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TIIVISTELMÄ 

 

Työn tarkoituksena oli selvittää planaarikelan geometrian vaikutusta kelan 

parasiittiseen kapasitanssiin. Kela pyrittiin suunnittelemaan siten, että se 

toimisi LC -resonanssipiirin tavoin ja olisi etäluettava sekä kosteudelle herkkä. 

Työn lähtökohtana oli Oulun yliopiston tuottama projekti, jossa ensimmäisiä 

versioita tällä tavoin toimivista resonanssipiireistä suunniteltiin ja toteutettiin. 

Kelaa simuloitiin AWR desing environment 11- ohjelman sähkömagneettisella 

simuloinnilla, jolla haluttu johdinkuvio piirrettiin ja johon asetettiin halutut 

dielektriset kerrokset. Työssä simuloitiin ulos- ja sisäänpäin kierrettyjä keloja 

joiden resonanssitaajuus kuivassa ilmarajapinnassa oli 13,5 MHz. Simulointien 

pohjalta parhaaksi kelarakenteeksi 10 cm x 10 cm koolla saatiin kela, jonka 

johtimen leveys on 0,25 mm ja johtimien väli on 0,5 mm. Tämä rakenne 

valikoitui parhaaksi, koska sillä oli suurin simuloitu vaste kosteuden 

muutokselle ja sen valmistukseen vaadittiin pienin johdinainemäärä. 

 

 

Avainsanat: planaarikela, parasiittinen kapasitanssi, resonanssipiiri, 

resonanssitaajuus, permittiivisyys, induktiivinen kytkeytyminen. 
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ABSTRACT 

 

Main goal of this work was to design the best geometry for planar coil which is 

supposed to act as a moisture sensor due to its parasitic capacitance.  Coil was 

planned to act as a  LC-resonance circuit which could be remotely read. 

Starting point of this work was project produced by University of Oulu in which 

some versions of similarly operating circuits were planned. Coil was simulated 

with program called AWR design environment 11 and the method of simulation 

was electromagnetic. Work was simulated with two different types of coils: 

starting from the innermost cycle and ending to the outermost cycle and the 

other way around. The resonance frequency of the coil was 13,5 MHz in the dry 

air interface. The best coil structure was achieved with coil's conductor width of 

0,25 mm and 0,5 mm of space between the conductors. This was the best 

structure because of its biggest simulated response to change of moisture and it 

required the least amount of conductor material. 

 

Key words: parasitic capacitance, planar coil, resonant circuit, resonance 

frequency, permittivity, inductive coupling. 
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ALKULAUSE 
 

Työssä selvitettiin planaarikelan mahdollista käyttöä kosteuden havainnoinnissa. Työ 

oli jatkoa Oulun yliopiston tuottamalle PAIKOM -projektille, jossa tutkittiin uutta 

tapaa mitata kosteutta talojen rakenteiden sisällä. Kosteuden havainnointia 

lähestyttiin kelan hajakapasitanssin avulla, jonka muutoksien avulla voitaisiin mitata 

rakenteen kosteus. Mittaus tapahtuisi induktiivisen kytkeytymisen avulla eli 

langattomasti ja rikkomatta talojen rakenteita. Rakenteen teko vaiheessa 

rakenteeseen asetettaisiin 13,5 MHz taajuudella resonoiva kooltaan 10 cm x 10 cm 

kela, jonka avulla voitaisiin koko rakenteen olemassaolon ajan mitata rakenteen 

kosteutta. 
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1. JOHDANTO 

 

1.1. Lähtötilanne 

 

Työn lähtökohtana oli Oulun yliopiston PAIKOM -tutkimus, jossa selvitettiin 

painotekniikoin valmistettavan planaarikelan mahdollista käyttöä etäluettavana 

kosteusanturina rakennuksissa. Tutkimuksen tuloksena suunniteltiin ja valmistettiin 

kyseiseen tarkoitukseen LC -resonanssipiiri, joka sisälsi erilliset rakenteet kosteuden 

havaitsemiseen ja etäluentaan. Kosteuden havaitsemiseen käytettiin kondensaattoria 

C, koska sen kapasitanssi muuttuu suhteellisen permittiivisyyden muuttuessa. 

Etäluentaan käytettiin kelaa L, jonka avulla muodostettiin induktiivinen 

kytkeytyminen mittalaitteen kelan kanssa. Induktiivisen kytkeytymisen takia 

resonanssipiirin kelan L magneettikenttä muuttuu ja piiri alkaa resonoida. Piirin 

resonanssitaajuus riippuu sen rakenteesta sekä mittalaitteen ja piirin väliaineen 

suhteellisesta permittiivisyydestä, minkä vuoksi piirin resonanssitaajuus vaihtelee 

sille ominaisella alueella.[1] 

 

 

1.2. Työn tavoite ja toteutus 

 

Työn tavoitteena oli AWR -simulointiohjelmaa käyttäen suunnitella planaarikela, 

joka toimisi LC -resonanssipiirin tavoin etäluettavana kosteusanturina. Kelalle tuli 

siis suunnitella sellainen rakenne, että siihen muodostuisi parasiittista kapasitanssia 

tarpeeksi kosteuden havainnointiin ja resonointiin 13,5 MHz taajuudella kuivassa 

ilmarajapinnassa. Kosteuden havainnointiin kelan kapasitanssin CL tuli olla 

mahdollisimman suuri johtuen kapasitanssin ja permittiivisyyden välisestä 

riippuvuudesta. Mitä suurempi kapasitanssi, sitä enemmän väliaineen suhteellisen 

permittiivisyyden muutokset vaikuttavat resonanssipiirin resonanssitaajuuteen, jonka 

avulla mittalaite määrittää väliaineen kosteuden.   

Työn simulointi toteutettiin AWR Design Environment -simulointiohjelmaa 

käyttäen ja simulointitavaksi valittiin AXIEM - Async, jolla suunniteltiin tasomainen 

3D-malli työn planaarikelasta. Työssä kelalle määriteltiin maksimikooksi 10 cm x 10 

cm, johon planaarikelan tulisi sopia.  Kela suunniteltiin yhteen tasoon, jolloin sen 

kokovaatimus rajoitti johdinten välimatkan suuruutta ja johdinten leveyttä. Työn 

simuloinneissa käytettiin oletetun valmistusmenetelmän mukaisia materiaaleja. 

 

 

2. TEORIA 

 
2.1. Painettujen joustavien piirien valmistustekniikat 

 

Planaarikelan ja muiden joustaville piirilevyille painotekniikoin valmistettavien 

komponenttien valmistuksessa suosittuja valmistustapoja ovat silkkipaino ja etsaus. 

Työn planaarikelarakenne suunniteltiin siten, että sen toteuttaminen molemmilla 
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tavoilla olisi mahdollista. Valmistustavan valinta riippuu valmistettavan tuotteen 

määrästä, laadusta ja hinnasta. Silkkipaino ja etsaus sopivat molemmat suurempaan 

tuotantoon, joskin molemmissa on etunsa ja heikkoutensa. Silkkipainossa johdinaine 

lisätään piirilevyyn, kun taas etsauksessa ylimääräinen johdinaine poistetaan 

piirilevyltä. 

Silkkipainossa piirilevyn päälle asetetaan tiheä kuvioitu verkko, jonka päälle 

levitetään johdinmateriaalista tehty pasta lastan avulla. Painon onnistumisen kannalta 

on tärkeää, että verkko venyy ja palautuu, jottei pasta jää verkkoon kiinni. Levitetty 

pasta toimii valmiissa tuotteessa johtimena ja voi olla valmistettu esimerkiksi 

hopeahiukkasista niiden sähkönjohtavuuden takia. Pienet epätasaisuudet pastassa 

eivät haittaa tai rajoita tekniikan käyttöä komponenttien valmistuksessa. Painon 

jälkeen kuvio kuivataan uunissa lopulliseen muotoonsa.[2] Tekniikka on suosittu sen 

helppouden ja halpuuden vuoksi niin elektroniikan ammattilaisten kuin 

harrastelijoidenkin käytössä. 

Etsausmenetelmässä käytetään usein valmista piirilevyä, jonka päällä on 

johdinkerros. Etsauksella johdinkerros muotoillaan haluttuun kuvioon. Menetelmässä 

johdinkerrokseen piirretään, painetaan tai valotetaan haluttu kuvio, joka etsauksen 

jälkeen jää levyyn. Valotusmenetelmässä kuvio voidaan esimerkiksi suunnitella 

tietokoneella ja tulostaa kalvolle, joka valotettaessa asetetaan valmiin piirilevyn 

johdinkerroksen pinnalle. Valotuksen aikana kalvo ei saa päästä liikkumaan, jotta 

valotettava kuvio jäisi tarkkarajaisesti levylle. Valotusvaiheen jälkeen levyn kuvio 

kehitetään eli se kylvetetään kemikaaliseoksessa, joka kirkastaa levyyn valotetun 

kuvion. Lopullinen kuvio levyyn tulee etsauksen aikana, jolloin ylimääräinen 

johdinmateriaali poistetaan levyltä happojen avulla. Etsausmenetelmää voidaan 

käyttää myös kaksipuolisten joustavien piirilevyjen valmistuksessa [3]. 

 

 
2.2. Planaarikela 

 

Planaari- eli tasokela, kuten muutkin kelat, on passiivinen komponentti, joka varastoi 

energiaa E magneettikenttään B. Planaarikela koostuu johtimesta, joka on kierretty 

itsensä ympärille tasomaisesti siten, että johtimen toinen pää on kelan uloimmalla 

kierroksella ja toinen sisimmällä kierroksella. Kun johtimen läpi syötetään virtaa I, 

syntyy sen ympärille sähkökenttä E ja magneettikenttä B kuvan 1. mukaisesti [4]. 
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Kuva 1. Planaarikelan magneetti- ja sähkökentät. 

 

Tämä magneettikenttä B siis varastoi energiaa E ja virran I muuttuessa se pyrkii 

vastustamaan virran muutosta. Virran muutoksen vastustusta kuvataan induktanssilla 

L, joka on kelan määrittelevä ominaisuus.[5] 

Jokaisella kelalla on kelan rakenteista riippuvia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat 

kelan induktanssiin, käyttötaajuuteen ja virrankestoon. Näitä ominaisuuksia voidaan 

muokata lisäämällä tai vähentämällä kelan kierroksia sekä muuttamalla 

johdinmateriaalia, johdinkierrosten väliä ja kelan yleistä rakennetta. Planaarikelan 

induktanssia voidaan kasvattaa johdinkierrosten määrää muuttamalla, 

johdinkierrosten välin s sekä johtimen leveyden w kokoa säätämällä.  

 

 
Kuva 2. Johdinkierrosten väli s ja johtimen leveys w. 
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Planaarikelan etu muihin kelarakenteisiin verrattuna on sen kompakti koko, 

valmistuksen helppous ja halpuus sekä sen erityiset lämpöominaisuudet [6]. Se ei 

kuitenkaan ole korvannut muita kelarakenteita johtuen sen ominaisuuksista, jotka 

eivät sovellu kaikkiin tilanteisiin. Tilanteesta riippuen muun muassa kelan 

sydänmateriaali eli materiaali, jonka ympärille johdin kierretään, vaihtelee. 

Sydänmateriaali määräytyy kelan käyttötarkoituksen mukaan, koska se vaikuttaa 

kelan induktanssiin. Yleisesti käytettyjä sydänmateriaaleja ovat ilma, 

ferromagneettiset materiaalit ja ferriitit.[7] 

 

 

2.3. Parasiittinen kapasitanssi 

 

Kapasitanssilla C tarkoitetaan komponentin kykyä ylläpitää varausta tietyllä 

jännitteellä V. Kapasitanssia muodostuu kun kaksi tai useampi johdinpintaa on eri 

jännitteissä, jolloin niiden välille muodostuu jännite-ero. Kapasitanssin arvoon 

vaikuttavat komponentin fyysiset mitat sekä väliaineen permittiivisyys ε eli 

sähköinen tiheys. Sähköiseen tiheyteen vaikuttavat suhteellinen permittiivisyys    ja 

tyhjiön permittiivisyys    kaavan (1) mukaisesti. 

 

                (1) 

 

Fyysisten mittojen ja väliaineen permittiivisyyden vaikutus ilmenee alla olevasta 

levykondensaattorin kapasitanssin kaavasta (2), jossa kapasitanssi C saadaan 

väliaineen permittiivisyyden ε, levyn pinta-alan A ja levyjen välimatkan d avulla. 

 

   
  

 
       (2) 

 

Kelarakenteissa, kuten myös planaarikelassa, kapasitanssi on usein ei-toivottu 

ominaisuus, koska se voi rajoittaa kelan kokoa ja taajuusaluetta. Esimerkiksi kelan 

toimiessa kondensaattorin kanssa suodattimissa ja resonanssipiireissä, kelan ei-

toivottu kapasitanssi voi vaikeuttaa piirin suunnittelua koko- ja taajuusvaatimustensa 

takia. Kierrosten määrällä voidaan muuttaa kelan parasiittista eli hajakapasitanssia 

siten että avaamalla kierroksia hajakapasitanssi pienenee ja lisäämällä kierroksia se 

vastaavasti kasvaa.[8] 

 

 

2.4. Resonanssipiiri 

 

Resonanssipiiri eli RLC-piiri koostuu yleensä vastuksesta R, kelasta L ja 

kondensaattorista C. Piirille ominainen piirre on resonanssitaajuus, joka määräytyy 

vastuksen, kelan ja kondensaattorin arvoista. RLC-piirejä on kahdenlaisia: sarjaan- ja 

rinnankytkentöjä. Molemmissa kytkennöissä käytetään samoja komponentteja ja näin 

ollen molemmat värähtelevät eli resonoivat niille ominaisella resonanssitaajuudella. 

Sarjaankytkennässä olevan RLC-piirin impedanssi on minimissään piirin 

resonanssitaajuudella, kun taas rinnankytkennässä olevan RLC-piirin impedanssi on 

suurimmillaan sen resonanssitaajuudella.[9] 
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Kuva 3. Sarjaan- ja rinnankytketyt resonanssipiirit. 

 

Resonointi tapahtuu kahden reaktiivisen komponentin kelan ja kondensaattorin 

välillä. Tällöin sähköinen energia oskilloi eli värähtelee kelan magneettikentän ja 

kondensaattorin sähkökentän välillä. Kun kelan magneettikenttä purkaantuu, siitä 

syntyy sähkövirta, joka varaa kondensaattorin luoden samalla sähkökentän, joka 

purkautuessaan luo kelaan jälleen magneettikentän.[10] Resonanssipiiriin ei siis 

tarvita erillistä vastusta, mikä ilmenee myös resonanssitaajuuden laskukaavasta (3). 

Ideaalitapauksessa resonanssipiiri muodostuisi kelasta ja kondensaattorista, joilla ei 

olisi minkäänlaista vastusta, johon energia kuluisi. Tällöin kyseinen LC-piiri 

oskilloisi ikuisesti.  

 

   
 

     
                   (3) 

 

Sarjaankytkennässä olevassa resonanssipiirissä kelan ja kondensaattorin 

reaktanssit ovat yhtä suuret, mutta 180 astetta eri vaiheessa, jolloin reaktanssit 

kumoavat toisensa. Vaihe-eron seurauksena piirillä on minimi-impedanssi sen 

resonanssitaajuudella. Impedanssin minimin suuruus riippuu piirin vastuksen R 

arvosta, ja impedanssipiikin terävyyttä taajuuden suhteen kuvataan hyvyysluvulla Q. 

Sarjaankytkettyä resonanssipiiriä käytetään usein virityspiireissä, esimerkiksi AM 

radioaseman valinnassa vastaanotinlaitteessa.[11][9] 

Rinnankytketyssä resonanssipiirissä piirin virta I ja jännite V ovat samassa 

vaiheessa, kun piiri on resonanssitaajuudella [9]. Resonanssitaajuudella kelan ja 

kondensaattorin virrat kumoavat toisensa ja silloin myös piirin suskeptanssi on nolla. 

Tällöin piirillä on myös maksimi-impedanssi, jonka nousua ja laskua taajuuden 

suhteen voidaan kuvata niin ikään hyvyysluvulla Q [11]. Työssä suunniteltava 

planaarikela voidaan kuvata rinnankytkettynä resonanssipiirinä, jolloin se saa 

impedanssin maksimiarvon sille ominaisella resonanssitaajuudella kuvan 4. 

mukaisesti. 
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Kuva 4. Kelan resonointi 13,5 MHz resonanssitaajuudella. 

 

RLC-resonanssipiirin kannalta kapasitanssilla on suuri vaikutus piirin toimintaan, 

mikä johtaa permittiivisyyden suuren rooliin. RLC-piirin resonanssitaajuus voi 

muuttua piirin valmistuksen jälkeen ainoastaan ympäristön muuttuessa. Toisin 

sanottuna piirin väliaineen suhteellinen permittiivisyys voi joko nostaa tai laskea 

resonanssitaajuutta. Piirin herkkyyteen vaikuttaa erityisesti kapasitanssin suuruus. 

Mitä suurempi piirin kapasitanssi on, sitä suuremmin piirin resonanssitaajuus 

muuttuu väliaineen suhteellisen permittiivisyyden muuttuessa.  

 

 

2.5. Sähköinen kytkeytyminen lähikentässä 

 

Työssä käytettävän 13,5 MHz:n resonanssitaajuuden takia on tärkeä ymmärtää 

sähköistä kytkeytymistä lähikenttä tarkastelussa. Työn resonanssitaajuudella 

signaalin aallonpituus on huomattavasti suurempi kuin lukijan ja anturin etäisyys 

oletetussa etäluentasovelluksessa, jolloin voi tapahtua lähikentän 

häiriökytkeytymisiä. Induktiivinen ja kapasitiivinen kytkeytyminen lasketaan yleensä 

häiriökytkeytymisiksi lähikenttä tarkastelussa. Induktiivinen kytkeytyminen 

tapahtuu, kun lähekkäin olevat virtapiirit kytkeytyvät toisiinsa induktion kautta. 

Kapasitiivinen kytkeytyminen johtuu lähekkäin olevien piirien tai piirin 

voimakkaasta sähkökentästä, jonka kautta häiriövirta kytkeytyy toiseen piiriin. 

Kapasitiivisessa kytkennässä toisen piirin tulee olla eri potentiaalissa kuin toisen, 

jolloin niiden potentiaaliero aiheuttaa kytkeytymisen. Kytkennästä johtuva 

häiriövirta aiheuttaa häirittävän piirin vastuksessa häiriöjännitteen, joka vaikeuttaa 

piirin suunnittelua. Kapasitiivisesti kytkeytyvä häiriö voidaan minimoida 

pienentämällä häirittävän piirin impedanssia tai piirien potentiaalieroa. 

Induktiivisessa kytkeytymisessä energia on kytketty virtapiiristä toiseen 

magneettikentän kautta. Mitä suurempi magneettivuo tai magneettivuon muutos 
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piirien välillä on, sitä voimakkaampi on kytkentä. Kun induktiivinen kytkeytyminen 

on häiriöksi piireissä, se pyritään minimoimaan pienentämällä magneettivuon 

tiheyttä tai muuttamalla piirin taajuutta.[12] Resonanssipiirin tapauksessa 

induktiivista kytkentää voidaan kuitenkin hyödyntää, sillä mittalaitteen kelan 

aiheuttamalla magneettikentällä voidaan indusoida muuttuva magneettikenttä 

resonanssipiirin kelaan, mikä johtaa piirin resonointiin.  

 

 

3. TULOKSET 

 

3.1. Käytetty simulointimalli 

 

Simuloinneissa käytettiin mitattuja realistisia ominaisuuksia piirilevylle ja 

johdinmateriaalille, jolloin mitattujen tulosten pitäisi vastata reaalimaailman arvoja 

melko tarkasti. Kela suunniteltiin PET- eli polyetyleenitereftalaatti muovikalvolle, 

jonka suhteellisena permittiivisyytenä käytettiin arvoa εr = 3,25, ja häviökertoimen 

arvoksi asetettiin 0,0044. Piirilevyn paksuutena käytettiin 125 μm ja piirilevyn 

molemmin puolin asetettiin 10000 μm kerros ilmaa, jonka suhteellinen 

permittiivisyys on εr = 1. Ilmakerroksen suuruudella pyrittiin varmistamaan, että 

kelan johtimen koko sähkökenttä on väliaineessa. 

 

 

Kuva 5. Planaarikelan kerrokset. 

 

Piirilevyn johtimena käytettiin hopeapastaa, koska valmistustavaksi ajateltiin 

silkkipaino. Hopeapastan johtavuus oli σ = 2,5e06 ja kerroksen paksuus 12 μm. 

Johtimien välit tuli olla yli 500 μm, jotta valmistus silkkipainolla varmasti onnistuisi.  
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3.2. Simuloinnit 1 

 

Työn alkuvaiheessa päätavoitteena oli selvittää johtimen vaadittu leveys ja johtimien 

väli, jotta planaarikela resonoisi 13,5 MHz taajuudella. Resonointitaajuutta lähdettiin 

etsimään empiirisesti muodostamalla 10 cm x 10 cm neliöitä, joiden muoto oli 

sisäänpäin pienenevä spiraali eri johtimen leveyden arvoilla. Kooltaan 10 cm x 10 

cm malli toteutettiin aloittamalla johtimen piirtäminen ulkoreunoilta ja jatkamalla 

kuviota sisäänpäin spiraalimaisesti, kuten kuvasta 6.(a) nähdään. Ensimmäisessä 

simuloinnissa mallina oli 2 mm johtimella ja 0,5 mm johdinvälillä toteutettu malli, 

jonka resonanssitaajuudeksi tuli 19 MHz. Koska johtimien minimietäisyys oli 

määrätty 0,5 mm, jolloin sitä ei voitu enää pienentää, niin ainoaksi vaihtoehdoksi jäi 

asettaa seuraavaan simulointiin pienempi leveys johtimelle. 

Johtimen leveyttä w pienennettiin aluksi 2 mm:stä 1,5 mm:iin ja siitä edelleen 

1,25 mm:iin, jolla saatiin tulos 14,25 MHz. Pienin johtimen leveys w, jonka 

resonanssitaajuus jäi yli 13,5 MHz, oli 1,2 mm, jolla resonanssitaajuudeksi saatiin 

13,8 Mhz. Suurin johtimen leveys w, jolla saavutettiin haluttu resonanssitaajuus, oli 

1,15 mm. Haluttua resonanssitaajuutta hakiessa huomattiin, että suunniteltavan 

kelarakenteen sisemmät kierrokset vaikuttavat resonanssitaajuuteen huomattavan 

vähän verrattuna ulompien kierrosten vaikutukseen niitä muokatessa. Koska kelan 

sisemmillä kierroksilla oli enemmän neliön nurkkia johtimen pituuteen nähden kuin 

uloimmilla kierroksilla niin huomattiin, että parasiittista kapasitanssia muodostuu 

enemmän planaarikelassa johdinten ollessa rinnakkain lähellä toisiaan kuin 

johdinkierrosten nurkissa, jossa etäisyys johdinten välillä on suurempi. 

Kun sisäänpäin kierretyllä spiraalilla oli saavutettu haluttu resonanssitaajuus, 

simuloitiin ulospäin kiertyvää spiraalia. Nyt siis johtimen piirtäminen aloitettiin 

keskeltä, jotta kela saataisiin mahdollisimman pieneen tilaan kuvan 6.(b) mukaisesti.  

 

 

Kuva 6. Sisäänpäin kierretty kelarakenne kooltaan 10 cm x 10 cm (a) ja ulospäin 

kierretty kelarakenne kooltaan 9,55 cm x 9,55 cm (b). 
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Simuloinnit aloitettiin samoilla arvoilla kuin sisäänpäin kierrettäessä ja luonnollisesti 

simuloinnit johtimen leveyden w ollessa 2 mm ja 1,5 mm eivät johtaneet haluttuun 

resonointitaajuuteen vaaditun 10 cm x 10 cm koon sisällä. Toivottu resonanssitaajuus 

saatiin 1mm johtimella, jolloin kokoa kelarakenteelle tuli 9,7 cm x 9,6 cm. 

Simuloidessa ulospäin kiertyvää kelaa nähtiin myös, kuinka kelan koko pienenee 

suhteessa johtimen leveyden kapenemiseen ja näin saatiin käsitystä kuinka 

seuraavien simulointien johtimen leveydet tulisi mitoittaa. 

 

 

3.3. Tehtävän tarkentuminen ja välitulokset 

 

Kun haluttu resonanssitaajuus saavutettiin pysymällä alussa sovituissa kriteereissä, 

otettiin seuraavaksi tarkasteluun kaksi mahdollista valmistusgeometriaa. 

Geometrioiksi valittiin sisään- ja ulospäin kiertyvä neliön muotoinen spiraali, joka oli 

jo todettu toimivaksi malliksi. Kyseisten geometrioiden avulla pyrittiin saavuttamaan 

mahdollisimman suuri kapasitanssi halutulla resonointitaajuudella ja varmistamaan 

edellä saatu tulos geometrian vaikutuksesta parasiittiseen kapasitanssiin.  

Simulointien ohella alettiin tarkastella kelan kapasitanssia tarkemmin 

laskennallisin keinoin. Kaavasta (3) johtamalla saatiin laskettua ja taulukoitua 

kullekin kelarakenteelle kapasitanssi, kun simuloimalla ensin oltiin saatu selville 

kelan induktanssi L ja resonanssitaajuus   . Tulokset taulukoitiin, jotta saataisiin 

vertailuarvoja tukemaan simulointien havaintoja ja johtopäätöksiä. Työn tässä 

vaiheessa alettiin myös tutkia simuloiden kelarakenteiden käytöstä eri väliaineen 

permittiivisyyden arvoilla. Väliaineen suhteellista permittiivisyyttä muuttamalla 

saatiin selville, miten kelarakenteen resonanssitaajuus muuttuu kosteuden 

vaikutuksesta, sillä mikäli kyse on veden aiheuttamasta kosteudesta, voi suhteellinen 

permittiivisyys vaihdella välillä 1-80. 

 

 

3.4. Simuloinnit 2 

 

Kun johtimen leveyden maksimi työn kannalta saatiin selville, alettiin tutkia 

tarkemmin johtimen leveyden vaikutusta kelan toimintaan. Johtimen leveyttä w 

simuloitiin sisään kierretyllä mallilla välillä 0,25 - 1,15 mm  johdinten välin s ollessa 

edelleen 0,5 mm. Johtimen leveyttä simuloitaessa alettiin samalla taulukoida 

simulointituloksia ja johtimien pituuksia jälkivertailua varten. 

Suurin kapasitanssi saavutettiin johtimen ollessa 0,25 mm leveä, jolloin 

kapasitanssi sai arvon 3,8325 pF ja induktanssi 36,260 μH. Kyseisellä johtimen 

leveydellä johtimen pituus oli simuloinneista pienin 9,52 m, kun taas suurin johtimen 

pituus 0,5 mm johtimien välillä oli 12,2398 m. Suurin johtimen pituus muodostui 

johtimen leveyden w ollessa 1,15 mm, jolloin kapasitanssi sai pienimmän arvon 

3,6618 pF ja induktanssi sai suurimman arvon 37,732 μH. Johtopäätöksenä siis 

sisään kierretyn mallin kapasitanssi kasvoi mitä pienempi johtimen leveys oli. 

Vastaavasti kelan induktanssin arvo pieneni, kun kelan johtimen leveyttä 

pienennettiin. 
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Taulukko 1. Sisäänpäin kierrettyjen kelarakenteiden arvoja kun, s on 500μm 

Johtimen pituus (m) w  (μm) s  (μm) Induktanssi (μH) Kapasitanssi (pF) 

9,5240 250 500 36,260 3,8325 

10,0495 500 500 37,650 3,6915 

11,1740 1000 500 37,480 3,7083 

11,6385 1100 500 37,455 3,7108 

12,2398 1150 500 37,732 3,6618 

 

Seuraavaksi paneuduttiin ulospäin kierretyn kelan toimintaan, kun sen johtimen 

leveyden arvoa muutettiin eri simuloinneissa. Oletuksena oli, että johtimen leveyden 

pienentäminen pienentäisi myös kelan kapasitanssia samalla kelan induktanssia 

kasvattaen. 

Ulospäin kierretyllä mallilla simuloidessa johtimien väli s oli aluksi 0,5 mm, ja 

mallia simuloitiin kahdella johtimen leveyden w arvolla: 1mm ja 0,5 mm. Nyt 

suuremman kapasitanssin tuotti leveämpi 1mm paksuinen johdin sen kapasitanssin 

arvon ollessa 3,4449 pF, kun kapeammalla johtimen leveydellä saatiin kapasitanssin 

arvoksi vain 2,8070 pF. Myös piirin induktanssin arvo vaihteli selvästi suuremmalla 

johtimen leveyden arvolla sen ollessa 40,465 μH ja pienemmällä johtimen leveydellä 

49,515 μH. Tällä mallilla johtimen pituus pysyi likimain samana johtimen leveyden 

kaksinkertaistuessa. Koska johtimen pituus pysyi samana, niin piirin koko kasvoi sen 

ollessa johtimen leveyden arvolla 0,5 mm 7,75 cm x 7,8 cm ja johtimen leveyden 

kaksinkertaistuessa arvoon 1mm koko piirin koko kasvoi kokoon 9,55 cm x 9,60 cm. 

Huomion arvoista tähän mennessä tehdyissä simuloinneissa oli se, että sisäänpäin 

kierretyn kelan pieninkin kapasitanssin arvo oli suurempi kuin ulospäin kierretyn 

kelan suurin kapasitanssin arvo. 

 

Taulukko 2. Ulospäin kierrettyjen kelarakenteiden arvoja, kun s on 500 μm 

Johtimen pituus 
(m) 

w  (μm) s  ( μm) 
Induktanssi 

(μH) 
Kapasitanssi 

(pF) 
Koko (cm x 

cm) 

12,2300 500 500 49,515 2,8070 7,75 x 7,8 

12,2140 1000 500 40,465 3,4449 9,55 x 9,60 

 

Johtimen leveyden vaikutuksen simuloinnin jälkeen simuloitiin johdinten välien 

vaikutusta piirin käyttäytymiseen. Aluksi simuloinneissa käytettiin sisäänpäin 

kierrettyä mallia, jossa johtimen leveys w oli vakio 0,25 mm. Pienin johtimien väli s 

oli 0,5 mm, joka sovittiin jo työn alussa, sillä vielä sillä välillä kelan valmistus 

onnistuu silkkipainolla. Johtimien välin s ollessa minimi 0,5mm kelan 

kapasitanssiksi saatiin 3,8325 pF ja induktanssi oli tällöin 36,260 μH. Seuraavat 

simuloinnit tehtiin johtimien välin s arvoilla: 0,75 mm, 1 mm ja 1,25 mm. Arvojen 

kasvaessa kelan induktanssi kasvoi arvosta 36,937 μH arvoon 38,014 μH, kun 

samalla kapasitanssi laski arvosta 3,7628 pF arvoon 3,6567 pF. Johtimen 

kokonaispituus kasvoi aina johtimien leveyttä kasvatettaessa n.0,5 m ja oli 

suurimmillaan 11,3068 m, kun johtimen leveys oli 1,25 mm. 
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Taulukko 3. Sisäänpäin kierrettyjen kelojen arvoja, kun w on 250 μm 

Johtimen pituus (m) w  (μm) s  (μm) Induktanssi (μH) Kapasitanssi (pF) 

9,5240 250 500 36,260 3,8325 

10,0928 250 750 36,937 3,7628 

10,6500 250 1000 37,421 3,7136 

11,3068 250 1250 38,014 3,6567 

 

Näiden simulointien jälkeen tutkittiin ulospäin kierretyn kelan johdinten välien 

vaikutusta kelan toimintaan. Ulospäin kierrettyjä keloja simuloitiin johtimien välin 

ollessa 0,5 mm ja 1mm, kun johtimen leveys oli vakio 0,5 mm. Johtimien välin 

ollessa 0,5 mm kelan kapasitanssiksi saatiin 2,8070 pF ja induktanssiksi 49,515 μH. 

Johtimen pituus oli tällöin 12,2300 m, kun taas johtimen välien ollessa 1mm 

johtimen pituus oli 12,3260 m. Suuremmalla johtimien välimatkalla kelan 

kapasitanssi sai arvon 3,3507 pF ja induktanssi 41,480 μH.  

 

Taulukko 4. Ulospäin kierrettyjen kelojen arvoja, kun w on 500 μm 

Johtimen pituus 
(m) 

w  (μm) s  (μm) Induktanssi (μH) Kapasitanssi (pF) Koko (cm x cm) 

12,2300 500 500 49,515 2,8070 7,75 x 7,8 

12,3260 500 1000 41,480 3,3507 9,55 x 9,55 

 

Nyt siis johdinten välimatkan kasvaessa kelan kapasitanssi kasvoi ja induktanssi 

pieneni, mikä vahvistaa jo aiemmin esitettyä oletusta siitä, että kelan pitemmillä 

suorilla eli ulommilla kierroksilla muodostuu enemmän parasiittista kapasitanssia 

kuin lyhyillä suorilla eli kelan sisemmillä kierroksillä. Parhaiten oletusten ja  

johtopäätösten perusteet näkyvät liitteestä 1., johon on taulukoitu kaikkien 

kelarakenteiden arvot kootusti. 

 

 

3.5. Kelan reagointi kosteuteen 

 

Edellisten simulointien perusteella kaikista tähän asti simuloiduista malleista valittiin 

neljä, joiden reagointia kosteuteen alettiin tutkia. Kosteutta tutkittiin asettamalla 

johtimen alle 10 mm ilmaa, jonka suhteellinen permittiivisyys on 1, ja päälle 10 mm 

kerros dielektristä ainetta, jonka suhteellista permittiivisyyttä muunneltiin 1-90 

välillä. 
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Kuva 7. Kelan väliainekerrokset kosteuden vaikutusta simuloitaessa. 

 

Simulointimalleiksi valittiin suurimman ja pienimmän kapasitanssin omaavat 

kelarakenteet, jotta nähtiin miten mallien suuri kapasitanssiero vaikuttaa niiden 

resononanssitaajuuteen. Lisäksi valittiin ulos- ja sisäänpäin kerityt samat johtimen 

leveyden w 0,5 mm ja johtimien välien 1 mm omaavat mallit, jotta näiden 

rakenteiden väliset kosteudessa vaikuttavat ominaisuuserot voitaisiin tehdä selviksi 

ja todentaa simulointien avulla. 

Suurin kapasitanssin arvo 3,8325 pF saatiin kelan johtimen leveyden w ollessa 

0,25 mm ja johtimien välin s ollessa 0,5 mm, kun mallin koko oli 10 cm x 10 cm eli 

malli oli muodostettu kiertämällä johdinta ulkoreunoilta sisäänpäin. Pienin 

kapasitanssin arvo 2,8070 pF saatiin kelan johtimen leveyden w ja johtimien välin s 

olleessa 0,5 mm, jolloin kyseessä oli ulospäin kierretty malli, jonka koko oli 7,75 cm 

x 7,8 cm. Näiden mallien resonanssitaajuuden eroavaisuus suhteellisen 

permittiivisyyden muuttuessa oli luonnollisesti suurin kaikista simuloiduista 

malleista ja jo pienillä suhteellisen permittiivisyyden arvoilla resonanssitaajuudet 

erosivat huomattavasti, kuten kuvasta 8. nähdään. 
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Kuva 8. Resonanssitaajuuden eroja eri suhteellisen permittiivisyyden arvoilla. 

 

Resonanssitaajuuksien eroavaisuus ei kuitenkaan kasvanut eksponentiaalisesti 

suhteellisen permittiivisyyden kasvaessa, vaan vakiintui eroavaisuuden ollessa n. 

1MHz ja suhteellisen permittiivisyyden ollessa 30.  

Kaksi muuta simuloinneissa käytettyä mallia olivat sisään- ja ulospäin kierretyt 

kelat, joiden johdinten leveys w oli 0,5 mm ja johdinten väli s oli 1mm. Sisäänpäin 

kierretyn kelarakenteen koko oli jälleen 10 cm x 10 cm, kun taas ulospäin kierretyn 

kelan koko oli 9,55 cm x 9,55 cm.  

 

 

Kuva 9. Sisäänpäin kierretty (a) ja ulospäin kierretty (b) kelarakenne joiden 

johtimien leveys w on 0,5 mm ja johtimien väli s 1 mm. 
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Kuten jo aikaisemmin huomattiin, niin sisäänpäin kierretty mallikuva 9. (a) tuotti 

hieman suuremman kapasitanssin kuin ulopäin kierretty mallikuva 9.(b). Nyt siis 

mallien välisen resonanssitaajuuden erotus oli huomattavasti pienempi kuin edellisen 

simulointiparin ja erotus pysyikin koko ajan likimain 0.2 MHz lähettyvillä. Samoin 

kuin edellisellä simulointiparilla, nytkin jo pienillä suhteellisen permittiivisyyden 

arvoilla mallien resonanssitaajuuden arvoihin alkoi ilmetä eroja, jotka tasaantuivat 

suuremmilla suhteellisen permittiivisyyden arvoilla. Kuvasta 10. nähdään miten 

kelarakenteen eroavaisuus vaikuttaa kelan resonanssitaajuuteen eri suhteellisen 

permittiivisyyden arvoilla 1-90. 

 

 

Kuva 10. Kelojen saamia resonanssitaajuuden arvoja eri suhtellisen 

permittiivisyyden arvoilla. 

 

Sisäänpäin kerityn mallin resonanssitaajuuden muutos on, kuten oletettua, hieman 

suurempi kuin ulospäin kerityn mallin ja näin ollen se toimisi näistä kahdesta 

parempana kosteuden havainnoijana.  

 

 

3.6. Tulosten vertailu ja pohdinta 

 

Simulointien pohjalta parhaiten kosteuden muutoksen resonanssitaajuuden 

muutoksena ilmaisi sisäänpäin kierretty kela, jonka johtimen leveys w oli 0,25 mm ja 

johtimien väli s 0,5 mm kuvassa 11.(a). Tällä kokoonpanolla kelan kapasitanssi oli 

3,8325 pF ja induktanssi 36,260 μH. Kapasitanssi 3,8325 pF oli luonnollisesti myös 

suurin kaikista simuloiduista malleista ja induktanssi 36,260 μH oli kaikista pienin. 

Kelarakenne poikkesi muista simuloiduista rakenteista varsinkin sen keskiosaan 

muodostuneen johdinaineettoman tilan erityisen suuren koon myötä. Tila muodostui 

juuri tähän kelarakenteeseen johtuen hajakapasitanssin kelaan muodostumistavasta.  

Kelan uloimmat kierrokset aiheuttavat enemmän hajakapasitanssia, sillä niissä on 
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pitempi välimatka rinnakkain jatkuvaa johdinta kuin sisemmillä kierroksilla. Koska 

hajakapasitanssi toimii planaarikelassa kosteusanturina, kosteuden havainnointia ei 

tapahdu juurikaan kelan keskiosassa, jonne kapasitanssia ei synny. Kosteus 

havainnoidaan siis rakenteen johdinosan lähiympäristössä. Tästä johtuen 

mittausalueen laajuus tässä tapauksessa ei ole koko kelan alue 10 cm x 10 cm, vaan 

se keskittyy rakenteen ulkoreunoille, jossa johdin on.  

Huonoiten kosteuden muutosta ilmaisi ulospäin kierretty kela, jonka johtimen 

leveys w ja johtimien väli s olivat 0,5 mm kuvassa 11.(b). Kelan kapasitanssi oli 

2,8070 pF ja induktanssi 49,515 μH. Kokoa rakenteelle tuli vain 7,75 cm x 7,8 cm, 

koska sen johtimen kiertäminen aloitettiin keskustasta ja lopetettiin, kun saavutettiin 

haluttu 13,5 MHz resonanssitaajuus kuivassa ilmarajapinnassa. Huomion arvoista on, 

että tämän kelarakenteen kapasitanssi muodostuu koko alueelle, sillä kelan 

keskiosaan ei jää johdinaineetonta aluetta. Näin ollen kela siis havainnoi kosteutta 

paremmin koko rakenteen alueelta, joskin myös painottuen rakenteen ulkoreunoille. 

 

 

Kuva 11. Suurimman (a) ja pienimmän (b) kapasitanssin omaavat kelarakenteet. 

 

Kelojen lopullisen käyttötarkoituksen kannalta myös johtimiin käytetty materiaali 

oli syytä ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Materiaalikustannukset huomioitiin 

johdinten pituuden mittauksella ja taulukoinnilla, mikä näkyy työn liitteessä. 

Johdinaineen määrän kulutukseen vaikuttaa pituuden lisäksi johdinkerroksen paksuus 

ja kelan johtimen leveys. Koska kaikilla simuloinneilla johdinkerroksen paksuus oli 

sama 12 μm, voitiin työssä ottaa huomioon vain johtimen leveys ja pituus, joita 

säätelemällä vaikutetaan kelan ominaisuuksien lisäksi hieman sen valmistushintaan.  

Työn kannalta positiivista oli huomata, että parhaaseen kapasitanssiin johtanut 

kelarakenne tarvitsi myös vähiten johdinainetta sen kelan pituuden ollessa 9,524 m ja 

leveyden vain 0,25 mm. Näin ollen parhaiten kosteutta havainnoiva kela olisi myös 

halvin toteuttaa johdinainemäärältään.  

Kuvassa 12. oleva kuvaaja näyttää pienimmän ja suurimman kapasitanssin 

omaavien kelojen resonanssitaajuuskuvaajat suhteellisen permittiivisyyden 

muuttuessa välillä 1-90.  
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Kuva 12. Suurimman ja pienimmän kapasitanssin omaavien kelarakenteiden 

resonanssitaajuuden ja suhteellisen permittiivisyyden suhdetta kuvaava kuvaaja. 

 

Kuten kuvaajasta nähdään, näiden kahden simuloidun mallin resonointitaajuuksilla 

oli huomattava ero eri suhteellisen permittiivisyyden arvoilla. Johtimen leveyden ja 

johdinten välien muuttamisesta johtuvat erot jäivät kuitenkin melko pieniksi, sillä 

yllä olevien kuvaajakäyrien väliin asettuivat kaikki muut työssä tehdyt kosteuden 

havainnointia testaavat kuvaajakäyrät. Tulosten perusteella kosteuden havainnointi 

pelkällä resonoivalla planaarikelalla olisi mahdollista ja saaduista arvoista pitäisi 

ilmetä kosteuden muutokset selkeästi pienillä suhteellisen permittiivisyyden arvoilla, 

johtuen kuvan 10. kuvaajien jyrkkyydestä. Suurilla suhteellisen permittiivisyyden 

arvoilla signaali kuitenkin vaimenisi niin paljon, ettei sitä välttämättä pysyttäisi 

havainnoimaan. 

 

 

4. YHTEENVETO 

 

Työssä käytiin läpi eri planaarikelan geometrisia vaihtoehtoja, joilla pyrittiin 

tuottamaan mahdollisimman suuri kapasitanssi kosteuden havainnointia varten. 

Simuloinneissa käytettiin kahta pääasiallista mallia: sisäänpäin kierrettyä ja ulospäin 

kierrettyä planaarikelaa. Kelarakenteen tuli mahtua 10 cm x 10 cm tilaan ja sillä tuli 

olla resonanssitaajuus 13,5 MHz kohdalla. Kelojen kapasitanssin ja myös 

induktanssin arvoja tarkasteltiin ja taulukoitiin, sillä planaarikelan havaitsemat 

kosteuden muutokset tuli pystyä etälukemaan induktiivisen kytkeytymisen avulla. 

 Simulointien edetessä vaihdeltiin kelan johtimen leveyden w sekä johtimien välin 

s arvoja, jolloin saatiin selville niiden vaikutus kelan ominaisuuksiin. Kahdesta 

kelarakennemallista paremmaksi valikoitui sisäänpäin kierretty kela, sillä sen 

kapasitanssi sai suuremman arvon, jolloin sillä pystyttiin havaitsemaan paremmin 
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kosteuden muutokset resonanssitaajuuden muutoksina. Sisäänpäin kierretty kela vei 

myös vähemmän johdinainetta, jolloin se olisi halvempi valmistaa kuin ulospäin 

kierretty kelarakenne.  

Parhaan kelarakenteen johtimen leveys w oli 0,25 mm ja johdinten väli s oli 0,5 

mm, jolloin kelan kapasitanssiksi tuli 3,8325 pF. Pienimmän kapasitanssin arvon 

13,5 MHz resonanssitaajuudella sai kela, joka oli ulospäin kierretty ja sen johtimen 

leveys w ja johtimien väli s oli 0,5 mm. Parhaimman ja huonoimman kelarakenteen 

välinen kapasitanssi ero oli siis 1,0255 pF, joka aiheutti jo näkyvän eron 

resonanssitaajuuksien käyttäytymisessä suhteellisen permittiivisyyden muuttuessa. 

Liitteestä 1. nähdään tarkemmin 13,5 MHz resonanssitaajuuden omaavien 

kelarakenteiden ominaisuuksia. 
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6. LIITTEET 

 
Liite 1     Simulointitulokset 13,5 MHz resonanssitaajuuden omaaville 

 kelarakenteille taulukoituna 

 


