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Johdanto - State-of-the-Art-selvitys
• Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kosteus- ja lämpötilasensoreiden hyödyntämismahdollisuudet ja toimivuus energiaraaka-aineen laadun seurannassa.
• Tutkimus toteutettiin State-of-the-Art-selvityksenä haastattelemalla alan
asiantuntijoita ja valmistajia. Potentiaalisimmat sensorit valittiin testattavaksi
kenttäolosuhteissa. Kenttätestejä toteutettiin Onkamossa yhteistyössä Karelia
AMK:n, Itä-Suomen yliopiston ja VTT:n kanssa. Kenttätestien tulokset raportoidaan
hankkeen loppuraportissa.
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Kosteus- ja lämpötila-anturit
• Kosteusanturit:
̶ Mittausperiaattena resistiivinen tai kapasitiivinen menetelmä. Varsinainen
kosteutta adsorboiva materiaali on näissä yleensä huokoinen keraaminen
materiaali, joka valmistetaan ja prosessoidaan ohut- tai paksukalvotekniikalla
yhdelle sirulle, joka on kooltaan millimetriluokkaa.
• Lämpötila-anturit
̶ Yhden sirun antureissa piidiodi, jonka myötäsuuntainen jännite on
lämpötilariippuva (Band Cap sensor).
̶ Lämpötila-antureina käytetään myös resistiivisiä platina-antureita PT100 ja
PT1000.
• Piipohjaisissa anturisiruissa on sensorien lisäksi myös esivahvistin, A/D muunnin,
puskurimuisti ja tarvittava elektroniikka. Sirulta saadaan suoraan kalibroitu kosteus- ja
lämpötilatieto digitaalisena viestinä integroitavissa muuhun mittausjärjestelmään.
• Tyypillinen tällainen anturisiru on Sensirion SHT25 -anturi. Sensirion-anturin
kosteusmittaus perustuu suhteellisen ilmakosteuden mittaukseen kapasitiivisella
anturitekniikalla, lämpötila mitataan ”Band cap” -puolijohdesensorilla.
• RFID-sensori (tiedonsiirtotekniikka samassa)
1.6.2016
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Sensirion SHT25 (http://www.sensirion.com)
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RFID-sensori (Smartrac)
• Mitattava ominaisuus: lämpötila, kosteussovellus kehitteillä
• Mittausteknologian kuvaus: Passiivinen RFID-teknologia, toimintataajuus n. 840 Mhz, sensorina
antenni, joka aistii ympäristön tilaa. Kosteus ja materiaalin sähköiset ominaisuudet
merkittävimmät tekijät sensorin toimintaan. Ottaa toimintaenergian antennin avulla lukulaitteen
lähettimestä.
• Edut
̶ Passiivinen, sensori ei tarvitse virtalähdettä, anturin toiminta-aika siten rajaton
̶ Kevyt, kierrätettävä, voi jopa jäädä prosessin mukaan (rajoituksin: erittäin ohut alumiiniantenni,
piipohjainen mikrosiru)
̶ Anturi halpa, lukulaite voi aistia suuren määrän (kymmeniä – satoja) antureita
̶ Sensorien paikkatiedot jossain määrin määritettävissä

• Rajoitteet

̶ Kuuluvuus kasan sisältä suurin rajoite, testaamatta
̶ Kestävyys?

• Passiivinen
• Olemassa olevat sovellukset
̶ Rakennukset
̶ Autosovellukset
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Tiedonsiirtotekniikat
Langattomat tiedonsiirtotekniikat anturista tukiasemalle
̶ IR-tekniikka
̶
̶

vaatii näköyhteyden
käytössä esim. kauko-ohjaimissa
ei sovellu hakekasan sisältä tapahtuvaan tiedonsiirtoon

̶

̶ Radioaaltoteknologia
̶
̶

laajasti käytössä (ISM – taajuudet)
̶ 2.45 GHz, 868 MHz, 433 MHz
Läpäisy kymmeniä cm - metrejä

̶

läpäisy useita metrejä

̶ Magneettinen (induktiivinen) menetelmä
Tiedonsiirto mittausjärjestelmästä pilvipalveluihin
̶ Langaton GSM-tiedonsiirto
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Radioaaltoihin perustuvat tiedonsiirtotekniikat
•

Tiedonsiirrossa käytetään ISM -taajuuksia (Industrial, Scientific and Medical), joka on maailmanlaajuinen radiotaajuuskaista, jonka käyttö ei
vaadi erillistä lupaa ja on alun perin tarkoitettu teolliseen, tieteelliseen ja lääketieteelliseen käyttöön. Yleisimmin käytetyt taajuusalueet ovat
UHF-alueen 2.45 GHz alue, 868 MHz:n alue (Eurooppa) sekä 434 MHz:n alue.

•

2.45 GHz taajuusalue
̶ Käytössä mm. kannettavien laitteiden Bluetooth – ja WLAN - sovelluksissa (mm. kännyköiden audio- ja datansiirtosovellukset).
̶ Kantama on tyypillisesti muutamia metrejä – kymmeniä metrejä avoimessa ympäristössä. Tyypillisesti samassa huoneessa tapahtuvaan
tiedonsiirtoon.
̶ Tekniikka on edullista, toimittajia on runsaasti, mutta taajuusalue soveltuu huonosti vaimentavaan ympäristöön ja on käytännössä
soveltumaton hakekasan sisältä tulevaan tiedonsiirtoon. Kosteilla (n. 50 %) materiaaleilla kantama on vain kymmeniä senttimetrejä.

•

868 MHz taajuusalue
̶ On huomattavasti 2.45 GHz aluetta soveltuvampi myös materiaalin läpi tehtävään tiedonsiirtoon. Kaupallisia sovelluksia on tehty tällä
taajuudella myös runsaasti.
̶ Menestyneimmät langattomat lämpötila- ja kosteusmittausratkaisut ja anturiverkot ovatkin toteutettu 868 MHz taajuuskaistalla.
̶ Kantama voi olla kosteassa, vaimentavassa materiaalissa useita metrejä. Kantamaa voidaan myös parantaa ja säätää sensorimodulin
lähetystehoa kasvattamalla ja säätämällä standardin rajoissa. Tällöin voidaan ottaa huomioon materiaalin aiheuttama vaimennus, ja
säätää lähettimen tehoa niin, että säteilyn voimakkuus materiaalin (esim. hakekasan) ulkopuolella pysyy standardin määrittelemissä
rajoissa.

•

434 MHz taajuusalue
̶ Läpäisee luonnollisesti näistä parhaiten kostean biomateriaalin. Ero ei kuitenkaan ole huomattava 860 MHz:n tekniikkaan verrattuna.
Taajuushan on vain noin puolet 860Mz:n taajuudesta, kun sen sijaan 2.45 GHZ on noin kolminkertainen 860 MHz:n verrattuna ja
kuusinkertainen 434 MHz.
̶ 434 MHz tekniikkaa käytetään yleisesti mm. autojen kaukosäädinsovelluksissa, siten komponettitoimittajia on myös runsaasti ja
tekniikka on edullista.

•

868 MHz ja 434 MHz tekniikat ovat myös siinä mielessä parempia, että näillä taajuuksilla ei ole toiminnassa muita sovelluksia, esim.
mikroaaltouunit ym. Bluetooth ja WLAN -sovellusten lisäksi toimivat n. 2.4 GHz taajuudella ja voivat häiritä tiedonsiirtoa.

•

Kaikkien näiden UHF-radioaaltotekniikoiden ympärille tehtävillä anturiratkaisuilla on hyvä komponenttituki sovellusten runsaudesta johtuen.
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Metsätehon tuloskalvosarja 6a/2016

8

Potentiaalisia anturijärjestelmiä
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Seemoto – MeshWorks Wireless Oy (http://www.seemoto.com/fi)
Trelab Oy (http://www.trelab.fi/)
Sensire Oy (http://sensire.fi/)
Haytech Oy (http://www.haytech.farm/)
SMARTrac Technology Finland Oy (https://www.smartrac-group.com/)
Induktiivinen tiedonsiirto (magneettikenttä) – VTT
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Seemoto
Mitattava ominaisuus
̶ Lämpötila ja (ilman)kosteus (TS ja THS -anturit)
Mittausteknologian kuvaus
̶ Kosteus- ja lämpötila-antureina käytössä Sensirion-anturit (piisensori).
̶ Ei vaadi latausta, toimii kertakäyttöisellä Litium -paristolla, pariston toiminta-aika
10 vuotta. Mahdollista käyttää myös ns. dataloggerina, jolloin se tallentaa
havaintoja esim. 5 min välein havaintoja (8000 havaintoa/1 kk).
Tiedonsiirtoteknologia
̶ Kaapeli/Bluetooth
̶ 2,45 GHz taajuus (Bluetooth, WLAN)
̶ Lukuetäisyys avoimessa tilassa 500 m (700-800 m), hakekasan sisältä noin 20 cm.
Edut & rajoitteet
+ Reaaliaikainen lämpötilan ja ilmankosteuden seuranta
- Mittaa ilmankosteutta, ei materiaalin kosteutta
- Lukuetäisyys kasan sisältä
Passiivinen/Aktiivinen

Aktiivinen

Olemassa olevat sovellukset

Anturisovellukset lääke- ja
elintarviketeollisuudelle
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Trelab (Smart Tag)
Mitattava ominaisuus
̶

Lämpötila, suhteellinen (ilman) kosteus, ilmanpaine, kiihtyvyys (lineaarinen ja rotaatio), eKompassi, valoisuus (RGB, IR), läsnäolo suhteessa tukiSemaan.

̶
̶

Mittausteknologiaa ei selvitetty
Tiedonsiirtoteknologia
̶
̶

Mittausdata tukiasemaan Bluetooth Smart –teknologialla
Tukiasema välittää tietoja Smart Tagien ja pilvipalvelun välillä
(Pilvipalvelu + ulkoinen API)

̶

Edut & rajoitteet
̶
̶
̶
̶

+ Reaaliaikainen lämpötilan ja ilmankosteuden seuranta
- Mittaa ilmankosteutta ei materiaalin kosteutta
Lukuetäisyys kasan sisältä

Passiivinen/Aktiivinen

Aktiivinen

• Olemassa olevat sovellukset

Käytössä olevan laitekannan käytön ja olosuhteiden seuranta Teollinen internet ja kiinteistöt
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Sensire Oy
Mitattava ominaisuus
̶ Lämpötila ja ilman kosteus
Mittausteknologian kuvaus
̶ Kosteus- ja lämpötila-antureina käytössä Sensirion, Analog Devices ja Vaisala – anturit.
̶ Ei vaadi latausta, toimii kertakäyttöisellä Litium -paristolla, pariston toiminta-aika 2-3 vuotta.
̶ Mahdollista käyttää myös ns. dataloggerina, jolloin se tallentaa havaintoja esim. 5 min välein havaintoja
(8000 havaintoa/1 kk)
Tiedonsiirtoteknologia
̶ 868 MHz ISM - kaista
̶ lukuetäisyys avoimessa tilassa satoja metrejä
̶ hakekasan sisältä arvio metriluokkaa
Edut ja Rajoitteet
+ Reaaliaikainen lämpötilan ja ilmankosteuden seuranta
- Mittaa ilmankosteutta ei materiaalin kosteutta
- Lukuetäisyys kasan sisältä?
Passiivinen / Aktiivinen
Aktiivinen
Olemassa olevat sovellukset
Anturisovellukset lääke- ja elintarviketeollisuudelle
1.6.2016
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Haytech Oy (VTT spin-off)
Mitattava ominaisuus
̶ Lämpötila ja ilman kosteus
Mittausteknologian kuvaus
̶ Kosteus- ja lämpötila-antureina käytössä Sensirion – anturit.
̶ Ei vaadi latausta, toimii kertakäyttöisellä Litium -paristolla.
̶ Mahdollista käyttää myös ns. dataloggerina, jolloin se tallentaa havainnot tukiasemaan tunnin välein ja
lähettää siitä edelleen pilvipalveluun
Tiedonsiirtoteknologia
̶ 433 MHz ISM - kaista
̶ lukuetäisyys avoimessa tilassa satoja metrejä
̶ hakekasan sisältä 2-3 metrin luokkaa
Edut ja Rajoitteet
+ Reaaliaikainen lämpötilan ja ilmankosteuden seuranta
- Mittaa ilmankosteutta ei materiaalin kosteutta
Passiivinen / Aktiivinen
Aktiivinen
Olemassa olevat sovellukset
Anturisovellukset maatalouspuolella
1.6.2016
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Induktiiviseen (magneettikenttä) tiedonsiirtoon
perustuvat menetelmät
Tiedonsiirto anturista kasan ulkopuolelle (tukiasemalle/lukulaitteelle)
• Mittausetäisyys
̶

Useita metrejä hakekasasovelluksessa

• Tiedonsiirtoteknologia
̶

Induktiivinen (magneettikenttä), informaatio kulkee myös hyvin kosteissa materiaaleissa, jopa vedessä

• Lukuetäisyys ilmassa
̶

Riippuu antennin koosta, useita metrejä

• Lukuetäisyys materiaalissa
̶

Antennin kokoluokkaa, esim. halkaisijaltaan 5 metrin antennilla n. 5 m.

• Passiivinen/Aktiivinen
̶

Aktiivinen, sensoriyksikkö tarvitsee pariston (Litium)

• Olemassa olevat sovellukset
̶

Merivesi
Rakenteet (betoni)
Malmikasat
Maaperä

̶
̶
̶

Tiedonsiirto lukulaitteelta eteenpäin
̶

Langaton GSM –tiedonsiirto
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Yhteenveto - Kosteus- ja lämpötila-anturit
Kosteus- ja
lämpötilasensorit

Seemoto - TS lämpötila-anturi

Seemoto - THS lämpötila- ja
ilmankosteusanturi

Mitattava ominaisuus

Mittausteknologia

Olemassa olevat
sovellukset

Edut

Rajoitteet

Anturisovellukset
lääke- ja elintarviketeollisuudelle

Anturin hinta
150-200 €/kpl
Mittaus palveluna 10
€/kpl/kk

Anturisovellukset
lääke- ja elintarviketeollisuudelle

Anturin hinta
150-200 €/kpl
Mittaus palveluna 10
€/kpl/kk

Sensirion (piisensori)

Aktiivinen
(Litium - paristo)

Kyllä

Havaintojen tallennus
5 min välein
(8000 havaintoa/1 kk)

Reaaliaikaisuus

Lämpötila ja
ilmankosteus

Sensirion (piisensori)

Aktiivinen
(Litium - paristo)

Kyllä

Havaintojen tallennus
5 min välein
(8000 havaintoa/1 kk)

Reaaliaikaisuus

Mittaa ilman kosteutta,
ei materiaalin.
Lukuetäisyys kasan
sisältä

-

Aktiivinen (Litium paristo) 550 mAh,
toiminta-aika 1 v

Reaaliaikaisuus

Käytössä olevan
Mittaa ilman kosteutta,
laitekannan käytön ja
ei materiaalin.
olosuhteiden seuranta Lukuetäisyys kasan
Teollinen internet ja
sisältä
kiinteistöt

Smartrac (RFID)

Lämpötila
RFID (UHF) -sensori (DogBone),
(ilmankosteuden mittaus
piipohjainen mikrosiru
kehitteillä)

Sensirion (SHT25)

Tallennuskapasiteetti

Lämpötila

Smart Tag (TreLab)

Sensire (HTS70-20)

Dataloggeri
ominaisuus

Mittaa ilman kosteutta,
ei materiaalin.
Lukuetäisyys kasan
sisältä

Lämpötila, suhteellinen
ilmankosteus

Haytech (Sensirion SKT25)

Aktiivinen /
Passiivinen

Lämpötila ja
ilmankosteus

Senzorion SKT25 (piisensori) näytteeseen työnnettävä
anturi, jonka kärjessä itse
anturi - asennussyvyys n. 50
cm

Lämpötila, ilmankosteus,
Kosteusanturi
säteilyannos,
Vaisala HUMICAP 180R
energiankulutus
Lämpötila-anturi Pt1000 RTD

Lämpötila ja
ilmankosteus

Sensirion (piisensori)

1.6.2016

Passiivinen, ottaa
toimintaenergian
antennin avulla
lukulaitteen
lähettimestä

Kyllä

-

EI, vaatii lukijan,
Kevyt,
Lukulaite voi aistia
joka välittä
kierrätettävä,
kymmeniä/satoja
tiedot
edullinen, ei vaadi
antureita samanaikaisesti
eteenpäin
virtalähdettä

Kuuluvuus kasan
sisältä. Sensorien
paikannustarkkuus.
Kestävyys ?

Erilaiset sovellukset
rakennus- ja
autoteollisuudelle sekä
hoiva-alalle

Hinta

-

Edullinen

Kyllä

Tiedot tallentuvat
tukiasemaan (1 h välein)

Reaaliaikaisuus
Sensorien
saatavuus hyvä

Mittaa ilmankosteutta Biomassojen kosteuden
Edullinen
ei materiaalin kosteutta
mittaus
Sensori on euron luokkaa.

Aktiivinen
(Litium - paristo)

Kyllä

Mittausväli säädettävissä
(1-60 min)
Tallennukapasiteetti
yhteensä 32 000
havaintoa

Reaaliaikaisuus

Mittaa ilman kosteutta,
ei materiaalin.
Lukuetäisyys kasan
sisältä

Anturisovellukset
lääke- ja elintarviketeollisuudelle

-

Aktiivinen

Kyllä

-

Sensorien
saatavuus hyvä

Mittaa ilmankosteutta
ei materiaalin kosteutta

Anturisovellukset
lääke- ja elintarviketeollisuudelle

Edullinen
Sensori on euron luokkaa.

Aktiivinen
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Yhteenveto – Tiedonsiirtoteknologiat
Tiedonsiirto anturista kasan
ulkopuolelle ja edelleen
palvelimelle

Tiedonsiirtoteknologia
anturista tukiasemaan

Taajuus

Lukuetäisyys ilmassa

Lukuetäisyys materiaalissa

Lukuetäisyys hakekasan sisältä noin 20
cm. Tiedonvälitys anturirista kasan
Lukuetäisyys avoimessa
sisältä kaapelilla tai tangolla Seemoto –
tilassa 500 m (700-800 m)
elektroniikkayksikköön.

Tiedonsiirto lukulaitteelta eteenpäin

Tiedonsiirto GPS:llä varustetutsta tukiasemasta suoraan web
–palveluun (Private Cloud –palvelu). Web –palvelu
mahdollistaa reaaliaikaisen lämpötilan ja kuljetusten
seurannan esim. sairaala-, lääke- ja elintarvikekuljetuksissa.
Automaattinen hälytys - toiminto, mikäli olosuhteissa
tapahtuu muutoksia.

Seemoto

Mittausdata anturilta välitetään
langattomasti tukiasemaan
(Bluetooth)

2,4 GHz

Smart Tag (Tre Lab)

Mittausdata tukiasemaan
Bluetooth Smart –teknologialla

2,4 Ghz

Lukuetäisyys avoimessa
tilassa satoja metrejä

-

Tukiasema välittää tietoja Smart Tagien ja pilvipalvelun välillä
(Pilvipalvelu + ulkoinen API).

Mittausdata anturilta siirtyy RFID lukulaitteelle ISO 18000-6 UHF
protokollan mukaan

840 Mhz

Useita metrejä
(kymmeniä)

Lukuetäisyys hakekasan sisältä (30 –
50% kosteudessa) arviolta alle 1 metri
(testattava)

-

Haytech (Sensirion SKT25)

Mittausdata anturilta
langattomasti tukiasemaan

433 Mhz

Lukuetäisyys avoimessa
tilassa satoja metrejä

Lukuetäisyys hakekasan sisältä 2-4
metrin luokkaa.

Tiedot siirtyvät automaattisesti pilvipalveluun. Reealikainen
seuranta mahdollista suojatun verkkoyhteyden kautta.

Sensire (HTS70-20)

Mittausdata anturilta
langattomasti tukiasemaan

868 Mhz

Lukuetäisyys avoimessa
tilassa satoja metrejä

Lukuetäisyys hakekasan sisältä metrin
luokkaa (arvio).

GSM

Smartrac (RFID)

1.6.2016
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Johtopäätökset – kosteus- ja lämpötilasensorit
• Lämpötilasensorointi
̶ Lämpötilan mittaus onnistuu hyvin ja markkinoilla on useita eri sovelluksia.
̶ Mahdollistaa kasan kuumenemisen havaitsemisen.
̶ Lämpötilan vaikutus raaka-aineen laatuun vaatii jatkotutkimuksia .
• Kosteussensorointi
̶ Sensorit mittaavat ilmankosteutta ei materiaalin kosteutta.
̶ Osa kosteusantureista vasta kehitteillä.
̶ Kosteuden estimointi onnistuu, mikäli kyse on melko kuivasta materiaalista.
̶ Kosteuden estimointi ei toimi kosteilla materiaaleilla (metsähakeella, kosteus > 30 %).
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Johtopäätökset – Tiedonsiirto
• Kasasta tukiasemaa
̶ Suurimpana tiedonsiirron haasteena on langaton tiedonsiirto kasan sisältä tukiasemaan, koska
signaalin on läpäistävä hakemateriaalia useita metrejä
̶ Induktiivinen (magneettinen) tiedonsiirto toimii parhaiten ja signaalin läpäisevyys on suurin – vaatii
kuitenkin hakekasan perustamisvaiheessa induktiivisen antennin asennuksen kasan alle.
Menetelmä on käytössä mm. kaivosteollisuudessa.
̶ Radioaaltotekniikoiden osalta paras läpäisykyky on 434 ja 868 MHz:en taajuusalueilla. Lisäksi niiden
ympärille tehtävillä anturiratkaisuilla on hyvä komponenttituki sovellusten runsaudesta johtuen.
̶ IR- teknologia ei käyttökelpoinen, koska se vaatii esteettömän signaalin kulun.
̶ RFID –teknologian osalta kuuluvuus kasan sisältä testattava.
• Tukiasemasta pilveen
̶ Langaton GSM –tiedonsiirto toimii tukiasemasta pilveen hyvin, edellyttäen että ollaan GSM –
verkon kuuluvuusalueella.
̶ Katvealueilla vaatii, että tukiasema pystyy myös tallentamaan mittaustiedot ja lähettämään
eteenpäin sitten, kun ollaan taas kuuluvuusalueella.
̶ Tarjolla on useita palvelutarjoajia
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Selvitys on tehty osana Tekesin rahoittamaa Sustainable Bioenergy
Solutions for Tomorrow (BEST) -tutkimusohjelmaa, jonka koordinoinnista
on vastannut CLIC Innovation.
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