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téma

RFID zapojené v ethernetové síti

Firma LemnaTec používá kruhové nosi-
če dat (BIS M-101-01/L) o průměru 30 mm 
a výšce 1,6 mm. Tagy o hmotnosti 1,6 g jsou 
pevně přilepeny nebo přišroubovány k pouz-
drům s rostlinami. Poskytují potřebnou pa-
měť 752 bytů. V paměti je navíc uloženo ještě 
identifikační číslo o velikosti 4 byty, které je 
zadáno pouze jednou a je určeno ke zpětnému 
vysledování vzorků. Jako vyhodnocovací jed-
notka se používají přístroje typu BIS M-407 
s rozhraním Ethernet TCP/IP. Díky tomu lze 
systém snadno zapojit téměř jako zařízení 
plug-and-play do odpovídajícího prostředí, 
aniž by bylo nutné k tomu vytvářet zvláštní 

síť. Mimo jiné ho lze připojit ke kancelářské-
mu nebo k průmyslovému počítači. Jeho uži-
vatelé mohou pracovat přímo na bázi Etherne-
tu nebo mohou používat své rozhraní RS-232 
prostřednictvím ovladače ComPort Redirektor. 

Firma LemnaTec se rozhodla pro propoje-
ní sítí Ethernet, protože prostřednictvím ote-
vřeného protokolu lze nejsnadněji vykoná-
vat dálkovou údržbu po celém světě. Přímo 
ze svého ústředí ve Würselenu se mohou její 
odborníci připojit k systému RFID a vše až 
k nejmenšímu senzoru přezkoušet. 

Platforma k určování fenotypů pracuje 
velmi hospodárně. Neprojevuje žádné pří-
znaky únavy jako lidská obsluha a pracu-
je téměř bezchybně 24 hodin denně. Během 

jediné studie rostlin zvládne systém snadno 
tok dat několika terabytů. Veškerá relevant-
ní data jsou v průběhu měření shromažďová-
na, shrnuta do matematického popisu a ulo-
žena na server.
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Technika RFID pomáhá zlepšit lyžařský styl
Ať už jde o slalom nebo sjezd – při vrcho-

lových lyžařských soutěžích jde vždy o tisíci-
ny sekundy. Vrcholoví závodníci musí proto 
styl své jízdy neustále zdokonalovat, aby byli 
co nejrychlejší. Do závodu dává lyžař všech-
no, projíždí těsně brankami obřího slalomu 
a míří do cílové rovinky. Když však projede 
cílem, čeká ho často velké zklamání, proto-
že byl oproti soupeřům opět pomalejší. Čím 
to jenom bylo? Aby vypátral slabiny a nedo-
statky stylu jízdy lyžaře, analyzuje jeho tre-
nér zatím obvykle jen videozáznamy poříze-
né z jízdy svého svěřence. Jeho hodnocení 
přitom vychází spíše z pocitu a zkušeností, 
rozhodně ne z konkrétně naměřených hod-
not. To by se mělo v blízké budoucnosti změ-
nit a trenérovi by při jeho práci měl pomáhat 
monitorovací systém s aktivními transpondé-
ry – malými bezdrátovými vysílači a přijíma-
či dobře známými z RFID (Radio Frequency 
Identification). 

Předpokládá se, že malé kompaktní 
transpondéry budou upevněny na lyžích 
sportovce vpředu a vzadu (obr. 1) a pro-
střednictvím malých antén budou vysílat rá-
diové vlny do všech směrů – tisíckrát za se-
kundu. Pevné přijímací stanice, které budou 
umístěny v pravidelných vzdálenostech po-
dél sjezdovky nebo závodní tratě, budou vy-
sílané rádio vé signály přijímat a vyhodno-
covat dobu, kterou rádiový signál potřebuje 
pro překonání vzdálenosti od antény trans-
pondéru k přijímací stanici. Tak bude mož-
né určit aktuální polohu antén s přesností 
na tři centimetry. Počítač vypočítá polohu 
lyží sportovce během každé milisekundy 
jízdy a zobrazí na displeji jejich přesnou 
dráhu. Trenér tak v reálném čase uvidí, 
zda jsou obě lyže lyžaře při sjezdu skuteč-
ně rovnoběžné, zda se lyžař v zatáčce pří-

liš neodchýlil od své optimální dráhy nebo 
zda správně ovládá styl „carving“. Při tom-
to náročném stylu jízdy jede sportovec při 
rychlých manévrech zcela na hranách svých 

lyží. S malými bezdrátovými vysílači upev-
něnými na lyžích tak budou moci profesi-
onální závodníci a jejich trenéři brzo mno-
hem přesněji analyzovat lyžařovy zvyklosti 
a jeho chování při jízdě.

Monitorovací systém využívající techni-
ku RFID vyvinula rakouská firma Abatec. 
Odborníci Fraunhoferova ústavu pro strojí-
renskou výrobu a automatizaci IFF (Institut 

für Fabrikbetrieb und –automa-
tisierung) v Magdeburku zjišťo-
vali se svými kolegy z University 
Magdeburg, jak bude možné ta-
kový systém ve vrcholovém spor-
tu účelně a cíleně využívat. Za-
bývali se i takovými otázkami, 
jako jakým lepidlem transpondéry 
na lyže přilepit tak, aby se ani při 
rychlé jízdě neuvolnily, ale přitom 
je bylo možné odlepit, když již ne-
jsou zapotřebí, nebo jak vyhod-
nocovat rádiové signály tak, aby 
z nich mohl trenér získat co nejví-
ce objektivních informací o tech-
nice jízdy svého svěřence. Vyřešit 
museli i ryze technický problém: 
mnoho druhů lyží obsahuje vrst-
vy kovů různé tloušťky, které po-
souvají frekvenci vysílače. Pod-
le provedení lyží vysílají potom 
antény signály na jiné frekvenci 
a přijímací stanice vysílaný signál 
nezachytí. Řešení bylo nakonec 
jednoduché: přídavná kovová des-
ka umístěná pod anténami posune 
frekvenci předvídatelným způso-
bem a vliv kovu v lyžích různých 
výrobců zcela odstíní. První tes-
ty monitorovacího systému RFID 
v lyžařském areálu Bottrop nová 

technika dobře zvládla a systém je nyní při-
praven pro použití v praxi. 
[Mediendienst FhG, Nr. 3/2009, Thema 1: Den 
Skistil verbessern – mit RFID.]
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Obr. 1. Malé bezdrátové vysílače upevněné na lyžích 
podávají průběžně informace o stylu jízdy lyžaře (Foto: 
Fraunhofer IFF) 


