
 
 
 
2003:E014 
 
 
 
 
 
 
 

EXAMENSARBETE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selektivt larmsystem 
 
 
 
 

Simon Cronholm 
Faruk Zelenjakovic 

Mikael Olofsson 
 
 

2003-06-17 

Högskolan Trollhättan/Uddevalla 
institutionen för teknik 

Box 957, 461 29 Trollhättan 
Tel: 0520-47 50 00  Fax: 0520-47 50 99 

E-post: teknik@htu.se 



 

 i 

EXAMENSARBETE 
 
 

Larmsystem 
 
 

Sammanfattning 
 

Den här rapporten är utförd som en studie i larmsystem och trådlös RFID-teknik. 

Då rapporten är offentlig har alla delar om konstruktion och utveckling tagits bort. 

 

 

 

Nyckelord: larm, larmsystem, säkerhetssystem, övervakningssystem, inbrottslarm, 
detektering, identifiering, RFID, rörelsedetektering, IR, infrarött ljus, 
PIR, sensorer. 

 

Utgivare:  Högskolan Trollhättan/Uddevalla, institutionen för teknik 
Box 957, 461 29 Trollhättan 
Tel: 0520-47 50 00  Fax: 0520-47 50 99  E-post: teknik@htu.se 

Författare: Simon Cronholm, Faruk Zelenjakovic, Mikael Olofsson 
Examinator: Björn Sikström 
Handledare: Erik Hellström, Microbind House 
Poäng: 10 Nivå: C 
Huvudämne: Elektroteknik  Inriktning: Elektroniska system 
Språk: Svenska Nummer: 2003:E014 Datum: 2003-06-17 



 

 ii 

DISSERTATION 
 
 

Alarm systems 
 
 
 

Summary 
This dissertation is made as an essay over alarm systems and wireless RFID technique. 

Because the dissertation is public, all parts about design and development have been 
removed. 

 

Keywords: alarm, alarm systems, security systems, supervision systems, burglar 
alarms, detection, identification, RFID, movement detection, IR, infrared 
light, PIR, sensors. 

 

 

 

Publisher:  University of Trollhättan/Uddevalla, Department of Technology 
Box 957, S-461 29 Trollhättan, SWEDEN 
Phone: + 46 520 47 50 00  Fax: + 46 520 47 50 99  E-mail: teknik@htu.se 

Author: Simon Cronholm, Faruk Zelenjakovic, Mikael Olofsson 
Examiner: Björn Sikström 
Advisor: Erik Hellström, Microbind House 
Subject: Electrical Engineering, Electronic Systems 
Language: Swedish Number: 2003:E014 Date: 17 June, 2003 



 Selektivt larmsystem 
 

 iii 

Förord 
Alla personer på Microbind House skall ha en stor eloge för trevlig och hjälpsamt 
bemötande.  

På Microbind House vill vi även speciellt tacka projektledare Maria Zandfeld och vår 
handledare Erik Hellström, för att ha gjort detta examensarbete möjligt 

Vidare vill vi tacka vår examinator Björn Sikström, Hans Dahlin och Per Olof 
Andersson från HTU (Högskolan Trollhättan/Uddevalla) för deras insatser, som varit 
till stor hjälp under arbetet. 

 

 

Microbind House 

Gustafsberg, Uddevalla 

2003-06-17 

Simon Cronholm 

Faruk Zelenjakovic 

Mikael Olofsson  

 

 

 

 



 Selektivt larmsystem 
 

 iv 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning ...............................................................................................................i 
Summary ......................................................................................................................... ii 
Förord............................................................................................................................. iii 
Innehållsförteckning.......................................................................................................iv 
1 Inledning......................................................................................................................6 

1.1 Bakgrund................................................................................................................6 
1.2 Syfte och mål..........................................................................................................6 

2 Larmsystem .................................................................................................................7 
2.1 Inbrottslarm ...........................................................................................................7 
2.2 Informations- och observationssystem ..................................................................7 
2.3 Ingångskontroll......................................................................................................8 
2.4 Trygghetslarm........................................................................................................9 

2.4.1 Trygghetslarm för sjuk- och äldrevården...................................................9 
2.4.2 Överfallslarm .............................................................................................9 

2.5 Ett inbrottslarms delar.........................................................................................10 
2.5.1 Centralutrustning .....................................................................................10 
2.5.2 Detektorer ................................................................................................11 
2.5.3 Larmdon...................................................................................................18 

3 Infrarött ljus och PIR-sensorn ................................................................................19 
3.1 Vad är infrarött ljus? ...........................................................................................19 
3.2 Pyroelektriska sensorer .......................................................................................19 
3.3 PIR-sensorn .........................................................................................................20 

3.3.1 Fresnel-lins...............................................................................................22 
4 RFID...........................................................................................................................24 

4.1 Vad är RFID? ......................................................................................................24 
4.2 Kort historia om RFID.........................................................................................24 
4.3 Hur fungerar RFID?............................................................................................25 

4.3.1 System som arbetar i närfältet .................................................................25 
4.3.2 System som arbetar i fjärrfältet................................................................26 

4.4 Transpondrar.......................................................................................................27 
4.4.1 Aktiva / Passiva transpondrar ..................................................................28 
4.4.2 Programmerbara transpondrar .................................................................29 

4.5 Läsare ..................................................................................................................29 
4.6 Antenner...............................................................................................................30 
4.7 Arbetsfrekvens......................................................................................................31 

4.7.1 Lågfrekventa system ................................................................................32 
4.7.2 Mellanfrekventa system...........................................................................32 
4.7.3 Högfrekventa system ...............................................................................32 

5 Befintliga larmsystem med RFID-teknik................................................................34 
5.1 AXCESS ActiveTag� System ..............................................................................34 
5.2 Bluespan Sherlock� System ...............................................................................35 
5.3 Cybermotion CyberGuard® ................................................................................35 
5.4 Digital Angel Corporation...................................................................................36 



 Selektivt larmsystem 
 

 v 

5.5 ELPAS IRFID� triple technology system ..........................................................37 
6 Referensförteckning .................................................................................................38 

6.1 Litteratur..............................................................................................................38 
6.2 Internet.................................................................................................................38 

 

 



 Larmsystem 
 

 6 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Tillgreppsbrott som innefattar stöld, rån och inbrott utgör ungefär 56% av  samtliga 
polisanmälda brott i Sverige och är de i särklass vanligaste typerna av brott.  

Av dessa utgör antalet anmälda inbrott (se Figur 1-1)  ungefär en femtedel och har 
minskat med ca 20% sedan 1992, då de var som flest. 

En förklaring till minskningen är att försäljningen och användningen  av larmsystem 
ökat kraftigt under senare tid. En undersökning utförd av länsförsäkringar visar att 
endast 3 av 1000 inbrott sker i bostäder försedda med larmsystem. 

 
Figur 1-1 Antalet anmälda inbrott i Sverige [www.bra.se] 

 
I en undersökning som granskade lägenhets- resp. villaboende som kände sig otrygga i 
sitt bostadsområde svarade 36% av de villaboende och 17% av de lägenhetsboende att 
de kände sig otrygga i sitt hem. 

 
Källor: [5, 6, 7] 

 

1.2 Syfte och mål 
Syfte och mål för det här examensarbetet var: 

1. Att utföra en studie i larmsystem och dess konstruktion, med inriktning mot 
inomhuslarm 

2. Att utföra en studie i trådlös RFID-teknik. 

3. Att utveckla ett förslag på ett larmsystem (tas ej upp i den här rapporten). 
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2 Larmsystem 
Man brukar använda huvudtermen larmsystem för alla typer av larm, övervaknings och 
säkerhets �installationer. För att skilja olika kategorier av larmsystem åt kan man göra 
en grov indelning enligt följande. 

• Brandlarm 

• Driftlarm 

• Inbrottslarm 

• Informations- och observationssystem 

• Ingångskontroll 

• Trygghetslarm 

• Överfallslarm 

Gemensamt för alla kategorier är att de har till uppgift att observera sin omgivning och 
utlösa åtgärder för att informera om eller automatiskt åtgärda de observationer som 
anses störande eller farliga. Det skall poängteras att gränserna mellan olika larmsystem 
många gånger är flytande, då olika system kan ha funktioner från fler än en kategori. 

De larmsystem som är väsentliga för det här examensarbetet är inbrottslarm, 
informations- och observationssystem, ingångskontroll och trygghetslarm. 

2.1 Inbrottslarm 
Avser larmsystem som används i kontor, affärer, bostäder o.dyl. Olika inbrottslarm har 
gemensamt att de på något sätt skall skydda en avgränsad yta mot obehörigt intrång. 
Övervakningen av den avgränsade ytan sker med hjälp av detektorer som kan registrera 
och informera om att intrång skett. 

2.2 Informations- och observationssystem 
Avser system som används för att observera, övervaka eller kontrollera. Ett exempel är 
kameraövervakning eller CCTV (Closed Circuit Television, se Figur 2-1) som kan 
användas för att övervaka och observera butiker, vägar, kontor etc.  

Ett annat exempel är de system som används inom industrin för att övervaka processer 
vid produktion och dyl. Sensorer som kan mäta sprickbildningar, höjd, vikt, tjocklek 
etc. kontrollerar att tillverkningen sker felfritt.  

Ytterligare exempel är system som används för övervakning och reglering av 
exempelvis temperatur, ventilation och sanitet i fastigheter. Dessa system kallas även 
för driftlarm. 

Till informations- och observationssystem hör även de flesta RFID (Radio Frequency 
Identification) baserade system. RFID är enkelt uttryckt ett slags trådlöst 
identifikationssystem. 



 Larmsystem 
 

 8 

 

 
Figur 2-1 CCTV Kamera från Conway Systems [www.conway-cctv.co.uk] 

 

2.3 Ingångskontroll 
På arbetsplatser eller andra platser där man vill att endast utvalda personer skall äga 
tillträde kan man använda system med ingångskontroll. Den enklaste varianten är de 
enkla kodlås (se Figur 2-2) som används i exempelvis hyreshus. Andra varianter 
använder sig av magnetkortsläsare för att ge access åt behöriga personer. Det finns även 
inom kategorin ingångskontroll mer avancerade system som använder sig av RFID eller 
annan trådlös teknik. 

 

 
Figur 2-2 Enkelt kodlås för ingångskontroll [www.rco.se] 
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2.4 Trygghetslarm 
Med trygghetslarm avser larm som bidrar till att ge en ökad personsäkerhet. 
Trygghetslarm kan delas upp i två ytterligare underkategorier. 

2.4.1 Trygghetslarm för sjuk- och äldrevården 

Trygghetslarm för sjuk- och äldrevården kan användas i hemmen eller på sjukhusen och 
ger möjlighet åt vårdberoende personer, eller personer som är i behov av ökad trygghet, 
att påkalla hjälp. 

I larmsystemets enklaste utförande används en larmdosa med en larmknapp som kan 
manövreras av personen ifråga (se Figur 2-3). Larmknappen är antingen fast monterad 
eller trådlös och signalen kan skickas till vårdpersonal, anhöriga eller larmcentral 
beroende på användningsområde. 

Mer avancerade larmsystem inom kategorin kan användas för att kontinuerligt övervaka 
och registrera en vårdberoende persons tillstånd. Det finns färdiga larmsystem som kan 
mäta tex. blodvärden, andning, puls eller kroppstemperatur.  Även dessa system finns i 
utföranden som använder trådlös teknik. 

Ytterligare en typ av larmsystem kan användas för att övervaka och registrera olika 
aktiviteter som den vård- eller trygghetsberoende personen utför. Exempel på sådana 
aktiviteter kan vara toalettbesök, belysning som tänds eller släcks, spis som sätts på 
eller stängs av osv. 

 

 
Figur 2-3 Trådlös larmknapp för äldreboende [www.trygghetslarm.nu] 

 

2.4.2 Överfallslarm 

Överfallslarm kan användas av vem som helst som har behov av ökat skydd mot 
överfall. De vanligast förekommande överfallslarmen är bärbara och avger en stark 
ljudsignal när man aktiverar dem. Det finns även överfallslarm för fast montage som 
kan användas i tex. butiker, banker eller bostäder. Fast monterade överfallslarm kan ofta 
avge en tyst larmsignal som skickas vidare till polis eller vaktbolag. 
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2.5 Ett inbrottslarms delar 

2.5.1 Centralutrustning 

Centralutrustning är en sammanfattande benämning på den centrala delen i ett 
inbrottslarm. Utrustningen består av en eller flera centralapparater, 
strömförsörjningsenheter och förbikopplare, vilka är beskrivna nedan. 

2.5.1.1 Centralapparat 

Centralapparaten (se Figur 2-4) är ett larmsystems centralpunkt. Dit sänds information 
från detektorer och andra anslutna enheter i anläggningen. Centralapparaten har till 
uppgift att behandlar den mottagna informationen och avgöra ifall larm skall utlösas 
eller ej.  

En enkel centralapparat är uppbyggd med hjälp av kontaktnät medan mer avancerade 
använder mikroprocessorer för att hantera den mottagna informationen. 

I vissa mer avancerade inbrottslarm innehåller centralapparaten även en telemodul. 
Telemodulen kan vid obehörigt intrång automatiskt ringa upp tex. ett vaktbolag för att 
informera om att inbrott sker. 

 

 
Figur 2-4 Centralapparat för inbrottslarm [www.falck.com] 

2.5.1.2 Strömförsörjningsenhet 

Strömförsörjningsenheten förser larmsystemet med ström. Det omfattar oftast ett 
nätaggregat med transformator och likriktare. För att säkerställa driften vid 
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spänningsbortfall är strömförsörjningsenheten ofta försedd med batteribackup. Det finns 
ofta även ett överspänningsskydd för att skydda mot tex. åsknedslag. 

 

2.5.1.3 Förbikopplare 

Med förbikopplare avses den eller de enheter som används för att aktivera eller 
inaktivera larmsystemet. För inbrottslarm används i regel enkla strömbrytare som kan 
manövreras med nyckel eller via sifferkod. Förbikopplaren kan vara monterad direkt på 
centralapparaten eller bestå av en eller flera fristående enheter.  

På senare tid har det inom bl.a. villalarm blivit vanligt med trådlösa förbikopplare. 
Dessa kallas ofta för handsändare (se Figur 2-5) och kan fästas i tex. nyckelknippan. 

 

 
Figur 2-5 Handsändare för villalarm [www.gl-security.se] 

2.5.2 Detektorer 

Detektorer är ett samlingsnamn för alla de larmdelar som används för att indikera olika 
händelser. Hit hör exempelvis rörelsedetektorer och magnetkontakter. 

Detektorerna kopplas antingen helt seriellt, i grupper eller var för sig till 
centralapparaten. I de fall detektorerna kopplas i grupper sägs systemet vara kollektivt, 
och om de kopplas var för sig sägs larmsystemet vara adresserbart. Fördelen med 
kollektiva och adresserbara system är att de kan ge information om i vilket område som 
larm har utlösts. 

Nuförtiden kan de flesta detektorer på marknaden fås med trådlös överföring till 
centralapparaten. Detta underlättar installationen  av detektorerna väsentligt, men ger en 
ökad grad av underhåll då detektorerna blir batteridrivna. Trådlösa detektorer kan även 
bli känsligare för radiostörningar. 

Dyrare och mer avancerade detektorer kan fås med inbyggt sabotageskydd. 
Detektorerna är i sådana fall utrustade med elektronik och mekanik som förhindrar att 
detektorerna manipuleras eller sätts ur spel. 

Inom system för inbrottslarm brukar man dela upp detektorerna i olika kategorier 
beroende på vilken typ av skydd de ger. Viktigt att poängtera är att vissa detektorer kan 
användas för flera kategorier av skydd. 
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2.5.2.1 Detektorer för skalskydd 

Skalskydd avser ett omslutande skydd runt bevakningsområdet. Skalskydd skyddar mot 
intrång in i det bevakade området, men ignorerar en inbrottstjuv när han väl tagit sig in. 
Skalskyddet skyddar främst mot intrång genom fönster och dörrar men kan även 
användas för att skydda mot intrång genom golv eller tak. 

! Magnetkontakter 

Magnetkontakter monteras främst på dörrar och fönster. Den består av två delar, en 
magnetdel och en kontaktdel. Kontaktdelen innehåller två små kontaktelement 
inneslutna i en glaskapsel. När magnetdelen är nära kontaktdelen sluts 
kontaktelementen och därmed kretsen. Om man däremot separerar magnetdelen och 
kontaktdelen ifrån varandra bryts kretsen och larm indikeras.   

Magnetkontakter finns både för infällt eller utanpåliggande montage (se Figur 2-6). 

 

 
Figur 2-6 Magnetkontakt för utanpåliggande montage [www.cerberus.se] 

 

! Glasdetektorer 

Glasdetektorer (se Figur 2-7) monteras genom limning direkt på fönsterglaset. 
Glasdetektorer använder piezoelektriska sensorer för att registrera de speciella 
vibrationer som uppstår när glas krossas eller skärs i. 
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Figur 2-7 Glasdetektorer [www.cerberus.se] 

 

! Akustiska glaskrossdetektorer  

Akustiska glaskrossdetektorer (se Figur 2-8) innehåller en kondensatormikrofon och 
kan genom filtrering registrera de frekvensspecifika ljud som uppstår när glas krossas.  

Den akustiska glaskrossdetektorn kan till skillnad mot glasdetektorn placeras en bit 
ifrån fönstret, t ex i taket, och kan då bevaka flera fönster samtidigt. Typisk räckvidd är 
1,5 - 15 meter. Glaskrossdetektorer kan även innehålla sensorer som känner av 
tryckförändringar. Sådana detektorer är speciellt vanliga i billarm. 

 

 

Figur 2-8 Akustisk glaskrossdetektor [www.ademco.com] 
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2.5.2.2 Detektorer för punktskydd 

Punktskydd avser skydd av enskilda objekt eller föremål inuti det bevakade området. 
De enskilda objekten kan exempelvis vara värdeskåp, dokumentarkiv, tavlor eller 
datorer. 

! Vibrationsdetektorer 

Vibrationsdetektorer (se Figur 2-9) har en seismologisk sensor som kan känna av ifall 
det larmade objektet rörs eller flyttas. Vibrationsdetektorer kan även användas på dörrar 
eller fönster för att erhålla skalskydd. 

 

 
Figur 2-9 Vibrationsdetektor [www.alarmbutiken.nu] 

 

! Brytarkontakter 

Brytarkontakter består av en tryckknapp (se Figur 2-10), magnetkontakt eller annan typ 
av kontakt som bryts i och med att objektet som den övervakar flyttas från sin 
ursprungsplats. 

 

 
Figur 2-10 Brytarkontakt för övervakning av tex. skåp [www.enforcer.com.tw] 

 

! Specialiserade punktskyddsdetektorer 

Det finns även mer specialiserade detektorer som används för att skydda speciella 
objekt eller föremål. Ett exempel är monterdetektorer som ofta använder sig av teknik 
som arbetar med akustik eller tryckförändringar för att registrera åverkan på montern. 
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2.5.2.3 Detektorer för volymskydd 

Volymskydd avser skydd av en specifik begränsad yta som tex. ett rum. Detektorer för 
volymskydd placeras i regel innanför det bevakade området. 

! PIR-detektorer 

PIR (Passive InfraRed) detektorn (se Figur 2-11) kallas även för infrarödsdetektor och 
är den absolut vanligaste detektorn för volymskydd. PIR-detektorn har en eller flera 
inbyggda PIR-sensorer som kan detektera varma objekt som rör sig inom dess 
avkänningsområde. Detta gör den genom att mäta den emitterade infraröda strålningen. 

Detektorerna finns att få i olika utföranden. De vanligast förekommande typerna är 
takmonterade och väggmonterade PIR-detektorer. De takmonterade har oftast ett 360° 
avkänningsområde, medan de väggmonterade har ett smalare men ofta längre 
avkänningsområde. 

 

 

Figur 2-11 Väggmonterad PIR-detektor [www.optexamerica.com] 

 

! Mikrovågsdetektorer 

Mikrovågsdetektorer använder sig av samma teknik som radarsystem. Detektorn sänder 
med korta mellanrum ut högfrekventa mikrovågssignaler i sitt avkänningsområde. Om 
någon av signalerna reflekteras mot ett objekt inom avkänningsområdet, kommer den 
reflekterade signalens frekvens att förskjutas något. Genom att jämföra de mottagna 
signalerna med varandra kan sensorn avgöra om något rör sig inom avkänningsområdet. 
Frekvensförskjutningen som utnyttjas kallas för dopplereffekten.  
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Mikrovågssensorer har högre felsäkerhet mot bl.a. vibrationer än exempelvis PIR-
detektorer. Mikrovågsdetektorer behöver ej heller ha fri sikt för att detektera rörelse.  

 

Däremot är detektorerna känsligare mot elektromagnetiska störningar som kan 
uppkomma från mobiltelefoner eller annan trådlös kommunikation i närheten.  

 
Mikrovågsdetektorerna är också svårare att justera in till ett specifikt avkänningsområde 
då mikrovågor i vissa fall kan penetrera väggar, fönster och dörrar. 

! Ultraljudsdetektorer 

Ultraljudsdetektorer (se Figur 2-12) använder sig av dopplereffekten precis som 
mikrovågsdetektorer. Skillnaden är att ultraljudsdetektorer använder sig av ultraljud 
istället för mikrovågssignaler. Ultraljud är det ljud som ligger strax ovanför det hörbara 
för människan och har en frekvens strax över 20 kHz. Ultraljud studsar mot väggar, 
dörrar och fönster, vilket gör ultraljudsdetektorer lättare att ställa in än 
mikrovågsdetektorer. Ultraljudsdetektorer kan vara känsliga för högfrekventa ljud 
såsom mobiltelefonsignaler. 

 

 
Figur 2-12 Ultraljudsdetektor [www.leviton.com] 

 

! Kombidetektorer 

För att få högre skydd mot falsklarm kan man använda kombidetektorer som består av 
två eller fler kombinerade detektorer i en enda modul. 

Kombidetektorer med kombinerade mikrovågs- och PIR-detektorer (se Figur 2-13) har 
blivit vanliga på senare tid och används framförallt i miljöer med mycket kringliggande 
störkällor. 
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Figur 2-13 Kombinerad mikrovågs och PIR �detektor [www.ademco.com] 

 

2.5.2.4 Detektorer för försåtskydd 

Försåtskydd används för att skydda viktiga sektioner inom det bevakade området. 
Försåtskydd placeras i regel i korridorer och trapphus. Larm avges tillskillnad från 
volymskydd när förövaren passerar en viss punkt eller linje. Försåtskydd monteras 
oftast så att det inte är synliga för förövaren och kopplas ofta så att de utlöser s.k. tysta 
larm, vilket avser larm som inte avgör någon hörbar signal. 

! Linjedetektorer 

En linjedetektor består av en sändardel och en mottagardel. Sändaren skickar ut en eller 
flera för ögat osynliga strålar som är riktade mot mottagardelen (se Figur 2-14 och Figur 
2-15). Om en eller flera av strålarna bryts larmar mottagardelen. Strålarna är oftast 
infraröda, men det finns även andra varianter av linjedetektorer som använder tex. 
ultraljud. 

 

 
Figur 2-14 Linjedetektor med dubbla infraröda strålar [www.3d-detector.com.tw] 
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Figur 2-15 linjedetektor med 16st IR-strålar [www.securityenclosures.co.uk] 

 
Det finns även linjedetektorer med längre räckvidd som kan används utomhus. De kan 
placeras längs med fasaden och utgör då ett skalskydd  runt fastigheten. 

 

2.5.3 Larmdon 

Larmdon avser den eller de enheter som  används för att påkalla uppmärksamhet 
och/eller skrämma förövarna på flykt. Larmdonen brukar delas upp i två 
underkategorier. Blixtlampor eller andra larmdon som avger en visuell signal brukar 
kallas för optiska larmdon. Sirener eller liknande som avger en ljudsignal brukar kallas 
för akustiska larmdon. Optiska och akustiska larmdon kombineras ofta i en enda enhet. 

 
Källor: [2, 8, 9, 10, 12] 
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3 Infrarött ljus och PIR-sensorn 

3.1 Vad är infrarött ljus? 
I vår vardag omges vi ständigt av infrarött ljus. Den största naturliga källan är solens 
strålning som består ungefär till hälften av infrarött ljus. Infrarött ljus består precis som 
all annan typ av ljus av elektromagnetisk strålning. Elektromagnetisk strålning är energi 
som överförs med ljusets hastighet (300.000 km/s i vacuum) genom variationer i de 
magnetiska och elektriska fälten. 

Det finns många olika typer av elektromagnetisk strålning. Som exempel kan nämnas 
radiovågor, mikrovågor, ljus och röntgen. Det som skiljer de olika typerna åt är dess 
frekvens och därmed våglängd. Infrarött ljus ligger t.ex. i frekvensbandet mellan 
mikrovågor och det synliga ljuset. 

Man brukar dela in den elektromagnetiska strålningen i ett frekvensspektrum som kallas 
det elektromagnetiska spektrat (se Figur 3-1). Detta spänner ifrån lågfrekventa 
radiofrekvenser till högfrekvent gammastrålning. 

 

 
Figur 3-1 Det elektromagnetiska spektrat [egen layout] 

 

3.2 Pyroelektriska sensorer 
All materia som är varmare än den absoluta nollpunkten (-273,15 °C) sänder 
tillsammans med värmestrålning ut infrarött ljus. Detta beror på att materians atomer 
sätts i rörelse när temperaturen stiger över den absoluta nollpunkten. Då atomernas 
rörelse ökar i takt med att temperaturen stiger, så innebär detta att ett objekt emitterar 
(avsänder) mer infraröd strålning om det är varmt än om det är kallt. Den emitterade 
strålningen går att mäta med hjälp av en s.k. infraröd sensor. 

De vanligaste infraröda sensorerna är de s.k. pyroelektriska sensorerna. De fungerar 
genom att de använder sig av ett ljuskänsligt material såsom litium för att omvandla den 
mottagna infraröda strålningen till en elektrisk signal. 
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3.3 PIR-sensorn 
Den s.k. PIR (Passive InfraRed) sensorn (se Figur 3-2)  är en variant av den 
pyroelektriska sensorn. PIR-sensorn används nästan uteslutande till rörelsedetektorer 
och är den absolut vanligaste sensorn för att detektera mänsklig närvaro. 

 

 
Figur 3-2 PIR-sensorer från Murata [www.murata.com] 

 
En PIR-sensor innehåller vanligtvis två värmekänsliga element  som är seriekopplade i 
motfas. De två elementen är placerade så att deras avkänningsområden är något 
förskjutna gentemot varandra. Då infraröd strålning träffar något av elementen ändras 
dess resistans vilket påverkar utsignalen från sensorn. Utanpå elementen sitter oftast ett 
IR-filter som reducerar risken för störningar (se Figur 3-3). 

 

Figur 3-3 Typisk inkoppling av en PIR-sensor i en rörelsedetektor [www.glolab.com] 
 
Anledningen till att elementen är kopplade i motfas beror på att det ger sensorn 
möjlighet att detektera rörelse. En annan fördel med kopplingen är det ger ett inbyggt 
skydd mot falsklarm genom att automatiskt kompensera mot förändringar i 
bakgrundstemperaturen. Kopplingen  ger även ett visst skydd mot falsklarm som kan 
uppkomma vid vibration. 

Om ett varmt objekt rör sig rakt förbi sensorn (se Figur 3-4) kommer objektet först att 
passera det närmaste elementets avkänningsområde vilket leder till att sensorn ger ett 
positivt utslag på utsignalen. Om sedan objektet fortsätter i samma riktning passerar det 
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därefter det andra elementets avkänningsområde vilket leder till att sensorn ger ett 
negativt utslag på utsignalen. Utsignalen, som förstärks något inuti själva sensorn, kan 
sedan förstärkas upp ytterligare och bearbetas så att man kan detektera rörelse (se Figur 
3-3 och Figur 3-4). 

 

 
Figur 3-4 Funktion hos PIR-sensorn [egen layout] 

 
Det finns mer avancerade varianter av PIR-sensorer som använder sig av fyra (se Figur 
3-5) eller till och med åtta värmekänsliga element. Detta medför att man kan få bättre 
felsäkerhet mot bl.a. husdjur. 

 

 
Figur 3-5 Princip för PIR-sensor med fyra element (quad technology) [www.teletecconnect.se] 
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3.3.1 Fresnel-lins 

För att sprida eller begränsa avkänningsfälten används linser som placeras framför 
sensorns synfält. Dessa linser är vanligtvis av typen fresnellinser (från den franske 
fysikern Augustin Jean Fresnel).  

Dessa linser delar upp avkänningsområdet i ytterligare segment som kan ha både 
horisontell och vertikal riktning och som kan vara av olika antal beroende på önskad 
noggrannhet (se Figur 3-6). Vanligtvis delas avkänningsområdena upp i fyra eller fler 
horisontella par och två eller fler vertikala. Genom att öka dämpningen i linsmaterialet 
kan räckvidden begränsas. 

 

 
Figur 3-6 T.v. 7 horisontella par. T.h. 3 vertikala par [www.murata.com] 

 
En fresnel-lins bryter ljus på samma sätt som en konvex lins (Figur 3-7), men kan göras 
mycket plattare, och medför därmed lägre dämpning av strålningen, mindre storlek och 
billigare materialkostnad. 

 

 
Figur 3-7 Princip för fresnellins [www.glolab.com] 
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Fresnel-linsen gör det också lättare att maskera bort oönskade delar av 
avkänningsområdet som man vill att sensorn skall ignorera. 

 
 Källor: [11, 12, 13] 



 Larmsystem 
 

 24 

4 RFID 

4.1 Vad är RFID? 
RFID står för Radio Frequency IDentification vilket översatt till svenska blir 
radiofrekvent identifiering. 

Tekniken kan liknas vid den teknik som används vid vanlig streckkodsavläsning (se 
Figur 4-1). Den stora skillnaden är att RFID-system använder sig av elektromagnetiska 
vågor för att läsa av koden eller informationen. Detta medför  att RFID-systemen, 
tillskillnad mot streckkodssystemen, fungerar på längre avstånd, inte behöver fri sikt, 
avläser informationen snabbare, och är mer okänsliga för smuts, regn och värme. 

 

Figur 4-1 En vanlig streckkod [RFID Handbook, Klaus Finkenzeller, 1999] 

 
RFID är inte någon standardiserad teknik. Det förekommer visserligen en del 
rekommendationer, men vid konstruktion används oftast de standarder som innefattar 
vanlig radio och tele �kommunikation. Detta leder till att RFID-systemens uppbyggnad 
kan skilja sig kraftigt beroende på tillverkare, tillverkningsland och 
användningsområde. Det finns dock några huvuddelar som är gemensamma för alla 
RFID-system. Dessa delar är transpondrar, läsare och läsarantenner. Transpondrarna 
är enkelt uttryckt de informationsbärare som man använder för uppmärkning av de 
objekt som man vill kunna identifiera. En läsare används tillsammans med 
läsarantennen för att läsa av transpondrarnas information. 

4.2 Kort historia om RFID 
Tekniken bakom RFID har funnits sedan andra världskriget då flygplan utrustades med 
transpondrar för att man lättare skulle kunna skilja på vän och fiende. På 80-talet blev 
det i USA vanligt att man började märka upp boskap för att lättare kunna inventera dem. 
Under 90-talet började man inse potentialen i tekniken och den samlades under namnet 
RFID. En mängd olika användningsområden växte upp bl.a. inom accesskontroll och 
olika typer av lagerhållning. Några exempel på områden där tekniken började användas 
är i vägtullar, skidliftsanläggningar, vid stöldmärkning och i anläggningar för tidtagning 
vid sportevangemang. 
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4.3 Hur fungerar RFID? 
När man använder ett RFID-system för identifiering skapar systemets läsare en signal 
som sänds ut via systemets läsarantenn. En transponder som befinner sig inom 
läsarantennens räckvidd reagerar på signalen och förmedlar sin information tillbaka till 
läsaren. Tekniken bakom kommunikationen mellan läsare och transponder skiljer sig 
väldigt mycket åt mellan olika konstruktioner, men det finns dock några få 
grundtekniker som används i de flesta RFID-system. 

För att beskriva dessa grundtekniker närmare brukar man dela upp systemen i två 
kategorier, nämligen system som arbetar i närfältet och system som arbetar i fjärrfältet. 

4.3.1 System som arbetar i närfältet 

En antenn som sänder ut en signal gör detta med hjälp av elektromagnetiskt fält. Fältet 
närmast antennen brukar kallas för resonatorfält eller närfält. Närfältet innehåller 
elektriska och magnetiska fält som utbreder sig i motfas till varandra. I takt med att 
avståndet från antennen ökar så börjar de elektriska och magnetiska fälten hamna mer i 
fas med varandra. Man säger att närfältet övergår i ett utstrålat fält eller ett fjärrfält (se 
Figur 4-2). Övergången till utstrålat fält sker kontinuerligt, men redan på ett avstånd 
som motsvarar ett par signalvåglängder så är närfältet försumbart. 

 

 
Figur 4-2 Princip Närfält / Fjärrfält [egen layout] 

 
Kopplingen som sker mellan läsarantenn och transponder i närfältet är i de flesta fall 
induktiv, men det förekommer system som använder sig av kapacitiv koppling. 

Vid induktiv koppling (se Figur 4-3) används närfältets magnetiska fält. Det magnetiska 
fältet aktiverar en i transpondern inbyggd resonanskrets.  När resonanskretsen aktiveras 
påverkas i sin tur läsarantennen så att dess impedans förändras. Transponder innehåller 
även ett litet mikrochip som oftast kan erhålla sin strömförsörjning från den utsända  
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signalen. Mikrochipet används till att modulera impedansförändringen så att 
information kan sändas från transpondern till läsaren. 

 

 
Figur 4-3 Funktion hos system med induktiv koppling [RFID Handbook, Klaus Finkenzeller, 1996] 

 
Vid kapacitiv koppling (se Figur 4-4) används närfältets elektriska fält. Kort sagt kan 
man säga att systemet använder den spänning som uppstår när två metallplattor befinner 
sig nära varandra i ett elektrisk fält. 

 

 
Figur 4-4 Funktion hos system med kapacitiv koppling [RFID Handbook, Klaus Finkenzeller, 
1996] 

 
System som arbetar i närfältet har ett väldigt begränsat maximalt läsavstånd mellan 
läsarantenn och transponder, då de enbart fungerar i närfältet. De av systemen som 
använder kapacitiv koppling har ännu mer begränsat läsavstånd då de fysikaliska 
lagarna för kapacitans ytterligare minskar den möjliga räckvidden. 

4.3.2  System som arbetar i fjärrfältet 

När närfältet övergår i ett utstrålat fält eller fjärrfält hamnar de elektriska och 
magnetiska fälten i fas. Energin i signalen övergår då ifrån lagrad till utstrålad form, 
vilket medför att en transport av signalen kan ske. Egentligen talar man bara om 
elektromagnetiska signaler i fjärrfältet då en elektromagnetisk signal inte har någon 
möjlighet att existera i närfältet. 
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En transponder som arbetar i fjärrfältet (se Figur 4-5) måste förutom antenn innehålla 
elektriska kretsar för mottagning, sändning och signalmodulering, vilket gör att de i de 
flesta fall blir mer komplicerade än transpondrar som arbetar i närfältet. 

Exempel på andra trådlösa system som arbetar med elektromagnetiska signaler i 
fjärrfältet är radio, tv och mobiltelefon -system. 

 

 
Figur 4-5 Läsning av transponder i ett system som arbetar i fjärrfältet [www.aimglobal.org] 

 

4.4 Transpondrar 
Det finns idag ett brett utbud av transpondrar, tags, kodbärare, eller vad man väljer att 
kalla dem. En transponder består i korta drag av en liten antenn, oftast i form av en 
spole, och en sändare/mottagare för radiosignaler. Varje transponder har en unik 
identitet som antingen är förprogrammerad vid fabriken eller som kan programmeras av 
användaren. Identiteten kan ha varierade ordlängd för olika typer av transpondrar, och 
lagras oftast i ett litet inbyggt mikrochip som även kan innehålla elektroniken för 
sändaren/mottagaren.  

En transponder kan ha en mängd olika utseenden och kan kapslas i former som 
kreditkort (se Figur 4-6), små fyrkantiga eller runda plattor, nyckelringar (se Figur 4-7) 
mm. Kapslingen utgör i sig ett skydd mot värme, fukt, smuts och mekanisk påverkan. 
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Figur 4-6 Exempel på en transponder i form av ett kreditkort [www.ti.com] 

 
 
 

Figur 4-7 En transponder inkapslad i nyckelring [www.ti.com] 

 

4.4.1 Aktiva / Passiva transpondrar 

Man brukar skilja på aktiva och passiva transpondrar.  

Aktiva transpondrar har en inbyggd strömförsörjning i form av ett batteri. Passiva 
transpondrar däremot erhåller sin energi från de elektromagnetiska vågor som sänds ut 
av läsaren vid avläsning.  

En transponders maximala räckvidd påverkas i stor grad av om den är aktiv eller passiv.  
Vid användningen av passiva transpondrar minskar den möjliga energiutvinningen 
exponentiellt med avståndet till läsarantennen. En aktiv transponder däremot, kan hålla 
en konstant strömförsörjningsnivå oberoende av avståndet. Nackdelen med aktiva 
transpondrar är att de oftast inte går att tillverka lika små och billiga som motsvarande 
passiva. Dessutom har dess inbyggda batterier en begränsad livslängd. Idag finns det 
dock aktiva transpondrar med en batterilivslängd på upp till åtta år. 
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4.4.2 Programmerbara transpondrar  

Transponderns minne, som innehåller identiteten, kan antingen vara av typen Read Only 
eller av typen Read/Write.  

En Read Only -transponders identitet bränns oftast i ett PROM (Programmable Read 
Only Memory) minne  vid tillverkningen och går inte att ändra i efterhand. Storleken på 
minnet varierar beroende på hur många transpondrar som behöver kunna identifieras. 

Den s.k. en bits �transpondern har en endast en bits minneskapacitet för identiteten, och 
kan tillverkas utan att mikrochip används för lagring av identiteten. En bits �
transpondrar kan göras mycket små och billiga och används framförallt vid 
stöldmärkning av butiksvaror, vilket brukar kallas EAS (Electronic Article 
Surveillance). 

En Read/Write -transponders minne kan förutom identiteten innehålla ytterligare 
information som kan programmeras manuellt av användaren eller automatiskt av 
läsaren. Minnet är oftast av typen i EEPROM (Electrical Erasable Programmable Read 
Only Memory) eller NVRAM  (Non Volatile Random Access Memory). Storleken på 
minnet varierar från några få bytes upp till 64 kilobyte. Räckvidden för skrivning till en 
Read/Write -transponder är oftast kortare än räckvidden för läsning av transpondern. 

4.5 Läsare  
Läsaren är den del av RFID-systemet som läser av och eventuellt presenterar den 
information som ges från transpondrarna. Läsaren innehåller dels elektronik för att 
kommunicera med transpondrarna och dels elektronik för att avkoda och presentera den 
avlästa informationen. Många läsare kan kopplas vidare till en dator som kan behandla 
informationen ytterligare. 

RFID-läsare finns i en mängd olika utföranden och tillverkas av en rad olika företag. 
Det finns små, lätta handburna läsare (se Figur 4-8) med relativt kort räckvidd och det 
finns fasta läsare med längre räckvidd som kan monteras på tex. väggar eller tak.  
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Figur 4-8 Handburen RFID läsare [www.rfidusa.com] 

 
Ett RFID-system kan innehålla fler än en läsare eller läsarantenner. Detta ökar den 
totala räckvidden och gör det även möjligt att använda triangulering (kräver minst tre 
läsare eller läsarantenner) för att positionerna transpondrarna. 

4.6 Antenner 
En antenn är kopplingen eller övergången mellan kretskopplingarna och strålningen i 
fria rymden. En antenn är helt reciprok, dvs. den kan alltid användas som både sändare 
eller mottagare.  

Man brukar skilja på dipol-antenner och monopol-antenner. En dipol-antenn kan enkelt 
uttryckt sägas bestå av två antennledningar som på slutet böjts 90 grader ifrån varandra. 
Slutet på antennen utgör den strålande delen och har en längd motsvarande signalens 
halva våglängd (se Figur 4-9). En monopol-antenn däremot kan sägas bestå av ett 
jordplan med en vertikalt uppstickande antennledning där antennledningen har en längd 
motsvarande en fjärdedel av signalens våglängd (se Figur 4-9). Dessa två olika typer 
kan sägas vara grundelement inom antennteori och används för att bygga upp mer 
komplicerade antenner. 

 

Figur 4-9 T.v. monopol�antenn. T.h. dipol�antenn [egen layout] 
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I ett RFID-system åtgår det en antenn till läsaren, den s.k. läsarantennen (se Figur 4-10), 
och eventuellt en antenn till varje transponder beroende på typ av transponder. 
Läsarantennen kan vara fristående eller inbyggd direkt i läsaren. 

Storleken på främst läsarantennens yta avgör i hög grad RFID-systemets räckvidd. 
Detta gäller speciellt då RFID-systemet använder passiva transpondrar, då en större 
antenn har möjlighet att överföra större mängder energi. Antennens minsta möjliga 
storlek bestäms av RFID-systemets arbetsfrekvens. En lägre frekvens medför teoretiskt 
en större antennstorlek, både hos transponder och läsare. Antennstorleken påverkas 
också av hur antennen är konstruerad. Genom att använda s.k. patch eller microstrip -
antenner, som etsas direkt på kretskorten eller är inbyggda i ett chip, kan man minska 
antennstorleken betydligt. 

Läsarantennen kan vara rundstrålande eller riktade beroende på användningsområde. 
Transpondrarnas antenner är nästan uteslutande rundstrålande.  En s.k. Omni-antenn är 
rundstrålande i ett plan, men riktad i ett annat. En typisk Omni-antenn har ett 
täckningsområde i form av en toroid runt antennen. 

 
 

 
Figur 4-10 Läsarantenner för RFID  från Fractal antenna systems, inc. [www.fractenna.com] 

 

4.7 Arbetsfrekvens 
RFID systemens arbetsfrekvens skiljer sig ganska mycket mellan olika RFID-system. 
Anledningen är som nämnts tidigare att det saknas renodlade RFID-standarder samtidigt 
som olika länders lagar och förordningar om radiokommunikation skiljer sig åt.  

Det finns dock ett par frekvensområden som kan anses vara dominerande inom RFID-
området. Dessa kan delas upp i lågfrekventa, mellanfrekventa och högfrekventa system. 
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4.7.1 Lågfrekventa system 

Med lågfrekventa system avses RFID-system med en arbetsfrekvens upp till 135 kHz. 
Lågfrekventa system utgör den äldsta och hittills dominerande tekniken inom RFID. 
Systemen används bl.a. till djurmärkning, lagerhållning, startspärrar för bilar 
(immobilizers) och vid sportevangemang.  

Lågfrekventa system arbetar nästan alltid i närfältet då den stora våglängden oftast gör 
att systemen får en förhållandevis stor räckvidd i fältet. 

En fördel med den låga arbetsfrekvensen är att transpondrarna, som oftast är passiva, får 
en låg energiförbrukning och går att göra små och billiga. Nackdelarna är att 
dataöverföringen går långsamt och att läsarantennerna blir större än vid högre 
frekvenser.  

Typisk räckvidd för ett system som använder passiva transpondrar och induktiv 
koppling i närfältet brukar motsvara storleken på läsarantennens diameter. 

Speciellt 125kHz bandet är vanligt inom RFID och är relativt fritt att använda i många 
länder.  

4.7.2 Mellanfrekventa system 

Med mellanfrekventa system avses främst RFID-system som arbetar med frekvensen 
13,56 MHz. Systemen används bl.a. i Smartcards, vid automatisk passerkontroll och i 
industriella logistiska system.  

Den högre arbetsfrekvensen medgör en högre dataöverföringshastighet än för 
lågfrekventa system vilket är bra när flera transpondrar skall identifieras under kort tid. 

Mellanfrekventa system förekommer både med aktiva och passiva transpondrar. Vidare 
lämpar sig systemen både till att användas i närfältet och i fjärrfältet på grund av den 
lagom långa våglängden. 

En fördel gentemot mer högfrekventa system är att signalen hos mellanfrekventa system 
inte absorberas av vatten eller mänsklig vävnad i lika stor utsträckning. 

4.7.3 Högfrekventa system 

För högfrekventa system används främst frekvensbandet 2,45 GHz. Tekniken är vanlig i 
system som kräver längre räckvidd såsom tågövervakning och accesskontroll av bilar(se 
Figur 4-11). Frekvensbandet kring 2,45 GHz är tillgängligt för ISM (Industrial Science 
Medical) applikationer i stora delar av världen och däribland Sverige. 

Hög arbetsfrekvens medgör extremt snabb dataöverföring vilket kan vara till fördel när 
många transpondrar skall läsas av samtidigt. Den höga arbetsfrekvensen medgör även 
användningen av avancerade kryptologiska funktioner i systemen, vilket ökar 
säkerheten. 
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Högfrekventa system arbetar nästan uteslutande i fjärrfältet, då räckvidden för 
högfrekventa system i närfältet skulle bli orealistiskt liten. 

Systemen användes ofta i system med längre räckvidd vilket medför att aktiva 
transpondrar används i högre utsträckning än passiva. Typisk räckvidd för ett 
högfrekvent system med 4W sändareffekt är 0,5-1 m med passiva transpondrar och 15-
20 med aktiva transpondrar. 

 

 
Figur 4-11 Högfrekvent system för accesskontroll av bilar [www.tagmaster.com] 

 
Källor: [3, 4, 14] 
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5 Befintliga larmsystem med RFID-teknik 
De flesta RFID baserade larm och bevaknings -system som  finns i dag används främst 
vid bevakning av större företag och installationer. Funktionen är oftast passagekontroll 
av människor eller fordon. Dessa system designas i de flesta fall individuellt för varje 
kund, vilket medför ett högt inköpspris.  

Det finns dock några få undantag på färdigutvecklade system som kommit ut på 
marknaden under senare tid. Dessa system är i många fall begränsade till relativt smala 
användningsområden. 

Nedan följer några exempel på färdigutvecklade larm och bevaknings �system som 
använder sig av RFID-teknik. 

5.1 AXCESS ActiveTag� System 
Detta inomhussystem använder högfrekvent RFID-teknik med aktiva transpondrar för 
att positionera och ge access åt exempelvis ett företags anställda (se Figur 5-1).  
Systemet kan även användas som automatisk stämpelklocka. 

 

 
Figur 5-1 AXCESS ActiveTag� System [www.axcessinc.com] 
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5.2 Bluespan Sherlock� System  
RFID baserat system som kan användas av föräldrar för att lokalisera sina barn 
utomhus. Transpondern (se Figur 5-2) som bärs runt handleden har en räckvidd på 
mellan 1-2 km. 

 

 
Figur 5-2 Bluespan Sherlock� System, Wristag� [www.bluespan.com] 

 

5.3 Cybermotion CyberGuard®  
Cybermotion CyberGuard®  (se Figur 5-3) är en automatisk bevakningsrobot som kan 
användas för att bevaka olika typer av inomhusområden såsom kontor, banker eller 
bostäder.  

Roboten har en mängd inbyggda funktioner som tex. inbyggda PIR, mikrovågs och 
ultraljuds -detektorer samt en inbyggd videokamera, som kan användas för att detektera 
tex. inbrott. Roboten är även försedd med sensorer som kan detektera rök, gas, 
luftfuktighet och temperatur.  

Personer eller inventarier inom det bevakade området kan förses med RFID-
transpondrar som kan läsas av roboten. Detta medför en ytterligare ökning av 
bevakningsgraden. 
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Figur 5-3 Cybermotion CyberGuard®  [www.cybermotion.com] 

 

5.4 Digital Angel Corporation 
Har bl.a. utvecklat ett system som använder RFID kombinerat med GPS -teknik för att 
övervaka äldre och handikappade i både inomhus och utomhusmiljö. 

Transpondern (se Figur 5-4) som kan bäras runt handleden och har bl.a. möjlighet att 
mäta puls, kroppstemperatur och position. Transpondern kan även registrera ifall dess 
bärare faller omkull.  

Larm kan sändas automatiskt med email till berörda personer, som därefter kan gå in på 
en webbserver och få fram en karta där den övervakade personens position visas. 

 

 
Figur 5-4 handledstransponder från Digital Angel Corporation [www.digitalangelcorp.com] 
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Företaget har även utvecklat och fått patent på en RFID-transponder som kan opereras 
in under huden på människor. Denna transponder är i första hand tänkt att användas för 
passagekontroll, men visioner om positionering över större avstånd finns. Transpondern 
har mött en hel del kritik i främst USA och vissa religösa grupper har gett den öknamnet 
�Mark of the beast�. 

5.5 ELPAS IRFID� triple technology system 
Detta system använder IR-teknik kombinerat med både högfrekvent och lågfrekvent 
RFID-teknik. Systemet används för att få kontroll över personer som befinner sig inom 
en begränsat inomhusområde (se Figur 5-5). 

Exempel på användningsområde är sjukhus, där tex. nyfödda eller små barn kan förses 
med en transponder för att bl.a. minimera risken för kidnappning. 

 

 
Figur 5-5 ELPAS IRFID� triple technology system [www.elpas.com] 

 
Källor: [19, 20, 21, 22, 23] 
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