
RFID és RTLS



RFID rendszer felépítése
1. Tag-ek (transzponder)
2. Olvasók (interrogátor)
3. Számítógépes infrastruktúra
4. Szoftverek

Tárgyak, élőlények, helyszínek azonosítása, 
követése és menedzsmentje céljából. A legtöbb RFID 
rendszer rádióhullámok segítségével azonosít.



Főbb típusok
A legtöbb esetben az olvasó kibocsájt egy rádió 

frekvenciás jelet, melyet a TAG felismer, majd saját 
azonosítójának kisugárzásával válaszol. 

Az olvasó a vett jelet továbbítja feldolgozás céljából. 

1.) Passzív RFID
2.) Aktív RFID
3.) Elemmel-segített RFID



Passzív RFID megoldások
A TAG nem rendelkezik saját energia ellátással. Csak 

az olvasó jelének vételével tud arra válaszolni. 

Három frekvencia tartomány: LF, HF, UHF. 
A frekvencia nagyban befolyásolja az olvasási 

távolságot és a felhasználási lehetőségeket.

Alacsony költségek, közeli olvasás.



Aktív RFID

A TAG saját tápellátással rendelkezik. 
Rendszeresen jelet sugároz az olvasó számára.
Néha az olvasó ébreszti fel az alvó TAG-et.
A megjelölt tárgy helye beazonosítható az olvasóval
Nagyságrenddel nagyobb olvasási tartomány (100m)
HF, UHF, 2,4GHz és 5,8GHz frekvencia tartomány
Nagyságrendekkel drágább TAG, karbantartási igény
Nagyobb memória, ipari kivitel



Fél-aktív RFID
Hasonló mint a passzív, de tartalmaz egy hosszú 

élettartamú elemet, amely folyamatos üzemben 
tartja a csipet és a rajta lévő szenzorokat (például 
hőmérséklet szenzor vagy giro-szenzor)

Az olvasó jelére erősebb választ küld, így 
messzebbről olvasható mint a passzív

HF, UHF és 2,4GHz változatban létezik



Passzív RFID #1 (LF)
LF = alacsony frekvencia – 125 vagy 134 kHz
A TAG és az olvasó elektromágneses csatolásba 

kerül, az olvasási tartomány jól kézben tartható
Jól tolerálja a fémes környezetet, az olvasási 

tartomány 1m alatti, inkább 10-20cm
Háziállatok azonosítása, fém alkatrészek jelölése
ISO 11784 szabvány



Passzív RFID #2 (HF tartomány)
HF = 13.56 MHz, hasonló működés az LF-hez
Jól meghatározott olvasási tartomány, fémes 

környezetben is kielégítő teljesítmény, valamint 
folyékony anyagok sem zavarják az olvasást

Legelterjedtebb a világban, sokféle alkalmazás, 
például könyvtárak, beléptető rendszerek, mosoda.

ISO 15693



Passzív RFID #3 – UHF
Az UHF frekvencia a 900MHz körüli tartományt jelöli
Más tartomány Európában, Japánban és az USA-ban
A kibocsátott jelet „visszaveri” a TAG, így az olvasás 

távolabbról is megtörténhet (1-10 méteren belül)
Nem viselkedik jól nedves, vizes környezetben. A fém 

visszaveri a jelet, így nem kívánatos olvasás lehet.
Kereskedelem, raklap és egységcsomag jelölése
ISO 18000-6C szabvány, más néven EPC Gen2



NFC (Near-field Communication)
Az RFID technológiából fejlődött ki
13,56MHz frekvencia, ISO14443 szabvány
NFC Fórum ajánlása alapján kódolt adatformátum
Szándékoltan kis olvasási tartomány, 10 cm-en belül
Jól definiált zóna, fémes környezetben jól olvasható
Elsősorban kereskedelmi felhasználás
Okos telefon mint mobil pénztárca
Különféle ipari felhasználás



RTLS – valós idejű helymeghatározás
Jellemzően aktív RFID technológián alapul
Valós idejű azonosítás és mozgáskövetés jellemzi
Az akkumulátorról táplált RFID TAG rendszeres 
időközönként sugároz egyedi azonosítót
A fixen elhelyezett antennák veszik a kisugárzott jelet
Háromszögeléssel meghatározható a TAG fizikai helye
Egyes rendszerekben az olvasó ébreszti a TAG-et
Máshol folyamatos jeladás



Aktív RTLS megoldások
IEEE 1902.1 RuBee (131 kHz) mágneses csatolás 
ISO 18000-7 (433MHz) Dash7 szabványú megoldás
IEEE 802.15.4a/f (többféle frekvencia tartományra)
WiFi alapú RTLS a 802.11 szabványnak megfelelően
Bluetooth Beacons („Bluetooth Smart” vagy BLE)
UWB szabad tartomány a 3GHz..10GHz sávban



UWB (Ultra-Wide Band)
IEEE 802.15.4.a szabvány
30 centiméteres pontosság
Több éves akku élettartam
100-200 méteres olvasási távolság
3…7GHz-es szabad frekvencia tartomány



Passzív RTLS
Irányított UHF RFID antennákkal 
ISO 18000-6C szabvány szerint 
1 méteres pontossággal
15-30m olvasási tartományban

Az RFID kapuk olvasói által olvasott jelek is egyfajta 
lokalizációs információt hordoznak magukban: 
Hol láttuk utoljára a TAG-et és mikor?



Különleges megoldások
RFID és Infravörös jeladók
RFID és GPS/GPRS jeladók és vevők
IEEE 802.15.4 RFID szenzor hálózatok
RF visszaverődésen alapuló fémszálas azonosítás
Ultrahangos megoldások
2D kódok mint RFID „back-up”
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