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TIIVISTELMÄ 

 

Tutkimuksessa kartoitettiin säteilevän koaksiaalikaapelin soveltuvuutta 

radiotaajuustunnistukseen perustuvassa inventaariojärjestelmässä. 

Tarkoituksena oli selvittää, kuinka hyvään suorituskykyyn kaapeleilla on 

mahdollista päästä passiivisten transpondereiden (tagien) tunnistamisessa 

varasto-olosuhteissa.  

Tutkimuksiin käytettiin kahta eri kaapeliantennityyppiä: koko kaapelin 

mitalta kyljestä avattua kytkentämoodin kaapelia sekä periodisesti aukotettua 

säteilymoodin kaapelia. Kaapelit asennettiin metalliseen hyllykköön ja niiden 

toimintaa mitattiin RFID-lukijalaitteella 35 ja 75 cm:n etäisyyksiltä. Hyllykössä 

oli viisi tasoa 40 cm:n etäisyydellä toisistaan, joista neljää käytettiin mittauksiin. 

Pidemmän välimatkan mittaukset suoritettiin poistamalla joka toinen taso, 

jolloin hyllyväliksi tuli 80 cm. Tasojen koko oli 50 * 200 cm. Mittauksien aikana 

tagia pidettiin viiden senttimetrin korkeudella tasosta.  

Kaapeleihin asennettiin kuparisia resonaattoreita voimistamaan 

säteilytehokkuutta, jotka viritettiin käyttäen vektoripiirianalysaattoria. 

Testeissä huomattiin, että resonaattorit on vaikea saada täysin yhtäläiseen 

vireeseen ja tietyissä kaapeleiden kohdissa viritys oli vaikeaa. Tästä johtuen 

lukijalaitteen lähettämä signaalia ei saatu jakaantumaan täysin tasaisesti 

jokaisen hyllytason kohdalle. Resonaattoreilla oli merkittävä vaikutus 

lukuetäisyyteen. Ilman resonaattoreita lukuetäisyys oli alle 10 cm ja 

resonaattoreiden kanssa se ulottui mitatulle 75 cm:n etäisyydelle. 

Tarkoituksena oli pyrkiä mahdollisimman korkeaan lukuvarmuuteen koko 

kaapelin mitalla. Kaapeleiden toimintaa vertailtiin ja lopputuloksena 

kytkentämoodin kaapelin todettiin toimivan paremmin tässä tutkimuksessa 

kuvaillussa ympäristössä. Kaapeli pysyi hyvin vireessä ja sillä pystyi 

tunnistamaan tageja testihyllykön alueelta neljältä tasolta yhtäaikaisesti. 
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ABSTRACT 

 

Radiating coaxial cables were tested for use in a radio frequency identification 

based inventory system. Goal was to find out how good performance cables can 

provide in identifying passive transponders (tags) in a warehouse environment. 

Two types of coaxial cables were used. Radiating mode and a coupling mode 

cables. Coupling mode cable is cut open throughout the length of the cable. 

Radiating mode cable was made by cutting holes periodically on the outer 

copper layer. Cables were mounted into a metal shelf and the performance was 

measured with a RFID reader from 35 and 75 cm distances. The shelf had five 

levels with 40 cm distance between each other. Four levels were used for 

measuring. Longer distance measurements were conducted by removing every 

other level when distance between levels increased to 80 cm. Size of the levels 

was 50 * 200 cm. Tag was held 5 cm above the shelf plane during measurements. 

Copper resonators were attached on the cables in order to boost the radiating 

efficiency. Resonators were tuned by using a vector network analyzer. Tests 

showed that resonators were difficult to tune uniformly and that at certain 

sections of the cable, coupling was really difficult to achieve. Due to this 

problem, completely uniform radiation output between all shelf levels was 

challenging to achieve. Resonators had a significant influence on reading 

distance. Without resonators the reading distance was below 10 cm and after 

installing the resonators, reading distance reached the measured 75 cm. 

The goal was to try and reach as high reading certainty as possible 

throughout the cable length. The performance of the cables was analyzed and in 

the end, coupling mode cable showed better results in the environment of this 

study. Cable was not vulnerable to disturbances and was able to read tags from 

four levels of the shelf simultaneously.   

 

Key words: RFID, Leaky feeder, Resonator, IoT, UHF 
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ALKULAUSE 

 

Työ on tehty Oulun yliopiston mikroelektroniikan tutkimusyksikölle osana 

Distributed RFID Network –projektia. Työssä tutkittiin säteilevien 

koaksiaalikaapelien toimintaa UHF –alueen RFID-käytössä. Kaapeleiden 

suorituskykyä parannettiin asentamalla niihin resonaattoreita. Tarkoituksen oli 

selvittää säteilevien kaapeleiden soveltuvuus RFID-varastoinventaariojärjestelmän 

antennielementeiksi ja toimia ohjeellistavana esimerkkinä älyhyllykön 

rakentamisessa.  

Haluan esittää kiitokseni työn ohjaajille Jussi Putaalalle ja Sami Myllymäelle sekä 

Prysmian Groupille ja NordicID:lle kaapeleiden ja lukijalaitteen sekä Smartrac:ia 

tagien toimittamisesta tutkimuksen tarpeisiin. 
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1. JOHDANTO 

 

Radio Frequency IDentification (RFID, radiotaajuustunnistus) on jo hyvin pitkään 

olemassa ollut tekniikka ja on laajamittaisesti käytössä erilaisissa kohteissa. RFID-

transponderit (tagit) tarjoavat toimivan vastineen tavallisemmin käytetylle 

viivakoodille tavaroiden jäljitykseen. Etuna viivakoodiin verrattuna on langaton 

toiminta, joten suoraa näköyhteyttä ei tarvita. Tagit voidaan myöskin lukea useiden 

metrien päästä, joka helpottaa etenkin suurien tavaramäärien liikkumisen 

seuraamista. 

Tekniikkaa käytetään hyvin laajasti kulkukorteissa sekä pankkikorteissa, joten 

suuri osa ihmisistä käyttää RFID-laitteita päivittäin. Em. laitteet toimivat vain hyvin 

lyhyellä kantamalla (alle 10 cm), joka parantaa tietoturvaa. Järjestelmiä löytyy myös 

pidemmillä kantomatkoilla metreistä jopa satoihin metreihin, joita pystytään 

käyttämään tavaroiden tai ihmisten seurantaan. 

RFID-tekniikalla pystytään rakentamaan esimerkiksi autonomisia 

seurantajärjestelmiä tiemaksujen perintään tai varasto-olosuhteisiin, johon tämän 

tutkimuksen aihe liittyy. Älykkäät RFID-järjestelmät liittyvät alati kasvavaan 

esineiden internetin (IoT) maailmaan. Automaattiset seurantajärjestelmät, esim. 

varastoissa vähentävät ihmisten työtaakkaa sekä tasoittavat ali- ja ylituotantoa, koska 

inventaariojärjestelmiä voidaan päivittää automaattisesti reaaliajassa. 

Tässä tutkimuksessa valmistettiin älyhyllykkö joka käyttää säteilevää 

koaksiaalikaapelia sekä siirtolinjana että antennielementtinä. Säteileviä 

koaksiaalikaapeleita käytetään jo esimerkiksi matkapuhelinverkon ja langattoman 

verkon antenneina, mutta RFID-käyttöä on tutkittu hyvin vähän. Menetelmän avulla 

voitaisiin tehdä potentiaalisesti hyvin helposti asennettavia älyhyllykonsepteja 

kustannustehokkaasti. Antennikaapeli voitaisiin asentaa suoraan varastohyllyjen 

yläpuolelle ja kiinnittää lukijalaitteeseen. Tekniikka säästää potentiaalisesti 

huomattavan määrän kuluja sekä tilaa, koska erillisiä antenneja ei tarvita. 

Koaksiaaliantenneja on tavallisesti käytetty suurissa rakennuksissa langattoman 

verkon antennina tapauksissa, jossa pelkkä yhteen paikkaa sijoitettu antenni ei olisi 

käytännöllinen. Antennityyppiä käytetään yleisesti metrotunneleissa sekä kaivoksissa 

tarjoamaan katkeamatonta matkapuhelinverkon peittoa. Mutkikkaisiin tunneleihin on 

huomattavasti helpompaa asentaa vain yksi pitkä säteilevä kaapeli katonrajaan 

verrattuna useisiin yksittäisiin antenneihin, joka lisäisi hintaa huomattavasti. 

Antennityyppiä on kuitenkin harvemmin käytetty RFID-järjestelmien antennina. 

Tässä työssä tutkittiin säteilevän kaapelin toimintaa RFID-käytössä. Kaapelin 

säteilytehokkuutta parannettiin asentamalla kaapeliin resonaattoreita. Aihetta on 

tutkittu vain vähän, joten tutkimus pyrkii selvittämään, soveltuuko kaapeli kyseiseen 

käyttöön korvaamaan tavanomaisesti käytettyjä antennityyppejä.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 

1.1. RFID-taajuudet 

 

RFID-järjestelmiä löytyy useita erilaisia ja moniin eri käyttötarkoituksiin. Eri 

käyttökohteissa on myös valittava siihen sopiva taajuus. RFID-kaistoja löytyy LF- 

(Low Frequency), HF- (High Frequency), UHF- (Ultra High Frequency) sekä 

mikroaaltoalueilta. Useimmat RFID-kaistat kuuluvat lisenssivapaaseen Industrial, 

Scientific, Medical (ISM)-kaistaan. Suurin osa järjestelmistä toimii alla luetelluilla 

taajuusalueilla. Tässä tutkimuksessa käytetty järjestelmä toimii UHF-alueella. 

1.1.1. LF 

LF-aluetta 125 – 131 kHz käytetään sovelluksissa, joissa tagin läheisyydessä on 

runsaasti absorboivaa materiaalia. Lukuetäisyys on rajallinen, muutamien 

senttimetrien luokassa sekä lukunopeus on hidas. Kommunikaatio tapahtuu 

lähikentässä pääosin induktiivisella kytkeytymisellä. Tagien antenni koostuu 

tavallisesti induktiosilmukasta, jossa on satoja kierroksia. Induktiivisen 

kytkeytymisen ansiosta tagit toimivat hyvin ihon alle asennettavissa siruissa, koska 

magneettikenttä ei vaimene kudoksissa olevaan veteen. 

1.1.2. HF 

HF-alue on RFID-käytössä sijoitettu 13,56 MHz:in keskitaajuudelle. Lukuetäisyys 

on tavallisessa tapauksessa alle 10 cm, mutta korkeintaan 1 m. Taajuutta käytetään 

yleisesti kulkukorteissa sekä erityyppisissä maksukorteissa.  Muutamien senttien 

lukuetäisyys on käytännöllinen lukutapahtuman turvallisuuden ja yksityisyyden 

varmistamiseksi sekä virhelukujen välttämiseksi. 

Taajuusaluetta käytetään myös Near Field Communication (NFC) -järjestelmissä. 

NFC on periaatteessa sama asia kuin RFID, mutta laitteissa on ominaisuus toimia 

sekä lukijalaitteena, että tagina. NFC mahdollistaa siis esim. kahden kännykän 

kommunikaation keskenään käyttäen lähikenttää [1]. 

Taajuusalue mahdollistaa paremman datanopeuden LF-laitteisiin verrattuna, joka 

soveltuu paremmin esim. kulunvalvontaan ruuhkaisessa ympäristössä. Tagit ovat 

myöskin yksinkertaisia ja pieniä, joten niitä on helppo valmistaa. Antennisilmukka 

tarvitsee tavallisesti n. 5-7 kierrosta, joten materiaalikustannukset ovat pienet. Tästä 

syystä HF-taajuuksien RFID-laitteita käytetään erittäin paljon.  

1.1.3. UHF 

Tässä tutkimuksessa keskitytään Ultra High Frequency (UHF)-alueella toimivaan 

RFID-teknologiaan.  UHF-kaista asettuu 300 MHz – 3 GHz väliselle alueelle. RFID-

käyttöön kaistalta on varattu kaista keskitaajuudella 433 MHz sekä alue väliltä 860 – 

960 MHz. Kaista on rajattu alempaan kaistaan ja ylempään kaistaan. Alempi puoli 

kattaa taajuusvälin 865 – 868 MHz ja ylempi puoli välin 915 – 921 MHz. 

Taajuusalueille liittyy maittain paikallisten säädösten ja standardien mukaisia 

rajoituksia, joista määrää EPC UHF Gen2 Air Interface Protocol [2]. Rajoitukset 

nostavat laitteiden hintaa, koska laitteet on suunniteltava toimimaan kaikilla 
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taajuuskaistoilla sekä tehorajoilla. Tilanne vaatii erilaiset antennit taajuusalueiden 

mukaisesti sekä myös tagien toiminta ei ole täysin optimaalista koko taajuusalueella. 

1.1.4. Mikroaaltoalue 

Mikroaaltoalueella 2,45 ja 5,8 GHz taajuuksilla toimivia järjestelmiä on myös 

olemassa ja ne hyödyntävät pääasiassa aktiivisia tageja sekä laajakaistaista 

kommunikaatiolinkkiä. Aktiivisilla tageilla saavutetaan hieman pidempi lukuetäisyys 

sekä varmempi lukutapahtuma. Korkea taajuus ja laaja kaista mahdollistavat suuren 

datanopeuden. Mikroaaltoalueella on hyvin paljon käyttöä ja tästä syystä myös 

paljon häiriötekijöitä esim. langattomat reitittimet. Taajuusalueella on kuitenkin 

vähemmän rajoituksia ja mahdollisuus käyttää useampia kanavia taajuushyppelyyn. 

[3, 4] 

1.2. Lukijalaite 

Testeissä käytössä oli NordicID eNUR-10W. Maksimilähtöteho laitteessa on 30 dBm 

(1 W). Valmistaja lupaa laitteelle >200 tagia/s lukunopeuden, ja monipuoliset 

säätömahdollisuudet inventaariokierroksien parametreihin, jotka edesauttavat suurien 

tagimäärien hallintaa.  

Laitteen herkkyys on maksimissaan -70 dBm tagin signaalin tunnistuksessa. 

Vapaan kanavan löytämiseen käytettävän Listen Before Talk (LBT) herkkyys on -80 

dBm. Datalehden mukaan suurin seisovan aallon suhde (SAS) voi olla 1,5. SAS 

voidaan laskea kaavalla (1). Suhde voidaan muuttaa desibeleihin kaavoilla (2, 3). Ph 

kertoo suoraan minimivaatimuksen antennin signaaliheijastukselle. Kaavoilla 

laskettuna SAS-vaatimuksen täyttävä antennin heijastus Ph tulisi olla pienempi kuin    

-12 dB. [5] 

  

 𝑆𝐴𝑆 =  
1 + |Γ|

1 − |Γ|
 (1) 

 

 Γ =  
𝑆𝐴𝑆 − 1

𝑆𝐴𝑆 + 1
 (2) 

 

 𝑃ℎ(𝑑𝐵) = 20 log(Γ)                 (3) 

 

joissa Γ = heijastuskerroin ja Ph = heijastus desibeleinä.  

Laitteen asetuksissa on herkkyydelle kolme säätöä, low (-50 dB), nominal (-60 

dB) ja high (-70 dB). Herkkyyden säätö tulee käytännölliseksi tilanteissa, joissa 

lukualuetta halutaan rajata vähentämättä tehoa.  
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2. UHF RFID 

 

2.1. Tehorajoitukset 

Suomessa UHF RFID -käyttöön on varattu taajuusalue 865 – 868 MHz. 

Lukijalaitteen teho on kuitenkin rajoitettu käytettyjen taajuuksien mukaan, kuvassa 1 

on esitettynä Suomessa vallitsevat tehorajoitukset. Käytössä on siis yhteensä 3 MHz 

kaistaa, joka on hyvin pieni alue verrattuna esim. USA:ssa käytettyyn 28 MHz 

kaistaan. Suurin osa laitteista käyttää kaistaa 865,6 – 867,6 MHz, koska sillä alueella 

tehoraja on  30 dBm eli 2 W ERP (Effective Radiated Power)  [6].  

 

 

Kuva 1. RFID-taajuuskaistan tehorajoitukset. 

ERP tarkoittaa antennin maksimivahvistuksen suunnasta mitattua säteilytehoa 

suhteessa ideaalisen puoliaaltodipoliantennin pääkeilan säteilemään tehoon. 

Tehorajat voidaan ilmoittaa myös muodossa Effective Isotropic Radiated Power 

(EIRP), joka kertoo antennin maksimivahvistuksen suhteen ideaalisen isotrooppisen 

antennin vahvistukseen [7]. Kaavalla (4) voidaan laskea EIRP-teho, joka voidaan 

muuntaa ERP-tehoksi kaavalla (5). Kaavassa (6) vakio 1,64 on ideaalisen 

puoliaaltodipolin vahvistus. 

 

 𝐸𝐼𝑅𝑃 = 𝑃𝑡 ∗  𝐺𝑡 =  
(𝐸 ⋅ 𝑑)2

30
 (4) 

 

 

jossa 

Pt = lähettimen teho [W]  

Gt = lähettimen antennin vahvistus 

E = sähkökentän voimakkuus [𝑉 𝑚⁄ ] 

d = mittausetäisyys [m] 
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 𝐸𝑅𝑃 =
𝐸𝐼𝑅𝑃

1,64
 (5) 

 

Teho voidaan muuntaa desibelimuotoon logaritmin avulla. Esim. lähettimen teho 

ilmoitetaan tavallisesti muodossa dBm, joka kertoo tehon desibeleinä suhteessa 

milliwattiin. Watti – dBm –konversio voidaan tehdä kaavalla (6). 

 

 𝑥(𝑑𝐵𝑚) = 10𝑙𝑜𝑔
𝑝(𝑚𝑊)

1 𝑚𝑊
 (6) 

 

Tehorajoitukset ovat tarpeellisia, koska samoilla taajuusalueilla voi toimia useita 

muitakin laitteita yhtäaikaisesti. Tarkkaan määritetty tehoraja suo mahdollisuuden 

laitteille toimia vähäisin häiriöin toistensa läheisyydessä. Samoja taajuuksia voi 

käyttää myös muutkin kuin RFID-laitteet. Esimerkiksi langattomat kuulokkeet sekä 

monet hälytinjärjestelmät toimivat samalla kaistalla. 

2.2. Kommunikaatioprotokolla 

Kommunikaatiolinkissä käytetään tavallisesti PR-ASK-moduloitua (Phase Reversal 

Amplitude Shift Keying) signaalia. Modulaatiossa on pyrittävä mahdollisimman 

selkeään ja yksinkertaiseen toteutukseen, jonka tagi pystyy tunnistamaan, mutta 

samalla myös mahdollisimman tasaisesti jatkuvaan kantoaaltoon tehokkaan 

energiansiirron aikaansaamiseksi. Käytännössä tagi pystyy tunnistamaan vain 

amplitudimodulaation. RFID-linkissä käytetään tavallisesti 90 % 

modulaatiosyvyyttä, joka tarkoittaa, että signaalin teho vaihtelee välillä 10 – 100 %. 

Koodauksessa pyritään minimoimaan signaalin matalatehoinen osio, jotta tagit saavat 

mahdollisimman paljon energiaa koko ajan.  

Pulssi-intervallikoodaus (PIE, Pulse Interval Encoding) on tekniikka, jossa 

jokaisen symbolin jälkeen tila vaihtuu, mutta signaali on poissa päältä vain lyhyen 

vakioajan. RFID-linkissä käytetään PIE-koodattuja symboleja. Koodauksessa bittien 

pituudet eivät ole yhtä suuret. Nollabitissä signaali on päällä ja pois yhtä pitkän ajan, 

mutta ykkösbitissä signaali on päällä pidemmän aikaa. Koodauksessa saadaan 

kuljetettua jokaisessa tilanteessa yli puolet kantoaallon tehosta eteenpäin. 

Datanopeus vaihtelee myös bittien mukaan. Pituuksien vuoksi nollabitit saadaan 

siirrettyä nopeammin, kuin ykkösbitit. Aikayksikkönä koodauksessa on Tari (Type A 

Reference Interval), joka kertoo signaalin nollabitin pituuden. Pituus on määritelty 

6,25 µs ≤ Tari ≤ 25 µs. Gen 2 standardi määrittelee PIE-koodatun nollan pituudeksi 1 

Tari ja ykkösen pituudeksi 1,5 – 2 Tari. [8]  

Koodaus toimii hyvin yhdessä PR-ASK-modulaation kanssa, koska jokaisen 

signaalin muutoksen jälkeen kantoaallon vaihe käännetään 180°. Jokainen 

vaiheenkääntö käyttää signaalin nollassa, joten modulaatiolla saadaan aikaan haluttu 

amplitudimodulaation mahdollisimman lyhyellä nollatason pituudella normaaliin 

ASK-modulaatioon verrattuna [8]. 

Miller-koodaus on myös hyödyllinen ja paljolti käytetty koodaustekniikka, jossa 

yksi bitti koodataan useammaksi bitiksi. Esimerkiksi PIE-koodattuna nolla tarkoittaa, 

että signaalin tila muuttuu 1 → 0 → 1 mutta Miller-2 –koodattuna edellä mainittu 

muutos tapahtuu kaksi kertaa. Koodauksella saadaan siirrettyä dataa pienemmällä 

virheherkkyydellä, mutta myös datanopeus hidastuu samassa suhteessa Miller-

indeksin mukaan. Datanopeus voi vaihdella välillä 26,7 – 128 kbit/s.  
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Käytetty taajuusalue on jaettu 200 kHz:n alikaistoihin, joita on yhteensä 15. 

Lukijalaite käyttää lähettämiseen neljää ns. suuren tehon kaistaa, jotka on jaettu 600 

kHz:n väleihin. Lukijalaite käyttää lähettämiseen kanavia 4, 7, 10 ja 13. Standardin 

mukaan lukijalaitteen on neljän sekunnin jatkuvan kantoaallon lähettämisen jälkeen 

pidettävä vähintään 0,1 s tauko tai välittömästi vaihdettava seuraavalle vapaalle 

kaistalle, jotta muut laitteet alueella voivat myös käyttää samoja taajuuskaistoja. 

Tekniikkaa kutsutaan tiheän lukemisen menetelmäksi ja se mahdollistaa useamman 

lukijalaitteen yhtäaikaisen toiminnan samalla alueella [9]. 

Tagit moduloivat lähettämänsä signaalin kuormamodulointiperiaatteella. 

Kuormamodulaatio tapahtuu yksinkertaisesti kytkemällä antennia kuorman ja 

oikosulun välillä, jolloin antennin heijastuskerroin muuttuu. Tagi vastaa 

kyselysignaaliin lähettämällä oman 96-bittisen EPC-koodin (Electronic Product 

Code). Kuormamodulaatio tapahtuu kytkemällä antennia kahden tilan, kuorman ja 

oikosulun, välillä. Menetelmä mahdollistaa tagin signaalin siirtymisen viereisille 

kaistoille pois korkeatehoisen lukusignaalin alta. Esimerkiksi 100 kHz taajuus tagilla 

siirtää signaalin ±100 kHz päähän kantoaallosta. On hyödyllistä käyttää suurta 

taajuutta tagin tilan vaihtoon, niin signaali siirtyy mahdollisimman kauas 

haastattelusignaalin kantoaallosta ja kaistaa on enemmän käytössä, joka mahdollistaa 

suuremman datanopeuden. Tagin lähettämää linkkitaajuutta pystytään säätämään 

lukijalaitteen parametreista. Suurempi taajuus vaikuttaa suoraan datanopeuteen ja 

kaistan käyttöön, joten paikalliset säädökset voivat rajoittaa kaistan käyttöä. [10] 

Datanopeus voidaan laskea kaavalla (7). 

 

 𝐷𝑎𝑡𝑎𝑛𝑜𝑝𝑒𝑢𝑠 (
𝑘𝑏𝑖𝑡

𝑠
) =

𝐿𝑖𝑛𝑘𝑘𝑖𝑡𝑎𝑎𝑗𝑢𝑢𝑠 (𝑘𝐻𝑧)

𝑀𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 − 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖
 (7) 

 

Modulaationa tagit käyttävät joko ASK- tai PSK–modulaatioita riippuen 

mikrosirusta, mutta pienitehoisen signaalin takia modulaatio saattaa olla täysin 

toisenlainen vastaanottimella. Heikkotehoisessa signaalissa heijastukset ja absorptiot 

voivat muuttaa vaihemodulaation näyttämään amplitudimodulaatiolta ja toisinpäin. 

Vastaanottimen täytyy pystyä erottamaan signaalin tilan muutokset purkaessaan 

tagin lähettämää dataa, koska modulaatioformaatti ei pysy välttämättä samana tagin 

ja lukijalaitteen kohdalla. [10] 

Tagit eivät pysty kommunikoimaan toistensa kanssa ja yleensä tageja on 

haastattelualueella useampia, joten datan törmäykset (collision) ovat väistämättömiä. 

Tagit pystyvät vain vastaamaan kyselysignaaliin toisistaan tietämättä, joten 

törmäyksen esto on suoritettava lukijalaitteessa. Käytössä on Aloha-menetelmä, jossa 

tagit vastaavat lukusignaaliin syklisesti. Suurien tagimäärien hallitsemiseksi 

käytetään lohkottua Aloha-menetelmää. Menetelmässä säädetään Q-lukua, joka antaa 

tageille tietyn lukuarvon kaavalla (8). 

 

 𝑇 = 2𝑄 − 1 (8) 

 

jossa Q voi vaihdella välillä 0 – 15, eli laskurin arvo voi olla välillä 0 – 32767. 

Tageissa olevalle laskurille annetaan arvo, jonka nollautumisen jälkeen tagi lähettää 

vastauksensa. Tekniikalla pystytään hallitsemaan suuriakin tagimääriä, koska 

lukijalaite pystyy automaattisesti säätämään tageille lähettämäänsä laskuriarvoa ja 

näin vähentämään yhdellä kyselykierroksella kommunikoivien tagien määrää. [11, 

12] 
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Lukijalaitteet on velvoitettu käyttämään Listen Before Talk (LBT) -menetelmää 

kommunikoidessaan. Menetelmässä lukijalaite kuuntelee ensin mahdollisia muita 

laitteita samalla kanavalla ja aloittaa lähettämisen vain vapaalla kanavalla. 

Menetelmällä vähennetään häiriöitä useamman laitteen yhtäaikaisessa toiminnassa. 

Vaatimuksen määrää Euroopan telekommunikaatiostandardien instituutti (ETSI) 

[13]. 

2.3. Tagit 

RFID-tageja on pasiivisia sekä patteriavusteisia aktiivimalleja. Passiiviset tagit ovat 

huomattavasti yleisempiä yksinkertaisen rakenteen sekä halvemman hinnan vuoksi. 

Passiiviset tagit keräävät tarvitsemansa energian suoraan lukijalaitteen lähettämästä 

radiokentästä ja lähettävät sisältämänsä tiedon takaisin lukijalaitteelle.  

Patteriavusteisella tagilla päästään pidempään lukuetäisyyteen, koska tagin 

mikrosiru saa tarvitsemansa virran patterilta. Aktiivitageja on kahta mallia, 

puoliaktiivisia ja täysin aktiivisia. Täysin aktiiviset tagit toimivat pääosin 433 MHz 

taajuudella ja käyttävät patterivirtaa myös lähetykseen. Aktiivitageilla päästään jopa 

yli sadan metrin lukuetäisyyksiin [14, 15]. 

Puoliaktiivisissa tageissa kommunikaatio tapahtuu takaisinsironnalla, mutta IC 

(Integrated Circuit, Integroitu piiri) ottaa tarvitsemansa virran patterilta. Pelkästään 

jo IC:n käynnistämiseen käytetty patterivirta mahdollistaa huomattavasti pidemmät 

luku- ja kirjoitusetäisyydet, koska suuri osa tagin vastaanottamasta signaalista kuluu 

sirun käynnistykseen. Virtalähteillä päästään keskimäärin noin 45 % hyötysuhteeseen 

riippuen tarvittavasta käynnistysjännitteestä [16]. Lukualueen rajalla IC kuluttaa 

lähes kaiken aallon energiasta, jolloin sironnut signaali sekoittuu taustakohinaan tai 

IC ei pysy päällä koko lukutapahtuman ajan, jolloin tagi palaa taas alkutilaansa. 

Virrankulutus kasvaa erityisesti kirjoitustapahtumassa useita magnitudeja 

suuremmaksi verrattuna lukutapahtumaan. Datan kirjoittaminen onnistuukin vain 

selkeästi lyhyemmiltä matkoilta ja suuremmalla lähetinteholla lukutapahtumiin 

verrattuna. 

2.3.1. Tagin kommunikaatio 

UHF-alueen tagit hyödyntävät yleensä takaisinsirontaa (backscattering) 

kommunikaatiossa lukijalaitteen kanssa. Tagi kerää tarvitsevansa energian 

kantoaallosta mikrosirun käynnistämiseen ja heijastaa loput säteilystä moduloituna 

takaisin viereisellä kanavalla. Merkittävimmässä roolissa kommunikaation 

onnistumiseen on tagin mikrosirun käynnistymiseen ja käyttämiseen vaadittavan 

energian kerääminen. Tyypillisellä lukuetäisyydellä (0 – 10 m) etenemisestä 

aiheutuva vaimennus on reilusti pienempi, kuin sirun käynnistymiseen tarvittava 

energia. Energian kulutus tageissa on muutamien kymmenien mikrowattien luokassa 

[17]. Tagilta tuleva signaali on huomattavasti heikompi kuin lukusignaali, joten 

lukijalaitteelta vaaditaan suurta herkkyyttä ja selektiivisyyttä. Lähetetyn ja 

vastaanotetun signaalin tehotasoissa voi olla eroa jopa 100 dBm. Energian siirrossa 

suurimpana vaimennustekijänä toimii vapaan tilan etenemisvaimennus 𝑎𝐹.  

 

 𝑎𝐹 = −147,6 + 20 log(𝑟) + 20 log(𝑓) − 10 log(𝐺𝑇) − 10log (𝐺𝑅) (9) 
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Kaavassa r on tagin ja lukijalaitteen antennien välinen etäisyys metreinä, f on taajuus 

megahertseinä, 𝐺𝑇 on tagin antennin vahvistus ja 𝐺𝑅 on lukijalaitteen antennin 

vahvistus. Kaavasta nähdään, että vaimennus kasvaa taajuuden ja etäisyyden 

mukana. On kuitenkin perusteltua käyttää korkeita taajuuksia, koska silloin antennien 

koko saadaan pieneksi sekä energian kerääjien hyötysuhde ja datan siirtonopeus 

paranee [18]. 

Kaava (9) ei ota huomioon muita säteilyä vaimentavia seikkoja, joita esiintyy 

todellisissa tilanteissa. Tyypillisessä käyttöympäristössä on läsnä eri muotoisia- ja –

kokoisia esineitä sekä eri materiaaleja joissa tapahtuu absorptiota tai heijastuksia. 

Heijastukset aiheuttavat monikanavaetenemistä, joka voi vaimentaa 

haastattelusignaalin jopa lähes kokonaan tai vaihtoehtoisesti lisätä tietyn pisteen 

vastaanottamaa tehoa konstruktiivisen interferenssin aiheuttamana. Heijastukset 

aiheuttavat helposti myös bittivirheitä, jotka voivat sotkea signaalin datan 

lukukelvottomaksi. Häiriöisessä ja epäideaalisessa ympäristössä datan siirtoon auttaa 

Miller-indeksin kasvattaminen datanopeuden kustannuksella. 

Muut lähiympäristössä toimivat lukijalaitteet aiheuttavat myös helposti 

vakavaakin häiriötä lukutapahtumaan, vaikka sitä onkin helpotettu tiukoin säädöksin. 

Jopa useiden kymmenien metrien päässä toimiva lukijalaite voi siltikin aiheuttaa 

häiriöitä, koska häiriösignaalin teho voi asettua samalle tasolle tagin matalatehoisen 

signaalin kanssa. Tällaisessa tilanteessa on vaikeaa erottaa hyötysignaali häiriöstä, 

joka tässä tapauksessa on toisen lukijalaitteen lukusignaali. Tätä ilmiötä vastaan on 

käytössä Listen Before Talk (LBT) –menetelmä, jossa lukijalaite tarkistaa ensin onko 

kanava vapaa ja vaihtaa toiselle kanavalle, jos havaitsee kanavan olevan käytössä.  

2.3.2. Tagin antenni 

Takaisinsirontaan perustuvat tagit käyttävät tavallisesti dipoliantennista johdettuja 

antennityyppejä. Dipoliantennin ongelmana tässä käytössä on lineaarinen 

polarisaatio, varsinkin tilanteessa, jossa tagin orientaatio on kohtisuorassa kulmassa 

lukijalaitteen lineaarisesti polarisoituun antenniin nähden. Tässä tapauksessa 

energiaa ei siirry käytännössä ollenkaan. Siten lukijalaitteeseen on järkevää kiinnittää 

esim. ristipolarisoitu antenni. Maksimilukuetäisyys saavutetaan samassa 

polarisaatiokulmassa olevilla antenneilla. Myös ympyräpolarisaatiolla on päästy yli 

16 m lukuetäisyyteen optimaalisissa olosuhteissa [19].  

Tagin antennin koon minimointi sekä sovitus ovat oleellisessa osassa tagin 

valmistusta. Tarkasteltaessa tavallista puoliaaltodipoliantennia, johtimien tulisi olla 

hieman yli 8 cm pitkiä. Kaavassa (10) on aallonpituuden laskukaava, jolla 866 

MHz:n keskitaajuudella aallonpituudeksi vapaassa tilassa saadaan 34,6 cm. 

Puoliaaltodipoliantenni olisi tässä tapauksessa siis 17,3 cm pitkä 

 

 
𝜆 =  

𝑐

𝑓
 

 
(10) 

missä 

λ = aallonpituus metreinä 

c = valonnopeus (2,998 * 10
8
 m/s) 

f = taajuus hertseinä 
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Todellisessa tilanteessa antenni olisi lasketusta arvosta hieman lyhyempi, koska 

väliaineessa aallon etenemisnopeus on hitaampi kuin vapaassa tilassa. Aallon 

etenemistä väliaineessa kuvaa nopeuskerroin (velocity factor, VF), joka esim 

kuparijohtimella VF ≈ 0,95 [20]. Ottamalla nopeuskerroin huomioon, antennin 

pituudeksi tulisi 16,4 cm. Antennin pituuteen vaikuttavat myös johtimen ympärillä 

olevat materiaalit esim. pinnoitteet. Vaikuttavia tekijöitä on useita, joten sopiva 

antennin pituus löytyy lopulta käyttökohteen mukaan viritettynä [17].  

Käytännössä kuitenkin yli 10 cm pitkä tagi on edelleen liian suuri ollakseen 

helposti käsiteltävissä. On olemassa keinoja, joilla antennin kokoa voidaan edelleen 

pienentää. Johtimesta voidaan tehdä mutkitteleva (meandering-tekniikka), jolloin 

antennin fyysistä kokoa voidaan pienentää. Menetelmään liittyy myös ongelma; 

vierekkäisissä johtimissa kulkee virta eri suuntiin, joten niiden indusoivat 

magneettikentät kumoavat toisensa. Tästä syystä johdinta tulee jälleen hieman 

pidentää halutun resonanssitaajuuden saavuttamiseksi. [17, 21]  

Edellä mainittu ongelma ratkeaa asettamalla johtimien päätyihin iso kapasitiivinen 

kuorma, eli johdinta levennetään. Kuorma laskee antennin resonanssitaajuutta, 

jolloin johtimen pituutta voidaan lyhentää halutun resonanssitaajuuden 

saavuttamiseksi [21].  

Antenni sovitetaan IC-sirun kuormaan T-sovitustekniikalla, eli IC:n antenniportit 

kytketään induktiosilmukkaan. Silmukan johtimien dimensiot määrittävät silmukan 

impedanssin ja sopivalla mitoituksella saadaan antenni sovitettua sirun kuormaan. 

Hyvällä sovituksella pystytään parantamaan energian siirtoa sähkökentästä IC:n 

virtageneraattorille.  
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3. KOAKSIAALIKAAPELI 

 

Tässä tutkimuksessa antennina käytetään säteilevää koaksiaalikaapelia. Kaapeli 

toimii samalla sekä siirtolinjan että antennina, joten erillistä antennielementtiä ei 

tarvita. Siten säteilevän kaapelin käytöllä voidaan säästää kustannuksissa ja asennus 

on yksinkertaista.  

3.1. Kaapelin rakenne 

Koaksiaalikaapelin rakenne on hyvin yksinkertainen. Kaapeli koostuu sisemmästä 

johtimesta, eristeestä, ulkojohtimesta sekä suojakuoresta (kuva 2). Rakenne on hyvin 

suojattu ulkoisia häiriölähteitä vastaan yhtenäisen metallikuoren ansiosta ja toimii 

siksi hyvänä laajakaistaisena aaltojohtimena RF-käytössä. Kaapelin pystyy 

asentamaan metallipintojen tai häiriölähteiden läheisyyteen, mutta ne eivät pääse 

vaikuttamaan kaapelin sisällä kulkevaan signaaliin.  

 

 

Kuva 2. Koaksiaalikaapelin rakenne. 

 

Kaapelien johtimien paksuus voi vaihdella käytetystä taajuusalueesta riippuen. 

Korkeilla taajuuksilla johtimet voivat olla ohuita, koska virta liikkuu ainoastaan 

johtimien pintakerroksessa skin-efektistä johtuen. Efektissä virran tiheys kasvaa 

johtimen reunaa kohden. Noin 65 % (1/e –osa) virrasta kulkee skin-syvyyden sisällä 

[22]. Syvyys on taajuusriippuvainen suure ja voidaan laskea kaavalla (11). 

 

 𝛿 = √
2𝜌

2𝜋𝑓µ0µr 
 ≈ 503√

𝜌

𝑓µr
    (11) 

 

missä 

δ = skin-syvyys metreinä 

ρ = johtimen resistiivisyys [Ω * m] 

f = taajuus [Hz] 

µ0 = tyhjiön permeabiliteetti (4π * 10
-7

 H * m
-1

) 

µr = väliaineen suhteellinen permeabiliteetti 

 

Eristeenä kaapeleissa käytetään yleisesti Polyetyleeniä (PE) tai Polytetrafluorieteeniä 

(PTFE). Eristeitä on saatavilla monella eri huokoisuusasteella ja niillä on 

vaikutuksensa kaapelin toimintaan, etenkin permittiivisyyden kannalta. Em. 
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materiaaleilla on matala suhteellinen permittiivisyys (εr), jolloin eristeellä on 

mahdollisimman pieni vaikutus signaaliin. Suuri εr kasvattaa kapasitanssia sisä- ja 

ulkojohtimien välillä, joka aiheuttaa lineaarisesti suurenevaa dielektristä häviötä 

taajuuden kasvaessa.  

Dielektri vaikuttaa myös aallon ryhmänopeuteen kaapelin sisällä. Ryhmänopeus 

hidastuu valonnopeudesta väliaineessa nopeuskertoimella VF, joka on pelkistettynä 

valonnopeus jaettuna suhteellisen permittiivisyyden (εr) neliöjuurella kaavan (12) 

tapaan. Tavanomaiset VF:n arvot koaksiaalikaapeleilla ovat välillä 0,6 – 0,9. Tämän 

tutkimuksen kaapeleilla täytteenä on käytetty PTFE:tä, jonka nopeuskertoimena on 

0,88.  

 

 𝑉𝐹 =  
1

√ε𝑟

 (12) 

 

3.1.1. Häviöt 

Kaapelin häviöiden arvioiminen laskemalla voi olla hyvin vaikeaa, joten kaapelien 

valmistajat mittaavat ja ilmoittavat sen vaimennuksena sataa metriä kohden 

taajuuden funktiona. Häviöt riippuvat johdinmateriaaleista, taajuudesta, kaapelin 

paksuudesta sekä eristeenä käytetystä dielektristä. 

Resistiivinen häviö tapahtuu johtimissa ja on dominoivassa asemassa matalilla 

taajuuksilla. Vaimennuksen voimakkuus kasvaa verrannollisena taajuuden 

neliöjuuren mukaan. Johtimien poikkipinta-alan kasvattamisella voidaan pienentää 

häviötä. Dimensioiden kasvattaminen heikentää kuitenkin kaapelin toimintaa 

korkeilla taajuuksilla ja menettää hyötynsä skin-efektin takia. Korkeilla taajuuksilla 

dominoi dielektrinen häviö, joka voimistuu suoraan taajuuden mukana ja on 

riippuvainen eristeen permittiivisyydestä. [23] 

Tämän tutkimuksen kohdeympäristössä etenemisestä, heijastuksista ja 

absorptiosta aiheutuvat vaimennukset ovat kuitenkin selkeästi merkittävämmässä 

asemassa, koska kaapelien pituudet ovat lyhyitä. 

3.2. Kaapeli antennina 

Antenniksi koaksiaalikaapelin pystyy muuttamaan leikkaamalla ulkojohtimeen 

aukkoja. Säteily alkaa tällöin ”vuotamaan” aukosta ulos, tästä seuraa myös 

antennityypin nimitys, vuotava syöttökaapeli (leaky feeder). Aukosta emittoituu 

aukon muodosta riippuen joko lineaarisesti tai ympyrä/elliptisesti polarisoitunutta 

säteilyä. Kentästä voidaan saada lähes koherentti kaapelin matkalta leikkaamalla 

aukkoja sopivin välimatkoin aallonpituuden monikerroilla [24]. 

Kaapeliantenneja on kahden tyyppisiä, kytkentämoodin kaapeli (coupled mode) ja 

säteilymoodin kaapeli (radiating mode), jotka eroavat toisistaan aukotuksensa 

mukaan [25]. Kytkentämoodin kaapeli on aukotettu tasaisesti leikkaamalla kaapelista 

siivu pois pitkittäissuunnassa koko kaapelin matkalta. Kaapelin säteily perustuu 

satunnaiseen heijastumiseen mm. seinien kautta ja esim. metrotunnelin voidaan 

ajatella toimivan aaltoputkena tässä tilanteessa. Antennityypin tehokkuutta heikentää 

pituussuunnassa tapahtuva vaimeneminen, koska suurin osa säteilystä emittoituu 

syöttöpäädyn läheisyydessä ja voimakkuus heikkenee kaapelin loppua kohden.  
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Säteilymoodin kaapeli on aukotettu periodisesti säteilyn aallonpituuden 

monikertojen mukaan. Tällä tavoin säteilyä voidaan ohjata tarkemmin haluttuun 

paikkaan ja tarpeettomat alueet voidaan jättää tarvittaessa aukottamatta. Kaapeli 

tuottaakin aukkojen mukaan painottuneen radiokentän, joka on voimakkaimmillaan 

juuri aukkojen kohdalla. Aukkojen kokoa sekä määrää muuttamalla voidaan myös 

vähentää pituussuuntaisen vaimenemisen vaikutusta lisäämällä aukkojen määrää ja 

suurentamalla aukkojen kokoa kaapelin loppua kohden [26]. 

Suuri kytkentähäviö tuottaa ongelmia RFID-kommunikaatiolinkissä, koska tagit 

tarvitsevat keskimäärin n. -20…-10 dBm (10 – 100 µW) jatkuvaa tehoa 

toimintaansa. Antennien kytkentähäviö ilmoitetaan 50 % ja 95 % arvoina mitattuna 2 

m päästä. Prosenttiarvot kertovat, kuinka paljon keskimääräisestä häviöstä on 

vähintään ilmoitetun arvon suuruinen. Käytetyissä kaapeliantenneissa 

kytkentähäviön 50 % -arvo 2 m päässä kaapeleista on noin 50 dBm. Pelkkä 

säteilymoodin antennikaapeli aukotettuna lukee tageja käytännössä vain ~10 cm 

päähän suoraan aukon päältä [27].  

Koaksiaalikaapeli on resonoimaton kaapeli, joten vahvaa radiokenttää kaapelin 

ulkopuolelle ei synny [25]. Aukon koolla pystytään säätämään ulos säteilevän kentän 

voimakkuutta, mutta siltikin suurin osa tehosta jää kaapelin sisään. 

Kytkeytymistä voidaan parantaa asentamalla aukkojen päälle halutulle taajuudelle 

mitoitettuja resonoivia elementtejä eli resonaattoreita. Sopivasti mitoitetulla 

resonaattorilla pystytään kytkemään tehoa resonaattoriin, joka emittoi säteilyä 

ympäristöön. Resonaattori asennetaan aukon päälle reaktiiviseen lähikenttään. 

Resonoiva elementti toimii samaan tapaan kuin esim. yagi-antennin 

suuntauselementit, jotka ovat passiivisia, halutulla taajuudella resonoivia säteilyä 

suuntaavia elementtejä [28]. 
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4. KOEJÄRJESTELY JA MITTAUSTULOKSET 

4.1. Kaapeleiden asennus testihyllykköön 

Mittauksissa käytettiin neljällä erilaisella aukotuksella varustettua kaapelia: 

- Kaksi metriä pitkä ¼” kytkentämoodin kaapeli, jossa kaksi aukkoa. 

- Kuusi metriä pitkä ½” kytkentämoodin kaapeli n. 16 cm aukkovälillä. 

- Kuusi metriä pitkä ½” kytkentämoodin kaapeli n. 60 cm aukkovälillä. 

- Kaksi kuusi metriä pitkää ½” säteilymoodin kaapelia. 

Testikohteeksi hankittiin kaksi metallihyllykköä, jotka liitettiin yhteen. Valmis 

rakennelma oli 180 cm korkea, 200 cm leveä ja 50 cm syvä. Hyllytasoja oli viisi 

kappaletta ja niiden välinen etäisyys 40 cm. Kuvassa 3 on periaatekuva 

testihyllyköstä mittoineen.  

Metallinen asennuskohde aiheuttaa ongelmia korkeiden taajuuksien kanssa, koska 

metallit vaikuttavat lukuantennin sekä tagien viritykseen. Testin tarkoitus on 

kuitenkin tutkia koaksiaaliantennin toimintaa todenmukaisessa epäideaalisessa 

varastoasennuskohteessa, joista löytyy heijastavia ja absorboivia materiaaleja.  

Metallihyllyt rajoittavat säteilyn vuotamista eri tasojen välillä, jolloin tehoa menee 

hukkaan vähemmän. Lisäksi tilanne mahdollistaa tagien paikantamisen 

hyllytasokohtaisesti, jos jokaisella tasolla olisi oma antennikaapelinsa. Tässä 

tilanteessa yksi kaapeli vastaisi tiettyä hyllytasoa ja tavaran paikkaa voidaan arvioida 

sen perusteella. Paikannusta ei tutkittu tässä työssä. 

 

Kuva 3. Testihyllykön mitat. 

Hyllykonseptissa huomioitavia asioita ovat säteilytehon tasainen jakaantuminen eri 

tasojen välillä sekä myös tehon optimointi sopivalle voimakkuudelle. Antennikaapeli 

tulisi saada toimimaan mahdollisimman tehokkaasti, mutta tarkasti rajatulla 

etäisyydellä. Säteily tulisi saada kattamaan koko lukualue, mutta rajata hyllyjen 

reunoille, joka on käytännössä mahdotonta. Ympärillä olevat esineet voivat myös 

aiheuttaa heijastuksia ja säteily saattaa päätyä viereiselle lukualueelle jolloin 

järjestelmä voi häiritä ja lukea tageja mahdollisista viereisistä hyllyistä.  



 

 

22 

 Kaapelin asennusta ja viritystä testattiin teippaamalla ¼” kaapeli kiinni hyllyn 

keskellä olevaan tukipalkkiin. Kaapeli oli kaksi metriä pitkä ja tästä syystä helppo 

käsitellä ja asentaa. Pienestä koosta johtuen kaapelin aukot tulivat lähelle 

metallipintaa, jonka todettiin aiheuttavan todennäköisiä ongelmia.   

Paksumman ja kuusi metriä pitkän ½” kaapelin asennus osoittautui hankalaksi 

kaapelin jäykkyyden takia. Asennettaessa yhtä kaapelia useammalle tasolle, on 

päätyjen taivuttaminen vaikeaa seuraavalle tasolle ja kaapeli jää roikkumaan hyllyn 

ulkopuolelle reilusti. Toinen ongelma on kaapelin aukkojen linjaaminen osoittamaan 

alaspäin. Päädyn taivutuksen jälkeen kaapelia on myös pyöritettävä 180° akselinsa 

ympäri siirryttäessä seuraavalle tasolle, jotta aukot osoittaisivat alaspäin. Asia tulisi 

huomioida aukotuksen yhteydessä ja tehdä aukot kaapelin vastakkaiselle puolelle 

taivutuksien jälkeen, jotta asennus helpottuisi. Kaapelit ovat hyvin jäykkiä ja 

pyörittäminen pituusakselin ympäri vaatii runsaasti voiman käyttöä. Samalla myös 

taivutuskohtaa lähinnä oleva aukko on vaarassa taipua mutkalle.  

Hyllykköön asennettiin kaksi ½” kaapelia, joista toinen oli säteily- ja toinen 

kytkentämoodissa. Kuvassa 4 on periaatekuva mitta-asetelmasta sivusta katsottuna. 

Suurin osa mittauksista suoritettiin ylimmillä kahdella hyllytasolla. Kytkentämoodin 

kaapelilla kokeiltiin myös jatkaa kaapeli kattamaan koko hyllykkö. Jatkokappale on 

esitetty kuvassa katkoviivalla. 

 

 

 

Kuva 4. Periaatekuva mittausjärjestelystä. 
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4.2. Resonaattoreiden viritys 

Hyvin viritetyllä resonaattorilla on mahdollista kytkeä lähes kaikki kaapeliin 

syötetystä tehosta aukosta ulospäin. Testeissä todettiin tagin lukuetäisyyden 

paranevan kymmenestä sentistä yli kahteen metriin resonaattorin asentamisen 

jälkeen, joten parannus on merkittävä. Normaalitilanteessa kaapelin päähän on 

asennettava sovitettu kuorma estämään heijastuksien syntymistä. 

Vektoripiirianalysaattorilla (VNA, vector network analyzer) mitattaessa 

heijastusvaimennus saatiin parhaimmillaan arvoon          < -20 dB ilman 

päätykuormaa pelkkien resonaattoreiden ansiosta. 

Resonaattori valmistettiin tässä tapauksessa leikkaamalla kupariteipistä 

puolikkaan aallon pituisia eli noin 16 cm pitkiä palasia. Pituutta voitiin arvioida 

kertomalla vapaan tilan aallonpituus kuparin nopeuskertoimella 0,95. Viritys 

tapahtuu muuttelemalla kupariteipin pituutta sekä säätämällä elementin paikkaa 

suhteessa kaapelin aukkoon. Resonaattorilla on suuri hyvyysluku, joten sillä on 

kapea taajuuskaista. Kapea taajuuskaista muodostuu ongelmaksi, varsinkin jos aukon 

läheisyydessä reaktiivisessa lähikentässä on metallia, joka aiheuttaa resonaattorin 

kytkeytymistä metallin kanssa ja vaikuttaa resonanssitaajuuteen. 

4.2.1. Säteilymoodin kaapeli 

Resonaattorit asennettiin aukkojen päälle ja parhaan asennuspaikan huomattiin 

löytyvän asettamalla resonaattorin pääty aukon reunaan kuvan 5 osoittamalla tavalla.  

 

 

Kuva 5. Resonaattorin optimaalinen asennuskohta. 

Elementin resonanssitaajuutta voidaan tämän jälkeen säätää muuttamalla sen pituutta 

sekä paikkaa aukon suhteen. Resonaattori kiinnitettiin kaapelin suojakuoren päälle. 

Irrotetun suojakuoren palan paikkaa pystyttiin säätämään helposti liikuttamalla sekä 

pyörittämällä ja tällä tavoin myös resonaattorin viritystä pystyttiin säätämään. Aukon 

pituutta säätämällä pystyttiin vaikuttamaan resonaattorin kytkeytymisen 

voimakkuuteen.  

Resonaattoria viritettiin säätämällä sen pituutta ja paikkaa suhteessa aukkoon.  

Myöskin etäisyys aukkoon vaikutti resonanssitaajuuteen, mutta eniten kuitenkin 

kytkeytymisen tehokkuuteen. Kuvassa 6 nähdään yhden resonaattorin aiheuttama 

heijastusvaimennus. Resonaattorin kuuden desibelin kaistaksi mitattiin 10 MHz. 

Resonaattori asennettiin kaapelin keskikohdalla olevan aukon päälle. 
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Kuva 6. Yhden resonaattorin aiheuttama heijastusvaimennus ½” kaapelissa. 

Kuvassa 7 on kuuden resonaattorin yhteisvaikutus signaaliin. Taajuuskaista leveni 

miltei kolminkertaiseksi, mutta heijastusvaimennus pieneni 10 dB. 

 

 

Kuva 7. Kuuden resonaattorin heijastusvaimennus ½” kaapelissa. 
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Kaapelin läpäisyvaimennus on esitettynä liitteessä 1, sen arvoksi mitattiin -19,20 dB. 

Kaapelin impedanssi mitattiin kompleksitasossa resonaattorit asennettuna ja siitä 

nähdään, ettei kaapeli ole aivan täydellisesti sovitettu 50 Ω impedanssiin. 

Imaginääriosa on lähellä nollaa, mutta reaaliosa asettui arvoon 28 Ω. 

Impedanssikartta on esitetty liitteessä 2. 

¼” kaapelissa resonaattoreiden virittäminen oli haastavampaa. Suoraan 

yläpuolista hyllyä vasten asennettuna resonaattoreiden viritykseksi saatiin 

maksimissaan -3,6 dB. Kaapeli täytyi siirtää n. yhden senttimetrin päähän 

hyllytasosta, jolloin viritykseksi saatiin n. -7 dB. 

4.2.2. Kytkentämoodin kaapeli 

Kytkentämoodin kaapeliin resonaattori kiinnitettiin suoraan suojakuoren päälle 

kaapelin avauksen kohdalle. Resonaattorit tulevat kaikki yhtäläisen välimatkan 

päähän aukosta ja pysyvät hyvin paikallaan asennuksen jälkeen.  

Kaapelin heijastusvaimennuksen arvo mitattiin aluksi vertailukohdaksi ilman 

resonaattoreita ja se on nähtävillä liitteessä 3, sen arvona oli -1,2 dB.  Kuvassa 8 on 

esitettynä resonaattoreilla varustetun kaapelin heijastusvaimennus. Testeissä 

käytettiin myös toista identtistä kuuden metrin kaapelia ja sen viritys näkyy liitteessä 

4. Kaapelin impedanssi mitattiin myös ja se on nähtävissä liitteestä 5.  

 

 

Kuva 8. 6 m kaapelin heijastusvaimennus resonaattorit asennettuna. 

Kahden yhdistetyn identtisen kaapelin heijastusvaimennus on esitetty kuvassa 9. 

Heijastusvaimennuksen kärki siirtyi hieman ylemmälle taajuudelle verrattuna 

yksittäisten kaapeleiden vasteeseen ja taajuuskaista kaventui huomattavasti. 
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Kuva 9. Yhteen liitettyjen kaapeleiden heijastusvaimennus. 

4.3. Mittaustulokset 

Mittauksia suoritettiin eri konfiguraatioilla ja alla olevissa kappaleissa on esitettynä 

mittatilanteista tehtyjä havaintoja sekä tuloksia. Mittauksissa on käytetty 

lukijalaitteen ohjelmiston antamaa prosentuaalista lukutapahtumien määrää 

lukuvarmuuden esittämiseksi. Ohjelma laskee jokaisen lukukierroksen suhteen tagien 

vastauksien määrään, josta saadaan prosentuaalinen määrä, monestiko lukualueella 

oleva tagi on löytynyt. Mittaukset suoritettiin kaapelin alapuolelta keskeltä hyllyä 

kuvassa 10 numeroilla esitetyiltä paikoilta. Mittauksiin käytettiin yksittäistä tagia, 

jota pidettiin viiden senttimetrin korkeudella hyllytasosta. 

 

 

Kuva 10. Mittauspisteiden paikat. 
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Kaapelit pyrittiin sovittamaan siten, että lukijalaitteen -12 dB maksimiheijastusraja 

alittuu. Radiolähetin on vaarassa rikkoutua sovituksen ollessa liian huono. 

Suuritehoinen heijastus myös hankaloittaa tagin heikkotehoisen signaalin erottamista 

lukusignaalista. Näistä syistä mittauksiin lukijalaitteella käytettiin minimitehoa (13 

mW), Miller-indeksiä kahdeksan sekä korkeinta herkkyyttä (- 70 dBm). 

Mittauksissa vertailtiin säteily- sekä kytkentämoodin kaapeleiden soveltuvuutta 

käyttökohteeseen ja tavoitteena oli lukuvarmuuden selvittäminen. Mittauksiin 

käytettiin kaksi metriä pitkää ¼” paksua kaapelia sekä kuusi metriä pitkiä ½” paksuja 

kaapeleita.  

4.3.1. ¼” säteilymoodin kaapeli 

 

Ensimmäiset testit suoritettiin kaksi metriä pitkällä ¼” kaapelilla. Kaapelissa oli 

kaksi aukkoa syöttöpäädyn vastakkaisessa päässä 30 cm etäisyydellä toisistaan. 

Aukot sijoittuivat mittauspisteiden 1 – 2 ja 2 – 3 väleihin. Tarkasteltaessa tilannetta 

piirianalysaattorilla, kävi ilmi, että kaapeli täytyi asentaa n. yhden senttimetrin 

päähän hyllystä ennen kuin resonaattoreita pystyttiin virittämään. Mittaukset 

osoittivat performanssin olevan heikko kaapelin ollessa kiinni metallissa ja 

sovituksen ollessa huono. Tagin luku onnistui vain kahden senttimetrin päästä 

kaapelista suoraan resonaattorin kohdalta.  

Kun kaapeli oli siirretty yhden senttimetrin päähän hyllystä, virittäminen onnistui 

paremmin ja lukuetäisyys riitti kattamaan yhden hyllyn alueen tagin ollessa viiden 

senttimetrin korkeudella hyllyn pinnasta kaapelin kohdalla noin 50 % 

lukuvarmuudella. 

4.3.2. ½” säteilymoodin kaapeli 

Mittauksiin käytettiin kuusi metriä pitkää 60 cm välein aukotettua kaapelia. 

Resonaattoreita oli kolme kappaletta kahta hyllyä kohden mittauspisteiden 1 - 2, 3 - 4 

ja 5 - 6 välissä. Taulukossa 1 on nähtävillä mittaustulokset. 

 

Taulukko 1. Lukuvarmuustulokset kahdella eri mittausetäisyydellä. 

Mittausetäisyys 1 2 3 4 5 6 

35 cm 99 % 100 % 100 % 98 % 91 % 83 % 

75 cm 96 % 0 % 93 % 0 %  0 % 0 % 

 

Mittauksia tehtiin myös 16 cm:n välein aukotetulla kaapelilla, mutta resonaattoreiden 

viritys oli todella epätasainen, joten mittaustuloksista oli haasteellista saada 

vertailukelpoisia. Tästä syystä mittaustulokset on jätetty ilmoittamatta. 
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4.3.3. ½” kytkentämoodin kaapeli 

 

Verrokkikappaleeksi hyllyyn asennettiin kuusi metriä pitkä kytkentämoodin kaapeli, 

jossa oli yhteensä kahdeksan resonaattoria, kaksi yhtä hyllyä kohden. Mittaustulokset 

ovat taulukossa 2. Taulukossa 3 on esitettynä mittaustulokset, kun kaapeliin liitettiin 

toinen kuuden metrin kaapeli jatkoksi ja mittaukset suoritettiin vastaavilta paikoilta 

alemmilta hyllytasoilta samoilla lukijalaitteen asetuksilla. 

 

Taulukko 2. Lukuvarmuudet kahdella eri mittausetäisyydellä. 

Mittausetäisyys 1 2 3 4 5 6 

35 cm 94 % 100 % 100 % 100 % 99 % 27 % 

75 cm 0 % 0 % 96 % 100 % 99 % 87 % 

 

Taulukko 3. Kaapelin jatkokappaleen lukuvarmuudet. 

Mittausetäisyys 1 2 3 4 5 6 

35 cm 98 % 0 % 53 % 0 % 100 % 89 % 

75 cm 0 % 100 % 0 % 98 % 23 % 51 % 

 

4.4. Polarisaation vaikutus 

Lukuvarmuutta mitattiin tagin ollessa viiden senttimetrin korkeudella hyllystä 

kaapelin suuntaisesti, kohtisuorassa ja 45° kulmassa kaapeliin nähden. Mittaus 

suoritettiin 75 cm:n etäisyydeltä säteilymoodin kaapelilla. Tuloksista näkyy, että jo 

45° kulmassa oleva tagi on huomattavasti vaikeampi tunnistaa, kuin suoraan kaapelin 

suuntaisesti orientoitu tagi. Taulukossa 4 on esitetty polarisaatiokulman vaikutus 

lukutapahtumaan. Lukuvarmuus pienenee merkittävästi jo 45° kulmassa. Testi 

suoritettiin yksittäisellä tagilla keskeltä hyllyä suoraan kaapelin alapuolelta. 

Lukijalaitteella käytettiin 200 mW tehoa ja keskitason herkkyyttä (-60 dB) sekä 

Miller-indeksiä 8. 

 

Taulukko 4. Polarisaation vaikutus lukuvarmuuteen yksittäisessä pisteessä. 

Kulma 0° 45° 90° 

Lukuvarmuus 54 % 11 % 1 % 
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5. POHDINTA 
 

5.1. Säteilymoodin kaapeli 

5.1.1. ¼” kaapeli 

¼” kaapelille sovitukseksi saatiin n. -3.6 dB, joka on huono tulos. Kaapeli oli 

asennettuna suoraan hyllyn pintaan kiinni. Metallipinnan pääteltiin heijastavan 

säteilyä takaisin kaapeliin ollessaan liian lähellä aukkoa. Tilannetta saatiin 

parannettua, kun kaapeli siirrettiin 1 cm päähän metallista. Tässä tilanteessa sovitusta 

saatiin arvoon -7 dB. Tämäkään tilanne ei ollut vielä lähellekään ideaalinen, mutta 

osoitti silti merkittävää parannusta ja kaapelilla pystyttiin tässä tilanteessa lukemaan 

tageja alapuoliselta hyllytasolta.  

Tuloksia vertaillessa on otettava huomioon, että kaapeli oli kaksi metriä pitkä ja 

muut tutkimuksessa käytetyt kaapelit olivat kuusi metriä pitkiä. Kaapelissa oli 

myöskin vain kaksi aukkoa. Yksittäiseen resonaattoriin kuitenkin kytkeytyi 

huomattavasti vähemmän tehoa verrattuna yksittäiseen resonaattoriin ½” kaapelissa. 

Hyllyjen välinen etäisyys oli tässä tapauksessa 40 cm ja kaapelilla pystyttiin 

lukemaan tageja yhden 50 * 100 cm tason alueelta. Tilanne muuttui, kun 

lukuetäisyyttä kasvatettiin, jolloin lukuvarmuus tippui nopeasti nollaan. Lisäksi 

resonaattoreiden taipumus mennä helposti epävireeseen heikensi kaapelin 

toimintavarmuutta. 

¼” kaapelin käsittely oli helppoa, mutta pienidimensioisesta kaapelista ei saatu 

yhtä hyvää kytkentää resonaattoreihin kuin ½” kaapeleissa. Lisäksi kaapeli taipui 

helposti varsinkin aukkojen kohdalta ja se johti helposti aukon vääntymiseen 

käsiteltäessä kaapelia. Aukon vääntyminen vaikuttaa voimakkaasti resonaattoreiden 

viritykseen. 

5.1.2. ½” kaapeli 

Paksummalla ½” kaapelilla saatiin parempia tuloksia, jotka näkyivät heti varsinkin 

resonaattoreiden virityksessä. Yksittäiset resonaattorit aiheuttivat jopa yli 20 dB:n 

muutoksen signaalivasteeseen. Useamman resonaattorin yhteisvaikutus muutti 

vastetta reilusti. Resonaattorit vaikuttavat toistensa viritykseen ja taajuuskaista 

levenee. Tämä aiheuttaa ongelmia, koska kaapelin sisälle muodostuu heijastuksia ja 

jokaiselta aukolta ei saada samaa määrää tehoa ulos. Lukuvarmuus ei tästä syystä 

pysy yhtäläisenä jokaisen aukon kohdalla. Mittaustuloksiin saatiin hieman muutoksia 

aikaan virittämällä resonaattoreita uudestaan, mutta täysin tasaisesti jakautunutta 

kenttää ei saatu aikaan. Resonaattorin todettiin toimivan parhaiten noin 14 - 15 cm 

mittaisena. Yhdelle resonaattorille oli mahdollista saada < -20 dB vaikutus 

signaalivasteeseen. Tässä tilanteessa suurin osa tehosta kytkeytyy resonaattorin 

avulla kaapelista ulos. 

Jokaisen resonaattorin todettiin toimivan hieman eri tavalla ja virittäminen oli 

tästä syystä vaikeaa. Hyvinkin pieni muutos resonaattorin sijainnissa aukon suhteen 

saattoi siirtää resonanssitaajuutta kymmeniä megahertsejä sivuun tai kytkeytyminen 
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kadota lähes olemattomiin. Jokaisen aukon kohdalle ei myöskään onnistuttu saamaan 

samanlaista vastetta, vaan arvot saattoivat vaihdella yli 10 dB verran. Joidenkin 

aukkojen kohdalla oli myös hyvin vaikeaa virittää resonaattoria tarkalleen halutulle 

keskitaajuudelle.  

Lukuetäisyydeksi saatiin maksimissaan noin kahden metrin matka, joten tehoa 

voitiin laskea ja vastaanottimen herkkyyttä kasvattaa. Tällä tavoin saatiin 

lukunopeutta nostettua huomattavasti ja hyllytasojen pimentoalueet vähenivät. 

Huonona ominaisuutena kaapelissa oli virityksen vaikeus sekä taipumus mennä 

epävireeseen. Pienikin kolhaisu kaapeliin, jolloin resonaattorit liikahtivat hieman 

pois paikaltaan, saattoi virittää kaapelin kymmenien megahertsien päähän oikeasta 

taajuudesta tai vaste saattoi jopa kadota kokonaan. 

Joidenkin yksittäisten resonaattoreiden virityksessä huomattiin myös erikoista 

käyttäytymistä, koska niille oli erittäin vaikeaa saada resonanssia aikaan juuri 

halutulle taajuudelle. Resonanssi muodostui n. 10 MHz:in päähän viereisille 

taajuuksille, mutta ei haluttuun oikeaan kohtaan. Kytkentää saatiin hieman aikaan 

suurentamalla aukkoa, mutta ongelman pääteltiin johtuvan kaapelin sisälle 

muodostuvasta signaalin nollakohdasta juuri aukon kohdalla. Resonanssi muuttui, jos 

kaapelin päähän asennettiin liitin, joka muutti heijastuneen aallon vaihekulmaa, 

mutta silloin ongelma siirtyi jonkun muun resonaattorin kohdalle, joten lopputulosta 

ei saatu kuitenkaan parannettua. Kuorman lisääminen kaapelin päätyyn heikensi 

suorituskykyä tässä tapauksessa. Kaapelin käyttäytyminen muuttui myös erilaiseksi 

riippuen siitä, kummasta päästä siihen syötettiin tehoa. Heijastusvaimennus oli 

erilainen ja myöskin suorituskyky. Vaste mitattiin eri päädyistä, jolloin 

heijastusvaimennus muuttui noin 3 dB sekä resonanssitaajuus siirtyi n. 20 MHz. 

Liitteissä 8 ja 9 nähdään signaalin heijastukset mitattuna kaapelin eri päädyistä.  

Resonaattorit sekä kaapelin aukot aiheuttavat myös epäjatkuvuuskohtia kaapelin 

aaltoputki-ominaisuuksiin, jotka ilmenevät lukuisina heijastuksina. Signaalien 

magnitudia tai vaihetta on hyvin vaikeaa ennustaa, joten on mahdollista, että ne 

saattavat sekoittua tagien lähettämiin signaaleihin aiheuttaen datavirheitä. 

Tutkimuksen aikana kävi selväksi, että resonaattorit on saatava kiinnitettyä 

erittäin tiukasti paikalleen aukon ylle toimintavarmuuden parantamiseksi. Kaapeli 

tulisi myös vahvistaa aukkojen kohdalta siten, ettei aukko pääse vääntymään, koska 

sillä oli suuri vaikutus resonaattoreiden vireeseen. 

5.1.3. ½” kaapeli tiheällä aukotuksella 

Hyllyyn asennettiin kuusi metriä pitkä periodisesti säteilevään moodiin aukotettu 

kaapeli kahteen hyllytasoon. Kaapeli oli aukotettu 16 cm välein 10 * 40 mm aukoilla. 

Kaapeliin asennettiin kuusi resonaattoria, kolme molempien tasojen kohdalle tasaisin 

välein. Kaapelin huomattiin olevan hieman epävireessä jo heti alkutilanteessa ilman 

resonaattoreita ja sen huomattiin resonoivan 875 MHz:in taajuudella. Kaapelin 

aukotusperiodi ei ollut tarkka 866 MHz:n aallonpituuden monikerta, joten se aiheutti 

ongelmia resonaattoreiden virityksessä. 

Tilanne teki resonaattoreiden virittämisestä erittäin haastavaa. Kaapelin 

signaalivastetta ei saatu paremmaksi kuin -10 dB. Kaapelin resonanssia pystyttiin 

siirtämään lähemmäksi arvoon 866 MHz asentamalla kaapelin päähän SMA-adapteri. 

Asennus paransi sovituksen arvoon -14 dB, mutta samalla kaistan leveys pieneni 

reilusti ja signaalivasteen keskitaajuus siirtyi hieman halutun taajuuden yläpuolelle. 
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Kaapelin toiminta oli erittäin epävarmaa ja käyttö hankalaa. Parhaimmassa 

tapauksessa päästiin noin 50 % lukuvarmuuteen, mutta kaapelin huono toiminta esti 

saamasta tarkkoja sekä toistettavia mittaustuloksia. 

5.2. Kytkentämoodin kaapeli 

5.2.1. Kuuden metrin kaapeli 

Resonaattoreiden virittäminen oli helpompaa tässä kaapelityypissä. Sopiva 

resonaattorin pituus asettui välille 11,8 – 12 cm.  Resonaattorit voitiin kiinnittää 

suoraan kaapelin suojavaippaan. Resonaattorit eivät päässeet enää liikkumaan, 

vaikka kaapelia käsiteltäisiin hieman rajumminkin, joka on erittäin tärkeä ominaisuus 

tämän tyyppisessä asennuskohteessa.  

Tässä kaapelityypissä esiintyi myös huonoa kytkentää joissain paikoissa 

kaapelissa. Asennettaessa täysin identtinen resonaattori eri paikkoihin kaapelia, 

toisessa paikoissa vaste saatiin selkeästi näkyville, mutta toisissa paikoissa kytkentä 

jäi lähes huomaamattomaksi. Ilmiön pääteltiin johtuvan kaapelin sisällä heijastuvasta 

signaalista, joka aiheutti destruktiivista interferenssiä tiettyihin paikkoihin kaapelin 

sisällä ja näin ollen teki virittämisen erittäin vaikeaksi joissakin paikoissa kaapelia. 

Toiminta parani, kun näihin osioihin kaapelia asennettiin yksi lisäresonaattori 

kompensoimaan huonoa kytkeytymistä. Resonaattorit eivät vaikuta toistensa 

vireeseen yhtä voimakkaasti kuin säteilymoodin kaapelissa. Tästä syystä viritys on 

huomattavasti yksinkertaisempaa verrattuna aukotettuun kaapeliin. 

Signaalivasteen muutoksen voimakkuus oli reilusti pienempi verrattuna 

säteilymoodin kaapeliin, mutta virittämisen ja käsittelyn helppous teki tästä 

kaapelityypistä paremmin soveltuvan varasto-olosuhteisiin. Resonaattorit eivät mene 

helposti epävireeseen ja toimivat paremmin metallien läheisyydessä. Heikko 

kytkentä aiheuttaa lyhyemmän lukuetäisyyden, mutta se oli tämän tutkimuksen 

tilanteissa riittävä. Testien aikana huomattiin, että kaapeliin kohdistuu helposti 

ulkopuolisia voimia esimerkiksi hyllyn lastauksen yhteydessä, joten sen tulisi 

säilyttää virityksensä myös niissä tilanteissa. Yhteisvaikutus on hieman 

voimakkaampi kuin yksittäisten kaapeleiden vaste summattuna, mutta muutaman 

desibelin lisävaimennus selittyy liitoskaapelin sekä liittimien aiheuttamalla 

vaimennuksella.  

Kaapelin huomattiin olevan huomattavasti sietokykyisempi epäideaaliselle 

ympäristölle, jossa kaapelin läheisyydessä on metalleja sekä kaapeliin kohdistuu 

ulkoista stressiä ja iskuja. Säteilymoodin kaapeli menee nopeasti epävireeseen, jos 

sitä esimerkiksi taivutetaan tai liikutellaan. Varastoympäristössä kaapelilta vaaditaan 

erityisesti sietokykyä edellä mainituille haittavaikutuksille. Radiokentän 

voimakkuudessa ei päästä aivan yhtä hyvään tulokseen kuin säteilymoodin 

kaapelilla, mutta testiympäristössä lukuetäisyyden todettiin riittävän vaivattomasti 

hyllyasennuksen tarpeisiin, jopa lukijalaitteen pienimmällä teholla. Kaapelin 

toimintavarmuus ja helppokäyttöisyys osoittivat tämän kaapelityypin huomattavasti 

toimivammaksi ratkaisuksi tämän testin kaltaiseen käyttökohteeseen. 

Asennettaessa useampia resonaattoreita kuin kaksi hyllyä kohden, ei toiminnassa 

huomattu merkittävää parannusta. Jos muiden resonaattoreiden kytkeytyminen jäi 

tietyllä osiolla kaapelia erittäin huonoksi (< 1 dB), näissä tapauksissa 
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lisäresonaattorit paransivat toimintaa. Myöskin jos lukualuetta ja –etäisyyttä 

kasvatetaan, voi lisäresonaattoreiden asennuksesta olla hyötyä. 

 

5.2.2. 12 metriä pitkä kaapeli 

Pidemmän kaapelin toimintaa kokeiltiin liittämällä kaapeliin jatkoksi toinen 

identtinen kuusi metriä pitkä kaapeli. Jatketulla kaapelilla heijastusvaimennus täytti 

lukijalaitteen -12 dB heijastusvaimennusvaatimuksen. Käyttäytyminen vastasi hyvin 

paljon lyhyemmän kaapelin toimintaa vain pienin heitoin, jotka johtuvat 

resonaattoreiden hieman epätasaisesta vireestä. Järjestelmän voidaan todeta toimivan 

tyydyttävästi ainakin 12 m pitkillä kaapeleilla.  

5.3. Järjestelmän toiminta 

5.3.1. Lukijalaite 

Lukutapahtuman nopeus hidastui reilusti tehon kasvaessa. Mittauksiin käytettiin 

laitteen minimitehoa, koska sillä saavutettiin suurin lukunopeus ja se nopeutti 

mittauksia. Tuloksissa nähdään kuitenkin nollan prosentin lukuvarmuutta tietyissä 

kaapeleiden kohdissa ja tehoa nostamalla niistäkin paikoista saatiin lukutapahtuma 

suoritettua. Tehon lisäyksen täytyi olla kuitenkin maltillista, korkeintaan muutamia 

desibelejä. Parhaat asetukset vaihtelivat tilanteen mukaan, joten tästäkin syystä 

kaikkiin mittauksiin käytettiin samoja asetuksia. 

Testeissä huomattiin herkkyyden pienentämisen jopa parantavan lukuvarmuutta, 

jos antennin sovitus oli heikko. Herkkyyden pienentämisellä oli selvä vaikutus 

varsinkin korkealla lähetinteholla. Etenkin lukunopeus kasvoi pienemmällä 

herkkyydellä. Tilanne kuitenkin vaihteli kaapeleiden välillä sekä kaapelin 

virityksestä riippuen. Käyttäytymisen pääteltiin johtuvan kaapelin sisällä 

heijastuvasta signaalista, jonka magnitudi kasvoi liian suureksi korkeilla 

lähetystehoilla. Lukijalaitteen selektiivisyys ei riitä erottelemaan tagien signaalia 

suuritehoisesta haastattelusignaalista. Tästä syystä on suositeltavaa käyttää pienintä 

mahdollista tehoa, jolla saadaan katettua haluttu lukualue, jotta vältyttäisiin 

datavirheiltä sekä saadaan pidettyä lukutapahtuman nopeus mahdollisimman 

korkeana. Matalampi tehotaso myös vähentää lukijalaitteen rasitusta, koska 

heijastunut teho muuttuu radiolähettimessä lämmöksi ja rasittaa komponentteja. 

5.3.2. Kaapelit 

Kaapeleiden sisällä pääteltiin tapahtuvan paljon kaapelin päädyn sekä 

resonaattoreiden aiheuttamia heijastuksia. Toimintaan vaikuttivat suuresti syötetyn 

signaalin ja heijastuneen signaalin vaihekulmat. Signaalivaste ei ollut yhtäläinen 

mitattaessa heijastusvaimennusta kaapelin eri päistä. Voidaan päätellä, että kaapelin 

aukotuksesta ja resonaattoreista aiheutuu impedanssin epäjatkuvuuskohtia, jotka 

vaikuttavat kaapelin aaltoputkiominaisuuksiin. Jokaisen aukon ja resonaattorin 

kohdalta heijastuu jonkin verran tehoa takaisin, jotka vaikuttavat signaaliin 
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aiheuttamalla interferenssiä [25, 26]. Kytkentämoodin kaapelin läpäisyvaimennus oli 

n. 6,5 dB (liite 6), joten kaapeliin jää paljon tehoa sisään. Kaapelin 

heijastusvaimennus oli kuitenkin 14,8 dB (kuva 9), joten heijastunut signaali säteilee 

ulos kaapelista heijastumisen jälkeen. Säteilymoodin kaapelissa suurin osa tehosta 

säteilee ympäristöön jo ennen heijastusta, joten läpäisy- ja heijastusvaimennusten 

arvo on huomattavasti lähempänä toisiaan. 

Suurimmassa osassa mittatilanteista tuloksien huomattiin paranevan, kun kaapelin 

pää jätettiin avoimeksi, jolloin signaali heijastuu takaisin. Heijastuksen huomattiin 

lisäävän ulospäin säteilevän signaalin voimakkuutta interferoidessaan sopivassa 

vaihekulmassa ja kytkeytyessään resonaattoreihin paluumatkan aikana. 

Eri asennuskonfiguraatioilla on jokaisella omat hankalat kohdat tietyissä paikoissa 

hyllyä, joihin muodostuu säteilyn nollakohtia. Etenkin hyllyjen kulmissa oli usein 

alue, josta tagien löytäminen osoittautui vaikeaksi. Paras lukualue sijoittuu suoraan 

kaapelin alapuolelle ja heikkenee nopeasti siirryttäessä kauemmaksi. Lukuvarmuus 

kärsii reilusti, jos tagi on vinossa kaapelin polarisaatioon nähden. Mittauksissa 

yhteisenä tekijänä oli kaikissa tapauksissa yksisuuntaisen polarisaation rajoitus. 

Lukuetäisyys sekä –varmuus romahtavat kohtisuorassa polarisaatiota vastaan. 

Systeemin toimintaa mallinnettiin laittamalla hyllykköön laatikkoja, joissa 

viivakoodien paikalle oli asennettu tagi. Useassa laatikossa tagi oli kohtisuorassa 

polarisaatiota vastaan, joten tagien lukeminen osoittautui haasteelliseksi (vrt. 

taulukko 4).  

5.3.3. Polarisaatio 

Kytkentämoodin kaapeli kokeiltiin asentaa kulkemaan kulmasta toiseen hyllyn 

poikki, jolloin polarisaatio kääntyi myöskin hieman eri kulmaan. Tällä tavoin 

toivottiin lukuvarmuuden paranevan, jos tagi ei olekaan kaapelin suuntaisesti, vaan 

kohtisuoraan. Asennustavalla ei kuitenkaan huomattu parannusta lukuvarmuuteen. 

Kuvassa 11 on periaatekuva kulmittain asennetusta kaapelista alapuolelta katsottuna. 

Kuvan osoittamalla asennustavalla ei saatu parannusta tuloksiin verrattuna suoraan 

asennettuun kaapeliin. 

 

 

Kuva 11. Periaatekuva kulmittain asennetusta kaapelista. 

Polarisaation mittauksissa jouduttiin käyttämään myös suurempaa tehoa 

lukijalaitteella, koska lukuvarmuus putosi hyvin nopeasti nollaan käännettäessä tagia. 

Polarisaatiolla on suuri vaikutus lukutapahtumaan ja sitä on mietittävä 

asennuskohteessa. Yksi parannusmahdollisuus on asentaa kaksi kaapelia kuvan 11 

osoittamalla tavalla, mutta ristikkäin. Tällä tavoin saadaan vähennettyä myös 

huonosta virityksestä aiheutuneita pimeitä alueita hyllytasolta. 
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6. YHTEENVETO 
 

Työssä tutkittiin säteilevien koaksiaalikaapeleiden soveltuvuutta varasto-

olosuhteisiin sijoitettavaan inventaariojärjestelmään. Tutkimusta varten rakennettiin 

metallihyllykkö, johon kaapelit kiinnitettiin. Kaapeleita oli kahden tyyppisiä, koko 

matkalta kyljestä avattu kytkentämoodin kaapeli sekä periodisesti aukotettu 

säteilymoodin kaapeli. Kaapeleihin asennettiin kupariteipistä leikattuja 

resonaattoreita parantamaan signaalin säteilemistä ulos kaapelista. 

Mittauksissa huomattiin, että resonaattorit olivat tietyissä kohdissa kaapeleita 

erittäin vaikeita virittää oikealle taajuudelle ja paikoin signaalivasteen muutos jäi 

hyvin vähäiseksi. Vaste oli myös herkkä signaalin vaiheistukselle ja antoi erilaisia 

tuloksia mitattuna kaapelin eri päädyistä.  

Etenkin 16 cm välein aukotettu säteilymoodin kaapeli oli hyvin vaikeaa saada 

vireeseen ja lukuvarmuus oli hyvin heikkoa. 60 cm väleillä aukotettu kaapeli antoi 

parempia tuloksia ja soveltui etenkin tilanteisiin, joissa tarvitaan pidempää 

lukuetäisyyttä, koska energiaa ei mene hukkaan resonaattoreiden välillä. 

Resonaattoreille saatiin optimaalisessa tilanteessa hyvin voimakas kytkentä. 

Säteilymoodin kaapelin haasteena on resonaattoreiden vaikea virittäminen sekä 

taipumus mennä epävireeseen jopa pienestä kaapelin heilahduksesta johtuen. 

Resonaattori olisi pystyttävä lukitsemaan tiukasti paikalleen virityksen jälkeen ja 

kaapelia ei saa taivuttaa aukon kohdalta yhtään. 

Käytännön testejä tehdessä koko kaapelin matkalta kyljestä avoimen 

kytkentämoodin kaapelin toimintavarmuus ei heikentynyt, vaikka kaapelia 

liikuteltiin ja taivuteltiin. Kaapeliin ei tarvinnut tehdä aukkoja, eikä suojakuorta 

irrottaa, joten resonaattorit voitiin kiinnittää suoraan suojakuoren päälle aukon 

kohdalle. Resonaattoreiden signaalivaste jäi huonommaksi tässä kaapelissa, mutta 

virittäminen oli helpompaa sekä epäideaalisten olosuhteiden sietokyky oli 

huomattavasti parempi. Joissain kohdissa resonaattoreiden kytkentä jäi alle yhden 

desibelin, joten näihin paikkoihin oli tarpeen asentaa useita resonaattoreita 

tiheämmällä välimatkalla, mutta keskimäärin kaapelilla päästiin vähintään yhtä 

hyviin tuloksiin kuin säteilymoodin kaapelilla.  

Tutkimuksessa testattiin myös polarisaation vaikutusta lukutapahtumaan. 

Tuloksista ilmeni, että kaapelin asennusvaiheessa on otettava huomioon luettavien 

tagien todennäköinen orientaatio kaapelin suhteen. Optimaalisessa tilanteessa tagien 

tulisi olla kaapelin suuntaisesti linjattuja korkeimman lukuvarmuuden takaamiseksi. 

Kohtisuoraan kaapelia kohden olevia tageja voi olla erittäin vaikea havaita 

lukualueelta. Tilanteen mukaan voi olla järkevää käyttää ristipolarisoitua tagia, 

jolloin orientaatioon ei tarvitse kiinnittää huomiota, tai asentaa useampi 

antennikaapeli eri polarisaatiosuunnissa. 

Merkittävimmäksi seikaksi lukuvarmuuden maksimoinnissa todettiin olevan 

kaapelin ja resonaattoreiden sijoittelu suoraan tagien oletetun sijainnin yläpuolelle. 

Tämän tutkimuksen tapauksessa optimaalinen paikka oli hyllyn keskellä 

resonaattoreiden osoittaessa suoraan alapuolista hyllyä kohti. Näin saatiin aikaan 

tasainen radiokenttä koko hyllyn alueelle. Lukijalaitteen lähetystehoa kasvattamalla 

saatiin lukualuetta levennettyä, mutta suuren tehon käyttö hidasti lukunopeutta 

huomattavasti ja vaikutti negatiivisesti lukuvarmuuteen.  

Lukualueelle jäi kuitenkin kaikissa tapauksissa alueita, joihin muodostui säteilyn 

nollakohtia ja missä tagien lukuvarmuus pieneni reilusti. Tehoa suurentamalla 
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nollakohtia saatiin vähennettyä, mutta etenkin hyllykön jalkapylväiden vierellä oli 

huonosti toimivia alueita.  

Suuri lähetysteho vaikeutti välillä lukutapahtumaa, koska kaapeliantennin 

sovitusta oli vaikeaa saada paremmaksi kuin laitteen minimivaatimus -12 dB. Tästä 

syystä suuret heijastukset kaapelissa vaikeuttivat lukutapahtumaa ja heikensivät 

lukuvarmuutta käytettäessä suuria tehoja. Sovitetun kuorman käyttäminen kaapelin 

päädyssä ei myöskään auttanut lukuvarmuudessa, vaikka heijastus olisi 

pienentynytkin. Lähetystehoa pystyi kasvattamaan vain hyvin maltillisesti 

minimitasosta, korkeintaan muutamia desibelejä ennen kuin lukuvarmuus alkoi 

pienetä. Mittaukset suoritettiin minimiteholla vertailukelpoisuuden vuoksi. 

Lopputuloksena voidaan todeta, että tämän tutkimuksen kuvailemassa 

ympäristössä kytkentämoodin kaapeli soveltuu paremmin seurantajärjestelmän 

tarpeisiin ja sillä päästään hyviin tuloksiin lukuvarmuudessa. Resonaattorit 

säilyttävät virityksensä, vaikka kaapelia liikuteltiin ja asennettiin erilaisiin 

konfiguraatioihin hyllyssä. Lukuetäisyys todennettiin 35 ja 75 cm etäisyyksillä ja 

molemmissa tapauksissa lukualue saatiin kattamaan kaikki neljä mittauksiin 

käytettyä hyllytasoa. Lukuvarmuus oli keskimäärin yli 50 % luettaessa useita tasoille 

satunnaisiin paikkoihin vähintään viiden senttimetrin korkeudelle aseteltuja tageja. 
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8. LIITTEET 

 

Liite 1. Säteilymoodin kaapelin läpäisyvaimennus resonaattorit asennettuna. 

 

 
 

 

Liite 2. Säteilymoodin kaapelin impedanssikartta resonaattoreilla. 
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Liite 3. Kytkentämoodin kaapelin heijastusvaimennus ilman resonaattoreita. 

 

 
 

Liite 4. Kytkentämoodin jatkokaapelin heijastusvaimennus. 
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Liite 5. Kytkentämoodin kaapelin impedanssikartta. 

 

 
 

Liite 6. 12 m kytkentämoodin kaapelin läpäisyvaimennus resonaattoreiden kanssa. 
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Liite 7. Säteilymoodin kaapelin heijastusvaimennus päädystä 1. 

 

 
 

Liite 8. Säteilymoodin kaapelin heijastusvaimennus päädystä 2. 
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