 'STATIC' mér�rendszer szoftvercsomagja 
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szer egymásután (írás/feltételes olvasás ciklus). Ezt követ�en egy, már a DC-be el�re, �00%-
os biztonsággal beírt 2 byte-os szót olvas ki 'n'-szer (olvasási ciklus). Minden egyes mérés 
végén a vissza- és kiolvasott adatok összehasonlításra kerülnek a referencia adatokkal, 
melynek eredményeképpen a vezérl� program dokumentálja a sikeres és sikertelen 
kommunikációk számát. A raszterpontok közötti váltások közben mindig betápláljuk az 
aktuális X értékeket is. Mindez jól nyomonkövethet� a mér�helyre telepített számítógép 
monitorán látható vizuálablak segítségével. 

E.) A 'STATIC' mér�rendszerrel végzett mérés mérési adatainak feldolgozása 

Az egyes mérési eredményeket a VISUAL BASIC program egy MS ACCESS 
adatállományba menti. Az itt felhalmozódott adatok szolgálnak a mérési eredmények 
kiértékelésére. A mérések során az alábbi �0.5.�. táblázatban megadott formában kerülnek az 
adatok az MS ACCESS �.� relációs adatbáziskezel�be letárolásra, hogy a kiértékelés 
adataiként szolgáljanak. 

X irány Y irány
Sikertelen 

írások száma 
Sikertelen felt. 

olvasások száma 
Sikertelen 

olvasások száma 
Hibás
adat

-70.00 (mm) �.00 (mm) �0 �0 �0 0 
...      

60.00 (mm) �.00 (mm) �0 �0 �0 0 

�0.5.�. táblázat. Statikus adatátviteli tartomány mérés kiértékelésének kiinduló adatai 

A mérés feldolgozása során a kiértékelend� adatokat a megfelel� MS ACCESS lekérdezések 
létrehozásával igény szerint lehet rendszerezni és sz�rni. Az alkalmazott sz�rési elvek:

- 'n' számú sikeres kommunikációhoz tartozó raszterpontok sz�rése,
- hibás kommunikációkhoz tartozó raszterpontok sz�rése (függetlenül attól, hogy pontosan 

mennyi hibás). 
A diagramok ábrázolhatósága érdekében a sz�rt adatokat megfelel� bontásban EXCEL 5.0 
táblázatkezel�be lehet exportálni, ahol a következ� adatátviteli tartományok ábrázolhatók: 

a. Csak olvasás - �00%-os tartomány (0 hiba)   - pl. �0.5.3. ábra, 
b. Csak olvasás - bizonytalan tartomány (�-9 hiba)  - pl. �0.5.4. ábra, 
c. R/W írás - �00%-os tartomány (0 hiba), 
d. R/W írás - bizonytalan tartomány (�-9 hiba), 
e. R/W feltételes olvasás - bizonytalan tartomány (�-9 hiba). 

�0.5.3. ábra. Csak olvasás, �00%-os ideális 
statikus adatátviteli tartomány 

(0 hiba, Z=0) 

�0.5.4. ábra. Csak olvasás bizonytalan ideális 
statikus adatátviteli tartomány 

(�-9 hiba, Z=0) 
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10.6. MELLÉKLET
'DINAMIC' mér�rendszer induktív RFID rendszerek 
dinamikus adatátviteli tartományának meghatározására 

A.) A 'DINAMIC' mér�rendszerrel szemben támasztott követelmények 

A 'DINAMIC' mér�rendszer feladata induktív RFID rendszerek dinamikus adatátviteli 
tartományának meghatározása. A kifejlesztett 'DINAMIC' mér�rendszernek az alábbi 
követelményeknek kellett megfelelnie: 

- a mérési folyamat és a mérési eredmények reprodukálhatók legyenek, 
- a mér�rendszer irányítása alsó szinten PLC-vel, fels� szinten PC-vel történjen, 
- a vizsgálandó induktív RFID rendszerek csatlakoztathatóságának biztosítása a 

kommunikációt vezérl� PLC-hez, 
- a PLC szabványos RS232 soros vonalon történ� csatlakoztatásának biztosítása a 

fels�szint� irányítást végz� PC-hez, 
- az egyes mérések automatikus végrehajtása, 
- a PLC-vel történ� valós idej� adatgy�jtés megoldása és adatok raktározása a mérés 

befejez�déséig, 
- az egyes részmérések befejezésekor a PLC-b�l PC-be történ� off-line adatátvitel 

megoldása. PC-n belül pedig egy adott tartományméréshez tartozó összes mért adat 
letárolására szolgáló adatbázis létrehozása, illetve az adatok továbbfeldolgozhatóságának 
biztosítása grafikus ábrázolás el�készítéséhez, 

- olyan motorokkal ellátott, legalább két dimenzióban tetsz�leges pályagörbe mentén 
mozgatható elemmel rendelkez� berendezés biztosítása, amely lehet�vé teszi legalább az 
egyik RFID elem automatikus mozgatását a várható tartomány méreteken túl is. A 
horizontálisan maximálisan bejárható tér: 500*�000 mm, 

- az orientációs vizsgálatoknál az RFID elemek egymáshoz viszonyított geometriai 
beállításának egyszer� végrehajthatósága érdekében az egyik RFID elem 
háromdimenzióban történ� mozgatásához szükséges tartószerkezet biztosítása. 

- a dinamikus adatátviteli tartomány mérése adott osztásnak megfelel� távolságokban 
végrehajtható legyen. RFID rendszert�l függ�en az osztásközök távolsága tetsz�legesen 
állítható legyen. Pozicionálási pontosság minimum 0.� mm, 

- az egyes osztástávolságokban végrehajtott mérések száma (n) állítható legyen. 

B.) A 'DINAMIC' mér�rendszer felépítése

A 'DINAMIC' mér�rendszer felépítését mutatja a �0.6.�. ábra. A vizsgálandó 
RFID rendszer olvasó egysége egy 
lineárasztal Y irányú tengelyén egy 
megfogó keretre van fixen felszerelve 
úgy, hogy az elektronikus 
adathordozónak legyen ideje 
felgyorsulni az olvasó egység 
adatátviteli tartományának elérése el�tt
a megadott sebességre, illetve legyen 
helye a tartomány elhagyása után a 
megállásra. Az adathordozó a 
lineárasztal X irányú tengelyének 

INP
OUT

CPU
TÁP

ID

X

Y

SM2000 vezérl�berendezés

ID PLC

PC

Lineárasztal

Olvasó egység

Elektronikus
adathordozó

Jelosztó er�sít�

X motor

Y motor

Z

�0.6.�. ábra. 'DINAMIC' mér�rendszer felépítése 
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tárgyasztalán egy megfogó keretre van felszerelve. A megfogó keret lehet�séget biztosít az 
adathordozó olvasó egységhez viszonyított orientációjának tetsz�leges beállítására, kivéve az 
X tengely körüli elforgatást. 

Az X-Y asztalt két léptet�motor hajtja. Elérhet� maximális sebesség: 0.� m/s (20000Hz). 
Az X motor végzi az adathordozó X irányú egyenletes sebesség� mozgatását, az Y motor 
pedig Y irányban képes léptetni a DC-t az olvasó egységhez képest. 

Az X-Y asztal léptet�motorjai az SM2000 univerzális tengelyvezérl� berendezéshez 
csatlakoznak. A vezérl�egység interaktív módon programozható, melynek segítségével az 
asztal tetsz�leges mozgáskombinációja megvalósítható. A vezérl�berendezés a CNC
vezérl�funkcióin kívül magában foglal egy PLC-t is, amely az I/O port állapotát figyelve 
irányítja a CNC program lefutását. 

Az olvasó egység egy ID PLC-hez csatlakozik. Az ID PLC kimenetein keresztül 
vezérl�jeleket képes az SM2000 PLC-jének kiadni, illetve bemeneteire érkeznek az SM2000 
válaszjelei. Az ID PLC gyorsszámláló bemenetén fogadja az SM2000 által az X motornak 
kiadott vezérl� impulzusokat, amelyet SM2000 megfelel� csatlakozó kimenetér�l
leágaztattunk. 

A PC szabványos RS232 soros vonali porton csatlakozik az ID PLC-hez, amelyen 
keresztül a mérés során on-line módon kommunikál. 

C.) A 'DINAMIC' mér�rendszer szoftver környezete 

A 'DINAMIC' mér�rendszerrel végrehajtott mérések végrehajtását az alábbi három 
szoftver segíti: 

- a lineárasztal léptet� motorjait vezérl� CNC program, 
- a mérést végz�, ID PLC-ben futó LSS program és 
- a PC-n futó DELPHI program. 

A lineárasztalnak a méréshez szükséges mozgási folyamatát az SM2000 tengelyvezérl�
berendezésen futó CNC programmal lehet vezérelni. A linárasztal mozgását végz� léptet�
motorokat vezérl� CNC program az alábbi feladatokat vezérli: 

- Referencia pontba állás után a mérés indításakor X és Y tengelyeket alaphelyzetbe állítja. 
Ez a kiindulási helyzet. 

- A kiindulási helyzetbe állás végeztével X tengely mozgatása az el�re megadott 
sebességgel. DC elhalad az író/olvasó fej el�tt.

- Véghelyzetbe érkezéskor visszaállás alaphelyzetbe gyors sebességgel. Újabb mérés 
kiinduló helyzete. 

- Egy adott Y távolságban elvégzett 'm' számú mérési ciklus után véghelyzetben 
∆y léptetés Y irányban, majd X irányban alaphelyzetbe állás. 

- Az ymax távolságot elérve a végrehajtott 'm' számú mérési ciklus után véghelyzetb�l X és 
Y irányban alaphelyzetbe állás. 

A dinamikus adatátviteli tartomány felvételéhez szükséges mérési adatakotat és a 
CNC program m�ködésének vezérlését az ID PLC-re írt LSS program segítségével lehet 
mérni. Az LSS program feladata: 

- Indítás után a CNC program indítása. Asztal alaphelyzetbe áll, 
- Az asztal egyenletes sebességre való beállása után az els� ID kommunikáció indítása, 

mérend� mennyiségek figyelése, 
- Egy-egy ID kommunikáció befejezésekor az alábbi mérési adatok kiolvasása, 

DM területre letárolása: 
- Mérés indítástól eltelt, abszolút id� 0.� ms-os pontossággal, 
- Az adatátviteli id� 0.� ms pontossággal, 
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- A linárasztal tárgyasztalának aktuális pozícióját figyel� gyorsszámláló aktuális értéke 
(a DC aktuális helyzete), 

- Az ID kommunikáció sikerességét jelz� ID PLC flag értéke (PLC SR 233. csatornája). 
- Asztal véghelyzetbe érkezésekor adatok lezárása és jelzés PC-nek, hogy az adatokat ki 

lehet olvasni a DM területr�l,
- PC által végzett adatmentés után, asztal X irányú alaphelyzetbe állásakor mérési folyamat 

újraindítása,
- Az ymax távolságot elérve, a végrehajtott 'm' számú mérési ciklus után, az asztal 

véghelyzetb�l X és Y irányban alaphelyzetbe állásakor mérési folyamat leállítása. 
Az ID PLC-vel kapcsolatban lev� PC-n futó DELPHI program pedig az alábbi két 

feladatot látja el: 
- egy vizuálablak segítségével lehet�vé teszi a mérés indítását és nyomonkövetését, 
- mérési ciklusonként az X-Y asztal X irányú véghelyzetbe érkezésekor az adott mérés 

mérési adatainak ID PLC DM területér�l való kimentését és megfelel� feldolgozását 
végzi el, azaz olyan adatbázist hoz létre, amely kés�bb a kiértékelés alapjául szolgál 
(∆y osztásközönként strukturált text file-ban tárolja az 'm' számú méréshez tartozó 
összes mérési adatot.) 

A három szoftver együttm�ködése teljesen automatikus adatátviteli tartomány 
feltérképezést tesz lehet�vé az egyes tartománymérésekhez tartozó megfelel� kiinduló 
paraméterek beállítása után. 

D.) A 'DINAMIC' mér�rendszerrel végzett mérési folyamat 

Minden mérés azonos elven zajlik, csak a végrehajtandó parancsban és az RFID elemek 
geometriai beállításában van különbség. 

Adott ID parancshoz tartozó mérés során el�ször beállítjuk az egy ID paranccsal átviend�
adatmennyiség értékét (adatblokk méret: n=�÷256 byte) a vizuálablakban, a DC sebességet 
pedig a CNC programban. Ha szükséges, beállítjuk a többi paramétert is (alapértékek 
esetleges megváltoztatása). Ezek után a lineárasztalt referencia pontba kell állítani. A mérés 
indítását követ�en automatikusan lezajlik a teljes dinamikus adatátviteli tartomány mérése 
úgy, hogy adott Y távolságban (Y=�-55 mm) alapesetben m=�0 mérési ciklus történik. A 
mért adatok mérésenként (y távolságonként) külön file-ba kerülnek lementésre. Egy mérés 
során annyiszor négy adatot kapunk (abszolút id�, DC aktuális pozíciója, ID kommunikáció 
adatátviteli ideje, sikeresség), ahány ID kommunikáció játszódik le az elektronikus 
adathordozónak olvasó egység el�tti elhaladása során. 

E.) A 'DINAMIC' mér�rendszerrel végzett mérések mérési pontossága 

Az olvasó egység és az elektronikus adathordozó egymáshoz viszonyított X és Z irányú 
helyzetének beállítása 0.� mm pontossággal lehetséges, ezért a kiértékelés során kapott 
dinamikus adatátviteli tartományok olvasó egységhez viszonyított X irányú elhelyezkedése is 
ilyen pontossággal adható meg. (Z irányban ez a beállítási pontatlanság nem okoz problémát.) 
Az adathordozó oklvasó egységhez viszonyított Y irányú beállításának pontosságát az asztal 
Y tengelyének beállási pontossága határozza meg, ami 0.00� mm. 

A mérés során minden ID kommunikáció befejeztekor feljegyzésre kerül a DC aktuális 
helyzete. Az SM2000 tengelyvezérl� berendezés a léptet�motornak �000 impulzust ad 
fordulatonként. A motor � fordulatára az asztal elmozdulása 5 mm, azaz az asztal beállási 
pontossága 0.005 mm. Az ID PLC gyorsszámláló bemenete azonban csak max. 5000 Hz 
frekvenciájú jelet képes érzékelni, ezért a PLC bemenetére nem lehet közvetlenül bevezetni 
SM2000-r�l az X motort vezérl� impulzusokat (pl. 20000Hz, 20 ford/s, �00 mm/s, 0.� m/s). 
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Ezért egy �:4 jelosztó közbeiktatására volt szükség (, ami egyben �2V/24V-os jeler�sít� is 
egyben). Ennek következtében az aktuális helyzet pontossága - ,mivel csak minden 
4. impulzus érkezik az ID PLC gyorsszámlálójába - 4*0.005 mm=0.02 mm. Tehát a DC 
aktuális helyzete 0.02 mm pontossággal adható meg. 

A mérés során minden ID kommunikáció befejeztekor feljegyzésre kerül az 
ID kommunikáció végrehajtásának id�tartama. Ezt az ID PLC bels� id�zít�je méri 0.� ms 
pontossággal. 
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10.7. MELLÉKLET
A gépi id� vizsgálata 'DINAMIC' mér�rendszer 'ideális' 
kvázi-statikus adatátviteli tartományra vonatkozó mérési 
adatai alapján 

A.) Bevezetés 

A gépi id� (tg) egy ID parancs válaszjelének PLC-be érkezését�l a következ� ID parancs 
kiadásáig eltelt id�, abban az esetben ha semmi rendkívüli esemény nem hátráltatja a 
következ� parancs kiadását. 

A gépi id� vizsgálatát 'DINAMIC' mér�rendszerrel végrehajtott, ’ideális’ kvázi-statikus 
adatátviteli tartományaokra vonatkozó vizsgálati eredmények alapján végeztük el. A forrás 
file-ok az y=�, 5, �0, �5, 20, 25, 30, 35, 40, 45 és 50 mm méréshez tartozó text file-ok voltak. 
File-onként m=�0 db mérés eredménye van letárolva, azaz összesen ��0 független mérés 
mérési eredményeit dolgoztuk fel. Egy mérés során a tartományszélességt�l függ�en
kb. �00÷�50 db értékelhet� adat állt rendelkezésünkre, azaz összesen megközelít�leg 
��000÷�6500 db mérési eredmény alapján tudtunk statisztikai számításokat végezni, ami 
kielégít�.

B.) A gépi id� számításának elve 

A gépi id� kiszámításához az alábbi mért id�értékek ismerete szükséges: 
- (i-�)-edik sikeres ID kommunikáció befejezéséig eltelt abszolút id� – (

)�( −iabst ),

- i-edik sikeres ID kommunikáció befejezéséig eltelt abszolút id� – (
iabst ),

- az i-edik ID kommunikáció adatátviteli ideje - (
inblokkt ),( ).

Az abszolút id�k ismeretében kiszámítható két sikeres ID kommunikáció befejezése között 
eltelt id� ( iabst∆ ): 

)�( −
−=∆

ii absabsiabs ttt  (�0.7.�.).

Az (i-�)-edik sikeres ID kommunikációt követ� i-edik sikeres ID kommunikációhoz tartozó 
gépi id� (

igt ) úgy határozható meg, hogy kivonjuk az (i-�) és i-edik ID kommunikáció 

befejezése között eltelt id�b�l ( iabst∆ ) az i-edik ID kommunikáció mért adatátviteli 

idejét (
inblokkt ),( ): 

inblokkiabsiabsinblokkiabsig tttttt ),()�(),( −−=−∆= −  (�0.7.2.).

Megjegyzés: Mivel minden id� 0.� ms pontossággal lett mérve, ezért a gépi id� is 0.� ms 
pontosságú.  
Ennek megfelel�en EXCEL program segítségével meghatározhatók a gépi id�k az adott forrás 
file-ok ismeretében. 

C.) A mérési eredmények kiértékelése 

Ahhoz, hogy részletesebb következtetéseket lehessen levonni az átlagos gépi id�re
vonatkozóan, meg kell vizsgálni, hogy hogyan alakul a gépi id� gyakorisága és tekinthet�-e
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normális eloszlású valószin�ségi változónak. Mivel az adatátviteli id� és az abszolút id�k
különbsége is normális eloszlású változó, ezért a bel�lük képzett gépi id� is az. Amennyiben 
az egyes y magasságokhoz tartozó mérések kiszámított gépi idejeinek gyakoriságát 
megvizsgáljuk a [2.�5,4.95] id�intervallumban 0.� ms-os osztásközönként, akkor az alábbi 
�0.7.�. táblázat eredményeihez jutunk, amit grafikusan a �0.7.�. ábra mutat. 

Osztásköz Gyakoriság Osztásköz Gyakoriság
2.�5 - 2.25 0 2.85 - 2.95 2982
2.25 - 2.35 0 2.95 - 3.05 2591
2.35 - 2.45 0 3.05 - 3.�5 1466
2.45 - 2.55 0 3.�5 - 3.25 542
2.55 - 2.65 24 3.25 - 3.35 84
2.65 - 2.75 575 3.35- 3.45 13
2.75 - 2.85 2314   

�0.7.�. táblázat. Gépi id�re vonatkozó gyakoriság értékek 
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�0.7.�. ábra. Gépi id� hisztogram, y=�-50 mm 

A gépi id� hisztogram is meger�síti, hogy a gépi id�, normális eloszlású valószin�ségi 
változó. 

Az el�bbi megállapítás alapján a mért gépi id� értékek alapján a [2.05 ms,3.45 ms] 
intervallumon, mint normális eloszlású valószin�ségi változóra meghatározható az átlagos 
gépi id� ( gt ) és annak szórása S(tg): 
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Az egyes y távolságokon [tgmin, tgmax] intervallumon végzett átlag és szórás számítás 
eredményeit mutatja a �0.7.2. táblázat. A táblázatból kiolvasható, hogy a gépi id� átlag értéke 
minden esetben 2.8 ms. A szórás ±0.�4 ms között változik, ami a mérési pontossággal esik 
egybe. 

y távolság [mm] � 5 �0 �5 20 25 30 35 40 45 50 
Adatmennyiség �485 �564 �298 876 874 9�7 963 928 86� 734 507 
Maximum: tgmax [ms] 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2 
Minimum: tgmin [ms] 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.5 2.6 2.5 
Átlag: gt  [ms] 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 

Szórás: S(tg) [ms] 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.13 0.12 0.13 0.12 

�0.7.2. táblázat. Az egyes y távolságokon, [tgmin, tgmax] intervallumon végzett átlag és 
szórás számítás eredményei 

Az eddigi kiértékelések és megállapítások alapján kimondhatjuk, hogy a nagyszámú 
adatoknak megfelel�en a vizsgált OMRON RFID rendszerre jellemz� átlagos gépi id� (tg): 

mstg 8.2=

Ez pontosan megfelel a mérésnél alkalmazott CQM� típusú OMRON PLC ciklusidejének, 
hiszen egy parancs befejezését követ�en egy PLC ciklusid�vel kés�bb adja ki a következ�t! 
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�0.8. MELLÉKLET 
Az OMRON V600D2KR01 elektronikus adathordozó 
OMRON V600-H06 író/olvasó egységhez viszonyított 
Y irányú elforgatásá-hoz tartozó kvázi-statikus adatátviteli 
tartományok

DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, � byte, v=0.025 m/s

alpha=0 grad, dZ=0 mm, Y=�-55 mm, dY=� mm 
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DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, N=� byte, v=0.025 m/s

alpha=�80 grad, beta=0 grad, dZ=0 mm, Y=�-55 mm, dY=� mm 
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DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, N=� byte, v=0.025 m/s

alpha=+�5 grad, beta=0 grad, dZ=0 mm, Y=�-55 mm, dY=� mm 
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DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, N=� byte, v=0.025 m/s

alpha=-�5 grad, beta=0 grad, dZ=0 mm, Y=�-55 mm, dY=� mm 
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DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, N=� byte, v=0.025 m/s

alpha=+30 grad, beta=0 grad, dZ=0 mm, Y=�-55 mm, dY=� mm 
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DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, N=� byte, v=0.025 m/s

alpha=-30 grad, beta=0 grad, dZ=0 mm, Y=�-55 mm, dY=� mm 
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DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, N=� byte, v=0.025 m/s

alpha=+45 grad, beta=0 grad, dZ=0 mm, Y=�-55 mm, dY=� mm 
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DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, N=� byte, v=0.025 m/s

alpha=-45 grad, beta=0 grad, dZ=0 mm, Y=�-55 mm, dY=� mm 
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DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, N=� byte, v=0.025 m/s

alpha=+60 grad, beta=0 grad, dZ=0 mm, Y=�-55 mm, dY=� mm 
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DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, N=� byte, v=0.025 m/s

alpha=-60 grad, beta=0 grad, dZ=0 mm, Y=�-55 mm, dY=� mm 
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DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, N=� byte, v=0.025 m/s

alpha=+75 grad, beta=0 grad, dZ=0 mm, Y=�-55 mm, dY=� mm 
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DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, N=� byte, v=0.025 m/s

alpha=-75 grad, beta=0 grad, dZ=0 mm, Y=�-55 mm, dY=� mm 
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DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, N=� byte, v=0.025 m/s

alpha=+90 grad, beta=0 grad, dZ=0 mm, Y=�-55 mm, dY=� mm 
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DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
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�0.9. MELLÉKLET 
Az OMRON V600D2KR01 elektronikus adathordozó 
OMRON V600-H06 író/olvasó egységhez viszonyított 
Z irányú magasság-eltéréséhez tartozó kvázi-statikus 
adatátviteli tartományok

DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, N=� byte, v=0.025 m/s

alpha=0 grad, beta=0 grad, dZ=0 mm, Y=�-55 mm, dY=� mm 
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DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, N=� byte, v=0.025 m/s

alpha=0 grad, beta=0 grad, dZ=+�0 mm, Y=�-55 mm, dY=� mm 
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DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, N=� byte, v=0.025 m/s

alpha=0 grad, beta=0 grad, dZ=-�0 mm, Y=�-55 mm, dY=� mm 
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∆Z=-�0 mm (-�0.725 mm) 

DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, N=� byte, v=0.025 m/s

alpha=0 grad, beta=0 grad, dZ=+20 mm, Y=�-55 mm, dY=� mm 
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DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, N=� byte, v=0.025 m/s

alpha=0 grad, beta=0 grad, dZ=-20 mm, Y=�-55 mm, dY=� mm 
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DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, N=� byte, v=0.025 m/s

alpha=0 grad, beta=0 grad, dZ=+30 mm, Y=�-55 mm, dY=� mm 
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DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, N=� byte, v=0.025 m/s

alpha=0 grad, beta=0 grad, dZ=-30 mm, Y=�-55 mm, dY=� mm 
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DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, N=� byte, v=0.025 m/s

alpha=0 grad, beta=0 grad, dZ=+40 mm, Y=�-55 mm, dY=� mm 
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DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, N=� byte, v=0.025 m/s

alpha=0 grad, beta=0 grad, dZ=-40 mm, Y=�-55 mm, dY=� mm 
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DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, N=� byte, v=0.025 m/s
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DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, N=� byte, v=0.025 m/s
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DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, N=� byte, v=0.025 m/s

alpha=0 grad, beta=0 grad, dZ=+60 mm, Y=�-55 mm, dY=� mm 
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DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
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�0.�0. MELLÉKLET 
Az OMRON V600D2KR01 elektronikus adathordozó 
OMRON V600-H06 író/olvasó egységhez viszonyított 
Z irányú elforgatásá-hoz tartozó kvázi-statikus adatátviteli 
tartományok

DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, � byte, v=0.025 m/s

beta=+�5 grad, dZ=0 mm, Y=�-55 mm, dY=� mm 
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DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, � byte, v=0.025 m/s

beta=-�5 grad, dZ=0 mm, Y=7-55 mm, dY=� mm 
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DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, � byte, v=0.025 m/s

beta=+30 grad, dZ=0 mm, Y=�4-55 mm, dY=� mm 
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DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, � byte, v=0.025 m/s

beta=-30 grad, dZ=0 mm, Y=�4-55 mm, dY=� mm 
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DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, � byte, v=0.025 m/s

beta=+45 grad, dZ=0 mm, Y=�9-55 mm, dY=� mm 
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DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, � byte, v=0.025 m/s

beta=-45 grad, dZ=0 mm, Y=�9-55 mm, dY=� mm 
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DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, � byte, v=0.025 m/s

beta=+60 grad, dZ=0 mm, Y=24-55 mm, dY=� mm 
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β=+60°

DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, � byte, v=0.025 m/s

beta=-60 grad, dZ=0 mm, Y=24-55 mm, dY=� mm 
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DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, � byte, v=0.025 m/s

beta=+75 grad, dZ=0 mm, Y=26-55 mm, dY=� mm 
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DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, � byte, v=0.025 m/s

beta=-75 grad, dZ=0 mm, Y=26-55 mm, dY=� mm 
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DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, � byte, v=0.025 m/s

beta=+90 grad, dZ=0 mm, Y=27-55 mm, dY=� mm 
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DYNAMIC DATA TRANSMISSION RANGE
Read, � byte, v=0.025 m/s

beta=-90 grad, dZ=0 mm, Y=28-55 mm, dY=� mm 
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