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Käyttäjäystävällisiä pitkän matkan tunnistussovelluksia UHF-

teknologialla 

Passiivinen pitkän matkan UHF-tunnistusteknologia on uusi, innovatiivinen ja 

käyttäjäystävällinen teknologia ajoneuvontunnistukseen. Vanhoihin 

ajoneuvontunnistusmenetelmiin verrattuna uudet UHF-teknologiasovellukset säästävät 

aikaa ja ovat helpokäyttöisempiä. Kuljettaja voi ajaa portista läpi parkkialueelle 

käytännössä pysähtymättä, koska liikkuva ajoneuvo voidaan tunnistaa usean metrin 

etäisyydeltä. 

Passiivisissa tunnisteissa ei ole omaa virtalähdettä ja ne toimivat ulkona kaikissa 

sääolosuhteissa. Käytännössä ne kestävät ikuisesti. Koska teknologia sopii hyvin liikkuvan 

kohteen tunnistamiseen, siitä onkin tulossa pysäköinninhallintaovellusten uusi 

suunnannäyttäjä. 

Passiivinen UHF (Ultra High Frequency) -teknologia on ratkaisu 

pysäköinninhallintasovelluksiin. Verrattuna ratkaisuihin, jotka on toteutettu perinteisillä 

passiivisilla matalan taajuuden teknologioilla lukuetäisyydet ovat paljon pitempiä. 

Teknologialla voidaan toteuttaa järjestelmiä, jotka ovat vaivattomia myös 

loppukäyttäjille. Tunniste voidaan lukea liikkuvan auton tuulilasista, jolloin kuljettajan ei 

tarvitse pysähtyä, avata autonsa ikkunaa, antaa PIN-koodia tai ottaa erillistä lippua 

laitteesta. Passiiviset tunnisteet toimivat myös hyvin ulkona kaikissa sääolosuhteissa. 

Passiivisessa UHF-tunnisteessa ei ole virtalähdettä, vaan tiedonsiirtoon tarvittava virta 

tulee lukijasta. Aktiivisten eli virtalähteellä toimivien tunnisteiden ongelmana on ollut 

niiden elinaika, koska virtalähde ei kestä ikuisesti. Idescon UHF-lukijoilla ja auton 

tuulilasiin sijoitettavalla ohuella tunnisteella voidaan helposti toteuttaa 

pysäköinninhallintasovelluksia. Tunnisteita on erityyppisiä, ne voidaan kiinnittää 

tuulilasiin pysyvästi tai ne voivat olla kertakäyttöisiäkin. Esimerkiksi luottokortin mallista 

tunnistetta voidaan käyttää sekä parkkialueella ajoneuvontunnistukseen että 

kulkukorttina sisälle rakennukseen. 

Idescon UHF-teknologialla toteutettuja ratkaisuja on käytössä monissa 

ajoneuvontunnistussovelluksissa esimerkiksi lentokentillä, pysäköintihalleissa ja teollisissa 

sovelluksissa ympäri Eurooppaa. Palaute sekä asiakkailta että loppukäyttäjiltä on ollut 

erittäin positiivista. 

Uuden sukupolven ajoneuvontunnistusratkaisut ovat kustannustehokkaita, ja passiivisten 

tunnistusjärjestelmien ylläpitokustannuksetkin jäävät pienemmiksi. Passiiviset tunnistimet 

ovat edullisempia kuin aktiiviset, joten niitä voidaan käyttää myös kertaluontoisemmin 

esimerkiksi tapahtumissa. Passiivisen teknologian edut näkyvät myös loppukäyttäjälle 
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vaivattomuutena ja helppokäyttöisyytenä. Uuden sukupolven teknologioista onkin 

nopeasti tulossa uusi suunnannäyttäjä ajoneuvontunnistussovelluksiin. 

Korkean turvatason sovelluksiin Idesco toimittaa myös suljetun teknologian ratkaisuja. 

Suljettuun teknologiaan perustuvia ratkaisuja saa vain tietyiltä toimittajilta. Suljetulla 

teknologialla toteutetussa järjestelmässä yksittäinen tunniste on myös helpompi jäljittää. 

Lisäksi ne soveltuvat hyvin järjestelmiin, joiden piiriin kuuluu suuri määrä tunnisteita ja 

samalla käyttäjiä. 

Idescolla on valikoimassaan UHF-teknologiaan perustuvia Idesco EPC-lukijoita ja 

tunnisteita, jotka ovat eurooppalaisten standardien mukaisia. 


