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TIIVISTELMÄ 

 

Työssä suunniteltiin RFID lukija, joka perustuu STMicroelectronics:n 

CR95HF-piiriin ja STM32L151-mikrokontrolleriin. Lukijalaite on suunniteltu 

helpottamaan antennin koon ja muodon kehitystyötä. Lukijapiirin voi asettaa 

tuottamaan pelkkää 13,56 MHz:n kantoaaltoa, kommunikoimaan ISO 15693 

standardin mukaisen tunnisteen kanssa tai lepotilaan. Kantoaaltomoodissa 

voidaan todentaa, että antennin sovitus (tai EMI -piiri + sovituspiiri) on 

onnistunut sekä epätoivotut harmoniset suodattuvat pois. Lukutilassa 

mikrokontrolleri kommunikoi lukijapiirin kanssa ja ilmoittaa onnistuneen 

tunnisteen lukutapahtuman LED:n avulla. 

Laiteeseen kehitettiin lukijapiirin ja mikrokontrollerin sisältävä moduuli sekä 

kolme antennityyppiä. Antennit sijaitsevat erillisillä moduuleilla, joita on 

yhteensä kuusi kappaletta. Ensimmäiset kolme antennimoduulia sisältää 

induktiivisen antennin sekä impedanssisovituspiirin ja jälkimmäiset kolme 

myös EMI-suodattimen. Jokaisesta antennimoduulista esitetään mittaus- ja 

simulointituloksia sekä oikea tunnisteen lukutapahtuma maksimietäisyydellä. 
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ABSTRACT 

The purpose of this thesis work is to design a RFID reader that is based on 

STMicroelectronics CR95HF and STM32L151 IC`s. The main function of the 

reader is to help development of new antenna types. There are three operating 

modes: carrier wave generation, communication mode with an ISO 15693 tags 

and hibernate state. In carrier wave mode it is possible to verify that the 

impedance matching (or Emi –filter + impedance matching) is working as 

intended and spurious emissions are filtered. When ISO 15693 communication 

mode is activated the microcontroller sends and receives data from the RFID –

chip and a successful read event is notified by blinking of a LED. 

The device consist a separate module for the IC`s and three different types of 

antennas. The antennas were placed on six separate modules that can be 

attached to the IC module. First three of the modules contain inductive antenna 

and impedance matching network. Latter three will also contain an EMI –filter. 

Measurement and simulation results as well as maximum reading distance will 

be presented for each antenna type. 

 

Key words: RFID reader, RFID antenna, impedance matching network, EMI-

filter 
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1. JOHDANTO 
 

Automaattisilla tunnistusmenetelmillä voidaan kerätä tietoa ihmisistä, eläimistä, 

tuotteista ja tavaroista sekä niiden liikkumisesta. Niitä käytetään yleisesti useilla eri 

toimialoilla kuten logistiikassa, tuotannossa, teollisuudessa ja palveluissa. 

Yleisin vastaantuleva tunnistusmenetelmä on viivakoodi joka edullisen hintansa ja 

helppokäyttöisyytensä myötä käynnisti alan kehityksen jo lähes neljä 

vuosikymmentä sitten. Muita uudempia käytettyjä tekniikoita ovat biometrinen 

tunnistus, optinen merkintunnistus (OCR), äänentunnistus, älykortit, magneettinauhat 

ja radiotaajuinen etätunnistus (RFID). Jokaisella tekniikalla on omat hyvät 

käyttöalueensa, mutta viivakoodin yleisyyteen muut menetelmät eivät ole päässeet. 

Viivakoodilla on kuitenkin rajoittavana tekijänä tallennettavan tiedon määrän vähyys 

ja uudelleenohjelmoinnin mahdottomuus. 

Teknisesti optimaalinen ratkaisu viivakoodin puutteisiin on tiedon tallentaminen 

mikropiirille. Sähköisesti luettavia älykortteja, kuten pankki- ja puhelinkortit, onkin 

käytetty laajamittaisesti jokapäiväisessä elämässä. Älykortin vaatima fyysinen 

kontakti on kuitenkin moniin muihin käyttötarkoituksiin epäkäytännöllinen ja 

mikropiirin langaton tiedonsiirto tuo niihin joustavuutta. Radiotaajuisia tunnisteita 

pidetään viivakoodin seuraajana, mutta tähän mennessä ne eivät ole pystyneet 

kilpailemaan hinnaltaan viivakoodin kanssa. Yleisesti tavoitteena on saada painettua 

tunnisteiden kustannukset muutamaan senttiin kappaleelta. Radiotaajuisten 

tunnisteiden hintaa voidaan alentaa tuottamalla niiden käyttöenergia lukijalaitteella, 

jolloin tunnisteen toimintaan tarvitaan vain itse piisiru ja oikein suunniteltu antenni. 

Lisäksi alati kehittyvä puolijohdeteollisuus mahdollistaa uusien ominaisuuksien 

lisäämisen koon ja kustannusten pienentyessä. Vuonna 2000 RFID-markkinoiden 

arvo oli noin 900 miljoonaa USD ja vuonna 2011 6,37 miljardia [1 s.1, 2]. 

RFID-tunnisteet voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan: aktiivisiin, puolipassiivisiin 

ja passiivisiin. Aktiiviset ja puolipassiiviset tunnisteet sisältävät oman 

energianlähteen, ja niillä on suurempi toimintasäde passiivisiin tunnisteisiin 

verrattuna. Passiivisten tunnisteiden käyttö edellyttää lukijalaitteen viemisen 

tunnisteen lähelle, jolloin sekä tieto että käyttöenergia välittyy lukijalaitteen 

tuottaman magneetti tai sähkömagneettisen kentän avulla. Magneettikentän 

induktiiviseen kytkeytymiseen perustuvat lukijat ja tunnisteet toimivat 120 - 150 kHz 

LF- tai 13,56 MHz HF-taajuudella. 

Tässä työssä rakennetaan kaupalliseen piiriin pohjautuva laite, joka käyttää 13,56 

MHz:n keskitaajuutta. Laitteen tarkoitus on helpottaa piirin tarvitseman antennin 

suunnittelua ja mittauksia. Laite suunnitellaan joustavaksi, jolloin eri tyyppisten 

antenniratkaisujen testaaminen ja uuden ohjelmiston kehittäminen on helppoa. Koko 

systeemi tulee käsittämään lukijamoduulin, ja siihen liitettäväksi kolme erityyppistä 

antenniratkaisua. Ohjelmisto suunnitellaan tukemaan ISO 15693 standardin mukaista 

tiedonsiirtoa ja testitunnisteena käytetään luottokortin kokoista ID-1-formaatin 

tunnistetta. 

Lukija suunnitellaan käyttäen yleisiä saatavilla olevia elektroniikkakomponentteja 

ja kaksipuoleista piirilevyä, joten sen voi nopeasti ja edullisesti rakentaa 

harrastuspohjaltakin.  Esimerkkiohjelmisto, piirikaavio ja piirikuvio tulevat 

vapaaseen käyttöön. 
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2. MAGNEETTIKENTTÄ, INDUKTIIVINEN 

KYTKEYTYMINEN JA INDUKTANSSI 
 

Valtaosa RFID-systeemeistä perustuu induktiiviseen kytkeytymiseen. Kyseessä on 

luonnonilmiö, jossa kahden johtimen sanotaan olevan induktiivisesti kytkeytyneitä, 

kun ensimmäisen johtimen läpikulkevan virran muutos muodostaa 

jännitepotentiaalin toisen johtimen päiden välille. Passiivisesti luettava tunniste saa 

siis käyttöjännitteensä tunnisteessa olevalta antennilta, joka on sijoitettu lukijalaitteen 

antennin tuottamaan vaihtuvaan magneettikenttään. Tämän luvun tiedot ovat kerätty 

lähteistä [1, 3]. 

 

2.1. Magneettikentän voimakkuus 

 

Jokainen liikkuva varaus muodostaa ympärilleen magneettikentän. Magneettikentän  

voimakkuutta H mitataan yksiköllä A/m. Yleisessä muodossa voidaan kirjoittaa, että 

magneettikentän voimakkuuden polkuintegraali suljetun käyrän yli on sama kuin 

virtojen summa sen sisällä. 

 

 ∑   ∮     (1) 

 

Tästä voidaan johtaa kaavat magneettikentän voimakkuuksille erityyppisten 

johdinten tapauksessa. 

Suorassa johtimessa kenttäviivat kiertävät etäisyydellä x myötäpäivään johtimen 

ympärillä katsottuna virran I kulkusuuntaan, ja magneettikentän voimakkuudelle 

voidaan kirjoittaa yhtälö 

 

   
 

   
 (2) 

 

2.1.1. Magneettikenttä käämissä 

Sylinterimäisessä kelassa kenttäviivat kulkevat sen keskiakselin suuntaisesti ja 

kaareutuvat sylinterin ympärille. Kentänvoimakkuus mitataan tyypillisesti sylinterin 

keskiakselilla etäisyydellä x, ja sille voidaan laskea arvo kaavan 

 

   
    

 √        
 (3) 

 

mukaisesti, jossa I on johtimessa kulkevan virran neliöllinen keskiarvo, N on käämin 

kierrosten määrä ja R on säde. Vapaassa tilassa lähikentän vaimentuminen on noin  

60 dB dekadilla, ja se tasaantuu 20 dB:iin kaukokenttään mennessä, jossa 

sähkömagneettinen aalto syntyy. Kuvasta 1 voidaan nähdä magneettikentän 

muodostuminen suoran johtimen ja pyöreän käämin tapauksissa.  
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Kuva 1. Magneettikenttän kenttäviivat suorassa johtimessa ja pyöreässä käämissä. 

 

Suorakulmaisessa käämissä magneettikentän voimakkuus voidaan laskea kaavalla 

 

   
    

  √(
 
 )

 

 (
 
 )

 

   

 (
 

(
 
 )

 

   

 
 

(
 
 )

 

   

)   (4) 

 

jossa x on etäisyys käämin keskipisteestä kohtisuoran sen tasoa vasten ja w sekä h 

ovat käämin sivujen mitat. Tämän tyyppistä antennia käytetään usein RFID-

systeemien lähetinantennina. 

Kaavoista (3) ja (4) voidaan piirtää kuvaajat, joista havaitaan magneettikentän 

vaimentuminen etäisyyden kasvaessa. Kuvasta 2 nähdään, että pinta-alaltaan ison 

antennin magneettikenttä vaimentuu hitaammin pieneen verrattuna, mutta pieni 

antenni voi tuottaa suuria kentänvoimakkuuksia hyvin lähellä. Kaikissa tapauksissa 

virta      on 0,07A. 

 

 

Kuva 2. Magneettikentän voimakkuus H eri tyyppisten antennien läheisyydessä  

etäisyyden x funktiona.                                                                                  

http://www.oulu.fi/yliopisto/
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2.1.2. Magneettivuo ja magneettivuon tiheys 

 

Magneettivuo Φ ilmaisee magnetismin määrää. Se kuvaa, esimerkiksi 

sylinterimäisen kelan sisällä kulkevien, magneettisten vuoviivojen kokonaismäärää. 

Magneettivuon tiheydellä B ilmaistaan pinta-alan A läpi kulkevien vuoviivojen 

tiheyttä. Sille ja magneettivuolle voidaan esittää yhteys 

 

   ∫     
 

  (5) 

 

Magneettivuon tiheys ja magneettikentän voimakkuus liittyvät toisiinsa 

ympäröivän materiaalin kautta kaavan 

 

            (6) 

 

mukaan, jossa   (           

 
) on magneettivakio ja    materiaalin 

suhteellinen permeabiliteetti. Usein RFID-sovelluksissa antennit sijaitsevat vapaassa 

tilassa jolloin     . 

 

2.2. Induktiivinen kytkeytyminen 

Vaihtuva virta johtimessa tai käämissä aiheuttaa vaihtuvan magneettikentän 

kappaleen 2.1 mukaisesti. Faradayn laki määrittää että johdinsilmukkaan, jonka läpi 

kulkee vaihtuva magneettikenttä, indusoituu vaihtuva jännite. 

Kuvassa 3 on esitetty yksinkertaistettu rakenne lukijan ja tunnisteen välisestä 

induktiivisesta kytkeytymisestä. 

 

 

Kuva 3.  Lukijan ja tunnisteen välinen tehon- ja tiedonsiirto käyttäen induktiivista 

kytkeytmistä.                                                                                                     
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Tunnisteen antenniin indusoituvan vaihtuvan jännitteen V ja ajan mukaan 

vaihtuvan magneettikentän   välille voidaan kirjoittaa yhtälö 

 

     
  

  
   (7) 

 

jossa N on tunnisteen antennin kierrosten lukumäärä. Negatiivinen kerroin ilmaisee, 

että indusoitunut jännite vastustaa magneettikenttää joka tuottaa sen. 

Kaavaa (5) tarkastelemalla voidaan havaita, että indusoitunut jännite riippuu 

antennin asennosta magneettikentän suuntaan nähden. Suurin vuo kulkee 

vastaanottavan antennin läpi, kun se on samansuuntainen lähettävän antennin kanssa. 

Tämä tilanne johtaa suurimpaan indusoituneeseen jännitteeseen ja myös suurimpaan 

lukuetäisyyteen. 

Olettaen että tunniste on vapaassa tilassa kohtisuoraan lukija-antennin kanssa 

yhteisellä keskiakselilla kuten kuvassa 3 ja sen läpi kulkee homogeeninen 

sinimuotoinen magneettikenttä, voidaan yhtälöitä (3), (5) ja (7) käyttäen johtaa 

yleinen muoto tunnisteantenniin indusoituneen jännitteen kaavalle 

 

             (8) 

 

jossa A on antennin poikkipinta-ala, N kierrosten lukumäärä, Q hyvyysluku, 

           kulmataajuus ja H magneettikentän voimakkuus. Tämän kaavan avulla 

voidaan tehdä suuntaa-antavia mittauksia todellisten lukijoiden ja tunnisteiden 

välisestä toiminnasta. Lukija-antennin ja tunnisteen ekvivalenttiset piirimallit ovat 

havainnollistettu kuvassa 4. Kuvan vastus Rp ja kondensaattori Cp esittävät 

antennikäämin sisäistä resistanssia ja parasiittistä kapasitanssia, Rt ja Ct 

tunnistepiirin sisäistä resistanssia sekä kapasitanssia ja Ut kelaan L2 indusoitunutta 

jännitettä. 

 

 

 

Kuva 4. Lukijan ja tunnisteen välinen yksinkertaistettu piirimalli. 
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2.2.1. Resonanssi 

 

Tunnisteen antenniin indusoituneesta vaihtojännitteestä muodostetaan itse 

tunnistepiirille tasasuunnattu käyttöjännite. Tunnisteen kyky aktivoitua riippuu siis 

suoraan antennin napojen välille muodostuvasta jännitteestä. Jos antennikäämin 

rinnalle lisätään oikein mitoitettu kapasitanssi, muodostuu rinnakkaisresonanssipiiri, 

joka kasvattaa huomattavasti indusoitunutta jännitettä. Tunnistepiireissä on 

tyypillisesti tietty sisäinen kapasitanssi Ct, joka kytketään sitä varten suunniteltuun 

antenniin Thomsonin yhtälön mukaan 

 

    
 

  √    
   (9) 

 

jossa    on antennin induktanssi ja    tunnisteen viritystaajuus, joka ei välttämättä 

ole täsmälleen sama kuin lähettimen keskitaajuus    [1 s.72]. Samaa periaatetta 

käytetään myös nostamaan lukijan tuottamaa jännitettä. 

 

2.2.2. Hyvyysluku 

 

Hyvyysluvulla ilmaistaan resonanssipiirin virran ja jännitteen vahvistusta. Yhtälöä 

(8) tarkastelemalla voidaan todeta, että suuri hyvyysluku kasvattaa tunnistepiirin 

jännitettä. Sanallisesti esitettynä se kuvaa värähtelijän yhden jakson varastoituneen ja 

häviävän energian suhdetta tai RLC-piirin reaktanssin ja resistanssin suhdetta. Sekä 

lukijalaite että tunniste käyttävät Q-lukua kasvattamaan resonanssijännitettä. Kuvan 

4 esimerkkipiirin tapauksessa hyvyysluku on mahdollista laskea kaavalla 

 

   
 

  
     

    
  

   (10) 

 

Energiansiirron ja tunnisteen aktivoitumisetäisyyden kannalta suuri Q-luku olisi 

toivottava. Lukija ja tunniste käyttävät kuitenkin samaa magneettikenttää energian 

sekä tiedon välittämiseen ja hyvyysluku on kääntäen verrannollinen tiedonsiirron 

kaistanleveyteen B 

 

 
  

  
 

   

 

(11) 

Lukijan ja tunnisteen suunnittelussa onkin otettava huomioon tiedonsiirron 

vaatima kaistanleveysvaatimus. Esimerkiksi 13,56 MHz:n keskitaajuudella toimivat 

ISO 15693 standardin mukaiset laitteet tarvitsevat maksimissaan 484,28 kHz:n 

kaistanleveyden [4], joka rajoittaa Q-luvun suurimmaksi arvoksi 28. Hyvyysluvun ja 

kaistanleveyden yksityiskohtainen tarkastelu on kuitenkin tämän työn aihepiirin 

ulkopuolella. 
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2.3. Induktanssi ja resistanssi 

 

LF- ja HF-alueen RFID-lukijoiden ja tunnisteiden suunnittelussa erityyppisten 

käämien induktanssien arvioiminen on luonnollisesti tärkeässä osassa. Lukijoissa 

voidaan käyttää, käyttötarkoituksesta riippuen, usean tyyppisiä antennirakenteita 

kuten putki-, piirilevy- ja liuska-antenneja [5]. Tunnisteissa pyritään usein pieneen 

kokoon ja antennit voivat olla esimerkiksi ilmasydämisiä käämilanka-antenneja, 

ferriittiytimen ympärille kierretty johdin tai hyvin joustavia kalvoantenneja. 

Kaikilla johtimilla on tietty ominaisinduktanssi, joka riippuu johtimen muodosta, 

dimensioista ja ympäröivästä materiaalista. Suoran ilmassa kulkevan johtimen 

induktanssi saadaan laskettua johtimen pituuden   [cm] ja paksuuden   [cm] avulla 

kaavalla [3] 

 

 
          (  (

  

 
)  

 

 
)   

 

(12) 

 

Johtimen kiertäminen usean kierroksen käämiksi kasvattaa induktanssia suoraan 

johtimeen verrattuna ja ferromagneettisen ytimen lisääminen käämin sisälle voi 

kasvattaa induktanssia vielä tuhansia kertoja suuremmaksi. 

Tässä työssä käytettävät lukija- ja tunnisteantennit ovat tyypiltään vapaassa tilassa 

toimivia pyöreitä ja suorakulmaisia silmukka-antenneja, jotka on suunniteltu 

lähitunnistuksen käyttötarkoituksiin. 

 

2.3.1. Induktanssi pyöreässä ja suorakulmaisessa silmukassa 

 

HF-alueen antennien induktanssien arvioimiseksi on kehitetty useita menetelmiä ja  

tietokoneohjelmia. On todettava, että saman tyyppiselle antennille löytyy useita  

laskukaavoja jotka tuottavat vaihtelevia tuloksia. Hyvä antennisuunnittelu 

edellyttääkin huolellisesti toteutettuja induktanssin mittauksia lasku- ja 

simulointituloksia tukemaan. Kuvassa 5 on rakennekuvat työssä käytettävistä 

suorakulmaisista antennityypeistä, ja niiden induktanssien laskemiseksi voidaan 

käyttää kaavaa  

 

 

     
    

 
[         √         (

  √     

 
)

    (
  √     

 
)     (

  

 
)     (

  

 
)]   

(13) 

 

jossa N on kierrosten lukumäärä, w leveys, h korkeus ja z johtimen säde [6]. Tämän 

tyyppisten suorakulmaisten planaariantennien arvioimiseksi on kehitetty myös 

STMicroelectronics:n puolesta ilmainen työkalu [7], jolla voidaan saavuttaa 

kohtalaisen tarkkoja tuloksia. 

Kuvan 1 mukaisen silmukan tapauksessa induktanssin arviointi onnistuu yhtälöllä 
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(14) 

 

joka antaa tuloksen suoraan mikrohenryinä. Silmukan säde R ja paksuus d syötetään 

senttimetreinä.  

 

 

Kuva 5. Lukijalaitteeseen kiinnitettävät antennit. 

2.3.2. Käämin resistanssi 

Kaikkiin todellisiin käämeihin liittyy johtimen aiheuttama ominaisvastus    . 

Tasavirralla vastus määräytyy suoraan johtimen johtavuuden  , pituuden   ja säteen 

  mukaan ja virtatiheys on sama koko johtimen alalla. Kun johtimessa kulkee 

vaihtovirta sen keskipisteen magneettikenttä kasvaa taajuuden funktiona, ja sen 

seurauksena myös keskialueen reaktanssi suurenee. Tämä aiheuttaa tilanteen, jossa 

suurin osa varauksista kulkee johtimen reunalla. Tätä ilmiötä kutsutaan pintailmiöksi 

ja syvyys jossa kulkee 63% varauksista on nimeltään pintasyvyys. Pintailmiö 

riippuu, paitsi taajuudesta  , johtimen permeabiliteetista   ja johtavuudesta  . Sen 

seurauksena johtimen efektiivinen johtavuusala pienenee ja resistanssi kasvaa. 

Pintasyvyyden voi laskea kaavalla  

 

 
  

 

√    
  

 

(15) 

Esimerkiksi kuparin tapauksessa (                

 
            

 
) 

pintasyvyys 13,56 MHz:n taajuudella on 17,9   . Kasvanutta johtimen resistanssia 

    voi approksimoida yhtälöllä  

 

     
 

     
  

 

(16) 
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3. IMPEDANSSISOVITUS, EMI SUODATUS JA ISO/IEC JTC 1 
 

Elektroniikassa impedanssisovituksella tarkoitetaan lähde- ja kuormapiirin 

impedanssien sovittamista tehonsiirron maksimoimiseksi tai heijastusten 

minimoimiseksi [8]. Tehonsiirron kannalta lähteen      impedanssi tulee olla yhtä 

suuri kuin kokonaiskuorman       impedanssin kompleksikonjugaatti      
  

 

 
          

    
 

(17) 

Lähteen ja kuorman impedanssit poikkeavat usein toisistaan ja ehdon (17) 

täyttämiseksi niiden väliin tarvitaan erillinen sovituspiiri. Kuvassa 6 on esitetty 

yleinen tapaus signaalilähteen, sovituspiirin ja kuorman lohkokaaviosta. Tyypillisesti 

laitteet, kaapelit ja liittimet suunnitellaan 50 Ω:n impedanssille, jolloin ne ovat 

yhteensopivia ja niiden valmistus on edullista.  

 

 

Kuva 6. Impedanssisovitus. 

3.1. Induktiivisen kuorman sovitus 

Induktiivisen käämin ominaisimpedanssi on muotoa  

 

 
             

 
(18) 

jossa    on käämin ominaisresistanssi ja    induktanssi. Tämän tyyppisen kuorman 

sovittaminen signaalilähteeseen, jonka lähtöimpedanssi on puhdas resistanssi     , 

voidaan tehdä sarjakapasitanssin    ja rinnakkaiskapasitanssin    avulla kuvan 7 

mukaisesti. 

 

 

Kuva 7. Impedanssisovituspiirikaavio. 
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Sovituskomponenttien laskemiseksi täytyy määrittää kuormaimpedanssi       ja 

täyttää yhtälön (17) ehto. Liitteessä 1 on johdettu kompleksilukumuoto 

kuormaimpedanssille ja nyt siis ehdon (17) mukaan 

 

 
        

  

    
   

              
   

   
 

 

(19) 

ja 

 

      

  
  

 
 
  

 
 

        

(    
   

              
   

   )   

  

 

(20) 

Yhtälöiden (19) ja (20) avulla on mahdollista laskea arvot sovituskomponenteille 

numeerisesti, jolloin säästytään pitkiltä laskukaavoilta. Liitteessä 2 on lähdekoodi 

Maxima-ohjelmalle, jonka avulla sovituskomponenteille saadaan laskettua arvot. 

Esimerkkikoodissa antennin parametrit ovat           ja         Ω. 

Yhtälöistä voidaan myös johtaa lyhyemmät likiarvot [9 s. 23-27], jotka ovat 

sarjakapasitanssille 

 

    
 

    
√

   

    
     (21) 

 

jossa 

 

       (  (
   

  
)

 

) (22) 

 

ja rinnakkaiskapasitanssille 

 

    
 

     
      (23) 

 

jossa 

 

     

  (  (
   

  
)
 

)

(
   

  
)
   (24) 

 

Sovituskomponentit on myös mahdollista mitoittaa käyttäen Smithin diagrammia 

ja esimerkki oikein sovitetusta induktiivisesta antennista resistiiviseen 

lähtöimpedanssiin on esitetty liitteessä 3. 
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3.2. Lähtöimpedanssin määrittäminen 

Joissakin tapauksissa signaalilähteen lähtöimpedanssi ei ole yleisesti käytettävä       

50 Ω. Tuntemattoman resistiivisen lähtöimpedanssin voi selvittää yksinkertaisen 

jännitemittauksen avulla [10]. Kuvan 7 mukaisen signaalilähteen lähtöjännite      

mitataan ensin ilman kuormaa. Sen jälkeen kuormaksi asetetaan tunnettu vakovastus 

      ja sen yli jäävä jännite       mitataan. Näin lähtöimpedanssi       voidaan 

laskea kaavalla 

 
     

                 

     
  

 

(25) 

3.3. EMI-suodatus 

EMI-suodatuksella tarkoitetaan signaalin ei-toivottujen taajuuskomponenttien 

vaimentamista. Suodatin voi olla tyypiltään ylipäästö-, alipäästö- tai 

kaistanpäästösuodatin. Alipäästösuodatin päästää nimensä mukaisesti matalat 

taajuudet kulkemaan normaalisti, mutta vaimentaa päästökaistaa korkeampia 

taajuuksia. Suodattimen päästökaistan nurkkataajuus voidaan määrittää siihen 

pisteeseen, jolloin signaali on vaimentunut 3 dB:n verran. Suodatintopologioita on 

useita ja oikean valinta täytyy tehdä käyttötarkoitusta sekä suodattimelle asetettuja 

vaatimuksia ajatellen. Kuvan 6 mukaisen signaalilähteen tuottamia häiriöitä voidaan 

vaimentaa toteuttamalla toisen asteen LC-alipäästösuodatin signaalilähteen ja 

kokonaiskuorman väliin [11]. Suodatin koostuu, nimensä mukaisesti, induktanssin    

ja kapasitanssin    kytkennästä, ja sen nurkkataajuus voidaan laskea kaavalla 

 

       
 

  √    

  (26) 

 

Kuvassa 8 on esitetty lähetinpiirikaavion yksinkertaistettu malli EMI-

suodatuksella sekä sen impedanssien ekvivalenttimalli. Kuormalle EMI-suodatus 

näkyy lähtöimpedanssin muuttumisena, joten kappaleen 3.1 sovituspiirin 

komponenttien arvot täytyy määrittää tilanteen mukaisesti. Suodatinpiirin ja 

sovituspiirin suunnittelu etenee seuraavia vaiheita noudattaen: 

 

 Mitataan lähetinlaitteen antennin ominaisimpedanssi   , 

 Määritetään komponenttiarvot suodatinpiirille kaavaa (26) käyttäen, 

 Lasketaan lähtöimpedanssille          numeerinen arvo, 

 Mitoitetaan sovituspiirin kapasitanssien arvot niin että yhtälön (17) ehto 

täyttyy. 

 

Sovituspiirin komponenttien arvojen analyyttisen muodon laskukaava on pitkä ja 

laskutoimitukset kannattaa tehdä numeerisesti yhtälön (17) molemmin puolin. 

Liitteessä 1 on johdettu kaavat ulostuloimpedanssille ja sovituskomponenteille siihen 

asti, mistä numeerinen arvo voidaan laskea. Nyt on mahdollista siis kirjoittaa 
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sekä  
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Kuva 8. Lähetinpiirikaavio EMI -suodattimella ja impedanssisovitus. 

3.4. ISO/IEC Joint Technical Committee 1 

ISO/IEC JTC 1 on kahden kansainvälisen standardoimisorganisaation komitea, jonka 

tarkoituksena on kehittää, ylläpitää, tukea ja jouduttaa tietotekniikan ja tieto- ja 

viestintäteknologian alan standardeja [12]. Sen perustamisen lähtökohtana on ollut 

perusstandardien kehittäminen liiketoiminnan jatkostandardeja varten. JTC 1 koostuu 

useista alikomiteoista (SC) ja työskentelyryhmistä (WG), jotka kukin keskittyvät 

tietyn osa-alueen standardisointiin. Tässä työssä keskitytään ISO/IEC JTC 1:n 

alikomitea 17:n työskentelyryhmään 8, joka kattaa kontaktittomat älykortit [13]. 

Työskentelyryhmä 8 (WG8) on jakanut toimintansa kolmeen aliryhmään, jotka ovat 

 

 WG8/TF2: ISO/IEC 14443 standardit ja niihin liittyvät testimetodit ISO/IEC 

10373-6 

 WG8/TF3: ISO/IEC 15693 standardit ja niihin liittyvät testimetodit ISO/IEC 

10373-7 

 WG8/TF4: ISO/IEC 14443 testiympäristö. 
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3.4.1. ISO/IEC FCD 15693-1 

Standardin ensimmäinen osa määrittelee kontaktittomien älytunnisteen (VICC) 

fyysiset ominaisuudet. Se pätee ID-1 tyyppisten korttien toimintaan 

lähietäisyyslukijalaitteen (VCD) kanssa. Standardi määrittelee tunnisteelle useita 

kestävyysvaatimuksia, joista tämän työn kannalta tärkeimpänä voidaan pitää 

taulukon 1 mukaista altistusta eritaajuisille vaihtuville magneettikentille [14]. 

 

Taulukko 1. Taajuus ja magneettikentän voimakkuus 

Taajuusalue 

(MHz) 

Magneettikentän 

voimakkuuden 

keskiarvo (A/m) 

Altistusaika  

(minuutit) 

0,3 – 3,0 1,63 6 

3,0 – 30 4,98/    6 

30 – 300 0,163 6 

                      Taajuus   on megahertseinä 

 

Magneettikentän huippuarvo tulee olla korkeintaan kolmekymmentä kertaa 

keskiarvoa suurempi. Lisäksi VICC:n on jatkettava toimintaansa normaalisti sen 

altistuttua vaihtuvalle magneettikentälle, jonka suuruus on 12     taajuudella   

13,56 MHz. 

3.4.2. ISO/IEC FCD 15693-2 

Tämä osa ISO/IEC 15693:a käsittää kontaktittoman yhteyden sähköiset ominaisuudet 

lukijan ja tunnisteen välillä. Siihen kuuluu tehonsiirron ja bidirektionaalisen 

tiedonsiirron määrittely [4].  

Kommunikointi lukijan ja tunnisteen välillä noudattaa seuraavaa kaavaa: 

 

 Tunniste aktivoituu lukijan tuottamassa RF-kentässä, 

 Tunniste odottaa hiljaa komentoa lukijalta, 

 Lukija lähettää komennon tunnisteelle, 

 Tunniste vastaa lukijalle. 

 

Nämä toiminnot käyttävät radiotaajuista tehonsiirtoa ja kommunikointimenetelmiä, 

joita täsmennetään myöhemmin tässä kappaleessa, ja niiden tulee noudattaa 

standardin kolmannen osan määrittelyjä. 

Tehonsiirto tapahtuu lukijan ja tunnisteen antennien välisen induktiivisen 

kytkeytymisen kautta. Lukija tuottaa RF-kentän, joka välittää tehon tunnisteelle ja 

moduloi kenttää niin, että kommunikointi lukijalta tunnisteelle on mahdollista. 

Kentän keskitaajuuden    tulee olla 13,56 MHz   7 kHz. Tunnisteen on toimittava 

keskeytymättä magneettikentän voimakkuuksien               ja      
      välillä. Lukijan tulee luoda magneettikenttä, joka on vähintään      

suuruinen ja ei ylitä arvoa      toimintatilavuudessa, jonka lukijalaitteen valmistaja 

määrittelee. Lisäksi lukija ei saa luoda suurempia kentänvoimakkuuksia, mitä 

standardin ensimmäisessä osassa on määritelty tunnisteen asennosta lukijaan 

riippumatta. Lukijan tuottaman kentän testausmetodit määritellään myöhemmin 

käsiteltävässä ISO/IEC 10373-7 standardissa. 
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Kommunikointi lukijalta tunnisteelle tapahtuu ASK-modulointitekniikkaa 

käyttäen.  

Lukijalaite määrittää modulointi-indeksiksi joko 10% tai 100% ja tunnisteen on 

purettava molempia tyyppejä. Modulointi-indeksi m määritellään kantoaallon 

maksimiamplitudin a ja minimiamplitudin b kautta kaavalla 

 

 
  

   

   
  

 

(30) 

Lisäksi tunnisteen on toimittava millä tahansa modulointi-indeksillä 10% ja 30% 

välillä. 

Datan koodaus toteutetaan kahdella pulssinpaikkamodulaation (PPM) tilalla, jotka 

ovat vapaasti suomennettuna yksi 256:sta ja yksi 4:stä. Näistä ensimmäisessä yksi 

tavu dataa siirretään määrittämällä pulssin paikka 256:sta 18,88   :n aikajaksosta. 

Kokonaisuutena yhden tavun siirtämiseen kuluu siis 4,833 ms ja 

tiedonsiirtonopeudeksi tulee 1,65 kbit/s. Jälkimmäisessä tekniikassa kaksi bittiä 

määritetään pulssin paikalla 75,52    aikajaksoissa, jolloin siirtonopeudeksi 

muodostuu 26,48 kbit/s. Kuvassa 9 on esimerkki tavun 0xF4 lähetyksestä 

molemmilla koodausmenetelmillä. 

 

 

Kuva 9. yksi 256:sta ja yksi 4:stä pulssinpaikkamodulaatiot. 

 

Datan kehystämistä käytetään synkronoinnin helpottamiseksi ja protokollan 

riippumattomuuden takaamiseksi. Kehykset rajataan aloitus- ja lopetuskehyksellä. 

Aloituskehys (SOF) määrittää käytettävän datankoodaustavan kahdella pulssin 

paikalla ensimmäisen 75,52   :n aikana. Lopetuskehys (EOF) on sama molemmilla 

koodaustavoilla. 

Tiedonsiirto tunnisteelta lukijalle tapahtuu kuormamodulaatiolla, jossa 

kantoaaltoa kuormitetaan alikantoaallon    luomiseksi. Alikantoaalto muodostetaan 

kytkemällä kuormaa tunnisteessa. Modulaation amplitudin tulee olla vähintään       

10 mV mitattuna ISO/IEC 10373-7:n määrittämillä testimetodeilla. Lukija määrittää 

käytetäänkö yhtä vai kahta kantoaaltoa, ja tunnisteen on tuettava molempia tiloja. 

Alikantoaallot ovat taajuuksilla                sekä               , ja mikäli 

molempia käytetään, täytyy niiden välillä olla jatkuva vaihesuhde. Lukija valitsee 

nopean ja hitaan datanopeuden välillä, jolloin siirtonopeus on noin 6,6 kbit/s tai       

26 kbit/s. Datan koodaukseen käytetään Manchester koodausta, ja se esitellään 

kuvassa 10 käyttäen yhtä tai kahta kantoaaltoa. Yhtä kantoaaltoa käytettäessä 

looginen 0 esitetään kahdeksalla pulssilla 37,76   :n ensimmäisessä puolijaksossa ja 

looginen 1 kahdeksalla pulssilla jälkimmäisessä puolijaksossa. Kahden kantoaallon 
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tapauksessa looginen 0 alkaa kahdeksalla pulssilla taajuudella    , jota seuraa 

yhdeksän pulssia taajuudella    , ja looginen 1 päinvastoin.  

 

 

Kuva 10. Manchester koodaus käyttäen yhtä ja kahta kantoaaltoa. 

Myös tunniste käyttää datan kehystämistä, ja aloituskehyksen sekä 

lopetuskehyksen rakenne riippuu käytetäänkö yhtä vai kahta kantoaaltoa. 

3.4.3. ISO/IEC FCD 15693-3 

ISO 15693:n viimeisessä osassa [15] käsitellään komentoja ja protokollaa, tarvittavia 

parametreja tunnisteen ja lukijan kommunikoinnin alustamiseksi, usean tunnisteen 

kanssa kommunikointiin liittyvää törmäyksenestoa ja vaihtoehtoisia tapoja nopeuttaa 

sekä helpottaa yhden tunnisteen valintaa useiden joukosta. Tämä osa standardista 

käydään läpi vain pintapuolisesti, ja yksityiskohtaiset tiedot tulee hakea itse 

standardista. 

Tunnisteille on määritelty 64 bittinen tunnistenumero (UID), jolla mahdollistetaan 

yksilöllinen kommunikointi lukijan ja tunnisteen välillä sekä törmäykseneston 

käyttö. UID:n tulee olla asetettu pysyvästi tunnistepiirin valmistajan toimesta. 

Tunnistenumeron vähiten merkitsevät bitit 1-48 sisältävät tunnisteen yksilöllisen 

sarjanumeron, bitit 49 - 56 ilmaisevat puolijohdevalmistajan ja bittien 57 - 64 tulee 

olla 0xE0. Tunniste voi myös sisältää vapaaehtoisen sovellustunnistenumeron (AFI), 

jolla on mahdollista erottaa tietyn käyttötarkoituksen tunnisteet muista. 

Tiedonsiirron virheiden havaitsemiseen käytetään CRC-tarkistetta, joka on 

pakollinen ominaisuus tunnisteelle ja vapaaehtoinen lukijalle. Standardi määrittää 

tunnisteen muistin rakenteen maksimissaan 256:een lohkoon, joista jokainen voi 

koostua 256:stä bitistä, joten suurimmaksi muistin määräksi muodostuu 8 kilotavua.  

Kuten edellisessä osassa määriteltiin kommunikoinnin aloittaa lukija lähettämällä 

kyselyn, johon tunniste vastaa, ja jokainen viesti rajataan aloitus- ja lopetuskehyksen 

sisään. Kysely voi olla myös muotoa, joka on kohdistettu vain tietylle UID:lle, ja 

siihen vastaa ainoastaan kyseinen tunniste. Kysely sisältää seuraavat kentät: 
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aloituskehys, liput, komennot, parametrit, data, CRC-tarkiste ja lopetuskehys. 

Vastauksen kentät ovat: aloituskehys, liput, parametrit, data, CRC-tarkiste ja 

lopetuskehys. 

Tunnisteen toiminta on määritetty neljän tilan kesken. Ensimmäisessä tilassa 

tunniste ei ole riittävän voimakkaan kentän alaisuudessa, ja se on pois päältä. Toinen 

tila aktivoituu, kun lukijan tuottama kenttä on riittävän suuri, ja tunniste asettuu 

valmiustilaan. Kolmas tila tulee voimaan, kun lukija komentaa tunnisteen hiljaiseen 

tilaan. Neljännessä tilassa tunniste on valittu lukijan toimesta, ja se jatkaa 

kommunikointia kunnes se käsketään toiseen tilaan. 

Törmäyksenesto mahdollistaa kommunikoinnin usean tunnisteen kanssa, jotka 

sijaitsevat lukijan kentässä.  Lukija toimii isäntälaitteena, ja se käyttää määrättyjä 

aikajaksoja ja UID:tä törmäyksenestoalgoritmin pohjana. Lukijan ja tunnisteen on 

täytettävä ajoitusvaatimukset kyselyjen ja vastausten välillä. Lukijan on odotettava 

vähintään 309,2   , kun se on saanut vastauksen tunnisteelta ennen uutta kyselyä tai 

törmäyksenestoon liittyvän ajanjakson, joka riippuu myös käytettävästä 

modulaatioindeksistä. 

Standardi määrittelee neljä komentojoukkoa. Pakollisiin komentoihin kuuluu 

luettelokutsu sekä komento siirtyä hiljaiseen tilaan ja kaikkien tunnisteiden on 

tuettava niitä. Vapaaehtoisiin komentoihin kuuluu esimerkiksi lohkojen luku, 

kirjoitus ja lukitseminen. Jos tunniste ei tue käskyä, se voi pysyä käskyn saadessaan 

olla hiljaa tai palauttaa virhekoodin. Kustomoidut ja yksityiset käskyt ovat 

puolijohdevalmistajien määrittelemiä, ja niitä käytetään esimerkiksi testaukseen. 

 

3.4.4. ISO/IEC FCD 10373-7 

 

Tunnisteiden ja lukijoiden yhteensopivuus voidaan taata siten, että molemmat 

noudattavat toimintoja, jotka määriteltiin kolmessa edellisessä kappaleessa. Näiden 

toimintojen testaukseen on kehitetty menetelmiä, jotka ovat standardisoitu tässä 

kappaleessa käsiteltävässä ISO 10373-7:ssä [16]. Standardin menetelmiin kuuluu 

määrittelyjä sekä tunnisteiden että lukijalaitteiden testauksen suorittamiseen. Työn 

luonteen vuoksi jatkossa keskitytään pääasiassa esittelemään testausmenetelmiä 

lukijalaitteelle. 

Lukijan testaamiseen tarvitaan seuraavat välineet: 

 

 Kalibrointikela, 

 Referenssitunniste, 

 Yleismittari, 

 Digitaalioskilloskooppi. 

 

Kalibrointikela on ISO/IEC 7810:n määrittelemän ID-1 korttityypin [17] mittojen 

mukainen, ja se sisältää yhden kierroksen käämin. Kalibrointikelan tulee olla 

paksuudeltaan 0,76 mm   10% ja ympäröivän materiaalin on oltava eristettä. Käämi 

on suorakaiteen muotoinen, jonka nurkkien säde on 5 mm ja ulkomitat ovat 72 mm 

  2% x 42 mm   2%. Se on valmistettu piirilevymateriaalista, jonka kuparin 

paksuus on 35   , leveys 500     20% ja kontaktialueiden tulee olla 1,5 mm x 1,5 

mm. Kuvasta 11 käy ilmi kalibrointikelan fyysinen rakenne. 13,56 MHz taajuudella 
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kelan induktanssi on noin 200 nH ja resistanssi noin 0,25  . Kun kela sijoitetaan 

vaihtuvaan magneettikenttään, sen kontaktien välille indusoituu jännite 900       

per A/m. Mittaukseen käytetään oskilloskooppia korkean impedanssin mittapään 

kanssa (>1M , <14pF), jolloin kalibrointikelan ja mittalaitteiden muodostaman 

resonanssipiirin taajuus on yli 60 MHz. 

 

 

Kuva 11. Kalibrointikela. 

 

Referenssitunnistetta voidaan käyttää lukijalaitteen tuottaman 

kentänvoimakkuuksien      ja      mittaamiseen, testata lukijalaitteen kykyä 

aktivoida tunniste ja sillä voidaan havaita pienin tunnisteen tuottama 

kuormamodulaatiosignaali. Referenssitunniste sisältää käämialueen, joka noudattaa 

ID-1 korttityyppiä ja ulkoisen alueen, joka sisältää tunnisteen emuloimiseen 

tarvittavan piirielementin. Käämialueen tulee olla piirilevymateriaalia, jonka paksuus 

on 0,76 mm   10% ja kuparin paksuus on 35   . Käämin ulkomitat ovat 72 mm   

2% x 42 mm   2%, se sisältää neljä kierrosta ja johtimien leveys sekä etäisyys 

toisistaan ovat 500     20 %. Käämin nominaali-induktanssi ja resistanssi      

13,56 MHz taajuudella on 3,5    ja 1   . Referenssitunnisteen piirikaavio on 

esitetty kuvassa 12 ja komponenttiarvot taulukossa 2.  

 

 

Kuva 12. Referenssitunniste. 

 

   Vuoden 2007 standardissa ilmoitetut referenssitunnisteen antennin induktanssi ja resistanssi eivät 

pidä paikkaansa. Todelliset antenniparametrit esitetään kappaleessa 5.3. 
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Taulukko 2. Referenssitunnisteen komponenttiarvot 

Komponentti Arvo 

Cp Hajakapasitanssi <5 pF 

CTRIM 2 – 10 pF 

C1 27 pF 

C2 10 nF 

D1, D2, D3, D4 BAR 43 tai ekvivalentti 

R1 11 k  

R2 91   

R3 100 k  

 

Lukijan tuottaman suurimman kentänvoimakkuuden      testaus vahvistaa ettei 

se ylitä ISO 15693-1:ssä määritettyä arvoa. Testaus suoritetaan neljässä vaiheessa. 

Referenssitunniste on viritettävä toimimaan 13,56 MHz:n taajuudella. Jumpper3 

asetetaan nastojen 2-3 välille. Referenssitunniste asetetaan lukijalaitteen valmistajan 

määrittelemään toimintatilavuuteen. Suoritetaan jännitemittaus korkean impedanssin 

jännitemittarilla vastuksen R3 yli. Jännite ei saa ylittää arvoa 3 VDC siinä tilassa, 

jossa tunniste voi sijaita.  

Pienimmän kentänvoimakkuuden      testaaminen sisältää myös neljä vaihetta. 

Referenssitunniste on oltava viritettynä 13,56 MHz taajuudelle, Jumper3 on oltava 

nastojen 1-2 välillä, referenssitunniste asetetaan valmistajan määrittelemään 

tilavuuteen ja vastuksen 3 yli muodostuva jännite mitataan. Mitatun jännitteen tulee 

ylittää 3 VDC siinä tilassa, missä tunnisteen halutaan toimivan.  

Nämä testit tuottavat siis kentänvoimakkuuksien mittaustulokset helposti 

luettavana DC-jännitteenä. 

Lukijan käyttämän modulaatioindeksin selvittäminen tapahtuu kalibrointikelan 

avulla. Kalibrointikela asetetaan määriteltyyn toimintatilavuuteen, ja sen kontaktien 

välille indusoitunutta jännitettä tarkastellaan oskilloskoopilla. Modulaatioindeksi 

voidaan laskea näkyvän aaltomuodon ja kaavan (30) avulla. 

ISO 10373-7:ssä on määritetty myös testijärjestelyt tunnisteita varten. 

Testaukseen kuuluu ESD-vaatimusten täyttäminen sekä funktionaalinen testaus. 

Staattisen sähkön kestävyysvaatimukset suoritetaan IEC 61000-4-2:n [18] mukaisella 

järjestelyllä. Funktionaalinen testaus toteutetaan testipenkissä, joka emuloi lukijan 

toimintaa. Siinä todetaan, että tunniste kykenee kommunikoimaan ISO 15693-2 

määritysten mukaan kentänvoimakkuudessa      ja että kuormamodulaation 

amplitudi on vaaditulla tasolla. 
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4. RFID LUKIJA 
 

Lukijan suunnittelussa on pyritty kompaktiin kokoon, yksinkertaisuuteen ja 

modulaarisuuteen. Tärkeimmät komponentit, eli mikrokontrolleri ja RFID-piiri, ovat 

yleisesti saatavilla olevaa mallia, joille löytyy vapaasti ladattava dokumentointi ja 

laaja esimerkkiohjelmistokanta. Piirikaavio- ja piirikuviosuunnittelu on tehty KiCad- 

ohjelmistolla [19], joka on täysin ilmainen ja sisältää kaikki tarvittavat ominaisuudet 

piirilevysuunnitteluun. KiCadin projektitiedostot ovat vapaassa käytössä ja 

haettavissa työn kirjoittajan henkilökohtaisessa Dropbox-osoitteesta:  

https://www.dropbox.com/sh/8ntrcw4exxb5u47/AADoBLALmYG5-Ax2uLtJdsN_a   

4.1. Lukijan rakenne 

RFID-lukijan lohkokaavio on kuvassa 13. Mikrokontrolleriksi on valittu 

vähävirtainen STMicroelectronics:n STM32L151RDT6, joka soveltuu käytettäväksi 

esimerkiksi tietokoneen lisälaitteissa, lääketieteellisiin sovelluksiin, GPS- ja 

urheilulaitteisiin. RFID-piirinä käytetään myös ST:n valmistamaa CR95HF-

lähetin/vastaanotinta, jonka avulla langaton kommunikointi tunnisteiden kanssa 

tapahtuu. Piiri käsittelee isäntälaitteelta tulevat komennot, muuntaa ne ISO-

standardien mukaiseen analogiseen muotoon ja palauttaa vastauksen takaisin 

isännälle.  

RFID-piiri tarvitsee toimiakseen induktiivisen antennin ja oikein mitoitetun 

impedanssisovitussovituspiirin tehon- ja tiedonsiirtoa varten. Lukija on suunniteltu 

niin että antenni- ja sovituspiirit sijaitsevat erillisillä piirilevyillä, jotka voi irrottaa 

helposti ilman työkaluja ja vaihtaa toisentyyppiseen.  

Laite on tarkoitettu akkukäyttöiseksi, jolloin erillistä verkkomuuntajaa tai 

laboratoriovirtalähdettä ei tarvita. Tämä mahdollistaa laitteen vaivattoman 

siirtämisen uutteen käyttöympäristöön ja toiminnan paikoissa, jossa verkkovirtaa ei 

ole saatavilla. Käyttöjännitteet tuotetaan Microchip MCP1700T-3002 

lineaariregulaattorilla ja Linear Technology LT1308 hakkuriregulaattorilla. 

Lukija käynnistyy automaattisesti kytkettäessä jännitelähde, ja sen ohjaus 

tapahtuu painikkeen avulla. Toimintatila ja onnistunut tunnisteen lukutapahtuma 

ilmoitetaan kolmivärisen valodiodin avulla. 

 

 

Kuva 13. Lukijan lohkokaavio. 

https://www.dropbox.com/sh/8ntrcw4exxb5u47/AADoBLALmYG5-Ax2uLtJdsN_a
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4.2. RFID-piiri CR95HF  

Lukijassa käytettävään CR95HF RFID-piiriin on sisäänrakennettu useita 

ominaisuuksia, kuten integroitu analogialohko, automaattinen 

tunnisteenhavaitsemistila, lähetys ja vastaanottotilat sekä useita virranhallintaan 

liittyviä toimintatiloja. Kuva 14 on lähteestä [20], ja siinä näkyy CR95HF:n 

lohkokaavio. Piirin voi asettaa kommunikoimaan isäntälaitteen kanssa joko SPI- tai 

UART-väylän kautta, ja se tukee seuraavia RFID tunnistetyyppejä: 

 

 ISO/IEC 14443-3 tyypin A ja B tunnisteet 

 ISO/IEC 15693- ja ISO/IEC 18000-3M1-tunnisteet 

 NFC Forum tunnisteet: Tyypit 1, 2, 3 ja 4 

 ST:n LRI-, SRI- ja Dual Interface EEPROM-tunnisteet 

 

 

Kuva 14. CR95HF lohkokaavio. 

 

Piirin analogialohko sisältää kaksi differentiaalista signaalilähdettä, jotka tuottavat 

antennille johdettavan aaltomuodon [9 s. 7]. Kunkin signaalilähteen 

ulostuloimpedanssi on 13,5   käytettäessä 3 V:n käyttöjännitettä. Tarkastellessa 

piiriä ulkoakäsin, signaalilähteet voidaan mallintaa yhdeksi ekvivalenttipiiriksi, jossa 

on  3 V:n jännitegeneraattori ja          :n ulostuloimpedanssi. Kuvassa 15 on 

havainnollistettu tämä toimintamalli. 

 

Kuva 15. CR95HF:n signaalilähteen ekvivalenttimalli. 
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Kun lukijapiiriin liitetään antennimoduuli, päästään kuvan 7 tilanteeseen, jossa on 

kaikki lähettimelle tarvittavat komponentit. Tunnisteen aiheuttaman 

kuormamodulaation lukemiseksi CR95HF:ssä on, kuvan 14 mukaisesti, 

vastaanottopinnit RX1 ja RX2, jotka erottelevat vastauksen kantoaallosta. 

Vastaanottopinneissä näkyvä jännite on rajoitettava vastuksilla               

maksimissaan 18     tasolle. Vastaanottopiiri aiheuttaa kuorman muuttumisen, ja se 

täytyy ottaa huomioon impedanssisovituksessa. Kuvassa 16 on esitys lähetin- ja 

vastaanottoyksikön rakenteesta.  

 

 

Kuva 16. Lähetin ja vastaanotin. 

4.3. Antennisovitus ja EMI-suodatus 

Kuvan 16 pohjalta voidaan esittää täydellinen lukijalaitteen lähetin- ja 

vastaanottoyksikön piirikaavio, jossa otetaan huomioon differentiaaliset 

signaalilähteet ja vastaanottopiiri. Liitteessä 4 on esitetty tämä rakenne, ja siitä 

johdettu ekvivalenttipiirimalli, jonka avulla kokonaiskuormaimpedanssin      uuden 

yhtälön voi johtaa. Kuten kappaleessa 3 on todettu, analyyttisen muodon johtaminen 

ei ole kannattavaa ja yhtälöt ratkaistaan numeerisin menetelmin. Liitteessä 2 on 

listaus Maximan lähdekoodista, jolla komponenttiarvot saadaan laskettua. 

Esimerkkikoodissa          ,          ,          . 

EMI-suodatuksen suunnittelu etenee kappaleen 3.3 vaiheita noudattaen. 

Komponenttiarvojen laskuissa on kuitenkin otettava huomioon CR95HF:n 

differentiaaliset signaalilähteet ja kuvan 8 tilanteeseen päästään yksinkertaisella 

piirikaaviomuunnoksella [11 s.7]. Kuvassa 17 on esitetty muunnos 

ekvivalenttimalliin. Nyt siis  

 

 

 
                                

 
(31) 

 

ja 

    
   

 
 

   

 
  (32) 

 



 

 

30 

 

Kuva 17. Differentiaalinen signaalilähde ja EMI-piiri. 

 

Suodatinkomponentit tulee valita yhtälön (26) mukaan niin, että epätoivotut 

harmoniset vaimentuvat, mutta kantoaalto tai tunnisteen aiheuttama alikantoaalto 

eivät koe vaimennusta. Korkein hyödyllinen taajuuskomponentti ISO 15693:n 

mukaisessa tiedonsiirrossa on taajuudella 14,04 MHz, joten suodattimen 

nurkkataajuus asetetaan 14,7 MHz:iin. Suodatinkomponenttien valinnassa on syytä 

ottaa myös huomioon komponenttien toleranssit, järkevä koko ja yleisesti saatavilla 

olevat mallit. Esimerkiksi valitsemalla            ja           , saadaan 

yhtälöiden (26), (31) ja (32) mukaan nurkkataajuudeksi 14,71 MHz sekä 

komponentit ovat helposti saatavilla ja piirilevylle sopivaa mallia. Nyt voidaan siis 

määrittää signaalilähteen sekä suodatinpiirin muodostama lähtöimpedanssi          

liitteen 1 mukaan ja sovittaa se kokonaiskuormaimpedanssiin     , niin, että yhtälön 

17 ehto täyttyy. Liitteessä 2 on esimerkki Maximan lähdekoodista, jolla 

sovituskapasitanssien arvot saa laskettua (antennin parametrit ovat samat kuin 

edellisissä esimerkeissä). 

 

4.4. Antenni- ja lukijamoduulit 

Lukijamoduuli sisältää kuvan 13 lohkokaaviosta muut osat paitsi antennin ja 

impedanssisovituskomponentit. Uuden antennityypin suunnittelemiseksi muutoksia 

tarvitsee tehdä siis vain antennimoduuliin. Liitteessä 5 on antenni- ja lukijamoduulin 

piirikaavio, ja kuvassa 18 valmis laite sekä antennimoduulit EMI-suodattimella ja 

ilman. 

Lukija on tarkoitettu käytettäväksi litium-pohjaisella akulla, mutta 

käyttöjännitteen voi kytkeä myös muusta tasajännitelähteestä, kun             
     . Laitteen kokonaisvirrankulutus vaihtelee toimintatilan ja sisääntulojännitteen 

mukaan, mutta ei ylitä normaalissa toiminnassa arvoa      .  

CR95HF mahdollistaa analogialohkon käyttämisen kolmen tai viiden voltin 

jännitteellä [20 s.38] ja käyttäjä voi valita jumpperin avulla näiden väliltä. 5V:n 

jännite tehdään Linear Technologyn LT1308-piiriin pohjautuvalla boost-tyyppisellä 

hakkurikytkennällä. On myös huomioitava, että 5 V:n toimintatilassa CR95HF:n 

differentiaalinen lähtöimpedanssi on 16   ja tämä täytyy ottaa huomioon 

sovituskomponenttien mitoituksessa. Uudet arvot on helppo laskea liitteen 2 Maxima 

-koodilla asettamalla Rout: 16. Käytettäessä kolmen voltin jännitettä, joka on myös 

kaikkien digitaaliosien käyttöjännite, lähtöimpedanssi on aiempien esimerkkien 

mukaan 27  . 
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Antennimoduulit sisältävät liitteen 5 mukaisesti antennin, liittimen sekä paikat 

sovitus- ja EMI-suodatinkomponenteille. EMI-suodattimen voi ohittaa laittamalla 

kelojen tilalle jumpperivastukset ja jättää suodatinkondensaattorit asentamatta.  

 

 

Kuva 18. RFID-lukija ja antennimoduulit. 

 

4.5. Mikrokontrolleri ja ohjelmisto 

Lukijan prosessointiyksikkönä toimiva STM32L151 pohjautuu 32-bittiseen ARM 

Coretx
TM

-M3 ytimeen ja sisältää useita ominaisuuksia, joista tämän työn kannalta 

tärkeimpinä mainittakoon piirin sisäinen oskillaattori, lohko SPI-väylälle ja sisäinen 

haihtumaton FLASH-muisti, johon ajettavan ohjelmiston voi ladata. 

Mikrokontrollerin ohjelmointi tapahtuu SWD-väylän kautta, ja ohjelmointilaitteena 

voi käyttää erittäin edullista STM32VLDISCOVERY-alustaa tai muita STM32:n 

ohjelmointiin tarkoitettuja laitteita.  

Laitteen lähdekoodi on kirjoitettu käyttäen C-ohjelmointikieltä Atollic 

TrueSTUDIO® Lite ohjelmointiympäristössä. TrueSTUDIO® Lite on ilmainen 

käyttää, mutta se ei sisällä kaikkia Professional-version ominaisuuksia ja koodin 

koko on rajoitettu kolmeenkymmeneenkahteen kilotavuun. Atollic AB:n 

käyttäjäehtojen mukaan lähdekoodin jakaminen ei ole sallittua, mutta valmiiksi 

käännetyn ohjelman levittäminen on luvallista. Lukijaan kehitetyn 

esimerkkiohjelman binääritiedosto on vapaasti ladattavissa aiemmin mainitusta 

Dropbox-osoitteesta. Ohjelman toiminta esitellään kuvan 19 tilakoneessa.  
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Hibernate-tilassa CR95HF on käsketty unitilaan ja laite ei tuota RF-kenttää. Tämä 

tila on tarkoitettu pohjamittausten tekemiseen ja ainoa mahdollinen häiriölähde on 

600 KHz taajuudella toimiva hakkurimuuntaja. Laite asetetaan seuraavaan 

toimintoon nappia painamalla, ja unitilasta siirryttäessä RF-kentän tuottavaan 

toimintatilaan laite alkaa lähettää jatkuvaa 13,56 MHz kantoaaltoa. Tässä moodissa 

voidaan tehdä ISO 10373-7 mukaiset ja muut kentänvoimakkuuteen liittyvät 

mittaukset. Laite voidaan myös asettaa lukemaan ISO 15693 mukaisia tunnisteita, ja 

onnistunut UID:n lukutapahtuma ilmoitetaan vihreän ledin vilkkumisella. Oikealla 

lukutapahtumalla voidaan varmistua, että laite kykenee tiedonsiirtoon tunnisteiden 

kanssa standardin määrittelemällä tavalla. 

 

 

Kuva 19. Ohjelman tilakone. 

 

4.6. RFID-piirien välinen vertailu 

 

Diplomityössä käytetty STMicroelectronics CR95HF RFID-piiri ei luonnollisesti ole 

ainoa ISO 15693:a tukeva laite. Taulukossa 3 on vertailtu muiden 

puolijohdevalmistajien piiriratkaisuja. Mukaan on otettu vain 13,56 MHz taajuudella 

toimivat laitteet, jotka tukevat vähintään ISO 15693-standardin mukaista 

tiedonsiirtoa. Taulukossa tarkastellaan tämän työn kannalta oleellisia ominaisuuksia, 

mutta piirit sisältävät myös yksilöllisiä toimintoja, jotka voivat olla piirivalinnan 

kannalta merkittävässä osassa. 

Kaikista taulukossa 3 esitellyistä piireistä on, diplomityön kirjoittamisen hetkellä, 

tarjolla demonstrointilaite. Laitteet sisältävät, Melexis MLX90121:tä lukuun 

ottamatta, puolijohdepiirit ja antennin samalla piirilevyllä, joten ne on oletettavasti 

suunniteltu ohjelmistokehitystä ajatellen. 

Piirivaihtoehdoista CR95HF valittiin siksi, että sen toimintaa oli selvitetty 

ennestään, niitä oli välittömästi saatavilla ja laitteen ohjelmistolle oli selkeitä 

esimerkkejä. Taulukkoa 3 tarkastelemalla voidaan myös havaita, että CR95HF 
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kykenee kilpailemaan hinnan, ulkoisten komponenttien tarpeen määrän ja tuettujen 

standardien puolesta. 

 

Taulukko 3. Vertailu RFID-piirien kesken 

Valmistaja ja 

puolijohdepiiri 

ST: 

CR95HF 

Texas 

Instruements: 

TRF7960A 

NXP: 

CLRC663 

Melexis: 

MLX90121 

Melexis: 

MLX90130 

Hinta
1 

(USD) 

$ 2,34  $ 4,18 $ 7,83 $ 4,59 $ 2,94 

ulkoisten 

komponenttien  

määrä 

9 16 17 6 9 

Lähtöimpedanssi 16 – 27 Ω 4 – 12 Ω 1,5 Ω 2 – 5 Ω 8 – 13 Ω 

Lähetysteho 55 – 230 

mW  

100 – 200 

mW 

2
 250 mW 70 – 317 

mW  

Tuetut 

standardit 

ISO/IEC: 

15693 

14443A&B 

18000-3 

 

NFC 

Types: 

1, 2, 3, 4 

ISO/IEC: 

15693 

14443A&B 

18000-3 

 

NFC Types: 

1, 2, 3, 4 

 

FeliCa 

ISO/IEC: 

15693 

14443A&B 

18000-3 

 

FeliCa 

ISO/IEC: 

15693 

14443B 

 

ISO/IEC: 

15693 

14443A&B 

18000-3 

     Alin hinta haettu 2.7.2014, yli 250kpl erälle, lähteestä www.oemsecrets.com  

     Ei mainintaa piirin datalehdissä 

 

4.7. ID-1 tyypin esimerkkitunnisteet 

Lukijan testaamiseksi kehitettiin ISO 10373-7:n menetelmien lisäksi kaksi ID1-

tyypin esimerkkitunnistetta, joista toinen sisältää todellisen tunnistepiirin ja toinen 

kuvan 4 mukaisen tunnistepiirin ekvivalenttimallin. Kuvassa 20 on 

esimerkkitunnisteiden piirikuviot 1:1 skaalassa. 

Tunnistepiiriksi valittiin ST:n M24LR64E-R, joka täyttää ISO 15693:n 

vaatimukset. Sillä voidaan testata todellinen lukuetäisyys. Piirin muita ominaisuuksia 

ovat käyttöjännitteen tuottaminen muille piireille energiankeräystoiminnon avulla, 

sitä voidaan käyttää ulkoisella käyttöjännitteellä ja sen muistia on mahdollista 

käsitellä I
2
C-väylän kautta.  

Esimerkkitunnisteet on viritettävä 13,56 MHz:n resonanssitaajuudelle suurimman 

indusoituneen jännitteen ja lukuetäisyyden saavuttamiseksi. Viritys tapahtuu kaavan 

9 mukaan säädettävän kondensaattorin avulla. Tunnisteissa on myös liitäntä 

oskilloskoopin mittapäälle, jolloin viritys voidaan tehdä myös visuaalisesti, mutta 

tällöin on myös tärkeää huomioida mittapään aiheuttama parasiittinen kapasitanssi.  

Tunnisteen ekvivalenttimallin rinnakkaisresistanssi Rt on valittu pieneksi, jolloin 

antennikäämin resistanssi ei vaikuta mittauksiin merkitsevästi ja käämiin 

indusoitunut jännite ei ole liian suuri oskilloskoopilla mitattavaksi. Ekvivalenttipiirin 

sisältävällä tunnisteella voidaan tehdä ISO 10373-7:n menetelmiä tarkempia 

mittauksia lukijan tuottamasta magneettikentästä. 

http://www.oemsecrets.com/
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Kuva 20. ID-1 testitunnisteet. 
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5. LAITTEEN TESTAUS 

 
Laitteen testaus suunniteltiin toteutettavaksi tavanomaisilla laboratoriovälineillä. ISO 

10373-7:n mukaiset ja magneettikentän mittauksiin tarvitaan vain suuren 

tuloimpedanssin jännitemittari ja oskilloskooppi. EMI-suodatuksen toiminnan 

selvittämiseen voidaan käyttää spektrianalysaattoria, ja antennin ominaisimpedanssin 

sekä impedanssisovituksen mittaaminen tapahtuu piirianalysaattorilla.  

Laitteesta on mahdollista tehdä simulaatiomalli esimerkiksi ilmaisella Linear 

Technologyn LTspice-ohjelmalla, jolla laitteen toimintaa voidaan arvioida etukäteen. 

 

5.1. Ominaisimpedanssit ja impedanssisovitukset 

Työssä käytettävien antennien ominaisimpedansseille esitetään taulukossa 4 arviot 

käyttäen laskukaavoja (13), (14), (15) ja (16). Taulukossa on myös laskettu 

suorakulmaisten antennien induktanssit STMicroelectronics:n antenna calculator 

software:lla ja todelliset mittaustulokset Rohde&Schwarz ZVA-8 

vektoripiirianalysaattorilla. Suorakulmaisen antennityypin 100x100 mm johdinten 

leveys ja etäisyys toisistaan on 0,5 mm. Suorakulmaisen antennityypin 20x45 mm 

johdinten leveys on 1 mm ja etäisyys toisistaan 0,2 mm. Pyöreän antennityypin säde 

  on 3 cm ja silmukan paksuus   on 1 cm. 

 

Taulukko 4. Antennien ominaisimpedanssit 

Antennityyppi Suorakulmainen, 

100x100mm 

Suorakulmainen, 

19x45mm 

Pyöreä, R=3cm 

Laskukaavat     

(13) – (16) 

L = 1,45 μH 

R = 1,4 Ω 

L = 263 nH 

R = 0,55 Ω 

L = 861 nH 

R = 6,58 Ω 

Antenna calculator 

software 

L = 1,52 μH 

 

L = 298 nH 

 

 

Rohde&Schwarz 

ZVA-8 

L = 1,6 μH 

R = 3,76 Ω 

L = 300 nH 

R = 0,76 Ω 

L = 1,13 μH 

R = 1,05 Ω 

 

Taulukosta nähdään, että etenkin resistanssin arvioiminen on vaikeaa, ja pyöreän 

johdinsilmukan induktanssin laskenta- ja mittaustulokset eivät täysin täsmää. 

Toisaalta suorakulmaisten antennien induktanssien arviot sopivat kohtalaisen hyvin 

mittaustulosten kanssa yhteen. Myös muun kokoisia antenneja testattiin, ja tulokset 

olivat hyvin samankaltaisia taulukon 4 testiantennien kanssa. Parhaat tulokset 

saavutettiin piirianalysaattorilla mitattaessa. 

Impedanssisovituksen komponenttiarvojen laskentaan käytetään taulukon 4 

piirianalysaattorilla saatuja tuloksia. Taulukossa 5 on vertailu liitteen 2 ohjelmilla 

saaduista komponenttiarvoista sekä mittaustuloksista Agilent 54832D 

oskilloskoopilla ja aktiivisella 0,8 pF:n 1156A mittapäällä. Oskilloskoopilla mitattiin 

antennin jännitettä, kun säädettävän kondensaattorin arvoa muutettiin, ja 

rinnakkaiskapasitanssin arvo kirjattiin ylös, kun antennin jännite saavutti 

huippuarvon. Mittauksessa on tärkeää käyttää pienen kuormakapasitanssin probea, 

jolla on vähäinen vaikutus mittaustuloksiin. Kaikissa tapauksissa vastaanottopiirin 

vastukset          . EMI-suodattimen komponenteiksi asetettiin         

       sekä               , ja ilman suodatinta toimivissa 
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antennimoduuleissa kelat     ja     korvattiin jumpperivastuksilla sekä 

kondensaattorit     ja     jätettiin asentamatta. Taulukon komponentit on merkitty 

siten, että sarjakapasitanssit            ja kokonaisrinnakkaiskapasitanssi                  

               (vertaa liitteen 5 piirikaavioon). 

 

Taulukko 5. Lasketut ja mitatut sovituskomponenttien arvot 

Antennityyppi Suorakulmainen, 

100x100mm 

Suorakulmainen, 

19x45mm 

Pyöreä, 

R=3cm 

 

 

Ilman EMI-

suodatinta 

 

Maxima 
        

          

          

          

         

          

 

Mittaus 
        

          

          

          

         

          

 

 

EMI- 

Suodattimella 

 

Maxima 
         

         

          

         

         

         

 

Mittaus 
         

         

          

          

          

         

 

Nyt voidaan todeta, että liitteen 2 laskukaavoilla saadaan hyvin tarkkoja tuloksia. 

Suurimmat virheet löytyivät pyöreistä antennityypeistä. Tämä oli odotettavaa, sillä 

antennit ovat käsin tehtyjä ja niiden muoto pääsi muuttumaan kuljetusten aikana. 

Antennimoduulien impedanssisovitukset mitattiin myös piirianalysaattorilla. 

Ideaalitapauksessa kokonaiskuormaimpedanssin tulisi olla 27 Ω liitteen 3 

simulaationmallin mukaisesti, mutta käytännössä tulokset olivat vaihtelevia. 

Taulukossa 6 on listaus piirianalysaattorilla saaduista mittaustuloksista ja kuvassa 21 

esimerkkikuva mittausnäkymästä (100x100 mm antenni, ei suodatusta). 

 

 

Kuva 21. Smithin kartta mittauksesta. 
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Taulukko 6. Antennimoduulien impedanssisovitukset 

Antennityyppi Suorakulmainen, 

100x100mm 

Suorakulmainen, 

19x45mm 

Pyöreä, R=3cm 

Ilman EMI-

suodatinta 

R: 26,96 Ω 

X: -j3,36 Ω 

R: 10,1 Ω 

X: j18,54 Ω 

R: 19,52 Ω 

X: -j13,92 Ω 

EMI-Suodattimella 

 

R: 22,39 Ω 

X: -j5,21 Ω 

R: 26,61 Ω 

X: -j9,84 Ω 

R: 25,43 Ω 

X: -j5,18 Ω 

 

 

5.2. ISO 10373-7 standardin mittaukset 

Standardin mittaukset sisältävät, kappaleen 3.4.4 mukaan, tulokset lukijalaitteen 

tuottamista kentänvoimakkuuksista ja modulaatioindekseistä eri antennimoduuleilla. 

Mittaukset suoritettiin Rigol DS2072 digitaalioskilloskoopilla (RP3300A mittapää) 

ja Agilent U1242A yleismittarilla.  

Lukija kykenee tuottamaan riittävän kentänvoimakkuuden      kaikilla 

antennimoduuleilla, joten taulukossa 7 on annettu etäisyydet, jossa arvo 3 VDC 

ylittyy (antennien tasot samansuuntaiset ja yhteisellä keskiakselilla). 

 

Taulukko 7. Minimikentänvoimakkuuksien etäisyydet 

Antennityyppi Suorakulmainen, 

100x100mm 

Suorakulmainen, 

19x45mm 

Pyöreä, R=3cm 

Ilman EMI-

suodatinta 

128 mm 91 mm 113 mm 

EMI-Suodattimella 

 

123 mm 85 mm 115 mm 

 

Suurin kentänvoimakkuus      haettiin liikuttamalla lukija-antennia 

referenssitunnisteen päällä, ja suurin jännitelukema vastuksen R3 yli kirjattiin ylös. 

Taulukossa 8 on listattu jännitteet eri antennimoduuleilla. 

 

Taulukko 8. Maksimikentänvoimakkuudet 

Antennityyppi Suorakulmainen, 

100x100mm 

Suorakulmainen, 

19x45mm 

Pyöreä, R=3cm 

Ilman EMI-

suodatinta 

1,6 V 2,27 V 1,78 V 

EMI-Suodattimella 

 

1,49 V 1,91 V 1,73 V 

 

Modulaatioindeksi mitattiin asettamalla kalibrointikela antennin läheisyyteen, ja 

indusoituneen jännitteen huippu- ja pohja-arvot luettiin oskilloskoopin avulla. 

CR95HF toimii oletusasetuksilla, joten modulaatioindeksin tulisi olla 33%. 

Taulukossa 9 on mittaustuloksista kaavalla (30) lasketut modulaatioindeksit eri 

antennimoduuleilla. 
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Taulukko 9. Modulaatioindeksit 

Antennityyppi Suorakulmainen, 

100x100mm 

Suorakulmainen, 

19x45mm 

Pyöreä, R=3cm 

Ilman EMI-

suodatinta 

24% 22% 27% 

EMI-Suodattimella 

 

30% 28% 27% 

 

Testien yhteenvetona voidaan todeta, että laite toimii standardin vaatimusten 

mukaisesti. Kentänvoimakkuuksien mittauksissa fyysisesti pienin antenni tuotti 

odotetusti suurimman jännitteen lähietäisyydessä, ja suurimman antennin 

kentänvoimakkuus laski hitaammin muihin verrattuna etäisyyden kasvaessa. 

Modulaatioindekseissä oli odotettua enemmän vaihtelua, mutta käytännössä sillä ei 

havaittu vaikutusta laitteen toimintakykyyn.  

Mainittakoon vielä, että lukijaa testattiin viiden voltin käyttöjännitteellä ja sille 

sovitetulla antennimoduulilla, jolloin maksimikentänvoimakkuuden testissä 

jännitteeksi muodostui 5,2 V. 

 

5.3. Magneettikentän mittaukset 

Edelliset mittaukset antavat vain karkean kuvan laitteen tuottamasta 

magneettikentästä. Kentän muodon tarkempi analyysi voidaan tehdä kappaleen 4.6 

mukaisella ekvivalenttitunnisteella, jonka parametrit tunnetaan hyvin. Yhdistämällä 

ekvivalenttitunnisteen ominaisuudet kaavaan (8), voidaan indusoituneesta 

jännitteestä piirtää kuvan 2 mukainen kuvaaja magneettikentän vaimentumisesta 

etäisyyden funktiona.  

Ekvivalenttitunniste muodostaa kuvan 4 mukaisen piirin, ja se viritettiin         

13,56 MHz taajuudelle rinnakkaiskapasitanssia muuttamalla. Antennin parametrit 

mitattiin piirianalysaattorilla ja tulokseksi saatiin            ja          . 

Piirin hyvyysluvuksi saadaan siis 0,48 kaavan (10) avulla, kun vastus          . 

Indusoituneen jännitteen tehollisarvo mitattiin 1 cm välein etäisyyksillä 0 – 15 cm ja 

magneettikentän arvot laskettiin yhtälöstä (8) johtamalla. Taulukossa 10 on mitatut 

jännitearvot eri etäisyyksillä ja kuvassa 22 magneettikenttien muodot 

antennimoduuleilla, joissa ei ole EMI-suodatusta.  

Vertaamalla kuvaajia 2 ja 22 nähdään, että simulointi- ja mittaustulosten välillä on 

vahva yhteys. Yhtälöissä (3) ja (4) käytettävän antennin virran arvioimiseen palataan 

luvussa 5.5 käsiteltävissä piirisimulaatioissa.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

39 

Taulukko 10. Indusoituneet jännitteet eri etäisyyksillä 

Antennityyppi Suorakulmainen, 

100x100mm        
Suorakulmainen, 

19x45mm        
Pyöreä, 

R=3cm        
Etäisyys [cm] Ei 

EMI 

EMI Ei 

EMI 

EMI Ei 

EMI 

EMI 

15 0,033 0,031 0,012 0,012 0,023 0,023 

14 0,039 0,037 0,014 0,014 0,028 0,029 

13 0,047 0,044 0,017 0,018 0,035 0,036 

12 0,057 0,053 0,021 0,022 0,043 0,044 

11 0,07 0,066 0,027 0,028 0,053 0,056 

10 0,088 0,082 0,033 0,035 0,067 0,071 

9 0,109 0,101 0,043 0,047 0,087 0,091 

8 0,139 0,128 0,06 0,064 0,115 0,123 

7 0,179 0,164 0,083 0,089 0,159 0,171 

6 0,234 0,217 0,122 0,129 0,224 0,243 

5 0,306 0,293 0,183 0,192 0,323 0,347 

4 0,395 0,376 0,287 0,302 0,495 0,513 

3 0,531 0,497 0,471 0,513 0,744 0,798 

2 0,691 0,667 0,842 0,903 1,18 1,24 

1 0,859 0,832 1,48 1,37 1,65 1,65 

0 0,933 0,907 1,96 1,77 1,71 1,55 

 

 

 

Kuva 22. Mitatut magneettikentän voimakkuudet eri tyyppisten antennien 

läheisyydessä etäisyyden funktiona.          
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5.4. Lukuetäisyydet 

 

Laitteen kykyä aktivoida ja havaita tunniste testattiin kappaleessa 4.6 mainitulla, 

M24LR64E-R:ään pohjautuvalla, testitunnisteella sekä UPM:n kaupallisella      

49x81 mm  RAFLATAC RaceTrack-tunnisteella, joka käyttää NXP:n ICODE SLIX 

- puolijohdepiiriä [21]. 

Testauksessa lukija asetettiin lukemaan ISO 15693-tunnisteita, tunnistetta 

kuljetettiin lähemmäs testattavaa antennimoduulia yhteisellä keskiakselilla ja suurin 

lukuetäisyys otettiin ylös, kun onnistunutta lukutapahtumaa tarkoittava vihreä 

merkkivalo vilkkui tasaisesti. Taulukossa 11 on testitunnisteen lukuetäisyydet ja 

taulukossa 12 UPM:n kaupallisella tunnisteella saavutetut tulokset. 

 

Taulukko 11. ID-1 tyypin testitunnisteen suurimmat lukuetäisyydet 

Antennityyppi Suorakulmainen, 

100x100mm 

Suorakulmainen, 

19x45mm 

Pyöreä, R=3cm 

Ilman EMI-

suodatinta 

10,8cm 7,1cm 9,4cm 

EMI-Suodattimella 

 

11,7cm 7,6cm 10,7cm 

 

Taulukko 12. Kaupallisen UPM RAFLATAC tunnisteen suurimmat lukuetäisyydet 

Antennityyppi Suorakulmainen, 

100x100mm 

Suorakulmainen, 

19x45mm 

Pyöreä, R=3cm 

Ilman EMI-

suodatinta 

11,8cm 8,3cm 9,1cm 

EMI-Suodattimella 

 

14,1cm 8,6cm 12,3cm 

 

5.4.1. Lukijan ja tunnisteen välinen tiedonsiirto 

 

Passiiviset LF- ja HF-taajuuksiset RFID-laitteet voidaan jakaa kolmeen lohkoon 

niiden toimintatavan mukaan [1 s.39, 40]. Lukijoiden ja tunnisteiden toiminnat 

voidaan jaotella tehon- ja tiedonsiirron ajoitusten mukaan. Kaksisuuntaisissa (full-

duplex) järjestelmissä tehoa siirretään jatkuvasti lukijalta tunnisteelle ja tiedonsiirto 

on samanaikaista. Vuorosuuntaisissa (half-duplex) systeemeissä tehonsiirto on myös 

jatkuvaa, mutta tieto välitetään vuorotellen erikseen varatuissa ajanjaksoissa. 

Sekventiaalisessa systeemissä sekä tehon että tiedon siirtäminen on vuoroittaista. On 

myös syytä mainita, että kaikessa kirjallisuudessa edellisiä termejä ei käytetä samalla 

tavalla. Kuvassa 23 on esitetty näiden kolmen menetelmän toiminta ajan suhteen. 
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Kuva 23. Kaksisuuntainen, vuorosuuntainen ja sekventiaalinen tehon- ja tiedonsiirto. 

ISO 15693 on toiminnaltaan vuorosuuntainen yhdessä useimpien muiden HF- 

alueen RFID-järjestelmien kanssa. Voi olla vaikeaa mieltää samanaikainen tehon- ja 

tiedonsiirto yhtä antennia käytettäessä ja tämän helpottamiseksi liitteessä 6 on 

oskilloskoopilla otetut kuvat todellisesta tiedonsiirtotapahtumasta. Kuvissa ylempi 

aaltomuoto on tunnisteen anteenilta mitattu ja alempi lukijan antennilta. 

Ensimmäinen kuva sisältää lukijan lähettämän käskyn ja tunnisteen palauttaman 

vastauksen (UID:n luku). Toisessa kuvassa on lukijan lähettämä aloituskehys, ja se 

määrittää koodaustavaksi  yksi 4:stä [4 s.7]. Kolmas kuva on tunnisteen vastauksen 

alkuosa, ja siitä voidaan hyvin havaita kuinka kuormamodulaatio näkyy lukijalaitteen 

antennilla. Kuvat on otettu antennien sijaitessa lähellä toisiaan, jolloin edellä esitetyt 

tapahtumat ovat korostuneita. Etäisyyden kasvaessa riittävästi siirrettävä data hukkuu 

kantoaallon kohinaan. 

5.4.2. Tunnisteen aktivoitumisetäisyydet 

 

Laitteen testauksessa havaittiin, että onnistunut lukutapahtuma riippui pääasiassa 

lukijan kyvystä havaita tunnisteen vastaus. Kasvattamalla lukijan sekä tunnisteen 

etäisyyttä ja tarkkailemalla tunnisteantennin aaltomuotoa voitiin havaita, että tunniste 

kykeni aktivoitumaan ja lähettämään vastauksen, mutta lukija ei pystynyt erottamaan 

kuormamoduloitua signaalia kantoaallosta. Lukijan ja tunnisteen välillä suoritettiin 

vielä testi, jolla selvitettiin etäisyys, jossa tunniste sai riittävästi energiaa, havaitsi 

lukijan käskyn ja lähetti vastauksen. Taulukossa 13 on mitatut 

aktivoitumisetäisyydet.  Vertaamalla taulukon 13 arvoja taulukkoihin 10, 11 ja 12 

voidaan todeta, että antennimoduulit joissa on EMI-suodatus pystyvät havaitsemaan 

järjestelmällisesti tunnisteen kauempaa vaikka niiden tuottama magneettikenttä on 

pienempi. Tämä oli aluksi yllättävä tulos, mutta tarkemmin ajateltuna se käy järkeen, 

sillä vastaanottimen näkemä signaalin ja kohinan suhde on parempi. 

 

Taulukko 13. ID-1 testitunnisteen aktivoitumisetäisyydet 

Antennityyppi Suorakulmainen, 

100x100mm 

Suorakulmainen, 

19x45mm 

Pyöreä, R=3cm 

Ilman EMI-

suodatinta 

14,3cm 9,4cm 12,3cm 

EMI-Suodattimella 13,8cm 9,5cm 12,4cm 
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5.5. EMI-suodatus ja simulointitulokset 

 

CR95HF:n differentiaaliset signaaligeneraattorit tuottavat kanttiaaltoa 13,56 MHz 

keskitaajuudella. Tästä aiheutuu voimakkaita harmonisia taajuuksia vaikka antennin 

LC-resonanssipiiri vahvistaa vain kapeaa taajuuskaistaa. Kappaleessa 4.3 esitellyn 

EMI-suodatuksen vaikutusta verrattiin antennimoduuleihin ilman suodatinta, ja 

testaus suoritettiin Agilent CSA N1996A spektrianalysaattorilla sekä 

kalibrointikelalla. Lukija asetettiin tuottamaan kantoaaltoa, kalibrointikela sijoitettiin 

vakioetäisyydelle antennimoduulista ja indusoitunutta jännitettä tarkasteltiin 

maksimissaan 100 kHz – 1 GHz taajuusalueella. Spektristä huomattiin, että 

voimakkaimmat epätoivotut harmoniset sijaitsivat alle 200 MHz taajuuksilla. 

Erityisesti toinen harmoninen 40,68 MHz taajuudella voi osoittautua häiritsevän 

korkeaksi. Mittaustulokset esitetäänkin toisen harmonisen vaimentumisena.  

Liitteessä 7 on kuvat saman antennityypin aiheuttamista taajuuspiikeistä. 

Ylemmässä kuvassa signaalia ei ole suodatettu ja alemmassa suodatin on kasattu 

kappaleen 5.1 mukaisesti. Nyt voidaan havaita, että kantoaaltoa korkeammat 

taajuudet suodattuvat odotetusti lähes pohjakohinan tasolle, mutta kantoaalto ei koe 

merkittävää vaimennusta. Taulukossa 14 on tulokset toisen harmonisen 

vaimentumisesta kaikilla antennityypeillä. 

 

Taulukko 14. Toisen harmonisen voimakkuus 

Antennityyppi Suorakulmainen, 

100x100mm 

Suorakulmainen, 

19x45mm 

Pyöreä, R=3cm 

Ilman EMI-

suodatinta 

-37,13 dBm -56,97 dBm -41,56 dBm 

EMI-Suodattimella 

 

-64,47 dBm -80,59 dBm -68,00 dBm 

 

Lukijan RF-analogiaosien toimintaa kantoaaltomoodissa on mahdollista mallintaa 

piirisimulaatio-ohjelmilla kohtalaisen hyvällä tarkkuudella. Kuvassa 24 on 

simuloitava piirikaavio ilman suodatusta. Muuttamalla mallista suodatinkomponentit 

L1, L2, C1, C3 ja sovituskomponentit C4, C5, C6 taulukon 5 mukaan, saadaan myös 

suodattimen toimintaa simuloitua.  

 

 

Kuva 24. LTspice:n piirikaavio 19x45 mm antennin parametreillä. 
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Kuvissa 25 ja 26 on simulaatio- ja mittaustulos lukijan jännitteen ja virran 

aaltomuodoista 19x45mm antennimoduulilla ilman EMI-suodatusta. Mittaus tehtiin 

Agilent 54832D oskilloskoopilla sekä 1156A ja 1147A mittapäillä. 

 

 

Kuva 25. LTspice simulaatio ilman suodatinta. 

 

 

Kuva 26. Virran ja jännitteen aaltomuodon mittaustulos ilman suodatinta. 
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Kuvissa 27 ja 28 on kahden edellisen kuvan mukaiset simulaatio- ja 

mittaustulokset 19x45mm antennilla EMI-suodatuksella. 

 

 

Kuva 27. LTspice simulaatio suodatinpiirin kanssa. 

 

 

Kuva 28. Virran ja jännitteen aaltomuodon mittaustulos suodatinpiirin kanssa. 
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Kuvia 25 – 28 vertailemalla nähdään, että simulointimalli antaa hyvin 

samankaltaisia tuloksia todellisen laitteen mittaustuloksiin verrattuna. Simuloiduista 

aaltomuodoista saadaan myös esitettyä Fourier-muunnettu taajuustason esitys. 

Liitteessä 8 on taajuustason näkymä simulaatiomallista, jonka parametrit ovat samat 

kuin 100x100 mm antennimoduulilla. Vertaamalla näitä kuvaajia liitteen 7 

mittauksiin voidaan edelleen todeta, että mallinnus käy yhteen fyysisen laitteen 

kanssa.  

Simulaatiomallin suodatinkelan L1 virran neliöllinen keskiarvo antaa riittävän 

tarkan arvion käytettäväksi magneettikentän laskukaavoissa (3) ja (4). Taulukossa 15 

on virran vertailu simulaatioiden ja mittaustulosten välillä. 

Uudentyyppisen lukijan suunnittelu on siis mahdollista aloittaa 

simulaatiomalleilla, jos lukijapiirin ja antennin ominaisuudet tunnetaan riittävän 

hyvin. Simulaatioista saatuja tuloksia voidaan käyttää vastaavasti kappaleen 2 

magneettikentän estimointiin ja sitä kautta tunnisteen lukuetäisyyden arviointiin. 

Lukuetäisyys riippuu myös, kuten aiemmin on todettu, voimakkaasti lukijalaitteen 

vastaanottopiirin herkkyydestä. Vastanottopiirin vastuksia ja CR95HF:n 

toimintaparametreja muuttamalla voidaan lukuetäisyyttä kasvattaa vielä hieman. 

 

Taulukko 15. Simuloidut ja mitatut virran arvot 

Antennityyppi Suorakulmainen, 

100x100mm 

Suorakulmainen, 

19x45mm 

Pyöreä, 

R=3cm 

 

Ilman EMI-

suodatinta 

LTspice 53,3mA 50,4mA 59,3mA 

Mittaus 60,5mA 54,1mA 66,6mA 

 

EMI-

Suodattimella 

LTspice 55,0mA 53,4mA 72,6mA 

Mittaus 56,3mA 50,2mA 47,8mA 
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6. POHDINTAA 
 

Idea tämän diplomityön aiheeksi syntyi kun, oululainen golfmarkkinoille tähtäävä 

yritys, CaddieON Oy alkoi kehittää pelisuoritusta seuraavaa järjestelmää [22], jonka 

keskeisenä osana on lyönnit tunnistava älyranneke. Järjestelmä havaitsee 

lyöntitapahtuman kiihtyvyysanturin avulla, lähettää sen älypuhelimelle jossa 

lyöntitieto yhdistetään GPS-koordinaatteihin ja tämä tieto välitetään Internetissä 

toimivaan pelaajaportaaliin. Jokaiseen golf-mailaan on kiinnitetty RFID-tunniste, 

jonka pelaaja lukee lyöntitapahtumien yhteydessä ja lukutapahtumasta saatu 

mailatieto välitetään myös eteenpäin puhelimelle ja pelaajaportaaliin. 

Kun rannekkeen ensimmäisiä prototyyppiversioita alettiin suunnitella, oli yksi 

suurimmista tuntemattomista tekijöistä RFID:n toiminta ja mahdollisesti saavutettava 

lukuetäisyys. Myöhemmin huolenaiheeksi muodostui sähkömagneettisen 

yhteensopivuuden takaaminen. Diplomityössä käytetyn RFID-piirin suunnittelutyön 

tukemiseksi STMicroelectronics tarjoaa kohtalaisen hyvät dokumentit [9][11][20]. 

Piiriä varten on myös kehitetty demonstrointilaite, jolla RFID:n toiminnallisuutta on 

mahdollista testata [23]. Dokumentit tai demonstrointilaite eivät kuitenkaan anna 

riittävän tarkkaa kuvaa edellä mainittujen ongelmien selvittämiseksi. Lisäksi 

demonstrointilaitteessa olevaa antennia ei saa irti ja vaikuttaakin, että laite on 

tarkoitettu lähinnä ohjelmistokehitystä varten. Diplomityön päätavoitteiksi asetettiin 

toimivan, laitteistokehitykseen tarkoitetun, RFID-lukijan valmistaminen, 

magneettikentän ja induktiivisen kytkeytymisen ymmärtäminen, 

impedanssissovituksen ja EMI-suodatuksen oikeaoppinen mitoitus, ISO 15693-

standardin yhteensopivuus sekä piirin toimintaa mallintavan simulointiympäristön 

rakentaminen. 

Työssä esitellyn laitteen konstruktio on suunniteltu alusta alkaen uuden laitteiston 

kehitystä ajatellen. Antennimoduulit, eli muutoksia vaativat osat, sijaitsevat erillisillä 

piirilevyillä, jotka on mahdollista kiinnittää varsinaiseen lukijapiirin sisältävään 

piirilevyyn. Tämä jouduttaa laitteistokehitystä ja uusia antennityyppejä päästiinkin 

ideoimaan työn teon ohessa. Lukijan ohjelmiston kehittämisessä törmättiin 

selittämättömään ongelmaan joka toisinaan jumiutti laitteen tunnisteiden lukemisen 

yhteydessä. Ongelma ratkesi, kun 3,3 V:n käyttöjännitteen tuottava 

lineaariregulaattori vaihdettiin, alhaisemman 3,0 V:n jännitteen, tuottavaan malliin ja 

tämän jälkeen lukija on toiminut luotettavasti. Magneettikentän sekä induktiivisen 

kytkeytymisen toiminta on esitelty kappaleessa 2 ja niiden ymmärtämiseksi suurena 

apuna oli lähteen [1] teoriaosuus. Kaavoissa (3) ja (4) tarvittava käämin, eli antennin, 

virta oli pitkään tuntematon tekijä, mutta kappaleen 5.5 simulointi- ja mittaustulosten 

yhteneväisyys on riittävän vakuuttava magneettikentän arviointiin tarvittavien 

kaavojen perusteeksi. STMicroelectronics:n verkkosivuilta on mahdollista ladata 

excel-pohjaiset työkalut impedanssi- ja EMI-suodatuskomponenttien laskemiseksi. 

Näillä työkaluilla voi laskea ainoastaan likiarvot komponenteille ja laskukaavaa voi 

olla vaikea yhdistää piirikaavioon. Lisäksi EMI-suodatustyökalu vaikuttaa 

rikkinäiseltä. Tässä työssä kehitetyt ohjelmakoodit Maximalle mahdollistavat 

komponenttien tarkkojen arvojen laskemisen ja laskuprosessin eteneminen on helppo 

yhdistää kappaleen 3 tietoihin. On syytä huomauttaa, että ohjelma ei tulosta järkevää 

vastausta, jos jokin komponenttiarvo menee negatiiviseksi. Laitteeseen kehitetyt 

kolme prototyyppiantennia testattiin ISO 15693-standardin kanssa yhteensopiviksi, 

magneettikentän muoto havaittiin vastaavan kappaleen 2 teoriassa ennakoituja 

tuloksia ja EMI-suodatus todettiin jopa odotettua tehokkaammaksi. Lukijan 



 

 

47 

analogiaosien simulointiin valitulla LTspice:llä luotu malli tuotti hyvin 

samankaltaisia tuloksia oskilloskoopin mittauksiin verrattuna (tulosten 

samankaltaisuutta voi pitää jopa epäilyttävänä ja aiheesta voisi tehdä 

jatkotutkimusta). Mallissa käytettävää signaaligeneraattoria voisi tosin parantaa tai 

suodattaa, sillä nykyiseltään se tuottaa teräviä kulmia sisältävää aaltomuotoa mikä ei 

vastaa todellisia signaalilähteitä. 
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7. YHTEENVETO 
 

Langattomien radiotaajuustunnisteiden yleistyminen ja käyttökohteiden laajeneminen 

asettaa uusia haasteita lukijalaitteiden suunnittelulle. RFID-ominaisuus on 

integroitava muun elektroniikan joukkoon usein tuotteen koko- ja muotorajoitteet 

huomioon ottaen. Useilta valmistajilta on saatavilla valmiita puolijohdepiirejä, jotka 

mahdollistavat yhden piirin ratkaisun lukijaominaisuuden lisäämiseksi. Rajoittavaksi 

tekijäksi jää tyypillisesti sovellukseen sopivan antennimallin löytäminen. 

Sovelluskohtaisten antennien sähköiset ominaisuudet vaihtelevat huomattavasti, ja 

systeemin suorituskykyä on hyvä kyetä arvioimaan etukäteen.  

Tässä työssä keskityttiin rakentamaan esimerkkilaite helpottamaan lukijalaitteen 

kehitystyötä. Työn alkuosassa käydään myös läpi induktiivisen kytkeytymisen 

perusperiaatteita, impedanssisovitus yleisellä tasolla ja häiriöiden hallintaa 

passiivisella suodatinratkaisulla. RFID-laitteiden toiminta on standardisoitu ISO/IEC 

JTC 1 komitean toimesta ja kappaleissa 3, 4 ja 5 esitellyillä menetelmillä voidaan 

varmistaa lukijan yhteensopivuus eri tunnistevalmistajien välillä. Laite suunniteltiin 

modulaarisuutta, kompaktia kokoa ja akkukäyttöisyyttä ajatellen, jolloin 

käyttökohteen vaihtaminen helpottuu. Valitut komponentit, RFID-piiriä lukuun 

ottamatta, ovat helposti vaihdettavissa, ja ne ovat kaikki yleisesti saatavaa mallia. 

Antennimoduulien impedanssisovituspiirin oikeaoppinen mitoitus on keskeisessä 

roolissa laitteen suorituskyvyn kannalta. Tätä varten työssä esitellään sovituspiirin 

toimintaperiaate ja laskentakaavat Maxima-ohjelmistolle todellisten 

komponenttiarvojen määrittämiseksi. Esimerkkiohjelmiston lähdekoodia ei 

käyttäjäehtojen mukaisesti ole luvallista jakaa, mutta mikrokontrolleriin ladattava 

binääritiedosto on vapaasti käytettävissä kappaleessa 4.5 mainitun linkin kautta. 

STMicroelectronics tarjoaa valmiit ajurikirjastot CR95HF-piirille, joten 

kehittyneemmän ohjelmiston kehittäminen ei ole vaikeaa. Prototyyppiantennien 

parametrit määritettiin teoriassa ja vahvistettiin mittaustuloksin. Laitteen muut 

mittaukset suoritettiin ISO/IEC standardien määrittämillä tavoilla, teoriaan 

pohjautuvilla mittauksilla sekä itse rakennetun esimerkkitunnisteen ja kaupallisen 

tunnisteen avulla. Lukijapiirin analogiaosan ja antennimoduulin toiminnasta 

kehitettiin simulaatiomalli, jota analysoitiin Ltspice:llä. Laiteen testauksessa 

havaittiin, että etenkin EMI-suodatus toimii tehokkaasti, ja se vaimentaa suurinta ei-

toivottuja harmonista taajuutta keskimäärin 26 dBm. Myös 

impedanssisovituskomponenttien teoriassa lasketut arvot ja mittaustulokset osuivat 

hyvin lähelle toisiaan ja keskimääräinen vaihtelu oli 5,6 pF. 

Jatkokehitysmahdollisuuksia on erityisesti laitteen ohjelmistossa. CR95HF 

sisältää useita kehittyneitä ominaisuuksia, kuten tuki eri standardien tunnisteille, 

useiden tunnisteiden hallintaan liittyvä törmäyksenesto ja virranhallintaan liittyviä 

asetuksia. Lukijan ja tunnisteen väliseen vuorovaikutukseen olisi mahdollista 

syventyä esimerkiksi Sonnet Suites –simulointiympäristössä, ja tunnisteen 

aiheuttaman kuormamoduloidun vastauksen havaitsemista tulisi tehostaa. Lukija-

antennin ominaisuuksia on vaikea arvioida etukäteen etenkin, jos se ei ole 

tasomainen ja antenniparametrien mittaukseen tarvittavat välineet eivät ole 

yleisimpiä laboratorioinstrumentteja. 
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Liite 1. Kuormaimpedanssi sekä signaalilähteen ja EMI-suodatuspiirin 

ulostuloimpedanssi 

Kuormaimpedanssi      : 
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Lähtöimpedanssi         : 

 

                           (
 

   
)  

(       (
 

   ))

      
 

   

 

 
     

           
 

 
 

                
  (

    (             )

                
) 



 

 

53 

 

Liite 2. Impedanssisovituskomponenttien esimerkkikoodit Maximalle 

Impedanssisovitus resistiiviseen kuormaan: 

kill(all); 

numer:true; 

fpprintprec:3; 

ratprint: false; 

Ra: 0.76; 

La: 311*10^-9; 

Rout: 27; 

w: 2*%pi*13.56*10^6; 

CpNoCin: Ra/(w^4*Cp^2*La^2-2*w^2*Cp*La+w^2*Ra^2*Cp^2+1); 

map(second,solve(CpNoCin=Rout,Cp)); 

Cp: %[1]; 

CsNoCin:((-1/Cs-1/Cp)/w)-(w^2*Cp*La-1)/((w^4*Cp^2*La^2-

2*w^2*Cp*La+w^2*Ra^2*Cp^2+1)*(w*Cp)); 

map(second,solve(CsNoCin=0,Cs)); 

Cs: %[1]; 

print("Cp on [F]"); 

Cp; 

print("Cs on [F]"); 

Cs; 

 

Antennimoduulin impedanssisovitus: 

kill(all); 

numer:true; 

fpprintprec:3; 

ratprint: false; 

La: 311*10^-9; 

Ra: 0.76; 

Rx: 330; 

Ci: 22*10^-12; 

Rout: 27; 

w: 2*%pi*13.56*10^6; 

R2x: 2*Rx; 

Zi: R2x+1/(Ci*w*%i); 

Zcp: 1/(Cp*w*%i); 

Za: Ra+La*w*%i; 

Zcs: 1/(Cs*w*%i); 

Ztot: Zcs+(Za*Zcp*Zi)/((Zi+Zcp)*((Zcp*Zi)/(Zcp+Zi)+Za)); 

Cps: map(second,solve(realpart(Ztot)=Rout,Cp)); 

Cp: Cps[3]; 

Ztot: Ztot, [Cp=Cp]; 

Cs: map(second,solve(imagpart(Ztot)=0,Cs)); 

Cs: 2*%[1]; 

print("Cp on [F]"); 

Cp; 

print("Cs1 ja Cs2 on [F]"); 

Cs; 
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Antennimoduulin impedanssisovitus ja EMI-suodatin: 

kill(all); 

numer:true; 

fpprintprec:3; 

ratprint: false; 

La: 311e-9; 

Ra: 0.76; 

Lf12: 390e-9; 

Cf12: 300e-12; 

Rx: 330; 

Ci: 22e-12; 

Rout: 27; 

w: 2*%pi*13.56e6; 

R2x: 2*Rx; 

Lf: 2*Lf12; 

Cf: Cf12/2; 

ZoutEmiRe: Rout/(w^2*Rout^2*Cf^2+(w^2*Cf*Lf-1)^2); 

ZoutEmiIm: (-w)*(Rout^2*Cf+Lf*(w^2*Cf*Lf-1))/(w^2*Rout^2*Cf^2+(w^2*Cf*Lf-1)^2); 

Zi: R2x+1/(Ci*w*%i); 

Zcp: 1/(Cp*w*%i); 

Za: Ra+La*w*%i; 

Zcs: 1/(Cs*w*%i); 

Ztot: Zcs+(Za*Zcp*Zi)/((Zi+Zcp)*((Zcp*Zi)/(Zcp+Zi)+Za)); 

Cps: map(second,solve(realpart(Ztot)=ZoutEmiRe,Cp)); 

Cp: Cps[3]; 

Ztot: Ztot, [Cp=Cp]; 

Cs: map(second,solve(imagpart(Ztot)=-ZoutEmiIm,Cs)); 

Cs: 2*%[1]; 

print("Cp on [F]"); 

Cp; 

print("Cs on [F]"); 

Cs; 
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Liite 3. Smithin diagrammin esimerkki. Kuva tehty ohjelmalla Smith V3.10 

http://www.fritz.dellsperger.net/  

 

 

 
  

http://www.fritz.dellsperger.net/


 

 

56 

Liite 4. Lähetin- ja vastaanotto-osan piirikaavio, sen ekvivalenttimalli sekä 

kokonaiskuormaimpedanssi  

Piirikaavio ja ekvivalenttimalli: 

 

 

Kokonaiskuormaimpedanssi     : 
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Liite 5. Lukijan piirikaavio 
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Liite 6. Lukijan ja tunnisteen tehon- ja tiedonsiirto 

 

 

 



 

 

59 

Liite 7. 100x100 mm antennin tuottamat taajuudet ilman suodatusta ja suodatettuna 
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Liite 8. LTspice:n FFT simulaatiot lukijalaitteesta ilman EMI-suodatinta ja sen 

kanssa 

 

 

 


