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Työn tarkoituksena oli tehdä kirjallisuusselvitys aiheesta energian sieppaus langatto-

masti. Päämääränä oli tarkastella RFID-teknologiaa ja langattomia sensorijärjestelmiä. 

Molempien osalta haluttiin selvittää kuinka nämä voivat siepata itselleen energiaa. 

RFID-teknologian osalta tarkasteltiin sähkömagneettista induktiota ja sähkömagneettis-

ten aaltojen sieppausta energian ja datan siirtämisessä langattomasti. Sensorit voivat puo-

lestaan siepata energiaa useista erilaisista energianlähteistä, minkä vuoksi sensoreiden 

energianlähteet jaettiin ympäristöstä saatavaan energiaan ja muihin energianlähteisiin. 

Näistä energianlähteistä tuotiin esille useita esimerkkejä, joista ilmeni energianlähteiden 

käyttökohteita ja energian sieppaamismekanismeja. 
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ALKUSANAT 

Valitsin kandidaatintyöni aiheeksi energian sieppauksen langattomasti törmättyäni 

projektiin, jossa toteutettiin kännykkä, joka tuotti itse kaiken käyttämänsä energian. Tämä 

sai mielenkiintoni heräämään. Kiinnostukseni kohteeksi tuli ottaa selvää, mitä kaikkia 

energianlähteitä elektroniikkalaitteilla on ja mitä näiden avulla voidaan toteuttaa. 
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1. JOHDANTO 

Tässä työssä tutkitaan kirjallisesti pieniä elektroniikkalaitteita, jotka tuottavat itselleen 

energiaa toimiakseen. Tällaisia laitteita ovat muun muassa langattomat sensorijärjestel-

mät ja radiotaajuiset etätunnisteet (RFID, radio frequency identification). [1,2,3] Nämä 

kaksi aihetta ovat tämän kirjallisuusselvityksen pääaiheet. Sensorijärjestelmät ovat nope-

asti yleistyviä laitteita, jotka tarkkailevat haluttuja tapahtumia ja suureita, kuten lämpöti-

laa ja sen vaihtelua. Sensorin tehtävänä on kerätä dataa ja lähettää keräämänsä data eteen-

päin haluttuun kohteeseen. Näistä datankerääjistä pyritään tekemään mahdollisimman 

pienikokoisia ja pitkäikäisiä. Pitkäikäisyyttä pyritään kohottamaan saamalla laitteet 

keräämään energiaa niin, että se riittää kaikkiin laitteen toimenpiteisiin. Näin laitteista 

saadaan myös täysin itsenäisiä. Itsenäinen laite käyttää pelkästään itse keräämäänsä ener-

giaa eikä sen vuoksi tarvitse huoltoa ja ylläpitoa. Pitkäikäisyyden ja itsenäisyyden 

saavuttamiseksi tässä työssä on esitelty tällä hetkellä käytössä olevia energiansieppausta-

poja. [2] 

Tavallisin itsenäisesti toimiva laite on RFID-etätunniste, joka tuottaa itselleen energiaa 

sähkömagneettisten aaltojen tai sähkömagneettisen induktion avulla. [1,2] RFID-laittei-

den toimintaa tutkitaan työssä tarkasti niiden yleisyyden vuoksi. Sähkömagneettisilla 

aalloilla tuotettu energia kuuluu osaksi langattomia sensorijärjestelmiä, joita työssä 

tarkastellaan toisena suurena kokonaisuutena [2]. Sensorijärjestelmien osalta esitellään 

useita eri tapoja tuottaa sensoreille energiaa, mutta nämä tarkastelut eivät yllä yhtä 

tarkalle tasolle kuin RFID-tekniikan tarkastelu. Kaikki tarkasteltavat tekniikat pyrkivät 

tuottamaan laitteilleen energiaa siten, että erillisiä teholähteitä ei tarvittaisi. Tähän loppu-

tulokseen ei kuitenkaan päästä vielä kovinkaan useissa sovelluksissa, joten monet 

sovellukset vaativat toimiakseen erillisen teholähteen, kuten pariston tai akun [2]. Ener-

gianlähteiden tarkastelun ohella tuodaan esille useita esimerkkejä sovelluksista, jotta 

energianlähteiden käyttökohteita ja käytettävyyttä voitaisiin ymmärtää paremmin. 

Toisessa luvussa tarkastellaan RFID-teknologiaa ja tutustutaan, kuinka sillä tuotetaan 

energiaa ja lähetetään dataa langattomasti. Kolmannessa luvussa syvennytään langatto-

mien sensorijärjestelmien mahdollisuuksiin tuottaa energiaa. Energianlähteet jaetaan 

ympäristöstä saatavaan energiaan ja muihin energianlähteisiin [3]. Neljännessä luvussa 

tarkastellaan kahta sovellusta, jotka tuottavat itselleen energiaa. Nämä ovat akuton kän-

nykkä ja ZebraNet, jonka avulla seurataan seeprojen vaellusta.  
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2. RFID 

Eräs sähkömagneettista energiaa sieppaava teknologia on RFID-teknologia eli radiotaa-

juinen tunnistusteknologia. RFID-teknologialla tuotetaan energiaa hyvin vähän tehoa 

kuluttaviin sovelluksiin. Teknologia on nykypäivänä hyvin käytetty ja siksi myös 

tunnettu. Kyseistä teknologiaa sovelletaan muun muassa kaupan kassoilla lähimaksami-

sessa ja useissa yrityksissä kulkukorteissa. RFID-laitteiden energian tuottamiseen on 

kaksi tapaa. Nämä tavat ovat sähkömagneettinen induktio ja sähkömagneettisten aaltojen 

sieppaus. [1] 

2.1 Rakenne 

Yksinkertainen RFID-etätunniste koostuu kolmesta osasta. Nämä osat ovat antenni, 

puolijohdesiru, joka on kiinnitetty antenniin, ja substraatti, jolle siru on kiinnitetty. [1] 

Etätunnisteen sirulta löytyy tarvittaessa tasasuuntaaja sekä jänniteregulaattori. Tasasuun-

taajalla muutetaan vaihtovirta tasavirraksi ja jänniteregulaattorilla saadaan muutettua 

jännite halutun suuruiseksi. Antennina RFID-laitteissa voi toimia dipoliantenni tai kela. 

Antennin valitsemisperusteeseen vaikuttaa etätunnisteen käyttökohde. Kun RFID-laitetta 

halutaan käyttää lyhyillä etäisyyksillä, eli lähikentässä, antenniksi valitaan kela. Suurem-

milla etäisyyksillä, eli kaukokenttää käyttäessä, antenniksi valitaan dipoliantenni. [1,4] 

Antennin avulla etätunniste sieppaa itselleen energian, jota se käyttää toimiakseen 

[1,2,3,4]. Etätunnisteen siru käyttää siepattua energiaa ohjatakseen laitteen toimintaa. 

Kuvassa 1 on esiteltynä kolme erilaista RFID-etätunnistetta, joista nähdään erilaisia 

kotelointimahdollisuuksia käyttötarkoituksen mukaan. Laitteita voidaan siis valmistaa 

hyvin monenlaisissa eri muodoissa ja ko’oissa. [1] Kuvasta ylimpänä löytyvä RFID- 

etätunniste voisi olla asennettuna esimerkiksi vaatteen sisään, vasemmalla alhaalla oleva 

etätunniste voisi puolestaan olla käytössä yritysten kulkukorteissa ja oikeanpuoleinen 

tunniste voitaisiin asentaa muun muassa ihmisen ihon alle [1,4]. 

2.2 Toimintaperiaate 

RFID-laitteet lajitellaan aktiivisiin ja passiivisiin laitteisiin [1,2]. Aktiivisilla laitteilla 

kokonaisuuteen kuuluu teholähde. Laite saa siis jatkuvasti tehoa jostakin teholähteestä, 

mikä auttaa pitämään laitteen toimintaa yllä. Teholähde voi olla esimerkiksi akku tai 

paristo. Näissä sovelluksissa on yleensä vaatimuksena, että laite on koko ajan toimintati-

lassa. Pelkästään sähkömagneettisen induktion tai sähkömagneettisten aaltojen tuottama 

energia ei riitä sovelluksen toimintoihin. Aktiivisia RFID-laitteita tulee huoltaa ja niiden 

toimintaa tulee ylläpitää. [1] 
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Kuva 1. Kolme erilaista RFID-etätunnistetta [1]. 

Passiivisilla RFID-laitteilla ei ole erillistä teholähdettä vaan kaikki käytettävä energia saa-

daan siepattua sähkömagneettisen induktion tai sähkömagneettisten aaltojen avulla. 

Tämän vuoksi tässä työssä keskitytään passiivisiin laitteisiin. Näistä seikoista seuraa 

myös, että passiivisia laitteita ei tarvitse huoltaa eikä ylläpitää. Nämä laitteet siis pärjäävät 

hyvin itsenäisesti. Erillisen teholähteen puutteen vuoksi passiiviset RFID-laitteet saadaan 

hyvin pieniin mittasuhteisiin, kuten kuvassa 1 on esitetty. [1] 

2.2.1 Sähkömagneettinen induktio 

Sähkömagneettista induktiota käytetään hyödyksi lyhyeltä matkalta luettavissa RFID- 

sovelluksissa. Sähkömagneettisessa induktiossa lukeva laite luo vaihtelevan magneetti- 

kentän syöttämällä vaihtovirtaa lukijassa olevaan kelaan. Magneettikenttä viedään sitten 

RFID-etätunnisteen luokse tai RFID-etätunniste tuodaan magneettikentän luokse ja vaih-

televa magneettikenttä synnyttää vaihtojännitteen etätunnisteessa olevaan kelaan. Tämän 

jälkeen etätunnisteessa oleva tasasuuntaaja luo vaihtojännitteestä itselleen tasajännitteen, 

jonka etätunnisteessa oleva siru käyttää lähettääkseen varastoivansa datan lukijalle. Sekä 

lähettäjässä että lukijassa kela toimii antennina. [1] 

Etätunnisteen kelaan syötettävä virta aiheuttaa myös magneettikentän, mutta se on huo-

mattavasti pienempi kuin lukijan synnyttämä. Etätunnisteen aiheuttama magneettikenttä 

on kuitenkin tarpeeksi suuri havaittavaksi myös lukijassa. Etätunnisteeseen on 
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lisätty kuorma, jota vaihtelemalla ajan funktiona voidaan vaikuttaa etätunnisteen synnyt-

tämään magneettikenttään. Magneettikenttää muuntelemalla voidaan luoda vaihtelu, joka 

havaitaan lukijassa virran vaihteluna. Lukija pystyy tulkitsemaan virran vaihtelusta 

signaalin, jonka etätunniste on halunnut lähettää. Signaali puolestaan sisältää datan, jonka 

etätunnisteen on tarkoitus lähettää. Tätä tekniikkaa kutsutaan kuormamodulaatioksi. [1] 

 

Kuva 2. Sähkömagneettinen induktio havainnollistettuna [Muokattu lähteestä 1]. 

Kuvassa 2 on havainnollistettu lähikentällä toimivaa RFID-sovellusta, joka käyttää 

sähkömagneettista induktiota. Kuvasta näkyy, kuinka lukija luo kelan avulla suuren 

vaihtelevan magneettikentän ja lähettää siten energiaa etätunnisteelle. Lukija voi lähettää 

myös dataa etätunnisteelle, jos tunnisteeseen on luotu mahdollisuus datan vastaanottami-

selle. Tämä tapahtuisi samalla periaatteella kuin etätunnisteen lähettämä tieto lukijalle. 

Kuvassa on myös demonstroitu, kuinka etätunnisteen kela on huomattavasti pienempi 

kuin lukijan, eikä siksi pysty luomaan yhtä suurta magneettikenttää. [1] 

2.2.2 Sähkömagneettisten aaltojen sieppaus 

Sähkömagneettisten aaltojen sieppaus on RFID-tekniikka, jota käytetään suuremmilla 

etäisyyksillä kuin sähkömagneettista induktiota. Sähkömagneettisessa aaltojen sieppauk-

sessa lukijaan sekä etätunnisteeseen on asennettu dipoliantenni. [1] Dipoliantennit toimi-

vat kelojen tilalla antenneina verrattaessa lähikentän RFID-tekniikkaan. Dipoliantenni on 

antenni, joka on jakaantunut kahteen osaan siten, että toinen antennin päistä on negatiivi-
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sesti varautunut ja toinen positiivisesti. Lukijassa oleva dipoliantenni lähettää sähkömag-

neettisia aaltoja, jotka etätunniste ottaa vastaan omalla dipoliantennillaan. Aaltojen 

vastaanottaminen luo etätunnisteen dipolin päiden välille jännite-eron, jonka tunnisteen 

tasasuuntaaja muuntaa tasajännitteeksi sirun käytettäväksi. [1] 

Kaukokentän RFID-tekniikassa data saadaan lähetettyä lukijalle heijastamalla lukijan 

lähettämää energiaa. Tätä kutsutaan takaisinsironnaksi. Jos etätunnisteen dipoliantennista 

tehdään tietyn pituinen, etätunniste voidaan asettaa vastaanottamaan tietyllä taajuudella 

tulevia radioaaltoja. Tällä taajuudella tulevista radioaalloista etätunniste pystyy vastaan-

ottamaan suurimman osan energiasta. Kuitenkin, jos tunnisteen impedanssia muutetaan, 

se vastaanottaa vähemmän energiaa kuin pystyisi. Tällöin tunniste heijastaa osan energi-

asta takaisin. Lukijassa oleva vastaanotin pystyy tunnistamaan heijastuneen energian. 

Muuttamalla siis etätunnisteen impedanssia pystytään heijastamaan energiaa takaisin 

lukijaan, minkä avulla voidaan lähettää dataa. Impedanssia pystytään muuttamaan 

esimerkiksi laittamalla transistori dipoliantennin väliin ja vaihtelemalla transistoria päälle 

ja pois päältä. Etätunnisteessa oleva siru pystyy toteuttamaan tämän toimenpiteen radio-

aalloista tuottaman energian avulla. [1] 

 

Kuva 3. Sähkömagneettisten aaltojen sieppaaminen havainnollistettuna [Muokattu 

lähteestä 1]. 

Kuvassa 3 on havainnollistettu kaukokentällä toimivien RFID-laitteiden toimintaa. 

Kuvasta voidaan nähdä kuinka lukijan dipoliantenni lähettää sähkömagneettisia aaltoja, 

jotka voidaan havaita etätunnisteen dipoliantennissa. Myös tällä menetelmällä voidaan 

lähettää etätunnisteelle dataa, jos tunniste tukee kyseistä toimintoa. Roy Want toteaa 

artikkelissaan [1], että kyseisellä menetelmällä pystytään tunnistamaan etätunnisteita 

onnistuneesti kolmen metrin päästä ja jotkin yritykset kertovat onnistuvansa jopa kuuden 

metrin päästä. Uudemmista lähteistä voidaan kuitenkin todeta, että menetelmällä pysty-

tään kommunikoimaan yli 9 metrin päästä [5]. 
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3. LANGATTOMAT SENSORIJÄRJESTELMÄT 

Tässä luvussa tutustutaan erilaisiin tapoihin siepata energiaa elektroniikkalaitteille, jotka 

eivät kuluta paljoa energiaa. Langattomat sensorijärjestelmät ovat tällaisia laitteita ja 

niiden käyttö yleistyy hurjaa vahtia. Langattomista sensoreista yleensä luodaan verkosto 

niin, että ne voivat kommunikoida toistensa kanssa. Tällöin järjestelmästä tulee langatto-

mien sensoreiden verkosto (WSN, Wireless Sensor Network).  Sensorijärjestelmät ovat 

suuri ja kasvava tekijä esineiden internetissä. Esineiden internetillä, eli lyhyemmin IoT:lla 

(Internet of things), tarkoitetaan internet-yhteyden antamista esineille, koneille ja lait-

teille. [3] Tällöin esimerkiksi tuolille voitaisiin antaa internet-yhteys, jonka avulla tuoli 

voisi ilmoittaa, istuuko kyseisellä tuolilla joku vai onko se vapaana. Tässä työssä ei tar-

kemmin tutustuta esineiden internettiin, mutta on tärkeää ymmärtää, että se on oleellinen 

tekijä langattomien sensorijärjestelmien kehittämiseen. Tämän myötä myös energian 

sieppaaminen näille laitteille kasvaa merkittäväksi tekijäksi. [3] 

 

Kuva 4. Langattomien sensorijärjestelmien energianlähteiden luokittelu [Muokattu 

lähteestä 3]. 

Tämän luvun alaotsikot ovat määritelty kuvan 4 mukaan. Kuvasta nähdään selvästi ener-

gianlähteiden luokittelu sensorijärjestelmissä. Energianlähteet luokitellaan kahteen 

pääluokkaan, jotka ovat ympäristöstä saatava energia ja ulkoiset energianlähteet [2,3]. 

Energianlähteet voidaan luokitella myös kontrolloitaviin ja ei-kontrolloitaviin. Tällä 

jaolla kontrolloitaviin energianlähteisiin luokiteltaisiin energianlähteet, joista saataisiin 

energiaa aina, kun se on tarpeen. Näitä olisivat muun muassa ihmisen aktiviteetista 

tuotettu energia ja sähkömagneettinen säteily tietyissä sovelluksissa. Ei-kontrolloitavissa 

energianlähteissä energiaa otetaan talteen aina, kun se on mahdollista. Näillä lähteillä 

energian saamisesta ei ole varmaa tietoa, mutta jos energian saaminen on ennustettavissa, 
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voidaan luoda ennustuksia ja malleja saannin suhteen. Tällöin energian käyttöä pystytään 

myös säätelemään energian saannin perusteella. Tällaisia energianlähteitä ovat muun 

muassa aurinkoenergia ja tuulienergia. [2] 

3.1 Ympäristö energianlähteenä 

Ympäristöstä saatavat energianlähteet ovat aurinkoenergia, lämpöenergia, virtausenergia 

ja sähkömagneettinen säteily [3]. Sähkömagneettista säteilyä energianlähteenä ei kuiten-

kaan esitellä tässä luvussa, sillä sen esittely löytyy luvusta kaksi.  

3.1.1 Aurinkoenergia 

Aurinkoenergia on yleisesti käytetty ja kätevä energianlähde langattomissa sensorijärjes-

telmissä [2,3,5]. Aurinkoenergiaa ei kuitenkaan ole koko ajan tarjolla öiden ja huonon 

sään vuoksi, eikä energian saanti ole kontrolloitavissa. Saatava energia on kuitenkin 

arvioitavissa ja ennakoitavissa, minkä lisäksi sen tuottaminen on helppoa. Näistä syistä 

energian saannin arvioimiseksi on toteutettu useita ohjelmia, jotka ennustavat kuinka pal-

jon energiaa tullaan saamaan kunakin päivänä. Kun saatava energia pystytään ennusta-

maan, voidaan myös säädellä energian käyttöä saannin mukaan, jotta energia riittäisi 

kaikkeen tarpeelliseen. Näin energian käyttö saadaan optimoitua mahdollisimman hyvin. 

[2] Aurinkoenergian hyödyntäminen kohdistuu lähinnä ulkoilmaan sijoitettaviin senso-

reihin, mutta sitä voidaan hyödyntää myös sisätiloissa, jos näissä tuotetaan paljon valoa. 

Tällaisia sisätiloja voivat olla esimerkiksi sairaalat ja stadionit. [3] 

Aurinkoenergian sieppaamista varten langattomissa sensorijärjestelmissä on aurinkopa-

neeli, regulaattoreita ja yleensä jokin energian varastoimismuoto. Auringosta tai muista 

tehokkaista valonlähteistä tulevat säteet synnyttävät tasajännitteen osuessaan aurinkopa-

neeliin. Saatu tasajännite syötetään regulaattoriin, joka muuttaa jännitteen halutun 

suuruiseksi. Tämän jälkeen saatu energia joko käytetään heti tai varastoidaan. Energiaa 

käyttäessä sen jännite joudutaan usein vielä muuttamaan laitteelle sopivaan muotoon 

toisen regulaattorin avulla. [2,3] Energian varastoiminen voidaan toteuttaa useammalla 

eri tavalla. Voidaan käyttää paristoja, akkuja, superkondensaattoreita tai näiden yhdistel-

miä. Varastointimekaniikka valitaan energian saatavuuden, tarpeellisuuden ja käytön 

perusteella eli loppujen lopuksi täysin käyttökohteen mukaan. [2]   

3.1.2 Lämpöenergia 

Lämpöenergian käyttö perustuu Seebeckin ilmiöön. Seebeckin ilmiössä kahden 

lämpösähköisestä materiaalista tehdyn kappaleen välille syntyy jännite lämpötilaeron 

vuoksi. Toinen kappaleista toimii siis kylmänä kappaleena ja toinen puolestaan lämpi-

mänä kappaleena. Kokonaisuutta, jolla lämpötilaerosta syntyvä jännite otetaan talteen, 

kutsutaan lämpösähkögeneraattoriksi (TEG, Thermoelectric generator). Näin ollen 
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lämpöenergiaa hyödyntävä sensorijärjestelmä tarvitsee lämpösähkögeneraattorin ja tehon 

muuntajan. Tehon muuntaja pitää huolen, että sensorille syötettävä jännite ja virta pysy-

vät oikeissa lukemissa. [3] 

 

Kuva 5. Lämpöenergiaa hyödyntävän sensorijärjestelmän prototyyppi [6]. 

Lämpöenergian käyttämisen hyviä puolia ovat lämpösähkögeneraattorin pitkäikäisyys ja 

luotettavat ominaisuudet. [3] Hyviä puolia verratessa aurinkoenergiaan ovat myös 

lämpöenergia toimiminen sekä päivisin että öisin ja lisäksi myös sisätiloissa [6]. Lämpö-

energian tuotannon saanti on kuitenkin hyvin alhainen, vain noin 5–6 %, mikä onkin sen 

suurin haittapuoli ja syy sen vähäiseen käyttöön. Uusilla lämpösähköisillä materiaaleilla 

on kuitenkin päästy jopa reiluun 10 % saantiin, mikä tuo lämpöenergian käytön kasvami-

selle toivoa. Lämpöenergian käyttö toimii hyvin talojen lämmittimissä, mutta myös puet-

tavassa, joustavassa teknologiassa voidaan hyödyntää lämpöenergiaa. [3] Lämpösähkö-

generaattorin lämpimänä toimiva kappale voidaan asettaa ihoa vasten ja kylmä kappale 

ulkoilmaan. Tällainen asettelu toimii hyvin kylmillä ja viileillä keleillä. Kuvassa 5 on 

esiteltynä esimerkki kyseisestä asettelusta. Halutessaan sensorijärjestelmä voidaan kuvan 

5 mukaisesti asettaa kellon tavoin ranteeseen. [6] 

3.1.3 Virtausenergia 

Virtausenergia voidaan jakaa tuulivoimaan ja vesivoimaan. Näiden tuottama energia 

otetaan talteen samalla tavalla. Molemmat systeemit koostuvat turbiinista, johon on kiin-

nitetty teriä, joihin kohdistuva voima saa turbiinin pyörimään. Tämä voima tuulivoimassa 

on tuulen aiheuttama ja vesivoimassa puolestaan liikkuvan tai putoavan veden. Turbiinin 

pyörimisestä saadaan jännite käyttämällä taajuus–jännite-muunninta. [2,3] 

Tuulivoimaa on vapaasti saatavilla ja se tuottaa hyvin energiaa, mutta sen käyttö on 

kuitenkin epäkäytännöllistä sensorijärjestelmissä. Sensorijärjestelmissä pyritään saamaan 

kokonaisuuksista mahdollisimman pieniä, mutta turbiini terineen ei toteuta tätä vaati-

musta, vaan tekee järjestelmästä kömpelön. [2,3] 
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Vesivoimaa varten on toteutettu joitakin kaupallisia tuotteita, jotka voidaan asentaa jokiin 

ja puroihin. Tämän lisäksi vesivoimaa voidaan ottaa talteen myös putkistoista, joissa vesi 

virtaa paikasta toiseen. Vesivoiman hyviä puolia on sen lähes vakio energian tuotto, sillä 

virtauksien nopeus ei yleensä muutu yllätyksellisesti. [3] 

 Vesivoimaa voidaan ottaa talteen myös käyttämällä merivedellä toimivia akkuja. Meri-

vedellä toimivat akut aktivoituvat, kun ne pääsevät kosketukseen meriveden kanssa. 

Tässä merivesi toimii elektrolyyttinä ja aktivoi elektrodit generoimaan sähköä. [3,6] 

Tyypillisesti tällainen akku koostuu magnesiumista, joka toimii anodina, ja hiilestä tai 

grafiitista, jotka toimivat katodina. Joissakin tapauksissa magnesium korvataan alumii-

nilla. Nämä akut tulee asettaa paikkaan, jossa esiintyy virtauksia, mikä aiheuttaa merive-

den kulkemisen akun lävitse. Toinen mahdollisuus on asettaa akku kiinni liikkuvaan lait-

teeseen. Akun anodi kuluu koko ajan generoidessa sähköä, minkä vuoksi käytettävien 

akkujen elinaika on riippuvainen anodin koosta. Akut voidaan kuitenkin suunnitella 

kestämään tietyn ajan mitoittamalla anodin koko. 120 kg:n magnesiumanodilla voidaan 

tuottaa 6 W:n teho viideksi vuodeksi. Akut ovat siis suhteellisen suuria, jos sensorin 

halutaan toimivan useamman vuoden. Nämä ovat kuitenkin hyvä vaihtoehto, sillä ne 

palvelevat hyvin, jos sensori halutaan asettaa syvälle mereen. [7] 

3.2 Muut energianlähteet 

Muut energianlähteet voidaan jakaa mekaaniseen ja ihmisen tuottamaan energiaan. 

Mekaaninen energia voidaan vielä tämän jälkeen jakaa tärinän, paineen, venytyksen ja 

jännityksen tuottamaan energiaan. Ihmisen tuottama energia voidaan puolestaan jakaa 

ihmisen aktiivisesti tuottamaan energiaan ja ihmisestä fysiologisesti tuotettuun energiaan. 

[3] 

3.2.1 Mekaaninen energia 

Mekaaninen energia vaatii sähkön tuottamista varten sähkögeneraattorin (MEEG, 

Mechanical-to-Electrical Generator). Yleisesti ottaen sähkögeneraattori käyttää sähkö-

magneettista, sähköstaattista tai pietsosähköistä mekanismia, millä se saa muutettua 

mekaanisen energian sähköiseen muotoon. Sähkömagneettisessa mekanismissa liikute-

taan magneettia kelan lävitse edestakaisin, mikä luo kelalle muuttuvan magneettikentän. 

Tämän seurauksena kelalle indusoituu jännite. Sähköstaattisessa mekanismissa siirretään 

kondensaattorin varautuneita levyjä, mikä muuttaa kapasitanssia ja näin ollen myös 

sähköenergian määrää. [3] Pietsosähköisessä mekanismissa venytetään tai jännitetään 

pietsosähköistä materiaalia, mikä tuottaa potentiaalieron sen napojen välillä. Tärinällä 

voidaan hyödyntää kaikkia kolmea mekaniikkaa sähköenergian tuottamiseen. Painetta 

puolestaan muunnetaan käyttämällä joko sähköstaattista tai pietsosähköistä mekanismia. 

Jännityksen ja venytyksen tuottamaa energiaa voidaan ottaa talteen lähinnä pietsosähköi-

sellä mekanismilla. [2,3] 
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Kuva 6. Malli sähkömagneettisen energian keräämisestä [Muokattu lähteestä 8]. 

Kuvassa 6 on eräs malli mekaanisen energian keräämiseen sähkömagneettisella mekanis-

milla. Mallissa sylinterimäisen laitteen keskelle on asetettu kela, jonka lävitse magneetti 

kulkee luoden vaihtelevan magneettikentän kelalle. Laitteen päihin on kiinnitetty vastak-

kaissuuntaiset magneetit liikkuvaan magneettiin nähden, jotta nämä työntävät liikkuvaa 

magneettia poispäin itsestään. Tärinällä liikkuva magneetti saadaan helposti liikkeelle ja 

kiinteät magneetit auttavat pitämään liikettä yllä. Kelaan indusoitunut jännite syötetään 

tasasuuntaajaan ja muuntajaan, minkä jälkeen tuotettu energia voidaan varastoida tai 

käyttää. [8] 

 

Kuva 7. Malli pietsosähköisen ilmiön käytöstä [Muokattu lähteestä 9]. 

Mekaanisen energian tuottamisesta pietsosähköisen ilmiön avulla on esitelty esimerkki 

kuvassa 7. Kuvan vasemmalla puolella on piirros laitteesta ja oikealla puolella toteutettu 

laite. Laite koostuu pilarista, johon on kiinnitetty kaksi luistia, jotka liittyvät toisiinsa pit-

kien metallisubstraattien välityksellä. Kahden metallisubstraatin molemmille puolille on 

asetettu keraaminen pietsosähköinen kappale. Tarkoituksena on liittää liikkuva luisti ja 
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pilari tärisevään ympäristöön tai laitteeseen. Tärinä aiheuttaa jännitystä ja puristusta lait-

teen pietsosähköisissä kappaleissa, mikä johtaa kappaleiden epämuodostumiseen. 

Epämuodostuminen aiheuttaa pietsosähköisissä kappaleissa sähköisen varauksen, mikä 

voidaan ottaa talteen sähköenergiana. [9] 

3.2.2 Ihmisen tuottama energia 

Yleisesti ottaen langattomissa sensorijärjestelmissä ihmisen tuottama energia jaetaan 

ihmisen liikkeiden ja ihmisen luontaisten fysiologisten toimintojen tuottamaan energiaan. 

Aiemmin mainittuja, tavallisesti käytettyjä, energian kaappausmenetelmiä voidaan käyt-

tää ja käytetään energian tuottamiseen ihmisestä. Suurin ongelma kuitenkin on sensorei-

den pienen koon saavuttaminen, jotta sensorit olisivat käyttöönotettavia. [3] 

Langattomissa sensorijärjestelmissä terveydenhuollon sektori on tärkeä kokonaisuus, 

sillä potilaiden jatkuvalla tarkkailulla voidaan huomattavasti helpommin toteuttaa tarvit-

tavat toimenpiteet ajoissa. Tarkkailu auttaa myös oikeiden toimenpiteiden valitsemiseen. 

Näiden seikkojen vuoksi kehon langaton sensoriverkko (WBAN, wireless body area 

network) on saanut paljon huomiota. Kyseiset sensorit asennetaan joko ihmisen sisään tai 

iholle. Näiden sensoreiden tulisi toimia mahdollisimman kauan ja ideaalisti niin pitkään 

kuin tarkkailulle on tarvetta. Tarve energian kaappaamiseen suoraan ihmisestä on siis 

erittäin suuri. Siksi onkin kehitelty useita tapoja hyödyntää ihmiskehoa ja liikkeitä ener-

giantuotannossa. Eräitä energianlähteitä ovat kävely, sormien liike, vartalon lämpö ja ve-

ren virtaus. [3] 

S. Farritor, K. Garvin, H. Haider ja S. R. Platt esittelevät tutkimuksessaan [10] sensorin, 

joka kiinnitetään polven tekoniveleen. Sensori voisi tarkkailla implantin käyttöä, epäsym-

metrisyyksiä, korkeita rasituksia, löystymistä ja kulumista. Sensorin avulla voitaisiin siis 

ehkäistä potilaita saamasta suurempia vammoja implantista ja terveydenhuollossa sääs-

tettäisiin. Sensorin suunniteltu käyttöikä on 20 vuotta. Tätä tavoitetta ei ole aiemmin voitu 

toteuttaa tavallisilla teholähteillä. Tutkimuksessa toteutettiin sensori, jonka energianläh-

teenä käytettiin pietsosähköisiä materiaaleja. Implantin saaneen henkilön tehdessä taval-

lisia fyysisiä aktiviteetteja, kuten kävellessä, pietsosähköiset materiaalit venyvät ja näin 

ollen tuottavat sensorille sähköenergiaa. [10] 

 

 

 

 

 

A B 

Kuva 8. Kuvia pietsosähköä hyödyntävistä joustavista piirilevyistä [11]. 
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Eräs bioelektroniikkalaitteille energiaa tuottava laite on sydämeen, keuhkoihin tai palle-

aan kiinnitettävä joustava piirilevy. Piirilevy tuottaa energiaa mainittujen elinten 

sykkeestä aiheutuvasta mekaanisesta venymisestä pietsosähköisten materiaalien avulla.  

Kuvan 8(A) vasemmanpuoleisessa osassa on 3D-kuva ja skeema kyseisestä joustavasta 

piirilevystä. Kuvan oikeanpuoleisessa osassa piirilevy on toteutettu fyysisesti. Kuvan 

8(B) kuvasarjassa on kuvan 8(A) piirilevy kiinnitettynä naudan sydämeen. Piirilevy olisi 

vastaavasti voitu kiinnittää myös joko keuhkoihin tai palleaan. Piirilevy on tehty materi-

aalista, joka joustaa vahingoittamatta elintä, johon se on kiinnitetty. Se on myös päällys-

tetty niin, että kehossa olevat nesteet eivät kuluta piiriä, eikä piiri saastuta tai vahingoita 

kehoa. Levyllä on lyijy-zirkonaatti-titanaatti-yhdisteestä (PZT, lead zirconate titanate) 

valmistettuja pietsosähköisiä nauhoja, tasasuuntaaja ja mikroparisto. Kyseisen piirilevyn 

avulla halutaan tuottaa energiaa bioelektroniikkalaitteille, jotta nämä eivät tarvitsisi akun 

tai pariston vaihtoa käytön aikana. Tällaisia bioelektroniikkalaitteita ovat tahdistin, 

sykkeen tarkkailulaite, defibrillaattori ja useat eri laitteet, jotka tuottavat jatkuvaa diag-

noosia ja hoitoa. [11] 
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4. SOVELLUKSIA 

Tässä luvussa tutustutaan kahteen käyttötarkoitukseltaan hyvin erilaiseen sovellukseen. 

Ensimmäinen sovellus on akuton kännykkä ja toinen ZebraNet. Akuton kännykkä on 

esimerkki energian sieppauksen käytöstä muissakin sovelluksissa kuin vain sensoreissa. 

Sillä esimerkillä halutaan laajentaa energian sieppauksen käyttökohteita ja -mahdolli-

suuksia. ZebraNet puolestaan on sensorisovellus, jolla halutaan tarkkailla seeprojen vael-

lusta. Sensorin tarkoituksena on siis tuottaa tietoa seeprojen käyttäytymisestä, mikä auttaa 

ymmärtämään näitä eläimiä paremmin. [12] 

4.1 Akuton kännykkä 

Tässä tarkasteltavalla akuttomalla kännykällä pystytään soittamaan ja vastaanottamaan 

puheluita tukiaseman kautta. Kännykkä tunnistaa puheen mikrofonin kautta ja lähettää 

sen tukiasemalle, jonka kautta se välitetään puheen toiselle osapuolelle. Tukiasema puo-

lestaan lähettää toisen osapuolen puheen kännykälle ja kännykkä toistaa puheen kaiutti-

men tai kuulokkeiden kautta. Lisäksi kännykkä kaappaa energiaa ja säätelee energian 

kulutusta kaiken aikaa. Kännykkä tekee kaikki nämä toiminnot reaaliajassa kuluttaen 

noin 3,5 µW. [5] 

 

Kuva 9. Kuva kännykän etu- ja takapuolelta [5]. 

Kännykkä on toteutettu komponenteista, jotka ovat ostettavissa suoraan kaupan hyllyltä. 

Kuvat kännykän etu- ja takapuolelta on esitelty kuvassa 9. Itse kännykän arkkitehtuuri on 

kuvassa 10. Kuvasta 10 nähdään, että kännykkä hyödyntää radiotaajuutta (RF, Radio 
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Frequency) ja valoa tuottaakseen itselleen energiaa. Radiotaajuudella tulevista sähkö-

magneettisista aalloista tuotetaan energiaa kuten luvussa 2.2.2 on esitelty. Valoenergiaa 

puolestaan tuotetaan valodiodien avulla. Valodiodeihin syntyy sähkövirta, kun niihin 

osuu tarpeeksi valoa. Kännykässä on 15 valodiodia, joiden vaikutusalue on yhteensä 

1,1 cm2. Mikrokontrolleri toimii kännykän aivoina ja hoitaa kännykän toiminnan. Kaiutin 

ja mikrofoni ovat kiinnitetty suoraan mikrokontrolleriin, vaikka tavallisesti välissä on 

ADC (Analog to Digital Converter, analogia-digitaalimuunnin) tai DAC (Digital to 

Analog Converter, digitaali-analogiamuunnin) ja modulaattori. Nämä kuitenkin kulutta-

vat energiaa, minkä vuoksi ne on jätetty pois. Käyttäjän kanssa vuorovaikutukseen 

käytetään ledejä ja kapasitiivisia näppäimiä. Näppäimiä on käytössä yhteensä 14, joista 

12 on tarkoitettu soittamiseen ja 2 kontrolloimiseen. Puheluihin kännykkä käyttää Skypeä 

tukiaseman avulla. Skypeen tulevat puhelut, sinne näppäillään soitettava numero ja siellä 

puhelu asetetaan pitoon, kun kännykässä ei ole enää riittävästi energiaa. [5] 

 

Kuva 10. Kännykän arkkitehtuuri [Muokattu lähteestä 5]. 

Sähkömagneettisesta säteilystä eli radioaalloista saatu jännite syötetään tasasuuntaajaan, 

joka muuntaa vaihtojännitteen tasajännitteeksi. Tämä jännite syötetään jännitevahvisti-

meen, jotta saadaan 1,8–2,4 V:n jännite, joka vastaa mikrokontrollerin ja sensoreiden 

vaatimuksia. Saatu teho varastoidaan kondensaattoriin, minkä kautta se syötetään mikro-

kontrollerille. Nämä tapahtuvat kuvan 10 osiossa ’energiankerääjä’. Käyttäen vain radio-

aalloista saatua energiaa kännykällä pystytään operoimaan maksimissaan 9,4 metrin etäi-

syydellä tukiasemasta. Energian kerääminen radioaalloista kuitenkin vaikeutuu kännykän 

käytön aikana. Kuten kuvasta 10 näkyy, antenni on kiinnitetty suoraan sekä sensoreihin 

että energiankerääjään. Antennia käytetään radioaaltojen vastaanottamisen lisäksi datan 

lähettämiseen takaisinsironnan avulla. Tämän vuoksi energiaa ei voida kerätä käytön 
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aikana yhtä tehokkaasti kuin lepotilassa. Alle 3 metrin etäisyydellä tukiasemasta 

kännykkä pystyy kommunikoimaan jatkuvasti. Etäisyyden kasvaessa tästä maksimissaan 

9,4 metriin, energiaa saadaan vähemmän kuin sitä kulutetaan, minkä vuoksi kännykkä 

menee jossakin vaiheessa tilaan, jossa se pelkästään kerää energiaa. Kerättyään tarpeeksi 

energiaa se palaa takaisin käyttöön. [5] 

Ulkoisen valon keräämiseen käytetään fotodiodeja. Näiden tuottama jännite on kuitenkin 

alhainen, joten se vahvistetaan mikrokontrollerille sopiviin suuruuksiin, minkä jälkeen 

saatua tehoa syötetään kondensaattorille varastoon ja mikrokontrollerille käyttöön tarpei-

den mukaan. Kännykkä pystyy kommunikoimaan keskeytyksettä yli 15 metristä päästä 

käyttäen pelkästään fotodiodien avulla tuotettua energiaa, kun valoa on saatavilla vähin-

tään 500 luksia. Kyseinen valomäärä on tyypillinen kodeissa ja toimistoissa. Toisin kuin 

radioaaltojen sieppauksessa, fotodiodien energiantuotanto ei häiritse kännykän muuta 

toimintaa.  [5] 

4.2 ZebraNet 

Laadukas esimerkki sensoriverkostosta, joka tuottaa ihmisille uutta tietoa ja parantaa 

mahdollisuuksia ymmärtää luontoa ja sen toimintaa on ZebraNet. Tämä sensoriverkosto 

koostuu useasta aurinkoenergialla toimivasta sensorista, joista jokainen kiinnitetään eri 

seepran kaulaan. Tarkoituksena on saada tietoa seeprojen käyttäytymisestä ja niiden vael-

luksesta pitkällä aikavälillä. Seeprojen käyttäytymisestä yöaikana ei tiedetä juurikaan, 

minkä vuoksi tämä sensoriverkosto on hyvinkin hyödyllinen. [12] 

ZebraNet-sensorilla on kolme päämäärää. Ensinnäkin sensorilla kerättävä sijaintidata on 

oltava tarpeeksi tarkkaa. Sijainnin päivityksessä kuitenkin riittää, että sijainti otetaan 

talteen enintään kahdeksan minuutin välein. Toiseksi, tuotettu data tulee olla kerättävissä, 

jotta sitä voidaan myös analysoida. Ongelmaksi tässä kuitenkin tulee seeprojen runsas 

liikkuvuus, minkä vuoksi datan kerääminen sensoreista toteutetaan säännöllisesti 

käymällä tukiaseman kanssa tarpeeksi lähellä seeprojen sijaintia. Tässä syntyvä viive 

datan saannissa on toissijainen ongelma, tärkeintä on datan oikeellisuus. Tällä tukiase-

malla voidaan vastaanottaa useammalta sensorilta dataa yhtä aikaa, mikä hieman helpot-

taa tehtävää. Kolmanneksi, sensoreiden tulee kestää useita kuukausia ilman ylläpitoa. 

Tämän vuoksi sensoriin on asennettu ladattava akku. Akun avulla sensori saadaan toimi-

maan myös yöaikaan ja huonolla säällä. [12] 
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Kuva 11. Kuva ZebraNet-sensorin laitteistosta [12]. 

ZebraNet-sensorit ovat koottu edullisista, energiatehokkaista, hyllytavarana saatavista 

komponenteista. Sensorin tärkein elin on mikrokontrolleri, joka ohjaa koko laitteen 

toimintaa. Oleellisina oheislaitteina toimivat litiumioniakku, radiolähetin, ulkoinen 

muisti, aurinkopaneelit ja GPS-paikannin. Kuvasta 11 voidaan nähdä, että vasemman 

puoleisella piirilevyllä sijaitsee laitteen muisti ja oikean puoleisella levyllä GPS-paikan-

nin, mikrokontrolleri ja paristo. Radiolähettimenä toimii dipoliantenni, mutta se ei näy 

kuvassa. Kuvan taustalla näkyy luottokortti, jonka avulla laitteiston koon pystyy hahmot-

tamaan. Radiolähettimen kantama tulee olla suuri, sillä seeprat saattavat kulkea suurilla 

etäisyyksillä toisistaan, minkä vuoksi sensorit eivät helposti pääse kommunikoimaan tois-

tensa kanssa. Lisäksi seeprat saattavat liikkua sensoreiden kantaman ulkopuolelle silloin, 

kun kommunikaatio on jo aloitettu. Tämän vuoksi laitteen vaatimus on saada radiolähetys 

toimimaan 1–5 kilometrin etäisyydellä. Radiolähetys kuitenkin kuluttaa paljon energiaa, 

minkä vuoksi kommunikaatioyhteys yritetään saada kahden tunnin välein. Laitteen 

ulkoiseksi muistiksi on valittu flash-muistia, sillä se on vakaa, edullinen ja pienikokoinen. 

Koko laiteen painoksi saadaan 138 grammaa. Valmis seepran kaulaan asennettu sensori 

on nähtävissä kuvassa 12. [12] 

 

Kuva 12. ZebraNet-sensori asennettuna seepran kaulaan [12]. 
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ZebraNet-sensorin energiantuotanto tapahtuu siis aurinkoenergialla. Sensoriin on asen-

nettu 14 aurinkomoduulia, joista kukin koostuu kolmesta kennosta. Jokaista kolmen 

kennon moduulia kontrolloidaan komparaattorin ja step-up–muuntajan avulla, jotta ulos-

tuloksi saadaan 5 V. Aurinkoenergiasta saadulla energialla hallinnoidaan koko järjestel-

mää ja varataan myös sensorijärjestelmän litiumioniakku. Sovelluksen akulla voidaan 

mahdollistaa 72 tuntia normaalia käyttöä ilman uudelleenlatausta. Sovellukselle pohdit-

tiin myös vaihtoehtoisia energianlähteitä kuten tärinästä saatavaa energiaa. Tällä mene-

telmällä laitteesta kuitenkin tulisi liian painava ja saatava energia olisi huomattavasti  

alhaisempi verrattuna aurinkoenergiaan. Toinen vaihtoehto energian tuotantoon olisi 

myös pietsosähköinen hevosenkenkä. Menetelmällä voitaisiin tuottaa energiaa hyödyn-

täen seepran painoa ja tällöin jokaisella askeleella voitaisiin tuottaa energiaa. Laitteen 

luotettavuus ja pakkaus kuitenkin muodostuvat ongelmaksi tässä lähestymistavassa. [12] 
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5. YHTEENVETO 

Tässä työssä tutustuttiin RFID-teknologiaan ja langattomiin sensorijärjestelmiin. RFID-

teknologian osalta käytiin hyvin tarkasti lävitse, miten sähkömagneettinen induktio ja 

sähkömagneettisten aaltojen sieppaus toimivat energian tuottamisessa ja datan siirtämi-

sessä langattomasti. Sensorijärjestelmien kohdalla tarkasteltiin useita tapoja siepata ener-

giaa eri sovelluksia varten. Energian sieppausmekanismeja esiteltiin erilaisissa ympäris-

töissä ja käyttötarkoituksissa. Useita esimerkkejä tuotiin esille, joista saatiin käsitys 

mekanismien toimintaperiaatteista ja mahdollisista käyttökohteista. Sensorijärjestelmien 

energianlähteet jaettiin ympäristöstä ja muista lähteistä saatavaan energiaan. Ympäristön 

energianlähteet jakautuivat vielä aurinko-, tuuli- ja virtausenergiaan, ja muut energian-

lähteet jaoteltiin mekaaniseen ja ihmisen tuottamaan energiaan. 

Työstä saa hyvin laajan käsityksen erilaisista tavoista tuottaa energiaa laitteille, jotka 

kuluttavat vähän energiaa. Tässä työssä pyrittiin esittelemään mahdollisuutta toteuttaa 

laitteita ilman teholähdettä, jolloin laite pystyisi itse tuottamaan kaiken tarvitsemansa 

energian. Voidaan kuitenkin todeta, että tähän lopputulokseen ei vielä päästä kovinkaan 

useassa sovelluksessa, minkä vuoksi useilla laitteilla on energian tuottamisen lisäksi 

myös teholähde kuten akku tai paristo. 

Neljännessä luvussa tutustuttiin kahteen sovellukseen. Näistä ensimmäinen sovellus oli 

akuton kännykkä, jolla siepattiin energiaa radioaalloista ja valosta. Tällä kännykällä pys-

tyttiin soittamaan puheluita niin, että kaikki käytettävä energia oli kännykän tuottamaa. 

Toinen sovellus oli ZebraNet, jolla haluttiin seurata seeprojen vaellusta pitkällä aikavä-

lillä. Tämä laite tuotti kaiken käyttämänsä energian aurinkoenergialla. Osa tuotetusta 

energiasta kuitenkin jouduttiin varastoimaan akkuun, sillä aurinkoenergiaa ei ole saata-

villa öisin eikä huonolla säällä. 
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