RFID 401: Tunnisteiden laatu ja luotettavuus
Hyvin toimiva radiotaajuustunnistusjärjestelmä (RFID) lisää
kirjastohenkilöstön työn tuottavuutta, jolloin kirjastonhoitajat
voivat keskittyä koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tällöin asiakaspalvelu parantuu ja asiakastyytyväisyys lisääntyy. RFIDjärjestelmästä voi olla apua myös kustannusten hallinnassa.
RFID-järjestelmät eivät kuitenkaan aina toimi hyvin. Kaikkien
monimutkaisten sähköisten järjestelmien tavoin myös RFIDjärjestelmissä voi esiintyä toimintahäiriöitä. Syynä voivat olla
vialliset laitteet tai ohjelmistot, tapaturmaiset vahingot ja normaali kuluminen. Onkin hieman yllättävää, että monet RFIDjärjestelmissä ilmenevät viat johtuvat järjestelmän edullisimpiin kuuluvista osista eli tunnisteista.

täiskaupan käyttöön. Hämmennystä ovat osaltaan aiheuttaneet
myös markkinointimateriaalit, joissa on annettu ymmärtää,
että vähemmän kestävät tunnisteet täyttäisivät kirjastoalan
ISO-standardin vaatimukset. Väitteet perustuvat yleisesti ottaen tosiasioihin, mutta voivat olla harhaanjohtavia. Mainitussa
ISO-standardissa asetetaan vaatimukset tunnisteen ja kirjaston
lukijan väliselle tiedonsiirrolle, muttei tunnisteen laadulle tai
luotettavuudelle.

Tunnisteen rakenne
Tunnisteen luotettavuuteen vaikuttavat tunnisteen rakenne,
materiaalit ja kokoonpanomenetelmä.

Joidenkin tunnisteiden lukuetäisyys alkaa lyhentyä muutaman
vuoden tai jopa vain muutaman kuukauden käytön jälkeen, ja
tällöin tunnisteen toimintavarmuus heikkenee merkittävästi.
Näin lyhyt käyttöikä tietysti aiheuttaa huolta ja hämmennystä tunnisteita käyttävissä kirjastoissa. Näin voi käydä, vaikka
hankintapäätös tehtäisiin perusteellisten selvitysten perusteella
ja toimittajaa pidettäisiin luotettavana. On myös mahdollista,
että nämä tunnisteet täyttävät ISO-laatujärjestelmän vaatimukset.
Kirjastot joutuvat toteamaan kovan kokemuksen kautta, että
RFID-tunnisteissa on huomattavia eroja. Tunnisteiden ominaisuudet, käyttötarkoitus ja suunniteltu käyttöikä poikkeavat
toisistaan. Valmistajat käyttävät eri materiaaleja ja eri valmistusmenetelmiä, ja siksi toiset tunnisteet toimivat paremmin ja
kestävät kauemmin kuin toiset.

RFID -tunnisteen käyttöikä
RFID-tunnisteita voidaan käyttää moniin tarkoituksiin, kuten
huvipuistojen ja hiihtokeskusten pääsylippuihin, kasinoiden
pelimerkkien tunnistukseen, rahan tunnistukseen ja tavaroiden
toimitusseurantaan. Niinpä myös asiakkaan odotukset tunnisteen hinnan, lukuetäisyyden ja kestävyyden suhteen vaihtelevat käyttötarkoituksen mukaan.
Yksi vaativammista käyttökohteista on kirjaston lainausjärjestelmä, jossa tunnisteiden pitäisi toimia moitteettomasti vähintään 15 vuoden ajan. Kirjastotunnisteiden on kestettävä paljon
kauemmin kuin esimerkiksi vaateliikkeissä käytettävien tunnisteiden, ja siksi niiden valmistuskustannukset saattavat olla
suuremmat.
Kaikki valmistajat eivät valitettavasti tiedosta tai ole samaa
mieltä siitä, että kirjastojen aineistossa käytettävien tunnisteiden on kestettävä pidempään. Asiakkaille saatetaan suositella
vähemmän kulutusta kestäviä ja hinnaltaan edullisempia tunnisteita, jotka sopivat esimerkiksi varastonhallinnan tai vähit-

Poikkileikkauskuvasta näkyy, että RFID-tunniste koostuu
useista toisiinsa vaikuttavista kerroksista. (Kerroksia ei ole kuvattu mittakaavassa.)
Suojaavan pintakerroksen (tavallisesti paperia tai polypropyleeniä) alla on yleensä liimakerros. Liimat voivat olla kuumasulatettavia tai paineeseen reagoivia ja vesi- tai liuotinpohjaisia yhdisteitä. Siru eli integroitu piiri on kiinnitetty antenniin
(yleensä alumiinia tai kuparia) johtavalla liimalla. Johtavana
liimakerroksena voidaan käyttää epoksiliimoja, tahnamaisia
liima-aineita tai tarranauhaa. Antenni kiinnitetään muovialustaan, joka on yleensä valmistettu PET-muovista (polyesterilaatu). Seuraavana on jälleen liimakerros ja lopuksi alapinnoite,
jonka materiaalina käytetään yleensä silikonilla pinnoitettua
paperia.
Osien materiaalivalinnat voivat vaikuttaa merkittävästi tunnisteen käyttöikään. Jotkut liimat saattavat ajan kuluessa esimerkiksi aiheuttaa tai nopeuttaa korroosiota sirun ja antennin
liitoskohdassa.
Tunnisteiden materiaalit valitaan suunnitteluvaiheessa arvioimalla niiden kustannuksia, ominaisuuksia ja kestävyyttä. Lisäksi huomiota kiinnitetään materiaalien vuorovaikutukseen.

Myös valmistusprosessilla on merkitystä tunnisteen kustannuksiin, ominaisuuksiin ja kestävyyteen. RFID-osien kovetus,
laminointi ja tarkka kohdistus ovat monimutkaisia prosesseja,
jotka edellyttävät huolellista työskentelyä ja valvontaa. Pienetkin vaihtelut esimerkiksi kovetus- tai kokoonpanoajassa voivat
vaikuttaa merkittävästi tunnisteen laatuun ja käyttöikään.

Yleisiä toimintavikoja
Tunnisteiden luotettavuutta, kestävyyttä ja eroja arvioitaessa on
kiinnitettävä huomiota mahdollisiin toimintahäiriöihin.
RFID-tunnisteiden toiminnassa voi esiintyä muun muassa seuraavia häiriöitä:
• S
 irun ja antennin välille voi syntyä suuri sähkövastus,
joka johtuu usein sirun ja johtavan liima-aineen tai
antennin ja johtavan liima-aineen liitoskohdassa tapahtuvasta korroosiosta tai hapettumisesta.
• Integroidut piirit voivat murtua.
• Sirun ja antennin liitos voi vioittua.
• Antenni voi vioittua metallin väsyessä.
Tunnisteiden osat voivat myös syöpyä tai murtua ulkoisten vaikutusten vuoksi.
Toimintahäiriöt johtuvat hyvin usein mekaanisesta rasituksesta:
kirjastojen aineisto (ja nimikkeisiin kiinnitetyt tunnisteet) on
jatkuvasti alttiina taivuttelulle, iskuille, paineelle jne. RFIDtunnisteen on oltava rakenteeltaan kestävä, jotta se ei vaurioidu
kovassa käsittelyssä.

Vaikutus RFID-järjestelmään
RFID-tunniste voi vioittua vähitellen, jolloin lukuetäisyys vähenee enemmän tai vähemmän. Vika voi ilmetä myös yhtäkkiä,
jolloin tunniste vain yllättäen lakkaa reagoimasta lukulaitteen
signaaleihin.
Tunnisteet ovat RFID-järjestelmän keskeisin osa. Koska tunnisteet ovat vuorovaikutuksessa järjestelmän kaikkien muiden
laitteiden kanssa, niiden vioittumisen seurauksena koko järjestelmän toimivuus heikkenee tai lakkaa kokonaan.
Lukuetäisyyden lyhentyminen voi heikentää turvajärjestelmää,
koska järjestelmä ei kykene lukemaan viallisia tunnisteita.
Myöskään käsikäyttöiset lukijat eivät tunnista kaikkia nimikkeitä. Järjestelmän toiminnassa saattaa esiintyä virheitä, kun
useita nimikkeitä luetaan kerralla. Ongelmia esiintyy varsinkin
CD- ja DVD-levyjen käsittelyn yhteydessä.

Kestävyyden testaaminen
Valmistajat testaavat RFID-tunnisteiden kestävyyden nopeutetuilla kestotesteillä. Testit ovat elektroniikkateollisuudessa yleisesti käytössä, ja niillä voidaan ennustaa luotettavasti kulumista
pitkällä aikavälillä ja testattavan esineen reagointia ulkoiseen
rasitukseen.
Nopeutetussa kestotestauksessa RFID-tunnisteet yleensä altistetaan pitkäksi ajaksi eri lämpötiloille ja ilman kosteuspitoisuuksille, minkä jälkeen niiden kunto arvioidaan. Tunnisteiden
testaustulokset ovat vertailukelpoisia, sillä testaus suoritetaan
tiukassa valvonnassa ja testit voidaan toistaa täsmällisesti.
Esimerkiksi 3M asettaa 10–60 tunnistetta kolmeen testikammioon 15 viikoksi. (Otoksen suuruus määräytyy testin tarkoituksen perusteella. Osa testeistä kuuluu säännöllisen laadunvalvonnan piiriin ja toisissa arvioidaan, kuinka eri materiaalit tai
osat vaikuttavat tunnisteen ominaisuuksiin.)
Jokaisessa testikammiossa vallitsevat eri olosuhteet, jotka vaihtelevat korkean lämpötilan ja suuren suhteellisen ilmankosteuden yhdistelmästä korkean lämpötilan ja vähäisen ilmankosteuden yhdistelmään seuraavasti:
• Kammio 1: 65 °C / 95 %:n suhteellinen ilmankosteus
• Kammio 2: 49 °C / < 5 %:n suhteellinen ilmankosteus
• Kammio 3: 32 °C / 90 %:n suhteellinen ilmankosteus.
Lukuetäisyydet mitataan testauksen aikana viikoittain, ja testauksen lopuksi arvioidaan lukuetäisyyden suhteellinen muutos
ja lukuetäisyyden kehitys ajan kuluessa. Tulosten perusteella
voidaan ennustaa tunnisteen kestävyyttä ja luotettavuutta halutussa käyttökohteessa.
RFID-tunnisteita jo useita vuosia valmistaneet yritykset voivat
verrata ennusteita asiakkaiden kokemuksiin todellisista käyttökohteista. Nopeutetun kestotestauksen menetelmiä on kehitetty
asiakaspalautteen perusteella. Samalla palaute on myös osoittanut, että testien perusteella tehtävät ennusteet ovat luotettavia.
3M voi verrata nopeutettujen testien perusteella tehtyjä ennusteita tietoihin, joita on saatu RFID-tunnisteiden käytöstä kirjastoissa yli kahdeksan vuoden ajalta. Kokemukset osoittavat, että
3M:n RFID-tunnisteet kestävät kirjastokäytössä huomattavasti
kauemmin kuin kahdeksan vuotta. Siksi 3M voikin taata tunnisteiden kestävän yhtä kauan kuin tuotteet, joihin ne kiinnitetään.

Nopeutetussa kestotestissä selvitettävät ominaisuudet
RFID-tunnisteiden toimintahäiriöiden yleisimmät syyt tulevat
yleensä esille nopeutetuissa kestotestauksissa.

Tunnisteen osat

Integroitu piiri (IC)

Pidempään kestotestatun tunnisteen rako on huomattavasti leveämpi. Tunnisteen lukuetäisyys osoittautui lyhyemmäksi kuin
vertailutunnisteen, jota ei testattu nopeutetussa kestotestissä. Leveämpi rako aiheuttaa piirissä suuremman vastuksen ja muuttaa
siten antennin viritystä. Lisäksi se vaikuttaa sirun käytettävissä
olevan tehon määrään.
Nopeutetuista kestotesteistä kootut tilastotiedot puhuvat myös
puolestaan. Kaaviossa vertaillaan neljän RFID-kirjastotunnisteiden toimittajan (mukaan lukien 3M) kymmentä tunnistetta.
Kaikki tunnisteet täyttävät ISO-standardin vaatimukset. Tunnisteet testattiin asettamalla ne 15 viikon ajaksi valvottuun testikammioon, jonka suhteellinen ilmankosteus oli 95 % ja lämpötila 65 ºC. Lukuetäisyyden kehitystä mitattiin säännöllisesti
testauksen aikana.
ISO 18000-3 Tarroja - 65C/95RH kammio

Integroitu piiri
Kultainen liitoskohta

Mikroskooppikuvassa on RFID-tunniste, jota ei ole testattu
nopeutetussa kestotestissä. Tunnisteen halkaisupinnassa näkyy
integroitu piiri, johtava liimakerros, antenni ja kultainen liitoskohta, jossa antenni on liitetty integroituun piiriin. Integroidun
piirin alla oleva johtava liimakerros on selvästi yhtenäinen. Kultaisen liitoskohdan leveys on n. 80 µm eli suunnilleen sama kuin
hiuksen läpimitta.
Seuraavissa mikroskooppikuvissa on saman valmistajan kolme
tunnistetta, joista kaksi on testattu nopeutetussa kestotestissä.

Ei kestotestattu
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Testiaika päivinä
3M RFID Tarra D8

RFID Tarratoimittaja A

RFID Tarratoimittaja B
Tarratoimittaja C
Käyrät osoittavat
toimittajien tunnisteidenRFIDkeskimääräisen
lukuetäisyyden kehityksen. Toimittajien A, B ja C tunnisteiden
keskimääräinen lukuetäisyys heikkeni merkittävästi 105 päivän
aikana. Toimittajan A tunnisteiden lukuetäisyys suorastaan romahti ja toimittajan B tunnisteiden lukuetäisyys lyheni alle kahteen tuumaan. Lisäksi toimittajan A:n tunnisteiden laatu vaihteli
huomattavasti.

Tunnisteiden toimittajalta kysyttävät tiedot
Tunnisteiden ominaisuudet vaikuttavat merkittävästi kirjastojen
RFID-järjestelmien toimintaan. Koska kyseessä on lisäksi merkittävä investointi, tunnisteiden kestävyys ja luotettavuus kannattaa selvittää perusteellisesti ennen RFID-järjestelmän hankkimista.
Kultaisen liitoskohdan ja antennin välinen rako on erikokoinen
joka kuvassa.
Keskimmäisen kuvan rako osoittaa, että tunnisteen rakenne alkaa vähitellen heiketä. (Kuvassa pieninä harmaina pisteinä näkyvä johtava liima yhdistää kultaisen liitoskohdan ja antennin
toisiinsa, eli liiman merkitys on tärkeä.)
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Tunnisteiden toimittajille kannattaa esittää selvitysvaiheessa
seuraavat kysymykset:
• Onko tunnisteiden kestävyys testattu?
• Millä testausmenetelmillä tunnisteet on testattu?
• Kestääkö testaus yli viikon?
• Saammeko testitulokset nähtäväksi?
RFID-tunnisteiden tekniikka on periaatteessa erittäin luotettavaa
ja kestävää. Tunnisteita voidaan käyttää myös erittäin vaativissa
olosuhteissa, kuten lentokoneen moottoreissa ja kuparinsulatuslaitteistoissa. Kirjastojen RFID-järjestelmien tunnisteiden ei
tarvitse tietenkään olla yhtä kestäviä, mutta niiden on täytettävä
nimenomaisen käyttötarkoituksensa mukaiset vaatimukset.

