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Streszczenie 
 

W artykule zaprezentowano problem syntezy obszaru poprawnej pracy dla 
propagacyjnych systemów RFID, przy założeniu ich prawidłowego funk-
cjonowania nie tylko w stanach statycznych (obiekty nieruchome), ale 
także w trudnych warunkach dynamicznych (obiekty zmieniające swoją 
lokalizację i orientację w przestrzeni). Dodatkowo wskazano przesłanki, 
które zapewniają wykorzystywanie obszaru poprawnej pracy jako podsta-
wowego parametru aplikacyjnego systemów RFID. 
 
Słowa kluczowe: RFID, obszar poprawnej pracy, pasmo UHF. 
 

Determination of interrogation zone for RFID 
systems working in UHF band 

 
Abstract 

 
Nowadays there is often a need to design and implement innovative  
solutions in Radio Frequency IDentification (RFID). It should be noted 
that among all factors (Section 1) [4-8] affecting the operation of RFID 
systems the interrogation zone is the most useful parameter at the design 
stage [1, 2, 4]. This parameter defines the possibility of using RFID  
applications for particular automated identification processes. It also 
comprehensively covers the energy and communication aspects involved 
with operating of individual components (Fig. 1). At the present state of 
knowledge the lack of precise specifications (from manufacturers) of 
electrical and structural properties of offered elements is the main reason 
for inhibiting the practical implementation of the anticollision identification 
process. The ability of the interrogation zone synthesis (Section 2) in the 
RFID system for particular applications consists in the possibility of using 
complete base of information and taking into account many variables, such 
as the system parameters, conditions in which it operates, as well as  
antenna placement and orientation in space (Figs. 2 and 3). The problem of 
interrogation zone synthesis for the anticollision UHF RFID systems 
operating under dynamic conditions is presented in the paper (Section 3). 
The professional test stand (Figs. 4 and 5) for the model verification was 
constructed. 
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1. Wstęp 
 

Współcześnie często istnieje konieczność projektowania  
i wdrażania nowoczesnych rozwiązań radiowej identyfikacji 
obiektów RFID (Radio Frequency IDentification). Typowe zasto-
sowania takich systemów dotyczą różnych aspektów aktywności 
społeczno-gospodarczej w obszarze przemysłu, handlu, nauki, 
medycyny i wielu innych dziedzin. Mnogość czynników wpływają-
cych na działanie systemów RFID pozwala stwierdzić, że obszar 
poprawnej pracy (Interrogation Zone - IZ) jest najbardziej użytecz-
nym parametrem, który warunkuje możliwości szerokiego apliko-
wania systemów RFID w zautomatyzowanych procesach [1, 2]. 

Obszar poprawnej pracy kompleksowo uwzględnia właściwości 
energetyczne i komunikacyjne systemu RFID i stanowi bazę 
wiedzy o podstawowych parametrach jego składowych urządzeń: 
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elektronicznego identyfikatora radiowego – transponder – prze-
znaczonego do znakowania obiektów oraz układu czytni-
ka/programatora – Read/Write Device (RWD) i jego anteny. 
Przestrzenne wyznaczanie obszaru poprawnej pracy, z komple-
mentarnym uwzględnieniem uwarunkowań energetycznych 
i komunikacyjnych, należy do zagadnień rzadko poruszanych  
w literaturze. Z prowadzonych w uznanych ośrodkach na świecie 
prac naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych wynika, że brak 
specyfikowania – przez producentów – parametrów elektrycznych 
i konstrukcyjnych oferowanych urządzeń jest przyczyna hamującą 
praktyczną implementację procesu wielokrotnej, automatycznej 
identyfikacji obiektów (anticollision identification), w którym 
operacje zapisu/odczytu danych z pamięci realizowane są jedno-
cześnie dla wielu przestrzennie rozmieszczonych identyfikatorów. 
Ten brak specyfikacji uniemożliwia wyznaczenie nawet podsta-
wowych parametrów aplikacyjnych, takich jak np. maksymalna 
odległość identyfikatora od środka anteny układu RWD. Nieefek-
tywna i czasochłonna metoda „prób i błędów”, która jest po-
wszechnie stosowana podczas wdrażania systemu, nie zapewnia 
wiarygodnej informacji o działaniu zautomatyzowanego procesu 
z zadawalającą sprawnością identyfikacji, definiowaną jako iloraz 
liczby rozpoznanych do wszystkich identyfikatorów, dla których 
wymagane jest wykonanie operacji zapisu/odczytu informacji 
z pamięci. Przeprowadzenie procesu syntezy obszaru poprawnej 
pracy dla zadanej aplikacji wymaga uwzględnienia wielu zmien-
nych czynników, takich jak: parametry samego systemu, warunki 
eksploatacji, a także ułożenie i orientacja anten w przestrzeni. 

 

 
 
Rys. 1.  Układ radiokomunikacyjny RWD - identyfikator 
Fig. 1.  RWD telecommunication system – identifier  

 
Do wyznaczania obszaru poprawnej pracy typowego toru ra-

diokomunikacyjnego w propagacyjnym systemie RFID (rys. 1), 
wykorzystującym identyfikatory pasywne (zasilane polem elek-
tromagnetycznym emitowanym przez antenę układu RWD), moż-
na wykorzystać transmisyjne równanie Friis’a [3]: 
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gdzie: PRWD – moc dostarczaną do zacisków dopasowanej impe-
dancyjnie anteny, GR – zysk energetyczny impedancyjnie dopa-
sowanej anteny układu RWD, PT – moc odbierana w antenie 
identyfikatora, GT – zysk anteny identyfikatora (przy założeniu jej 
impedancyjnego dopasowania do chipu),  – współczynnik dopa-
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sowania polaryzacyjnego anten układu radiokomunikacyjnego,  
 – współczynnik przenoszenia mocy z anteny identyfikatora do 
jego chipu, λ – długość fali, r – odległość pomiędzy antenami. 

Przekształcając zależność (1), można wyznaczyć geometryczną 
granicę obszaru poprawnej pracy, czyli maksymalną odległość 
rPwrMax pomiędzy osiowo symetrycznymi antenami układu radio-
komunikacyjnego. Odległość ta umożliwia spełnienie warunku 
zasilenia pasywnego identyfikatora, charakteryzowanego przez 
minimalną moc PTmin, która zapewnia jego prawidłowe działanie: 
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W procesie syntezy obszaru poprawnej pracy wymagane jest 

porównanie maksymalnej odległości rPwrMax z wartością rBtrMax, 
która oznacza maksymalną odległość pomiędzy antenami układu 
radiokomunikacyjnego dla zapewnienia prawidłowej detekcji 
sygnału przesyłanego – za pomocą zjawiska rozproszenia wstecz-
nego (backscatter communication) – w kierunku identyfikator-
czytnik/programator: 
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gdzie: T oznacza skuteczną powierzchnię odbicia anteny identy-
fikatora (Radar Cross Section – RCS), PRmin – minimalną moc na 
wejściu układu RWD dla sygnału fali odbitej od identyfikatora. 

Do przeprowadzenia skutecznego procesu transmisji danych, 
moc PT dostarczona z anteny do chipu identyfikatora, umieszczo-
nego w określonym punkcie o współrzędnych (x,y,z), a także moc 
PR na wejściu układu RWD dla sygnału fali odbitej, muszą być 
większe lub równe od odpowiednich wartości minimalnych PTmin 
i PRmin, przy których możliwe jest poprawne działanie systemu: 
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W celu wyznaczenia obszaru poprawnej pracy w propagacyj-

nych systemach RFID można skorzystać z zależności (1)-(4). 
Należy mieć jednak na uwadze fakt, że wiele parametrów w nich 
występujących zależy od elektryczno-geometrycznych uwarun-
kowań układu zespołów antenowych czytnik/programator-
identyfikatory, szczególnie w wielokrotnym systemie RFID, który 
jest dedykowany do zadanego procesu automatycznej identyfikacji 
obiektów [4]. Zysk energetyczny wybranych konstrukcji anten jest 
funkcją rozpatrywanego punktu lokalizacji i orientacji identyfika-
tora względem anteny układu RWD [5]. Podobnie wygląda sytu-
acja ze zmianą parametrów impedancyjnych chipu identyfikatora 
[4, 6]. W dalszej części artykułu zostaną zaprezentowane wybra-
ne, istotne czynniki determinujące geometrię obszaru poprawnej 
pracy. Dla zobrazowania sposobu jego wyznaczania, rozważony 
i uzasadniony zostanie tylko wybrany, geometryczny przypadek 
transmisji energii z układu RWD do pojedynczego, pasywnego 
identyfikatora radiowego. Przykład ten jest reprezentatywny dla 
większości aplikacji propagacyjnych systemów RFID, w których 
możliwa jest realizacja pojedynczych i wielokrotnych, statycznych  
i – co bardzo istotne – dynamicznych procesów automatycznej 
identyfikacji, gdzie znakowane obiekty zmieniają swoją lokaliza-
cję i orientację w przestrzeni względem anteny układu RWD.  

 
2. Wyznaczanie obszaru poprawnej pracy 
 

Ze względu na typowy poziom czułości układów RWD 
(PRmin=-100÷-70 dBm [7, 8]), który uzależniony jest od obsługi-
wanego protokołu komunikacyjnego (np. EPC Class 1 Gen 2 – 
ISO 18000-6c dla pasma UHF), podczas wyznaczania obszaru 
poprawnej pracy krytyczne stają się warunki zasilania identyfika-

torów pasywnych, opisane zależnościami (2) i (4). Na rysunku 2 
zaprezentowano uogólniony, reprezentatywny dla wielu aplikacji 
RFID – model geometryczny, na podstawie którego będzie zobra-
zowane wyznaczanie obszaru poprawnej pracy dla transmisji 
energii z układu RWD do pojedynczego, pasywnego identyfikato-
ra radiowego. W modelu założono, że antena układu RWD jest 
umieszczona w początku układu współrzędnych, a zlokalizowany 
(w punkcie P) identyfikator, może zmieniać swoją orientację, 
czyli odchylenie o kąt α i β, odpowiednio względem płaszczyzny 
z-x i z-y (Rys. 2a). Należy mieć na uwadze fakt, że dla dowolnej 
orientacji identyfikatora wymagana jest znajomość pełnych, trój-
wymiarowych charakterystyk promieniowania G(θ,) anten, a nie 
tylko ich diagramów kierunkowych G(θ) i G(). Z tego powodu, 
dla późniejszej weryfikacji doświadczalnej wyników obliczeń, 
rozpatrywany jest przypadek z rysunku 2b. 

 

 
 
Rys. 2.  Model geometryczny: a) dowolna lokalizacja i orientacja identyfikatora, 

b) przykładowa orientacja identyfikatora w punkcie P 
Fig. 2.  Geometric model: a) arbitrary location and orientation of the transponder, 

b) example of the transponder orientation in P point  

 
W celu wyznaczenia obszaru poprawnej pracy w założonym 

przypadku, pomocniczo rozpatrywana jest zmiana położenia 
identyfikatora w płaszczyźnie z-x, przy czym kierunki maksymal-
nego promieniowania obu anten pozostają wzajemnie równoległe 
(lokalizacja identyfikatora: P(xT,0,zT), jego odchylenie: αT=0, stąd: 
θR=θT=θRT). Analiza takiego przypadku pozwala na wyznaczenie 
granic obszaru poprawnej pracy na płaszczyźnie z-x, przy czym 
wymagana jest tutaj znajomość wartości i charakteru zmienności 
poszczególnych parametrów toru transmisyjnego. Należą do nich: 
zysk energetyczny anten na zadanym kierunku: GR(θR), GT(θT) 
oraz wartości współczynników (P) oraz (P), które ze względu 
na zmienny charakter impedancji chipu identyfikatora, nie mogą 
być rozpatrywane jak obciążenie w klasycznej teorii anten. 

Zakładając symetrię osiową diagramów kierunkowych: GR(θ), 
GT(θ) charakterystyk promieniowania anten układu radiokomuni-
kacyjnego, z poniższej zależności można obliczyć kąt θRT, który 
określa kierunek wyznaczania zysku energetycznego: 

 
  1tan /RT T Tz x  . (5) 

 
Korzystając z zależności (1) i (4) można zdefiniować granice 

obszaru poprawnej pracy na płaszczyźnie z-x, wynikające z pra-
widłowego zasilania pasywnego identyfikatora RFID, funkcjonu-
jącego w rozpatrywanym układzie geometrycznym: 
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Przy rozpatrywaniu docelowego przypadku skręcenia anteny 

identyfikatora o kąt αT względem płaszczyzny z-x (rys. 2b), 
w zależności (6) należy uwzględnić czynniki geometryczne, które 
spowodują modyfikację kierunku wyznaczania zysku energetycz-
nego w diagramie kierunkowym anteny identyfikatora: 
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W przypadku anten o polaryzacji liniowej, całkowite dopaso-

wanie polaryzacyjne oznacza, że współczynnik =1 (0 dB). 
W wielu typowych aplikacjach propagacyjnych systemów RFID, 
układ radiokomunikacyjny złożony jest z anten: identyfikatora  
– o polaryzacji liniowej i układu RWD – o polaryzacji eliptycznej 
(lub odwrotnie). W takim przypadku współczynnik ≈0,5 (-3 dB).  

Wartość współczynnika  zależy od zmian impedancji chipu 
identyfikatora [9]. Zakładając stałą impedancję anteny identyfika-
tora (ZTA) oraz – co jest aplikacyjnie istotne, lecz praktycznie 
pomijane przez producentów komponentów elektronicznych – 
zmienną impedancję jego chipu (ZTC) [10], współczynnik przeno-
szenia mocy można zapisać w następującej postaci: 
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We wszystkich zależnościach, zysk GT(θ,) wyznaczany jest 

przy pełnym dopasowaniu impedancyjnym anteny i chipu identy-
fikatora, (ZTA=ZTC*,  =1).  

Przybliżając się do aplikacji systemu RFID funkcjonującego 
w rzeczywistych (nieidealnych) warunkach, takie zjawiska, jak: 
odbicie, refrakcja, dyfrakcja, interferencja fal i in., będą powodo-
wać modyfikację parametrów prezentowanego modelu. Należy 
także mieć na uwadze fakt, że rzeczywiste anteny mogą posiadać 
charakterystyki o niejednorodnym i niesymetrycznym kształcie, 
a także zmiennej polaryzacji w ich poszczególnych częściach. 
Zjawiska o podobnym charakterze – z natury przypadkowe – 
można opisywać matematycznie, uzyskując zbieżność wyników 
obliczeń numerycznych i pomiarów [11]. Na podstawie [12], 
część z tych zjawisk można uwzględnić w następujący sposób: 
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gdzie: QT – iloraz idealnego zysku anteny i jego wartości realnej, 
odniesionej do trójwymiarowej charakterystyki uzyskiwanej przy 
lokowaniu identyfikatora na znakowanym obiekcie (wpływ obiek-
tu na charakterystykę promieniowania [13]), BT(P) wyraża straty 
na drodze transmisji energii, natomiast współczynnik FT(P) – 
zaburzenia wywołane konstruktywną i destruktywną interferencją 
fal rozpraszanych od obiektów znajdujących się w sąsiedztwie 
elementów systemu RFID. 

Uwzględnienie omówionych zjawisk w procesie transmisji 
energii z układu RWD do pasywnego identyfikatora radiowego, 
stanowi bazę do szacowania energetycznego obszaru poprawnej 
pracy systemu RFID w zadanej aplikacji. Na podstawie nierówno-
ści (9) można sprawdzić, czy w danym miejscu w przestrzeni 
istnieje możliwość zasilenia, odpowiednio zorientowanego, pa-
sywnego identyfikatora RFID. Jeśli stosunek mocy przyjmuje 
wartość większą bądź równą jedności, to w danym punkcie identy-
fikator będzie funkcjonował poprawnie. W przeciwnym przypad-
ku nie wystąpią warunki do prowadzenia komunikacji w systemie. 
 
3. Obliczenia numeryczne i pomiary 
 

Omówione, cząstkowe zagadnienie syntezy obszaru poprawnej 
pracy dla zaprezentowanego na rysunku 2 układu geometryczne-
go, zostało podyktowane koniecznością realizacji wielu typowych 
procesów automatycznej identyfikacji obiektów za pomocą ele-
mentów systemów RFID dalekiego zasięgu, zgodnych z wymaga-
niami elektronicznego kodu produktu dla pasma UHF (protokół: 
ISO 18000-6c, zgodność układu RWD z ETSI EN 302 208 –  
2 W ERP mocy wyjściowej w paśmie 865,6-867,6 MHz). 

Na rysunku 3 zaprezentowano przykładowe wyniki obliczeń 
numerycznych i ich weryfikację doświadczalną, zrealizowaną 
w opracowanym i wykonanym stanowisku badawczym.  

 

 
 
Rys. 3.  Obliczenia i pomiary obszaru poprawnej pracy w płaszczyźnie z-x:  

a) αT =0, b) αT =50o 
Fig. 3.  Calculations and measurements of interrogation zone in z-x plane:  

a) αT =0, b) αT =50o 

 
Do realizacji obliczeń obszaru poprawnej pracy, na podstawie 

omówionego modelu geometrycznego, opracowano program 
w środowisku Mathcad. W obliczeniach przyjęto, że: system 
RFID dalekiego zasięgu funkcjonuje z częstotliwością 
f0=866,6 MHz (λ=0,346 m). Układ RWD, o czułości PRmin=-80 dBm, 
dostarcza do zacisków dopasowanej anteny moc PRWD=0,5 W.  
W obliczeniach wykorzystano opracowane, analityczne modele 
anten identyfikatora i układu RWD, które charakteryzowały się 
kierunkową, symetryczną charakterystyką promieniowania o kącie 
połowy mocy 60o. Maksymalny zysk dopasowanych anten – układu 
RWD GR=6 dBi i identyfikatora – GT=1,3 dBi (σT=0,025 m2). Ante-
na układu RWD posiadała polaryzację liniową, natomiast antena 
identyfikatora (ze względu na konieczność jej optycznego skróce-
nia) – polaryzację eliptyczną (=-3 dB). Polaryzacja nie zmieniała 
się w obrębie wiązki głównej charakterystyki promieniowania. 
W systemie rozpatrywano dowolną lokalizację identyfikatora 
w płaszczyźnie z-x, przy czym minimalna moc zapewniająca prawi-
dłowe działanie jego wewnętrznego chipu wynosiła PTmin=-13 dBm. 
Przyjęte dane odpowiadały parametrom urządzeń dostępnych  
w specjalistycznym laboratorium techniki radiowej identyfikacji 
obiektów RFID Zakładu Systemów Elektronicznych i Telekomu-
nikacyjnych Politechniki Rzeszowskiej (ZSEiT PRz).  

Z zależności (2) i (3), dla przypadku z rysunku 3a, uzyskano: 
rPwrMax=3,88 m i rBtrMax=27,7 m. Oznacza to, że w celu wyznacze-
nia obszaru poprawnej pracy dla specyfikowanych parametrów 
urządzeń systemu RFID, krytyczne są warunki zasilania pasywne-
go identyfikatora. Z tego powodu, obszar poprawnej pracy zapre-
zentowany na rysunku 3 został wyznaczony na podstawie pierw-
szej nierówności (4). Przykładowe obliczenia wykonano w zakre-
sie płaszczyzny z-x o rozmiarach: x=0,5÷3 m, z=-1,5÷1,5 m, dla 
dwóch orientacji identyfikatora (Rys. 3a: αT=0o, Rys. 3b: αT=50o). 
Dla zobrazowanych przypadków możliwe jest wyznaczenie linio-
wych granic prawidłowej lokalizacji identyfikatora (np. na zna-
czonym obiekcie, poruszającym się na przenośniku taśmowym) 
względem punktu lokalizacji anteny układu RWD. Dodatkowo, 
zauważalna asymetria i zmniejszenie wyznaczonego obszaru 
poprawnej pracy dla identyfikatora odchylonego, wskazuje na 
konieczność każdorazowego rozważania uwarunkowań aplikacji, 
w których wymagana jest dowolna orientacja identyfikowanego 
obiektu. Problem ten stanowi podstawę do szacowania obszaru 
poprawnej pracy wielokrotnego systemu RFID z zastosowaniem 
metody Monte Carlo [11]. Uzyskane wyniki mogą być wykorzy-
stane do analizy skomplikowanych, wielokrotnych procesów 
radiowej identyfikacji w warunkach dynamicznych zmian lokali-
zacji i orientacji obiektów w przestrzeni. 

Dane obliczeniowe stanowiły podstawę do ich weryfikacji eks-
perymentalnej w rzeczywistym stanowisku pomiarowym. Istotę 
jego opracowania stanowiły potrzeby – zgłaszane przez przedsta-
wicieli przemysłu – praktycznej realizacji procesów automatycz-
nej identyfikacji obiektów w obszarze wielu dziedzin. Przykładem 
może być identyfikacja produktów szybko rotujących (Fast 
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Moving Consumer Goods), przesyłek spedycyjnych, realizacja 
procesów AVI (Automatic Vehicle Identification) i in. Na rysunku 
4 przedstawiono uogólniony model stanowiska, które zapewnia 
możliwość realizacji wielu wymienionych aplikacji systemów 
RFID, przy dowolnej konfiguracji ruchu znakowanych obiektów 
względem anten układu RWD. Model stanowiska odpowiada 
różnym konfiguracjom geometrycznym z rysunku 2a. 

 

 
 
Rys. 4.  Model stanowiska dla aplikacji systemu RFID: a) lokalizacje anten układu 

RWD; b) konfiguracje obiektów 
Fig. 4.  Model of the test stand for RFID system application: a) locations of RWD 

antennas, b) object configurations  

 
Omówione wyżej zagadnienia stanowiły podstawę do opraco-

wania i wykonania stanowiska, w którym wykorzystano zestaw 
zintegrowanych, komputerowo sterowanych przenośników ta-
śmowych (rys. 5). 

 

 
 
Rys. 5.  Stanowisko pomiarowe z przenośnikami taśmowymi w laboratorium RFID 
Fig. 5.  Test stand with band conveyor in RFID Laboratory 

 
W stanowisku wykorzystano sprzężenie czterech prostopadłych 

względem siebie przenośników taśmowych, które zapewniają 
komputerowo kontrolowany przesuw identyfikowanych obiektów. 
Konfiguracja anten układów RWD umożliwia rozpatrywanie 
w stanowisku: zbliżania i oddalania się obiektów od anteny, 
a także ich identyfikację od góry lub z boku. Wykorzystywana 
aparatura pomiarowa (oscyloskop Tektronix DPO71254B z son-
dami P7504, CT1, TCP312+TCPA300, analizator widma R&S 
FSL18 z sondami bliskiego pola HZ-14 i HZ-15, analizator widma 
Tektronix RSA 3408B i generator przebiegów dowolnych 
AWG5002B, uzupełniony generatorem wektorowym R&S SM-
BV100A), zapewnia pełną kontrolę procesu automatycznej identy-
fikacji w obszarze energetycznych i komunikacyjnych uwarunko-
wań funkcjonowania badanego systemu RFID. Prawidłowa wery-
fikacja realizowanego procesu wymaga uzyskiwania pełnych 
informacji o parametrach komponentów techniki RFID. Pomiary 
parametrów anten wykonywane są w komorze bezechowej TDK, 
w laboratorium EMC ZSEiT PRz, wyposażonej w zestaw anteno-
wy MI Technologies MI-3635 (składający się m.in. z: pozycjonera 
3D, kontrolera, wektorowego analizatora sieci Agilent PNA-X 
N5242A i oprogramowania do akwizycji danych). 

Pomiary weryfikujące obliczenia (rys. 3) zrealizowano dla pro-
cesu identyfikacji wielokrotnej, wykorzystując przesuw jednego 
z przenośników względem anteny układu RWD, dla pojedynczego 
opakowania zbiorczego, wewnątrz którego symetrycznie rozloko-

wano identyfikatory o znanych numerach seryjnych. Wykonując 
kontrolowany w przestrzeni przesuw obiektu, badano proces 
odczytu numeru seryjnego w rundzie inwentaryzacyjnej. Uzyska-
na zbieżność wyników pomiarów i obliczeń potwierdza praktycz-
ną użyteczność zaprezentowanej koncepcji wyznaczania obszaru 
poprawnej pracy dla procesów automatycznej identyfikacji RFID. 
 
4. Wnioski 
 

Wyniki przeprowadzonych prac badawczych pozwoliły na wy-
znaczenie warunków granicznych funkcjonowania propagacyjne-
go systemu RFID, dla dowolnie zlokalizowanych i zorientowa-
nych w przestrzeni pasywnych identyfikatorów RFID. Na podsta-
wie zaprezentowanych zależności oraz przeprowadzonych obli-
czeń numerycznych, których poprawność została zweryfikowana 
w opracowanym stanowisku badawczym, można stwierdzić, że 
istnieje wiele czynników warunkujących efektywność procesu 
radiowej identyfikacji obiektów, a za najważniejsze z nich należy 
uznać parametry układu zespołów antenowych czytnik/programator- 
identyfikatory. Mając na uwadze użyteczność parametru, jakim 
jest obszar poprawnej pracy w zadanym procesie, konieczne staje 
się rozszerzenie bazy wiedzy o parametrach urządzeń techniki 
RFID wprowadzanych na rynek.  

 
W pracach badawczych wykorzystano aparaturę zakupioną w wyniku realizacji 

projektów: a) „Rozbudowa infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Rzeszow-
skiej”, nr POPW.01.03.00-18-012/09, współfinansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, 
Priorytet I, Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3, Wspieranie Innowacji; 
b) "Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy naukowo-badawczej Politechniki 
Rzeszowskiej", nr UDA-RPPK.01.03.00-18-003/10-00, współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 

 
5. Literatura 
 
[1] Finkenzeller K.: RFID Handbook. 3-rd Ed., Wiley, 2010. 
[2] Jankowski M. P.: Kierunki badań w zakresie zwiększania możliwości 

aplikacyjnego wykorzystania systemów radiowej identyfikacji obiek-
tów RFID. SIGMA NOT, Elektronika, nr 8, s. 63-66, 2010. 

[3] Balanis C.: Antenna Theory. 3-rd Ed., Wiley, 2005. 
[4] Jankowski-Mihułowicz P., Kalita W.: Obszar poprawnej pracy – 

podstawowy parametr aplikacyjny systemów RFID. SIGMA NOT, 
Elektronika, nr 8, s. 67-72, 2010. 

[5] Fuschini F. et all: Analytical Approach to the Backscattering from 
UHF RFID Transponder. IEEE Antennas and Wireless Propagation 
Letters, Vol. 7, pp. 33-35, 2008. 

[6] De Vita G., Iannaccone G.: Design Criteria for the RF Section of UHF 
and Microwave Passive RFID Transponders. IEEE Trans. on Microwave 
Theory and Techniques, Vol. 53, No. 9, pp. 2978-2990, 2005. 

[7] Kipnis I. et all: A 900MHz UHF RFID Reader Transceiver IC. IEEE 
International Solid-State Circuit Conference, pp. 214-215, 2007. 

[8] Kwon I. et all: A Single-Chip CMOS Transceiver for UHF Mobile 
RFID Reader. IEEE Journal of Solid-State Circuits, Vol. 43, No. 3, 
pp. 729-738, 2008. 

[9] Rao K., Nikitin P., Lam S.: Antenna Design for UHF RFID Tags:  
A Review and a Practical Application. IEEE Trans. on Antennas and 
Propagation, Vol. 53, No. 12, pp. 3870-3876, 2005. 

[10] Nikitin P. et all: Sensitivity and Impedance Measurements of UHF 
RFID Chips. IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques, Vol. 
57, No. 5, pp. 1297-1302, 2009. 

[11] Jankowski-Mihułowicz P., Kalita W.: Application of Monte Carlo 
Method for Determining the Interrogation Zone in Anticollision Radio 
Frequency Identification Systems, Current Trends and Challenges in 
RFID, C. Turcu (Ed.), INTECH, 2011. 

[12] Griffin, J.,   Durgin G.: Complete Link Budgets for Backscatter-Radio 
and RFID Systems. IEEE Antennas and Propagation Magazine, Vol. 
51, No. 2, pp. 11-25, 2009. 

[13] Griffin J. et all: RF Tag Antenna Performance on Various Materials 
Using Radio Link Budgets. IEEE Antennas and Wireless Propagation 
Letters, 5, pp. 247-250, 2006. 

 

_____________________________________________________ 
otrzymano / received: 14.09.2011  
przyjęto do druku / accepted: 02.11.2011 artykuł recenzowany 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


