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PassiivinenPassiivinen Semi-aktiivinenSemi-aktiivinen AktiivinenAktiivinen

Passiivinen - aktiivinen tunniste

• RFID tunnisteiden jako perustuen energialähteeseen
• Tuotekohtainen tunnistus pääasiassa passiivisilla tunnisteilla
• Aktiivisia ja semi-aktiivisia tunnisteita käytetään pidemmän lukuetäisyyden 

saavuttamiseksi.
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• Tunniste saa kaiken operointiin ja kommunikointiin tarvitsemansa
energian lukijalaitteelta

• Eri taajuuksilla eri ominaisuudet
• Kommunikaationopeus kasvaa taajuuden mukaan

Passiiviset tunnisteet

LF 125 kHzLF 125 kHz HF 13.56 MHzHF 13.56 MHz UHF 868 MHzUHF 868 MHz
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LF- ja HF tekniikka

• Induktiivinen kytkös (antennit keloja)
• Tyypillinen lukuetäisyys 5 – 20 cm
• Maksimi lukuetäisyys n. 1m
• Yhtenäinen, antennin kelasta riippuva lukualue
• Toimivat hyvin vesipitoisissa sovelluksissa
• Ei heijastuksia ympäristöstä, mutta esim. sähkömoottorit voivat häiritä

lukemista

LF  125 kHz

Kapselimaiset tunnisteet
Kelassa paljon kierteitä (>50)

-> valmistus kuparilankaa
kiertämällä

LF  125 kHz

Kapselimaiset tunnisteet
Kelassa paljon kierteitä (>50)

-> valmistus kuparilankaa
kiertämällä

HF  13.56 MHz

Tehokkaampi energian siirto
Pidempi lukuetäisyys

Nopeampi kommunikaatio

HF  13.56 MHz

Tehokkaampi energian siirto
Pidempi lukuetäisyys

Nopeampi kommunikaatio
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UHF tekniikka

• Käytetään monissa logistiikkasovelluksissa (EPC GEN2)
• Tyypillinen lukuetäisyys 2 – 4 m
• Kommunikointi perustuu sähkömagneettisten aaltojen takaisinsirontaan.
• Lukukenttä ei ole yhtä tasainen kuin induktiivisilla tunnisteilla

– Antennin keilan epätasaisuus & heijastukset ympäristöstä
• Soveltuu usean lukukentässä yhtä aikaa olevan tunnisteen lukemiseen
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Lukualue

Lukuetäisyyden määrittäminen ei ole yksiselitteistä

Vaikuttimet:
- Lukijan orientaatio
- Lukijan antennin koko
- Lukijan lähetysteho
- Tunnisteen koko
- Ympäröivät metallit

Lisäksi UHF alueella vaikuttaa:
- Ympäristön vesipitoisuus
- Ympäristön heijastukset
- Lukijan antennin polarisaatio
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Polarisaatio (UHF)

Luettavissa olevat
tunnisteet

• Antennista lähtevillä aalloilla on tietty värähtelysuunta (polarisaatio)
• Tyypillinen UHF tunniste on dipoli (kaksipäinen antenni, mikropiiri keskellä)

Dipolimaisen tunnisteen oltava:
• Kohtisuorassa lukijaan nähden
• Yhdensuuntainen aallon polarisaation     

(värähtelysuunnan) kanssa
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Lineaari- vs ympyräpolarisoitu antenni (UHF)

Ympyräpolarisaatio
– Värähtelysuunta kiertää kehää
– Enemmän vapautta tunnisteen 

orientaatiolle
– Puolet tehosta (-3dB) hävitään

tunnisteen hyödyntäessä vain 
yhtä värähtelysuunta

Ympyräpolarisaatio
– Värähtelysuunta kiertää kehää
– Enemmän vapautta tunnisteen 

orientaatiolle
– Puolet tehosta (-3dB) hävitään

tunnisteen hyödyntäessä vain 
yhtä värähtelysuunta

Lineaaripolarisaatio
– Etenee tasossa
– Tarkempi keila
– Optimaalinen tehon käyttö
– Pidempi lukuetäisyys

Lineaaripolarisaatio
– Etenee tasossa
– Tarkempi keila
– Optimaalinen tehon käyttö
– Pidempi lukuetäisyys

Antenni valitaan käyttötarpeen mukaanAntenni valitaan käyttötarpeen mukaan
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Haasteet puutavaralogistiikassa

Tunnistemateriaali
- Muovit hyviä eristeitä, ja soveltuvat antennin valmistukseen, mutta 

niiden joutuminen selluun ei-toivottua
- Tunnisteen valmistus sellu-ystävällisemmästä materiaalista

- Ei välttämättä vastaa suorituskyvyltään muovitunnistetta

Tunnistemateriaali
- Muovit hyviä eristeitä, ja soveltuvat antennin valmistukseen, mutta 

niiden joutuminen selluun ei-toivottua
- Tunnisteen valmistus sellu-ystävällisemmästä materiaalista

- Ei välttämättä vastaa suorituskyvyltään muovitunnistetta

Ympäristön olosuhteet
- Haastava toimintaympäristö laitteistolle etenkin hakkuupäässä

Ympäristön olosuhteet
- Haastava toimintaympäristö laitteistolle etenkin hakkuupäässä

Kiinnitys
- Tunnisteen kiinnitys pölkkyyn

- Pintaan vai pölkyn sisälle?
- Pölkyn päähän vai kylkeen?

- Kiinnityksestä aiheutuva viive minimoitava

Kiinnitys
- Tunnisteen kiinnitys pölkkyyn

- Pintaan vai pölkyn sisälle?
- Pölkyn päähän vai kylkeen?

- Kiinnityksestä aiheutuva viive minimoitava
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Passiivisten tunnisteiden rajoitteet

• Tunnisteen kyettävä keräämään riittävästi energiaa piirin toimintaan, sekä
antamaan riittävän vahva heijastus (UHF) kommunikointia varten

• Kaikki tunnistetyypit eivät yllä samaan lukuetäisyyteen
– Merkittävänä tekijänä tunnisteen antennin koko

• Maksimi lukuetäisyyden saavuttaminen edellyttää
– Tehokasta lukijaa ja lukijan antennia

• Antennin koko kasvaa taajuuden laskiessa
– Antenniin nähden optimaalisessa orientaatiossa olevaa tunnistetta

• Kädessä pidettävillä lukijoilla hyvin lyhyt lukuetäisyys
– Pienempi lukijan antenni
– Alhaisempi lähetysteho
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Aktiiviset ja semi-aktiiviset tunnisteet

Aktiiviset tunnisteet

• Korkea hinta

• Pieni lukijalaite mahdollinen

• Pitkä lukuetäisyys

Aktiiviset tunnisteet

• Korkea hinta

• Pieni lukijalaite mahdollinen

• Pitkä lukuetäisyys

Semi-aktiiviset tunnisteet
(semi-passiiviset, BAP )

• Aktiivisia tunnisteita 
alhaisempi hinta

• Lukijalaitteelta vaaditaan 
suurempi lähetysteho

• GEN 2 yhteensopivuus 
- Toiminta passiivisten

tunnisteiden rinnalla

Semi-aktiiviset tunnisteet
(semi-passiiviset, BAP )

• Aktiivisia tunnisteita 
alhaisempi hinta

• Lukijalaitteelta vaaditaan 
suurempi lähetysteho

• GEN 2 yhteensopivuus 
- Toiminta passiivisten

tunnisteiden rinnalla

• Erä- / yksilökohtainen tunnistus aktiivi- ja semi-aktiivitunnisteilla
• Passiivitunnisteita pidempi lukuetäisyys
• Valmistus pääasiassa piirilevylle
• Tarramaisia tunnisteita uusien paperiparistojen myötä
• Hintojen lasku suurempien valmistuserien ja standardoinnin myötä

• Erä- / yksilökohtainen tunnistus aktiivi- ja semi-aktiivitunnisteilla
• Passiivitunnisteita pidempi lukuetäisyys
• Valmistus pääasiassa piirilevylle
• Tarramaisia tunnisteita uusien paperiparistojen myötä
• Hintojen lasku suurempien valmistuserien ja standardoinnin myötä
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RFID tunnisteiden testaus

UHF
– Luettavuus eri suunnista
– Luettavuus eripaksuisilla pölkyillä
– Kosteuden vaikutus

• Kuivahtanut / tuore pölkky
• Vertaus vedellä täytettyyn sekä

tyhjään astiaan
–Jäätymisen sekä lumi- ja jääpeitteen 
vaikutus
– Kolhittu sekä niitattu tunniste

UHF
– Luettavuus eri suunnista
– Luettavuus eripaksuisilla pölkyillä
– Kosteuden vaikutus

• Kuivahtanut / tuore pölkky
• Vertaus vedellä täytettyyn sekä

tyhjään astiaan
–Jäätymisen sekä lumi- ja jääpeitteen 
vaikutus
– Kolhittu sekä niitattu tunniste

LF
Verrattiin eri tunnistemallien 

luettavuutta liikkeestä:
Naula – kapseli – kiekko

LF
Verrattiin eri tunnistemallien 

luettavuutta liikkeestä:
Naula – kapseli – kiekko

HF
Tutkittiin tarramaisia tunnisteita ja 

arvioitiin niiden kestävyyttä

HF
Tutkittiin tarramaisia tunnisteita ja 

arvioitiin niiden kestävyyttä

Testeissä passiivisia tunnisteita (UHF, HF, LF)
Testien pääpaino UHF tunnisteilla

Lukuetäisyys riippuvainen sovelluksesta, mitä saavutettavissa pölkyn kyljestä?
UHF tekniikka kehittynyt merkittävästi, mikä on tämän hetkinen tilanne?

Testeissä passiivisia tunnisteita (UHF, HF, LF)
Testien pääpaino UHF tunnisteilla

Lukuetäisyys riippuvainen sovelluksesta, mitä saavutettavissa pölkyn kyljestä?
UHF tekniikka kehittynyt merkittävästi, mikä on tämän hetkinen tilanne?
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Testilaitteisto (UHF)

• UHF-lukijat:
– Elektrobitin RFID-lukija (impinj speedway) / Elektrobit Oy
– Sirit Infinity 510 / Finn-ID Oy

• UHF-tunnisteet
– UPM-Raflatac
– Avery-Dennison

Rafsec Frog

Rafsec Dogbone

Rafsec G2

AD - 612

AD - 421

AD - 222

AD - 820 AD - 811
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Kuinka testata tunnisteen luettavuutta?

- Todellisessa sovelluksessa vaaditaan hyvää lukuvarmuutta
- Pisin saavutettu lukuetäisyys ei ole käytännön lukuetäisyys

- Lukijan säteily jakautuu etäisyyden mukaan lähi- ja kaukokenttään
- Kentät poikkeavat hieman ominaisuuksiltaan

- Laitteet optimoitu toimimaan kaukokentässä (UHF ~ >0.5 m)
- (Ei kuitenkaan estä käyttöä lähikentässä)

- Lukemista rajoittaa tunnisteen energiansaanti
- Tunnisteen mikropiiri tarvitsee riittävän virran aktivoituakseen
- Etäisyyttä voidaan simuloida laskemalla lähetystehoa
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Tunnisteiden testaus

Testien suoritus Staubli rx60 
robottikäsivarren avulla
-Lukijan antenni kiinnitettynä robottiin
-Robotilla suoritetaan toistuvia 
liikesarjoja
-Testit häiriöltä suojaamattomassa 
laboratorioympäristössä

Testien suoritus Staubli rx60 
robottikäsivarren avulla
-Lukijan antenni kiinnitettynä robottiin
-Robotilla suoritetaan toistuvia 
liikesarjoja
-Testit häiriöltä suojaamattomassa 
laboratorioympäristössä

Tunnisteen luettavuuden mittaus pienimmän lukemiseen 
vaaditun lähetystehon perusteella
-Lähetystehoa lasketaan joka mittauskohdassa kunnes tunniste ei 
ole enää luettavissa
-Vaaditusta lähetystehosta nähdään minkä verran pelivaraa on 
käytettävissä

Tunnisteen luettavuuden mittaus pienimmän lukemiseen 
vaaditun lähetystehon perusteella
-Lähetystehoa lasketaan joka mittauskohdassa kunnes tunniste ei 
ole enää luettavissa
-Vaaditusta lähetystehosta nähdään minkä verran pelivaraa on 
käytettävissä
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Robotin liikesarjat
Lineaarinen liike

- Antenni kaiken aikaa kohtisuorassa 
tunnisteeseen nähden

- Robotilla tehtävän liikkeen pituus 90 cm
- Mittausaluetta muutetaan siirtämällä

tunniste alkuetäisyydelle (60 – 100 cm)
- Esim. 60 cm alkuetäisyydellä

mittausalue 60 – 150 cm
- Antennin kierto akselin ympäri

- Antenni kaiken aikaa kohtisuorassa 
tunnisteeseen nähden

- Robotilla tehtävän liikkeen pituus 90 cm
- Mittausaluetta muutetaan siirtämällä

tunniste alkuetäisyydelle (60 – 100 cm)
- Esim. 60 cm alkuetäisyydellä

mittausalue 60 – 150 cm
- Antennin kierto akselin ympäri
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Robotin liikesarjat
Kaareva liike

- Kaareva antennin tasolla tapahtuva 
liike 200°-300°

- Liikkeen säde 60cm (muutettavissa)
- Testikappale pystyssä tai poikittain
- Tunniste päässä tai kyljessä

- Kaareva antennin tasolla tapahtuva 
liike 200°-300°

- Liikkeen säde 60cm (muutettavissa)
- Testikappale pystyssä tai poikittain
- Tunniste päässä tai kyljessä
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Luettavuus eri materiaaleissa (UHF)

Kostea pölkky

Tyhjä astia

Nesteastia

Kuiva pölkky

Tunniste:  Rafsec G2
Pölkky: Vaihteleva
Liike: Kaari
Etäisyys: 60 cm

Tunniste:  Rafsec G2
Pölkky: Vaihteleva
Liike: Kaari
Etäisyys: 60 cm

Neste- & tyhjä astia
läpimitta 28cm

Kostea pölkky
läpimitta 26cm
Kosteudet:

Sydänpuu n. 30%
Pintapuu n. 60%

Kuiva pölkky
läpimitta 26cm
Kosteudet:

Sydänpuu n.24%
Pintapuu n. 28%

Neste- & tyhjä astia
läpimitta 28cm

Kostea pölkky
läpimitta 26cm
Kosteudet:

Sydänpuu n. 30%
Pintapuu n. 60%

Kuiva pölkky
läpimitta 26cm
Kosteudet:

Sydänpuu n.24%
Pintapuu n. 28%

Luettavuutta verrattiin eri 
materiaalien välillä
Neste- ja tyhjä astia toimivat 
referensseinä
Kostea pölkky asettuu 
lähelle nesteastian tasoa

Luettavuutta verrattiin eri 
materiaalien välillä
Neste- ja tyhjä astia toimivat 
referensseinä
Kostea pölkky asettuu 
lähelle nesteastian tasoa
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Pintakosteus (UHF)
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Pyyhe

Pinni

Tunniste:  Rafsec G2
Pölkky: Kostea
Liike: Kaari
Etäisyys: 30 cm

Tunniste:  Rafsec G2
Pölkky: Kostea
Liike: Kaari
Etäisyys: 30 cm

Pyrittiin simuloimaan huonointa mahdollista 
olosuhdetta kastelemalla pölkkyä

- Tunniste hankala pitää suorana (pinnit)
- Käsipyyhe sitomaan nestettä
- Tunniste luettavissa, mutta vain läheltä

Pyrittiin simuloimaan huonointa mahdollista 
olosuhdetta kastelemalla pölkkyä

- Tunniste hankala pitää suorana (pinnit)
- Käsipyyhe sitomaan nestettä
- Tunniste luettavissa, mutta vain läheltä
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Jää ja Lumi (UHF)

Jäinen pölkky + lumi

’Tuore’ pölkky

Tunniste:  Rafsec G2
Pölkky: Tuore tai jäinen
Liike: Kaari
Etäisyys: 60 cm

Tunniste:  Rafsec G2
Pölkky: Tuore tai jäinen
Liike: Kaari
Etäisyys: 60 cm

Tunnisteiden lukemista testattiin jäisistä pölkyistä, sekä
jäisistä pölkyistä joiden päällä oli lumi tai jää kerros
-Jäiset pölkyt huomattavasti tuoreita pölkkyjä paremmin 
luettavissa huolimatta jää- tai lumikerroksesta
-Kiinteässä muodossa oleva vesi ei juuri haittaa lukemista
-Hyvin märkä lumi voi aiheuttaa ongelmia

Tunnisteiden lukemista testattiin jäisistä pölkyistä, sekä
jäisistä pölkyistä joiden päällä oli lumi tai jää kerros
-Jäiset pölkyt huomattavasti tuoreita pölkkyjä paremmin 
luettavissa huolimatta jää- tai lumikerroksesta
-Kiinteässä muodossa oleva vesi ei juuri haittaa lukemista
-Hyvin märkä lumi voi aiheuttaa ongelmia
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Kiinnitys niiteillä (UHF)
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Staples through tag vs no staples - rafsec dogbone - dry log - 60cm
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Tunniste:  Dogbone
Pölkky: Kuiva
Liike: Kaari
Etäisyys: 60 cm

Tunniste:  Dogbone
Pölkky: Kuiva
Liike: Kaari
Etäisyys: 60 cm

Tunnisteen kiinnitys pölkkyyn niitillä testattiin muutamassa 
tapauksessa
Tunnisteen reunalla oleva niitti ei oletettavasti vaikuta 
lukemiseen
Lukeminen onnistui hyvin myös niittien mennessä antennin 
läpi (kuvassa)

Tunnisteen kiinnitys pölkkyyn niitillä testattiin muutamassa 
tapauksessa
Tunnisteen reunalla oleva niitti ei oletettavasti vaikuta 
lukemiseen
Lukeminen onnistui hyvin myös niittien mennessä antennin 
läpi (kuvassa)
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Vasaroitu tunniste (UHF)
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Hammered vs untouched tag - rafsec G2 - big dry log - 60cm
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Tunniste:  Rafsec G2
Pölkky: Kuiva
Liike: Kaari
Etäisyys: 60 cm

Tunniste:  Rafsec G2
Pölkky: Kuiva
Liike: Kaari
Etäisyys: 60 cm

Tunnisteen antennia hakattiin metallivasaralla
- Antenni kestää hyvin mutta tunniste irtoaa helposti 

saadessaan iskuja
- Tunnisteen keskellä oleva mikropiiri voi kestää

muutaman iskun

Tunnisteen antennia hakattiin metallivasaralla
- Antenni kestää hyvin mutta tunniste irtoaa helposti 

saadessaan iskuja
- Tunnisteen keskellä oleva mikropiiri voi kestää

muutaman iskun

- Mikropiirin hajoaminen tai liitoksen 
irtoaminen johtaa tunnisteen mykistymiseen

- Mikropiirin hajoaminen tai liitoksen 
irtoaminen johtaa tunnisteen mykistymiseen
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Tunnisteiden kestävyys

UHF HF

Hyvä Hyvä

KuollutVajaa

Vaurion jälkeinen luettavuus:

Vasarointikokeilujen perusteella tunnisteet ovat kohtalaisen kestäviä
Heikko kohta löytyy antennin ja mikropiirin liitoksesta
Kelamaisissa HF ja LF tunnisteissa kelan katkeaminen mykistää tunnisteen

Vasarointikokeilujen perusteella tunnisteet ovat kohtalaisen kestäviä
Heikko kohta löytyy antennin ja mikropiirin liitoksesta
Kelamaisissa HF ja LF tunnisteissa kelan katkeaminen mykistää tunnisteen
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Päätelmät UHF testeistä

Kaupalliset UHF tunnisteet (0.07 – 0.2 €)
Tunniste saadaan luettua lukijan ollessa riittävän lähellä

- Esim. puutavaran liikkuessa kuljettimella
Luettavuus paranee puutavaran ollessa jäässä

- Lumi tai jääkerros eivät merkittävästi haittaa lukemista
Tunnisteiden luettavuus säilyi kolhujen ja niitillä kiinnityksen tapauksessa

- Tunnisteen mikropiiri heikko kohta

Kaupalliset UHF tunnisteet (0.07 – 0.2 €)
Tunniste saadaan luettua lukijan ollessa riittävän lähellä

- Esim. puutavaran liikkuessa kuljettimella
Luettavuus paranee puutavaran ollessa jäässä

- Lumi tai jääkerros eivät merkittävästi haittaa lukemista
Tunnisteiden luettavuus säilyi kolhujen ja niitillä kiinnityksen tapauksessa

- Tunnisteen mikropiiri heikko kohta

Sovellettavissa olevia 
lukuetäisyyksiä:

Märkä pölkky: ~ 30cm
Tuore pölkky: ~ 60cm
Jäinen pölkky: ~ 100cm
Kuivahko pölkky: ~ 120cm

Sovellettavissa olevia 
lukuetäisyyksiä:

Märkä pölkky: ~ 30cm
Tuore pölkky: ~ 60cm
Jäinen pölkky: ~ 100cm
Kuivahko pölkky: ~ 120cm
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Yhteenveto

• Vastaanottopaikalla tapahtuva puutavaran tunnistus pystytään toteuttamaan 
niin LF, HF kuin UHF tekniikalla

• Induktiivisista tekniikoista HF on LF tunnisteita suositeltavampi vaihtoehto
• Kaupalliset RFID tunnisteet eivät sellaisenaan sovellut kovin hyvin 

puutavaran tunnistukseen 
• UHF tunnisteilla ei päästä samoihin lukuetäisyyksiin kuin muualla 

logistiikassa. Saavutettavissa kuitenkin LF ja HF tunnisteita pidempi 
lukuetäisyys jota mahdollista parantaa kehittämällä tunnisteet 
käyttöympäristön vaatimukset huomioiden
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