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1. A KUTATÁS CÉLKITŰZÉSEI

1.1. A KUTATÁSI TÉMA AKTUALITÁSA

Az ipari termelésben az 1970-es évektől a korábbi termeléstervezési módszerek gyökeres
átalakulása ment végbe a felhasználói igények változása következtében. Ekkor jelentek meg a
rugalmas gyártórendszerek, melyeknek legfőbb jellemzői a rugalmas automatizáltság és a nagy
termelékenység. Stratégiai koncepciójuk a CIM (Computer Integrated Manufacturing) elvben
realizálódott. A CIM elvű rugalmas gyártórendszerek egyik alapvető sajátossága, hogy
információs kapcsolódási felületeken keresztül on-line kapcsolat áll fenn a termelési folyamat
anyagáramlása és a vállalati információs hálózat információáramlása között [133], [134], [135],
[145], [254], [255].

Kezdetben az információs kapcsolódási felületeket egyszerű mechanikus és elektro-
mechanikus azonosító rendszerekkel (mechanikai kontaktusok és kapcsolók, induktív és kapacitív
jeladók) alakították ki. Ezek a rendszerek azonban fokozatosan elvesztették jelentőségüket csekély
információ sűrűségük, adattartalmuk és kis hatótávolságuk miatt.

Az anyagmozgatási rendszerek automatizálásának gyors fejlődése révén egyre nagyobb
jelentőségre tettek szert az érintkezés nélküli automatikus azonosító rendszerek. Ezeknek a
rendszereknek a legfőbb feladata a termelési folyamatban áramló tárgyak meghatározott
identifikációs pontoknál történő, automatikus úton való, gyors, biztonságos és kifogástalan
felismerése bizonyos távolságból. Az azonosítás történhet az azonosítandó tárgy álló helyzetében
(statikus üzem) vagy annak bizonyos sebességgel történő 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 különböző típusú rádiófrekvenciás azonosító (RFID � Radio Frequency
Identification) rendszereket a vonalkódos azonosító rendszerek helyett. Térhódításuk alapvetően
két tényezőnek köszönhető. Egyrészt az RFID rendszerek - a vonalkódos technikával szemben -
számos előnyös 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, ebből következően hosszabb élettartam és karbantartásmentes üzem).
Másrészt, az alkotóelemek gyártástechnológiai fejlesztésének köszönhetően, az RFID rendszer
teljes élettartamára vonatkoztatott költsége szempontjából is versenyképessé váltak a vonalkódos
azonosító technikával szemben. Az elektronikus adathordozó programozhatósága révén megnyílt a
lehetőség a decentralizált irányítási rendszerek alkalmazása felé.

A rádiófrekvenciás azonosító rendszerek legelterjedtebb típusa az induktív elven működő
RFID rendszer. Ipari logisztikai rendszerekben, anyagmozgatási folyamatoknál elsősorban a kis
frekvenciájú (<1 MHz), kis hatótávolságú (max. 1 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 döntő többségében
elegendő, ugyanakkor az ipari környezetből 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 tárgyra rögzített elektronikus adathordozó az azonosítandó tárgyat
szállító anyagmozgató berendezés által meghatározott sebességgel halad el az identifikációs pontnál
fixen telepített olvasóegység előtt, 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 vezérlőkkel (Programmable Logic Controller �
PLC) megoldott. Az anyagmozgatási folyamatban áramló tárgyak azonosítására és
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nyomonkövetésére alkalmazott induktív rádiófrekvenciás azonosító rendszerek pedig közvetlenül a
PLC-khez, mint felsőszintű irányító egységhez csatlakoznak, rajtuk keresztül integrálódnak az
informatikai rendszerbe. Az RFID rendszerek tehát a termelési folyamatot figyelő és nyomonkövető
termelésirányító rendszer szenzorainak tekinthetők.

Az értekezés tárgykörébe tartozó ipari logisztikai rendszerek információs adatbázisa egyre
bővül a felmerülő igényeknek megfelelően (termeléstervezés és irányítással, minőségirányítással,
környezetirányítással, munkavédelemmel, balesetvédelemmel kapcsolatos adatok), amelynek
következtében az elektronikus adathordozóban, mint mobil adattároló egységben -
decentralizált termelésirányító rendszerek alkalmazása esetén - egyre nagyobb mennyiségű adat
tárolására van szükség. Alapvetően 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
megfelelő struktúrában felépített vezérlőbitek halmaza. Helyigényűk az adathordozó memóriájában
csekély. A másik, felhasználási területtől függően sokkal nagyobb memória igényű, adatcsoport a
"szöveges" információk halmaza. Ezek az információk hordozhatják a tárgy termelési és
minőségügyi szempontból legfontosabb jellemzőit (pl. méret, tömeg stb.), annak termelés-tervezés
és -irányításhoz szükséges adatait (pl. időadatok), statisztikai adatfeldolgozáshoz adatokat és még
számos alkalmazás-specifikus adatot. Ezeket az adatokat az adathordozó, mint mozgó adatbázis
szállítja magával. A termelési folyamat során a megfelelő 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 kiemelt szerepet kap a mobil adattárolási funkció,
amely döntően befolyásolja az alkalmazható RFID rendszerek körét, a megfelelő RFID rendszer
kiválasztásának kritérium-rendszerét, illetve új, speciális problémákat vet fel.

1.2. A KUTATÁS CÉLKITŰZÉSEI

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

- Melyek azok az alkalmazandó RFID rendszertől függő logisztikai, illetve
RFID rendszertől független egyéb paraméterek, amelyek döntően befolyásolják egy
induktív RFID rendszer dinamikus üzemben történő alkalmazhatóságát az ipari
logisztikai rendszerek anyagmozgatási folyamataiban?

- Hogyan határozhatók meg ezek a paraméterek akár méréstechnikai, akár analitikus
módszerekkel, illetve milyen határtartományon belül képesek biztosítani egy
RFID rendszer biztonságos működését 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 megállapítottam, hogy az RFID rendszerek dinamikus
üzeménél jelentkező kommunikációs problémák az RFID rendszerek megbízható
alkalmazhatóságának sarkalatos pontja, ugyanakkor igen kevés számban található olyan
szakirodalom, amely a problémák feltárásával, azok megelőzésének lehetőségeivel és a megelőzést
elősegítő technikákkal foglalkozna.

Értekezésem célja tehát, a szakirodalom ezen a téren mutatott hiányosságára való tekintettel, az
induktív rádiófrekvenciás azonosító rendszerek dinamikus üzemben történő alkalmazhatóságának
vizsgálata, különös tekintettel az ipari logisztikai rendszerek anyagmozgatási folyamataiban
alkalmazott rendszerekre. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőgépek,
Anyagmozgató Gépek és Üzemi Logisztika Tanszékén az ezirányú kutatások 1994-ben kezdődtek.
Kialakításra került az OMFB támogatásával, a Mec 94-1622 számú, "Számítógépes hálózatokról
kommunikáló hálózati PLC rendszerek és identifikációs szenzorikai elemei infrastruktúra
rendszerének megteremtése az ipari, tervezési és logisztikai folyamatok laboratóriumi szintű
oktatásához" című projekt keretében egy automatizált anyagmozgató és logisztikai rendszer, amely
eszközbázisul szolgált a kutatási bázis kialakításához [136], [139], [140], [141]. Kutatásomat
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nagymértékben segítette az OTKA T020699 számú, "Intelligens anyagmozgató rendszerek
identifikációs hibáinak javítása öntanuló algoritmusok segítségével" című téma [137], [138], [142],
[143], [144], amely anyagi alapot biztosított a kutatáshoz közvetlenül szükséges hardver és szoftver
eszközök beszerzésére, illetve az OMRON Electronics Hungary Kft., amely eszköztámogatással
lehetővé tette az iparilag is alkalmazható eszköztípusok felhasználását.

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 200 folyóiratcikket és közel ugyanennyi elektronikus közleményt
tekint át. A rádiófrekvenciás azonosító rendszerekhez kapcsolódó publikációk döntő 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 [18], [21], [65], [112], [247] publikációk áttekintést adnak az
iparban és egyéb területeken napjainkban alkalmazott legfontosabb automatikus azonosító
rendszerekről.

A rádiófrekvenciás azonosító rendszereket tárgyaló publikációk és az elektronikusan elérhető
web-oldalak egy jelentős része általánosságban tárgyalja:

- az RFID rendszerekkel kapcsolatos alapfogalmakat [17], [50], [51],
- az RFID rendszerek alkotó elemeit, műszaki és egyéb jellemzőit illetve működési elvüket [13],

[16], [18], [23], [24], [31], [39], [54], [61], [71], [100], [115], [117], [132], [215], [216], [225],
[243], [245], [248],

- a komplett RFID rendszereket és alkalmazásukat [53], [66], [130], [150], [164], [180], [181],
[184], [185], [186], [194], [204], [208], [215], [217], [251],

- az RFID rendszerek tervezésének alapjait [38], [157], [159], [161], [162], [230].
A rádiófrekvenciás azonosító rendszerekkel kapcsolatos alapismereteket tárgyaló publikációk

közül kiemelt jelentőségű Finkenzeller [64] és Gerdeman [79] műve. 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 1998-ban, és Frost & Sullivan [74], [75], [76], [77] 1998-2000 között végzett
piackutatások szerint az RFID rendszerek piaca fejlődik a legdinamikusabban az automatikus
azonosító rendszerek közül. Arnold [25] 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
repülőgépek azonosítására (Identify Friend or Foe � IFF rendszerek), illetve a �60-as évektől
nukleáris és egyéb veszélyes anyagok és azok kezelésével foglalkozó személyek azonosítására,
mégis a civil szférában való alkalmazásuk története csak 1977-től számítható [51], [59]. Ekkor
került ugyanis piacra két - az állatazonosítás területén bevetett - RFID rendszer. Az állatazonosítás
területén alkalmazott RFID rendszereket tárgyalják a [128], [129] és [191] irodalmak.

A rádiófrekvenciás rendszerek más automatikus azonosító rendszerekkel szemben nyújtott
előnyeik miatt terjedtek el szerte a világon a fent említett mértékben. A �80-as évek elejére sokféle
RFID rendszer jött létre, 1983-ra szinte minden hullámsávban üzemeltek már RFID rendszerek (LF,
MF, VHF, UHF, mikrohullám), melyek működési elve is különböző alapokon nyugvott.

1972-ben jelent meg az első - katonai célokat szolgáló - rádiófrekvenciás adatátvitelen alapuló
azonosító kártya, amely az érintkezésmentes chipkártyák ősének tekinthető, annak ellenére, hogy
felépítésében alig hasonlított a manapság alkalmazott digitális RFID technológiával működő
rendszerekre. A chipkártyák legfőbb felhasználási területe a bankszféra és a beléptető rendszerek.
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Több könyv és publikáció tárgyalja részletesen az érintkezéses (kontakt) és érintkezés-mentes
chip- és memória-kártyákat, illetve alkalmazásaikat [35], [49], [52], [62], [80], [102], [154],
[163], [195], [250].

A nagy hatótávolságú mikrohullámú - IFF rendszerhez hasonló - RFID rendszereket a civil
szférában először az amerikai államvasutak vasúti kocsijainak azonosítására kezdték el alkalmazni.
Azóta elterjedten alkalmazzák a közúti és logisztikai folyamatoknál járművek, nagyméretű tárgyak,
egységrakományok azonosítására. Nagyfrekvenciás és mikrohullámú rendszereket mutatnak be a
[14], [22], [57], [58], [63], [83], [84], [85], [86], [87],[105], [106], [107], [108], [119], [167], [187],
[192], [218], [237], [239] közlemények.

A kereskedelem területére a logisztikai láncokban alkalmazott mikrohullámú rendszereken kívül
az ún. áruházi lopásgátló (Electric Article Surveillance - EAS) rendszerekkel sikerült betörni
[19]. Felépítésüket tekintve ezek a rendszerek tekinthetők a legegyszerűbb RFID rendszereknek.

A rádiófrekvenciás azonosító rendszerek speciális területét képezik az optikai és a felületi
akusztikus hullám elvén működő RFID rendszerek ([149], [231], illetve [58]).

Az iparban inkább a kis és közepes frekvenciatartományon üzemelő, induktív elven működő
RFID rendszerek terjedtek el. Ennek legfőbb okai:

- az ipari alkalmazások döntő többségénél a kis hatótávolság is elegendő (<1 m), így a
környezetből származó zavaró hatások kevésbé befolyásolják a rendszer működését,

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

Induktív RFID rendszerek ipari alkalmazásaira mutatnak példát az alábbi publikációk: [15],
[30], [32], [37], [40], [63], [67], [68], [104],[105], [106], [107], [108], [116], [188], [189], [198],
[212], [222], [240], [242], [249], [257].

Az egyes rádiófrekvenciás azonosító rendszertípusok bizonyos felhasználási területeken való
széleskörű elterjedése maga után vonta az RFID rendszerek szabványosításának szükségességét.
Az első nemzetközi szabványok az állat-, illetve konténer-azonosítás területén jelentek meg ([261],
[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 üzemelő, mikrohullámú rendszerekre (ANSI MH5.1.9-1990),
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 egyértelmű a
szabványosítás kérdése. Nagyon sokféle RFID rendszer létezik, amelyek azonban a szabványosítás
hiányában zárt rendszereket alkotnak és egyáltalán nem kompatibilisek egymással. Sharp [219],
[223], [224], Halliday [90], [91], [92], Harmon [96], [97], [98], Howell [107], Oehlmann [182] és
Pier [190] a rádiófrekvenciás azonosító rendszerek szabványosításával kapcsolatos problémákkal
foglalkoznak. Chartier és Furness [193] kutatási jelentésükben összefoglalják azokat a feladatokat,
amelyek nyílt rendszereknél az RFID technológiát kompatibilissá teszik a vonalkód azonosítással,
ezzel lehetővé téve a rádiófrekvenciás adat kommunikációs (Radio Frequency Data Communication
- RFDC) rendszerekben való integrált alkalmazásukat.

Davis [51] és Winter [65] munkái alapján a �80-as évek közepétől az RFID rendszerek
fejlesztésében az alábbi trend figyelhető meg:

- az RFID rendszerek alapvető jellemzőinek javítása (az elektronikus adathordozó energia
felvételének csökkentése, az adatátviteli sebességnek, az olvasási tartománynak, az
adathordozó élettartamának, az RFID rendszerelemek megbízhatóságának, illetve környezeti
hatásokkal szembeni ellenálló képességüknek növelése),

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

A fejlesztésekhez szorosan kapcsolódik a chip- és antenna-gyártási technológia [52], [60], [120],
[220], illetve az akkumulátor technológia [118] fejlesztése. A fejlesztéseknek köszönhetően az
RFID rendszerek további piacokat hódítottak el más típusú automatikus azonosító technikáktól,
illetve új alkalmazási területekre voltak képesek betörni (pl. immobilizer rendszerek [36], [53],
[108], [204], [256]). A �90-es évek elejétől a fejlesztők új irányvonalakat tűztek ki az
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RFID rendszerek tökéletesítése, illetve az új igények kielégítése érdekében. Jelenleg a legfontosabb
feladatok:

- az RFID rendszerek biztonságának növelése [64],
- az egyre növekvő adatmennyiség tárolhatóságának és átvihetőségének érdekében az elektronikus

adathordozók memóriakapacitásának növelése, a mezőprogramozhatóság megoldása és
fejlesztése, illetve finomabb memória partícionálási megoldások kidolgozása,

- az új alkalmazási területek meghódítása érdekében az antikollíciós rendszerek fejlesztése [97],
[98], [99], [158], és az adathordozók egyéb kiegészítő szenzorfunkciókkal való ellátása [207],

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

A felhasználó számára a legnehezebb feladat azoknak a követelményeknek a megfogalmazása,
amelyek alapján az alkalmazáshoz leginkább megfelelő RFID rendszert ki lehet választani. Több
publikáció is foglalkozik a rádiófrekvenciás azonosító rendszerekkel szemben támasztott
követelményrendszer felállításával [234] [235] [236]. Arnold [27] [29] az ipari rendszerekre
vonatkozóan elemzi az RFID rendszerek alkalmazási lehetőségeit és korlátait. Arnold és
Reuter [28], illetve Reuter [199] [200] az alkalmazandó RFID rendszerrel szemben támasztott
követelményeket három csoportra osztja:

- a műszaki peremfeltételek (üzemi frekvencia, adatátviteli tartomány, adatátviteli sebesség és idő,
memóriakapacitás, geometriai forma és méret, élettartam, kiegészítő biztonsági megoldások
stb.),

- környezeti feltételek, illetve a környezeti hatásokkal szembeni ellenálló képesség, 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.).

A legtöbb gyártó arra törekszik, hogy minél több információt nyújtson RFID rendszereinek
műszaki jellemzőiről. Az RFID rendszerek statikus üzemben való alkalmazása szempontjából az
egyik legfontosabb műszaki paraméter a statikus adatátviteli tartomány, ezért a legtöbb gyártó
minden rendszerkonfigurációra megadja ezeket mérési adatok alapján [171] [172] [173] [175] [176]
[178] [179]. Dinamikus üzemben alkalmazott RFID rendszerek esetén az adatátviteli tartomány és
az adatok átviteléhez szükséges, az átvitt adatmennyiségtől függő idő együttesen határozza meg az
elektronikus adathordozónál alkalmazható maximális sebességet. A gyártó cégek ezért közelítő
függvényeket adnak meg az adatátviteli időre, és tesztméréseket végeznek bizonyos adatmennyiség,
illetve olvasó egység-adathordozó távolság esetére a maximális adathordozó sebesség
meghatározására [171] [172] [173] [175] [176] [178] [179]. Ezek az információk azonban csak
tájékoztató jellegűek, sok esetben kevésnek bizonyulnak, és kiegészítésre szorulnak. Ezért nagy
jelentőséggel bírnak azok a kutatások, amelyek elsődleges céljuknak a rádiófrekvenciás azonosító
rendszerek alkalmazásorientált vizsgálatát tűzték ki:

Kern és Pikelmann [128] az állatazonosításhoz alkalmazott, bőrbe 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 100%-os biztonsággal
végrehajtható, míg mozgó állat esetén az olvasás bizonytalanná vált. Ennek megfelelően egy olyan
rendszert dolgoztak ki, amelyben két antenna működik 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 100%-os biztonsággal hajtható végre. A
tanulmányban a szerzők 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 [169] és az AIM International által kiadott un. White Paper [18] az
RFID rendszerek adatátviteli tartományát meghatározó tényezőket foglalja össze.
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Beigel [33], [34] a passzív, induktív, rögzített kódú RFID rendszerek műszaki jellemzőivel
kapcsolatos követelményeket foglalja össze halászati alkalmazásoknál. Részletesen tárgyalja az
egyes RFID komponensek műszaki jellemzői között fennálló összefüggéseket a tervezés és
bármilyen alkalmazáshoz való kiválasztás szempontjából, különös tekintettel a dinamikus üzemre
vonatkozó paraméterekre (adatátviteli tartomány, átvitt adatmennyiség, adatátviteli idő,
adathordozó sebesség). Tanulmányában megadja az RFID rendszerek egyes műszaki jellemzőinek
meghatározásához szükséges mérőeszközöket és mérési eljárásokat:

- olvasó egység által létrehozott energia mező erősségének és irányítottságának meghatározása
RF Gaussméter segítségével,

- adatátviteli idő meghatározása speciális, teszt jelet kibocsátó elektronikus adathordozó
segítségével,

- adott RFID rendszernél alkalmazható maximális sebesség meghatározása egy speciális eszköz
segítségével különböző elektronikus adathordozó orientációk esetén. Az eszköz lehetővé teszi
az elektronikus adathordozók meghatározott sebességgel történő térbeli mozgatását az olvasó
egység előtt.

- olvasó egység által kibocsátott sugárzás mérése, és az erre vonatkozó előírásokkal való
összevetése megfelelőség szempontjából egy szabványosított mérő-berendezés segítségével.

Hasonló megállapításra jut az RFID rendszer jellemzőivel 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
működését.

Kállai [123], illetve Pap és Kis [183] induktív (134.2 KHz frekvencián üzemelő) 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 különböző
távolságokban olyan sebességgel mozgattak el a portál robot munkaterében fixen rögzített antenna
előtt, hogy a térbeli adatátviteli tartomány kiértékelésekor a tartomány határpontjainak pontossága
1 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 eltéréséből (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 jelentősen csökkent.
A második méréssorozat során az elektronikus adathordozó olvasó egység antennájának
normálisára merőleges tengely körüli elforgatásából származó hatásokat vizsgálták az adatátviteli
tartományra.

Arnold és Reuter [28] az RFID rendszerek dinamikus üzeme során felmerülő
kommunikációs problémákat (adatátviteli idő, 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 [26] 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:
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- hogyan lehet a zavarásmentes adatátviteli tartományt az olvasó egység, illetve az elektronikus
adathordozó ismert műszaki adataiból meghatározni,

- hogyan lehet figyelembe venni a különböző olvasó egységek és elektronikus adathordozók
közötti kommunikációs lehetőségeket,

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

A modell létrehozásához azonban az RFID rendszer működési paramétereinek pontos ismerete
szükséges, ezért csak tervezési fázisban lehet alkalmazni, ugyanakkor nem ad információt a
rendszer dinamikus adatátviteli tartományáról és az RFID rendszer dinamikus üzemben történő
alkalmazásának feltételeiről.

Reuter [201] disszertációjában négyféle, különböző frekvenciatartományon üzemelő
rádiófrekvenciás azonosító rendszernél az olvasó egység és az elektronikus adathordozó közötti
adatátviteli folyamatot befolyásoló környezeti hatásokat vizsgálta.
Elsőként meghatározta és csoportosította a befolyásoló tényezőket.
A mérési vizsgálatok az adatátviteli tartomány(ok) és az adatátvitelhez szükséges idő(k)
meghatározásán alapul. A mérések elvégzéséhez háromféle vizsgálóberendezés kifejlesztésére volt
szükség.
A vizsgálatok első 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 különböző átviendő adatmennyiségeknél ideális
orientáció esetén (dinamikus mérés). A méréssorozat alatt az elektronikus adathordozó és az olvasó
egység közötti távolságot fixen rögzítette (pl.10 mm). A méréseket az alkalmazott elektronikus
adathordozó típustól függően különböző átvitt adatmennyiségre (64, 128, 256, 512, 1024,
2048 byte) hajtotta végre 0.02÷1 m/s, illetve 0.2÷2 (÷3) m/s közötti sebesség tartományon 0.01 m/s-
os vagy 0.1 m/s-os lépésközzel. Minden egyes sebességen 10 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 időszükséglete állandó, ennek
megfelelően az adatátviteli tartományszélesség diagramja alakilag megegyezik a maximális
sebesség diagrammal, így a maximális adathordozó sebesség annál az elektronikus adathordozó
- olvasó egység távolságnál érhető el, ahol az adatátviteli tartomány a legszélesebb.

- programozható adathordozóknál a határsebesség függ az átviendő adatmennyiségtől és a
kommunikáció típusától (írás/olvasás) is,

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

- az RFID rendszereknél alkalmazott üzemi frekvencia és az adatátviteli protokol döntően
befolyásolja az adatátvitel idejét.

A vizsgálatok során végzett mérések azonban igen hosszadalmasak és fáradságosan végrehajthatók,
továbbá csak tájékoztató jellegű információt adnak. Célszerűbb lenne szimulációs eljárás
alkalmazása a határsebesség meghatározására a távolság, az átviendő adatmennyiség, illetve a
kommunikáció típusától függően. Ennek segítségével tetszőleges 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
különböző 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 különböző anyagoknak illetve az
RFID elemek felületi szennyezettségének befolyásoló hatását vizsgálta ideális orientáció esetére.

Kalliomaki [122] azt a problémát veti fel, hogy a 125 kHz frekvencián üzemelő induktív
RFID rendszerek memóriakapacitása egyre növekszik, ugyanakkor az adatátviteli sebesség nem nő
velük párhuzamosan (jelenleg kb. 10 kbit/s). Tanulmányában ezért ezeknek az RFID rendszerek
adatátviteli sebességének növelési lehetőségeit vizsgálta. Vizsgálatok alapján megállapította, hogy
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az adatátviteli sebesség az adott frekvencia mellett nem növelhető 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: 1.65-2.2 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 100 kbit/s-ra növelhető. A nagyobb frekvencián üzemelő induktív rendszerek
további előnye, hogy egyszerűbb és olcsóbb az antennatekercsek előállítása, mivel a hurkok száma
kevesebb lehet.

Korhonen [131] az induktív RFID rendszer környezetében fellépő 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, jellemző
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 véletlenszerűen fellépő impulzus jellegű alacsony jelerősségű zavarások
ugyan nem kimutathatók az eljárással, mégis zavart okozhatnak induktív RFID rendszereknél,
mivel ezeknél az adatátvitelhez alkalmazott mágneses mező erőssége is eleve alacsony.

Az irodalomkutatás alapján megállapítottam, hogy a kutatási célkitűzésben, a dinamikus
üzemben működő, induktív elven működő, 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 képező kutatások az Építőgépek, Anyagmozgató Gépek és Üzemi
Logisztika tanszéken 1994-ben kezdődtek [136], [139], [140], [141], [137], [138], [142], [143],
[144], amelybe kezdetektől bekapcsolódtam. A részeredményeket 1997-től folyamatosan
publikáltam tanulmányokban és különböző országos illetve nemzetközi konferenciákon elhangzott
előadások keretében [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12].

3. KUTATÁSI MÓDSZEREK

A kutatási tevékenységem során az irodalomkutatás, problémafelvetés, megoldás kutatása,
eljárásfejlesztés, a problémát megoldó eszköz kialakítása egymásra épülő és kölcsönös folyamatát
követtem. A létrehozott eszközök tesztelésével és kísérletekkel igazoltam a létrehozott eljárások és
eszközök alkalmazhatóságát.

A szakirodalmi kutatómunkám során áttekintettem a rádiófrekvenciás azonosító rendszerekkel
és azok működésével kapcsolatos nemzetközi és hazai szakirodalmat, különös tekintettel az
induktív RFID rendszerekre. Ennek alapján megismertem és összefoglaltam az RFID rendszerek
típusait, ezek legfőbb jellemzőit és működését.

Áttekintettem az induktív RFID rendszerek alkalmazásorientált vizsgálataira vonatkozó
szakirodalmat, ezen belül részletesen tanulmányoztam a rádiófrekvenciás azonosító rendszerek
dinamikus működésére vonatkozó irodalmat, különös tekintettel a dinamikus üzemet befolyásoló
paraméterek feltárására. A szakirodalom felhasználásával rendszereztem azokat a paramétereket,
amelyek hatással vannak az induktív RFID rendszerek dinamikus működésére és adatátviteli
folyamatára. Megállapítottam, hogy az ipari logisztikai rendszerek szempontjából ezek közül a
paraméterek közül meghatározóak: az adatkommunikációhoz szükséges adatátviteli idő (Tc); a
dinamikus adatátviteli tartomány (S(yi)); az adatkommunikáció során átvihető/átviendő
adatmennyiség (Nj) és az elektronikus adathordozó haladási sebessége (vk). Ezeket a
paramétereket logisztikai paraméterekként definiáltam. Megállapítottam, hogy ezeket a
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paramétereket, illetve határértékeiket eddig csak méréstechnikai úton tudták meghatározni.
Egymásra gyakorolt hatásuknak ugyan az elve ismert, miszerint:
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azonban egy adott alkalmazásnál a maximálisan átvihető adatmennyiség (Nmax), illetve a maximális
adathordozó sebesség (vmax) meghatározása csak az RFID rendszergyártók által, az adatátviteli időre
megadott durva, lineáris közelítő függvényekkel és a meghatározott statikus adatátviteli tartomány
ismeretében lehetséges.

A kutatáshoz olyan komplex vizsgálati eljárást kellett kidolgoznom, amellyel lehetőség nyílik
az adatátviteli időfüggvények pontos mérésére és becslésére, a dinamikus adatátviteli tartomány
mérésére és ennek alapján az adatátviteli tartomány-szélesség meghatározására, továbbá - ezen
méréstechnikai feladatok eredményeit alapul véve - a további logisztikai paraméterek (Nj, vk)
határtartományainak, illetve az egyes logisztikai paraméterek egymásra gyakorolt hatásának
analitikus vizsgálatára.

Az adatátviteli idő vizsgálatával kapcsolatban feltártam az adatátviteli időt meghatározó
időösszetevőket egy ID parancsra vonatkozóan ( )(** nT ID

c , ahol 'n' - az egy ID paranccsal átvitt
adatmennyiség [byte/blokk]) és több ID parancs egymásután történő kiadása
esetén ( )( max

** nNT j
ID

c > , ahol 'nmax' - egy ID paranccsal maximálisan átvihető adatmennyiség).
Ki kellett dolgoznom egy mérőrendszert, amellyel a PLC-hez csatlakoztatható induktív

RFID rendszerek adatátviteli ideje mérhető 0.1 ms pontossággal ('TIMER' mérőrendszer). Egy
OMRON V600 típusú RFID rendszeren végrehajtott vizsgálat sorozat alapján megállapítottam,
hogy a mérőrendszer alkalmas az adatátviteli idő vizsgálatok elvégzésére.

A mérőrendszerhez kapcsolódóan kidolgoztam egy komplex regresszió analízist, amellyel a
mért adatokból a becsült adatátviteli időfüggvények, illetve azok becsült, átlagolt koefficiensei
matematikailag egzakt alakban számíthatóak.

Az adatátviteli tartomány elemzéséhez ki kellet dolgoznom egy mérőrendszert, amely az
induktív RFID rendszerek statikus adatátviteli tartományainak méréstechnikai úton történő
meghatározására szolgál ('STATIC' mérőrendszer).

A kutatáshoz egy olyan új mérési eljárást és mérőrendszert kellett kidogoznom, amely lehetővé
tette induktív RFID rendszerek dinamikus adatáviteli tartományának meghatározását
('DINAMIC' mérőrendszer). A mérési eljárással egyrészt lehetőség nyílt az RFID rendszer
dinamikus üzemét befolyásoló bármilyen paraméter dinamikus adatátviteli tartományra gyakorolt
hatásának közvetlen méréstechnikai vizsgálatára, másrészt utat nyitott a dinamikus adatátviteli
tartomány-szélesség meghatározásán kereresztül a további logisztikai paraméterek (Nj, vk) analitikus
vizsgálatához.

A kiépített 'DINAMIC' mérőrendszer a dinamikus adatátviteli tartomány mérése mellett
biztosítja egyrészt az összes átvitt adatmennyiség mérhetőségét is, amelynek nagy szerepe volt az
analitikusan meghatározott átvihető adatmennyiség eredményeinek konkrét mérésekkel történő
összevetésekor, másrészt a több egymásután kiadott ID parancs adatátviteli idejét meghatározó
időösszetevők közül, az utolsó, még hiányzó 'gépi idő' meghatározhatóságát.

A 'DINAMIC' mérőrendszerrel az OMRON V600 típusú RFID rendszeren végrehajtott
vizsgálatok eredményei alapján igazoltam a mérőrendszer alkalmazhatóságát, és bebizonyítottam,
hogy a dinamikus és a statikus adatátviteli tartományok eltérőek.

A mérési eredmények kiértékeléséhez egy olyan analízis szoftvert kellett kifejlesztenem, amely
egyrészt lehetővé tette a 'DINAMIC' mérőrendszer által szolgáltatott mérési adatok teljeskörű
feldolgozását, másrészt a már meghatározott dinamikus adatátviteli tartományok és adatátviteli
időfüggvények felhasználásával biztosítja a további logisztikai paraméterek - maximálisan átvihető
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adatmennyiség (Nmax), illetve maximális adathordozó sebesség (vmax) - analitikus úton történő
meghatározását megfelelő kiinduló fdeltételekhez ('AGID' szoftver).

A Visual Basic környezetben kifejlesztett 'AGID' szoftver a 'DINAMIC' mérőrendszer mérési
adatainak teljeskörű kiértékelése során az általam kidolgozott szűrési algoritmust alkalmazva
meghatározza a dinamikus adatátviteli tartomány határpontjait. Majd egy speciális határpont-
átlagoló algoritmus alapján átlagolja azokat (átlagolt dinamikus adatátviteli tartomány). Az
átlagolt dinamikus adatátviteli tartományból meghatározza az egyes adathordozó - olvasó egység
távolságokhoz tartozó adatátviteli tartomány-szélességeket (dinamikus adatátviteli
tartományszélesség diagram). Ez - a szakirodalomban még soha meg nem határozott -
tartományszélesség diagram az alapja a további analitikus vizsgálatoknak.

Az értekezésben megadott komplex vizsgálati eljárásra vonatkozó elv általánosan alkalmazható
bármilyen típusú RFID rendszernél, a dinamikus üzemet meghatározó logisztikai paraméterek
vizsgálatára. Az általam kidolgozott mérőrendszerek a vezérlő szoftverek megfelelő adaptálásával
szintén alkalmassá tehetők az RFID rendszerek szélesebb körének vizsgálatára.

4. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK

Az értekezésben kidolgozott új tudományos eredményeket az alábbiakban foglalom össze.

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

- az RFID rendszer konfigurációjától függő belső paraméterek, ezen belül
• az adatátviteli idő,
• az adatátviteli tartomány és 
• az adatkommunikáció során átvihető/átviendő 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 fellépő környezeti hatások.
A renszerezés alapján megállapítottam, hogy az ipari logisztikai rendszerek szempontjából ezen
paraméterek közül meghatározóak: az adatkommunikációhoz szükséges adatátviteli idő; a
dinamikus adatátviteli tartomány; az adatkommunikáció során átvihető/átviendő 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 jellemzőket, 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 fő alkotó eleme a 'TIMER', a 'STATIC'
és a 'DINAMIC' megnevezésű mérőrendszer. A mérési eljárás szolgáltatásait tekintve alkalmas a
szakirodalomban eddig még nem vizsgált paraméterek meghatározására.

A 'TIMER' mérőrendszer iRFID rendszerek adatátviteli időfüggvényeinek meghatározására
szolgál. A 'TIMER' mérőrendszerrel egy OMRON RFID rendszeren általam elvégzett
méréstechnikai vizsgálatok eredményeinek matematikai statisztikai módszerekkel történő
feldolgozásával meghatároztam az egyes becsült adatátviteli időfüggvényeket. Az elvégzett
vizsgálatokból azt tapasztaltam, hogy az egyes becsült adatáviteli időfüggvények megfelelő
becslést szolgáltatnak.
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A 'STATIC' mérőrendszer RFID rendszerek statikus adatátviteli tartományának
meghatározására szolgál. A mérőrendszer segítségével, méréstechnikai úton meghatároztam a
vizsgált OMRON RFID rendszer 'ideális' statikus adatátviteli tartományait. A mérési
eredmények alapján igazoltam a 'STATIC' mérőrendszer 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 tekintendő logisztikai paraméternek.

A dinamikus üzemben működő, induktív RFID rendszerek dinamikus adatátviteli
tartományával kapcsolatban definiáltam az RFID rendszerek gyakorlati felhasználása
szempontjából kiemelt jelentőségű kvázi-statikus-, és az ideális üzemi körülményekhez tartozó,
ú.n. 'ideális' kvázi-statikus adatátviteli tartományokat.

A dinamikus adatátviteli tartományok mérhetősége érdekében kifejlesztettem egy új
'DINAMIC' megnevezésű mérőrendszert, melynek főbb hardver és szofver elemei: egy X-
Y lineárasztal; egy, a lineárasztal elemeit hajtó motorok CNC programmal történő közvetlen
vezérlését biztosító, univerzális tengelyvezérlő; egy, a teljes mérési folyamatot LSS programmal
vezérlő PLC és egy, a mérési folyamat vizuális nyomonkövetését és a mérési adatok adatbázisba
mentését biztosító PC-n futó Delphi program.

A 'DINAMIC' eljárás újszerűsége, a dinamikus adatátviteli tartomány meghatározása mellett,
hogy mérhető az adatátviteli tartományban töltött idő alatt az iRFID elemek között átvitt összes
adatmennyiség. Ennek alapján az átvihető adatmennyiségre vonatkozó analitikus eljárás
eredményei közvetlenül összevethetők az itt kapott mérési eredményekkel.

Kimutattam, hogy a 'DINAMIC' mérőrendszer alkalmas a gépi idő meghatározására, amellyel
a meghatározható adatátviteli időösszetevők köre teljessé vált.

Az OMRON RFID rendszer 'ideális' kvázi-statikus adatátviteli tartományaira - a kifejlesztett
'DINAMIC' mérőrendszerrel - végrehajtott mérések eredményei alapján igazoltam a 'DINAMIC'
mérőrendszer alkalmazhatóságát RFID rendszerek dinamikus adatátviteli tartományának
mérésére, mivel a méréskiértékelés megfelelő 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 működő, 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 mennyiségű adat (Nj) átvitele

esetén az adatátviteli távolság függvényében (yi) az alábbi összefüggéssel számítható:
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b.) A maximálisan átvihető adatmennyiség (Nmax) adott tárgy- illetve adathordozó sebesség
esetén (vk) az adatátviteli távolság függvényében (yi) iterációs módszer alkalmazásával
adható meg az alábbi összefüggés szerint:
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c.) A minimális tartományszélesség (Smin(vk,Nj)), illetve az ennek megfelelő adatátviteli távolság
tartomány(ok), ahol még megvalósítható az adatátvitel adott tárgysebesség (vk) és átvinni
kívánt adatmennyiség (Nj) esetén az alábbi összefüggés szerint:

,...2,1,)()(),( maxminmin =÷⇒≤⋅= iyyySNTvNvS
iiijckjk  .

Az 'AGID' szoftver képes a 'DINAMIC' mérőrendszer által szolgáltatott mérési eredmények
teljeskörű kiértékelésére, továbbá lehetővé teszi - az adatátviteli tartományszélesség diagram
létrehozását, amelynek ismerete alapvető feltétel a logisztikai paraméterek egymásra gyakorolt
hatásának elemzésénél.

4. Felállítottam az elektronikus adathordozó, olvasó egységhez viszonyított, 'ideális' orientációhoz
képesti, eltérő elhelyezkedése szempontjából legfontosabb alapeseteket, amelyek döntően
befolyásolják az induktív RFID rendszerek dinamikus működését. Nagy számú mérés
kiértékelése alapján megállapítottam, hogy a 'DINAMIC' mérőrendszer alkalmas az
RFID rendszerek orientációs vizsgálatainak végrehajtására, az 'AGID' szoftver pedig a vizsgálati
eredmények teljeskörű kiértékelésére. A vizsgálati eredmények összhangban vannak a korábban
megfogalmazott, orientációs problémákkal kapcsolatos, általános elvekkel és az
OMRON RFID rendszer specifikációival.

Mérésekkel igazoltam, hogy a különböző 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 veendők.

5. KUTATÁSI EREDMÉNYEK ALKALMAZHATÓSÁGA A
GYAKORLATBAN, TOVÁBBFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉG

5.1. KUTATÁSI EREDMÉNYEK ALKALMAZHATÓSÁGA A
GYAKORLATBAN

Kutatásom fő célja egy olyan komplex vizsgálati eljárás kidolgozása volt, amely hatékony
eszközrendszert biztosít a tervezők és a felhasználók számára az ipari logisztikai rendszerek
anyagmozgatási folyamataiban alkalmazott induktív RFID rendszerek dinamikus üzemben történő
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, ebből adódóan szélesebbkörű
információszolgáltatás az RFID rendszerről a felhasználók számára.

• Rendszerkiválasztás: A felhasználói követelmények figyelembevételével az induktív
RFID rendszerek logisztikai paraméterei határtartományainak méréstechnikai, illetve analitikus
eljárással történő gyorsabb, teljesebbkörű meghatározása, amely nagymértékben elősegíti a
legmegfelelőbb 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 rádió frekvenciás azonosító
rendszerek ipari logisztikai rendszerekben történő alkalmazhatóságára vonatkozó új kutatási
eredmények az "Anyagmozgatás irányítás és automatizálástechnikája", az "Építőipari folyamatok
automatizálása", a "Hálózati irányító rendszerek", a "Rugalmas gyártórendszerek anyagmozgatása"
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és a "Logisztikai irányító és adatkommunikációs rendszerek" című tantárgyak tananyagába már
beépítésre is kerültek.

5.2. TOVÁBBFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az értekezésben bemutatott tudományos eredmények általam kijelölt, elsődleges továbbfejlesztési
lehetőségei a következők:

• A kidolgozott három mérőrendszer ('TIMER', 'STATIC' és 'DINAMIC') integrálása révén egy
olyan komplex mérőrendszer kidolgozása, amely a 'DINAMIC' mérőrendszer eszközbázisára
támaszkodva lehetővé teszi a logisztikai paraméterek határtartományaira vonatkozó összes
méréstechnikai vizsgálat egyidejű elvégzését a mérőrendszerek vezérlő programjainak megfelelő
integrálásával és magasabb szintre emelésével.

• Az 'AGID' analizáló szoftver továbbfejlesztése, hogy magasabb szintű szolgáltatást nyújtva,
biztosítsa az új komplex mérőrendszer által szolgáltatott mérési adatok teljeskörű kiértékelését.
Ehhez az eddigi szolgáltatásaiba be kell építeni egy, az adatátviteli időfüggvények becslését
végző új blokkot és egy, a statikus és dinamikus adatátviteli tartományok határvonalaira polinom
illesztést végrehajtó blokkot.

• Olyan protokol fejlesztése, melynek feladata a különböző típusú (gyártmányú) RFID rendszerek
csatlakoztathatóságának biztosítása a kidolgozott mérőrendszerhez, oldva ezzel a jelenlegi
'AGID' szoftver specifikusságát.
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