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Doporučení pro použití RFID v průmyslu

Mezi významné oblasti bezdrátových pře-
nosů dat patří také bezdrátová rádiová identifi-
kace – RFID. Německé sdružení NAMUR vy-
dalo v souvislosti s použitím RFID v průmyslu 
doporučení NE 127, které se podrobně zabývá 
důvody, možnostmi a technickými podmínka-
mi použití techniky RFID v průmyslu.

Doporučení konstatuje, že pro použití 
RFID v průmyslu existují dva základní ar-
gumenty: první je ekonomický, tedy zákazník 
očekává, že mu RFID pomůže zefektivnit vý-
robní procesy a to mu přinese žádoucí finanč-
ní efekt, a druhý je regulatorní, kdy technika 
RFID pomáhá splnit požadavky příslušných 
vyhlášek nebo přání zákazníků, především 
v oblasti dokladovatelnosti výroby. V tom-
to případě jde o projekty, kde přímý finanční 
efekt není hlavním cílem, ale může být pozi-
tivním vedlejším účinkem.

Doporučení NE 127 podrobně probírá tyto 
aspekty použití RFID:
– fyzikální omezení,
– spolehlivost,
– pracovní podmínky (zvláště v chemickém 

průmyslu),
– typické příklady použití,
– náklady, přínosy a rizika,
– standardy a normy,
– zabezpečení dat.

V tab. 1, převzaté z uvedeného doporu-
čení, je přehled typických úloh, které RFID 
pomáhá řešit.

Velmi důležitou součástí doporučení 
NE 127 je tabulka základních pojmů. V ob-
lasti RFID se stýkají oblasti automatizační 
a sdělovací techniky, a proto je zde zavedení 
správné, pro všechny srozumitelné a jedno-
značné terminologie velmi potřebné.

Zvláštní pozornost věnuje doporučení 
NE 127 problematice elektronických štítků. 
Ty jsou pomůckou usnadňující optimaliza-
ci správy výrobních zařízení – asset mana-
gement. Elektronické štítky, umístěné např. 
na provozních přístrojích, obsahují informa-
ce o typu zařízení, o technických paramet-

rech včetně příslušných certifikátů, identifi-
kační číslo výrobku a údaje o výrobci. Uži-
vatel může do elektronického štítku ukládat 
své údaje, např. své vlastní identifikační číslo 
výrobku, údaje o opravách, výměnách, pro-
hlídkách atd. NAMUR vyzývá své členy, aby 
intenzivně pracovali na vytvoření a prosaze-
ní jednotné struktury dat vycházející z mezi-
národních standardů (např. EPC) a nezávislé 
na výrobci zařízení.

Doporučení dále uvádí seznam technic-
kých údajů, které by měli výrobci u techniky 
RFID určené do průmyslu uvádět. Je v něm 
obsažen i stručný průvodce výběrem vhodné 
techniky (použitá frekvence, typ transpondé-
rů atd.). Pozornost je věnována také tomu, jak 
data získaná pomocí RFID snadno přenést, 
bezpečně uložit a využít v informačním sys-
tému podniku.

Doporučení NE 127 věnuje pozornost 
rovněž otázkám použití RFID v prostředí 

s nebezpečím výbuchu. Zde je rozdíl mezi 
aktivními a pasivními transpondéry: aktivní 
transpondéry obsahují zdroj napájení, který 
představuje z hlediska nebezpečí výbuchu ur-
čité riziko. Je třeba věnovat pozornost nejen 
bezpečnosti techniky RFID při jejím provo-
zu, ale též např. možnosti vzniku jiskry při 
zničení transpondéru. Mnohé transpondé-
ry mají navíc plastový kryt, který může být 
zdrojem elektrostatického výboje. Proble-

matika použití RFID v prostředí s nebezpe-
čím výbuchu je ale natolik obsáhlá a složitá, 
že jí NAMUR v budoucnu věnuje samostat-
ný pracovní list.

Doporučení NE 127 je doplněno obsáh-
lým seznamem platných norem, literaturou 
a webovými odkazy. Zájemci o jeho plné 
znění (v angličtině a němčině) si jej mohou 
objednat prostřednictvím webové stránky 
www.namur.de.

Petr Bartošík

Úloha Možnosti provedení Přínosy
identifikace 
objektů

systémy správy kontejnerů 
a palet (čtečky na manipu-
lačních vozících, skenery 
RFID atd.)

optimalizace interní logistiky a velikosti skla-
dových zásob, podpora výrobních procesů, 
zajištění kvality výroby

materiálové 
zabezpečení

systémy řízení dodavatel-
ských řetězců

optimalizace řízení dodavatelských řetězců, 
zajištění nepřetržitých dodávek

údržba a 
servis

systémy pro operativní sprá-
vu výrobních prostředků, 
elektronické štítky

plánování oprav a výměny výrobních nástrojů, 
redukce počtu a doby odstávek, dokumentace o 
zařízeních a intervalech jejich oprav, záznamy o 
prohlídkách (zvláště v souvislosti se zajištěním 
bezpečnosti práce)

ochrana proti 
krádežím a 
plagiátorství

označování výrobků štítky jednoduchá identifikace originálních výrobků 
a napodobenin

farmacie záznamy o výrobě, štítky se 
záznamy o léčivech

zvýšení bezpečnosti při výrobě i distribuci léčiv

ochrana osob 
a budov

přístupové systémy a osobní 
ochranné pomůcky

autentifikace uživatelů nebo obsluhy zařízení, 
řízení přístupu do výrobních prostor, určení 
polohy osob

monitorování 
prostředí

záznamy o fyzikálních a che-
mických parametrech (trans-
pondéry s integrovanými 
senzory)

kontrola skladovacích podmínek (chladírny), 
sledování zatížení materiálu

Tab. 1. Přehled typických úloh řešitelných pomocí RFID

kr
át

ké
 z

pr
áv

y   Nové vydání učebnice 
automatizace

V nakladatelství Computer Press vyšlo 
v březnu 2009 čtvrté, rozšířené a upravené 
vydání publikace Automatizace a automati-
zační technika – prostředky automatizační 
techniky. Tento třetí díl čtyřsvazkové edice 
je využíván jako učebnice moderních pro-
středků automatizační techniky pro střed-
ní školy. Svým přehledovým charakterem 
slouží i jako praktická příručka. Po vyprodá-

ní předchozích tří vydání (2000, 2003, 2005 
– celkem 5 000 výtisků) vyšla tato kniha 
v upraveném a rozšířeném vydání počtvrté. 
Autoři kladou důraz na vysvětlení fyzikál-
ních principů činnosti široké škály moder-
ních automatizačních zařízení, vhodně ho 
přitom podložili matematickým aparátem 
a pro názornost doplnili 612 obrázky, často 
získanými z nejnovějších materiálů výrob-
ců automatizačních prostředků. Ve srovnání 
s předchozími vydáními byly rozšířeny pře-
devším kapitoly týkající se programovatel-

ných automatů a akčních členů. Navíc byla 
na základě zkušeností z výuky didaktic-
ky upravena nebo doplněna četná funkční 
schémata, zejména v kapitole o pohonech. 
Zcela nově byl zařazen text podrobně ob-
jasňující problematiku návrhu regulačních 
orgánů, v literatuře poměrně opomíjenou. 
Na závěr lze uvést, že cena i zvýhodněné 
podmínky prodeje přímo v nakladatelství 
(množstevní slevy pro školy) se proti před-
chozím vydáním nemění.

 (Jan Chlebný)


