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Barcode VS RFID 

BARCODE 

• Line of site om te lezen 

• Dus dicht bij product 

• Diversiteit aan Barcodes 

• 1 scan = 1 barcode = 
veel handelingen 

• Als barcode beschadigd 
is kan deze niet meer 
gelezen worden 

 

 

 

RFID 

• Binnen lees afstand te lezen  

• Afstand tot 25meter te 
lezen 

• 1 scan tot 1200 tags per sec 

• Indien beschadigd nog 
steeds leesbaar 

• Extra beveiliging 

• Kill command als een artikel 
bijvoorbeeld verkocht is  

 



Welke Beslissingen moeten er 
genomen worden? 

• Welke tags gaat u gebruiken 

• Welke antenne is het meest geschikt 

• Systeem design  

• Welke reader of module wilt u gebruiken 

• Wanneer moet er wat gelezen worden, 
Procesoptimalisatie 

• Reader RF settings optimalisatie 

• Reader Gen2 Protocol optimalisatie  

 

 

 



RFID componenten 



De werking van passieve RFID 

1 power van de reader 
 
2 reader polls tags 
 
3 power van de reader 
 
4 tags worden gepowerd door  het uitgezonden vermogen via de 
antenne die gekoppeld is aan de RFID reader.  

Note: als de tags gepold worden, stuurt de rfid reader altijd signaal, ook als er geluisterd wordt 
naar  een tag response  



UHF – Ultra High Frequency 

• Frequency 433, 840-960Mhz, 2.4GHz 

• Lees afstand 

 Passief:  tot 20 meter 

 BAP(battery assisted passive) tot 50 meter 

 Actief: 10 tot 150 meter 

• Leessnelheid: honderden tags per second 

 



UHF RFID standaardisatie  



UHF RFID standaard mogelijkheden 

• Tag inventory = lezen van EPC (Electronic Product Code) 
• Uitlezen user data van de tag 
• Schrijven van user data of EPC data naar tag 
• Locken van een tag / Permalock tag 
 -alleen paswoorden zijn lees beveiligd 
 -alle andere memory locaties zijn alleen schrijf   
   beveiligd 
  -Permalocks kunnen niet hersteld worden 
 -block Permalock beveiliging is een deel van het user 
   memory  
• Kill tag, kill commando heeft zijn eigen 32-bits password 



UHF RFID Memory indeling  



Welke info kun je nog meer krijgen? 
Collecting Tag Metadata 

• Als de tags gelezen worden, kun je meer 
informatie krijgen dan alleen de EPC en memory 
data. In sommige gevallen is deze data even 
belangrijk of zelfs belangrijker 

 - returned signal strenght (RSSI) 

 - op welke antenne   

 - op welk tijdstip 

 - aantal keer gescand 

 - op welke frequentie 



Fabrikant afhankelijke mogelijkheden 

• Alien Higgs-3  
 mogelijkheid om alle memory banks te configureren en   
              door middel van 1 commando te locken, speciaal  
 security feature 
• Impinj Monza 4  
 speciale Security en performance features  
• NXP G2X* and G2i* series  
 EAS alarm features, tamper detectie, security features,  
              data transfer  
• IDS CoolLog  
 Sensing, threshold detection and reporting, data    
               logging, data transfer  
 



RFID reader selectie   

• Afstand tussen reader en antenne 
• Hoeveel RF power is er nodig 
• Gewenste voeding(AC,DC, POE, Batterij) 
• Milieu- en veiligheidseisen ( ATEX, maximum RF) 
• Aansluitmogelijkheden (USB, Serieel, Ethernet, 

WIFI) 
• Processing power nodig 
• Extra connecties (GPIO, Console poort) 
• Welke Regio(EU, VS, JP, Azië) 
• Hoeveel antenne aansluitingen 

 



RF power  

      afstand 



Antenne selectie 

• Frequentie van de gebruikte regio 

• Polariteit 

 -afhankelijk van de plaatsing van de tag 

• Antenne gain 

  - minimale tag sensiviteit bij “worse case” 
    tag plaatsing 

• RF bundel breedte 

• Afmeting  

• Montage  



Antenne polarisatie 

Lineaire polarisatie Circulaire polarisatie 



Tag vs antenne polarisatie 

Goed ontvangst 

Slecht ontvangst  



Tag selectie 

• Afmeting en dikte 
• Waar wordt de tag op bevestigd 
 - non geleidend 
 - geleidend 
 - hoog dielectrisch 
• Waar wordt de tag gebruikt 
 - indoor/ outdoor 
 - extra verstevigd, slijtage  
 - hoge of lage temperaturen 
• Bevestigingsmethode 

 - geschroefd 
 - geplakt 
 - genaaid 
 - inwendig 
 - geklemd 

  

• Plaats van de tag, oriëntatie 

 - horizontaal 

 - verticaal 

 - altijd het zelfde 

 - random 

• IC eigenschappen 

 - EPC memory grote 

 - user memory  grote 

 - speciale eigenschappen                

                     (sensor data , controles) 

• Labeling en Encoding en engraving 

 - prelabeled  

 - labeled en encoded on site 

 - laser printed 

• Kosten  

 - 

 



RF signalen en materialen 

• Materialen in het RF veld kunnen 
verschillende effecten geven. 

 - reflection/ refraction 

 - absorption ( signaal verlies) 

 - redirection ( refraction) 

 - complex propagation effect(scattering) 

 - dielectric effect (detuning) 



RF effect op materialen 
Materiaal Effect op het RT signaal 

Karton Absorption (vocht) 
Detuning (dielectric effect) 

Geleidende vloeistoffen 
(shampoo) 

absorption 

Plastic Detuning (dielectric effect) 

Metaal reflection 

Veel materialen  zelfde vorm 
(bv een groep flessen) 

Complex effects ( lenses , 
filters) 
reflection 

Mensen en dieren Absorption 
Detuning (dielectric) 
reflection 



Voor en nadelen van Reflecties 

• Als een antenne of een tag beweegt kan een 
tag vaak beter gelezen worden 

• Als de antenne en tag stationair zijn kan het 
lezen van een tag problemen geven. 



Nieuw technologie in tags 

• Sensor tags 

 - temperatuur 

 - druk 

 - beweging 

 - voltage 

 - weerstands 

 - vocht 

  



Case : Rijkswaterstaat  
sneeuwploeg registratie  



Case: Rijkswaterstaat  
sneeuwploeg registratie 

Uitdagingen: 

Montage op truck en sneeuwploeg 

Snelheid van de truck 

Leesafstand 15mtr 

Software integratie , middleware 

Omgeving , temperatuur, zout , vuil 

 



Case: Wasserette  



Case:Wasserette 

Uitdagingen: 

Hoge temperatuur. 

Hoge druk. 

Veel vocht. 

Diverse montages. 

Multiple antennes 

 



Vragen ?? 

LF + HF + UHF 

Sensor RFID tags RFID Tags 

UHF  
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