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1 Johdanto 

Suomen metsävarat ovat merkittävä tekijä. Puuta tarvitaan niin metsäteollisuuden raaka-
aineena, kuin kansalaisten takoissa. Miten varmistaa riittävä puun saanti, ja säilyttää 
kilpailukykyinen liiketoiminta? Metsäteollisuuden prosesseja pyritään jatkuvasti 
kehittämään. Logistiikkaprosessien hionnalla ja metsäkoneessa tapahtuvan optimoinnin 
avulla päästään parempaan raaka-aineen hyödyntämiseen. Samalla nousee esille kysymys 
voitaisiinko katkottuihin puutavarakappaleisiin liittää pölkky- ja runkokohtaista tietoa.  

Pölkkyjä voidaan tunnistaa monella tavalla. Yhtenä vaihtoehtona on radiotaajuisten 
tunnisteiden käyttö. Radiotaajuinen tunnistus, eli niin kutsuttu RFID tuo joitain etuja 
muihin, usein optisiin, menetelmiin nähden. RFID mahdollistaa tunnisteen langattoman 
lukemisen ilman visuaalista yhteyttä ja tarjoaa riittävän bittimäärän tukkien yksilöintiin. 

RFID on ollut tekniikkana olemassa jo pitkään. RFID tekniikan käyttöönottoa on tutkittu 
monissa sovelluksissa. Osa piloteista on johtanut toteutettaviin sovelluksiin. Viimevuosina 
tekniikan käyttöönotto on noussut kasvuun. Vastaavasti lukijalaitteiden ja tunnisteiden 
hinnat ovat suurten käyttömäärien myötä laskeneet.  

Tämän työn tarkoituksena on tutkia RFID tekniikan soveltuvuutta hakatun puutavaran, 
ensisijaisesti sahatukkien tunnistukseen. RFID pitää sisällään lukuisia tunnistetyyppejä, 
jotka poikkeavat paljon ominaisuuksiltaan. Tässä työssä keskitytään puutavaran 
tunnistuksen kannalta oleellisiin tunnistetyyppeihin, ja arvioidaan niiden soveltuvuutta 
kyseiseen sovellukseen.  

Arvioinnin pohjaksi on tehty kokeita tunnisteiden luettavuudesta niiden ollessa 
kiinnitettyinä testipölkkyihin. Osa tunnistetyypistä on vähemmän herkkiä ympäröivien 
materiaalien suhteen. Näiden tunnisteiden luettavuutta on helppo arvioida ilman kattavia 
mittauksia. Kokeet painottuvat täten passiivisiin UHF (Ultra High Frequency) tunnisteisiin, 
jotka tarjoavat muita passiivisia tunnisteita pitemmän lukuetäisyyden, mutta ovat herkkiä 
ympäristön kosteudelle. 

Puutavaran jäljitettävyyteen liittyen on parhaillaan menossa EU-hanke nimellä Indisputable 
Key, jossa sovellukseen liittyviä asioita pohditaan laajemmalti. Tällä työllä pyritään 
saamaan tuntumaa RFID tekniikkaan toimivuuteen EU-hankeen tuloksia odotettaessa.   
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2 Johdatus RFID tekniikkaan 

2.1 Johdanto 

RFID on ollut pitkään mukana monissa meille päivittäisissä tapahtumissa, mutta monille 
termi RFID saattaa olla hyvinkin vieras. Lyhenne tulee englannin kielen termeistä Radio 
Frequency Identification, ja viittaa näin ollen radio aalloilla tapahtuvaan tunnistukseen. 
Lähes jokainen on varmaan joskus havahtunut kaupasta poistuessaan, siihen että kaupan 
ovilla olevat hälyttimet laukeavat soimaan. Kyseessä on yksinkertainen esimerkki RFID 
sovelluksesta. Siinä tuotteeseen kiinnitetty tunniste pitää sisällään vain yhden bitin verran 
tietoa, sillä kaupan ovella olevalle lukijalle riittää että se pystyy tunnistamaan tunnisteen 
jota ei ole kuoletettu. Kaupoissa käytetyt hälyttimet ovat hyvin yksinkertaisia laitteita ja 
saattavat laukaista hälytyksen vaikkei lukukentässä olisikaan ollut tunnistetta. Kaikki RFID 
tunnisteet eivät ole yhtä yksinkertaisia. Noustaessa bussiin Helsingissä, kuin myös monella 
muulla paikkakunnalla, voidaan matka maksaa viemällä ennalta hankittu kortti lähelle 
bussissa olevaa lukijaa. Tällöin lukija tunnistaa kortilla olevan matkustusoikeuden, tai 
veloittaa matkan hinnan kortilta. Kortin ja lukijan välinen kommunikaatio on tällöin 
huomattavasti monimutkaisempaa kuin kaupan hälyttimessä. Matkakortti pitää sisällään 
moni-bittisen id numeron lisäksi muistia johon voidaan tallentaa matkakortin tiedot. 
Kommunikaatio ja kortin tietosisältö on salattu, jolloin edes sopivalla lukijalaitteella 
varustettu matkustaja ei pääse muuttelemaan kortin tietoja.  

2.2 RFID tekniikan käyttökohteita 

RFID on levinnyt käytettäväksi hyvin monenlaisissa sovelluksissa. Eri sovellukset vaativat 
hyvin erityyppisiä ominaisuuksia tunnisteilta ja niissä käytetään eri tekniikkaan pohjautuvia 
RF- tunnistus menetelmiä. 

Tyypillinen RFID tekniikan käyttökohde on kulunvalvonta, missä perinteiset avaimet on 
korvattu RFID tunnisteen sisältävillä kulkukorteilla. RFID antaa tällöin paremmat 
mahdollisuudet rajata, sekä muuttaa yksittäisen henkilön kulkuoikeuksia eri puolilla 
rakennusta. Hukkunut kortti voidaan tehdä käyttökelvottomaksi pelkällä muutoksella 
tietokantaan ilman lukkojen uudelleensarjoittamista. RFID mahdollistaa kulkutietojen 
tallentamisen, ja sitä voidaan niin ikään soveltaa työajanseurannassa. RFID tekniikkaa on 
ruvettu käyttää myös maidenvälisessä rajavalvonnassa. Uudet eurooppalaiset passit pitävät 
sisällään RFID sirun jolle on tallennettu passin etukannesta löytyvät tiedot.  
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Kulunvalvontaa vastaava sovelluskohde löytyy maksuliikenteen hoitamisesta RFID 
tekniikan avulla. Tyypillisiä sovelluksia ovat joukkoliikenteiden matkakortit, erinäköiset 
sisäänpääsyliput ja kanta-asiakaskortit joihin on liitetty maksuominaisuus. Viimeaikoina 
myös luottokorttiyhtiöt ovat kehittäneet RFID maksuominaisuuden liittämistä kortteihinsa. 

Hieman etäämmältä tapahtuvaa tunnistusta on käytetty jo useampia vuosia ajoneuvojen 
tietulleissa, sekä muussa kulkuneuvojen tunnistuksessa. Näissä järjestelmissä 
tunnistekohtaiset kustannukset ovat tyypillisesti olleet hieman korkeammat.  

Logistiikan sovellukset ovat yksi alue millä RFID tekniikan käyttö on lisääntynyt valtavasti 
viimevuosina. RFID tunnisteilla on alettu merkitsemään kuljetusvälineitä, tuote-eriä, ja 
myös joitain arvokkaampia tuotteita. Monissa logistiikan sovelluksissa edellytetään 
tunnisteelta alhaista hintaa ennen kuin tunnisteen liittäminen tuotteeseen tai tuote-erään on 
kannattavaa. Logistiikassa käytettävien tunnisteiden hinnat ovat kuitenkin laskeneet jo 
varsin alhaiselle tasolle. Muutamat suuret kauppaketjut ja tavaran vastaanottajat ovat 
alkaneet vaatia tuote-erien merkitsemistä RFID tunnistein, mikä on osaltaan nopeuttanut 
tekniikan käyttöönottoa ja lisännyt tunnisteiden menekkiä.  

Logistiikkaa sivuava RFID tunnisteiden käyttökohde löytyy sineteissä ja tuotteiden 
alkuperän varmentamisessa. Tarve varmentaa tuotteen alkuperäisyys löytyy aloilta missä 
tuoteväärennökset ovat yleisiä, kuten lääketeollisuudesta. Yhdysvalloissa FDA(Food and 
Drug Administration) on alkanut suositella lääkkeiden merkintää RFID tunnisteilla. 
Samalla saadaan varmennettua että markkinoille ei tule muihin maihin myytäväksi 
tarkoitettuja lääke-eriä. RFID tekniikka on hyödynnetty myös esim. konttien sinetöintiin. 
RFID tunnisteelta saadaan nopeasti luettua tieto siitä, ettei sinettiä ole murrettu. Tällä on 
pystytty nopeuttamaan tullikäsittelyjä. Sinetöinti on yksi esimerkki tunnisteeseen liitetystä 
anturista. RFID tekniikkaa hyödynnetään monissa muissakin langattomissa sensoreissa 
kuten dataloggereissa.  

Edellä mainittujen esimerkkien lisäksi RFID tekniikka on käytössä monessa muussa 
sovelluksessa, ja sitä pilotoidaan jatkuvasti uusissa sovelluskohteissa.  
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2.3 Historia  

Yhtenä RFID tekniikan ensiaskeleena voidaan pitää Harry Stockmannin vuonna 1948 
julkaisemaa paperia ”Communication by Means of Reflected Power” (Landt, J. 2005).  
Paperin loppupuolella Stockmann toteaa: ” Joudutaan selvästi tekemään merkittävä määrä 
tutkimusta ja kehitystyötä ennen kuin heijastuvaan tehoon perustuvan kommunikaation 
perusongelmat saadaan ratkaistua” (Stockmann, 1948). Tämän jälkeen on tapahtunut paljon 
kehitystä ja RFID:n käyttö on rauhallisen alun jälkeen lähtenyt nopeaan kasvuun.  

1950 – RFID tekniikkaa tutkittiin ja Yhdysvaltojen armeija toteutti alkuvaiheen 
lentokoneentunnistusta RFID tekniikalla, nimellä IFF (Identification, Friend or Foe). 
Tarkoituksena oli tunnistaa omat koneet vihollisten koneista. 

1960 – RFID teoriaa kehitettiin ja siitä esitettiin useita merkittäviä julkaisuja. Kenttäkokeet 
saivat alkunsa ja ensimmäiset kaupalliset yritykset muodostuivat 
varkaudenestojärjestelmien ympärille. Varkaudenestojärjestelmistä muodostui myöhemmin 
ensimmäinen laajasti levinnyt kaupallinen RFID sovellus. 

1970 – RFID teknologia laajeni merkittävästi. Yritykset, akateemiset instituutit ja valtion 
tutkimuslaitokset ottivat osaa tutkimukseen. Yhdysvaltojen liikennehallitus järjesti 
konferenssin elektronisesta kulkuneuvojen tunnistuksesta yhdessä IBBTA:n kanssa, mutta 
konferenssissa päädyttiin siihen että standardin kehittämiseen kulkuneuvojen elektronisen 
tunnistamiselle ei ollut kansallista intressiä. Lukuisia pieniä yrityksiä syntyi RFID tekniikan 
ympärille 70 luvun loppupuolella. RFID palvelimet, verkot ja lukijalaitteet alkoivat syntyä, 
samalla kun tietokoneet ja informaatiotekniikka kehittyivät. 

1980 – Ensimmäiset laajemmin levinneet kaupalliset sovellukset tulivat esille. Kyseessä oli 
yksinkertaisia sovelluksia aloilla, kuten karjanhallinta, ja kulunvalvonta. Yhdysvaltojen 
rautatieyhdistys alkoi tutkia junanvaunujen tunnistamista RFID tunnisteilla, ja 
liikennesovellukset saivat alkunsa. Maailman ensimmäinen tietullijärjestelmä toteutettiin 
Norjassa vuonna 1987. Muita paikkoja seurasi myöhemmin mukana. 80-luvun järjestelmät 
olivat kaikki hyvin yksilöllisiä, eivätkä lainkaan yhteensopivia keskenään. Tämä piti 
järjestelmien hinnan korkealla ja haittasi tekniikan kasvua. 

 



 
5

 

Kuva 2-1 RFID tunnisteen kehitys verrattuna pennin kolikkoon. (a) 12 bittinen ”read-only” tunniste 
käyttäen CMOS logiikka piirejä ja hybridi kalvoa, circa 1976. Piiri peittää puolet tunnisteen koosta. (b) 
128 bittinen “read-only” Tunniste, valmistettu käyttäen tilaustyönä tehtyä integroitua CMOS piiriä, ja 

piirin ulkopuolelle tulevia komponentteja. Circa 1987. Piiri peittää neljänneksen tunnisteen pinta-
alasta. (c) 1024 bittinen ”read-write” tunniste valmistettu käyttäen yhtä integroitua CMOS piiriä, circa 

1999. Piiri peittää mitättömän osan tunnisteen alasta. (Landth  2005.)  

 

1990 – RFID löi viimein itsensä läpi jokapäiväisenä tekniikkana. Tietullijärjestelmät 
otettiin laajalti käyttöön. Texas instruments kehitti TIRIS järjestelmän jota sovellettiin mm. 
ExonMobilen RFID:tä hyödyntävässä SpeedPass tankkauksenmaksujärjestelmässä. Monet 
yritykset Euroopassa ja Yhdysvalloissa tulivat osallisiksi RFID toimintaan.  Internetin ja 
tietokoneiden kehityksen jälkeen yleistymisen esteenä olivat enää kalliit tunnisteet ja 
lukijalaitteet. Puolijohdeteollisuuden kehittyessä tulivat myös edulliset RFID piirit viimein 
näköpiiriin. Tähän asti RFID järjestelmät olivat edelleen olleet toimittajakohtaisia. Monet 
toimijat huomasivat tämän olevan esteenä niiden yleistymiselle, ja tekniikkaa ryhdyttiin 
standardoimaan. Muutamat organisaatiot kuten European Conference of Postal and 
Telecommunications Administrations (CEPT) ja International Organization of Standards 
(ISO) alkoivat julkaista ohjeita RFID:n standardoimiseksi. Samaan tarkoitukseen 
perustettiin AUTO-ID Center M.I.T.:ssa.  
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2000 – 2000 luvun alkupuolella kävi selväksi että $0.05 tunnisteet olisivat mahdollisia, ja 
RFID tulisi joiltain osin korvaamaan viivakoodit. Tähän liittyvät markkinaennusteet ja 
mahdollinen vaikutus tuotteiden jakeluun ja vähittäismyyntiin keräsivät paljon huomiota eri 
tahoilta. Vuosi 2003 oli erityisen tapahtumarikas, kun sekä Wal-Mart että DoD julistivat 
mandaatit jotka edellyttivät tunnisteiden käyttöönottoa toimituksissa vuoteen 2005 
mennessä. Jo pelkästään tämä loi valtavat markkinat RFID tekniikalle. Monet muut 
vähittäismyyjät ja valmistajat seurasivat mukana. Samana vuonna yhdistyi Auto-ID Center 
osaksi EPCglobalia, jolle kuuluvat UPC viivakoodimerkintä ja EAN. Wal-Mart ja DoD 
ottivat molemmat käyttöön EPCglobalin tekniikan, samoin kuin muu RFID teollisuus. 
EPCglobalin kehittämä standardi otettiin viimein osaksi ISO standardointia vuonna 2006. 
Standardointien yhdistäminen auttoi parantamaan kilpailua, laskemaan RFID:n hintaa, ja 
helpottamaan tekniikan yleistymistä. (Hunt, V.D, Puglia, A. Puglia, M. 2007) 
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3 RFID puutavaran tunnistuksessa 

3.1 Mitä puutavaran tunnistus on 

Puutavaran tunnistuksessa on kyse yksittäisen rungon, pölkyn, puuerän tai sahatavaran 
yksilöllisestä tunnistamisesta. Tunnistaminen voi tapahtua esimerkiksi viivakoodin, RFID 
tunnisteen, biometrisen tunnistuksen tai minkä tahansa muun toiminnan mukaisesti. 
Edellytyksenä kuitenkin se, että kohde pystytään erottamaan muista samankaltaisista 
objekteista. Tässä työssä keskitytään käsittelemään pölkkyjen, ensisijaisesti sahatukkien 
tunnistamista, lähtien siitä kun metsäkone kaataa puun, ja jatkuen siihen saakka kunnes 
pölkyt saavuttavat loppukäsittelypaikan. 

Miksi puutavaraa halutaan tunnistaa 

Puutavaran tunnistamistarpeet jakautuvat pääosin kolmeen seuraavista alueista: 

• Logistiikkaan liittyvät edut 

• Raaka-aineen parempi hyödyntäminen 

• Informaation saanti toiminnan kehittämiseen 

Logistiikkaan liittyvät edut ovat pitkälti samat kuin muissa logistiikan sovelluksissa. Edut 
liittyvät parempaan inventaarion hallintaan ja tuotteen/raaka-aineen tehokkaampaan 
ohjaukseen oikeaan kohteeseen. Puutavaran kohdalla yhtenä erityispiirteenä on että raaka-
aine on luonnostaan hyvin vaihtelevaa laadultaan ja ominaisuuksiltaan, verrattuna muiden 
teollisuudenalojen raaka-aineisiin. 

Raaka-aineen tehokkaammalla hyödyntämisellä saadaan leikattua kuluja. Jos tukeista 
hakkuuvaiheessa kerätty tieto saadaan kulkemaan tukin mukana, voidaan ne kohdentaa 
paremmin oikeaan jalostusprosessiin ja käyttökohteeseen.  

Kun puut pystytään yksilöllisesti tunnistamaan, saadaan lisäinformaatiota metsien tilasta. 
Kun tieto puun alkuperästä kulkee mukana pitkin toimitusketjua, pystytään myös 
myöhemmin esille tulevat tekijät yhdistämään metsään josta puu on kaadettu. 

Euroopan metsiin kohdistetuissa RFID sovelluksissa tulee usein esille tukkien metsään 
jäämisestä johtuva hävikki ja puutavaravarkaudet. Suomessa ne eivät ole samanlainen 
ongelma, joten RFID järjestelmällä saavutettujen hyötyjen on tultava muualta. 
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3.2 Hyödyntämismahdollisuudet hakatun puutavaran 
tunnistuksesta 

Tukkiin kiinnitetyn RFID tunnisteen hyödyntämismahdollisuudet tulevat riippumaan 
pitkälti saavutettavasta lukuetäisyydestä ja lukuvarmuudesta. Tarkastelun helpottamiseksi 
luodaan neljä tasoa joilla tunnistus voi tapahtua. 

Taso 1.  Kuljetusrata ja hallittu orientaatio ( 0.3- 0.6 m) 

Tunniste on luettavissa kuljetusradalla liikkuvasta tukista, ja tilanteissa missä antenni 
saadaan asetettua lukemisen kannalta optimaaliseen asentoon. Tunnisteet on mahdollista 
lukea tukeista myös muissa tilanteissa, esimerkiksi käsilukijalla. Lukuoperaation ei voi 
kuitenkaan odottaa sujuvan aina kovin jouhevasti, vaan tunnisteen lukeminen on tällöin 
verrattavissa työmäärältään pikemmin viivakoodin lukemiseen. Mahdollistaa 
hakkuukoneessa saatavan tukkikohtaisen tiedonsiirron logistiikkakeskuksiin ja sahoille 
missä tukkeja liikutetaan kuljetusradoilla. Tämä riittää ratkaisemaan tiedonsiirtotarpeen 
hakkuu-, välivarastointi- ja loppukäsittelyvaiheessa suurimmassa osassa tapauksista.  

Taso 2. Lähietäisyydeltä vapaasta orientaatiosta luettava tunniste (0.4-1.2m) 

Lukeminen onnistuu kuitenkin lähietäisyydeltä ongelmitta, vaikkei lukija olisi täysin 
optimaalisessa asennossa. Ei kykene korvaamaan värimerkintää nykyisessä järjestelmässä. 
Tunnisteen lukeminen vaatii lukijan viemistä varsin lähelle tunnistetta. Tämä lisää 
huomattavasti vaadittavaa työmäärää, jos operaatio on toistuva. Mahdollistaa kuitenkin 
tunnisteiden nopean ja vaivattoman luettavuuden myös silloin kun tukki ei liiku 
kuljetusradalla. 

Taso 3.  Etäluettava tunniste ( 2-4 m) 

Tunnisteet ovat oikeasti etäluettavia. Edellytyksenä on että tunnisteet saadaan luettua 
muutamien metrien etäisyydeltä hyvällä lukuvarmuudella. Sovellusten kannalta ratkaisevaa 
tulee olemaan saavutettava lukuvarmuus. 

Mahdollistaa tunnisteiden tiedon tehokkaan hyödyntämisen myös hakkuukoneen ja 
logistiikkakeskuksen tai sahan välillä. Tunniste tietoa pystytään tällöin hyödyntämään mm. 
metsäkuljetusvaiheessa, sekä kuljetusajoneuvoissa. Voisi pystyä korvaamaan 
värimerkinnän mikäli sovellettaisiin kaikissa kuitupuuta järeämmissä puutavaralajeissa. 
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Taso 4.  Kaukaa luettava tunniste ( > 5m) 

Metsäkoneet ja kuljetusajoneuvot pystyvät tunnistamaan näköpiirissä olevat tukit ja pinot, 
ja joissain tapauksissa helpottamaan niiden löytämistä. Pitempi lukuetäisyys saattaa 
kuitenkin aiheuttaa hankaluutta kohdistaa RFID lukijan vastaanottama tieto oikeaan 
kohteeseen, jos ne ovat lähekkäin.  

Sovellusten kannalta ratkaisevaa on lukuetäisyys, saavutettava lukuvarmuus kyseisellä 
etäisyydellä, sekä se onko tunniste kiinnitettynä kaikkiin pölkkyihin. On sovelluksia joissa 
riittää jos osa rungoista pystytään lukemaan. Toiset sovellukset kuitenkin edellyttävät, että 
kaikki tunnisteet tulevat luetuksi. Jos esimerkiksi haluttaisiin varmistua että jokainen tukki 
on saatu siirrettyä metsästä tienvarteen, tulisi kuormaajan pystyä lukemaan jokainen tukki. 
Jos taas kaivataan vaikkapa tiettyyn puutavaraerään liittyvää tietoa, riittää monesti jo se, 
että pystytään tunnistamaan yksi erään kuuluva tukki. 

3.3 Aikaisempia tutkimuksia RFID-tekniikan käytöstä puutavaran 
tunnistuksessa 

RFID:n käytöstä puutavaran tunnistuksessa on tehty joitain aikaisempia pilotteja. RFID on 
myös otettu paikoin käyttöön puutavaran tunnistuksessa. Mitään varsinaista läpimurtoa ei 
RFID:n käytössä ole vielä tullut puutavaran tunnistuksessa. Olemassa olevat sovellukset 
ovat monilta osin hintavia ja aikaa vieviä, eivätkä kykene tällä hetkellä tarjoamaan suomen 
metsäteollisuudelle valmista ratkaisua jolla tukit saataisiin kustannustehokkaasti 
tunnistettua. Kaikkia pilotteja ja käyttökohteita ei aina tuoda julkisuuteen, seuraavaksi on 
kuitenkin esitetty muutamia esimerkkejä. 

3.3.1 Käytössä olevia sovelluksia 

Aktiivinen RFID Kanadassa 

Kanadalainen Balance Bourbeau, yhtiö joka toimittaa punnitusjärjestelmiä kuorma-autoihin, 
tarjoaa myös RFID:hen ja GPS:saan pohjautuvaa puutavaran seuranta järjestelmä 
metsäteollisuuteen. Järjestelmä pohjautuu kuljetusajoneuvoissa oleviin UHF taajuudella 
toimiviin aktiivisiin RFID tunnisteisiin. Kuormaa lastattaessa, lastauskone kirjoittaa 
tunnisteeseen tiedot,(mukaan lukien puulajin), ja GPS vastaanottimelta saadun paikkatiedon. 
Tunniste pitää ennestään sisällään kuljettajan nimen ja rekisterinumeron. Lastauksen 
jälkeen kuljettaja ajaa kuorman punnituspisteeseen metsäyrityksen sahalla. Lastin 
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saapuessa punnituspisteeseen, lukija kirjoittaa kuorman painon ja päivämäärän 
tunnisteeseen ilman että kuljettajan tarvitsisi nousta ajoneuvosta. Tämän jälkeen kuorma 
ajetaan purkupaikalle. Kuorman purkamisen jälkeen tyhjä ajoneuvo ajetaan jälleen 
punnituspaikalle missä tyhjäpaino kirjoitetaan tunnisteeseen. Tämän jälkeen tunniste 
voidaan tyhjentää ja käyttää uudelleen.  

Järjestelmä on kyennyt vähentämään ihmisten tekemiä virheitä erien kirjauksessa. Samalla 
prosessista on tullut nopeampi ja turvallisempi, kun kuljettajan ei ole enää tarvinnut poistua 
ajoneuvosta.  (Swedberg  2005.) 

 RFID tukeissa Saksassa 

Saksalainen Cambium-Forstbetriebe yhtiö kehitti 2005 vuoden loppupuolella RFID 
järjestelmän korvaamaan arvokkaammissa puissa käytetyt ID paperilapput, ja halvempien 
puiden värimerkinnät, sekä joissain tilanteissa käytetyn viivakoodimerkinnän. Yhtiöllä 
ongelmana oli ollut saada informaatio täsmäämään sahojen kanssa, osa tukeista tuntui 
hukkuvan matkalla. Toisena ongelmana oli tukkien jäänti lojumaan liian pitkäksi aikaa, 
mikä saattoi laskea niiden arvoa 10–20 prosenttia. Vuonna 2006 käyttöön otetussa 
järjestelmässä tukkeihin kiinnitettiin Sokymatin RFID sirun sisältävä muovinaula. 
Sokymatin naula on 35mm x 4mm ja pitää sisällään 125 kHz RFID sirun jolla on 64 
bittinen tehdaskoodattu tunnistenumero. Naulat maksoivat 25 senttiä kappaleelta, ja ne 
lyötiin tukkeihin erikoisvasaralla. Metsämiesten varusteeseen kuului RFID lukijalla 
varustettu kämmentietokone, jota ohjattiin puhekomennoin kypärään kiinnitetyn 
mikrofonin avulla. Lukijalla luettiin tukista tunnisteen ID minkä jälkeen tukkiin liittyvä 
tieto saatettiin syötettyä laitteeseen puheen muodossa. Lukuetäisyys oli vain muutamia 
senttimetrejä joten lukija tuli viedä hyvin lähelle tunnistetta. Toimenpiteen jälkeen data 
saatiin lähetettyä tietokantaan GSM tai WLAN yhteyden välityksellä.  

Tunnisteet luetaan uudelleen kun tukit on saatu siirrettyä tienvarsivarastolle, jolloin saadaan 
varmistettua että kaikki tukit on saatu pois metsästä. Kolmannen kerran tukit luetaan kun 
kuljettaja on saanut lastattua kuorman, ja käy tukit läpi kämmentietokoneellaan. Tunnisteet 
luetaan vielä kerran niiden saapuessa määränpäähän jolloin saha tai muu jalostuslaitos 
lukee vastaanotetut tukit. Informaatio lähetetään jälleen tietokantaan missä sitä verrataan 
aikaisempiin tuloksiin.  
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Haasteena naulojen kiinnityksessä on ollut talvi, jolloin jäiset tukit ovat kovempia. Naulat 
kestävät hyvin lyönnin pehmeään puuhun. Jäiseen puuhun lyömistä varten vasaraan 
kuitenkin suunniteltiin käsipora jolla saadaan tehtyä naulalle alkureikä. 

Cambium on arvioinut järjestelmän pystyneen vähentämään metsään ja tienvarsille 
jääneiden puiden määrää 70 prosentilla. Järjestelmä on myös nopeuttanut ja tarkentanut 
maksuliikennettä, sekä vähentänyt manuaalista kirjanpito työtä. Parantuneen logistiikan 
myötä on tullut säästöjä myös polttoainekuluissa. (Wessel, R. 2006 a) 

Suomen oloissa tämän tyyppinen manuaalinen pölkkytason merkintä ja luenta ei tule 
kysymykseen edes arvokkaimmissa pölkkyositteissa. 

3.3.2 Prototyyppejä ja tutkimuksia 

Münchenin Teknillisen Yliopiston RFID prototyyppi 

Münchenin Teknillinen Yliopisto kehitti 2004–2006 välillä hyvin pitkälle viedyn 
prototyypin RFID tunnisteiden kiinnittämisestä tukkeihin puun kaatovaiheessa. Hankkeessa 
kehitettiin hakkuupäähän tuleva laite joka nitoi HF tunnisteen automaattisesti tukin kylkeen 
lähelle tukin tyvipäätä.  

Tunnisteena käytettiin X-ident Technologyn luottokortin kokoista 13.56 MHz taajuudella 
toimivaa tunnistetta. Tunniste sisältää Philipsin ISO 15693 standardin mukaisen piirin. 
Tunnisteen lukuetäisyydeksi on ilmoitettu 1-1.5m, mikä on käytännössä lyhyempi jos 
tunniste ja lukija eivät ole parhaassa mahdollisessa asennossa.  Tunnisteessa säilytettiin 
pelkkää ID numeroa jolla tukit saatiin yhdistettyä tietokannasta löytyviin tietoihin.  
Käytettyjen tunnisteiden arvioitiin maksavan 0.5€ kappaleelta.  

Harvesteri kirjasi tietokantaan tukista mitatut tiedot kuten pituuden ja läpimitan. Tunnisteet 
luettiin seuraavan kerran ajokoneen kuormatilan pankkotolppien väliin sijoitetulla lukijalla. 
Kolmannen kerran tunnisteet luettiin kun ne siirrettiin tienvarsivarastosta RFID lukijalla 
varustettuun puutavara-autoon. Viimeisen kerran tunnisteet luettiin loppukäsittelypaikassa 
tukkien liikkuessa kuljetushihnalla.  

Järjestelmällä saatiin tarkempaa tietoa tukkien liikkeestä. Kaikki mukana olevat tahot 
pystyivät seuraamaan tukkien etenemistä puun toimitusketjussa. Järjestelmä mahdollisti 
myös mm. tarkemman tilityksen sekä puun myyjälle että urakoitsijalle. 
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500 tunnisteelle tehdyssä testissä, ei yksikään tunniste mennyt lukukelvottomaksi tukkien 
käsittelyssä, mutta noin 5 prosenttia 500 tunnisteen testierästä katosi matkalla. Haasteena 
oli myös löytää sopiva tila tunnisteiden kiinnityslaitteistolle hakkuupäästä, sekä saada 
herkkä RFID laitteisto toimimaan hankalissa olosuhteissa. (Wessel, R. 2006 b) 

Washingtonin yliopiston taimien tunnistus 

Washingtonin yliopistossa on tutkittu RFID laittamista taimeen aikaisessa vaiheessa. 
Tutkimuksessa on kokeiltu ainakin lasikapselimaisten RFID tunnisteiden kiinnittämistä 
taimiin niin, että tunnisteet jäävät puun sisään sen kasvaessa. Käytetyt lasikapselit ovat 
pieniä LF taajuudella toimivia tunnisteita. Niiden lukuetäisyys on hyvin rajattu, ja 
tunnisteen lukeminen vaatii tarkkaa kohdistamista. Tunnisteen avulla olisi kuitenkin 
mahdollista identifioida taimet. Identifiointi mahdollistaisi tietotokannan ylläpitämisen 
taimeen kohdistuneista operaatiosta, kuten istutuksesta ja karsinnasta. (Ringstad, M. Mohr, 
T. Jeremy, T.) 

 

Kuva 3-1 Taimeen kiinnitetty RFID tunniste erottuu hyvin ohuesta varresta. Kuva 6 kuukautta 
kiinnityksen jälkeen. (Precision Forestry Cooperative 2000-2007.) 

Indisputable Key 

Kolmivuotisessa, Indisputable Key, EU hankkeessa tutkitaan mm. RFID tekniikan käyttöä 
puiden ja puuraaka-aineen tunnistuksessa. Hankkeessa paneudutaan logistiikkaan ja 
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tunnistukseen varsin laajamittaisesti. Hanke kohdistuu vuosille 2006-2009. (Indisputable 
Key 2007) 
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4 Yleisimmät RFID tekniikat 

RFID tunnisteet jakautuvat kolmeen ryhmään riippuen siitä mistä ne saavat käyttämänsä 
virran: 

Passiiviset tunnisteet 

Tunnisteilla ei ole omaa virtalähdettä. Kommunikointiin ja piirin operointiin tarvittava virta 
saadaan lukijalaitteen kentästä. 

Aktiiviset tunnisteet 

Tunnisteilla on oma virtalähde. Sekä kommunikaatioon että operointiin tarvittava virta 
saadaan tunnisteen omasta virtalähteestä. 

Semi-aktiiviset (semi-passiiviset, paristoavusteiset passiiviset) tunnisteet 

Tunnisteilla on oma virtalähde. Tunniste saa mikropiirin tarvitseman virran omasta 
virtalähteestä. Tunniste ei kuitenkaan käytä omaa energiaa viestin lähettämiseen, vaan 
vastaus-signaali saadaan passiivisten tunnisteiden tapaan lukijalta tulevan energian 
takaisinsironnalla. 

Toinen tapa ryhmitellä tunnisteet on käytetyn taajuuden perusteella. Passiiviset tunnisteet 
jakautuvat taajuuden mukaan kolmeen ryhmään: LF (low frequency), HF (high frequency) 
ja UHF (ultra high frequency). Aktiiviset ja semi-aktiiviset tunnisteet toimivat tietyillä 
UHF ja mikroaalto taajuuksilla. Jako taajuuksiin on perusteltu, sillä käytetty taajuus 
määrittää osittain tunnisteen fyysiset ominaisuudet.  

Seuraavaksi esitellään yleisimmät tunnistetyypit ja niiden ominaisuudet. Esittely painottuu 
puutavarasovelluksen kannalta relevantteihin tekniikoihin, ja niiden tyypillisiin 
ominaisuuksiin. Myöskään joitain toistaiseksi harvinaisempia tekniikoita kuten SAW 
(surface aquistic wave), ei tulla käsittelemään.  

4.1 LF (Low frequency) 

Matalaksi taajuudeksi luokitellaan taajuudet 30–300 kHz. Näistä yleisimmin RFID 
käytössä ovat taajuudet 125kHz ja 134kHz. LF tunnisteita on ollut markkinoilla jo pitkään. 
Halvimpia lukijoita on saatavilla muutaman kympin hintaan, näissä lukuetäisyys on yleensä 
lyhyt (<15cm).  Tehokkaammat lukijat maksavat n. 200 – 1000 €.  Suurikokoisilla 
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antenneilla voidaan päästä 1 metrin lukuetäisyyksiin, mikä kuitenkin asettaa huomattavia 
vaatimuksia käytetylle tunnisteelle ja sen orientaatiolle lukijaan nähden. 

Tunniste 

Matalien taajuuksien heikkona puolena on pitkä aallonpituus, mikä edellyttää pidempää 
antennia. Tunnisteiden toiminta perustuvat tyypillisesti induktioon. Tällöin sekä lukijan että 
tunnisteen antennit on kierretty kelaksi.  

Tunnisteen luettavuus paranee kelan halkaisijan kasvaessa. Tyypillisiä tunnisteita ovat 30 – 
50 mm halkaisijaltaan olevat kiekot sekä luottokortin kokoiset kortit. Toinen LF tunnisteille 
ominainen malli on kapseli, joissa antenni on kierretty hyvin pienelle kelalle. Tällöin 
antenni kierretään ferriittisen sydämen ympärille, jolloin saadaan parannettua muutoin 
heikentynyttä lukuetäisyyttä.  

Matalampi taajuus johtaa alhaiseen kommunikaationopeuteen sekä pienempään energian 
välitykseen. Tunnisteet soveltuvat hyvin tilanteisiin joissa tarvittava tiedonsiirtokyky on 
alhainen. Yleisimmin LF tunniste pitää sisällään vain 64 bittisen tehdasohjelmoidun ID 
numeron. Nesteiden läsnäolo ei juuri vaikuta LF tunnisteiden toimivuuteen. 

Käyttökohteet 

Ihmisille ja eläimille tehtävissä implanteissa käytetään pääasiassa kapselimaisia LF 
tunnisteita, joskin myös muiden taajuusalueiden käyttöä tutkitaan (Freudenthal et al. 2007).  
LF taajuus sopii käytettäväksi erityisesti tilanteisiin missä tunnisteesta halutaan pieni 
kapseli. LF taajuutta on käytetty myös kappaletavaran ja henkilöiden tunnistussovelluksissa. 
Etenkin henkilötunnistus painottuu kuitenkin entistä enemmän HF taajuuden puolelle, 
missä suurempi kommunikaationopeus ja tehokkaampi energiansiirto mahdollistavat 
kehittyneempien salausmenetelmien käytön. LF tunnisteita käytetään kuitenkin edelleen 
niissä sovelluksissa, joissa tarve tietosuojalle on pienempi.  

4.2 HF (High Frequency) 

Korkealla taajuudella tarkoitetaan taajuusaluetta 3MHz – 30MHz. RFID käytössä yleisin on 
13.56 MHz. Taajuus on käytettävissä kaikkialla maailmassa ja mahdollistaa näin globaalit 
sovellukset. Vapaita taajuusalueita tullaan käsittelemään lisää kappaleessa 6. 
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HF lukijoita on ollut pitkään markkinoilla. Lähietäisyyden lukijoita (< 15cm) saa n. 30 -200 
euron hintaan. Pitemmällä etäisyydellä (~1m) toimivat lukijat maksavat toista tuhatta euroa, 
ja ovat aikalailla samassa hintaluokassa UHF lukijoiden kanssa. 

Tunniste 

Passiiviset HF tunnisteet perustuvat LF tunnisteiden tapaan kahden kelan väliseen 
induktioon, joka tullaan selittämään tarkemmin kappaleessa 5.1.  HF tunnisteiden antennit 
ovat LF tunnisteiden tavoin kelamaisia. Lyhyemmän aallonpituuden ansiosta keloissa on 
kuitenkin huomattavasti vähemmän kierroksia. Tyypillisessä HF tunnisteessa on noin 5-10 
kierrosta antennin kelassa. Tämän seurauksen HF tunnisteita voidaan valmistaa silkkipaino 
menetelmin. HF tunnisteet ovat tyypillisesti luottokortin kokoisia kortteja tai tarroja, joskin 
pieniä kokovaihteluita löytyy etenkin tarrojen osalta. Markkinoilla on saatavilla myös 
pyöreitä kiekkoja. 

HF tunnisteet ovat kehittyneet paljon viimevuosina.  Kehitystä on tapahtunut mm. 
salaustekniikan taholla. Tunnisteiden salausta pyritään jatkuvasti kehittämään, jotta tietojen 
luvaton käyttö saataisiin estettyä. Kehityksen kohde on ollut myös tuotekohtainen tunnistus. 
Suuret markkinat yksittäisten tuotteiden tasolla tapahtuvasta tunnistuksesta kuten 
lääketeollisuudessa houkuttelevat suunnittelemaan näihin sovelluksiin kohdistettuja 
tuotteita. 

Käyttökohteet 

Hyvä virransiirtokyky lähietäisyydellä mahdollistaa myös enemmän virtaa vaativien piirien 
operoinnin. HF tunnisteita käytetäänkin erityisesti maksukorteissa, sekä kulunvalvonnassa. 
Näissä tunnisteelta vaaditaan monesti mahdollisimman vahvaa salausta, mikä edellyttää 
monimutkaisemman piirin käyttöä.  Väärinkäytöksen seurauksena olisi monissa tapauksissa 
taloudellista vahinkoa, samalla kun houkuttimet siihen ovat suuret.  HF tunnisteissa 
voidaan käyttää myös suurempia muisteja jotka kuluttavat enemmän virtaa. HF tunnisteet 
soveltuvat maksu- ja henkilöntunnistuskäytön lisäksi moniin muihin sovelluksiin jossa vain 
yksi tai muutama tunniste halutaan lukea lähietäisyydeltä (<50 cm).   
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4.3 UHF (Ultra High Frequency) 

Puhuttaessa ultrakorkeasta taajuudesta, tarkoitetaan yli 300MHz taajuuksia. Näistä yli 
1000MHz taajuudet erotellaan mikroaalloiksi. 

Aktiiviset järjestelmät toimivat tyypillisesti UHF ja mikroaalto taajuuksilla. Tyypilliset 
toiminta-taajuudet ovat 433-450MHz, 868-940MHz, 2.56GHz, ja 5.8 GHz. Aktiivisista 
tunnisteista on mainittu enemmän niitä käsittelevässä kappaleessa. Passiiviset UHF 
tunnisteet toimivat 865-956MHz alueella riippuen käytettävissä olevasta taajuusalueesta.  

LF ja HF tunnisteista poiketen UHF tunnisteet toimivat sähkömagneettisen kentän 
välityksellä. UHF tunnisteet mahdollistavat myös huomattavasti pitemmän lukuetäisyyden 
joka on 2-7 m luokkaa.  

Tunnisteet 

UHF tunnisteet ovat rakenteeltaan tyypillisesti tarramaisia tai kovaan muoviin valettuja. 
Tunnisteet ovat tyypillisesti puoliaalto-dipoleita, joiden antennin efektiivinen pituus on n. 
15cm.  Taittamalla antennia hieman päästään pienempiin tunniste kokoihin. Antennit ovat 
usein joko dipoleita (kuva 4-1), tai kaksois-dipoleita (kuva 4-2). Dipolin geometriassa on 
nollakohta josta tunnistetta ei saada luettua. Nollakohdat saadaan poistettua käyttämällä 
kahta toistensa nähden poikittain olevaa dipolia. Tällaisella kaksois-dipoli rakenteella 
varmistetaan että ainakin yksi dipoli olisi lukijan kentän suuntainen. Tosin tunnisteen 
lukuetäisyys laskee tilanteissa missä vain toinen dipoleista osuu lukijan kenttään. Myös 
muut antennimallit ovat mahdollisia. Antennit voidaan tehdä fyysiseltä kooltaan hyvin 
pieniksi, mutta tällöin tunnisteen lukuetäisyys tyypillisesti laskee. 

 

 

 

Kuva 4-1 Dipoli antennin päät on käännetty sisään (Avery Dennison) 
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Kuva 4-2 Kaksois-dipolin mallinen tunniste on luettavissa useammasta suunnasta (UPM) 

 

UHF lukijat 

Markkinoilta löytyy jo paljon erinäköisiä UHF lukijoita eri sovelluksiin. Pienimmät 
lukijamoduulit on tarkoitettu tunnisteen lukemiseen ja kirjoittamiseen kosketusetäisyydellä, 
kun taas suuremmat lukijat soveltuvat pitempiin etäisyyksiin. Suurimmat lukijat on 
tarkoitettu kiinteisiin asennuksiin, ja niihin voidaan kiinnittää useampia ulkoisia antenneja. 
Kiinteästi asennettavia lukijoita käytetään mm. hallien oviaukoissa tunnistamaan 
läpikulkevat tuotteet.  

UHF lukijassa käytettävä antenni valitaan käyttötarpeen mukaan. Lineaarisesti polarisoitu 
antenni lähettää aaltoja vain yhdessä kulmassa. Tällöin tunnisteen antennin on oltava 
polarisaation suuntainen jotta tunniste tulee luettua. Ympyräpolarisoitu antenni säteilee 
useassa kulmassa, mikä antaa lisää mahdollisuuksia tunnisteen orientaatiolle. Luettaessa 
yksittäistä dipolitunnistetta ympäripolarisoidulla antennilla menetetään 3 desibeliä 
lähetystehossa, antennin säteillessä turhaan niissä kulmissa jotka eivät ole tunnisteen 
suuntaisia. Suuressa osassa sovelluksia tunnisteen orientaatiota ei voida tarkkaan määrätä 
tai sitä ei haluta liikaa rajoittaa, jolloin käytetään ympyräpolarisoitua antennia. Niissä 
sovelluksissa missä tunnisteen orientaatio on hallittu, voidaan käyttää lineaarisesti 
polarisoitua antennia. Tällä saavutetaan voimakkaampi ja paremmin kohdentuva keila, 
mikä parantaa luettavuutta ja vähentää mahdollisia virhelukemia. Polarisaatiosta kerrotaan 
lisää kappaleessa 5.2. 

UHF lukijoiden on eri maissa asetettu suurin sallittu lähetysteho minkä puitteissa lukija saa 
toimia. Euroopassa 2004 voimaan tullut asetus rajoittaa lähetystehon 2W. (ETSI EN 
302 208-1 V1.1.1. 2004.) Sitä ennen suurin sallittu teho oli 0.5W.  
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Lukemista rajoittavat tekijät 

Riittävän energian saanti on yksi lukemista rajoittava tekijä. UHF tunnisteen piiri vaatii 
tasavirtaa toimiakseen, ja antennin on kyettävä absorboimaan riittävä energian lukijan 
kentästä. Kun riittävä varaus on saavutettu, piiri aktivoituu ja alkaa keskustella lukijan 
kanssa. Jotta kommunikointi olisi molemminpuolista, on tunnisteen kyettävä lähettämään 
riittävän suuri heijastus takaisin lukijalle.  Lukijoiden herkkyys riittää vastaanottamaan 
heikonkin signaalin, mikäli ympäristössä ei ole liikaa kohinaa. Täysikokoisella antennilla 
varustetut tunnisteet pystyvät tyypillisesti vastattua riittävän voimakkaalla signaalilla, 
mikäli vain aktivoituvat. Tällöin rajoittavana tekijänä on riittävän toimintavirran saanti. 

Tunnisteen orientaatio vaikuttaa merkittävästi lukuetäisyyteen. Mitä kauempana tunniste on 
optimaalisesta asennosta, sitä heikommin se on luettavissa. Dipoli-antennin geometriassa 
on äärikohdat joissa tunniste on täysin pimennossa. 

Ympäröivät materiaalit vaikuttavat paljon UHF tunnisteisiin. Metalleilla on peittävä 
vaikutus ja ne heijastavat säteilyä. Toinen lukemista heikentävä tekijä ovat nesteet. Toisin 
kuin metallit, nesteet vaimentavat signaalia. Vesi ja vesipitoiset objektit heikentävät 
tunnisteen luettavuutta sekä tilanteissa missä este on tunnisteen ja lukijan välissä, kuin 
myös tilanteissa missä näköyhteys on suora mutta tunnisteen takana on nestettä.  

UHF aalloilla kommunikaatio tapahtuu pääasiassa suoraan lukijan ja tunnisteen välillä. 
Tämän lisäksi aallot heijastuvat ympäröivistä objekteista. Heijastuksella voi olla joko 
vahvistava tai heikentävä vaikutus riippuen pääaallon ja heijastuksen välisestä vaihe-erosta. 
Tämän seurauksena tunnisteen luettavuudessa voi olla suuria huomattavia eroja eri 
lukuetäisyydellä.  

UHF tunnisteita käytetään lisääntyvissä määrin eri logistisissa sovelluksissa. Passiivisia 
UHF tunnisteita ei käytetä korkeaa tietoturvaa vaativissa sovelluksissa, sillä ne eivät 
normaalisti sisällä riittävää suojaa väärinkäyttöä vastaan. UHF tunnisteiden tietoturva on 
tyypillisesti rajoittunut salasanan vaativaan kirjoitusoperaatioon, tietosisällön lukitsemiseen, 
sekä tunnisteen lopulliseen mykistämiseen. Enemmän ominaisuuksia sisältävissä 
tunnisteissa, voi lisäksi olla salasanan takana olevaa käyttäjän tietoa. Korkeaa tietoturvaa 
vaativissa sovelluksissa käytetään HF tunnisteita.  
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4.4 Aktiiviset tunnisteet 

Aktiiviset tunnisteet pitävät sisällään virtalähteen (paristo). Virtalähdettä käytetään piirin 
operoinnin lisäksi kommunikointiin, joten tunniste ei tarvitse lukijan kenttää toimiakseen. 
Kommunikaatio on tällöin mahdollista myös suoraan kahden aktiivisen tunnisteen välillä. 
Virtalähteen kesto vaihtelee, mutta on tyypillisesti useita vuosia. Aktiiviset tunnisteet 
toimivat tyypillisesti 433MHz-450MHz tai 2.56GHz taajuudella. Aktiiviset RFID ovat 
vielä toistaiseksi aika valmistajakohtaisia. Tosin esimerkiksi 2.56GHz taajuudelle on 
saatavilla WLAN verkossa toimivia tunnisteita.  

Aktiiviset tunnisteet ovat passiivisia ja semi-aktiivisia tunnisteita kalliimpia, tunnisteen 
hinnan liikkuessa 10–100 € tienoilla. Tunnisteet valmistetaan yleensä piirilevylle, ja niihin 
voidaan liittää ulkoisia antureita.   

4.5 Semi-aktiiviset tunnisteet 

Semi-aktiiviset tunnisteet tunnetaan monesti myös semi-passiivisina tunnisteina, tai 
paristoavusteisina pasiivisina tunnisteina eli BAP (Battery Assisted Passive). BAP termi 
kuvaa tunnisteita ehkä parhaiten, sillä tunnisteet käyttäytyvät kuin passiiviset tunnisteet. 
Erona kuitenkin se että semi-aktiivisissa tunnisteissa on oma virtalähde joka tarjoaa virran 
mikropiirille. Itse kommunikaatio tapahtuu kuitenkin passiivisten tunnisteiden tapaan 
lukijan sähkömagneettisten aaltojen takaisin sironnalla. Kaksi semi-aktiivista tunnistetta ei 
pysty keskustelemaan keskenään. Semi-aktiiviset tunnisteet ovat passiivi 

Semi-aktiivisen tunnisteen oma virtalähde poistavat passiivitunnisteille tyypillisen 
virransaanti-ongelman. Tunnisteilla päästään pidempään lukuetäisyyteen kuin 
passiivitunnisteilla. Oma virtalähde mahdollistaa monimutkaisempien piirien käytön ja 
tunnisteeseen voidaan integroida ympäristöä mittaavia antureita.  

Tunnisteet valmistetaan pääosin piirilevylle.  Uusien taipuisien virtalähteiden myötä 
markkinoille on tullut myös litteitä tarramaisia tunnisteita (Power ID 2007.)  
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5 Toimintaperiaatteet 

5.1 Induktiivinen kytkentä 

Induktiivista kytkentään hyödyntävä tunniste koostuu muistia sisältävästä elektroniikasta, 
joka on tyypillisesti vain yksi mikropiiri, sekä antennina toimivasta suurialaisesta käämistä. 
Induktiivisesti kytkeytyvät tunnisteet ovat pääsääntöisesti aina passiivisia, jolloin 
mikropiirin toimimiseen tarvittavan energian on tultava lukijalta. Energian siirtämiseksi 
lukijan antennikela synnyttää voimakkaan korkeataajuisen sähkömagneettisen kentän joka 
läpäisee tunnisteen kelan. Käytetyn aallonpituuden ollessa monta kertaa suurempi kuin 
lukijan ja tunnisteen välinen etäisyys, voidaan sähkömagneettista kenttää käsitellä 
muuttuvana magneettikenttänä. 

 

 

Kuva 5-1 Virransyöttö induktiivisesti kytkeytyneeseen tunnisteeseen lukijan magneettisen vaihtokentän 
välityksellä. (Finkenzeller, K. 2002) 

Pieni osa lukijan emittoimasta magneettikentästä läpäisee tunnisteen (kuva 5-1). Tällöin 
tunnisteen kelaan muodostuu induktion mukaisesti jännite Ui. Jännite tasasuunnataan minkä 
jälkeen se toimii virtalähteenä tunnisteen mikropiirille. Lukijan antennin rinnalle on 
kytketty kondensaattori Cr, joka yhdessä kelan induktanssin kanssa muodostaa lukijan 
lähetystaajuudella resonoivan piirin. Vastaavasti tunnisteen kela ja kondensaattori C1 
muodostavat lukijan lähetystaajuudelle viritetyn resonanssipiirin. Lukijan ja tunnisteen 
kelojen asetelmaa voidaan ajatella muuntajana, jonka käämit ovat heikosti kytköksissä 
toisiinsa.  
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Lukijan ja tunnisteen välinen energiansiirron hyötysuhde on suhteessa käyttötaajuuteen f, 
kelan kierteiden lukumäärään n, kelan peittämään alaan A, kelojen suhteelliseen kulmaan 
toisiinsa nähden, sekä kelojen väliseen etäisyyteen. Taajuuden kasvaessa kelan induktanssi 
vaatimus laskee, jolloin myös kelan kierteiden lukumäärä n laskee (135 kHz: tyypillisesti 
100–1000 kierrettä, 13.56 MHz: tyypillisesti 3-10 kierrettä). Tunnisteeseen induktiotuvan 
jännitteen ollessa suhteessa taajuuteen, ei alempi kierteiden määrä juurikaan vaikuta 
energian siirron tehokkuuteen korkeammilla taajuuksilla. (Finkenzeller, K. 2002) 

5.1.1 Tiedonsiirto tunnisteelta lukijalle 

Lukijan vaihtuvaan magneettikenttään asetettava, saman resonanssi-taajuuden omaava 
tunniste, absorboi energiaa magneettikentästä. Lukija saa tällöin takaisinkytkennän 
tunnisteelta muuttuneen impedanssin välityksellä.  Tunniste muuttaa impedanssia 
kytkemällä kuormavastusta päälle ja pois, mikä johtaa jännitemuutoksiin lukijan antennissa. 
Tunnisteen lähettämä tieto näkyy amplitudimoduloituna lukijan kelan jännitteessä.  

Lukijan ja tunnisteen välisestä heikosta kytkennästä johtuen, tunnisteen vastaussignaalina 
toimivat jännitevaihtelut ovat monin verroin pienemmät kuin lukijan ulostulojännite. 
Heikon vastaussignaalin erottamiseksi kantoaallosta käytetään apukantoaaltoa. 
Apukantoaalto saadaan muodostettua kytkemällä ylimääräistä kuormavastusta päälle ja pois 
taajuudella fs.  Tällöin molemmille puolille kantoaaltoa muodostuvat spektriviivat 
etäisyydelle ± fs. Hyödyntämällä toista kahdesta apukantoaallosta, saadaan 
kaistanpäästösuodatuksella aikaan huomattavasti vahvempi signaali, minkä jälkeen sen 
demoduloiminen on yksinkertaista. (Finkenzeller, K. 2002) 

Aliharmoninen menetelmä 

Aliharmonisessa menetelmässä lukijan lähetystaajuudesta muodostetaan sekundaari-taajuus 
jakamalla lähetystaajuus digitaalisesti kahdella(, tai mahdollisesti jollain muulla 
kokonaisluvulla.) Muodostunut sekundaari-taajuus moduloidaan tunnisteen tietovirralla ja 
syötetään takaisin tunnisteen antennille. Yksi tyypillisistä aliharmonisten järjestelmien 
toiminta taajuuksista on 128 kHz, jolloin tunnisteelta saadaan vastaus 64 kHz taajuudella.  

5.1.2 Induktiivisen tunnisteen lukuetäisyys 

Lukijan kela muodostaa magneettikentän. Kenttä heikkenee kuljettaessa etäämmälle pitkin 
kelan keskiakselia. Heikkeneminen on aluksi tasaista, suhteessa kelan halkaisijaan. Tietyssä 
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pisteessä kentän voimakkuus alkaa laskea jyrkästi.  Kentän voimakkuus riippuu lukijan 
kelan halkaisijasta. Optimaalinen halkaisija on kaksi kertaa haluttu lukuetäisyys. Jos 
halkaisija on liian pieni, tullaan nopeasti alueelle jossa kentän voimakkuus alkaa heiketä 
nopeasti (kuva 5-2). Suurella halkaisijalla kentän voimakkuus on alusta saakka alhainen, 
mutta jyrkkä lasku tapahtuu etäämmällä lukijasta. Kentän voimakkuuden tulee kuitenkin 
olla vähintään tunnisteen vaatimalla tasolla, jotta lukutapahtuma voi onnistua. Kentän 
voimakkuus ympyränmallisen kelan x akselilla saadaan laskettua yhtälöllä: 
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)(2 xR
RNIH
+

⋅⋅
=    ( 7.1 ) 

missä N on kelan kierteiden lukumäärä, R on ympyrän kehä, ja x etäisyys kelasta. 
Tunnisteen vaatima kentän voimakkuus riippuu taajuuden lisäksi tunnisteen antennin pinta-
alasta, kelan kierteiden lukumäärästä, piirin operoimiseen vaadittavasta minimijännitteestä 
sekä sisääntuloresistanssista.  Tunnisteen resonanssitaajuuden tulisi olla mahdollisimman 
lähellä lukijan piirin resonanssitaajuutta. (Finkenzeller, K. 2002) 

 

Kuva 5-2 Lähetysantennin kentän voimakkuus H vakio etäisyydellä x ja muuttuvalla silmukan 
halkaisijalla R, missä I = 1 A ja N = 1. (Finkenzeller, K. 2002) 

Tunnisteen luettavuus riippuu paitsi magneettikentän voimakkuudesta, myös tunnisteen 
asennosta kenttään nähden. Tunnisteen antennin ollessa viistosti kenttään nähden, vain 
pienempi osa magneettikentästä läpäisee antennin. Antennin keskiakselin ollessa täysin 
poikittain magneettikenttään nähden, laskee antennin peittämä ala hyvin pieneksi, eikä 



 
24

tunniste ole lainkaan luettavissa. Tunnisteen kallistumisesta johtuva jännitteenlasku 
noudattaa yhtälöä: 

)cos(00 θθ ⋅= uu    ( 7.2 ) 

missä u0 on jännite, tunnisteen ollessa kohtisuorassa magneettikenttään nähden, ja θ 
tunnisteen kallistuskulma.  

 

Kuva 5-3 Poikkileikkaus lukijan ja tunnisteen antenneista. Tunnisteen antennia on kallistettu kulman θ 
verran. (Finkenzeller, K. 2002) 

 

Kuva 5-4 Lukijan lukikenttä eri tunnisteen asennoilla. (Finkenzeller, K. 2002) 
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5.2 Sähkömagneettinen takaisinsironta 

UHF- ja mikroaaltotaajuuksilla toimivien passiivisten ja semi-passiivisten järjestelmien 
kytkös perustuu sähkömagneettiseen takaisinsirontaan. Nämä lyhytaaltoiset järjestelmät 
mahdollistavat pienempien ja paremman hyötysuhteen omaavien antennien käytön kuin 
mitä alle 30 MHz järjestelmissä on mahdollista. Tunnisteiden toiminta kohdistuu 
tyypillisesti lukijan kaukokenttään, missä tunnisteeseen vaikuttaa magneettikentän sijasta 
sähkömagneettinen kenttä.  

Passiivisten tunnisteiden tapauksessa lukijan on edelleen kyettävä tarjoamaan riittävä 
operointivirta tunnisteen piirille. Tunnisteelle tarjolla olevan virran tarkastelu voidaan 
aloittaa laskemalla vapaankentän etenemishäviö aF suhteessa lukijan ja tunnisteen väliseen 
etäisyyteen r, lukijan ja tunnisteen antennien vahvistuksiin GR ja GT sekä lukijan 
lähetystaajuuteen f. 

)log(10)log(10)log(20)log(206,147 RTF GGfra −−++−=   ( 7.3 ) 

Vapaankentän etenemishäviö mittaa lukijan vapaaseen ilmaan lähettämän tehon ja 
tunnisteen vastaanottaman tehon välistä suhdetta. Jos tunnisteen mikropiirin virrankulutus 
ja hyötysuhde tunnetaan, saadaan tietylle lukijan lähetysteholle laskettua suurin sallittava aF. 
Tästä saadaan edelleen laskettua pisin etäisyys jolla tunniste voi toimia. (Finkenzeller, K. 
2002.) 

5.2.1 Tiedonsiirto ja aaltojen heijastuminen 

Ympäristöön lähetettyjen sähkömagneettiset aaltojen osuessa ympäröiviin kappaleisiin, osa 
suurtaajuusenergiasta absorboituu kappaleeseen ja muuttuu lämmöksi. Loput siroavat eri 
suuntiin. Pieni osa heijastuneesta energiasta palaa takaisin lähetysantenniin. Tutkat 
käyttävät tätä periaatetta toimiakseen. RFID järjestelmissä takaisintulevaa heijastusta 
käytetään tiedon lähettämiseen tunnisteelta lukijalle. Heijastuksen voimakkuus riippuu 
tunnisteen antennin kaikupinnasta. UHF tunnisteiden antennit ovat tyypillisesti 
puoliaaltodipoleita, joilla on hyvin suuri kaikupinta. 

Kaikupinta määrittää kappaleen sähkömagneettisten aaltojen heijastuskyvyn. Kaikupinta 
riippuu muuttujista kuten kappaleen koko, muoto, materiaali, pintarakenne, mutta myös 
aallonpituudesta ja polarisaatiosta. Esimerkiksi metallit heijastavat huomattavasti paremmin 
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kuin muovit ja komposiitit. Koska aallonpituudella on merkittävä vaikutus kaikupintaan σ, 
kappaleet jaetaan kolmen katekoriaan (Finkenzeller, K. 2002): 

• Rayleighin alue: Aallonpituus on huomattavasti kappaletta suurempi. Kappaleille 
jotka ovat pienempiä kuin puoliaallonpituutta, σ noudattaa λ-4 suhdetta.  Täten 
kappaleita jotka ovat pienempiä kuin 0.1 aallonpituutta (λ) ei juurikaan tarvitse 
huomioida. 

• Resonanssi alue: Aallonpituus on verrattavissa kappaleen mittoihin. Aallonpituuden 
muutos saa aikaan muutaman desibelin muutoksen σ:ssa. Kohteet kuten terävät 
kulman, aukot, ym., antavat tietyllä aallonpituudella tehostetun σ arvon. Tämä pätee 
tietyin ehdoin antenneille joihin kohdistuu resonanssitaajuista säteilyä. 

• Näkyvä alue: Aallonpituus on pieni verrattuna kappaleen mittoihin. Tällöin 
kappaleen geometria ja asento vaikuttavat kaikupintaan. 

Kun osa lukijan lähettämästä energiasta osuu antenniin, se muuttuu korkeataajuiseksi 
jännitteeksi joka tasasuunnataan mikropiirille sopivaksi käyttöjännitteeksi. Mikäli jännite 
on riittävä, mikropiiri aktivoituu. Osa antenniin osuneesta energiasta heijastuu takaisin. 
Heijastus riippuu antennin heijastusalasta, ja siihen voidaan vaikuttaa antennin kanssa 
rinnan kytketyllä kuormavastuksella. Kuormavastusta kytketään päälle ja pois lähetettävän 
tietovirran mukaan, jolloin tunnisteesta tuleva heijastus tai takaisinsironnan voimakkuus 
saadaan moduloitua. Lukija vastaanottaa osan tunnisteen takaisin heijastamasta energiasta 
ja demoduloi sen suuntakytkimen avulla (Finkenzeller, K. 2002). Kuvassa 6-4 on 
havainnollistettu lukijan ja tunnisteen välistä kommunikaatiota. 

5.2.2 Antennit ja sähkömagneettisten aaltojen polarisaatio 

Sähkömagneettisten aaltojen polarisaatio on merkittävässä asemassa tunnistetta luettaessa. 
Tehokkaan energiansiirron aikaansaamiseksi tulisi tunnisteen ja lukijan antenneilla olla 
samansuuntainen polarisaatio. Sähkömagneettisten aaltojen polarisaatio määrittyy 
sähkökentän suunnasta. Polarisaatio jakautuu lineaari- ja ympyräpolarisaatioon. 
Lineaarinen polarisaatio jaetaan edelleen vertikaaliseen ja horisontaaliseen polarisaatioon 
riippuen sähkökentän kenttäviivojen suhteesta maanpintaan. Dipolimaisen antennin 
polarisaatio on yhdensuuntainen antennin kanssa. 
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Kuva 5-5 Lineaarisesti polarisoidun antennin aaltokuvio. (Lahiri, S. 2006) 

 

Kuva 5-6 Ympyräpolarisoidun antennin aaltokuvio. (Lahiri, S. 2006) 

 

RFID järjestelmissä on tyypillistä että tunnisteen orientaatio, suhteessa lukijaan vaihtelee. 
Polarisaatiohävikkien vähentämiseksi, järjestelmässä voidaan käyttää ympyräpolarisoitua 
antennia. Ympyräpolarisoitu antenni koostuu kahdesta ristissä olevasta dipolista. Toista 
kahdesta dipolista syötetään neljännesaallon viiveellä. Tällöin sähkömagneettinen kenttä 
kiertää ympyrän joka kerta kun aaltorintama siirtyy aallonpituuden verran eteenpäin. 
Ympyräpolarisoitu antenni aiheuttaa 3 desibelin hävikin lineaaripolarisoituun antenniin 
nähden. Hävikki on riippumaton tunnisteen asennosta.  

 

Kuva 5-7 Ympyrä- ja lineaaripolarisoitujen antennien säteilykuviot. (Lahiri, S. 2006) 
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Suuntaus ja vahvistus 

Isotrooppisen säteilijän lähettämä teho PEIRP jakautuu tasaisesti joka suuntaan. EIRP 
(effective isotropic radiated power) on radiotekniikan termi ja viittaa isotrooppisen 
säteilijän lähettämään tehoon. Isotrooppisen säteilijän tapauksessa PEIRP saadaan 
integroimalla tehon tiheys S yli pallon alan, kaavalla: 

∫ ⋅=
Asphere

EIRP dASP    ( 7.4 ) 

Todellinen antenni, kuten dipoli, ei kuitenkaan säteile tasaisesti kaikkiin suuntiin. Dipoli ei 
mm. säteile lainkaan akselinsa suuntaisesti. Mikäli antenni ei säteile tasaisesti kaikkiin 
suuntiin, pitää kaava 7.4 paikkansa vain tapauksessa että tehon tiheys S on suurempi 
tarkastellussa suunnassa kuin mitä se olisi isotrooppisen säteilijän tapauksessa. Kuvassa 5-8 
näkyy dipoliantennin säteilykuvio verrattuna isotrooppiseen säteilijään. Vektorin G(Θ) 
pituus määrittää suhteellisen tehon tiheyden vektorin suunnassa. Pää-säteilysuuntaan (Gi) 
kohdistuva tehon tiheys saadaan kaavasta: 

2
1

4 r
GP

S i

⋅
⋅

=
π

   ( 7.5 ) 

P1 on antenniin syötetty virta. Gi on määritelty antennin vahvistukseksi ja ilmaisee suhdetta 
jolla säteilty tehon tiheys on suurempi kuin isotrooppisen säteilijän tapauksessa.  

 

Kuva 5-8 Dipoliantennin säteilykuvio verrattuna isotrooppiseen säteilijään. (Finkenzeller, K. 2002) 
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EIRP ja ERP 

EIRP ja ERP ovat teho arvoja jotka tulevat usein vastaan mm. radiomääräyksissä ja 
laitteiden ohjekirjoissa. EIRP määrittää isotrooppisen säteilijän tehon (vahvistus: Gi = 1). 
ERP puolestaan tulee dipolimaisen antennin säteilemästä tehosta (vahvistus: Gi = 1,64). 

Sekaannusta voi aiheuttaa se että Euroopassa suurin sallittava lähetysteho ilmoitetaan 
ERP:n avulla, kun taas yhdysvalloissa ilmoitettu teho on EIRP. Muutokset ERP:n ja 
EIRP:n välillä saadaan tehtyä kaavalla: 

64,1⋅= ERPEIRP PP    ( 7.6 ) 

Lähetystehoa mitataan myös monesti desibeliasteikolla, jolla tehomääritelmien välinen ero 
on 2,15dB. 
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6 Radioasetukset ja standardit 

Radiotaajuudet ovat tänä päivänä kovassa käytössä. Niitä hyödyntävät lukuisat sovellukset 
joiden on kyettävä toimimaan toisiaan häiritsemättä. Eri sovelluksille on tämän vuoksi 
jaettu tarkkaan rajatut taajuusalueet jolla ne saavat operoida. Langaton tiedonsiirtotarve on 
kasvanut jatkuvasti, ja uusille sovelluksille on pyritty löytämään sopivat operointitaajuudet. 
Eri taajuudet soveltuvat ominaisuuksiensa puolesta hieman eri-tyyppisiin sovelluksiin. 
Tarkan taajuusalueen sovellukselle määrittää kuitenkin monesti käytettävissä oleva kaista. 
(Viestintävirasto 2007) Euroopassa taajuusalueista käyttöä ohjaavat European Conference 
of Postal and Telecommunications Administration (CEPT), ja European 
Telecommunications standards Institute (ETSI), joilla kummallakin on oma roolinsa 
suositusten laatimisessa. Suomessa taajuusalueiden käyttöä säätelee viestintävirasto.  

 

 

Kuva 6-1 Radiotaajuudet ovat aktiivisessa käytössä, eri sovelluksille pyritään varaamaan oma kaista-
alue. (Viestintävirasto 2005) 
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RFID järjestelmät ovat keskittyneet tietyille taajuuksille joissa niiden käyttö on sallittua. 
Tällöinkin niiden tulee noudattaa niille asetettuja kaistaan, lähetystehoon ja toimintasykliin 
puuttuvia säännöksiä. RFID järjestelmien kannalta olisi otollista, että sama taajuusalue olisi 
käytettävissä kaikkialla maailmassa. Tähän ei kuitenkaan kaikilla taajuusalueilla päästä. 
Yksi merkittävimmistä eroista tulee UHF taajuuksien kohdalla. 868 – 956 MHz alue, jolla 
passiiviset UHF tunnisteet toimivat, osuu GSM taajuusalueen, sekä muutaman muun 
sovelluksen päälle. GSM laitteet toimivat yhdysvalloissa ja Euroopassa eri-taajuusalueella. 
Täten UHF tunnisteille ei ole saatu yhtä yhteistä taajuusaluetta jolla ne voisivat operoida, 
vaan sallittu toimintataajuus vaihtelee alueittain. Tämä hankaloittaa tunnisteiden ja 
laitteiden suunnittelua. Monet UHF tunnisteet joudutaan suunnittelemaan niin, että ne 
toimivat koko 868-956MHz taajuusalueella.  

6.1 Standardit 

6.1.1 CEPT/ERC 

Euroopan CEPT maiden lyhyenkantaman radiolaitteiden säädösten pohjana on CEPT 
harmonisointi suositus ”ERC Recommendation 70-03”. Suositus syntyi 1997 korvaamaan 
lyhyen kantaman radiolaitteiden maakohtaiset säädökset. Dokumentissa on määritelty ETSI 
standardien mukaiset tehorajat ja toimintaedellytykset lyhyen kantaman laitteille, joihin 
myös RFID kuuluu. Suositusta on päivitetty muutamaan otteeseen. Seuraavaksi on käsitelty 
dokumentin kohtia siltä osin kun ne vaikuttavat yleisimmin käytettyjen RFID järjestelmien 
toimintaan. Listaus ei ole täydellinen vaan pyrkii tuomaan esille tyypillisimmät tilanteet ja 
niitä koskevat asetukset. Tarkempien tietojen saamiseksi on suositeltavaa tutustua 
kyseiseen dokumenttiin. 

6.1.2 Passiiviset LF ja HF tunnisteet (induktio) 

Passiiviset LF ja HF tunnisteet perustuvat tyypillisesti induktioon jolloin niihin sovelletaan 
REC 70-03, liitettä 9 ”Inductive Applications” (ERC Recommendation 70-03 2007) 

Taulukko 6.1. Induktiivisia RFID laitteita koskevat rajoitukset 

Taajuusalue Magneettikenttä Huomautukset

119-135kHz 66 dBμA/m at 10m

13.553-13.567MHz 60 dBμA/m at 10m Vain RFID ja EAS, muut 42 dBμA/m

Kentänvahvuuden heikentyessä 
3dB/oktaavilta 3MHz taajuudella

 
Harmonisoidut standardit: EN 300 330 (ERC Recommendation 70-03 2007) 
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6.1.3 UHF tunnisteet (GEN 2) 

Passiivisissa UHF tunnisteet toimivat euroopassa 868-869 MHz taajuusalueella. REC 70-03 
liitteessä 1 on yleisluonteisille laitteille kohdistetut rajat. Passiiviset UHF järjestelmät 
noudattivat Euroopassa alun perin yksinomaan kyseistä rajoitusta. Vuonna 2004 RFID 
käyttöön lisättiin uusi kaista-alue joka on määritetty liitteessä 11. (ERC Recommendation 
70-03. 2007) 

Taulukko 6.2. UHF tunnisteita koskevat tehorajat 

Taajuusalue Teho Kanavaväli Harmonisoidut standardit
Liite 1:

869,4-869,65 500 mW ERP EN 300 220

Liite 11:
865,0-865,6 MHz 100 mW ERP 200 kHz EN 300 208
865,6-867,6 MHz 2 W ERP 200 kHz EN 300 208
867,6-868,0 MHz 500 mW ERP 200 kHz EN 300 208  

(ERC Recommendation 70-03 2007) 

6.1.4 Aktiiviset tunnisteet 

Aktiiviset tunnisteet ovat tyypillisesti toiminee taajuuksilla 433MHz, 2,45 GHz ja 5,8 GHz, 
joista 5,8 GHz ei ole käytössä euroopassa. Aktiiviset tunnisteet voivat toimia REC 70-03 
liitteiden 1 ja 11 mukaisesti (taulukko 6.3). Säännökset eivät erottele aktiivisia ja passiivisia 
järjestelmiä, joten 868 MHz ympäristössä toimivat aktiiviset/semi-aktiiviset järjestelmät 
noudattavat taulukon 6.2 mukaisia rajoja. 

Taulukko 6.3. Aktiivisia tunnisteita koskevat tehorajat 

Taajuusalue Teho Käyttöjakso Harmonisoidut standardit
Liite 1:

433,05-434,79 MHz 10 mW ERP <10% EN 300 220
434,04-434,79 MHZ 10 mW ERP 100% EN 300 220

Liite 11:
2446-2454 MHz 500 mW EIRP 100% EN 300 440

4 W EIRP <15% EN 300 440  

(ERC Recommendation 70-03 2007) 
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6.1.5 ETSI standardit 

EN 300 330 
Lyhyen kantaman laitteet välillä 9 kHz- 25 MHz, sekä induktiiviset silmukalliset laitteet 9 
kHz – 30 MHz 

EN 300 220 
Lyhyen kantaman radiolaitteet taajuuksilla 25 MHz- 1000 MHz. Säteilyteho alle 500mW. 

EN 300 208 
RFID laitteet taajuuksilla 865 MHz – 868 MHz. Säteilyteho alle 2W.  

EN 300 440 
Taajuusvälillä 1GHz – 40 GHz operoivat radiolaitteet. 

6.1.6 Listen Before Talk 

Listen Before Talk (LBT) edellyttää RFID lukijoita ja muita lähetinlaitteita kuuntelemaan 
ympäristöä ennen lähettämisen aloitusta. LBT:n periaatteena on että laite saa lähettää tietoa, 
mikäli kanava on vapaa. Kanavan ollessa varattuna, laitteen tulee odottaa tai vaihtaa 
lähetyskanavaa(ETSI TR 102 649-1 2007).  

Nykyinen LBT asetus edellyttää 865-868MHz alueella toimivaa lukijaa kuuntelemaan 5 ms 
ajan ympäristöä ennen jokaista lähetystä. Lukija saa suorittaa lähetyksen jos ympäristöstä 
vastaanotetut signaalit ovat alle 0,25pW (-96dBm). Lukija saa lähettää maksimissaan 4 
sekunnin ajan, minkä jälkeen sen on odotettava vähintään 100ms. Vaihtoehtoisesti lukija 
voi vaihtaa kanavaa jolloin se voi lähettää välittömästi varmistettuaan kanavan olevan 
vapaa.  

Järjestely toimii hyvin ympäristöissä missä lukijoita ei ole tiheästi. Käytännön tilanteissa 
lukijoita on kuitenkin monesti useita lähekkäin, jolloin lukijalla voi olla vaikeutta saada 
vapaata kaistaa. Kapasiteettiongelma saadaan ohitettua jakamalla taajuuskaista useamman 
lukijan kesken. Nykyisillä määräyksillä tämä on ainoastaan mahdollista synkronoimalla 
lukijat. Synkronoitaessa riittää 4 kaistaa jos ne jaettu tasaisin välein.  

Synkronointi ratkaisee kanavakapasiteettiin liittyvän ongelman, mutta sillä ei saavuteta 
käyttövarmuutta. Ulkopuolelta tuleva häiriösignaali voi nopeasti pysäyttää ruuhkaisen 
jakelukeskuksen. Loppukäyttäjän ovat tämän vuoksi vaatineet LBT säännöksen poistamista 
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neljältä korkeateho kanavalta. ETSI on julkaissut selvityksen LBT säännöksen 
poistamisesta (ETSI TR 102 649-1 2007). 

 

Kuva 6-2 Nykyinen UHF kaistajako. ( ETSI TR 102 649-1. 2007) 

 

Kuva 6-3 Uudessa kanavajaossa lukijalaitteet toimivat neljällä pääkanavalla. (ETSI TR 102 649-1 2007) 

Esitetty muutos LBT:n poistamisesta vaikuttaisi toteutuessaan RFID järjestelmän 
suorituskykyyn lähinnä tilanteissa missä samalla alueella operoi useampia lukijoita. 
Muutoksen vaikutus normaalioloissa operoivan yksittäisen RFID lukijan suorituskykyyn 
jäisi huomattavasti vähäisemmäksi. 

6.2 Kommunikaation ja rajapinnan standardit 

RFID järjestelmät lähtivät liikkeelle eri kehittäjien omista protokollista. Eri valmistajien 
järjestelmät eivät juuri toimineet yhteen, vaan saattoivat lähinnä häiritä toistensa toimintaa. 
Pian kuitenkin havaittiin tarvetta RFID rajapintojen standardoimiselle. Standardoinnilla on 
pyritty luomaan yhtenäisiä rajapintoja ja helpottamaan eri valmistajien laitteiden 
toimivuutta keskenään mikä laskee järjestelmien hintoja ja edistää RFID:n leviämistä.  
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6.2.1 ISO standardit  

ISO on ollut aktiivinen RFID:n standardoimisessa, ja määrittänyt joitakin laajasti käytössä 
olevia RFID standardeja. 

ISO 14443 

Määrittelee lähietäisyyden kortti tunnistuksen. Standardi koostuu neljästä osasta, ja 
määrittelee kaksi kortti tyyppiä: 14443A ja 14443B. 14443A on näistä vanhempi ja 
laajemmin käytössä. 14443B hyväksyttiin hieman myöhemmin ja tuo joitain etuja 
14443A:han nähden.  

 ISO 14443-1 
  Fyysiset ominaisuudet 
 ISO 14443-2 
  Radiotaajuus rajapinta 
 ISO 14443-3 
  Alustus ja törmäyksenesto 
 ISO 14443-4 
  Lähetys protokollat 
Standardin mukaisia piirejä: 
ISO 14443A: Mifare 1K, Mifare 4K, Mifare Ultralight, Mifare DESFire. 
ISO 14443B: AT88SCxxx, SRI512, SRIX4K. 
ISO 15693 
Määrittelee lähietäisyydeltä luettavat kortit. Pidempi kommunikaatioetäisyys kuin ISO 
14443 standardissa. 
 ISO 15691-1 
  Fyysiset ominaisuudet 
 ISO 15691-2 
  Ilma-rajapinta ja alustus 
 ISO 15691-3 
  Protokollat 
 ISO 15691-4 
  Sovellusten rekisteröinti 
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ISO 18000 

Ilma-rajapinta kappaletavaran hallintaan 
 ISO 18000-1  

Yleiset parametrit ilma-rajapinta kommunikaatiolle globaaleilla taajuuksilla. 
 ISO 18000-2 
  Parametrit ilma-rajapinta kommunikaatiolla alle 135 kHz taajuudella 
 ISO 18000-3 
  Parametrit ilma-rajapinta kommunikaatiolle taajuudella 13.56 MHz. 
 ISO 18000-4 
  Parametrit ilma-rajapinta kommunikaatiolle taajuudella 2,45 GHz. 
 ISO 18000-5 
  Parametrit ilma-rajapinta kommunikaatiolle taajuudella 5,8 GHz. 
 ISO 18000-6 

Parametrit ilma-rajapinta kommunikaatiolle UHF taajuudella (868/915 
MHz). Koostuu alun perin tyypeistä a ja b. Vuonna 2006 EPCglobalin gen2 
protokolla lisättiin tyyppinä c. 

• 6a: Pulssinaika koodattu (PIE) menolinkki, ja adaptiivinen ALOHA 
törmäyksenestoalgoritmi. 

• 6b: Manchester koodattu menolinkki, ja adaptiivinen binaaripuu 
törmäyksenestoalgoritmi.  

• 6c: EPCglobal:in gen2 protokolla. 

6.2.2 EPCglobal 

EPCglobal on elektroniseen tuotemerkintään erikoistunut organisaatio joka on ottanut 
tehtäväkseen elektroniseen tuotemerkintään standardien luomisen RFID tekniikan 
käyttöönoton tukemiseksi. EPCglobal jakaa tunnisteen neljään luokkaan: 

Luokka 1  Identiteetti tunnisteet 

Passiiviset takaisinsirontaan perustuvat tunnisteet varustettuna vähintään seuraavilla 
ominaisuuksilla: 

• Elektroninen tuotekoodi (EPC) 

• Tunniste tunnus (TID) 
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• ”Kill” ominaisuus joka mykistää tunnisteen lopullisesti 

• Vapaavalintainen käytön rajoitus 

• Vapaavalintainen laajennettu muisti 

Luokka 2  Korkeaa toiminnallisuutta sisältävät tunnisteet 

Passiiviset tunnisteet joiden toiminnallisuus ylittää luokan 1 tunnisteet seuraavien 
ominaisuuksien osalta: 

• Laajennettu TID (tag identifier) 

• Laajennettu käyttäjän muisti 

• Aidonnettu käytön hallinta 

• Luokan 2 määritelmän mukaisia lisäominaisuuksia 

Luokka 3 Semi-passiiviset tunnisteet 

• Integroitu virtalähde 

• Integroitu herätyspiiri 

Luokka 4 Aktiiviset tunnisteet 

• Tunnisteelta tunnisteelle kommunikaatio 

• Aktiivinen kommunikaatio 

• Ad-hoc verkottumis ominaisuus 

Class-1 Generation-2 ( ISO 18000-6c) 

Gen2 protokolla kehitettiin 2004 vuoden lopulla korvaamaan ensimmäisen sukupolven 
(Gen1) protokollan. Standardiin tehtiin muutamia muutoksia ja vuoden 2005 lopulla se 
annettiin ISO organisaatiolle, hyväksyttäväksi osaksi ISO 18000-6 standardia. ISO 
hyväksyi standardin heinäkuussa 2006. Gen2 protokollan mukaiset tunnisteet ovat laajasti 
käytössä logistiikka sovelluksissa, ja tällä hetkellä varmaan yleisimpiä passiivisia UHF 
tunnisteita.  

Fyysinen kerros 

Lukijalaite lähettää tietoa yhdelle tai useammalle tunnisteelle moduloidun kantoaallon 
avulla käyttäen DSB-ASK, SSB-ASK tai PR-ASK koodausta (kuva 6-4). Sama moduloitu 
kantoaalto antaa tunnisteille niiden tarvitseman energian. 
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Lukija vastaanottaa tietoa tunnisteelta lähettämällä moduloimatonta kantoaaltoa, ja 
kuuntelemalla takaisinsironta vastausta. Tunnisteet välittävät tiedon takaisinsironnalla, 
moduloimalla kantoaallon amplitudin ja/tai vaiheen. Koodausmenetelmänä on joko FM0 tai 
Miller-moduloitu apukantoaalto. Kommunikaatio on vuorosuuntainen, joten tunnisteen ei 
tarvitse demoduloida lukijan komentoja takaisinsironnan aikana. Tunniste ei saa käyttää 
kaksisuuntaista kommunikaatiota vastauksessa. 

Kommunikoinnissa käytettään 16bitin CRC koodia lukuun ottamatta lukijan lähettämää 
tiedustelukomentoa, joka varmennetaan 5bitin CRC koodilla. CRC koodi suojaa mm. 
virheellisiltä luvuilta.  

 

Kuva 6-4 Tiedonsiirto passiivisen UHF tunnisteen ja lukijan välillä 
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7 Testien kuvaus 

7.1 Johdanto 

Paikanpäällä tehtävät testit ovat tärkeä osa RIFD järjestelmän käyttöönottoa. Tunnisteille 
pystytään laskemaan teoreettiset lukuetäisyydet ja arvot jolla niiden tulisi toimia vapaassa 
tilassa. Tämä ei kuitenkaan monessakaan tapauksessa riitä antamaan hyvää kuvaa siitä 
miten tunniste tulee toimimaan lopullisessa ympäristössä, ympäröitynä jollain muulla kuin 
ilmalla.   

RFID tunnisteille tehdään jatkuvasti jokseenkin puolueettomia benchmarktestejä ja 
pilottikokeita. Nämä kykenevät antamaan hyvän kuvan RFID tekniikan yleisestä 
toimivuudesta eri sovelluksista. Tilanteet missä tunniste on vähän vaimennusta ja häiriötä 
aiheuttavassa tuotteessa, tai nestettä sisältävän astian pinnassa tulevat usein esille. Näistä 
molemmat ovat hyvin tyypillisiä tapauksia logistiikassa. Harvemmin kuitenkaan saadaan 
suoraa tietoa tunnisteiden toimivuudesta tuoreen puuaineen läheisyydessä. Yksi testauksen 
objektiiveista tulee olemaan kerätä tietoa siitä miten tunnisteen lukeminen on verrattavissa 
kahteen aiemmin mainittuun tapaukseen.  

Testauksen tavoitteena tulee olla RFID tunnisteiden luettavuuden arviointi niiden ollessa 
kiinnitettynä tukkiin. Tukin osalta tulee huomioida tuoreessa tukissa esiintyvä korkea 
kosteuspitoisuus, sekä muut mahdolliset käytännön olosuhteet kuten jää ja lumi. 

Testien pohjalta tulisi pystyä arvioimaan mahdollisen kiinnitysvaihtoehtojen vaikutusta 
tunnisteiden luettavuuteen. Samalla halutaan arvioida tunnisteiden luettavuutta eri kulmista, 
sillä käytännön tilanteissa lukijan antenni ei välttämättä tule olemaan kohdistettuna suoraan 
tunnisteeseen.  

Testit rajoittuvat passiivisiin tunnisteisiin LF, HF ja UHF taajuuksilla. Passiiviset tunnisteet 
ovat tällä hetkellä ainoita tunnisteita jotka saattaisivat hintansa puolesta mahdollistaa 
yksittäisten tukkien tunnistamisen. 

LF, HF ja UHF ovat paitsi taajuudelta, myös tekniikaltaan ja ominaisuuksiltaan hyvin 
erilaisia. Kaikkien kohdalla sovelletaan erityyppistä kommunikointia. Suuri ero tulee myös 
siinä, että LF ja HF tunnisteiden kohdalla energian siirto ja kommunikointi tapahtuu 
magneettikentän välityksellä. Sen sijaan UHF tunnisteiden kohdalla kyseessä ovat 
sähkömagneettiset aallot. UHF tunnisteet sijoittuvat myös aivan omaan etäisyysluokkaan 
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LF ja HF tunnisteisiin verrattuna. Tästä johtuen testausjärjestelyt tullaan toteuttamaan 
erikseen kunkin taajuustyypin osalta.  

Testeissä tullaan tekemään toistuvia mittauksia eri kulmilla ja etäisyyksillä. Tunnisteen 
paikan muuttaminen toistuvissa mittauksissa käsin johtaa nopeasti hyvin suureen 
työmäärään, ja rajoittaa mittapisteiden tiheyttä. Käsin tehtävissä mittauksissa tapahtuu 
helposti myös inhimillisiä virheitä. Tästä syystä mittaukset on hyvä automatisoida 
mahdollisimman pitkälle. Ongelma saadaan ratkaistua käyttämällä käsivarsirobottia, mikä 
mahdollistaa mittaukset eri kulmista, sekä mittaussarjojen tarkan toistettavuuden. 

7.2 Testaussuunnitelma UHF tunnisteille 

UHF tunnisteiden tyypillinen lukuetäisyys liikkuu 2-5 metrin välillä. Lukuetäisyyden 
tiedetään putoavan huomattavasti nesteiden ollessa läsnä. Tarkkaa käsitystä 
lukuetäisyydestä tukin pinnassa olevalle tunnisteelle ei ole. Lukuetäisyyden oletetaan 
liikkuvan 0-3 metrin välillä.  

7.2.1 Tutkittavat parametrit 

Testeissä tutkitaan seuraavien seikkojen vaikutusta tunnisteen luettavuuteen: 

- Tukin kosteuspitoisuus 
- Jäätynyt tukki 
- Tagi-tyyppi 
- Antennin orientaatio 
- Tunnisteen sijainti tukissa 
- Tunniste vapaassa ilmassa 
- Tunniste nesteastian pinnassa 

7.2.2 Luettavuuden määrittäminen 

Tunnisteen luettavuuteen voidaan käyttää eri menetelmiä. Luettavuutta voidaan arvioida 
mitatun vastaustiheyden, vastauksen signaalin voimakkuuden, ja lähetystehon avulla. 
Tyypillisesti tunnisteen herkkyyttä mitataan muuttamalla etäisyyttä lukijaan, tai 
vaimentamalla lukijan lähetystehoa. Melkein kaikissa RFID tunnistemalleissa, 
lukuetäisyyttä rajoittavana tekijänä on riittävän virran saanti mikropiirille. (Voutilainen, J).  
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Testattavat UHF tunnisteet on suunniteltu toimimaan kaukokentässä. Testit pyritään 
tekemään vähintään 0.6 m etäisyydeltä, jolloin kaukokentän tulisi olla täysin muodostunut. 
Kaukokentän sähkökentän voimakkuus on yhteydessä lähetystehoon seuraavan yhtälön 
mukaisesti: 

2
14 R
ZP

E EIRP

π
=    ( 7.1 ) 

Missä PEIRP on lähettimen efektiivinen säteilyteho, Z on vapaan ilman näennäisvastus, 
377Ω ja R1 on tunnisteen ja lähettimen välinen etäisyys (Voutilainen,J.). 

Alin teho määritetään laskemalla antennin lähetystehoa asteittain, niin kauan kun 
tunnisteelta saadaan vastaus. Kaavasta 7.1 nähdään lähetystehon olevan suhteessa 
etäisyyden neliöön. Vaaditusta lähetystehosta voidaan tällöin laskea teoreettinen 
lukuetäisyys joka saavutettaisiin täydellä teholla.   

7.3 Testaussuunnitelma LF ja HF tunnisteille 

LF ja HF tunnisteita on käytetty jo muutamissa aikaisemmissa puutavaran tunnistukseen 
liittyvissä piloteissa, ja sovelluksissa. LF ja HF tunnisteiden tiedetään toimivan hyvin myös 
nesteen yhteydessä. Lukemista haittaavat lähinnä metallit joita itse kohteessa ei esiinny. 
Koska materiaalin merkitys on käytännössä häviävän pieni, ei UHF tunnisteille tehtävää 
kosteuden selvitystä vastaava testaus toisi merkittävää lisäarvoa. Riittää jos todetaan että 
tunnisteen luettavuudessa ei ole havaittavaa eroa nesteen ja ilman välillä. 

LF ja HF tunnisteen lukualue on hyvin lukijakohtainen ja noudattaa lukijan 
magneettikenttää. Lukualue on tyypillisesti selkeä. Häiriötä lukemiseen aiheuttavat mm. 
sähkömoottorit. Tämän tyyppisten häiriölähteiden vaikutuksen tutkiminen on näiden testien 
ulkopuolella, mutta asia on hyvä huomioida oikeassa sovelluksessa. Robotilla testattaessa 
tunniste ja lukija tulisi pitää riittävän etäällä robotin häiriötä aiheuttavista osista. 

LF tunnisteet ovat tunnisteista hitaimmin luettavissa. Testeissä halutaan tarkastella onko 
kuljetushihnanopeuksilla merkittävää vaikutusta lukusuoritukseen. 
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7.4 Testilaitteisto 

Testilaitteisto koostui RFID lukijasta, käsivarsirobotista ja tietokoneesta jolla ohjattiin 
robottia ja lukijaa (kuva 7-2).  

7.4.1 Staubli rx60 käsivarsirobotti 

Testeihin käytettiin Staublin 6-vapausasteista käsivarsirobottia, jolla saatiin muutettua 
lukijan antennin ja tunnisteen välistä kulmaa. Robotti mahdollistaa tehokkaan mittausten 
tekemisen eri kulmista. Samalla mittauksissa päästiin hyvin tarkkaan toistettavuuteen.  
Rajoitteena oli robotin 60cm ulottuvuus. Tämän seurauksena suunnitellusta puolipallon 
muotoisesta mittausalueesta siirryttiin lineaarisiin ja kaarimaisiin mittauksiin.  

7.4.2 UHF Lukijat 

Testeissä käytettiin kahta eri-valmistajan UHF lukijaa. Molemmat lukijat olivat kiinteisiin 
asennuksiin tarkoitettuja porttilukijoita. Lukijoissa ei ole integroitua antennia, vaan 
lukijoihin kiinnitetään ulkoiset antennit. Molemmissa lukijoissa oli neljä antenniterminaalia. 
Antennit voidaan asettaa toimimaan samassa lukupisteessä, tai ne voivat toimia täysin 
toisistaan riippumattomina. Testeissä lukijoissa käytettiin vain yhtä antennia kerrallaan. 
Testeissä ei myöskään tutkittu useamman lukijan yhtäaikaista käyttöä, toistensa toiminta-
alueilla. 

Elektrobitin UHF lukija 

Elektrobitin UHF lukija perustuu Impinjin speedway lukijaan, joka on menestynyt hyvin 
viimeisimmissä vertailuissa (ODIN technologies 2007). Lukijaan liitytään 
lähiverkkoyhteyden tai sarjaportin välityksellä. Kommunikointi tapahtuu XML viestien 
välityksellä. Lukijassa on myös web käyttöliittymä. 

Sirit Infinity 510 

Toinen testeissä käytetty lukija, oli FinnID-Oy:n toimittama Sirit Infinity 510. Kyseessä on 
toinen erittäin hyvin testeissä menestynyt lukija (ODIN technologies 2007). Lukijaan 
liitytään elektrobitin lukijan tavoin verkkoyhteyden tai sarjaportin avulla. Infinity 510 
lukijassa pyörii linux käyttöjärjestelmä. Laitteessa on kaksi erillistä suoritinta, joista toinen 
hoitaa laitehallinnan, ja toinen keskittyy RF puolen kommunikoinnin. Tämä mahdollistaa 
korkeamman kuormitettavuuden. Lukijaan on mahdollista ajaa sisään ohjelmia, tai lukijaa 
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voidaan ohjata toiselta laitteelta. Testeissä lukijaa ohjattiin suoraan tietokoneelta. Infinity 
510:ssa on elektrobitin tavoin myös web käyttöliittymä. 

Molemmat lukijat tuntuvat soveltuvan hyvin osaksi RFID järjestelmää. Infinity 510 
soveltuu elektrobitin lukijaa paremmin laboratorio / tutkimus käyttöön tarjoamalla 
enemmän säätöparametreja. Infinity 510:sen komentorivi tyyppinen käyttöliittymä, on 
tutkimuskäytössä xml viestejä miellyttävämpi käyttää. Varsinaisessa RFID sovelluksessa 
monella näistä tekijöistä ei ole vastaavaa merkitystä. Esimerkiksi siinä missä Infinityn 
tarjoama 0.1 dBm:n lähetystehon säätövara, on tutkimuskäytössä elektrobitin 0.25 dBm:n 
säätövaraa parempi, ei juuri missään käytännön sovelluksessa ole tarvetta vastaavalle 
säätötarkkuudelle. 

UHF antennit: 

Lukijoissa käytettiin Huber+Suhner:in ja Aeriel Oy:n valmistamia ”patch” antenneja. 
Molemmat antennit olivat polarisaatioltaan ympyräpolarisoituja. 

Aerial AV2100 - CP 

 Vaakakeila  90 º 
 Pystykeila 70 º 
 Vahvistus 7,5 dB 

Huber+Suhner  SPA 960/65/9/0/CP 

 Vaakakeila 65 º 
 Pystykeila  65 º 
 Vahvistus  9,0 dB 

7.4.3 HF ja LF lukijat 

Testeissä käytetyt HF ja LF lukijat olivat lähietäisyyden lukijoita.  

7.4.4 Tunnisteet 

UHF tunnisteet 

Testissä käytettiin UPM Raflatacin ja Avery Dennisonin valmistamia tunnisteita. Kaikki 
tunnisteet olivat Impinjin Monza piirillä varustettuja Gen2 tunnisteita, joissa on 96 bitin 
muisti.  
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Testeissä käytetyt tunnisteet: 

• UPM Raflatac - G2 

• UPM Raflatac - Dogbone 

• UPM Raflatac - Frog 

• Avery Dennison - AD – 612 

• Avery Dennison - AD – 421 

• Avery Dennison - AD – 222 

• Avery Dennison - AD – 820 

• Avery Dennison - AD – 811 

LF tunnisteet 

Sokymat naulat 
Lasikapselit (pituus 34mm ja 12mm) 
Kiekot (halkaisijat 50mm & 30mm) 

 

Kuva 7-1. LF tunnisteiden tunnisteen antennissa on 100-1000 kierrosta kuparilankaa. Naulatunnisteen 
sisältä paljastuu 12mm pitkä lasikapseli jota käytetään tyypillisesti ihonalaisissa implanteissa. 
Naulatunnisteen ja samankokoisen lasikapselin kelojen välinen kokoero on huomattava. 

HF tunnisteet 

Philips I-Code SLI piirillä varustettuja tunnisteita: 
- Tarra (49mm x 81mm, UPM Raflatac) 
- Kortti (86mm x 53mm) 
- Kiekko (halkaisija 30mm) 
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7.4.5 Tukkeja simuloineet testipölkyt 

Tukkeja simuloitiin 9 kpl, n. 50cm pitkällä kuusipölkyllä. Pölkkyjä oli kolmea eri 
halkaisijaluokkaa. Pölkyt jaettiin kolmeen erään niin, että jokaisessa erässä oli kolme 
halkaisijaltaan erikokoista pölkkyä. Yhtä erää säilytettiin pakastimessa, toinen erä otettiin 
kuivumaan, ja kolmas erä pyrittiin pitämään tuoreena. Tuoreena pidetyissä pölkyissä ilmeni 
pieniä säilyvyysongelmia minkä lisäksi ne menettivät hieman kosteutta. Lopullisissa 
testeissä tuoreen puun kohdalla käytettiin pakastimessa olleita pölkkyjä niiden sulettua, 
sillä nämä olivat säilyneet huomattavasti paremmin, ja säilyttäneen kosteuden. Pölkkyjen 
kosteutta monitoroitiin punnitsemalla ne aika-ajoin. Lopuksi pölkyistä otettiin uunissa 
kuivatut näytteet, jolloin saatiin tarkempi kosteus selville (taulukko 7.1).   

Taulukko 7.1 Testipölkkyjen kosteudet 

16cm 20cm 25cm

Kuiva ulokop. - ~19% ~28%
sisäp. - ~21% ~24%

Tuore & Jää ulokop. ~64% ~63% ~60%
sisäp. ~34% ~31% ~30%  

7.5 Testausjärjestely 

Testeissä käytetty järjestelmä koostui kolmesta komponentista: RFID lukijasta, 
tietokoneesta ja käsivarsirobotista. Tietokoneessa ajettiin mittausohjelmaa, joka ohjasi 
robotin liikkeitä samalla kun kommunikoi lukijan kanssa. 

Robotin ohjausyksikköön oltiin yhteydessä sarjaportin välityksellä. Robotin 
ohjausyksiköllä ilmeni pieniä vaikeuksia singulariteettien kanssa, mikä johti ajoittain 
äkkipikaisiin liikkeisiin, tai liikkeen jumiutumiseen. Lisäksi robotin liikkeet tuli saada 
synkronoitua mittausohjelman kanssa, jotta mittausohjelma oli kaikenaikaa selvillä robotin 
orientaatiosta. Ongelma ratkaistiin siirtämällä koordinaattimuunnoslaskennat tietokoneella 
pyörivään mittausohjelmaan. Robotin ohjausyksikössä ajettiin vain hyvin yksinkertaista 
ohjelmaa joka sai halutut nivelten kulma-arvot mittausohjelmalta. Mittausohjelma oli 
tällöin jatkuvasti tietoinen robotin asennosta. Lisäksi uusien liikeratojen toteuttaminen 
onnistui jatkossa ilman että robotin koodia olisi tarvinnut muuttaa.  
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Kuva 7-2. Tietokoneella ohjattiin sekä lukijaa että robottia. 

 

Tietokoneen ohjelma toteutettiin Javalla. Valintaan johti osittain Elektrobitin lukijan 
käyttämät XML komennot joihin Java katsottiin sopivaksi. Mittausohjelma pyrittiin 
tekemään mahdollisimman muuteltavaksi. Robotin ohjaukseen toteutettiin muutamia eri-
tyyppisiä liikesarjoja. Lisäksi kaikki lukijat vaativat oman rajapinnan. UHF lukijoihin 
yhteys tapahtui lähiverkon kautta, ja HF ja LF lukijat olivat kiinni sarjaportin välityksellä.  

UHF tunnisteiden testaamiseen käytettiin kahta eri-tyyppistä robotilla toteutettua liikesarjaa. 
Toinen liikesarjoista oli lineaarinen ja toinen kaareva. Lineaarisessa liikkeessä robotti 
muutti etäisyyttä tunnisteeseen pysyen kaikenaikaa tunnisteeseen nähden samassa kulmassa. 
Kaarevassa liikkeessä muutettiin mittauskulmaa, etäisyyden pysyessä vakiona. 

Lineaarinen mittaus 

Lukijan antenni kiinnitettiin robotin tarttujan paikalle 20cm pituisen puisen kiinnikkeen 
päähän, jolla se tuotiin hieman etäämmälle robotista. Robotilla saatiin suoritettua 90cm 
pitkä lineaarinen liike. Tunniste asetettiin tällöin tietylle etäisyydelle liikkeen 
aloituspisteestä minkä jälkeen robottia siirrettiin tietyin askelein kauemmaksi tunnisteesta. 
Lukijan antennia pystyttiin kiertämään liikeakselin ympäri. Osassa mittauksia antennia 
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kierrettiin 360° tietyn kokoisin askelin, jokaisella mitatulla etäisyydellä. Mittauksissa 
käytettyjen ympyräpolarisoitujen antennien ei sinänsä pitäisi olla kovin riippuvia 
kiertokulmasta, mutta käytännössä antennin epäsymmetria ja ympäristön heijastukset 
muuttavat eri kulmilla saatuja mittaustuloksia.  

 

Kuva 7-3. Lineaarinen mittaus 

Kaareva mittaus 

Robotilla tehtiin vaakatasossa kaareva liike. Lukijan antenni liikkui puisen varren päässä, 
suoraan robotin käden yläpuolella, ja teki näin robotin liikettä vastaavan kaaren. 
Testikappaletta ja siihen kiinnitettyä tunnistetta pidettiin kaaren origossa. Testikappaleen 
asettamisessa käytettiin kahta eri periaatetta. Ensimmäisessä asetelmassa testikappale oli 
kaaren origossa. Toisessa asetelmassa tunniste sijaitsi origossa, testikappaleen ollen tällöin 
hieman syrjässä (kuva 7-4).  

 



 
48

 

Kuva 7-4. Kaareva mittaus. Mittauksia suoritettiin eri tunnisteasetelmilla. 
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8 Testit ja analyysi 

8.1 Lukuetäisyyden selvittäminen tunnistetta liikuttamalla 

Tunnisteiden lukuetäisyyttä tutkittiin aluksi vapaassa ilmassa. Lukijan antennille tehtiin 
puinen teline, johon antenni kiinnitettiin metrin korkeudelle maasta. Tunnisteelle tehtiin 
vastaava teline, mutta siinä rakenteen yläosa korvattiin finfoamilla. Testit suoritettiin 
suoralla käytävällä. Tunnisteen etäisyyttä lukijan antenniin muutettiin siirtämällä tunnisteen 
pidikettä. Mittausta varten tehty tietokoneohjelma luki tunnisteen 2 sekunnin välein 
ilmoittaen onnistuneesta lukusuorituksesta visuaalisesti sekä äänimerkillä. Tunnisteelle 
haettiin suurin etäisyys jolla se oli vielä luettavissa. 

Testi suoritettiin neljälle eri tunnistetyypille. Jokaisesta tunnistetyypistä testattiin 5 
yksittäistä tunnistetta, kolmella eri lähetysteholla. Dipoli-mallisia tunnisteita testattiin sekä 
vaaka- että pystyasennossa. 

Oltaessa lähellä tunnisteen maksimi lukuetäisyyttä havaittiin ympäristön vaikuttavan 
tunnisteen luettavuuteen. Metrin tunnisteen takana seisova ihminen saattoi muuttaa 
lukutulosta. Tunnisteen luettavuus oli pääsääntöisesti hyvin täsmällistä, mikäli ympäristö 
pysyi muuttumattomana. Tunniste saatiin luettua tietyltä etäisyydeltä joko toistuvasti tai 
sitä ei saatu luettua lainkaan. 

Tunnisteen siirto-operaatioiden välissä poistuttiin useamman metrin etäisyydelle 
tunnisteesta, jotta läsnäololla ei häirittäisi mittauksia. Ympäröivät rakenteet aiheuttivat 
kuitenkin heijastuksia, joiden voi olettaa johtaneen lukijan kentän epätasaiseen vaihteluun 
eri etäisyyksillä.  

8.2 Testausympäristön valinta 

RF taajuuksilla toimivat langattomat järjestelmät ovat jossain määrin herkkiä ympäristön 
häiriöille, verrattuna moniin muihin järjestelmiin. Häiriöitä aiheuttavat etenkin signaalien 
heijastukset eri materiaaleista, ympäristön sähkölaitteet, sekä muut samalla taajuudella 
toimivat järjestelmät. 

Hyvin tarkkoja mittauksia tehdessä, testit suoritetaan monesti häiriöiltä suojatussa 
ympäristössä. Häiriöltä suojatussa ympäristössä tehdyt mittaukset eivät kuitenkaan 
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välttämättä anna realistista kuvaa järjestelmän toimivuudesta normaalissa 
käyttöympäristössä, missä häiriöt ovat monesti läsnä. 

Testauspaikaksi valittiin toimistohuone, missä ympäristö pysyi kutakuinkin 
muuttumattomana. Tämän seurauksena mittauksissa esiintyy häiriötä, mutta peräkkäiset 
mittaukset ovat keskenään vertailukelpoisia.  

8.2.1 Työhuoneessa ja käytävällä mitatut häiriöt 

Mittausympäristön vaikutuksen arvioimiseksi robotti siirrettiin työhuoneesta aulaan. 
Molemmissa paikoissa suoritettiin lineaarinen mittaussarja johon kuului antennin kierto. 

Mittaukset tehtiin dipolimaisen tunnisteen ollessa kiinni kuivan tukin päässä sekä vaaka- 
että pystyasennossa. Robotin 90 cm pitkä lineaarinen liike tehtiin etäisyyksillä 60 cm ja 
100cm jolloin mittaukset päättyivät vastaavasti 150 ja 190 cm kohdilla.  Kaikkien 
asetelmien kohdalla suoritettiin useampia mittaus-sarjoja. 

Antennin etäisyyttä muutettiin robotilla 5 cm askelin. Antennin kiertokulmaa muutettiin 45 
asteen välein, välillä -180º ja 180º. Yhteen mittaussarjaan saatiin tällöin mittaukset 9 eri 
asennosta 19 eri etäisyydellä. Jokaisessa mittauskohdassa lukijan lähetystehoa laskettiin 
alhaisimpaan tehoon jolla tunniste oli vielä luettavissa. 

Kuvasta 8-1 nähdään miten ympäristöstä tulevat heijastukset ja muut häiriöt vaikuttavat 
tunnisteen luettavuuteen. Vaadittavan lähetystehon tulisi kasvaa etäisyyden mukaan (7.1). 
Kuvaajista on kuitenkin havaittavissa selkeitä poikkeamia. Poikkeamat ovat huomattavasti 
voimakkaampaa tunnisteen ollessa vaakatasossa (ylärivi) kuin pystyasennossa (alarivi). 
Yhtenä selityksenä tähän voi olla lattiasta aiheutunut heijastus, sillä ilmiö on havaittavissa 
sekä käytävällä (vasen) ja toimistohuoneessa (oikea) tehdyissä mittauksissa.  
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Kuva 8-1. Toimistossa ja käytävällä tehtyjä mittaussarjoja vaaka- ja pystyasennossa olevalle 
tunnisteelle. Kuvaajan oikealla vaaka-akselilla on esitetty antennin kiertokulma asteina. Vasemmalla 
vaaka-akselilla on etäisyys tunnisteeseen ja pystyakselilla pienin tunnisteen lukemiseen vaadittu 
lähetysteho. 

Saadut mittaussarjat osoittautuivat hyvin toistettavaksi. Peräkkäisissä mittauksissa ei 
havaittu suuria eroavaisuuksia, mikä viittaa entisestään siihen että käyrien eroavaisuudet 
eivät johdu satunnaisista häiriöistä vaan vallitsevasta ympäristöstä. Kuvaajissa esiintyi 
myös tiettyjä toistuvia kohtia joissa tunniste ei ole lainkaan pystytty lukemaan.  

8.2.2 Kaarimaisen mittauksen häiriöt 

Robotilla tehtiin normaali mittauskaari, mutta tunnistetta liikutettiin robotin mukana niin 
että tunnisteen orientaatio ja etäisyys suhteessa antenniin säilyi muuttumattomana. 
Ensimmäisessä vaiheessa tunniste oli kiinnitettynä finfoamiin (kuva 8-2). Tämän jälkeen 
mittaus toistettiin siten että tunniste oli kiinnitettynä keskisuureen kuivaan tukkiin. Mittaus 
suoritettiin sekä vaaka- että pystyasennossa olevalle tunnisteelle.  
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Kuva 8-2. Lukuasennosta aiheutuvat poikkeamat, finfoamiin kiinnitetty tunniste pidettynä 
kohtisuorassa antenniin nähden. Kuvassa esiintyy viisi peräkkäistä mittasarjaa.  

Kuvassa 8-2 on tutkittu ympäristön vaikutusta tunnisteen ollessa kiinni kuivassa 
keskikokoisessa tukissa vaaka- ja pystyasennossa. Kuvaajista nähdään ympäristön 
häiriöiden olevan muutaman desibelin luokkaa. Häiriöt toistuvat peräkkäisissä 
mittasarjoissa. Kuvaajissa tuli esille myös testiohjelmaan ja lukijan toimintaan liittynyt 
ongelma: Testin alkuvaiheessa minimi lukuteho pysyi pitkään hyvin suurena, ennen kuin 
asettui oikealle tasolle 20-25dBm:n välille. 

Mittauksen alkuvaiheessa tapahtuva virhe lähetystehon tulkinnassa korjattiin lisäämällä 
viivettä mittausohjelmaan. Testejä tehdessä antennin lukutehoa muutettiin jatkuvasti mikä 
ei vastaa lukijan normaalia käyttöä. Komentoa antaessa lukijalle, testiohjelma oli ensin 
odottanut lukijan vastausta ja lisäksi ylimääräiset 40 millisekuntia. Tämä ei ollut kuitenkaan 
ilmeisesti riittänyt lähetystehon asettamiselle. Viiveen vaikutusta tutkittiin muutamin 
kokein, minkä jälkeen lähetystehon muuttamisen ja lukemisen välille asetettiin 300ms viive. 
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Surround test l6 - rafsec G2 - vertical - 60cm

 

Kuva 8-3. Lukuasennosta aiheutuvat poikkeamat, keskikokoiseen kuivaan tukkiin kiinnitetty tunniste 
pidettynä kohtisuorassa antenniin nähden. Kuvaajassa havaittavissa olevat poikkeamat pääkäyrästä 
eivät johdu ympäristöstä vaan liittyvät lukijan toimintaan. 

8.3 Tunnisteen kiinnitys 

Tunnisteet oli tarve saada kiinnitettyä tukkeihin useita peräkkäisiä kertoja. Suurimmassa 
osassa tunnisteita oli oma tarraliima. Tarra riitti kiinnittämään tunnisteen kuivahkon tukin 
kylkeen, mutta ei pitänyt tukkien päissä, eikä märissä pinnoissa. Tarra ei myöskään 
kestänyt kovin montaa kiinnityskertaa. Yhtenä vaihtoehtona olisi ollut tunnisteen kiinnitys 
reunoista pienillä neuloilla. Neulojen vaikutusta luettavuuteen tutkittiin muutamilla testeillä. 
Niiden ei havaittu merkittävästi heikentävän lukemista. Testit päädyttiin kuitenkin 
tekemään ilman metallisia neuloja jotta ylimääräisiltä epävarmuustekijöiltä vältyttäisiin. 
Lopullinen kiinnitys tapahtui kuumaliimalla. Kuumaliima toimi hyvin kuivahkojen tukkien 
osalta, mutta kiinnitys märkään pintaan oli ajoittain hankalaa. Muoviämpäriin tunnisteet 
kiinnitettiin teipillä. Myöhemmin suoritettiin myös erillisiä kokeita joissa tunniste 
kiinnitettiin tukkiin niitillä. 
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Kuva 8-4. Pinnien vaikutus. Minimilukutehossa havaittava ero riippuen siitä onko tunniste kiinnitetty 
pienillä neuloilla vai pelkällä tarralla. Kuvassa havainnot kahden eri tunnisteen osalta. 

Kuvassa 8-4 havaittavat erot pinnikiinnityksen ja tarrakiinnityksen välillä ovat hyvin pieniä 
ja itseisarvoltaan suurimmalta osalta alle 1 desibelin suuruisia.  

8.4 Antennin keilan testaus 

Tunnisteille tehtävissä testeissä lukijan antennia oli tarkoitus pitää kohtisuorassa 
tunnisteeseen nähden. Tällöin tunniste on aina keskellä antennin kenttää. Käytännön 
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sovelluksissa lukijan antennia ei välttämättä saada aina kohdistettua suoraan tunnisteeseen, 
joten haluttiin tutkia myös hieman antennien keiloja. Keilan vaaka- ja pystyleveys 
ilmoitetaan yleensä antennin tiedoissa. Samaa haluttiin kokeilla käytännössä. Antennin 
keilaa tutkittiin pitämällä antenni linjassa tukkiin nähden ja muuttamalla antennin kulmaa.  

8.5 Materiaalin vaikutus 

Testattiin tunnisteiden luettavuutta niiden ollessa kiinnitettynä:  

- Tyhjään muoviastiaan 
- Vedellä täytettyyn muoviastiaan 
- Märkään pölkkyyn 
- Kuivaan pölkkyyn 

Tunnisteet kiinnitettiin muoviastian teipillä, ja pölkkyihin kuumaliimalla. Tunnisteet 
kiinnitettiin vaakatasossa kohteen kylkeen 20 cm etäisyydelle alareunasta. 

Robotilla tehtiin kaarimainen liike 60 cm etäisyydellä tunnisteeseen. Tunniste sijaitsi 
liikkeen kaaren keskikohdassa (kuva 8-5). 

 

 

Kuva 8-5 Robotin tunnisteen ympärillä tekemä kaari kuvattuna yläpuolelta. 

 

Mittauksia suoritettaessa havaittiin kaukokentän kannalta ideaalisen 60 cm antavan erittäin 
heikkoja lukemia nesteastian ja märän puun tapauksessa. Tämän vuoksi mittaukset 
toistettiin myös 50 cm etäisyydellä tunnisteeseen. (katso liite C) 
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Kuva 8-6. Tunnisteen luettavuus vaihtelee eri materiaalien kohdalla 

Tunnisteiden luettavuus tukeista asettui testeissä nesteastian ja tyhjän astian välille. 
Nesteastian pinnasta lukeminen osoittautui tunnisteille erittäin haastavaksi vertailukohdaksi. 
Vain kaksi tunnistetta oli luettavissa 60 cm etäisyydeltä. 50 cm Etäisyydeltä tilanne oli 
hieman parempi ja neljä tunnistetta oli luettavissa. Tunnisteen luettavuus kostean pölkyn 
pinnasta ei vaikuttanut seuraavan luettavuutta nesteastian pinnasta. Kahden parhaiten 
nesteastian pinnasta luettavissa olleen tunnisteen luettavuus kostean puun pinnasta asettui 
melko lähelle nesteastian pinnasta saatua tulosta. Parhaiten kostean pölkyn pinnassa 
luettavissa olleet tunnisteet olivat kuitenkin sellaisia jotka eivät olleet suoriutuneet hyvin 
nesteastian pinnalla.  Vastaavia poikkeamia oli havaittavissa myös tyhjän astian ja kostean 
tukin välillä. Hyvin tyhjän astian pinnasta luettavissa olleet tunnisteet eivät välttämättä 
suoriutuneet hyvin kostean puun pinnalla.  

Testien pohjalta näyttäisi siltä että tunnisteen suorituskykyä kostean puun pinnalla ei voida 
kovin tarkkaan estimoida nesteastioilla tai tyhjällä ilmalla tehdyillä kokeilla. Hyvin 
nesteastian pinnassa toimineen tunnisteen voisi kuitenkin olettaa toimivan kohtalaisen 
hyvin kostean pölkyn pinnassa.  
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8.6 Tukin halkaisijan vaikutus 

Tukin halkaisijan vaikutusta tutkittiin samanlaisella mittausjärjestelyllä kuin materiaalin 
vaikutusta. Testipölkkyjä oli halkaisijaltaan kolmea eri kokoa. Pölkyt olivat kosteita ja 
tuoreudeltaan samaa luokkaa. Mittaukset toistettiin sekä 60 että 50 cm etäisyydeltä (Liite 
C). Testi suoritettiin kahdeksalla eri tunnistetyypillä (Liite B). 

Halkaisijalla havaittiin olevan jonkin verran vaikutusta tunnisteen luettavuuteen. Tunnisteet 
olivat helpommin luettavissa halkaisijaltaan pienemmissä testipölkyissä. Pienimmän 
halkaisijan kohdalla tunnisteet olivat melko tasaisesti luettavissa koko kaaren alalta. 
Tunnisteet menevät ohuemmissa tukeissa enemmän kaarelle, mikä on voinut parantaa 
sivusta päin luettavuutta. Halkaisijan vaikutusta testattaessa ei tunnisteen lähellä ollut muita 
testikappaleita. Tilanne voi muuttua huomattavasti tukin ollessa vasten kosteaa maata, tai 
pinossa muiden tukkien ympäröimänä.  

 

8.7 Jään ja lumen vaikutus 

Osaa testipölkyistä säilytettiin pakastearkussa. Puut jouduttiin ottamaan mittauksen ajaksi 
pois pakasteesta. Mittaukset pyrittiin pitämään lyhyinä, jotta testikappaleet eivät ehtisi sulaa. 
Testit olivat pitkälti yksittäisiä mittaus-sarjoja. 

Testeissä testattiin kolmea skenaariota: 
- Jäinen pölkky 
- Jäinen pölkky ja tunnisteen peittävä lumikerros 
- Jäinen pölkky ja tunnisteen peittävä jääkerros 

8.7.1 Jäinen pölkky 

Tunnisteen luettavuutta testattiin jäätyneen tukin pinnasta. Huoneilmassa testipölkyn 
pintaan alkoi tiivistyä kosteutta testien aikana. Ylimääräinen kosteus vaikuttaa lähinnä 
negatiivisesti tunnisteen luettavuuteen. Jäisellä pölkyllä tehtiin materiaalin vaikutusta 
vastaava testi missä tunniste on vaakatasossa jäisen puun kyljessä. 
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Kuva 8-7 Kolme peräkkäistä mittausta 20cm halkaisijalta olevan jäisen pölyn kyljestä. Mittausetäisyys 
60cm.  Tunniste: Dogbone. 
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Kuva 8-8 Kolme peräkkäistä mittausta 20cm halkaisijalta olevan jäisen pölkyn kyljestä. 
Mittausetäisyys 60cm.  Tunniste: Frog. 
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8.7.2 Jäinen pölkky ja lumi 

Lumen vaikutusta tutkittiin peittämällä jäisen pölkyn päälle asetettu tunniste n. 3-5 cm 
paksuisella lumikerroksella. Tässä tapauksessa tunniste kiinnitettiin puun päähän, minkä 
päälle lumikerros kasattiin (Kuva 8-9). Robotilla tehtiin kaarimainen mittaus 60 cm 
etäisyydeltä. Mittaus toistettiin kolmelta eri korkeudelta, antennin ollessa tunnisteen tasolla 
sekä 5 ja 10 cm sen alapuolella.  Antennin korkeuden muutoksella haluttiin aiheuttaa pientä 
poikkeamaa lukukorkeuteen jotta saataisiin parempi kuva tunnisteen todellisesta 
luettavuudesta. 

                  

Kuva 8-9 Jäisen pölkyn päälle kerääntynyt lumikerros ei estä väliin jäävän tunnisteen lukemista 

 
Kuva 8-10 Jäinen pölkky on lumikerroksesta huolimatta tuoretta pölkkyä paremmin luettavissa.  
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8.7.3 Jäinen pölkky ja jääkerros 

Jäisen keskikoon pölkyn päähän asetettiin dipolimainen tunniste minkä päälle asetettiin 2-
3cm paksu jäinen kiekko. Testikappale vietiin takaisin pakastearkkuun, mistä se otettiin 
muutaman vuorokauden kuluttua mittauksiin. 

 

 

Kuva 8-11 Jäisen pölkyn päähän jäädytetty ylimääräinen jääkerros peittää tunnisteen, mutta ei estä 
lukemista 
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Kuva 8-12 Kyljellään oleva jäinen pölkky, tunnisteen päällä jääkerroksella. Tunniste: rafsec G2 
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Testeissä havaittiin että jään ja lumen ei tulisi olla luettavuuden kannalta ongelma puiden 
tunnistuksessa. Kiinteässä muodossa olevat vesimolekyylit eivät absorboi 
sähkömagneettisia aaltoja samalla tavoin kuin nesteenä, minkä seurauksena jäätyneet 
pölkyt ovat huomattavasti paremmin luettavissa kuin normaalit sulat pölkyt. Tunnisteen 
pinnalle kasaantunut jää tai pakkaslumi eivät haittaa lukemista. Kostealla lumella on 
lukemista heikentävä vaikutus, mutta jäisen tukin muuten paremman luettavuuden tulisi 
kompensoida tätä riittävästi. Talviolosuhteiden ei näin ollen tulisi aiheuttaa ongelmia 
tunnisteiden luettavuudelle. Alhaiset lämpötilat voivat kuitenkin tuoda muunlaisia haasteita 
laitteiston toimivuudelle. 

8.8 Luettavuus hyvin märästä pölkystä 

Lämpöisessä huoneilmassa tuoreidenkin pölkkyjen pinta muuttuu nopeasti kuivaksi, mikä 
ei välttämättä vastaa kovin hyvin käytännön tilannetta. Toisaalta tukit saattavat todellisissa 
oloissa altistua esimerkiksi sateelle mikä voi nostaa niiden kosteuspitoisuutta ja lisätä 
etenkin pintakosteutta. Testin tavoitteena oli selvittää tunnisteen luettavuutta 
kosteudenkannalta äärimmäisissä olosuhteissa. 

Tunniste asetettiin pystyssä olevan pölkyn päähän ja pölkyn pää pidettiin jatkuvasti 
märkänä, niin että vesitippoja oli myös tunnisteen päällä. Ongelmana oli osittain saada 
tunniste pysymään suorana, sillä liimat eivät pysyneet märässä puussa. Muutamia 
mittaussarjoja saatiin tehtyä tunnisteen pysyessä kutakuinkin suorana. Lopulta tunniste 
kuitenkin kiinnitettiin puuhun pienillä neuloilla jotka asetettiin tunnisteen kulmiin niin että 
ne eivät osuneet metalliantenniin. Neulojen ei metallipitoisuudestaan huolimatta uskottu 
merkittävästi vaikuttavan lukusuoritukseen.  

Aluksi tunnistetta pyrittiin lukemaan 60 ja 50 cm etäisyydeltä. Tällöin tunnisteen luettavuus 
oli kuitenkin varsin heikko. Koska kauempaa tapahtuvaa lukemista ei voitu pitää mitenkään 
onnistuneena, haluttiin nähdä saadaanko tunniste luettua, mikäli lukijan antenni on 
lähempänä kuin 50 cm.  

Mittaus siirrettiin 30 cm etäisyydelle tunnisteesta. Tällöin testin tavoitteeksi tuli osoittaa 
saadaanko tunniste luettua ääriolosuhteissa, jos lukija on riittävän lähellä tunnistetta. 

Puun pintaan saatiin kerättyä vain rajallinen määrä nestettä. Toisessa kokeessa tunnisteen 
päälle asetettiin märkä käsipyyhe jolla tunnisteen päälle saatiin sidottua enemmän nestettä. 
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8.9 Niitit ja tunnisteen luettavuus 

Aikaisemmin testattujen neulojen lisäksi haluttiin testata miten tunnisteen kiinnittäminen 
niitillä vaikuttaisi luettavuuteen. Niitit ovat yksi mahdollinen tapa kiinnittää tunniste. 
Sopiva paikka niitin kiinnittämiseen on tunnisteen reunoissa. Mahdollinen häiriö oletettiin 
pienemmäksi silloin kun niitti ei osu tunnisteen antenniin. Antenni ei normaalisti ylety 
aivan tunnisteen reunoihin. Tosin osassa tunnisteita reunan ja antennin väliin jäävä tila on 
hyvin pieni.  

8.9.1 Kosteaan pölkkyyn nidottu tunniste 

Luettavuutta testattiin ohuella kostealla tukilla. Dipolimainen tunniste oli kiinnitetty 
pitkittäin läpimitaltaan 20cm olevan kostean pölkyn kylkeen. Sekä tunniste että pölkky 
olivat vaakatasossa. Mittaukset tehtiin 30 cm etäisyydeltä, antennin ja lukijan etäisyyden 
vaihdellessa 20 – 40 cm välillä. Tällöin tunniste pystyttiin lukemaan laajemmasta kulmasta. 
Tulosten kannalta on kuitenkin huomioitava että lukeminen tapahtui lähikentässä. 

 

Kuva 8-13 Luettavuutta tutkittiin myös vaakatasossa olleilla testipölkyillä. Kuvassa Rafsec G2, 
kiinnitettynä tunnisteen läpi menevillä niiteillä. 
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Kuva 8-14 Ylhäältäpäin kuvattu mitta-asetelma. Tunniste kiinnitettynä vaakatasossa olevaan 
testipölkyn kylkeen. Antennin etäisyys tunnisteeseen vaihtelee pölkyn ollessa kaaren keskipisteessä. 

Luettavuutta tutkittiin kolmessa tilanteessa (kuva 8-15): 
- Tunniste ilman niittiä 
- Tunniste nidottuna reunasta 
- Tunniste nidottuna antennin läpi 
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Kuva 8-15 Tunniste kiinnitetty kosteaan testipölkkyyn kolmella eri tavalla: ilman niittiä (sininen), 
reunoista niitattuna (vihreä) sekä antennin läpi niitattuna (magenta).  
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8.9.2 Kuivaan pölkkyyn nidottu tunniste 

Tunniste kiinnitettiin kuivan paksun puun kylkeen, kuvan 8-5 asetelman mukaisesti. 

Tunnisteelle tehtiin kolme peräkkäistä kaarevaa mittasarjaa. Tämän jälkeen tunniste 
nidottiin antennin läpi molemmista päistä, ja tunnisteelle tehtiin vielä yksi mittasarja. 

  

Kuva 8-16 Tunniste kiinnitettynä metalliantennin läpäisevillä niiteillä 

             

Kuva 8-17. Tunnisteen läpi menevät niitit. Kuvaajassa esiintyy mittasarjat tarralla sekä antennin 
läpäisevillä niiteillä kiinnitetystä tunnisteesta. 
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8.10 Vaurioituneen tunnisteen luettavuus 

Tukin pintaan kiinnitetty tunniste altistuu helposti lukuisille iskuille ja kolhuille tukkia 
siirreltäessä metsästä kohti loppukäsittelypaikkaa, ellei tunnistetta ole pystytty suojaamaan. 
Tutkimuksen laajuus ei riittänyt tutkimaan tunnisteiden kestävyyttä metsäolosuhteissa. 
Tästä huolimatta haluttiin saada hieman tuntumaa tunnisteiden kestävyydestä. 

8.10.1 Tunnisteen iskunkestävyys 

Tunnisteiden kestävyyttä koeteltiin hakkaamalla tukkiin kiinnitettyä tunnistetta 
metallipäisellä vasaralla. Tunnisteelle pyrittiin antamaan lukuisia vasaraniskuja liiemmin 
voimaa säästelemättä. Iskut kohdistettiin kuitenkin ensin valistuneesti antenniosaan eikä 
itse mikropiiriin.  

Iskujen surauksena tarramainen tunniste pyrki käpertymään eikä meinannut pysyä kiinni 
rungossa. Itse tunnisteen luettavuus ei juuri heikentynyt käsittelyssä. 
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Kuva 8-18. Vasaroitu tunniste. Kuvaajassa nähdään vasaroidulla ja vasaroimattomalla tunnisteella 
saadut mittauskäyrät. 

Ensimmäisessä käsittelyssä vasaraniskuja ei kohdistettu mikropiiriin sillä näiden iskujen 
oletettiin vaikuttavan joko hyvin vähän tai mykistävän tunnisteen kokonaan. Päätelmälle 
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haettiin vahvistusta lyömällä jälkeenpäin myös itse piiriä. Piiri tuntui kestävän muutaman 
iskun minkä jälkeen tunniste meni täysin mykäksi.  

8.10.2 Terävät viillot  

Vasaraniskuissa tunnisteisiin kohdistui kova, mutta ei niinkään terävä objekti. 
Repeytymistä simuloitiin tekemällä HF ja UHF tunnisteeseen viillot puukolla. UHF 
tunnisteesta leikattiin pala pois. HF tunnisteen kohdalla, tunnisteeseen tehtiin pieni viilto. 
On syytä huomioida että HF tunnisteen viilto tehtiin tarkoituksella siten että se katkaisi 
antennikelan. Pelkkä muovin rikkoutuminen ei vaurioita tunnistetta, mutta HF tunniste 
mykistyy täysin jos sen kela katkeaa. UHF tunnisteessa dipoliantennin toisen pään katkaisu 
ei mykistä tunnistetta mutta tunnisteen luettavuus heikkenee merkittävästi. 

 

Kuva 8-19. Tunnisteen vaurioita simuloitiin vasaralla ja puukolla 

 

8.11 LF tunnistemallien väliset erot  

LF tunnisteet riippuvuus ympäristön kosteudesta on pitkälti merkityksetön, mikä todettiin 
vielä erikseen upottamalla tunnisteet nesteastiaan. Lukemisessa ei havaittu tällöin 
merkittävää eroa vapaaseen ilmaan nähden. Tällöin lukuetäisyyden ratkaisee tunnisteen 
asento ja etäisyys lukijan kelan muodostamassa magneettikentässä. Lukijan muodostama 
magneettikenttä riippuu käytetystä lukijalaitteesta ja antennista mutta noudattaa 
kappaleessa 5.1 esitettyjä periaatteita.  

UHF HF 

Hyvä Hyvä 

Kuollut Vajaa 

Vaurion jälkeinen luettavuus:
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LF tunnisteita on saatavina tyypillisesti kiekon ja kapselin muotoisena. Testeissä tutkittiin 
eri tunnistemallien välisiä eroja. Kommunikaationopeus laskee alemmilla taajuuksilla. 
Tämän takia LF taajuuksilla tunnisteiden vertailussa haluttiin ottaa mukaan myös liikkeen 
nopeus.  

LF testin kohdalla tunniste kiinnitettiin robotin päähän kiinnitettyyn 15cm pitkään 
puukappaleeseen, jolloin se olisi hieman erillään robotin metalliosista. Tunnistetta 
liikutettiin paikallaan olevan lukijalaitteen yli eri nopeuksilla ja etäisyyksillä. Nopeutta 
vaihdeltiin välillä 0.27m/s – 2.7m/s. Lukuetäisyyttä lähdettiin nostamaan 20 mm 
alkuetäisyydestä 10 mm välein niin kauan kuin tunniste oli luettavissa. Havaitessaan 
tunnisteen lukijalaite lähetti tunnisteen ID numeron sarjaportin välityksellä 
mittausohjelmalle. Tulokset on esitetty kuvassa 8-20. On huomattavaa että tunnisteen 
lukuetäisyys riippuu käytetystä lukijasta joka oli tässä tapauksessa kooltaan pieni. Testit 
kuvaavat tunnisteiden välisiä eroja, mutta niitä ei tule tulkita absoluuttisina arvoina, muiden 
kuin käytetyn lukijan kohdalla.  

 

 

Kuva 8-20. LF tunnisteiden välisiä eroja. Vaaka-akselilla nopeus (0.27 – 2.7m/s). Pystyakselilla 
lukuetäisyys. Kaksi peräkkäistä mittausta näkyvät ympyränä ja ristinä.  

Kuvasta 8-20 havaitaan naulatunnisteiden olevan selvästi muita heikommin luettavissa. 
Paras luettavuus saavutettiin 50 mm halkaisijaltaan olevalla kiekolla. Myös pienempi 
kiekko tarjosi kohtalaisen luettavuuden. Kooltaan melko samankokoisen naula- ja 
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lasitunnisteen välinen suorituskykyero on huomattava. Tähän löytyy selitys 
naulatunnisteessa käytetystä huomattavasti pienemmästä kelasta (kuva 7-1). Testeissä 
havaittiin että jo kuljetushihna nopeuksilla voi olla vaikutusta luettavuuteen. Testeistä ei 
tule vetää suoraa johtopäätöstä ettei esim. naulatunnisteita pystyisi lukemaan kyseisillä 
nopeuksilla käytettäessä jotain toista antennikokoonpanoa. Nopeus osoittautui kuitenkin 
merkittäväksi tekijäksi LF tunnistetta luettaessa, ja on syytä huomioida liikkuvaa kohdetta 
tunnistettaessa. 

8.12 Lukuetäisyys 

UHF tunnisteella puiden tunnistuksessa saavutettava lukuetäisyys on yksi hankalasti 
vastattavissa oleva asia. Testien pohjalta on hankala esittää yhtä tiettyä etäisyyttä jolla 
tunnisteet olisivat luettavissa. Järjestelmät joudutaan yleensä suunnittelemaan heikoimman 
tilanteen kannalta. UHF tunnisteiden kohdalla ympäristön vaikutus on suuri mikä aiheuttaa 
suurta vaihtelua heikoimman ja normaalin lukutilanteen välille. Toinen tekijä on tunnisteen 
orientaatio suhteessa lukijaan. Kohteen asennosta riippumaton luettavuus on yksi RFID 
tekniikan eduista. Käytännössä tunnisteen orientaatiolla on kuitenkin suuri vaikutus 
lukuetäisyyteen. Saavutettavan lukuetäisyyden kannalta on oleellista tarvitseeko tunnisteet 
pystyä lukemaan kaikista suunnista vai voidaanko tunnisteen orientaation vaihtelua 
rajoittaa.  

Lukuetäisyyttä lienee helpompi tarkastella aikaisemmin kappaleessa 3.3 tehdyn tilannejaon 
kannalta. Testatut UHF tunnisteet yltävät hyvin tasoon 1, eli ne tulisi pystyä lukemaan 
hyvin kuljetushihnalta, tai vastaavissa tilanteissa missä lukijan antenni saadaan asetettua 
suotuisaan asentoon. Tasoon 3, testatut tunnisteet eivät yllä. Niillä ei saavuteta 
puunkyljessä ollessaan, muissa sovelluksissa monesti mahdollista 2-4 m lukuetäisyyttä.  
Testatut tunnisteet toimivat näiden tasojen välimaastossa, mutta hyvään lukuvarmuuteen 
päästään vain lähietäisyydellä.  

8.13    Tunnisteiden luettavuus puun pinnasta 

LF ja HF tunnisteiden luettavuuteen ei juuri vaikuta onko tunniste puun pinnassa, tai se 
kuinka kostea puu on kyseessä. Tunnisteen luettavuus perustuu tällöin samoihin tekijöihin 
kuin muissa samaa tekniikkaa hyödyntävissä sovelluksissa. UHF tunnisteiden luettavuus 
puolestaan riippuu merkittävästi ympäröivästä materiaalista.  
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8.14    Tunnisteiden väliset erot 

Tunnisteiden välillä havaittiin eroja (Liite C). Suurin osa testatuita tunnisteista oli 
dipoliantennilla varustettuja. Poikkeuksena olivat kaksi pienempää kappaletavaroiden 
tunnistukseen tarkoitettua tunnistetta, sekä yksi kaksoisdipolilla varustettu tunniste (Liite 
B). Kappaletavaroiden tunnistukseen suunnatut tunnisteet eivät yltäneet samaan 
lukuetäisyyteen muiden tunnisteiden kanssa eikä niiden käyttö puiden tunnistuksessa näytä 
kovin lupaavalta. Kaksoisdipolilla varustettu tunniste oli selvästi muita heikommin 
luettavissa, mutta sen luettavuus oli huomattavasti vähemmän riippuvainen lukusuunnasta.  
Tunnisteen suuntariippumattomuus näkyi parhaiten tyhjän astian kohdalla, missä tunniste 
oli hyvin luettavissa myös dipoliantenneille epäsuotuisasta akselinsuuntaisesta suunnasta. 
Kostean puun kohdalla ei samanlaista etulyöntiasemaa kuitenkaan havaittu, vaan 
kaksoisdipoli tunniste suoriutui kaikilla tukkipaksuuksilla heikommin kuin parhaimmat 
dipolitunnisteet. 

Kostean puun pinnassa olevien tunnisteiden suorituskykyä verrattiin tyhjään ja vedellä 
täytettyyn astiaan (Liite C). Tunnisteen suorituskyky kummassakaan näistä tapauksista ei 
kuitenkaan havaittu antavan kovin selkeää viitettä kyseisen tunnisteen luettavuudesta 
kostean puun pinnasta. Parhaiten nesteastian pinnasta luettavissa ollut tunniste suoriutui 
verrattain kohtalaisesti myös kosteasta puusta ja tyhjästä astiasta. Kaksi kosteassa puussa 
parhaiten luettavissa ollutta tunnistetta eivät kuitenkaan olleet kyseisessä testissä lainkaan 
luettavissa nesteastian pinnasta. Tyhjän astian kohdalla kaikkien dipolimaisten tunnisteiden 
suorituskyky oli lähellä toisiaan. Nesteastian ja kostean puun kohdalla erot olivat 
huomattavasti suuremmat. Erot tunnisteiden välillä olivat eri halkaisijaa olevien puiden 
osalta jokseenkin yhteneväisiä. 

8.15 RFID tekniikan käyttöön liittyvät haasteet 

Hankalan toimintaympäristön lisäksi RFID tekniikan käyttöä puutavaran tunnistuksessa 
hankaloittavat tunnisteen valmistusmateriaaliin, kiinnitykseen ja kestävyyteen liittyvät 
tekijät. 

8.15.1 Tunnistemateriaali 

Tarramaisten tunnisteiden valmistuksessa käytetään tyypillisesti PET 
(polyeteenitereftalaatti) muovia. Muovi on hyvä valmistusmateriaali, ja soveltuu ongelmitta 
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suurimpaan osaan RFID sovelluksia. Lisäksi muoveilla on hyvät RF ominaisuudet, ja ne 
toimivat tehokkaana eristeenä. Metsäteollisuudessa muovit ovat kuitenkin hyvin ei-
toivottuja. Muovien joutuminen sellukattilaan aiheuttaa ongelmia paperinvalmistuksessa. 
PET on varsin vastustuskykyinen kemiallista hajoamista vastaan. Korkeilla 
alkalipitoisuuksilla voi olla hajottava vaikutus. Termomekaanisessa kuitumassan 
valmistuksessa PET tuskin hajoaa ja päätyisi näin ollen massaan. 

Tukin pintaan kiinnitetyn tunnisteen tulisi irrota kuorinnassa. Tukeista 
paperinvalmistukseen menee pintapuu jolloin tukin keskelle kiinnitetyn tunnisteen ei 
myöskään aiheuttaa ongelmaa. Ratkaisevaa on pitkälti se miten varmasti tunniste saataisiin 
poistettua tai estettyä joutumasta paperinvalmistukseen. Tämä edellyttäisi vastaavien 
kokeiden tekoa. On kuitenkin oletettavaa että muovin käyttö nostattaisi korkeaa vastarintaa, 
sillä muovien välttämiseksi on nähty paljon vaivaa.  

Toinen vaihtoehto olisi korvata muovi jollain paperinvalmistuksen kannalta paremmalla 
materiaalilla. Valmistusprosessin puolesta tunniste pystyttäisiin tekemään vaikka paperille. 
Ongelmana tulee kuitenkin vastaan materiaalin RF ominaisuudet. Kosteiden pölkkyjen 
tunnistus on jo valmiiksi haastava lukuetäisyyden kannalta. Etenkään kosteutta imevät 
materiaalit eivät ole parhaita mahdollisia tunnisteen luettavuuden kannalta. On kuitenkin 
mahdollista, että esimerkiksi jollain orgaanisella materiaalilla voitaisiin valmistaa tunniste 
joka tarjoaisi riittävät lukuominaisuudet.  

8.15.2 Tukkien ja ympäristön kosteus 

Tukkien korkea kosteuspitoisuus on yksi suurimpia ongelmia UHF taajuuden käytön 
kannalta. Tukkien kosteus voi liikkua 70% tienoilla, minkä lisäksi vaihtelevat 
keliolosuhteet voivat lisätä pintakosteutta. Kosteuden kanssa on pyritty selviämään niissä 
RFID sovelluksissa missä sitä on läsnä. Tukkien tunnistuksessa valmistusmateriaaliin 
kohdistuvat vaatimukset tuovat kuitenkin lisää haastetta asiaan.  

Kosteus vaikuttaa lukutapahtumaan kahdella tavalla: Vaimentamalla aaltoja, ja 
muuttamalla tunnisteen viritystaajuutta. UHF aallot absorboituvat nesteisiin. Aallot 
pystyvät läpäisemään nesteitä mutta vaimentunut signaali vaikuttaa negatiivisesti 
lukuetäisyyteen. 

Tunnisteen sivuunvirittyminen on hieman monimutkaisempi juttu, mutta sitä pystytään 
jossain määrin kompensoimaan. Tunnisteilla on tietty viritystaajuus. Viritystaajuus 
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säädetään niin että se vastaa lukijan lähetystaajuutta, mikä Euroopassa on 868MHz alueella. 
Monet tunnisteet pyritään valmistamaan niin että ne toimisivat globaalisti jolloin niiden 
tulisi virittyä myös Yhdysvalloissa ja Japanissa käytetyillä taajuuksilla. Tämänkaltaisilla 
tunnisteilla on tyypillisesti laaja virittymä alue, mutta ne eivät välttämättä tarjoa yhtä hyvää 
suorituskykyä kuin kapealla taajuusalueella toimimaan optimoitu tunniste.  

Kun tunniste kiinnitetään tukkiin tai esimerkiksi nesteastiaan, sen viritystaajuus muuttuu. 
Tämän seurauksena tunniste ei välttämättä enää virity kunnolla lukijan lähetystaajuudella. 
Lukijalla voidaan muuttaa lähetystaajuutta hyvin kapealla alueella. Lähetystaajuuden on 
kuitenkin pysyttävä RFID käyttöön varatulla alueella eikä siltä voida poiketa. Lukijan 
puolella ei tällöin ole mahdollisuutta mukautua tunnisteen uuteen viritystaajuuteen.  
Ainoaksi ratkaisuksi jää tunnisteen viritystaajuuteen vaikuttaminen. 

Mikäli tunnisteen kiinnityspaikan olosuhteet tunnetaan, voidaan tunniste suunnitella siten 
että sen viritys asettuu oikealle kohdalle kun tunniste asetetaan tunnistettavaan 
kappaleeseen. Tällöin tunniste tehdään siten että sen viritys on sivussa tunnisteen ollessa 
ilmassa, mutta asettuu kohdilleen kun tunniste on kiinnitettynä. Ongelmana tulee vastaan 
kuitenkin se että ympäröivissä olosuhteissa voi tulla poikkeamia. Esimerkiksi kosteudessa 
voi olla vaihtelua, eikä toimintaympäristön olosuhteita voida täten täysin ennalta määrittää. 
Ympäristön vaikutusta voidaan pienentää tunnisteen rakenteen avulla. Tällaisia tunnisteita 
on tehty mm. metallisten kappaleiden tunnistamiseen.  

8.16 Passiivisten tunnisteiden lukemien 

Hakkuukuupäässä 

Tunnisteet joudutaan lukemaan viimeistään siinä vaiheessa kun ne kiinnitetään 
hakkuukoneessa tukkiin. Lukeminen voidaan tehdä joko ennen kiinnitystä tai kiinnityksen 
jälkeen. Helpommin lukeminen onnistuu ennen kiinnitystä jolloin lukemiseen riittää hyvin 
pieni lukijamoduuli. Tunniste on lisäksi hyvä lukea ennen kiinnitystä jolloin viallinen 
tunniste voidaan jättää kiinnittämättä. Tunnisteen lukeminen kiinnityksen jälkeen edellyttää 
hieman tehokkaampaa lukijaa. Lukemalla tunniste kiinnityksen jälkeen pyritään 
varmistamaan että tunniste toimii tukissa. Valintaa tehtäessä voi kuitenkin olla syytä 
huomioida seuraavat asiat: Kuinka moni tunniste vaurioituu kiinnityksessä? Onko 
mahdollista kiinnittää uusi tunniste jos ensimmäinen havaitaan toimimattomaksi? 
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Mikäli tunniste saadaan kiinnitettyä tukkiin vahingoittumattomana, ei tunnisteen 
lukemiselle kiinnityksen jälkeen ole tarvetta. Mikäli lukeminen kuitenkin halutaan suorittaa, 
voi kirjoitusoperaatio olla hyvä tehdä jo ennen kiinnitystä, ja kiinnityksen jälkeen pelkkä 
lukeminen. Kirjoitusoperaatio vaatii enemmän virtaa kuin lukuoperaatio. Tällöin 
varmistetaan tunnisteen oikein kirjoitettavuus ja pärjätään pienemmällä lukijalla. Isoa 
teollisuuslukijaa ei hakkuupäähän kannata yrittää asentaa. Käytännössä tunnisteen 
lukeminen voidaan hoitaa hakkuupäässä myös esim. optisen viivakoodin avulla, mikäli 
tällainen olisi tulostettuna tunnisteeseen. 

Vastaanottopaikassa tai logistiikkakeskuksessa 

Tukkien vastaanottopaikoilla kuten sahalla, tukit kulkevat kuljettimilla. Tukkien 
lukemiseen voidaan käyttää tällöin kiinteästi asennettavia lukijoita. Kiinteästi asennettavat 
teollisuuslukijat tarjoavat suuremman lukutehon ja käyttävät isompikokoisia antenneja. 
Lisäksi toimintaympäristö ja tukin orientaatio ovat ainakin jossain määrin kontrolloidut 
mikä mahdollistaa lukijalaitteiden asentamisen lukemisen kannalta suotuisiin asentoihin. 
Vaadittava antenniratkaisu riippuu käytetystä taajuudesta. Kiinteästi asennettavat UHF 
lukijat tukevat usein neljää antennia, joten tarvittaessa lukeminen voidaan hoitaa 
useammalla antennilla, ilman merkittäviä lisäkustannuksia. Tukkien vastaanottopaikoissa 
on mahdollista saavuttaa hyvä lukuvarmuus, kunhan tunnisteet ovat edelleen kiinni tukeissa, 
eivätkä ole fyysisesti tuhoutuneita.  

Metsässä ja teidenvarsilla 

Ideaalisessa tapauksessa tunnisteet luettaisiin kaikissa niiden metsästä vastaanottopaikkaan 
siirtämisen edellyttämissä käsittelyvaiheissa: kuormaajan siirtäessä tukkeja metsänreunaan, 
kuljetusajoneuvon hakiessa tukkeja metsänreunasta, sekä mahdollisissa muissa siirto- tai 
tarkastustoimenpiteissä. Tunnisteiden lukemisen ei kuitenkaan tulisi lisätä työmäärää, vaan 
se tulisi tapahtua mahdollisimman automaattisesti muun työn ohella. 

Jos kuormaajan halutaan tunnistavan puut, tulisi kuormaajan kourassa olla RFID lukija. 
Tunnisteesta olisi apua jos kuormaaja pystyisi sen perusteella erottelemaan metsässä olevat 
puupinot. Jos tunnisteen käytännön lukuetäisyys rajoittuisi metriin, edellyttäisi se kouran 
viemistä hyvin lähelle tunnistetta ennen kuin se olisi luettavissa. Tunniste sijaitsisi 
oletettavasti tukin päässä. Aina ei välttämättä olisi kuitenkaan selvää, se kummassa päässä 
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tukkia tunniste sijaitsee. Puupinojen tunnistaminen metsässä edellyttäisi täten 
huomattavasti pitempää lukuetäisyyttä. 
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9 Johtopäätökset 

Yksittäisen pölkyn tunnistaminen asettaa rajoitteita tunnisteen hinnalle. Tarkka raja 
tunnisteen hinnalle määräytyy sen käytöstä seuraavien säästöjen ja hyötyjen mukaan. Semi-
aktiiviset ja aktiiviset tunnisteet ovat toistaiseksi turhan kalliita käytettäväksi yksittäisen 
tukkien kohdalla, mutta niiden käyttö voisi olla mahdollista eräkohtaisessa merkinnässä. 
Passiiviset tunnisteet ovat hinnaltaan huomattavasti alhaisempia. Suurten tunnistemäärien 
ollessa kyseessä nousee tunnisteen hinta lukijalaitteen hintaa merkittävämpään asemaan. 

 Induktiivisten LF ja HF tunnisteiden selkeä etu on, että ympäröivien kohteiden 
vesipitoisuus ei vaikuta merkittävästi lukuetäisyyteen. Pitkään lukuetäisyyteen vaadittava 
lukijan antennin koko kasvaa alhaisemmilla taajuuksilla. Kapselimaisten LF tunnisteiden 
lukuetäisyys on erityisen rajoittunut. Induktiivisista tunnisteista parempana vaihtoehtona 
voidaan pitää HF tunnisteita. HF tunnisteilla voidaan päästä hieman LF tunnisteita 
pidempään lukuetäisyyteen, käytännön lukuetäisyyden rajoittuessa kuitenkin metrin 
tietämille.   

UHF tekniikka mahdollistaa huomattavasti induktiivisia tunnisteita pidemmän 
lukuetäisyyden. Ongelmana tulee kuitenkin lukuetäisyyden riippuvuus ympäröivien 
kohteiden vesipitoisuudesta. Testeissä osoittautui että yleisiin logistiikkasovelluksiin 
suunnatut UHF tunnisteet eivät toistaiseksi kykene tarjoamaan HF tunnisteita pidempää 
lukuetäisyyttä vaihtelevissa metsäolosuhteissa. Testien pohjalta UHF tunnisteet pystytään 
lukemaan hyvinkin märistä tukeista oltaessa riittävän lähellä tunnistetta. Tukkien 
vastaanottopaikalla, kuten sahalla, on lukijalaitteen antenni mahdollista asettaa lähelle 
kuljetusrataa.  Tällöin tullaan pääsemään hyvään lukuvarmuuteen. Tarvittaessa tunnisteen 
lukemiseen voidaan käyttää useampaa antennia, ilman merkittäviä lisäkustannuksia. 
Paikanpäällä tehtävässä asennuksessa tulee huomioida ympäristön olosuhteet kuten 
metallirakenteet.  

Testeissä havaittiin UHF tunnisteiden lukuetäisyyden kasvavan talvi- ja pakkasolosuhteissa. 
Tämä on päinvastainen ilmiö moniin optisiin tunnistuskeinoihin kuten värimerkintään 
nähden. Tunnisteen päällä oleva lumikerros ei haittaa lukemista samalla tavoin kuin 
optisissa järjestelmissä.  

Tunnisteen kiinnitys on oletettavasti helpointa pölkyn kylkeen. Testeissä tutkittiin 
tunnisteiden kiinnitystä niiteillä, eikä sen havaittu juuri heikentävän lukuetäisyyttä. 
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Tehtyjen kokeiden perusteella tunnisteet kestivät myös yllättävän hyvin iskuja, joskin 
mikropiiri on yksi tunnisteen heikoista osista. Tunnisteiden pintakiinnityksen ongelmana 
tulee oletettavasti olemaan tunnisteen pysyminen kiinni tukissa.  

Tehtyjen kokeiden ja eri tunnisteista olevan tiedon pohjalta on hankala tehdä suoraa 
valintaa HF ja UHF tekniikan välillä. HF tunnisteilla päästään lähietäisyydellä hyvään 
lukuvarmuuteen, taajuuden ollessa vähemmän riippuvainen ympäristöstä. Tällöin myös 
lukualue on helpommin määriteltävissä. UHF tekniikan kohdalla lukuetäisyydessä on 
huomattavasti enemmän vaihtelua. UHF tunnisteiden lukuetäisyys ei ole aivan samalla 
tavoin rajoittunut kuin HF tunnisteiden kohdalla. Lukuetäisyyttä voidaan saada parannettua 
suunnittelemalla metsäkäyttöön tarkoitettuja tunnisteita. Tulevaisuuden kannalta UHF voi 
olla parempi vaihtoehto. UHF tekniikkaa on otettu käyttöön etenkin 
logistiikkasovelluksissa, jolloin saman tekniikan käytöstä voisi olla etua. Lisäksi 
varmistetaan paremmin yhteensopivuus tulevien järjestelmien kannalta. Esimerkiksi UHF 
taajuisista semi-aktiivisista tunnisteista voi lyhyessäkin ajassa muodostua varteenotettava 
vaihtoehto puuerien tunnistukseen, tai jopa tukkikohtaiseen tunnistamiseen.  
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Liite A UHF lukijat 

 

 

 

 

UHF Lukijat: 
 
Elektrobitin RFID lukija (impinj speedway) / Elektrobit Oy 
 
Sirit Infinity 510 / Finn-ID Oy 
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Liite B UHF Tunnisteet 
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UHF Tunnisteet 



 
80

Liite C Mittaustuloksia 

C1 Tyhjä muoviastia, etäisyydet 60 ja 50 cm 
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C2 Vedellä täytetty muoviastia, etäisyydet 60 ja 50 cm 
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C3 Pieni kostea pölkky (halkaisija 16cm), etäisyydet 60 ja 50 cm 
 

 

-150 -100 -50 0 50 100 150
20

22

24

26

28

30

32

34

36
Tags on material: small fresh - 50cm

m
in

im
um

 p
ow

er
 (d

B
m

)

angle (deg)
 

 

-150 -100 -50 0 50 100 150
20

22

24

26

28

30

32

34

36
Tags on material: small fresh - 60cm

m
in

im
um

 p
ow

er
 (d

B
m

)

angle (deg)



 
83

C4 Keskikokoinen kostea pölkky (halkaisija 20cm), etäisyydet 60 ja 50 cm 
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C5 Suuri kostea pölkky (halkaisija 25cm), etäisyydet 60 ja 50 cm 
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