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Streszczenie 
 

W artykule zaprezentowano konstrukcję i wykorzystanie stanowiska 
dedykowanego do pomiarów parametrów procesu automatycznej identyfi-
kacji RFID w warunkach dynamicznych. Podstawowym jego elementem 
jest opracowany pozycjoner 3D, którego konstrukcja zapewnia weryfika-
cję funkcjonowania pojedynczego lub wielokrotnego systemu RFID. 
Użyteczność stanowiska zobrazowano na przykładzie modelu zmiennej 
orientacji identyfikatorów, wykorzystywanego podczas wyznaczania 
obszaru poprawnej pracy indukcyjnie sprzężonego systemu RFID. Szcze-
gólną uwagę zwrócono na problem prawidłowego zasilania identyfikato-
rów pasywnych. 
 
Słowa kluczowe: RFID, identyfikacja wielokrotna, pozycjoner 3D, pomia-
ry dynamiczne. 
 

Laboratory stand for measuring automatic 
identification process parameters in RFID 
system under conditions of spatial dynamic 
changes of object localization 

 
Abstract 

 
The correct preparation of model for bilateral interaction between objects 
during their dynamic changes of mutual orientation in space is usually 
crucial to the accurate operating of a future system in real environment [1, 
2]. This type of two-sided relation between elements is also the basis for 
operation of the Radio Frequency IDentification (RFID) systems for 
labelling objects (Section 1). The main parameter determining the quality 
of the interaction between Read/Write Device (RWD) and an identifier 
(transponder) is described as an interrogation zone [3]. The need for the 
proposed model (Figs. 1-3 - detailed described in Section 2) verification 
was the inspiration for developing a special measuring stand. The designed 
and constructed structure of a two-axle positioner (Fig. 4) is presented in 
the paper (Section 3). This unit is the main component of the stand (Fig. 5) 
and allows any change of spatial orientation according to the elements of 
RFID system. Furthermore, in accordance with the project assumption, an 
impact of its parts on the magnetic field generated by the RWD antenna is 
negligible. Its spatial and time parameters are fully controlled by the 
dedicated software application (Fig. 5a). An integration of the positioner 
with specialized equipment of RFID technology laboratory in Rzeszów 
University of Technology allows measuring the impact of dynamic 
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changes in the position of a few identifiers on the parameters of the  
anticollision identification process for labelled objects [6]. 
 
Keywords: RFID, anticollision identification, 3D positioner, dynamic 
measurement. 
 
1. Wprowadzenie 
 

Opracowanie prawidłowego modelu bilateralnego oddziaływa-
nia obiektów przy dynamicznej zmianie ich wzajemnej orientacji 
w przestrzeni ma zwykle kluczowy wpływ na późniejsze, popraw-
ne funkcjonowanie układu w środowisku rzeczywistym [1, 2]. 
Tego typu dwustronna interakcja elementów jest również podsta-
wą działania systemów radiowej identyfikacji obiektów RFID 
(Radio Frequency IDentification), a głównym parametrem deter-
minującym jakość oddziaływania pomiędzy czytnikiem/  
programatorem (Read/Write Device, RWD) i elektronicznym 
identyfikatorem (transponder) jest obszar poprawnej pracy  
(Interrogation Zone) [3]. 

W znacznej grupie aplikacji użytkowych, dla których przygo-
towano model obrazujący istotę wykorzystania przedmiotowego 
stanowiska pomiarowego, stosowane są systemy indukcyjnie 
sprzężone (inductive coupling), funkcjonujące w zakresie fal 
średnich i krótkich. W paśmie LF wykorzystywana jest częstotli-
wość od 100 kHz do 135 kHz (typowo: f0=125 kHz). Systemy 
indukcyjnie sprzężone pasma HF funkcjonują z częstotliwością 
roboczą f0=13,56 MHz. W indukcyjnie sprzężonych systemach 
RFID wykorzystywany jest obszar pola bliskiego (near field), 
gdzie występuje niejednorodne pole magnetyczne oraz silne 
sprzężenie pomiędzy antenami układu komunikacyjnego, zbudo-
wanego z czytnika/programatora i identyfikatorów. Niejednorodne 
pole magnetyczne jest nośnikiem energii i stanowi medium dla 
transmisji danych. Elementarnym parametrem, charakteryzującym 
obszar poprawnej pracy i maksymalną odległość funkcjonowania 
indukcyjnie sprzężonych systemów RFID, jest minimalne natęże-
nie pola magnetycznego Hmin lub minimalna wartość indukcji 
magnetycznej Bmin, dla której następuje poprawna transmisja 
danych pomiędzy układem RWD i identyfikatorem. W przypadku 
procesu identyfikacji wielokrotnej konieczne jest zapewnienie 
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odpowiedniego zasilania dla wszystkich identyfikatorów, które 
umieszczone są w otoczeniu anteny czytnika/programatora. Dla 
takiej konfiguracji geometrycznej systemu, wpływ magnetycznie 
sprzężonych obwodów identyfikatorów na wartość całkowitej 
impedancji pętli antenowej RWD wywołuje znaczącą zmianę 
wielu parametrów elektrycznych tego obwodu. Zjawisko to, 
w konsekwencji, prowadzi do zaburzeń w komunikacji z identyfi-
katorami, które umieszczone są na granicach obszaru występowa-
nia minimalnej wartości indukcji magnetycznej. Dodatkowo, 
warunki stają się bardziej skomplikowane dla – wyjątkowo pożą-
danego w aplikacjach przemysłowych – procesu automatycznej 
identyfikacji RFID w warunkach dynamicznej zmiany lokalizacji 
i orientacji obiektu w przestrzeni 3D.  

Potrzeba weryfikacji zaproponowanego modelu była inspiracją 
do opracowania stanowiska pomiarowego, umożliwiającego do-
wolną zmianę orientacji przestrzennej elementów systemu RFID, 
które jednocześnie nie będzie miało wpływu na pole magnetyczne 
generowane przez antenę układu czytnika/programatora. W arty-
kule zaprezentowano konstrukcję opracowanego i wykonanego, 
dwuosiowego pozycjonera obrotowego, którego parametry prze-
strzenno-czasowe są w pełni kontrolowane za pomocą dedykowa-
nej aplikacji komputerowej. Zintegrowanie stanowiska z wyposa-
żeniem aparaturowym specjalistycznego laboratorium techniki 
RFID Politechniki Rzeszowskiej, pozwala na pomiar wpływu 
dynamicznej zmiany położenia wielu identyfikatorów na parame-
try wielokrotnego procesu automatycznej identyfikacji obiektów.  

 
2. Orientacja identyfikatora względem anteny 

czytnika/programatora 
 

Analiza zespołu antenowego czytnika/programatora w obszarze 
indukcyjnie sprzężonych systemów RFID pozwala założyć, że 
prąd pętli antenowej (IR) jest stały wzdłuż całej drogi przepływu. 
Oznacza to, że natężenie prądu jest stałe (w rozumieniu jego 
rozciągłego rozkładu) na każdym odcinku pętli, która tworzy 
antenę układu RWD [4]. Założenie to pozwala na stosowanie praw 
magnetostatyki do analizy pola magnetycznego dowolnego kształ-
tu pętli antenowej czytnika/programatora w pasmach LF i HF. 

 

 
 
Rys. 1.  Model i przykład kwadratowej pętli antenowej układu RWD  
Fig. 1.  Model and example of a square loop antenna of RWD 

 
W najczęściej występującym przypadku kwadratowej pętli an-

tenowej układu RWD, prawo Biota-Savarta uzupełnione o zasadę 
superpozycji pozwala na zsumowanie w punkcie P wektorów 
pochodzących od poszczególnych fragmentów i anteny (rys. 1). 

Niejednorodne pole magnetyczne wokół pętli antenowej układu 
RWD można przedstawić w postaci trzech równań, za pomocą 
których możliwe jest numeryczne wyznaczenie wartości poszcze-
gólnych składowych Bx, By i Bz indukcji magnetycznej w dowol-
nym punkcie przestrzeni o współrzędnych (x,y,z): 
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gdzie:  
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Korzystając z zależności (1)-(4) możliwe jest także wyznacze-

nie kierunku i zwrotu wektora indukcji magnetycznej B. Występu-
jąca niejednorodność pola wskazuje na problem poprawnej orien-
tacji identyfikatorów względem poszczególnych składowych Bx, 
By i Bz wektora indukcji magnetycznej, podczas realizacji procesu 
rozpoznawania elektronicznie oznakowanych obiektów. 

 

 
 
Rys. 2.  Orientacja identyfikatora: a) równoległego względem anteny układu RWD, 

b) odchylonego o kąty  i  
Fig. 2.  Orientation of a transponder: a) parallel to the RWD antenna, b) deviated  

by  and  angles 

 
W wielu typowych aplikacjach automatycznej identyfikacji 

obiektów wykorzystujących technikę RFID, konieczne jest zasto-
sowanie tylko równoległego ułożenia identyfikatora (jego anteny) 
względem pętli antenowej czytnika/programatora. Taka konfigu-
racja geometryczna pozwala na ograniczenie w rozważaniach 
dotyczących spełnienia warunku Bmin tylko do składowej Bz wek-
tora indukcji magnetycznej w punkcie P(x,y,z) – rysunek 2a. 
Przedstawiona analiza jest odpowiednia tylko dla statycznych 
procesów automatycznej identyfikacji obiektów, gdzie w czasie 
odczytywania lub zapisywania informacji do wewnętrznej pamięci 
identyfikatora nie występuje zmiana jego orientacji. 

Dla poprawnego szacowania efektywności funkcjonowania rze-
czywistego systemu RFID w obszarze uwarunkowań polowych, 
wymagane jest określenie wpływu dowolnej orientacji identyfika-
tora na jego poprawną pracę (rys. 2b).  

W systemach statycznych, korekcja orientacji identyfikatora 
może wystąpić przykładowo dla zapewnienia jego maksymalnej 
odległości od anteny układu RWD. Może być także wymuszona 
specyfiką identyfikowanego obiektu, czyli koniecznością określo-
nego ulokowania identyfikatora na znaczonym obiekcie (np. 
stożkowe pudełka lokowane na palecie poddawanej procesowi 
identyfikacji wielokrotnej). 
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W dynamicznych procesach automatycznej identyfikacji RFID 
– z zasady – w czasie zapisu lub odczytu danych z pamięci nastę-
puje zmiana przestrzennej orientacji identyfikatora (wymuszona 
ruchem znakowanego obiektu). 

Zagadnienie dowolnej orientacji identyfikatora względem 
trzech osi x-y-z można sprowadzić do odchylenia o kąty  i  od 
płaszczyzny jego anteny, która początkowo była ułożona równo-
legle względem płaszczyzny pętli antenowej układu RWD 
(rys. 2b). Zgodnie z zaproponowanym modelem, odchylenie o kąt 
 następuje w płaszczyźnie z-x, natomiast odchylenie o kąt  
w płaszczyźnie -y. Wartość składowej prostopadłej wektora 
indukcji magnetycznej, dla identyfikatora odchylonego o kąty  
i  () można wyznaczyć korzystając z zasady superpozycji:  

 
 cos( )cos( ) sin( )cos( ) sin( )z x yB B B B        . (5) 

 
Na rysunku 3 przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych, za 

pomocą których zobrazowano zmiany obszaru poprawnej pracy 
(rozpatrywanego względem prawidłowego zasilania pojedynczego 
identyfikatora pasywnego) w wybranych chwilach przykładowe-
go, dynamicznego procesu automatycznej identyfikacji obiektu. 
Obliczenia przeprowadzono dla identyfikatora RFID: TI RI-I11-
112A-03 (pasmo HF, f0=13,56 MHz), dla którego minimalna 
wartość natężenia pola magnetycznego (Hmin) dla operacji odczytu 
danych z pamięci wynosi 98 dBμA/m. Korzystając z równania 
materiałowego podczas przekształceń zależności (1)-(5), na wy-
kresach zaprezentowano miejsca występowania większej niż 
minimalna wartości składowej prostopadłej wektora natężenia 
pola magnetycznego (Hαβ>Hmin), dodatkowo zakładając lokaliza-
cję identyfikatora w dowolnym punkcie płaszczyzny x-y:  
-0,45÷0,45 m, która jest ulokowana w odległości 0,1 m od  
powierzchni kwadratowej anteny RWD o długości boku  
a=0,3 m. Obliczenia przeprowadzono dla modelu anteny 
ID.ISC.ANT300/300-A f-my FEIG (rys. 1), dla 5 W mocy dostar-
czonej do jej zacisków z układu RWD [5].  

 

 
 
Rys. 3.  Przykładowe zmiany wartości składowej prostopadłej wektora natężenia 

pola magnetycznego dla różnie zorientowanego identyfikatora RI-I11-
112A-03 firmy Texas Instruments 

Fig. 3.  Value changes of perpendicular components of magnetic intensity for 
different orientation of RI-I11-112A-03 (Texas Instruments) identifier  

 
Miejsca, w których Hαβ<Hmin (brak koloru na płaszczyźnie x-y) 

oznaczają obszar braku komunikacji pomiędzy identyfikatorem 
i układem RWD. Równoległe ułożenie pętli antenowej identyfika-
tora i układu czytnika/programatora (=0o, =0o) prowadzi do 
powstania symetrycznych obszarów komunikacji oraz braku 
komunikacji względem osi symetrii anteny układu RWD. Modyfi-
kacja orientacji identyfikatora o zadane kąty ,  powoduje po-

wstawanie niesymetrycznych zmian w obszarze poprawnej pracy 
systemu RFID. W dynamicznych procesach automatycznej identy-
fikacji, stan taki powoduje znaczne utrudnienia w jednoznacznym 
określeniu prawidłowej lokalizacji i orientacji identyfikatora, 
która zapewni jego poprawne funkcjonowanie. Problem staje się 
jeszcze bardziej skomplikowany w aplikacjach wymagających 
zastosowania wielokrotnej identyfikacji RFID, gdzie konieczne 
jest jednoczesne rozpoznawanie wielu identyfikatorów znajdują-
cych się w obszarze poprawnej pracy. Rozwiązanie problemu 
wyznaczania obszaru poprawnej pracy wielokrotnego systemu 
RFID z zastosowaniem metody Monte Carlo (MC) zaproponowa-
no w publikacji [6]. Problemem jest lokalizacja n-dentyfikatorów 
i badanie efektywności funkcjonowania układu zespołów anteno-
wych czytnik/programator-identyfikatory dla zadanej sprawności 
identyfikacji ηID. Rozwiązaniem tak postawionego problemu jest 
symulacja układu zespołów antenowych, przy uwzględnieniu 
algorytmu syntezy takiego układu i zgodnie ze wszystkimi zależ-
nościami, które wyznaczono podczas syntezy jego modelu elek-
trycznego. W celu kompleksowej oceny efektywności układu 
zespołów antenowych czytnika/programatora i identyfikatorów 
dla zadanego procesu automatycznej identyfikacji obiektów, 
w publikacji dokonano porównania wyników uzyskanych z symu-
lacji MC, z obszernymi wynikami przeprowadzonych badań eks-
perymentalnych. 
 
3. Stanowisko pomiarowe 
 

Omówione wyżej, bardzo aktualne problemy aplikacyjne doty-
czące poprawnej lokalizacji i orientacji pasywnych identyfikato-
rów w obszarze poprawnej pracy pojedynczych i wielokrotnych 
systemów RFID, stanowiły podstawę do opracowania i wykonania 
pozycjonera obrotowego (rys. 4). Urządzenie jest elementem 
składowym jednej z konfiguracji stanowiska badawczego labora-
torium RFID PRz, dedykowanego do weryfikacji procesu automa-
tycznej identyfikacji w warunkach dynamicznej zmiany orientacji 
obiektów w przestrzeni 3D (rys. 5).  

 
 

 
 
Rys. 4. Konstrukcja pozycjonera 
Fig. 4. Positioner construction  

 
Konstrukcja pozycjonera zapewnia kontrolowaną zmianę orien-

tacji identyfikowanego obiektu/obiektów, z zadaną prędkością 
obrotową wokół jednej z dwóch osi (oś x – obrót ramienia z pręd-
kością: 0÷62,5 obr./min., oś y – obrót podstawy z prędkością: 
0÷50 obr./min.). Parametry ruchu są nadzorowane i rejestrowane 
za pośrednictwem opracowanego oprogramowania narzędziowego 
(rys. 5a). Komunikacja pomiędzy komputerem i pozycjonerem 
odbywa się za pomocą złącza USB. W aplikacji kontrolno-
sterującej możliwe jest rejestrowanie (w czasie pracy) kątów 
położenia komory roboczej względem obydwu osi odniesienia, 
przy czym dokładność pozycjonowania wynosi 1o. Prócz prędko-
ści, istnieje także możliwość ustawiania kierunku obrotu, nieza-
leżnie dla każdego stopnia swobody urządzenia. 



1476    PAK vol. 57, nr 12/2011 
 

Pozycjoner został wyposażony w zamkniętą komorę o kubatu-
rze 3,4 dm3, dlatego może być używany do stochastycznej zmiany 
lokalizacji i orientacji obiektów. Funkcja ta jest wykorzystywana 
w weryfikacji obszaru poprawnej pracy wielokrotnego systemu 
RFID, wyznaczanego z zastosowaniem metody MC [6]. 

Wykorzystana aparatura pomiarowa przedmiotowego stanowi-
ska (rys. 5b), zapewnia kontrolę procesu automatycznej identyfi-
kacji w obszarze energetycznych (polowych i elektrycznych), 
a także komunikacyjnych uwarunkowań funkcjonowania badane-
go systemu RFID. Uwarunkowania energetyczne obejmują kon-
trolę parametrów elektrycznych układu zespołów antenowych 
czytnik/programator-identyfikatory (oscyloskop Tektronix 
DPO71254B z sondami P7504, CT1, TCP312+TCPA300), a także 
pomiar składowych wektora natężenia pola magnetycznego (ana-
lizator widma R&S FSL18 z sondami bliskiego pola magnetycz-
nego HZ-14 i HZ-15). Uwarunkowania komunikacyjne obejmują 
kontrolę parametrów protokołów komunikacyjnych podczas wy-
miany danych w układzie zespołów antenowych (aparatura pomia-
rowa firmy Tektronix: analizator widma RSA 3408B i generator 
przebiegów dowolnych AWG5002B, uzupełniony generatorem 
wektorowym R&S SMBV100A). 
 

 
 
Rys. 5.  Laboratorium RFID PRz: a) program sterujący pozycjonerem,  

b) stanowisko pomiarowe z pozycjonerem 
Fig. 5.  RFID Laboratory: a) software, b) dynamic test stand with positioner 

 
Weryfikacja prawidłowego zasilania identyfikatorów umiesz-

czonych w komorze pozycjonera, zgodnie z modelem orientacji 
zaproponowanym w rozdziale 2, realizowana jest poprzez pomiar 
amplitudy poszczególnych składowych wektora natężenia pola 
magnetycznego, wg zależności: 

 
    0dB μA/m dBμV dB /H V AF H V        , (6) 

 
gdzie: V0 oznacza napięcie zmierzone za pomocą sondy,  
AF -  współczynnik anteny określony dla częstotliwości pomiaro-
wej. 

Na podstawie zależności (6), złożoną niepewność standardową 
natężenia pola magnetycznego dla pośredniego pomiaru wielkości 
nieskorelowanych można wyrazić poniższą zależnością: 

 

      
2 2

0
0

H Hu H u V u AF
V AF

    
        

, (7) 

 
gdzie u(V0) oznacza niepewność standardową napięcia zmierzone-
go za pomocą analizatora widma i sondy bliskiego pola magne-
tycznego (parametr ten w głównej mierze uwzględnia oddziały-
wania systematyczne, których nie można usunąć podczas prze-
prowadzanego eksperymentu, a które są reprezentowane przez 
zestaw współczynników odczytywanych z przygotowanych tablic 
i wykresów zawartych w dokumentacji przyrządu pomiarowego), 
natomiast u(AF) oznacza niepewność odczytu współczynnika 
anteny dla częstotliwości pomiarowej (częstotliwości pracy sys-
temu RFID). 

Dla przestrzennych, wielopunktowych pomiarów, które są wy-
konywano na stanowisk badawczym, względna standardowa 
niepewność dla natężenia pola magnetycznego u%(H) kształtuje 
się na poziomie 1-2 % [6]. 
 
4. Wnioski 
 

Wyposażenie stanowiska do badań dynamicznych w dwuosio-
wy pozycjoner obrotowy pozwala na modelowanie obszaru po-
prawnej pracy dla dowolnego, indukcyjnie sprzężonego, a także 
propagacyjnego systemu RFID. Komplementarna analiza energe-
tycznych i komunikacyjnych czynników, które warunkują działa-
nie tych systemów, pozwala na właściwe oszacowanie granic 
przestrzennego rozmieszczenia identyfikatorów dla zadanej apli-
kacji. Zaproponowane rozwiązanie modelowania i pomiaru para-
metrów procesu identyfikacji dla dowolnej orientacji identyfikato-
ra względem anteny układu RWD, jest zaledwie częścią problemu, 
który na obecnym etapie wiedzy stanowi istotną barierę wdroże-
niową systemów RFID w różnych obszarach aktywności społecz-
no-gospodarczej. Prace realizowane w zespole RFID w Politech-
nice Rzeszowskiej, wpisane są w kierunki światowych badań, 
które mają na celu zwiększanie możliwości aplikacyjnego wyko-
rzystania systemów radiowej identyfikacji obiektów. 
 

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. 
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