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1. ПРОДУКЦІЯ НА ЯКУ ПОШИРЮЄТЬСЯ ЦЕ КЕРІВНИЦТВО 

Це керівництво стосується зчитувачів із наступними номерами моделей та кодами регіонів: 
 

Таблиця 1: Номери моделей зчитувачів Impinj Speedway  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Відповідність вимогам Федеральної комісії по комунікаціям (FCC) 

Це обладнання було випробуване та відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В 
відповідно до частини 15 Правил FCC. Дійсні обмеження покликані забезпечити відповідний 
захист від шкідливого втручання в комерційне середовище. Це обладнання генерує та може 
випромінювати радіочастотну енергію. Якщо це обладнання не встановлене та не 
використовується відповідно до інструкції, воно може спричинити шкідливі завади для 
радіозв'язку. Однак гарантій немає що такі завади не виникатимуть у певних умовах установки та 
не спричинятимуть шкідливі завади для радіо або телевізійного прийому. Щоб визначити, чи не 
викличе це обладнання шкідливих завад для радіо або телевізійного прийому, вимкніть 
обладнання та увімкніть повторно. Вам рекомендується спробувати виправити таке втручання 
одним із наступних способів: 

 
1. Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену; 
2. Збільшить відстань між обладнанням і радіо/ТВ-приймачем; 
3.    Зверніться за допомогою до дилера або кваліфікованого техніка радіо-

телебачення. 
 
 
 
 
 
 
 

Увага: Будь-які зміни цього продукту або його модифікації, які прямо не схвалені 
стороною, відповідальною за дотримання вимог, може анулювати ваш дозвіл діяти згідно з 
частиною 15 правил FCC. 
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Відповідність вимогам галузі промисловості Канади (IC):  
 
Експлуатація залежить від наступних двох умов: 
1. Цей пристрій не повинен створювати завад. 
2. Цей пристрій не повинен бути сприйнятливим до будь-яких завад, включаючи ті, що можуть 
спричинити неправильну роботу пристрою.  
Цей пристрій розроблено для роботи з антеною (антенами), перерахованими в розділі 9, що мають 
максимальний коефіцієнт підсилення 6 дБ. Антени не включені до цього списку або мають 
більший коефіцієнт підсилення ніж 6 дБ суворо заборонено використовувати з цим пристроєм. 
Необхідний імпеданс антени повинен становити 50 Ом. Для зменшення потенційно можливого 
виникнення завад  для інших користувачів, тип антени і її коефіцієнт підсилення повинні бути  
обрані таким чином, щоб еквівалентна ізотропно-випромінювана потужність (EIRP) була не 
більше дозволеного значення. Термін "ІС" перед номером радіосертифікації означає, що вимоги 
відповідної галузі промисловості Канади були дотримані. 

 
1.2. CE маркування і зона ЕЕА (Європейська економічна зона) 

Пристрої RFID, які призначені для використання в країнах ЕЕА, можуть використовуватися у двох 
визначених  діапазонах частот: 

- 865,6-867,6 МГц,  де максимальне значення дозволеної ERP становить не більше 2 Вт,  
- 916,1-918,9 МГц,  де максимальне значення дозволеної ERP становить не більше 4 Вт. 

Для ознайомлення з іншими обмеженнями щодо використання RFID-пристроїв в зоні ЕАА, будь-
ласка, зверніться до Декларації відповідності Impinj (DoC), розміщеної за веб-посиланням: 
support.impinj.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Застосування у середовищі ЕAHS (Environmental Air Handling Space). 
 
Цей пристрій підходить для використання у середовищі EAHS відповідно до розділу 300-22(c) 
Національного електричного кодексу. Кабелі, антени, адаптери живлення, PoE та інші пристрої не 
повинні встановлюватися в середовищі EAHS, якщо вони не придатні для використання згідно з 
UL 2043. 
 

 
2. ПЕРЕД ТИМ ЯК ПОЧНЕТЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Увага: Вимоги і умови використання пристроїв RFID в Україні визначені Планом 
використання радіочастотного ресурсу України та відповідними регуляторними положеннями 
Національного регулятора. Будь-які зміни цього продукту або його модифікації, можуть 
призвести до анулювання вашого дозволу, отриманого згідно вищезазначених умов, або 
вилучення пристрою, що експлуатується відповідно до норм без довільної експлуатації 
радіоелектронних засобів.  
 

Попередження: Будь ласка, уважно прочитайте цей документ перед початком 
використанням зчитувачів Speedway. Отримання серйозних травм або пошкодження 
обладння може бути наслідком його неправильного використання. Несанкціоноване 
відкриття корпусу зчитувача скасовує гарантійні умови. Щоб захистити персонал, 
обов'язково розташуйте всі антени і експлуатуйте пристрої відповідно до конкретних вимог 
вашого Національного регулятора (або вимог регіону). Детальніше див. у Додатку А: 
Інформація, специфічна для регіонів використання в розділі 9. 
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3. ВСТУП 
 

3.1. Щодо цього керівництва 

Цей посібник містить детальні інструкції з встановлення, підключення, налаштування, 
експлуатації, оновлення та усунення несправності зчитувачів Speedway або xPortal. Для 
скорочення цього посібника, його вміст фокусується на встановленні та роботі одного зчитувача. 
 
3.2.  Цільова аудиторія 

Цільова аудиторія для цього посібника - це кожен, хто встановлює зчитувачі Speedway або xPortal. 
Основними користувачами цього посібника є системні інженери та ІТ-персонал, що мають досвід 
та базові знання у сфері: 

• Розробки програмного забезпечення (ПЗ); 
• Інтеграції апаратних рішень; 
• Мережевого підключення. 

Цей посібник також передбачає, що користувач добре розуміється на системах RFID, управління 
RFID та має базові навики у сфері специфікацій EPCglobal Gen 2. 
 
3.3. Інші пов’язані документи 

 
Цей посібник є частиною великого набору документації, що підтримує Speedway, який включає 
наступні сім документів: 

Impinj Speedway Revolution початкові інструкції - надає основну інформацію про 
обладнання та інструкції для отримання додаткової документації, оновлення та 
завантаження програмного забезпечення та іншої підтримки ПЗ. 
Impinj LTK посібник програміста - надає розробникам програмного забезпечення 
настанови та найкращі практики роботи з LLRP. Інженери-програмісти також може 
отримати доступ до специфічних довідників та зразків програм, що ілюструють сценарії, 
обговорені в Посібнику програміста. 
Impinj Octane LLRP - призначений для інженерів з програмного забезпечення та описує 
можливості LLRP, підтримувані Speedway, що включає власні розширення LLRP від Impinj. 
Impinj RShell довідковий посібник - описує синтаксис та мову команд для консолі 
Speedway RShell 
Керівництво Impinj Octane SNMP - надає моніторингову та довідкову інформацію для 
роботи з SNMP MIB, яка пов'язана зі Speedway (стандартний мережевий MCP TCP/IP (MIB-
II) та підмножина стандартного EPCglobal RM MIB). 
Посібник з оновлення прошивки Impinj - містить докладні процедури, посилання на 
інформацію для оновлення ПЗ, встановленого на окремих програмах зчитування, та 
процедури створення мета-файлу для автоматизації оновлення зчитувачів. 
Зчитувач Impinj та розробка вбудованих шлюзів -  забезпечує опис платформи Speedway 
та її архітектуру. Цей посібник призначений для інженерів ПЗ, які розробляють спеціальне 
прикладне програмне забезпечення для зчитувачів. 
 

3.4.  Конвенції документу  

У цьому документі посилаються як на стандартні, так і на розширені повідомлення 
LLRP,параметри та поля. Щоб допомогти візуально розрізнити ці різні типи, наведено таблицю 
3.1, де зазначені деталі щодо конвенцій, які використовуються. 
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Таблиця 3.1. Конвенції стилю документу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5. Інформація про підтримку Impinj 

Для отримання інформації про технічну допомогу відвідайте веб-сайт підтримки виробника Impinj 
за веб-посиланням support.impinj.com. Рекомендації щодо збору даних для аналізу 
співробітниками служби технічної підтримки Impinj див. у розділі 8 цього документу. 

 
4. ВСТУП ДО SPEEDWAY 

Speedway® - це стаціонарний, UHF RFID-зчитувач міток Gen2 з малим форм-фактором. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.1. RFID-зчитувач Speedway 
 

Зчитувач забезпечує мережевий зв’язок між даними міток та програмним забезпеченням 
корпоративної системи. Speedway пропонує багато ключових функцій, що підвищують гнучкість 
застосувань. 
 
 • Низьке енергоспоживання 
Завдяки конструкції з низьким енергоспоживанням, зчитувач Speedway може використовувати 
живлення PoE/PoE+. Використання PoE спрощує розгортання та різко знижує витрати розгортання 
системи зчитувачів у вашій RFID-інфраструктурі. Використання PoE не є компромісним для  
зчитувачів Speedway. Рекомендується або зовнішній універсальний адаптер живлення Speedway 
або PoE/PoE+, або їх одночасне використання. 
 
Примітка: Speedway підтримує стандарти IEEE для PoE та PoE +. Коли пристрій живиться від 
PoE/PoE+, максимальна потужність передачі залежить від регіону та номера версії PCBA 
зчитувача Speedway відповідно до таблиці 4.1. Зверніть увагу, що EU2 вимагає PoE+. 
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             • Компактний форм-фактор 
Компактні розміри Speedway, 7,4 x 6,9 x 1,2 дюйма або 18,8 x 17,5 x 3 см, полегшують установку у 
вузьких просторах та у вбудованих застосуваннях. 
             • Три моделі доступні 
Impinj пропонує три моделі зчитувачів Speedway, з різними високопродуктивними 
моностатичними конфігураціями антенних портів. Передавач і приймач використовують один 
порт. Модель R120 - це варіант зчитувача з однопортовою конфігурацією, R220 - з двопортовою 
конфігурацією, R420, показаний вище, це варант з чотирипортовою конфігурацією. 
             • Високопродуктивні характеристики 
Зчитувачі Speedway використовують безліч високопродуктивних функцій, що дозволяють читати 
більше 1100 міток в секунду. Особливості включають автоматичне налаштування, низький 
робочий цикл, динамічне перемикання антен, режими пошуку запасів, що покращує запис міток, 
управління та отримання фільтру чутливості для обмеження зони зчитування. 
             • Простота використання 
Зчитувач Speedway використовує стандартні галузеві інтерфейси програм, що спрощує інтеграцію 
з проміжним програмним забезпеченням RFID або спеціальними програмними рішеннями. Він 
також пропонує корпоративний клас можливості управління та моніторингу. 
              •  Надійний дизайн зчитувача 
Зчитувач Speedway використовує єдину конструкцію друкованої плати, що забезпечує перевірену 
якість та надійність пристрою. 
 
Таблиця 4.1. Максимальна потужність передачі зчитувача для регіону і режиму  
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4.1. Speedway xPortal – інтегрований портальний зчитувач 

Speedway xPortal - це інтегрований портальний зчитувач, який включає в себе зчитувач Speedway з 
інноваційною технологією антени - дволінійну ФАР (DLPA) у компактному, простому в 
установці, корпусі. Speedway xPortal забезпечує чудову продуктивність та неперевершену 
інсталяцію, універсальність для точок зчитування RFID у дверних отворах, коридорах та 
загальному покритті зон у роздрібній торгівлі, офісі, готельному господарстві та охороні здоров’я. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.2. Інтегрований портальний зчитувач xPortal 
 
Конфігурація та умови використання xPortal разом із зчитувачами Speedway R120, R220 або R420, 
ідентичні. Інструкції для монтажу та підключення, унікальні для xPortal, див. в Інструкції з 
експлуатації xPortal. 

 
4.2.Антенний HUB Speedway  

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Антенний HUB Speedway 
 

Антенний HUB Speedway дозволяє розширити кожен порт антени зчитувача Speedway R420 
додатково на 8 антен тобто на 32 порти. Управління концентратором здійснюється через GPIO 
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адаптер і тісно інтегроване з програмним забезпеченням Octane (випуск 4.10 або вище) для 
забезпечення відповідних характеристик щодо перемикання антен. 
Для зчитувача Speedway R120 антенний HUB дозволяє розширити єдиний антенний порт на 8 
портів. Типові антенні HUB мають значення втрат передачі до 1,2 дБ. Ці втрати можна 
компенсувати за рахунок налаштувань потужності так само, як втрати в кабелі. Інформацію про 
конфігурацію та використання антенних HUB див. у Додатку D цього документу. 
 

4.3. Вимоги щодо використання Speedway 

4.3.1. Вимоги до навколишнього середовища 

          • діапазон робочих температур: від -20 до +50°С (без конденсації). 

4.3.2. Вимоги до обладнання 

•  Для підключення зчитувача до ПК (Windows, Mac або Linux) потрібне мережеве 
обладнання TCP/IP або інший мережевий термінал. 

• Для підключення зчитувача до консольного порту потрібен кабель Cisco типу RJ-45 до 
DB9, або послідовний порт RS-232, або послідовний USB-адаптер для ПК. 

•  Необхідні UHF-антени або антени, затверджені Impinj, підключаються відповідним RF-
кабелем або кабелем з інтерфейсом роз'єму RP-TNC 

 
4.3.3. Вимоги щодо живлення 

 
 
 
 
 

РЧ-потужність передачі обмежена типом поданого живлення (PoE, PoE+ або сумісне живлення, 
додатково від джерела, засвідченого відповідними сертифікатами). Для детальної інформації 
зверніться до таблиці обмежень потужності передачі, наведеної в розділі 4. Для роботи з РЧ-
потужністю більше +30 дБм потрібна професійна установка для дотримання вимог законодавства 
у сфері радіозастосувань у відповідних регіонах/країнах. Для отримання додаткової інформації 
див. Додаток А: 
 
Доступні шнури АС-живлення для затвердженого/сертифікованого джерела живлення IPJ-A2003-
000: 

 
 
 
 
 
 
 

4.3.4. Підтримка робочих середовищ 

У цьому розділі описані середовища, в яких ви можете отримати доступ до консолі Speedway 
RShel, що використовується для налаштування, моніторингу та обслуговування зчитувача. 
Інструмент, яким ви користуєтесь коли отримуєте доступ до консолі RShell, залежить від того, як 
ви підключаєте свій ПК до зчитувача: послідовне з'єднання (RS-232) або через Ethernet-з'єднання 
(SSH). На комп'ютерах під управлінням Microsoft Windows, ви можете використовувати Putty для 
обох типів з'єднань. 

Попередження: Цей продукт призначений для постачання з сертифікованим джерелом 
живлення – блоком живлення, маркованим LPS або клас 2, номіналом вихідної напруги 24В 
постійного струму 2,1А. Використання будь-якого альтернативного джерела живлення 
призведе до втрати будь-якого схвалення цього пристрою і може бути небезпечним. 
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Таблиця 4.2. Підтримувані робочі середовища 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.5. Підтримувані комунікаційні протоколи 

Для клієнтського управління, зчитувач Speedway підтримує EPCglobal Low Level Reader Protocol 
(LLRP) v1.0.1. LLRP - це стандартний інтерфейс EPCglobal, що дозволяє спілкуватися із 
зчитувачем, який, у свою чергу, зчитує мітки RFID EPCglobal Gen 2. 

 
4.3.6. Вимоги до антен 

Залежно від моделі зчитувача, який ви встановлюєте, зчитувач оснащений одним (модель R120), 
двома (модель R220) або чотирма (модель R420) незалежними, двонаправленими та 
повнодуплексними антенними TX/RX-портами. Вимоги до антени залежать від регіону 
використання зчитувача. Для отримання детальної інформації про відповідні регіональні вимоги, 
див. відповідний розділ в Додатку А цього документу. 
 
5. ІНСТАЛЯЦІЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ SPEEDWAY-ЗЧИТУВАЧІВ 

Цей розділ містить детальну інформацію про порти вводу-виводу зчитувача Speedway та стани 
світлодіодної індикації, а також містить пояснення як інсталювати зчитувач і підключити його до 
своєї мережі.  

 
5.1.  Порти та LED-індикація 

Наступний рисунок ілюструє порти вводу-виводу, розташовані на зчитувачі Speedway. Ця 
ілюстрація показує зчитувач моделі Speedway R420, який має чотири антенні порти, як показано 
на рис. 5.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.5.1. Порти зчитувача Speedway R420 

 
Примітка: Див. додаток B: цього документу, де відображені деталі розпіновки порту GPIO DE-15. 
 
Антенні порти та LED-індикатори стану розташовані на задній панелі зчитувача. Рисунок, 
наведений нижче, ілюструє їх розташування на прикладі зчитувача Speedway R420. 
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Рис.5.2. Антенні порти і LED-індикація  

 
Розділ 5.1.1 цього документу описує три основні категорії світлодіодів та їх схеми мигання. 
Розділ 5.1.2 описує режими мигання світлодіодів для різних режимів роботи зчитувача. 
 

5.1.1. Режими LED-індикації 

Зчитувач Speedway має декілька світлодіодів, які вказують на його робочі стани. Три основні 
категорії використовуваних світлодіодів у зчитувачі це індикація живлення, стану зчитувача та 
стану антен. Кожен світлодіод має власні схеми миготіння. У таблиці 5.1 описані визначені схеми 
для індикації живлення. Таблиця 5.2 документує визначені шаблони для індикації стану 
зчитування. У таблиці 5.3 визначені шаблони для індикації станів антен. 
 
Таблиця 5.1. Індикація живлення 
Стан індикатора Стан зчитувача 
Постійний червоний (після включення або 
перезавантаження) 

Подане живлення, спроба запустити 
завантажувальний код 

Немає індикації Натиснута кнопка відновлення 
Одне коротке миготіння червоного Виявлена конфігурація відновлення 
Два коротких миготіння червоного Виявлена заводська конфігурація 

відновлення 
Мигаючий червоний (з частотою 4 Гц) Не вдається завантаження 
Мигаючий зелений Вдале завантаження, старт образу програми 
Мигаючий помаранчевий (з частотою 1 Гц) Триває оновлення через USB-флеш 
Мигаючий червоний (з частотю 2 Гц) Оновлення через USB-флеш невдале 
 
Таблиця 5.2. Індикація станів зчитування 
Почергове миготіння червоного і зеленого Завантаження образу програми, RFID 

недоступний, робота файлової системи 
триває (після оновлення) 

Постійний зелений  
 

Завантажено образ програми, RFID 
доступний немає з’єднання LLRP 

Два коротких миготіння зеленого Активне LLRP з’єднання 
Одне коротке миготіння зеленого Не активне LLRP з’єднання 
Миготіння помаранчевого Інвентаризація активна, швидкість мигання 

збільшується із збільшенням кількості міток 
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Таблиця 5.3. Індикація станів антен 
Немає індикації Антена не активна 
Постійний зелений Антена в режимі передачі 

 
5.1.2. Режими LED-індикації при включенні, оновленні, визначенні місцеположення, 
інвентаризації та LLRP 

Таблиці у цьому розділі описують стани індикації  для різних режимів роботи зчитувача. 

Таблиця 5.4. Запуск (після включення), нормальне завершення 
Операція зчитувача Тип LED-індикації Очікувана реакція 

Включення живлення, старт коду 
завантеження 

Ідикатор живлення 
Індикатор стану 

Постійний червоний 
Немає індикації 

Базове завантеження прошивки Ідикатор живлення 
Індикатор стану 

Постійний зелений 
Немає індикації 

Завантаження завершено успішно, 
зчитувач готовий до роботи 

Ідикатор живлення 
Індикатор стану 

Постійний зелений 
Немає індикації 

 
Таблиця 5.5. Запуск (перезавантаження), нормальне завершення 
Операція зчитувача Тип LED-індикації Очікувана реакція 

Кнопка перезавантаження 
натиснута 

Ідикатор живлення 
Індикатор стану 

Вимикається 
Немає індикації 

Кнопка перезавантаження 
затиснута  
на 3 сек 

Ідикатор живлення 
 
 
 
 

Блимає один раз червоним, 
вказує на те що відбудеться 
оновлення за замовчуванням 

Кнопка перезавантаження 
затиснута  
на 10 сек 

Ідикатор живлення 
 

Блимає двічі червоним, вказує 
на те що відбудеться 
відновлення заводських 
налаштувань. Скидання 
зчитувача та стирання САР 

 
Таблиця 5.6. Запуск (збій) 
Операція зчитувача Тип LED-індикації Очікувана реакція 

Виявлено апаратні проблеми 
не вдається завантажити 
 

Ідикатор живлення 
Індикатор стану 

Постійне миготіння червоного 
Немає індикації 

 
Таблиця 5.7. Активація оновлення 
Операція зчитувача Тип LED-індикації Очікувана реакція 

Оновлння програмного 
забезпечення в процесі 
завантаження 
 

Індикатор стану Почергове миготіння 
червоного і зеленого  
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Таблиця 5.8. Ідентифікація активності антени 
Операція зчитувача Тип LED-індикації Очікувана реакція 

Ідентифікація відсутності 
активності на антенному порту 

Індикатор антени Немає індикації 
 

Ідентифікація активної передачі 
на антенному порту 

Індикатор антени Постійний зелений 

 
Таблиця 5.9. Ідентифікація активності антени 
Операція зчитувача Тип LED-індикації Очікувана реакція 

Інвентаризаційна активність Індикатор стану Миготіння помаранчевого, 
частота миготіння 
збільшується зі збільшенням 
кількості міток 

 
Таблиця 5.10. LLRP-активність 
Операція зчитувача Тип LED-індикації Очікувана реакція 

Активне LLRP-з’єднання 
Відключення з’єднання 

Індикатор стану 
Індикатор стану 

Подвійне миготіння зеленого 
Одиночне миготіння зеленого  

 
5.2. Інсталяція та підключення зчитувача 
 
Основними кроками первинного встановлення та підключення зчитувачів Speedway є: 
 

1. Розташуйте зчитувач відповідно до умов вашого експлуатаційного середовища. Це може 
передбачати необхідність кріплення зчитувача. 

2. Підключіть антени до антенних портів зчитувача. 
3. Підключіть живлення до зчитувача. 
4. Підключіть зчитувач до мережі. 
5. Оберіть регіональні налаштування для відповідного регіону використання зчитувача (не 

потрібно для ФКК, ЕТСІ, Японіі або Автралії). 
6. Перевірте налаштування зчитувача, прочитавши мітки. 

 
5.3. Детальна процедура інсталяції 
 
Цей розділ описує покрокову процедуру інсталяції і підключення зчитувача. 
 
5.3.1. Розташування зчитувача відповідно до умов експлуатаційного середовища і кріплення 
зчитувача. 
 
Виберіть відповідне місце встановлення для зчитувача. Зазвичай слід тримати пристрій подалі від 
прямого сонячного світла, високої вологості, екстремальних температур та джерел 
електромагнітних завад. Будь-яка комбінація цих умов може погіршити продуктивність або 
скоротити термін служби пристрою. Крім того, потрібно врахувати радіус вигину коаксіального 
кабелю для з'єднання з антенами, якщо зчитувач і антени встановлюються на перпендикулярних 
поверхнях. Зчитувач Speedway підтримує живлення через Ethernet (PoE/PoE+) і відповідно може 
живитися через стандартний Ethernet-кабель разом з передачею даних. 
Якщо ви плануєте забезпечувати живлення зчитувача за допомогою зовнішнього універсального 
джерела живлення, переконайтеся, що поруч є стандартна розетка напруги 120 або 220 В змінного 
струму. Залежно від вашого середовища, вам може знадобитися встановити зчитувач на стіну або 
інший предмет. 
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Щоб встановити зчитувач Speedway: 
 

1. Знайдіть чотири отвори для кріплення пристрою, як показано на рис. нижче. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Використовуйте болт діаметром ¼ дюйма або гвинти M6 для закріплення пристрою. 
Зчитувач можна встановити горизонтально або вертикально. 

 
 
 
 
 
 
5.3.2. Підключення антен до зчитувача Speedway. 
 
Залежно від моделі зчитувача Speedway, який ви встановлюєте, він має або один антенний порт 
(модель R120), або два антенні порти (модель R220) або чотири антенні порти (модель R420). 
Кожен порт є незалежним, двонаправленим, і повнодуплексним TX/RX (моностатичним). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Увага: Якщо є будь-який шанс потрапляння пилу або впливу води на зчитувач, вам слід 
встановити його так, щоб Ethernet, USB, консоль і порти GPIO були спрямовані вниз для 
запобігання такого впливу. 
 

 Попередження: Ви повинні використовувати із зчитувачами Speedway тільки ті антени, 
які дозволені Impinj. Див. Додаток А: Інформація, специфічна для регіонів використання у 
розділі 9 для визначення детального переліку затверджених постачальників антен. 
Використання будь-який інших антен може негативно вплинути на продуктивність або 
призвести до пошкодження зчитувача. Speedway вимагає професійного встановлення, щоб 
правильно визначити потужність передавача для вибраного ВЧ-кабеля та антени. 
 
 

 Попередження: Ви повинні використовувати антенний кабель з імпедансом 50 Ом. 
Обирайте кабель хорошої якості, з низьким коефіцієнтом втрат і високоякісними з’єднувачами. 
Коефіцієнт зворотних втрат повинен бути краще за 10 дБ.  
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Щоб підключити антену (антени) до зчитувача: 
 
1. Розмістіть кожну зчитувальну антену, враховуючи наступні особливості: 

• Розмістіть антену (антени) так, щоб досягти максимальної ефективності зчитування міток. 
• Розмістіть антену (антени) так, щоб забезпечити максимальну безпеку оператора.  
 
Персонал повинен залишатися на безпечній відстані у будь-який час. Конкретні вимоги для 
вашого регіону див. у Додатку А. 

 
2. Встановіть антену (антени) відповідно до інструкцій, наданих виробником антени. 
3. Підключіть антенний(і) кабель(і) до антенного (их) порту (портів) зчитувача. Виберіть будь-

який порт для будь-якої антени. 
4. Зафіксуйте кожне з'єднання, переконавшись, що воно надійне.  
 
Примітка: Неналежне з'єднання негативно позначається на характеристиках антени. 
 
5.3.3.  Крок 3: Живлення зчитувача 
 
Виробником передбачено два варіанти живлення зчитувачів Speedway: 

• живлення через Ethernet (PoE/PoE+); 
• зовнішній універсальний блок живлення. 

Якщо ваш мережевий комутатор підтримує PoE, зчитувач автоматично включається, коли ви 
підключаєте його до мережі. Якщо ви використовуєте зазначений виробником сертифікований 
блок живлення, підключіть штекер до відповідного джерела змінного струму напругою 100–240В, 
50Гц. 
Зауважте, що на комутаторах серії Cisco Catalyst порт PоE автоматично увімкнеться, якщо до 
зчитувача буде підключене зовнішнє джерело живлення. У цій ситуації, використовуючи команди 
конфігурації Cisco, необхідно встановити значення конфігурації «POE = “never”». Наприклад, для 
стоту 5 і порту 2 встановлення конфігурації «POE = “never”» виглядає наступним чином: 
 
 
 
 
 
 
 
Завантаження починається в будь-якому випадку, коли живлення подається на зчитувач і 
завершується, зазвичай, протягом 30 секунд. Після завершення завантаження зчитувач може 
приймати команди. Індикатори живлення та стану на зчитувачі попереджають вас про стан. Для 
більш детальної інформації див. розділ 5.1  
 
Важливо: Ми рекомендуємо не підключати одночасно POE і зовнішнє джерело живлення. Якщо 
зчитувач отримує живлення через PoE, і виявляє, що підключене зовнішнє джерело живлення, 
зчитувач перезавантажується та перемикається на зовнішнє джерело, тоді як в іншому випадку 
(якщо підключене зовнішнє джерело, а підключається PoE) нічого не змінюється. Відповідно 
зовнішнє джерело живлення завжди має пріоритет по відношенню до живлення через PoE, 
оскільки зовнішнє джерело живлення має більшу потужність. 
 
5.3.4.  Крок 4: Підключення зчитувача до мережі 
 
Існує два варіанти підключення встановленого зчитувача Speedway до мережі: 



ОФІЦІЙНИЙ ПАРТНЕР IMPINJ В УКРАЇНІ                                   
 Київ, Дегтярівська 33А 

 (044) 360-43-79 

• Якщо ваша мережа підтримує DHCP, ви можете підключити зчитувач безпосередньо до 
мережевого Ethernet-порту. Після подачі живлення зчитувач негайно зв’яжється з ним через 
SSH (TCP/IP). 
• Якщо ваша мережа не підтримує DHCP або якщо ви хочете підключити зчитувач 
безпосередньо до ПК, зчитувач через кабель Ethernet за замовчуванням отримає фіксовану 
IP-адресу: 169.254.1.1. Якщо ця адреса вже використовується, зчитувач вибере випадкову 
фіксовану IP-адресу з діапазону 169.254.xxx.xxx. Ви також можете підключитися до 
зчитувача за допомогою послідовного підключення RS-232 через відповідний порт на 
консолі. Використовуйте командну строку RShell інтерфейсу зчитувача для налаштування 
статичної IP-адреси. Після цього ви зможете підключити зчитувач до вашої мережі Ethernet. 
 

Починаючи з релізупрошивки зчитувача Octane 5.10, підтримується можливість підключення 
зчитувача по IPv6. У подвійному мережевому середовищі (де зчитувачу присвоюються і адреса 
IPv4 і адреса IPv6), ПЗ Octane переважно обирає адресу IPv6 для LLRP-з'єднання. Однак якщо 
адреса IPv6 недоступна під час завантаження зчитувача (але адреса IPv4 доступна), ПЗ Octane 
може вибрати адресу IPv4. Ви можете визначити, яку IP-адресу використовує Octane для LLRP-
з'єднання через веб-інтерфейс або консоль RShell (за допомогою команди " show network 
summary"). Детальна інформація про те, як виконати кожен варіант підключення, описана в 
таблиці 5.11. Перш ніж продовжити, зверніть увагу на заводські налаштування мережі для 
зчитувача. 
 
Таблиця 5.11: Налаштування мережі за замовчуванням 

Установки Опис 
Hostname  Speedway R-XX-XX-XX, де XX-XX-XX - це останні три 

цифри MAC-адреси (яка надрукована на ярлику версії, що 
додається) 

DHCP Увімкнено. Зчитувач повідомляє своє ім’я хосту на сервер 
DHCP. 
Примітка: Коли зчитувач підключено до мережі, яка не має 
сервера DHCP або коли ПК підключено безпосередньо до 
зчитувача через кабель Ethernet, за замовчуванням зчитувач 
обирає фіксовану IP-адресу (169.254.1.1). Якщо ця адреса 
недоступна, зчитувач випадково обирає фіксовану IP-адресу 
з діапазону 169.254.xxx.xxx  

 
Щоб підключити Speedway Reader до мережі Ethernet 
 

• За допомогою стандартного кабелю Ethernet підключіть роз'єм RJ-45 на зчитувачі до роз’єму 
локальної мережі або мережевого комутатору. Типова конфігурація мережевого підключення 
показана на рисунку 5.4. 
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Рис. 5.4. Підключення зчитувача до мережі Ethernet 
 

Примітка: Якщо вам потрібно підключити ПК безпосередньо до порту Ethernet, ви можете 
використати стандартний Ethernet кабель. Крос-кабель не потрібен. 
 
Усунення несправності мережевих з'єднань Ethernet 
 
Для вирішення проблем із підключенням зчитувача через TCP/IP виконайте такі дії: 

1. «Пінгуйте» зчитувач, наприклад ping speedwayr-10-28-42.local. Якщо ви знаходитесь у 
корпоративній мережі, вам, як правило, не потрібно використовувати команду ".local" Коли 
зчитувач безпосередньо підключений до ПК, переконайтеся, що ПК знаходиться в тій самій 
підмережі, що і зчитувач. Наприклад, якщо IP-адреса зчитувача становить 169.254.1.1, 
встановіть IP-адресу ПК у діапазоні адрес 169.254.xxx.xxx. 
2. Якщо «пінг» не вдався, можливо, ви побачите одне з цих трьох повідомлень про помилку: 

• “Запит пінгу не може знайти хост” 
• "Час запиту вичерпано" 
• “Недоступний хост призначення” 

 
Можлива причина цих помилок полягає в тому, що ваш ПК не має служб Bonjour Print Services. 
Інструкції щодо встановлення див. на веб-сторінці http://support.apple.com/kb/dl999. 
 
Для підключення зчитувача Speedway до ПК через послідовне з'єднання 
 
1. Переконайтеся, що у вас остання версія програми Putty, вільний та надійний SSH та 
послідовний клієнт. Версія 0.60 програми Putty або пізніша має підтримку послідовних з'єднань. 
2. Використовуючи кабель Cisco RJ-45 → DB9, номер деталі Impinj IPJA4000000, підключіть 
COM-порт вашого ПК до послідовного порту зчитувача, як показано на рис. 5.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.5. Підключення зчитувача до ПК 
 
3. Увімкніть зчитувач і дочекайтеся завершення його завантаження. Для отримання додаткової 
інформації див. Розділ 5.3 Крок 3: Живлення зчитувача. 
4. На ПК запустіть програму Putty та відрегулюйте параметри сеансу для використання 
послідовного типу підключення, а також для послідовного порту встановіть значення COM1. 
Примітка: Якщо ви використовуєте послідовний порт USB, це поле можна встановити на інший 
COM-порт. 
5. Встановіть швидкість 115200. 
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Рис. 5.6. Налаштування конфігурації Putty 
 
6. Ліворуч на панелі "Сategory" програми Putty оберіть категорію "Serial". На правій частині панелі 
відображатимуться параметри управління. Загальна сесія налаштування заповнить відповідні 
поля. 
 
7. Встановіть для Flow control значення None, а потім натисніть Open. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.7 Серійні налаштування Putty 
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8. У вікні консолі RShell натисніть Enter. Відобразиться запит на вхід RShell. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 5.8. Підказки для входу в COM1 

 
9. У запиті входу RShell, показаному на рис. 5.8, увійдіть із такими обліковими даними, якщо ви їх 
не налаштували раніше: 

ім'я користувача: root 
пароль: impinj 

 
10. Коли відобразиться підказка командного рядка RShell, почніть налаштовувати параметри 
мережі для зчитувача. Для отримання додаткової інформації див. Розділ 6.1.1. 
 
11. Після завершення відповідних мережевих налаштувань підключіть зчитувач до вашої мережі 
Ethernet. Для отримання додаткової інформації про те, як це зробити, див. Розділ 5.3.4 Крок 4: 
Підключення зчитувача Speedway до мережі. 
 
Примітка. Якщо ви вирішили підключитися до DHCP після послідовного підключення, не 
забудьте, використовувучи RShell, змінити IP-адресу на зчитувачі зі статичної на динамічну. Для 
отримання додаткової інформації див. розділ 6.1.1  
 
5.3.5.  Крок 5: Налаштування регіональних установок на зчитувачі 
 
Моделі зчитувачів GX1 або GX2, які підтримують налаштування для кількох країн, вимагають, 
щоб конкретні регіоні налаштування встановлювалися професійним інсталятором. Зверніть увагу, 
що налаштування зчитувачів які використовуються в регіонах FCC, ETSI, Японії та Австралії, не 
можуть бути змінені, а зчитувачі експлуатуються виключно відповідно до законодавчих актів 
США/Канади, Європейського Союзу, Японії та Австралії. 
 
 
 
 
 
 
 
 
В базових налаштуваннях зчитувачів моделей GX1 та GX2 не містяться регіональні налаштування 
для відповідного регіону (т.зв. нульова область) і, відповідно, не будуть передаватися сигнали 
RFID. Регіон можна обрати та встановити за допомогою інтерфейсу Reader’s http  у веб-браузері 
або за допомогою RShell. 
 
 
 
 
 
 

 Попередження: РЧ-налаштування повинні відповідати країні/регіону використання 
відповідно до місцевих законів та норм.  Ви, як користувач, несете відповідальність за 
забезпечення роботи з правильними РЧ-налаштуваннями і відповідальність за будь-які штрафи 
та інші збитки через неправильну або невідповідну експлуатацію вашого зчитувача відповідно 
до регіональних налаштувань. 
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Щоб встановити регіон для зчитувача за допомогою веб-інтерфейсу: 
 

1. Підключіться до зчитувача за допомогою веб-браузера, використовуючи наступний формат 
веб-посилання: http: // <ім'я зчитувача або IP-адреса>. 

2. Увійдіть до зчитувача, використовуючи такі облікові дані; 
ім'я користувача: root 
пароль: impinj 

3. Виберіть один із доступних регіонів із спливаючого списку, як показано на малюнку 5.9. 
 

Примітка. Якщо ви не бачите своєї країни чи регіону у спливаючому списку, зв’яжіться з Impinj, 
щоб дізнатися про поточний статус затвердження регуляторних умов 
 

4. У діалоговому вікні Change Regulatory Region натисніть Reboot. Коли ви змінюєте 
налаштування регіону, зміни вступають в силу тільки після наступного перезавантаження 
зчитувача. Якщо ви спробуєте запустити  зчитувач після змін налаштувань регіону без 
перезавантаження, - отримаєте його несподівану поведінку.   

 
 
 
 
 

Рисунок 5.9. Зміна регіональних налаштувань через веб-інтерфейс 
 
Щоб встановити регіон для зчитувача за допомогою команд RShell 
 
Крім вищезазначеного, ви можете використовувати наступні команди RShell для   встановлення 
або зміни регіональних налаштувань зчитувача: 

 команда show system region  - показати налаштовану область та список регіонів, які 
можна вибрати. 

 команда config system region X  - встановити номер регіону X.  
 
5.3.6.  Крок 6: Перевірка інстальованого зчитувача 
 
Переконайтесь, що підключення та функціональність зчитувача правильні, прочитавши відповідні 
мітки. Ви можете швидко перевірити функціональність зчитувача за допомогою програми ItemTest 
- тестової програми для ПК з Windows від Impinj. При використанні ItemTest, ви налаштовуєте 
різні параметри зчитувача, а потім запускаєте прості операції з інвентаризації. Для більш 
детальної інформації про те, як отримати доступ та використовувати програму  ItemTest, див. 
розділі 6.1.2. 
 
6.. КОНФІГУРУВАННЯ І МОНІТОРИНГ SPEEDWAY 
 
Цей розділ описує опції конфігурації та моніторингу для зчитувачів Speedway. 
 
6.1. Конфігурування зчитувача Speedway. 
 
Ви можете розглядати процедуру конфігурування зчитувача Speedway у двох категоріях: 
конфігурування самого пристрою та конфігурування радіочастотних параметрів зчитувача. Цей 
розділ містить основний опис кожної з категорій конфігурування. 
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6.1.1. Конфігурування пристрою 
RShell - це власний інтерфейс управління командною строчкою, який використовується для 
налаштування пристрою та управління мережевими налаштуваннями, оновлення ПЗ та здійснення 
інших пов’язаних операцій. 
Цей розділ представляє команди RShell для встановлення та підключення зчитувача. Довідковий 
посібник по RShell надає повну інформацію та синтаксис усіх команд RShell. 
 
Примітка: RShell - це машинний інтерфейс і майже завжди є сумісним із попередніми версіями 
Speedway. Існуючі команди незмінні. У випадку появи нових команд вони додаються до 
загального списку в кінці. 
 
Наступна процедура описує команди RShell, які вам можуть знадобитися для налаштувань у вашій 
мережі. 
 
Мережеве конфігурування зчитувача 

 
1. Відкрийте консоль RShell. Для отримання додаткової інформації див. процедуру  
у розділі 5.3.4. 
2. Перегляньте поточні налаштування конфігурації зчитувача, ввівши команду show network 
summary в командній строчці RShell, як показано в наступному прикладі: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Налаштуйте відповідні параметри TCP/ІP для вашого середовища. Застосовувані 
команди: 

 
 
 
 
 
 
 
Примітка: IP-адреса є обов’язковою, однак інші параметри є опціональними. Якщо додатковий 
параметр не вказаний в команді ІР, використовується значення за замовчуванням. 
 
Примітка. Щоб ця команда набрала чинності, необхідно перезавантажити зчитувач. 
 
•  Увімкнення DHCP. 
 
 
Примітка. Щоб ця команда набрала чинності, необхідно перезавантажити зчитувач. 
 
• Конфігурування серверів NTP 
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4. Після успішного налаштування всіх необхідних мережевих параметрів, підключіть зчитувач до 
мережі через порт Ethernet. 
 
6.1.2. РЧ-конфігурування зчитувача 
 
Налаштування РЧ-параметрів вашого зчитувача повністю залежить від обраного підходу. 
Можливо ви використовуєте спеціальну програму, допоміжне програмне забезпечення, запущене 
на сервері, або інший підхід. Програма ItemTest, описана у наступному розділі, є прикладом 
клієнтської програми для ПК. Незалежно від програми, якою ви користуєтесь, базовим 
протоколом є LLRP. 
LLRP - це стандартний, асиметричний бінарний протокол, який використовується для зв'язку між 
клієнтською програмою та зчитувачем. LLRP контролює конфігурацію потужності передачі, 
чутливість, роботу зчитувача тощо. Для отримання додаткової інформації про LLRP див. наступні 
документи: 

1) Стандарт LLRP. Цей документ визначає особливості стандарту LLRP, ратифікованого 
EPCglobal. http://www.epcglobalinc.org/standards/llrp/llrp_1_0_ 
1-standard-20070813.pdf 
2) Octane LLRP. Цей документ містить детальну інформацію про можливості LLRP, які 
підтримуються пристроями Speedway. Він також описує розширення протоколу LLRP, 
додані виробником Impinj. 
3) Impinj LTK Programmer’s Guide Цей посібник призначений для інженерів з ПЗ, який 
надає рекомендації та описує найкращі практичні способи роботи з набором інструментів 
LLRP. На додаток, інженери з ПЗ можуть отримати доступ до довідникових посібників та 
зразків програм, які ілюструють різні сценарії, описані в Посібнику програміста. 
 

Використання ItemTest для налаштування та тестування зчитувача Speedway 
 
Impinj пропонує застосовувати простий у використанні LLRP-додаток для базового налаштування 
та тестування режимів роботи зчитувача Speedway. Додаток ItemTest можна отримати на веб-сайті 
Impinj за веб-посиланням support.impinj.com. ItemTest підтримує функції, доступні з прошивками 
версій Octane 5.X та 6.X. Щоб використовувати ItemTest, ваш комп’ютер повинен мати принаймні 
ОС Windows 7 та проінстальовану .NET Framework 4.6.1. 
 
Примітка: ItemTest повинен встановлювати та експлуатувати користувач з правами 
адміністратора. 
 
У цьому розділі описується процедура підключення та налаштування РЧ-параметрів зчитувача за 
допомогою ItemTest. Він також надає опис кожного параметра. 
 
Налаштування та тестування зчитувача за допомогою програми ItemTest. 
 
1. Встановіть та запустіть програму ItemTest. Після запуску повинен відображатися екран, 
показаний на  рис. 6.1. 
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Рисунок 6.1. Вікно ініціалізації програми ItemTest 
 

2. Натисніть «Reader Settings». Відобразиться робочий екран налаштувань зчитувача. 
 

 
 

Рисунок 6.2. Робочий екран налаштувань зчитувача 
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3. На сторінці «Reader Settings» знизу ліворуч натисніть «New». В полі Hostname ведіть IP-
адресу чи ім’я хосту зчитувача. Потім натисніть OK.  
 
Примітка: Ви можете дізнатись ім'я та IP-адресу зчитувача, використовуючи команду RShell show 
network summary. Ця команда забезпечує динамічні значення, які повертаються DHCP або LLA, 
якщо поточна конфігурація динамічна. Локальна функція розпізнавання імен хостів (mDNS) надає 
зчитувачу місцеве ім'я хосту на додаток до IP-адреси, як ідентифікатор мережі. В ізольованій 
мережі, яка не має служби DNS, але mDNS доступний, можна отримати ім’я хосту, наприклад 
speedwayr000102, використовуючи speedwayr000102.local. 
 

 
 

Рисунок 6.3. Робочий екран налаштувань для зчитувача з іменем 
 
4. У діалоговому вікні «Reader Settings» натисніть Configure, після чого відобразиться сторінка, 
яка показана на рис. 6.4. 
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Рисунок 6.4. Робочий екран конфігурування зчитувача.  
 
5. Якщо функція Antenna Hub в зчитувачі увімкнена, Antenna Hub Enabled буде увімкнено і 
відобразиться червоним кольором праворуч від конфігурації антени. 
 
Примітка: Функція Antenna Hub доступна лише на зчитувачах Speedway моделей  R120 (через 
антенний Hub Port Pack) та R420 (через антенний концентратор). 
6. У вікні Reader Mode виберіть Mode 1000: AutoSet Dense Reader. Режим роботи зчитувача 
визначає правила, які слід використовувати для зв'язку між зчитувачем та мітками. Коли 
вмикається AutoSet Dense, зчитувач автоматично визначає середовище та здійснює управління 
відповідно до режиму. 
7. У вікні Session оберіть Session 1. У вікні Search Mode оберіть Dual Target. 
Так Session  і Dual Target функціонують разом, щоб контролювати, коли і як часто Зчитувач 
зчитує мітки. Кожна мітка містить прапорець, який під час зчитування змінюється з A на B або з B 
на A. Значення Session визначає, як довго прапорець зберігає своє значення перед поверненням до 
початкового значення мітки. Режим Search Mode  визначає, який значення прапорця зчитується 
зчитувачем і, в деяких випадках, що відбувається зі значенням прапорця після зчитування мітки. 
Коли ви встановлюєте для Session значення Dual Target, Зчитувач читає всі мітки, які мають 
прапорець A. Потім, прочитавши мітки, Зчитувач перевертає кожну мітку на B. Коли більше немає 
міток A, зчитувач читає всі мітки B, повертаючи кожну до A після їх зчитування. Session 1 
гарантує, що є певний період збереження, який запобігає поверненню міток до того, як усі вони 
будуть прочитані. 
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8.. У верхній частині знаходиться текстове поле де відображається перелік антенних портів, які 
слід увімкнути на зчитувачі. За замовчуванням відображається перша антена. Введіть антени, які 
ви хочете використовувати у вигляді списку, з відокремленням номерів комами. 
Ви можете натиснути кнопку All, щоб перелічити всі можливі антени. Якщо ви залишите всі порти 
увімкненими, це не буде помилкою, але це збільшить час обробки, оскільки Зчитувач буде 
звертатися до усіх визначених портів. Зчитувач перевіряє наявність антени перед спробою її 
активувати. 
 
9. Виберіть потрібну потужність передачі у вікні Power Settings. Потім натисніть OK. Для більш 
детальної інформації, див. рис. 6.4. 
Потужність передачі контролює потужність вихідного сигналу, що залишає антену, а також 
діапазон потужності сигналу. Оптимальне налаштування залежить від багатьох речей: 

• як живиться зчитувач; 
• довжина кабелю, що з'єднує антену із зчитувачем; 
• кількість антен; 
• передбачувана відстань між антеною та міткою. 

 
Для тестувань використовуйте значення за замовчуванням 30 дБм. 

 
Пам'ятайте, ви налаштовуєте Зчитувач тільки для перевірки його інсталяції. Усі налаштування 
необхідні для функціонування зчитувача, за необхідності, можна зробити пізніше. 
  
10. Перевірте інсталяцію Зчитувача. Помістіть одну або кілька міток у зону зчитування однієї або 
декількох антен. На екрані програми ItemTest натисніть Start. Результат зчитування міток 
відобразиться у вкладці Inventory, як показано на рис. 6.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 6.5. Вкладка інвентаризації міток  на екрані програми ItemTest 

 
У  даному випадку зчитувач виявив дві мітки. Оскільки режим пошуку є подвійним цільовим, 
зчитувач постійно зчитує мітки, спочатку зчитуючи прапорці A, а потім прапорці В. Зверніть 
увагу на рисунку 6.6, що один із записів мітки має червоний колір. Запис мітки змінюється на 
червоний, коли мітка не читається як активна. Наприклад, якщо ви змінили Search Mode на Single 
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Target with Suppression, зчитувач читає кожну мітку лише один раз. Обидва записи швидко 
стануть червоними і залишаться такими, як показано на рисунку 6.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6.6. Вкладка інвентаризації застарілих міток  на екрані програми ItemTest 
 
Якщо ви бачите, що дані міток з’являються в ItemTest, ваш зчитувач, швидше за все, встановлений 
правильно і антени працюють належним чином. Якщо ви не бачите всі мітки у зоні зчитування, 
спробуйте перемістити мітки в інше місце або змініть їх орієнтацію. 
 
11. Натисніть Stop для завершення процесу інвентаризації. 
 
 
6.2 .Моніторинг Speedway 
 
Використовуйте RShell для моніторингу працездатності та роботи зчитувача. У цьому розділі 
представлені основні команди RShell для перегляду статистики мережі та RFID, на додаток до 
журналів зчитувача. Для отримання додаткової інформації про ці команди див. Довідковий 
посібник по RShell. Speedway також підтримує галузевий стандарт SNMP з MIB2 та EPCglobal 
Reader Management MIB. Для отримання додаткової інформації див. Посібник з Octane SNMP. 
 
 
6.2.1 Перегляд мережевих параметрів та статистики. 
 
Використовуйте команду RShell show network для відображення параметрів мережі та 
статистики. Використовуючи цю команду з параметрами, наведеними в таблиці 6.1, ви можете 
побачити наступну інформацію: 
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 Таблиця 6.1. Параметри команди RShell show network 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Детально про конкретні налаштування та статистику, доступну для кожного з цих параметрів, див. 
у Посібнику з RShell. 
 
6.2.2. Перегляд параметрів та статистики RFID 
 
Використовуйте команду RShell Show RFID Stat для відображення параметрів і статистики RFID-
зчитувача. За допомогою цієї команди з відповідним параметром ви можете переглянути 
інформацію, показану в Таблиці 6.2, наведеній нижче. 
 
Таблиця 6.2. Опис параметрів команди RShell Show RFID Stat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примітка: Ви можете переглянути статистику інтерфейсу LLRP між зчитувачем та клієнтом, 
використовуючи команду RFID LLRP Stat. Для отримання додаткової інформації див. Посібник з 
RShell. 
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6.2.3 Конфігурування та перегляд Speedway Logs. 
 
Speedway використовує стандартний протокол Syslog для пересилання своїх зареєстрованих подій 
на віддалений сервер Syslog. Зчитувач зберігає зареєстровані події у своїй файловій системі, 
накопичуючи та зберігаючи цю інформацію через перезавантаження. Speedway Logs поділяються 
на три категорії: 

• Управління 
• RFID 
• Система 

 
Усі зареєстровані події мають відповідний рівень важливості. Є вісім можливих рівнів важливості, 
перерахованих за принципом упорядкування від найважливішого до найменш важливого: 
 

1. Надзвичайна ситуація 
2. Оповіщення 
3. Критичний 
4. Помилка 
5. Попередження 
6. Повідомлення 
7. Інформація 
8. Налагодження 

 
Налаштуйте рівні Log, так які потрібно їх відобразити. Тоді зчитувач збереже лише ті події, рівень 
важливості яких більше або дорівнюватиме налаштованому. Наприклад, якщо ви обрали рівень 
реєстрації попередження, то журнал буде містити такі рівні: Попередження, Помилка, 
Критичний, Оповіщення та Надзвичайна ситуація. 
 
Примітка: Незалежно від налаштованого рівня важливості журналу, Зчитувач завжди зберігає 
журнали подій з рівня помилка або вище в незалежному журналі. 
 
За допомогою команди ведення конфігурації RShell налаштуйте параметри зберігання та 
пересилання журналу події. Використовуйте команду Show Logging для відображення 
конфігурації ведення журналу, а також фактичної записаної інформації у текстовому вигляді. Для 
отримання додаткової інформації про ці команди див. Посібник з RShell. 
 
6.2.4. Перегляд стану Зчитувача Speedway. 
 
Для відображення інформації про поточний стан самого зчитувача, використовуйте команду 
RShell Show System. Використовуючи цю команду, ви можете побачити наступну статистику: 
 
• Короткий зміст системної інформації - show system summary; 
• Використання пам'яті платформи та доступний простір додатків - show system cpu; 
• Загальна статистика платформи - show system platform. 
 
Для отримання додаткової інформації про ці команди див. Посібник з RShell. 
 
7. ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ SPEEDWAY 
 
Зчитувач Speedway містить базову прошивку, відому як Octane. Поточна версія Octane - версія 7.3. 
Посібник з оновлення програмного забезпечення описує, як вручну оновити програмне 
забезпечення Зчитувача. Також цей посібник містить опис процедур з повернення Зчитувача до 
заводських налаштувань за замовчуванням.  
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8. ВИПРАВЛЕННЯ НЕПОЛАДОК 
 
Якщо у вас виникають проблеми з експлуатацією зчитувачів Speedway, у цьому короткому розділі 
подано кілька порад щодо їх усунення. 
 
8.1. Повернення зчитувача до конфігурації за замовчуванням 
 
Якщо у вас виникли проблеми з роботою зчитувача і вам важко визначити характер проблеми, 
рекомендуємо повернути налаштування Зчитувача до конфігурації – за замовчуванням, а потім 
спробувати запустити його повторно. 
 
! Важливо: Відновлення конфігурації за замовчуванням повертає налаштування зчитувача до 
стану за замовчуванням. Це залишає цілим будь-які власні програми, встановлені в CAP. Щоб 
відновити налаштування зчитувача за замовчуванням та видалити будь-який вміст CAP, 
скористайтеся функцією відновлення заводських налаштувань за замовчуванням. Дивіться 
попередження нижче. 
 
Існує два способи повернути зчитувач Speedway до стандартних налаштувань: 
 
1. Використовуючи відповдну команду RShell. 
2. Натиснення кнопки «Відновлення за замовчуванням» безпосередньо на пристрої. 
 
Використання команди RShell, для повернення Зчитувача до налаштувань за 
замовчуванням і залишення CAP недоторканим 
 
1. У строці стану RShell введіть таку команду: 
 
> config image default 
 
Якщо  команда успішно виконана, зчитувач автоматично перезавантажиться і повернеться до 
сценарію базової авторизації. 
 
2. Авторизуйтесь. Зараз зчитувач працює із конфігурацією за замовчуванням та CAP-програми 
цілі. 
 
Використання кнопки «Відновлення за замовчуванням» на Зчитувачі, для відновлення 
конфігурації за замовчуванням 
 
1. Вимкніть Зчитувач. 
2. Використовуючи предмет із гострим кінцем, наприклад, спеціальний зонд або скріпку, 
натисніть та утримуйте кнопку  «Відновлення за замовчуванням» на задній панелі Зчитувача 
протягом 3 секунд. 
3. Відпустіть кнопку відновлення за замовчуванням, коли індикатор один раз блимне червоним. В 
результаті таких маніпуляцій Зчитувач повернеться до конфігурації налаштувань «За 
замовчуванням». 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОФІЦІЙНИЙ ПАРТНЕР IMPINJ В УКРАЇНІ                                   
 Київ, Дегтярівська 33А 

 (044) 360-43-79 

 
Рисунок 8.1. Розташування кнопки «Відновлення за замовчуванням» на задній панелі 

Зчитувача Speedway 
 
 
 
 
 
 
 
Table 8.1: Значення конфігурації за замовчуванням 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2. Надання діагностичних даних на аналіз службою технічної підтримки Impinj 
 
Якщо зчитувач Speedway демонструє поведінку, яка відрізняється від очікуваної, і ви не можете 
визначити її причину, ви можете подати відповідні дані на аналіз до служби технічної підтримки 
Impinj. Ви можете використати програму Impinj ItemTest для збору даних, пов’язаних із 
проблемним сценарієм. Служба технічної підтримки Impinj вирішить Вашу проблему. 
 
Для збору даних у файл діагностичних даних Зчитувача 
 
1. Відкрийте програму ItemTest і підключіться до необхідного зчитувача Speedway. Для 
отримання додаткової інформації див. рис. 6.1 в цьому документі. 
2. Виберіть Reader Settings, а потім Configure для конкретного зчитувача. 
3. Виберіть вкладку Utilities. 
4. Виберіть ім'я файлу RDD та потрібне вікно огляду у хвилинах. 
5. Виберіть Start RDD, щоб розпочати сеанс огляду. 
Програма ItemTest підключається до зчитувача і починає «фіксувати» будь-яку його РЧ-
активність, а зчитувач фіксує дані, що характеризують цю активність. 
 
 
 

Попередження: Натискання кнопки «Відновлення за замовчуванням на термін більше 10 
секунд призведе до відновлення до заводських налаштувань Зчитувача, що спричинить 
видалення користувацьких програм (CAP), якщо такі існують. Важливо уникати випадкового 
видалення CAP. 
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Рисунок 8.2. Налаштування зчитувача, історія міток та DDC 
 
6. Виберіть Stop RDD, щоб зупинити сеанс. Файл rdd буде збережено в папці rdd, файлового 
меню програми ItemTest. 
 
7. Відправте файл .rdd до служби технічної підтримки Impinj. Щоб отримати детальні відомості 
про ваше подання або поговорити з представником компанії Impinj, відвідайте веб-сайт підтримки 
Impinj за посиланням support.impinj.com.. 
 
Примітка: Інший варіант збору діагностичних даних - це створення шляху мережевої взаємодії за 
допомогою Wireshark, безкоштовного аналізатору протоколів, завантаженого з Інтернету. 
 

9. Додаток А: Інформація, характерна для регіонів використання 
 
Зчитувачі Speedway призначені для використання в різних регіонах світу. Однак цей додаток 
містить опис технічних характеристик, використовуваних частотних діапазонів та вимоги до антен 
зчитувачів, характерних для Європейського регіону. 
 
9.1. Експлуатація в Європейському Союзі (нижня смуга частот) та в Об’єднаних арабських 
Еміратах (ОАЕ). 
 
9.1.1. Частотний план. 
Для роботи в Європейському регіоні зчитувачі Speedway підтримують частотний план, наведений 
у таблиці А.1 та їх характеристики відповідають чинним вимогам стандарту ETSI EN 302 208 для 
частот у смузі 865,6-867,6 МГц. Виробник Impinj  у своїх пристроях реалізує чотириканальний 
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план, який не використовує алгоритм LBT (прослуховування перед розмовою). При цьому 
максимальний час безперервної передачі на одному  каналі становить 4 секунди, а перед 
повторним використанням одного й того самого каналу зчитувач використовує 100 мсек паузи. 
 
Таблиця A.1: Частотний план для Європейського регіону (нижня смуга) і ОАЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1.2. Вимоги до антен. 
 
Регуляторні вимоги ЕС та ОАЕ дозволяють використання зчитувачів у зазначених смугах 
радіочастот з максимальним значенням випромінюваної потужності (ERP) до 33 дБм. Враховуючи 
вищезазначене, максимальна дозволена потужність на виході передавача зчитувача визначається 
за формулою: 
 

𝑃𝑃max𝑇𝑇𝑇𝑇 = 33 (дБм) − 𝐺𝐺𝑎𝑎(дБ) + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (дБ) 
 
Наприклад, для зчитувача з антеною, коефіцієнт підсилення якої становить 6 дБд і втратами у 
кабелі 2 дБ, вихідну потужність можна встановити не більшою ніж 29 дБм. При цьому 
максимальна потужність виміряна на порту антени становить 31,5 дБм. 
 
Примітка: Важливо застосовувати коефіцієнт підсилення антени, виражений в дБд (дБ щодо 
диполя), що еквівалентно підсиленню ізотропної антени (вираженому в дБі) мінус 2,15 дБ. 
Додатково коефіцієнт підсилення антени, що використовується для встановлення вихідної 
потужності, повинен бути максимальним лінійним коефіцієнтом посилення відповідної антени. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Увага: Умови експлуатації RFID-зчитувачів в Україні визначені Планом використання 
радіочастотного ресурсу України, затвердженим Постановою КМУ від 09.06.2006 № 815 та 
окремими рішеннями Національного регулятора. Бездозвільна експлуатація RFID-зчитувачів в 
Україна дозволена виключно з максимальною ЕІВП до 100 мВт. В решті випадків експлуатація 
зчитувача потребує отримання дозволу на експлуатацію, що видається УДЦР у встановленому 
законом порядку. При цьому максимальне значення випромінюваної потужності передавача 
зчитувача не повинне перевищувати значення, визначеного стандартом EN 302 208. 
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Нижче наведені узгоджені постачальники антен, номери моделей антен та їх відповідні 
коефіцієнти підсилення. 
 

 
 
 
 
 
 
 
9.2. Експлуатація в Європейському Союзі (верхня смуга частот)  
 
9.2.1. Частотний план. 
 
Для роботи в Європейському регіоні зчитувачі Speedway підтримують частотний план, наведений 
у таблиці А.2 та їх характеристики відповідають чинним вимогам стандарту ETSI EN 302 208 для 
частот у смузі 916,1-918,9 МГц. Виробник Impinj  у своїх пристроях реалізує чотириканальний 
план, який не використовує алгоритм LBT (прослуховування перед розмовою). При цьому 
максимальний час безперервної передачі на одному  каналі становить 4 секунди, а перед 
повторним використанням одного й того самого каналу зчитувач використовує 100 мсек паузи. 
 
Таблиця A.2: Частотний план для Європейського регіону (верхня смуга) 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2.2. Вимоги до антен. 
 
Регуляторні вимоги ЕС дозволяють використання зчитувачів у зазначених смугах радіочастот з 
максимальним значенням випромінюваної потужності (ERP) до 36 дБм. Максимальна дозволена 
потужність на виході передавача зчитувача визначається за формулою, наведеною у розділі 9.1.2 з 
урахуванням примітки наведеної в цьому ж розділі. 
 

 Попередження: Використання будь-якої антени не перерахованої вище може   
          пошкодити зчитувач або негативно впливати на його функціональність 
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Нижче наведені узгоджені постачальники антен, номери моделей антен та їх відповідні 
коефіцієнти підсилення. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Попередження: Використання будь-якої антени не перерахованої вище може   
          пошкодити зчитувач або негативно впливати на його функціональність 
 


