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Sammanfattning 
Elektroniska varularm EAS (Electronic article surveillance) är vida 

använt i butiker och bibliotek tillsammans med RF-tagg som är fäst på 

varor böcker för att förhindra snatteri. Genom att implementera 

fuktsensor till RF-taggen kan den få andra funktioner som då kan 

användas till larm om frysvaror fraktas har tinat men fryst igen, samt till 

äldrevården där ett tidsdödande moment är att hela tiden kontrollera 

om vårdtagaren behöver byta blöja. I stället kan RF-taggen med EAS-

systemet larma. Förundersökning gjordes med fuktsensorn som är en 

sensor för hur resistansen ändras när vätska och värme förs på den. 

Simulering av LCCR krets (RF-tagg med sensor) gjordes för att se hur 

resonansfrekvensen ändras vid olika resistansnivåer. När fuktsensorn är 

applicerad på RF-tagg med rätt resistans triggas inte alarm, men 

däremot när vatten förs på fuktsensorn. För att taggen ska kunna 

inducera energin från sändaren i EAS-system måste resistansen vara 

lägre än tio ohm på hela RF-taggen. Resultatet visar att implementering 

av sensor på RF-tagg är möjlig och fungerar. 

Nyckelord: EAS-system, WORM, RF-tagg. 
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Abstract 
Electronic article surveillance (EAS) is widely used in shops and librar-

ies together with an RF-tag attached to the goods or books in order to 

prevent shoplifting. By implementing the addition of a moisture sensor 

to the RF-tag, other functions become possible, including the ability to 

use as an alarm with regards to frozen goods, which have been shipped 

but which have melted and have, subsequently, refrozen. In- relation to 

care for the elderly, one time-consuming step involves checking whether 

there is the necessity for a change of diaper and this can, instead, be 

based on an RF-tag with an EAS-system alarm. A preliminary investiga-

tion was made using the moisture sensors, which involved how the 

resistance changes when liquid and/or heat is applied. A simulation of 

the LCCR circuit (RF-tag with the sensor) was conducted in order to 

determine how the resonance frequency changes for different resistanc-

es levels. When the moisture sensors are applied to the RF-tag with the 

correct resistance no alarm will be triggered, but will be triggered when 

water is added to the moisture sensor. In order for the tag to be able to 

induce energy from the transmitter in the EAS-system the resistance 

must be less than ten ohms in relation to the entire tag. Results show 

that the implementation of the sensor on the RF-tag is possible and that 

it works in a satisfactory manner. 

Keywords:  EAS-system, WORM, RF-tag. 
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Förord 
Jag riktar ett stort tack till min handledare Henrik Andersson, 

samarbetspartner Hao Shi samt Jinglan Gao som väglett mig genom 

examensarbetet.
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Terminologi 
Förkortningar och akronymer 

EAS Electronic Article Survillence 

LC-tag Spole-kapacitans resonat krets 

LCCR Spole-kondensator-kondensator-resistor resonanssystem 

RF Radio frekvens 

WORM Write Once Read Many 
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1 Introduktion  
1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Elektroniska varularm EAS (Electronic article surveillance) är vida 

använt i butiker och bibliotek tillsammans med RF-tagg som är fäst på 

varor böcker för att förhindra snatteri. RF-tagg kan avaktiveras eller tas 

bort om en kund har betalat eller har checkat ut med lånekort. 

RF-tagen är tänkt att användas tillsammans med fuktsensorer som här 

är redan tryckta minnen, även kallat Write Once Read Many (WORM). 

Dessa används för att larma om frysvaror som fraktas har tinat med 

fryset igen, samt till äldrevården där ett tidsdödande moment är att hela 

tiden kontrollera om vårdtagaren behöver byta blöja. Då kan RF-tagg 

med fuktsensorn EAS-systemet larma när det blir fukt. 

 

1.2 Övergripande syfte 

Det övergripande syftet med projektet är att använda modifierad EAS-

tagg och fuktsensor. Målet är att använda modifierad EAS-tagg 

tillsammans med fuktsensorer samt att designa läsarantenn till lämplig 

detekteringsnivå och slutligen utvärdera känslighet och prestanda för 

EAS-tagg. 

1.3 Översikt  

I kapitel 2 beskrivs teorin bakom de olika delarna som används 

tillsammans med tagen samt hur tagen fungerar. Även hur 

larmsystemet fungerar beskrivs här. I kapitel 3 beskrivs programmering 

av fuktsensorn, specifikationer för taggen, samt tillverkningen av 

plattkondensatorn. I kapitel 4 återges själva konstruktionen av taggen 

och implementering av fuktsensorn. 
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1.4 Författarens bidrag 

Mätningar och testning har genomförts med samarbetspartner Hao Shi, 

medan tillverkning av fuktsensorn har skett med hjälp av Jinglan Gao. 

Medverkade företag har varit Gunnebo Gateway, Mittuniversitetet och 

Sensible Solution. 
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2 Teori  
2.1 LC-kretsen 

En LC-krets även kallat resonanskrets, består av en induktans och en 

kapacitans. Det fungerar så att energi oscillerar mellan det elektriska 

fältet som bildas i en kapacitans C och det magnetiska fältet som bildas i 

en induktans L. I examensarbetet används LC-krets enligt figur 1. 

 Figur 1: Modifierade EAS-tag 

En stöldtagg är en helt vanlig LC-krets, med en specifik 

resonansfrekvens [1]. 

Resonansfrekvens för LC-kretsen [2] 

  
 

  √  
 

 (2.1) 
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2.2 RF-tag  

I examensarbetet används en modifierad EAS-tagg som är gjord efter 

Gunnebo Gateways taggs parametrar. Den modifierade EAS-taggen 

använder samma resonansfrekvens som Gunnebo Gateway tagg som är 

8,2 MHz.  

EAS-taggen är modifierad så att sju loopar med svart streck lagts till på 

EAS-taggen, och enligt figur 2 är det silverbannor. På den blå 

makeringen i figur 2 ska fuktsensorerna appliceras. 

 

Figur 2: Modifierad EAS-tagg där de svart linjerna är looparna, och de blå 

markeringarna där fuktsensorerna ska apliceras. 

 

EAS-tagg med fuktsensorerna är en LCCR-krets enligt figur 3 där R1 

represensterar fuktsensorn. 

 

Figur 3: LCCR-krets. 

Gunnebo Gateways kommersiella hårda och mjuka taggar (se figur 4) 

används för att justera system för bästa detekteringsnivå 
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Figur 4: Hård och mjuk tagg som används. 

Till skillnad mot Gunnabos mjuktagg kan inte den modifierade taggen 

och hårdtaggen deaktiveras med hjälp av att skicka en starkt magnetiskt 

fält vid resonansfrekvensen som inducerar spänningen som överskrider 

kondensatorns genombrottsspänningen, och därigenom förstörs 

kondensatorn. Deaktiveringen används vid kassan när varan är betald. 
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2.3 EAS-radiofrekvenssystem  

 

Figur 5: Generelt EAS RF-system [3] 

Ett Electronic Article System (EAS) som arbetar med radiofrekvenser  

består av två antenner, en transmitter och en reciver, och en LC-krets 

(tagg), se figur 5. Det fungerar som 1-bit transponder, när en tagg blir 

läst och returnerar en signal kommer ”bit”vara 1, i annat fall är ”bit” 0. 

Därför kan systemet ha endast två tillstånd: ”tag in interrogation zone” 

eller ”tag not in interrogation zone”. Trots denna begränsning är 1-bit 

transponder vida spridd, och vanligaste applikationsområde är 

elektronisk anti-stöld i butiker [4]. 

Taggar som används är huvudsakligen en LC-krets som har 

resonanstopp på från 1,75 MHz till 9,5 MHz, men den mest använda 

frekvensen är 8,2 MHz. När ett EAS-system ska avkänna en tagg sveper 

den kring resonansfrekvensen för att detektera en dipp [5].  
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2.3.1 Allmänna funktionsprinciper för ett EAS-system 

 

Figur 6: Allmänna funktionsprinciper för EAS radiofrekvenssystem [4] 

I ett allmännt EAS-system, genererar sändaren ett alternerande 

magnetfält genom att svepa runt en resonansfrekvens på 8,2MHz, och 

om en LC-resonanskrets förs in i området av det alternativa 

magnetfältet induceras energi från det alternativa magnetfältet in i 

resonanskretsen vid dess spole enligt Faradays lag. För att LC-

resonanskretsen ska producera sympatisk oscillation i resonanskretsen 

måste frekvensen fG från det alternerande magnetfältet motsvaras med 

resonansfrekvensen fR av LC-resonanskretsen. Om frekvensen sveps 

från frekvens A till C är B resonansfrekvensen som ligger mellan A och 

C. Energi som inducerats i resonanskretsen kan detekteras som en 

ändring i spänningen eller strömmen. Detta är känt som dipp, det vill 

säga en ökning av strömmen i spolen eller spänningsfall. Storleken på 

dipp beror på avståndet mellan spolarna och kvalitetsfaktorn (Q-factor) 

från den inducerade resonanskretsen [4]. 

Q-värde är ett dimenssionslös parameter som beskriver hur 

underdämpat ett svängningsystem är [5]. 
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Figur 7: Graf över hur den typiska impedansdippen ser ut i spolen när RF-taggen 

förs in i fält där frekvensen sveps runt resonansfrekvensen [4] 

Så snart den genererade svepta frekvensen exakt motsvarar 

resonansfrekvens för RF-tagg börjar den oscillera och denna oscillation 

skapar en dipp, som en mottagare då kan detektera [4]. Se figur 7. 

2.4 Silver ink 

I examensarbetet används silverbläck från Advanced Nano Products co 

LTD (ANP). Bläcket består av nanopartiklar som är cirka 30nm med ett 

polymerskal. Genom att skriva ut ett mönster på RF-tagg med 

silverbläcket skapas en LCCR-krets. Sedan genomgår mönstret en 

Sintringsprocess. Sintring är när fasta partiklar sammanfogas vid höga 

temperatur, dock under smältpunkten [7]. 

2.5 Materialskrivare 

För att skriva ut WORM på fotopapper används ink jet-skrivare från 

FUJIFILM Dimatix inc modell: Dimatix Material Printer DMP-2800. En 

kamera i DMP-2800 används för att kunna se om WORM är god nog att 

användas. 
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2.6 Larmsystemet 

Larmsystemen som används är från Gunnebo Gateway. Modellerna är 

Power Gate 3 som är transceiver RF burst system, som kan använda både 

hårda taggar och mjuka taggar med resonansfrekvens på 8,2 MHz. 

RF Deactivator DR-2 är den andra som också kan använda hårda och 

mjuka taggar. Denna modell kan även deaktivera papperetiketts- 

taggarna. 
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3 Metod 
I kapitel 3 beskrivs programmering av fuktsensorn, specifikationer för 

taggen, samt tillverkningen av plattkondensatorn och 

plattkondensatorns specifikationer. 

 

3.1 Tryckta fuktsensorn 

Fuktsensorn är ett 1 bit minne. Den kan ha två tillstånd: på och av. Med 

hög resistans är fuktsensorn av och när fuktsensorn är på är resistansen 

låg. När det tryckta fuktsensorn skrivs ut med DMX-2800 på HP 

Advanced photo paper har den för hög resistans för att kunna användas 

tillsammans med EAS-taggen, och därför behöver fuktsensorn 

försintring för få en lägre resistans. För att sänka resistansen på 

fuktsensorn finns det tre försintringssätt: värmesintring, vattensintring 

och strömsintring. Endast mätningar med värmesintring och vatten- 

sintring, har utförts. Med strömsintring bränns fuktsensorn lätt och blir 

förstörd. Genom att lägga en låg spänning på 0,75 Volt över fuktsensorn 

blir strömmen 0,1 A och  den blir förstörd. 

 

 

Figur 8: En 11 linjers fuktsensor, foto med DMX-2800 kamera 

Fuktsensorn som används är en med 11 parallella linjer med geometri 

för linjerna ungefärligt 30μm bredd och 90μm mellan kontaktytorna. 

Fuktsensorn skrivs ut med DMX-2800 på HP Advanced photo paper. Se 

figur 8. 
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3.1.1 Försintring av den tryckta fuktsensorn genom två sintringssätt 

När fuktsensorn skrivs ut finns cirka 0,1-1 M ohm resistans. På grund av 

att kontakten mellan nanopartiklarna är dålig. För att få bättre kontakt 

sintras fuktsensorn som då får lägre resistans. Fuktsensorn som används 

har legat i rumstemperartur i flera dagar så att resistansen är cirka 60 

ohm. Det är två grupper med tre fuktsensorer i varje: den ena gruppen 

ugnssintras medan den andra vattensintras. 

”Fuktsensorns resistans minskar med ökande fuktighet och kommer att 

förbli på det lägsta värdet som uppnåts efter torkning” [9]   

Fuktsensor grupp 1 ugnssintring, läggs i ugn som är uppvärmd till 90 

°C, och varje kvart kontrolleras resistansen för fuktsensorn. Se tabell 1. 

Tabell 1. Resultat av ändringen på fuktsensorernas resistans för varje kvart, i 

ugnssintring 

 pre-

sintring 

15 

min 

30 

min 

45 

min 

60 

min 

75 

min 

90 

min 

105 

min 

120 

min 

Nr 1 80 14 10 9,2 8,1 7,3 6,5 6,1 5,9 

Nr 2 66 14 10 9,2 8,3 7,2 6,6 6,1 5,9 

Nr 3 45 12 9 9 7,8 7,1 6,7 6,2 5,9 

Fuktsensorn ligger i rumstemperatur och varje kvart så droppas en 

vattendroppe på mitten på fuktsensorn. Resistansen registreras för varje 

kvart. Se tabell 2. 

Tabell 2. Resultat av ändringen på fuksensorernas resistans för varje kvart, i 

vattensintring 

 pre-

sintring 

15 

min 

30 

min 

45 

min 

60 

min 

75 

min 

90 

min 

105 

min 

120 

min 

Nr 4 63 20 13 9,3 8,2 7,5 6,9 6,1 5,2 

Nr 5 54 14 9 7,8 6,6 5,8 5,3 4,8 4,3 

Nr 6 31 13 9 7,3 6,7 5,6 5,3 4,6 4,3 
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3.2 Specifikationer för RF-taggen 

Den modifierade EAS-taggen som används har följande specifikationer:  

Kapacitans 100 pF uppmätt med 34405A från Agilent 

Technology. Två parallellkopplade 

kodensatorer med sensorn i mellan. 

122 pF beräknar med ekvation 2 

Induktans  3.08µF beräknad med ekavation  3 

Tjockleken på dielektrik 53 µm uppmätt med Milliast 1083 från 

Mahr 

Tjocklek spole + dielektrik 108 µm uppmätt med Milliast 1083 från 

Mahr 

Tjocklek spole 55 µm ((tjocklek spole + dielektrik) – 

dielektrik, 108 µm -53 µm = 55 µm från 

ovanstående värden. 

Arean på kapacitansen ≈102+18*9 =262 mm2 uppmätt med linjal 

Kapacitans [3] 

       
 

 
                

        

       
           

=122 pF (2) 

Induktans uträkning [3] 

                                       
 

  
  

 

  √  
 (3) 

Detta ger med ovanstående siffror som 

   
(
 

   
)
 

 
  

 

      
 

 

    (       )           
 

 

      
         (4) 

 



EAS-tagg -  

Design och utvärdering av EAS-

alarmteknologi för fuktdetektering   

Jon Brodén 

Metod 

2013-04-08 

 

 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

13 

 

3.3 Plattkondensator på RF-taggen 

 

Figur 9: Plattkondensatorprincip 

 

Kondensator på RF-tagen skapas genom att måla dit ett 

screentrycksbläck på baksidan av RF-tagen (figur 9) tillsammans med 

aluminiumfolie på den tillverkade taggen och plasten som dielektrikum. 

 

Figur 10: Mallen för kondensatorn 

Enligt figur 10 kopplar banan samman kodensatorn med spolen. Det 

inringade området bildar två kodensatorer med arean 162 mm2 (9 

mm*18 mm)och 100 mm2 (10 mm*10 mm) som ger kapacitans på 60 pF 

respektive 40 pF. 
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3.4 Power Gate 3  

3.4.1 Om Power Gate 3 

Power Gate 3 har en sändare som sveper runt 8,2 MHz-frekvensen som 

är taggens resonansfrekvens. Det kommer då att uppstå en dipp i 

impedansen som mottagaren på Power Gate 3 detekter. 

För att en detektering ska acepteras måste detekterad signal vara högre 

än den manuellt inställda tröskelvärdet som reprensenteras av threshold 

peak, samt vara högre än PeakDiff1 men samtidigt måste PeakDiff1 vara 

lägre än PD1_Threshold. [10] 

 

Figur 11: Mätning på oscilloscope.  

 

Figur 12: PCB-utformning Power Gate 3 
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3.4.2 Kalibrering av Power Gate 3 

Kalibering görs för att få bästa prestanda för detektering av tagg. 

3.4.3 Sändarkalibrering 

För att få bästa prestanda till sändaren kopplas ett oscilloscope in på 

testpunkten HFout och med vridkondensator TX antenna tunning 

justeras för få högsta möjliga Vpp signal. Se figur 13. 

 

Figur 13: Oscilloscopbild på stark-Hfout-signalen 

3.4.4 Mottagarkalibrering 

För få att bästa prestanda på mottagaren kopplas oscilloscope in på 

testpunkterna BPF och HFout och en tagg förs nära antennerna och 

justeras med vridkondensator RX antenna tuning för få längsta anslagna 

signal för att mottagaren även ska fånga upp svaga signaler.  

 

Figur 14: Stark-tagg-signal. 
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4 Konstruktion  
I kapitel 4 presenteras konstruktionen av taggen och implementering av 

fuktsensorn. 

 

4.1 Simulation av LCCR-kretsen 

 

Figur 15: Simulationsupplägg för LCCR-kretsen, Ctot uppdelad i C1 och C2 och R2 

benämns som WORM 

Simultationen gjordes med programmet Mindi från Micro chip[8]. 

En LCCR-krets användes till detta projekt, där fuktsensorn benämns 

som R2 i LCCR-kretsen, två ideala transformatorer agerar som sändare 

respektive mottagare, två kondensator C1 och C2 för kondensatorerna på 

taggen R2 kommer att testas med olika värden mellan 1Ω och 5 000Ω. Se 

figur 16. 
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Figur 16: Graf över frekvenserna LCCR-kretsen 
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4.2 Testning RF-tagg med olika resistorer 

 

Figur 17: RF-tag med resistor 

En resistor R kan sättas mellan kondensatorerna i stället för 

fuktsensorerna och loop-delen av RF-tagen som i figur 17 och 18. 

 

Figur 18: LCCR-kretsen där R testas med olika värden 
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4.2.1 Signalstyrka enligt dioder med olika resistorer 

Test sker med resistorer mellan 10 och 20 ohm med cirka 40 centimeter 

mellan sändare och mottagaren Power Gate 3, samt en ljusdiod: 

mottagen signal nivå låg, två ljusdioder: mottagen signal nivå medium 

och tre ljusdioder: mottagen signal hög. Röd diod: alarm. Se tabell 3. 

Tabell 3: Signalstyrka vid olika resistanser 

Resistans Ω Antal ljusdioder Alarm igång 

20 Ω 1 diod Inget alarm 

18 Ω 1-2 dioder Inget alarm 

16 Ω 2-3 dioder inget alarm 

15 Ω 2-3 dioder, röd diod 

tänd vid skanning  

Inget alarm, alarm om 

skakar taggen 

13 Ω 2-3 dioder, röd diod 

tänd vid skanning  

Inget alarm, alarm om 

skakar taggen 

12 Ω 2-3 dioder, röd diod 

tänd vid skanning  

Inget alarm, alarm om 

skakar taggen 

11 Ω 2-3 dioder, röd diod 

tänd vid skanning  

Inget alarm, alarm om 

skakar taggen 

10 Ω 2-3 dioder, röd diod 

tänd 

alarm 
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4.2.2 Test av avståndet från larmsystemet som alarm triggas med olika 
resistorer 

Olika resistorer mellan 1,8 ohm och 11 ohm sätts på taggen. Taggen förs 

mot alarmgrindarna och när alarm triggas noteras avståndet. Testet 

utförs med två taggar med samma resistor värden. Se tabell 4. Se vidare 

figur 19, tabell 5 och figur 20. 

 

Tabell 4: Tagg 1 

Resistans Ω Avstånd/cm, larm triggat 

1.8 Ω 10,5 

2.3 Ω 10 

3.3 Ω 9 

4.8 Ω 8,7 

6.8 Ω 7,5 

8.3 Ω Inget alarm 

11 Ω Inget alarm 
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Figur 19: Graf över tabell 4, i grafen är 8,3 ohm men 11 ohm saknas. 
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Tabell 5: tagg 2 

Resistans Ω Avstånd/cm, larm triggat 

1.8 Ω 11 

2.3 Ω 9,5 

3.3 Ω 9,5 

4.8 Ω 10 

6.8 Ω 7,5 

8.3 Ω 6,5 

11 Ω 2,5 

 

Figur 20: Graf över tabell 5. 

Över 15 ohm kommer dämpningen att bli för stor för den inducerade 

energin från sändaren som ska kunna få taggen och kunna producera 

sympatisk oscillation. 
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4.3 Avbrott i looparnas utförande 

Taggar testas tillsammans med silverbläcket som målas dit med mallen 

på taggen för att skapa två kodensatorer och en koppartejp för att 

koppla ihop kodensatorerna. Då blir tagen LCCR-krets tillsammans 

loopbannor enligt figur 21. Två olika taggar testas en med sju loopar 

respektive tio loopar, där avbrott görs från 1 till 10 respektive 1 till 7 och 

mätning utförs efter varje avbrott för att mäta frekvens och resistans 

med Agilen Technologies series Network analyzer. Frekvensen ändras 

inte av resistansensvärde utan den lilla ändringen kan bero på att 

avläsningen är känslig för hur hårt testaren trycker mot mätpunkten. 

 

Figur 21: Taggens loopar. 
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Tabell 6: Mätning av frekvens och resistans. 

 Tagg 1  Tagg 2  

 Frekvens/MHz Resistans/Ω Frekvens/MHz Resistans/Ω 

Utan 

avbrott 

8,34 8,79 8,34 8,35 

1 8,34 9,15 8,30 8,11 

2 8,34 9,97 8,30 6,67 

3 8,30 9,59 8,30 8,67 

4 8,30 10,91 8,26 8,39 

5 8,34 13,28 8,26 8,38 

6 8,30 15,72 8,22 9,77 

7 8,30 13,62 

8 8,26 14,13 

9 8,26 14,64 

Koppar-

tejp 

borttagen 

10,31 11,56 10,35 9,79 

Öppen 

krets 

10,27 10,65 10,35 8,64 
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4.4 Implementering av fuktsensorn på EAS-tagg 

Det finns två sätt att implementera fuktsensorn till taggen. Det första är 

att skriva ut fuktsensorn direkt på taggen, men på grund av att dålig 

ytspänning och låg viskositet på taggens plastmaterial flyter 

silverbläcket ut och det blir svårt att få till en fungerande fuktsensor. Det 

andra sättet är att skriva ut fuktsensorn på fotopapper från HP, och 

klippa ut och applicera den med ledande silverlim enligt figur 22. 

  

Figur 22: Modifierade EAS-tagg med fuktsensorerna applicerade i looparna med 

avbrott. 

Taggen har kortats ned på grund av att manuell fastsättning av 

fuktsensorerna är svårt och då är det lättare med bara tre. För att få fast 

fuktsensorerna med silver screen-bläcket behöver de ”bakas” i ugnen i 

90 °C under 45 minuter för att öka konduktivitet, vilket även gör att 

fuktsensorernas resistans minskar. Mätning av hela taggkretsen utförs 

före ugnen och efter, samt efter varje gång vätska droppats på 

fuktsensorerna. Detta noteras och testas om EAS-systemet kan detektera 

taggen i tabell 7. 

Silver screen-bläcket är av typen Electrodag 418 SS, ytresistans 

ohm/kvadrat 25µm: <0.030, tjocklek: 8 till 12 µm, härdningstemperatur: 

90 till 120 °C. 
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Tabell 7: Resistans för hela RF-taggen, EAS-systemet alarmar. 

 Resistans Antal 

ljusdioder 

Alarm igång 

Presintring 16 Ω 0 Inget alarm 

Efter 45 minuter i ugn 9.6 Ω 1 Inget alarm 

Vatten på 

WORM 

 

 

 1 droppe 

 

4.6 Ω 3 Triggat alarm 

2 droppe 4 Ω 3 Triggat alarm 

3 droppe 3.7 Ω 3 Triggat alarm 
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5 Resultat 
5.1 Resultat av avbrott i looparna RF-tagg 

Test med avbrott i looparna framgår av tabell 6. Där syns även ändring i 

frekvensen allt eftersom kapning av looparna görs till det kortare, 

medan ökning av resistans kan ha en del med kapningen av looparna. 

Resistans påverkas också av hur hårt mätinstrumentet trycks mot 

mätpunkten. Det blir svårt att få samma tryck för varje mätning. 

 

5.2 Resultat av simulationen 

I simultationsgrafen syns det att med högre resistans blir den 

inducerade energin mindre på grund av dämpningen, samt att frekvens 

blir förskjuten, den blir då utanför resonansfrekvensen 8,2 MHz och då 

kan inte EAS-systemet detektera LCCR-kretsen. 

 

5.3 Resultat av olika resistorer 

Testning som gjordes enligt tabell 3  visade att när resistansen är över 10 

ohm blir dämpningen för stor för att taggen ska kunna inducera energi 

från alternativa magnetfältet som sändaren sänder ut. Test med 

läsbarheten enligt tabell 4 och tabell 5 blir läsavståndet sämre med högre 

resistans på grund av samma anledning som beskrivs i kapitel 5.1 - 5.2. 

 

5.4 Resultat WORM som fuktsensor 

Testning gjord med WORM enligt tabell 7 visar att det är möjligt att 

använda WORM som fuktsensor. Utan att lägga vätska på WORMen 

triggar den inte igång EAS-systemet, vilket beror på för hög resistans. 

Sedan droppas vatten på WORMen som då sänker resistansen som 

triggar EAS-systemet. WORMarna sitter parallellt vilket innebär att det 

räcker med att en WORM får fukt på sig för att larm ska triggas. 



EAS-tagg -  

Design och utvärdering av EAS-

alarmteknologi för fuktdetektering   

Jon Brodén 

Slutsatser 

2013-04-08 

 

 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

28 

 

6 Slutsatser 
Resultatet visar att det går att implementera sensor på RF-tagg, men 

tyvärr finns för få sensorer med så låg resistans så att de dämpar RF-

taggens upptag av energin från sändaren vilket begränsar 

möjligheterna. 

Begränsningen för alarmering för det Power Gate 3 som använts är att 

larm endast kan höras i rummet, möjligtvis i närheten om den ska 

användas till äldrevården. Däremot finns det trådlös överföring över 

GSM-nätet från Power Gate 3 till dator. Fortsatt arbete inom området 

vore att från Power Gate 3 skicka larm till personsökare med 

information om vilket rum larm har utlösts i. 

På grund av att silverbläcket för kondensatorn målades i mall för hand, 

blev inte varje kondensator exakt lika, utan hos vissa RF-tagg blev 

detekteringsavstånden för kort eller inte ens blev detekterade av EAS-

systemet. Efter några dagars användning av RF-tagg  slutade vissa 

taggar att fungera. Trolig orsak är att det blivit skada  på kodensatorn så 

att resonansfrekvensen ligger utanför 8,2 MHZ. En maskinskriven 

kodensator skulle förbättra och skulle troligtvis öka antalet fungerade 

RF-taggar. 

Avbrott i loopar är tänkt att användas som ”sensor”, och med tillräckligt 

med fukt/vätska kommer det att aktivera tagen. När alla loopar är 

kapade och testaren sätter dit en koppartejp eller fukt på mindre än sju 

av tio detekterar inte EAS-systemet taggen alls.  
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