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TIIVISTELMÄ 

 

Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, kuinka nopeasti valkoista hohtodiodia eli 

LED:iä voidaan moduloida, jotta sen lähettämä signaali pysyy vielä 

tunnistettavana. Se tehtiin siksi, jotta nähtäisiin, kuinka hyvin valkoinen LED 

soveltuisi käytettäväksi näkyvän valon tiedonsiirrossa. 

Työssä suunniteltiin 3-asteinen valovahvistinkanava, jonka 

kokonaistransimpedanssi on 128 kΩ ja kaistanleveys 11 MHz. Tätä käytettiin 

vastaanottamaan LED:in lähettämä signaali. Vastaanottimen suunnittelu lähti 

käyntiin simuloinneilla, jonka jälkeen niiden pohjalta suunniteltiin ja toteutettiin 

piirilevy, jolla pystyttiin tekemään mittaukset. 

Mittauksissa rajoittavaksi tekijäksi tuli häiriön induktiivinen kytkeytyminen 

vastaanottimeen. Suurin kokeiltu siirtonopeus, jolla signaali pysyi vielä 

tunnistettavassa muodossa, oli 1,5 MHz ja tällä ei havaittu vielä juurikaan 

fosforesenssia. 

 

Avainsanat: LED, PIN-diodi, modulointi. 
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ABSTRACT 

 

The key point of this work was to study how fast we can modulate a white LED 

so that the signal, it sends, still stays recognizable. 

The biggest task was to build the receiver which consisted of transimpedance 

amplifier and two voltage amplifiers. The transimpedance of whole receiver is 

128 kΩ and bandwidth is 11 MHz. The building of receiver started with 

simulations and the circuit board was designed and built based on simulation 

results.  

In measurements the limiting factor was the interference which was connected 

inductively to the receiver. The fastest modulation speed, for which the output 

signal was still in recognizable shape, was 1,5 MHz. For that speed the 

phosphorescence from the yellow phosphor of the LED was not visible. 

 

Key words: LED, PIN-diode, modulation. 
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

 

AC Alternating current, vaihtovirta 

HB-LED High-Brightness Light Emitting Diode, erittäin kirkas hohtodiodi 

LED Light Emitting Diode, hohtodiodi 

RF Radio Frequency, radiotaajuusalue, taajuudet 3 kHz – 300 GHz 

UHF Ultra High Frequency, taajuuskaista, jonka taajusväli on 0,3 – 3 GHz 

VLC Visible Light Communication, näkyvän valon kommunikaatio 

 

A ampeeri, sähkövirran yksikkö 

F faradi, kapasitanssin yksikkö 

Hz hertsi, taajuuden yksikkö 

V voltti, jännitteen yksikkö 

 

Ω ohmi, resistanssin yksikkö



 

1. JOHDANTO 

 

Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, kuinka nopeasti valkoista LED:iä voidaan 

moduloida. Tähän vaikuttaa se, että oikeasti valkoinen LED on yleensä toteutettu 

sinisellä LED:illä, joka on nopea, ja keltaisella fosforilla, joka taas tuo hitautta tähän 

rakenteeseen.  

Tämä on sen vuoksi ajankohtainen tutkimusaihe, että viime aikoina on puhuttu 

mahdollisuudesta valjastaa lamput myöskin tiedonsiirtoon. On ajateltu, että tietoa 

voitaisiin siirtää jopa huoneen valaistuksen mukana. Tämä ei ole mahdollista 

hehkulampuilla, mutta LED:in esiinmarssin myötä tämä voi hyvinkin olla yksi asia, 

joka mullistaa tulevaisuuden tiedonsiirron. 

Tiedon lähettämisessä kriittinen asia on se, kuinka nopeasti signaali voi kulkea ja 

tämän vuoksi tämäkin tutkimus oli erittäin mielenkiintoinen. Nykyään ihmiset 

haluavat jatkuvasti lisää tietoa ja palveluita, joka johtaa lähetettävän datan määrän 

kasvuun. Jotta voitaisiin tarjota tulevaisuudessakin ihmisille heidän haluamansa 

palveluiden taso sekä tarjota näitä palveluita uusille käyttäjille, täytyy 

tiedonsiirtonopeudet saada nousemaan. Nopean tiedonsiirron saamiseksi käytettyjen 

komponenttienkin täytyy olla nopeita. Tässä työssä tutkittiin juuri tähän liittyen 

LED:in nopeutta. 

Iso osa työtä oli vastaanottimen suunnitteleminen ja rakentaminen. Työssä 

käytettiin operaatiovahvistinta transimpedanssivahvistimena, jonka jälkeen signaalia 

vahvistettiin kahdella vahvistinasteella. Vastaanottimen rakentamisen jälkeen sille 

suoritettiin mittauksia, joilla pystyttiin tutkimaan vastaanottimen reagointia eri 

modulaationopeuksiin. 
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2. AIHEEN KÄSITTELYÄ 

 

2.1. Optoelektroniset komponentit 

2.1.1. LED 

 

Päästösuuntaisessa pn-liitoksessa suuri määrä varauksenkuljettajia kulkee liitoksen 

yli ylimääräisiksi vähemmistövarauksenkuljettajiksi, jotka rekombinoituvat 

enemmistövarauksenkuljettajien kanssa. LED:in toiminta perustuu 

elektroluminesenssiin, joka tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että rekombinaatio tuottaa 

fotoneita. Suoran energiaraon puolijohteilla valtaosa rekombinaatiosta voi tuottaa 

fotoneita toisin kuin epäsuoran energiaraon omaavilla puolijohteilla, joilla energia 

vapautuu termisenä. [1]  

LED-valaistuksen uskotaan voivan korvata tavallinen valaistus jo 

lähitulevaisuudessa. LED:in tehonkulutus on paljon pienempi kuin tavallisella 

valaistuksella, joka tekee siitä ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon. HB-LED:in 

(High Brightness-LED) suhteessa melko korkea modulaationopeus mahdollistaa 

näkyvän valon kommunikaation (VLC). Optinen langaton tiedonsiirto valaistuksen 

avulla omaa monia etuja. Näitä ovat muun muassa varma kommunikaatio ja se, että 

saadaan kuormaa pois jo melko ahtaalta RF-taajuusalueelta (Radio Frequency). [2] 

LED:ien käyttö on yleistynyt nykyään todella paljon. Niiden valmistustekniikat ovat 

kehittyneet niin paljon, että hyvin moneen valoa tuottavaan sovellukseen voidaan 

käyttää LED-valaistusta. Koska valmistustekniikat ovat kehittyneet ja tuotantomäärät 

kasvaneet, myös hinnat ovat laskeneet ja tämäkin helpottaa LED:ien käyttöä erilaisissa 

sovelluksissa. 

Työssä käytettiin lähetyspäässä tavallista 5mm kotelossa ollutta valkoista LED:iä, 

jonka etuvastuksen suuruus oli 148 Ω. 

 

2.1.2. PIN-diodi 

 

PIN-diodin muodostaa pin-liitos, jossa p- ja n-alueen välissä on intrinsinen eristävä 

i-alue, joka leventää liitoksen tyhjennysalueen leveyttä ja pienentää liitoksen 

sähkökenttää ja liitoskapasitanssia. PIN-liitos muistuttaa muilla tavoin 

käyttäytymiseltään pn-liitosta, mutta sen maksimi sähkökenttä pienenee samassa 

suhteessa kuin tyhjennysalueen leveys kasvaa, sillä molemmissa on sama 

liitospotentiaali. PIN-diodeja käytetään valosensoreissa, jollaista tässäkin työssä 

käytettiin. [3] 

PIN-diodia käytetään usein radiotaajuuksilla, UHF-kaistalla (Ultra High Frequency) 

tai mikroaaltotaajuuksilla toimivissa piireissä sillä näillä taajuuksilla se toimii 

virtaohjattuna vastuksena. PIN-diodeja käytetään myös tehoelektroniikassa, koska 

niiden keskikerros kestää korkeita jännitteitä. I-alueen paksuutta ja diodin pinta-alaa 

muokkaamalla voidaan diodin ominaisuuksia muokata, vaikka 



 

 

9 

piensignaaliominaisuudet pysyvätkin samana. Kuvassa 1 näkyy eräänlaisen PIN-

diodin rakenne. [4] 

 

 

Kuva 1. PIN-diodin rakenne. 

 

PIN-diodi valittiin valosensoriksi, sillä se toimii nopeasti, joka on tärkeää kun 

testataan, kuinka nopeasti LED voi toimia. Tällöin muualta syntyvä hitaus täytyy 

pyrkiä minimoimaan. Diodilla oli myös pieni kapasitanssi, joten sitä ei tarvinut kovin 

paljoa kompensoida sekä sen spektri oli sopiva valkoisen LED:in käyttöön 

lähetyspäässä. 

2.2. Vastaanottimen suunnittelu 

2.2.1. Operaatiovahvistin 

Operaatiovahvistin on elektroniikan komponentti, joka vahvistaa kahden tulonsa 

välistä jännitettä jollakin kertoimella. Tavallisimmillaan tässä komponentissa on viisi 

napaa: kaksi sisääntuleville signaaleille, kaksi käyttöjännitteille, sekä yksi ulostulo. 

Useampiakin napoja voi olla riippuen siitä, kuinka monimutkainen operaatiovahvistin 

on kyseessä ja mitä ominaisuuksia siitä löytyy. Samassa integroidussa piirissä voi 

myöskin olla useampi operaatiovahvistin. [5] 

Operaatiovahvistimet koostuvat useista erilaisista elektronisista komponenteista. 

Niihin käytetään muun muassa transistoreja, vastuksia sekä kondensaattoreita. 

Komponentteja kytketään toisiinsa eri tavoin riippuen siitä, minkälainen 

operaatiovahvistin on kyseessä. Kuvassa 2 on tässä työssä käytetyn LT1191 

operaatiovahvistimen yksinkertaistettu piirikaavio [6]. 
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Kuva 2. LT1191 operaatiovahvistimen yksinkertaistettu piirikaavio. 

 

Tämä kyseinen Linear Technologyn valmistama operaatiovahvistin valittiin työhön 

sen nopeuden vuoksi, jotta pystyttäisiin testaamaan mahdollisimman suurta 

modulaationopeutta ilman, että vahvistinasteet tulisivat rajoittavaksi tekijäksi. Tämän 

vahvistimen yksikkövahvistustaajuus oli myös tarpeeksi korkealla, jotta saadaan 

mittausalueella vielä vahvistusta signaalille. Työtä aloittaessa epäiltiin, että vielä 

megahertsien luokassa voitaisiin saada vastaanotettua tunnistettavaa signaalia. 

LT1191 vahvistimen yksikkövahvistustaajuus on 90 MHz, joten sillä on hyvin 

vahvistusta vielä megahertsiluokan taajuuksille.  

Käytetyn operaatiovahvistimen Slew Rate oli 450 V/µs, eli näin nopeasti vahvistin 

pystyi seuraamaan signaalin muutoksia. Tämä on tärkeä ominaisuus nopeutta 

mitattaessa, sillä jos operaatiovahvistin ei olisi ehtinyt mukaan nopeasti moduloituun 

signaaliin, ei mittauksissa olisi ollut juurikaan mieltä. Operaatiovahvistimen 

käyttöjännitteet olivat +5 V ja -5 V. 

 

2.2.2. Vastaanotinpiirin suunnittelu 

 

Vastaanotinpiirin suunnittelussa lähdettiin liikkeelle siitä, minkälaista signaalia 

saamme LED:istä. LED lähettää valoa, ja siitä piti saada luotua taas käsiteltävissä 

oleva sähköinen signaali. Tarvittiin siis valosensori, joka muuttaa sen vastaanottaman 

valon sähkövirraksi. Tiedonsiirtolinkin vastaanotinpään ensimmäisestä asteesta tuli 

siis AC-kytketty. 

Tätä virtasignaalia täytyi vahvistaa, jotta siitä voitiin tehdä mittauksia. Aluksi virta 

täytyi kuitenkin muuttaa jännitteeksi. Tämä tehtiin transimpedanssivahvistimella, joka 

toimii juuri tällä tavalla. Lisäksi se vahvistaa sisääntuloonsa tulevaa virtaa 

takaisinkytkentävastuksen verran. Takaisinkytkentävastuksen rinnalle täytyi laittaa 

pieni kondensaattori, koska diodissakin on kapasitanssia ja tämä 

transimpedanssivahvistimen kanssa rinnan oleva kondensaattori kompensoi sen 

vaikutusta pois. Transimpedanssivahvistin ei itsessään vielä tuottanut kovin suurta 

signaalia, joten sen perään täytyi laittaa kaksi vahvistinastetta, jotta signaalista 

saataisiin mittaukset tehtyä. Vahvistinasteita tehtiin kaksi, koska tässä tapauksessa ei 
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voitu ottaa kovin paljoa vahvistusta per aste, tai vahvistimet olisivat voineet lähteä 

oskilloimaan. Vahvistimien perään laitettiin vielä komparaattori, jolla tarvittaessa 

voitaisiin tutkia ulostulevaa signaalia digitaalisena. Digitaalisesta signaalista voitaisiin 

esimerkiksi nähdä, kuinka databittien vastaanottaminen onnistuisi kyseisellä laitteella. 

Operaatiovahvistimet piti aluksi valita, jotta pystyttiin aloittamaan piirin 

suunnittelu. Vahvistimelta vaadittiin nopeutta ja siksi valinnaksi tulikin LT1191 

operaatiovahvistin, sillä tämä malli on suhteellisen nopea ja sen 

yksikkövahvistustaajuus on 90 MHz taajuudella, joka riitti tässä työssä erittäin hyvin. 

Tätä vahvistinta käytettiin sekä transimpedanssivahvistimena, että sen perässä olleissa 

kahdessa vahvistinasteessa. Myöskin komparaattori täytyi valita ja sen täytyi myös 

toimia nopeasti, jotta voitaisiin kunnolla testata, miten nopeasti valkoinen LED voi 

lähettää signaalia. Komparaattoriksi valittiin LT1719 sen nopeuden vuoksi. Linear 

Technologyn komponentteja oli helposti saatavilla ja niitä sai tähän työhön sopivasti 

näytteinä. 

Käyttämämme valosensori tuotti vain mikroampeeriluokan virtoja, joten 

transimpedanssivahvistimen lähdöstä saatava signaali olisi todella pientä, vaikka se 

vahvistuisikin 2 kΩ vastuksen verran, jota käytettiin takaisinkytkennässä. Kahden 

jälkimmäisen vahvistinasteen vahvistukset olivat samat ja molemmissa se oli 8. Tämä 

vahvistus antoi simuloinneissa tasaisimman näköisen vasteen. Molemmat 

vahvistinasteet oli kytketty suoriksi vahvistimiksi ja tällöin niiden vahvistus määräytyi 

kaavan 1 mukaan: 

 

   

𝐴 = 1 +
𝑅2

𝑅1
 ,     (1) 

 

jossa A on vahvistimen vahvistus, R1 on negatiivisen tulon maahan kytkevä vastus ja 

R2 on takaisinkytkennän vastus. 

 

 

 

2.2.3. Piirilevyn suunnittelu 

 

Kun simuloinnit oli tehty, ja päästiin ymmärrykseen siitä, minkälainen 

vastaanottimen rakenne tulisi olemaan, alkoi piirilevyn suunnittelu. Aluksi oli 

tutustuttava ohjelmiin, joita tähän tarkoitukseen voi käyttää. Ohjelman valinnaksi tuli 

Eagle, sillä se on suhteellisen helppokäyttöinen ohjelma, jonka käyttöön löytyy paljon 

vinkkejä. 

Ohjelman kokeilun jälkeen päästiin itse piirin rakenteluun. Tähän ohjelmaan sai 

ladattua piirikaavion suoraan LTSpicesta, jolla simulaatiot oli tehty. Simuloinneissa 

jouduttiin kuitenkin käyttämään virtalähdettä piirikaaviossa, jotta saatiin valosensoria 

mallinnettua. Tämän vuoksi piirikaaviota täytyi hieman muokata, jotta siitä pystyi 

tekemään piirilevyn. Ensimmäinen muutos oli siis virtalähteen tilalle diodi, josta virta 

oikeasti tultaisiin saamaan.  

Tämän jälkeen huomattiin ongelma valittujen komponenttien saamisessa Eagle-

ohjelmaan. Työhön valittua komparaattoria tai operaatiovahvistimia ei löytynyt 

ohjelman kirjastoista eikä niitä saanut myöskään ladattua niihin. Komponentteja ei 
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myöskään alettu tekemään itse, joka olisi ollut vaihtoehto tällä ohjelmalla. Sen sijaan 

valittiin kirjastosta käytettyjen komparaattorin ja operaatiovahvistimien kanssa 

samantyyppisissä koteloissa olevat komponentit ja johdotettiin ne oikeasti käytettyjen 

komponenttien pinnijärjestysten mukaisesti. 

Tämä aiheutti jonkin verran ylimääräistä työtä verrattuna siihen, jos oikeat 

komponentit olisi löytynyt suoraan ohjelman kirjastoista. Pienen taistelun jälkeen 

komponentit saatiin kuitenkin kytkettyä oikein ja päästiin jatkamaan eteenpäin 

suunnittelussa. 

Piirin suunnittelussa täytyi ottaa huomioon nopeat signaalit ja tästä johtuen 

takaisinkytkennät eivät pystyneet olla kovin pitkiä. Myöskin maataso piti saada 

mahdollisimman yhtenäiseksi. 

Ensimmäisessä versiossa operaatiovahvistimet olivat vierekkäin, mutta tämä 

osoittautui huonoksi ratkaisuksi, sillä käyttöjännitteet oli helpompi kytkeä, jos 

operaatiovahvistimet laittoi allekkain. Ensimmäisestä versiosta myös puuttui 

käyttöjännitteiden suodattamiseen käytetyt kondensaattorit sekä kytkentöjen lenkit 

olivat liian pitkiä ja kytkennät itsessään olivat liian kapeita.  

Näiden erheiden korjaamisen jälkeen päästiin lopulta sen näköiseen piiriin, että se 

kannatti valmistaa. Kuvassa 3 on lopullinen suunnitelma vastaanottimen piirilevylle. 

Kuvassa näkyvät johdotukset, jotka eivät pääty mihinkään, on tarkoitettu kytkettäväksi 

maatasoon. 

 

 

Kuva 3. Vastaanottimen piirilevyn kaaviokuva. 

 

Komparaattorille täytyi tehdä vertailutaso, johon se vertasi siihen syötettyä 

signaalia. Tämä toteutettiin ottamalla komparaattorin tulosignaali ja syöttämällä se 
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100 kΩ vastuksen läpi sekä 100 pF kondensaattorin läpi maahan. Näiden 

komponenttien välistä otettiin vertailutaso. Näillä komponenttien arvoilla 

vertailutasopiirin aikavakioksi tuli 10 ns, jonka ajateltiin olevan riittävän nopea, jotta 

komparaattori ehtisi mukaan signaalin muutoksiin. 

2.2.4. Piirilevyn rakentaminen 

Kun piirilevyn suunnittelu saatiin tehtyä oli aika siirtyä itse levyn tekemiseen. Levy 

valmistettiin yliopistolla gerber-tiedostojen pohjalta, jotka saatiin suunnitelmasta 

tehtyä. Tämän jälkeen levyyn täytyi saada komponentit kiinni.  

Koska suurin osa komponenteista oli pintaliitoskomponentteja ja siis melko pieniä, 

päätettiin niiden kiinnitys tehdä juotospastan ja uunin avulla. Kun kaikki tarvittavat 

komponentit oli saatu, niiden kiinnitys tapahtui yliopiston pajalla, jossa ensiksi 

aseteltiin juotospasta ja komponentit levyyn kiinni ja sen jälkeen levy käytettiin 

uunissa, jossa komponentit kiinnittyivät levyyn. Kuvassa 4 levy uunista tulleena. 

 

 

Kuva 4. Piirilevy uunista tulleena. 

 

Pintaliitoskomponenttien juottamisen jälkeen täytyi vielä levyyn kiinnittää 

operaatiovahvistimet, joiden juottaminen tapahtui käsin. Samalla lisättiin levyyn myös 

kaapelit, joista saatiin syötettyä käyttöjännite operaatiovahvistimille sekä 

komparaattorille. Tässä vaiheessa operaatiovahvistimia oli vain kaksi, mutta levy 

suunniteltiin siten, että sitä voidaan testata ilman kolmattakin astetta, joten kaksi 
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ensimmäistä astetta juotettiin kiinni. Lisäksi maadoitukset täytyi juottaa kiinni 

suunnittelussa tapahtuneen virheen vuoksi, joka johti siihen, että levyn tekovaiheessa 

kaikki maahan kiinnittymään tarkoitetut vedot jäivätkin irti maasta. Kuvassa 5 levy 

tämän juotosprosessin jälkeen. 

 

 

Kuva 5. Piirilevy vahvistinasteiden ja käyttöjännitekaapeleiden lisäyksen jälkeen. 

 

Kolmas vahvistinaste lisättiin levyyn, kun tilatut vahvistimet saapuivat. Tämän 

jälkeen päästiin testaamaan koko piirin toimintaa. Myöhemmin levyyn lisättiin vielä 

joitakin komponentteja, jotta havaituista ongelmista olisi päästy eroon. 
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2.3. Simulointi ja mittaukset 

2.3.1. Simulointi 

Vastaanottimen rakentamisessa lähdettiin liikkelle simulointimallin rakentamisesta ja 

vastaanottimen testaamisesta simuloimalla. Tällä tavalla voitiin testata sopivia 

komponenttiarvoja ilman piirin varsinaista rakentamista ja saatiin vaste sellaiseksi, 

että siitä voitiin tehdä mittauksia. 

Simuloinnit tehtiin LTSpice IV ohjelmalla ja niissä käytettiin virtalähdettä, koska 

sillä pystyttiin edes jollain tapaa mallintamaan valosensorina toiminutta diodia. 

Kuvassa 6 on simuloinneissa käytetyn piirin piirikaavio. 

 

 
Kuva 6. Simuloinnin piirikaavio. 

 

Simulaatiosta saatu vaste oli ihan kelvollinen, mutta se näytti vähän 

komparaattorityyliseltä. Kuvassa 7 on simuloinneissa saatu signaali kolmannesta 

vahvistinasteesta. 
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Kuva 7. Simuloinnin vaste kolmannen vahvistinasteen jälkeen. 

2.3.2. Mittaukset 

 

Kun piirilevy oli saatu viimeistä vahvistinastetta vaille valmiiksi, pystyttiin jo 

testaamaan sen toimintaa ja valoon reagointia. Havaittiin, että ensimmäisen 

vahvistinasteen jälkeen signaali ei vielä ollut erotettavissa oskilloskoopilla, sillä 

ensimmäisen vahvistinasteen tulosignaali oli todella pieni, eikä vahvistus riittänyt 

tekemään siitä tarpeeksi isoa, jotta sen olisi erottanut oskilloskoopilla. Toisen asteen 

jälkeen saatiin kuitenkin jo tunnistettavaa signaalia ja todettiin, että valosensori toimi. 

Piirissä kulki käyttöjännitteiden kytkennän jälkeen 60 – 80 mA suuruinen virta. Valona 

käytettiin valkoista lediä 148 Ω etuvastuksella ja sille syötettiin jännitettä 

signaaligeneraattorilla, jotta pystyttiin vaihtamaan taajuutta ja näin ollen testaamaan 

modulaationopeutta. Ensimmäisessä testauksessa huomattiin, että kanttiaaltoa 

syötettäessä 100 kHz modulaationopeudella tapahtui jo hieman sakkausta 

aaltomuodossa, eli kanttiaallon yläreuna ei ollut tasainen vaan laskeva. Kuvassa 8 on 

vaste modulaationopeudella 100 kHz. 
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Kuva 8. Piirin vaste valkoiseen LED:iin 100 kHz modulaationopeudella. 

 

Kuten kuvastakin näkyy, signaalissa havaittiin piikki aina kanttiaallon laskevan 

reunan alkaessa. Tämän epäiltiin johtuvan signaaligeneraattorista ja se haittasi 

mittausta jonkin verran, sillä suuremmilla taajuuksilla tämä piikki alkoi dominoimaan 

ja signaali muuttui käytännössä sahalaita-aalloksi. Modulaationopeudella 1 MHz 

saatiin vielä kelvollinen tulos, mutta LED:in hitautta tällä taajuudella ei vielä päässyt 

näkemään. Tälläkin taajuudella havaittiin piikki jokaisen pulssin jälkimmäisellä 

reunalla. Kuvassa 9 on piirin vaste modulaationopeudella 1 MHz. 

 

 

Kuva 9. Piirin vaste valkoiseen LED:iin 1 MHz modulaationopeudella. 
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Signaalin voimakkuus oli tässä tapauksessa suhteellisen heikko, vain noin 1,6 mV 

huipusta-huippuun –arvona. Voimakkuus muuttui paljon siitä riippuen, kuinka lähellä 

valosensoria LED:iä pidettiin.  

Tarkemman pohdiskelun myötä todettiin, että piikki vasteessa ei todennäköisesti 

johdu signaaligeneraattorista, sillä LED:in ohjaussignaali oli hyvin nätin näköinen. 

Piikkiä yritettiin saada poistettua asettamalla valosensorin kohdalle käyttöjännitteiden 

väliin 47 nF kondensaattori, mutta tämä ei juurikaan auttanut. Todennäköisimmäksi 

syyksi tälle piikille todettiin induktiivinen kytkeytyminen, jota yritettiin hillitä 

lyhentämällä johtimien pituuksia LED:issä, sekä sen biasointivastuksessa. Tämäkään 

ei auttanut, joten tämä häiriöpiikki saattaa kytkeytyä valosensorin käyttöjännitteistä, 

joita ei oikeastaan pysty tällä levyllä muokkaamaan. 

Valosensorista johtuvaa piikitystä yritettiin vielä hillitä asettamalla 

suotokondensaattori valosensorille tulevan käyttöjännitevedon ja maatason välille. 

Kondensaattori oli 47 nF kokoinen, mutta tämäkään ei juurikaan auttanut. Uusissa 

mittauksissa LED:iä pidettiin oikeastaan kiinni valosensorissa, jotta signaalista saatiin 

mahdollisimman voimakas. Havaittiin myös, että valonlähteen liikuttaminen erilaisiin 

kulmiin valosensorin päällä ei juurikaan vaikuttanut piikin voimakkuuteen, vaan se 

pysyi aina melko korkeana. Kuvassa 10 on toisen vahvistinasteen jälkeen havaittu 

signaali 1,5 MHz modulaationopeudella. 

 

 

Kuva 10. Piirin vaste 1,5 MHz modulaationopeudella LED kiinni valosensorissa. 

 

Havaittiin, että 1,5 MHz signaali oli vielä tunnistettavassa muodossa ulostulossa. 

Tästä suuremmilla taajuuksilla häiriöpiikki alkoi hiljalleen dominoida, eikä signaalin 

muoto enää muistuttanut kanttiaaltoa. Kuvassa 11 on toisen vahvistinasteen jälkeen 

havaittu signaali 3 MHz modulaationopeudella. 
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Kuva 11. Piirin vaste 3 MHz modulaationopeudella LED kiinni valosensorissa. 

 

Mittauksia tehtiin myös muilla taajuuksilla ja havaittiin, että 4,5 MHz 

modulaationopeudella signaali oli jo lähes täysin muuttunut sahalaita-aalloksi. 

Lopuksi testattiin vastaanottimessa olleen komparaattorin toimintaa, joka siis 

vaihtaa tilaansa sen mukaan, onko sisääntulossa suurempi vai pienempi signaali, kuin 

vertailutaso on. Tässä tapauksessa tilan muuttuminen tarkoittaa jännitteen muuttumista 

eli komparaattorilla on ulostulossaan kaksi jännitetasoa, joiden välillä sen tila 

vaihtelee. Komparaattorilla pystyttiin tutkimaan, kuinka nopealla modulaatiolla 

pystyttäisiin vielä lähettämään tunnistettavasti bittejä. Kuvassa 12 on komparaattorilta 

mitattu signaali 1 MHz modulaationopeudella. 
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Kuva 12. Komparaattorin vaste 1 MHz modulaationopeudella. 

 

Havaittiin, että 1 MHz modulaationopeudella komparaattorin vasteessa näkyy jo 

pieniä häiriöitä. Kuvassa 13 on komparaattorilta mitattu signaali 2 MHz 

modulaationopeudella. 

 

 

Kuva 13. Komparaattorin vaste 2 MHz modulaationopeudella. 
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2 MHz modulaationopeudella havaittiin, että komparaattorin vasteessa alkoi näkyä 

jo selkeitä häiriöitä ja vasteessa näkyi myös samaa piikitystä, kuin jännitevahvistimien 

vasteessa. Nähtiin siis, että sama häiriö kytkeytyi myös komparaattoriin. Suuremmilla 

modulaationopeuksilla komparaattorin lähtösignaali alkoi jo muuttaa muotoaan ja 

noin 13 MHz modulaationopeudella signaali alkoi hävitä. Kuvassa 14 on 

komparaattorilta mitattu signaali 8 MHz modulaationopeudella. 

 

 

Kuva 14. Komparaattorin vaste 8 MHz modulaationopeudella. 

 

Komparaattorilta tehdyt mittaukset tukevat sillä tapaa jännitevahvistimelta tehtyjä 

mittauksia, että myös komparaattorin lähtösignaalissa havaittiin häiriötä ja voitiin 

nähdä, että tiedonsiirrossa voitaisiin päästä megahertsien nopeusluokkaan. Sen jälkeen 

tiedonsiirrossa alkaisi tapahtua häiriöitä sillä signaali alkaa vääristyä tätä suuremmilla 

modulaationopeuksilla. Yksi komparaattoriin pätkimistä aiheuttanut asia on varmasti 

myös se, että vastaanottimesta ei saatu ulos kovin suurta signaalia, joten tämäkin 

aiheutti komparaattorille vaikeuksia tehdä vertailua signaalitasojen välillä. 
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3. POHDINTA 

 

Työtä tehdessä huomattiin, että olisi kannattanut valita jokin toinen 

operaatiovahvistin piirilevyyn, sillä tässä työssä käytettyä operaatiovahvistinta ei enää 

saanut tilattua useampaa kappaletta. Jos vahvistimia siis hajoaa, joutuu aina tilaamaan 

uusia näytteinä.  

Mittauksia tehdessä havaittiin myös, että tämä kyseinen rakenne ei ollut paras 

mahdollinen modulaationopeuksien mittaamiseen, sillä piirissä oli häiriöitä, jotka 

kytkeytyivät induktiivisesti lähtösignaaliin ja tämä esti korkeiden 

modulaationopeuksien mittaamisen. Korkeammilla taajuuksilla häiriöpiikki alkoi 

dominoida ja teki aallosta sakara-aallon muotoisen. Ei siis voitu sanoa varmaksi sitä, 

kuinka suurella nopeudella valkoista LED:iä voidaan moduloida, jotta sillä saadaan 

vielä tunnistettavasti siirrettyä informaatiota. 

Vastaanottimessa käytetty PIN-diodi tuotti melko vähän virtaa, joten signaalia täytyi 

vahvistaa paljon eikä siitä siltikään saatu kovin suuritehoista. Jos valosensorina 

käytettäisiin komponenttia, joka tuottaisi enemmän virtaa valosta, saataisiin 

vastaanottimesta ulos amplitudiltaan suurempi signaali ja sillä tiedonsiirtokin olisi 

varmempaa. 

Lopuksi mitatussa komparaattorin lähtösignaalissa havaittiin kytkeytyneiden 

häiriöpiikkien lisäksi muutakin pientä häiriötä, joka todennäköisesti johtui siitä, että 

komparaattori jouduttiin vaihtamaan ja tässä operaatiossa komparaattorin jalkoihin 

tulleet signaalitiet hieman vaurioituivat, joten kytkennöistä ei tullut enää parhaita 

mahdollisia. 

Keltaisen fosforin aiheuttamaa fosforesenssia ei vielä juurikaan havaittu käytetyillä 

modulaationopeuksilla. Tästä syystä on vain todettava, että valkoisella LED:illä 

päästään ainakin mbit/s-luokan nopeuksiin, joten sitä voisi käyttää esimerkiksi 

autotallin oven avaamiseen. 

Jos tätä kyseistä rakennetta käytettäisiin johonkin sovellukseen, se vaatisi 

todennäköisesti jonkinlaisen optiikan rakentamista valosensorille, sillä mittauksissa 

LED piti olla lähes kiinni valosensorissa, jotta sensori reagoi siihen ja signaalia saatiin 

ulos. Perusrakenne kuitenkin on aivan toimiva ja tätä voisi jatkojalostaa eteenpäin 

esimerkiksi juuri tuolla optiikalla, jotta valosensori reagoisi pidemmän matkan päästä. 
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4. YHTEENVETO 

 

Työssä käytettiin kahta optoelektronista komponenttia. Hohtodiodia käytettiin 

lähetinpuolella, jotta päästäisiin näkemään, kuinka nopea tiedonsiirto olisi mahdollista 

valkoisella LED:illä. Valon vastaanottoon käytettiin PIN-diodia, joka toimi 

valosensorina. Valosensori muutti valon virraksi, joten signaalia pystyttiin tämän 

jälkeen muokkaamaan ja tarkastelemaan. 

Vastaanottimen suunnittelussa lähdettiin liikkeelle sopivien komponenttien 

valinnasta. Oikeiden operaatiovahvistimien, valosensorin sekä komparaattorin 

löydyttyä päästiin suunnittelemaan vastaanotin, joka tehtiin aluksi 

simulointiohjelmalla ja sen jälkeen suunniteltiin tämän pohjalta piirilevy. Lopuksi 

piirilevy täytyi vielä rakentaa ja kiinnittää siihen komponentit. 

Piirin toimintaa simuloitiin, jotta nähtiin sopivat komponenttiarvot, joilla piiri 

toimisi parhaalla mahdollisella tavalla. Operaatiovahvistimien takaisinkytkentöjen 

vahvistuksia muutettiin muutaman kerran, jotta löydettiin arvot, joilla vasteesta tuli 

mahdollisimman tasainen. Kun piiri oli valmis, voitiin sille suorittaa mittauksia, joiden 

tuloksista nähtiin, millä tapaa valkoisella LED:illä voitaisiin lähettää informaatiota. 

Mittauksissa havaittiin, että vastaanottimeen kytkeytyi häiriötä, joka alkoi 

korkeammilla taajuuksilla dominoida. Tämä häiriö kytkeytyi myös komparaattorin 

lähtöön. Häriön vuoksi ei päästy näkemään selvästi, kuinka korkeilla taajuuksilla 

valkoisen LED:in fosforesenssi alkaisi vaikuttamaan. Voitiin kuitenkin tehdä 

johtopäätös, että sillä päästään ainakin mbit/s-luokan nopeuksiin tiedonsiirrossa, joilla 

voidaan jo tiettyjä sovelluksia tehdä. 
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