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MERKINNÄT JA LYHENTEET

ADC Analog to Digital Converter

BCD Binary Coded Decimal

DAC Digital to Analog Converter

FPGA Field Programmable Gate Array

GBW Gain Bandwidth Product

IC Integrated Circuit

IR Infrared

LCD Liquid Crystal Display

PCB Printed Circuit Board

ROM Read Only Memory

VHDL VHSIC Hardware Description Language

VHSIC Very High Speed IC

XOR Exclusive OR



1. OHJELMOITAVA ELEKTRONIIKKA

Takaisinmallinnettavaksi laitteeeksi valittiin työryhmässä yksimielisesti yksinkertainen

ja halpa, Kiinassa valmistettu digitaalinen kuumemittari.  Laite on esitetty kuvassa  1.

Valittu laite täytti ennalta määrätyt vaatimukset, joihin kuuluivat yksi painonappi sekä

vähintään  kolminumeroinen  näyttö.  Työryhmään  kuuluivat  Markus  Hietava,  Joonas

Kortesalmi (nyk. Kuorilehto), Helka Kuorilehto sekä Pekka Seppänen. Ohjaana toimi

Antti Mäntyniemi.

Ulkopuolelta tarkasteltuna kuumemittarin kotelon etupuolella on 3½-numeroinen 7-

segmentti  LCD-näyttö,  joka  näyttää  numeroiden  lisäksi  desimaalipisteen  kahden

numeron jälkeen ja celcius-merkin.  Laitteen näytössä on myös laitteessa toimimaton

pariston  kuva.  Celcius-merkin  tilalla  periaatteessa  voi  olla  fahrenheit-merkki,  mutta

laite  ei  käytä  kyseistä  merkkiä2.  Kotelossa  näytön  vieressä  on  virtakytkin.  Laitteen

muovikuoressa ei  ole tekstejä eikä muita merkintöjä.  Laitteen varsinainen lämpötila-

anturi on laitteen kärjessä metallikuoren alla suojattuna.

Laitteen ulkopuolinen tarkastelu antaa kuvan mukaisen signaalivuokaavion. Kuvan

kaavio  on  systeemitason  rakennelohkokaavio.  Rakennekaavioon  on  lisätty

signaalikaavioon verrattuna energialähteeksi paristo.

2 Näyttö on periaatteessa 4-numeroinen 7-segmenttinäyttö, jonka ensimmäinen segmentti on pilkottu

pienempiin osiin; ts. paristo-, celcius- ja fahrenheit-merkeiksi.

Kuva 1: Kuumemittari päältä ja alapuolelta kuvattuna.
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Laite  voidaan jakaa  seuraaviin  osiin:  lämpöanturi,  mittaus-  ja  näyttöelektroniikka,

näyttö,  virtanappi  ja  paristo.  Kuvan  3 lohkokaaviossa  lohkot  on  yhdistetty  nuolilla,

joihin liitetty numero kertoo lohkojen yhdistämiseen tarvittavien johtojen lukumäärän.

Kuvassa  2 on  esitetty  laitteen  ydinelektroniikka.  Se  voidaan toteuttaa  esimerkiksi

FPGA-piirillä. Rakennelohko on IC-piiri eli integroitu piiri.

1.1. Laite avattuna

Kuvassa  4 laite  on  osittain  auki  ja  paristopidike  näkyvillä.  Paristohattu  ja  -tiiviste

lähtevät irti yksinkertaisesti vetämällä, jonka jälkeen elektroniikkaa voi vetää hieman

ulospäin  pariston  vaihtamista  varten.  Anturi  on  kiinni  PCB-  eli  piirikortissa

(ulosvedettynä kuvissa ja)  kahdella lakalla  päällystetyllä  kuparijohdolla.  Paristohatun

lisäksi kotelossa ei ole muuta kiinnitysmekanismiä.

Kuva 2: Kuumemittarin järjestelmätason tieto- ja ohjausvuo.

1. Muuta 
sähkösignaaliksi

Lämpötila

2. Muuta 
digitaaliseksi

3. Näytä

4. Ohjaa

Päälle / pois

Analoginen 
lämpötilasignaali

Digitaalinen 
lämpölukema

Mitattu 
lämpötila 
näytöllä

Kuva 3: Kuumemittarin järjestelmätason rakennekaavio.

1. Lämpötila 
-anturi

Lämpötila

2

2. Elektroniikka
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3. Näyttö 35°C

4. Virtanappi 5. Teholähde

1,5V

#

#
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Kuvassa  5 nähdään laite palasiksi  hajoitettuna: (ylhäältä alas) paristohatun eriste,

anturi,  kotelo ja piirikortin takaosa. Kuvassa piirikortti edestäpäin, jossa näkyym yös

piirikortin  muovisuoja  joka  pitää  LCD-näytön,  painonapin  ja  piezo-kaiuttimen

paikoillaan ja  toimii  kaiuttimen kaikupohjana.  Piirikortin  johodtuskuviossa on LCD-

näyttömodulia vastaavat liittimet. Tässä tapauksessa liittimiä eli näytön ja elektroniikan

välisiä johtimia on yhteensä 13 kappaletta.

1.2. Piirikortti

Laitteen varsinainen elektroniikka on koteloimaton, suoraan piirikortille bondattu IC-

siru.  Piirikortille  on asennettu metallinen paristonpidike.  Laite  saa käyttöjännitteensä

paristosta.  Piirikortille  on  painettu  johdotuskuviona  virtanappina  toimivan

kalvokytkimen navat ja näyttömodulin liitinnastat. Piirikortti on esitetty kuvissa 6 ja 7.

Kuva 4: Kuumemittari osittain purettuna.

Kuva 5: Kuumemittari purettuna.
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1.3. Laitteen käyttö

Kuumemittarin mukana tulleista käyttöohjeista ja laitteen koekäytön perusteella saadaan

selville taulukkossa 1 esitetyt tiedot.

Mittausalue 32,0 °C ..42 , 0°C  välillä 35,0 °C ..39.0°C  tarkkuudella

± 0,1°C , välin ulkopuolella ± 0,2°C

Teholähde 1,5 V nappiparisto

Taulukko 1: Kuumemittarin tekniset ominaisuudet.

Mittausalueen 32,0 °C ..42 ,0°C  perusteella voidaan päätellä, että erilaisia näytettäviä

lukemia  on  yhteensä  420−320=100  kappaletta.  Jos  laite  mittaa 32,0 °C

matalamman lämpötilan,  laite  näyttää  L-merkkiä  ja  vastaavasti  jos  lämpötila  on  yli

42,0 °C , laite näyttää H-merkkiä. Tarvitaan 7 bitin binääriluku, jolla voidaan ilmaista

kaikki näytettävät vaihtoehdot, sillä 27
=128>102>26

=64 .

Laite  näyttää  mitatun  lämpötilan  celciusasteina.  ON-nappia  painamalla  laitteen

käyttöjännite  kytkeytyy päälle.  10 minuutin kuluttua korkeimman saadun lämpötilan

mittaamisesta  laite  kytkeytyy  automaattisesti  pois  päältä.  Jos  ON-nappia  painetaan

laitteen olleessa päällä, käyttöjännite kytkeytyy pois.

Kuva 6: Kuumemittarin piirilevy ylhäältä kuvattuna.

Kuva 7: Kuumemittarin piirilevy alhaalta kuvattuna.
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1.4. Toiminta

Laitteen  toimintapa  on  selitetty  seuraavassa  listassa.  Lisäksi  teknisesti  korrekti

toimintavuokaavio on esitetty kuvassa 8. Lohko- ja tievuokaaviot on esitetty kuvissa 9

ja 10 vastaavasti.

1. Jos ON-nappia ei ole painettu tai edellisesti mittaustuloksesta on kulunut yli 10

minuuttia on laite joutotilassa.

2. ON-napin  painamisen  jälkeen  laitteen  käyttöjännite  kytkeytyy  päälle  ja  laite

näyttää  kaikki  näyttösegmentit  2  sekunnin  ajan.  Tämän  jälkeen  laite  näyttää

viimeisimmän mittaustuloksen, mikäli edellinen tulos ei ole ollut mittausalueella

näytetään ”L” tai ”H” vastaavasti.

3. Jos ON-nappia painetaan uudelleen, palaa laite takaisin joutotilaan.

4. Laite lukee anturia 2 sekunnin välein.  Mikäli  anturin tulos on suurempi kuin

edellinen, lopullista mittaustulosta varten anturia luetaan vielä vähintään 5 kertaa

eli 10 sekunnin ajan.

5. Mikäli tulos ei ole kasvanut 5 kerran jälkeen, näyttää laite tuloksen ja piippaa

joko hitaan tai nopean piippauksen riippuen siitä, että oliko lämpötilä yli vai alle

37,5 °C .

6. Mittari jatkaa kuitenkin toimintaansa senkin jälkeen kun ensimmäinen lopullinen

mittaustulos on saatu.
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Kuva 8: Kuumemittarin vuokaavio.

Joutotila
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NOLLAA 
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NOLLAA 
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ODOTA 
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TALLENNA 
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LUE 
anturi

VERTAA ed. 
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ONKO yli 
37,5°C?
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5. kerta?

ONKO 
piipattu?

Ei

ONKO yli 
42,0°C?

Ei

NÄYTÄ 
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Kyllä

NÄYTÄ 
"H"

Kyllä

ONKO yli 
32,0°C?

NÄYTÄ 
"L"

Kyllä

Ei

PIIPPAA 
neljä nopeaa

PIIPPAA 
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Kyllä

Ei

Kyllä
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Kuva 9: Kuumemittarin lohkokaavio ja pinnien lukumäärä.

Lämpötila- 
anturi

Piezokaiutin

7 bitin ADC

+1,5V 
jännitelähde

LCD-näyttö

ON-nappi

Digitaali- 
elektroniikka

7 13

Piirikortti

Kuva 10: Kuumemittarin tietovuokaavio.

1. Muunna 
sähköiseksi

2.1. Muunna 
digitaaliseksi

2.2. Muunna 
celciusasteiksi

2.3. Muunna 
7-segmentti 

koodiksi
Pääohjaus

Näytön ohjaus
2.4 Näytä tulos 

näytöllä

Näytettävä 
luku

Luku 7-segmentti 
näytöllä

Fysikaalinen 
mittava arvo: 

kehon lämpötila

ON-nappi
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1.5. Rakennelohkot ja elektroniikan jako moduuleihin

Kuumemittarin  rakennelohkot  oli  siis  esitetty  kuvassa  3 sivulla  8.  Tätä  vastaava

elektroniikan moduulijako on esitetty kuvassa 11.

1.5.1. AD-muunnin

AD-muuntimen tehtävänä on muuntaan lämpötila-anturilta pisteeseen ADC_in kytketty

jännite  7  bitin  binääriluvuksi  väylään  ADC_out.  AD-muuntimen  logiikkakaavio  on

esitetty kuvassa 12.

Toteutustavaksi  on  valittu  mahdollisimman  yksinkertainen  ADC-periaate,

laskurimuunnin. Sen digitaaliosan muodostaa laskuri, joka tässä tapauksessa on 7 bitin

CTR7. Analogiosan muodostavat 7 bitin DAC ja komparaattori. Tässä tehdään oletus,

että  logiikan  toteutusalustana  käytettävä  IC-piiri  ei  sisällä  AD-muunninta.

Piirikorttirakenteen kannalta oletus tarkoittaa, että AD-muuntimen analogiosat ovat IC-

piirin  ulkopuolella.  Osa  ADC-lohkosta  tulee  olemaan  IC-piirin  ulkopuolella,  joten

signaalilinjat,  yhden bitin  tulo  COMP_in ja  7  bitin  lähtö  digital_out,  ovat  IC-piirin

pinnejä.

Alkutilanteessa oletetaan,  että laskurin  CT sisältö on nolla, eli kaikki 7 bittiä ovat

loogisessa 0-tilassa,  ohjaussignaali  load on 1-tilassa,  addr_dsply-väylän bitit  ovat  0-

tilassa ja järjestelmän systeemikello  clk on käynnissä. Ohjaus  load pakottaa pakottaa

adr_dsply-väylän  tilan  latautumisen  laskurin  tilaksi  kellon  tahdissa.  DAC  muuntaa

Kuva 11: Kuumemittarin elektroniikan moduulijako lohkokaaviomuodossa.

lämpöanturi ADC BIN/7SEG

Ohjausosa

7

7

7

7

ON-kytkin

> > >

LCD-ohjain

7

load sel
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laskurin  sisällön  pieneksi  jännitteeksi  komparaattorin  tulopisteeseen,  joka  vastaa

analogista lämpötilasignaalia alle 32,0 °C lämpötilassa.

Lämpötilamittauksen  alkaessa  load-ohjaus  vaihtaa  ensimmäisenä  tilansa  0-tilaan.

Laskuri siirtyy latausmoodista laskentamoodiin. Laskuri laskee systeemikellon jaksoja,

jos  COMP_in-pisteen tila sen sallii.  COMP_in-pisteen tila on 1-tilassa,  jos  ADC_in-

pisteessä oleva lämpötila-anturilta tuleva analoginen jännite on suurempi kuin DAC:n

jännitteeksi muuntama laskurin sisältöä vastaava arvo. Laskuri laskee siihen asti, kunnes

sen digitaalinen sisältö vastaa pienintä sellaista lukua, joka muunnettuna jännitteeksi on

isompi kuin anturilta tuleva mitattu jännite.

1.5.2. 7-segmenttimuunnin

7-segmenttimuuntimen tehtävä on muuntaa pisteessä ADC_out oleva 7 bitin binääriluku

7-segmenttinäytölle sopivaan muotoon. Tuloksena saadaan signaali 7SEG_out, jossa on

ohjaus kolmelle näytölle eli 21 bittinen signaali. Muuntimen logiikkakaavio on esitetty

kuvassa 13.

7-segmenttimuunnin on toteutettu suoralla taulukkohakuperiaatteella (look-up table).

7  bitin  binäärilukua  vastaava  BCD-formaatissa  oleva  luku  haetaan  lukumuistista

(ROM). Tuotemäärittelyn mukaisesti mitattu lämpötila-arvo näytetään halutun valinnan

mukaisesti  kolmella  eri  yksiköllä  ilmaistuna.  Tarvitaan  siis  128 x21 muistia.

Kuva 12: AD-muuntimen logiikkakaavio.

DAC

CTR7

>2,1+/2C3

G1

CTR7

CT

+1,5V

+

-

DAC

clk

Uin
COMP_in

digital_out
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3CT

loadsel

ADC_out

ADC_in 7

CTR3

&

CT=0

>

2s

>+1

CT=4

1CT=4

CTR3

7

meas_rdy

'0' 7
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Taulukkohakuperiaate on suoraviivainen ja yksinkertainen toteuttaa. Muistintarve säilyy

näin yksinkertaisessa kuumemittarissa melko pienenä, eli noin 2,7 kbit .

Muuntimelta  pisteestä  ADC_out saatava 7 bitin  binääriluku kytketään  ROM-muistin

osoitteeksi. Binäärimuodossa olevan mitatun lämpötila-arvon osoittamaan paikkaan on

tallennettu  binäärilukua  vastaava  desimaaliluku  3 x7 bitin  7-segmenttinäytön

ohjaukseen sopivassa muodossa. Esimerkki näytön segmenteistä on esitetty kuvassa .

Lisäksi  ROM-muistissa  on  tallennettu  erikoisarvot 88.8  sekä  kirjaimet  L ja  H.

Arvoa  88.8 näytetään  laitteen  käynnistyessä.  Kirjamia  L tai  H näytetään,  mikäli

mitattu  lämpötila-arvo  on  mittausalueen  ala-  tai  yläpuolella,  vastaavasti.  Esimerkki

muistin sisällöstä on esitetty taulukossa 2 sarakkeessa 7SEG.

Binääriluku Lämpötila (°C) BCD 7SEG (abcdefg)

0000000 88,8 10001000 1000 111111111111111111111

0000001 <32,0 ”L” 0000000 0000000 0001110

..

0000010 32,0 00110010 0000 11110011101101 1111110

0000011 32,1 00110010 0001 11110011101101 0110000

...

1100110 42,0 0100 00100000 011001111011011111110

1100111 > 42,0 ”H” 0000000 0000000 0110111

1101000 > 42,0 ”H” 0000000 0000000 0110111

...

Taulukko 2: Esimerkki 7-segmenttimuuntimen ROM-muistin sisällöstä.

Kuva 13: 7-segmenttimuuntimen logiikkakaavio.

BIN/7SEG

ADC_out

ROM
7

A
0

127 A
21

7SEG_out
7

7

7
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1.5.3. LCD-näytön ohjaus

LCD-näytön ohjausmoduulin tehtävä on liittää 7-segmenttikoodauksen tuloksena saatu

3 x7 bitin  formaatissa  ilmaistu  lämpötila-arvo  LCD-näytölle  11  nastan  kautta.

Ohjauksen logiikkakaavio on esitetty kuvassa 15.

Kuumemittarin  näyttömoduulissa  on  kaikkiaan  22  ohjattavaa  segmenttiä,  mutta

liittimen nastoja  on  vain  11  kappaletta.  Desimaalipiste  on  aina  näkyvissa,  kun laite

näyttää  numeroa.  Esimerkiksi  ensimmäisen  numeron g-segmentti  voi  ohjata  pistettä.

Näytettävät  numerot  multipleksoidaan  siten,  että  näytetään  vain  yhtä  numeroa

kerrallaan, mutta niin lyhyen aikaa, että katsoja näkee kaikki numerot samanaikaisina.

Tämä  on  yleinen  LCD-  ja  LED-näyttöjen  ohjauksessa  käytetty  menetelmä  johditen

säästämiseksi.

Varsinaiset  segmenttiohjaukset  ovat  kaikille  näytöille  yhteiset,  eli  esimerkiksi

segmentin  a ohjaus  on  kytketty  kaikkien  kolmen  näyttömoduulin  segmenttiin  a.

Kullakin  näytöllä  on  oma maasignaali,  joka  asettamalla  vastakkaiseksi  arvoksi  kuin

segmenttiohjaus valitaan kyseinen näyttö. Maasignaalit ovat comm0, comm1 ja comm2

ja niiden avulla valitaan näytettäväksi yksi numero kerrallaan.

Kuva 14: 7-segmenttinäytön segmentit.

a

b

c

d

e

f

g

dp
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LCD-näyttöjä  ohjataan  vaihtovirralla.  LCD-näytön  tyypillinen  ohjaussignaalin

taajuus  on  32 Hz .  Segmentti  saadaan näkyviin,  kun sen yhteisnapaan eli  maahan

viedään  samantaajuiset,  mutta  vastakkaisvaiheiset  signaalit.  Vaiheenkääntö  tehdään

tässä XOR-porteilla. Näytettävä luku 7-segmenttimuodossa ladataan rekisteriin REG21

niillä  systeemikellon  clk nousevien  reunojen  määräämillä  hetkellä,  jotka  en_load-

signaali sallii. en_digit-signaalin tahdissa valitaan näytettävä numero rekisteriin REG21.

LCD-näytön  ohjauslogiikka  on  datapolku-tilakone-tyyppinen  D-kiikuista  ja

kombinaatiologiikasta muodostuva logiikka. LCD-näyttöä ohjaavia lähtöjä on yhteensä

11 kappaletta.

1.5.4. Ohjausmoduuli

Ohjausmoduulin  tehtävä  on  muodostaa  ohjausväylän  signaalit  ja  systeemikello.

Datapolun lisäksi se ohjaa myös virranhallintamoduulia,  joka on esitetty kappaleessa

1.5.10. Ohjausmoduulin lohkokaavio on esitetty kuvassa 16.

Kuva 15: LCD-näytön ohjauksen logiikkakaavio.
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Oskilaattori  generoi  24kHz systeemikellon  clk.  Oskilaattorin totetusperiaatteeksi

on  valittu  yksinkertainen  RC-oskillaattori,  joka  on  esitetty  kuvassa  17.  Tällaisen

oskillaattorin taajuus ei ole stabiili eikä tarkka, mutta rakenne ja mitoitusperiaate ovat

yksinkertaisia. Tässä on oletettu, että kuumemittarissa ei ole niin aikakriittisiä osia, että

yksinkertaisen RC-oskillaattorin epätarkkuudesta olisi haittaa.

RC-lenkin aikavakio määrää oskillaattorin värähtelytaajuuden. Invertterin lähtö lataa

kondensaattoria vastuksen kautta niin kauan kunnes kondensaattorin napajännite on alle

invertterin  kynnysjännitteen.  Tällöin  kynnysjännitteen  ylityksen  jälkeen  invertteri

vaihtaa tilaansa ja kondensaattori purkautuu. Toinen invertteri toimii puskurina.

Kuva 16: Ohjausmoduulin lohkokaavio.
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Kuva 17: Oskillaattorin OSC logiikkatason kaavio.
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1.5.5. Kellonjakaja

Kellonjakajamoduuli  jakaa  systeemitaajuudesta  clk näytön  ohjauksen  tarvitsemat

taajuudet  30 Hz ,  60Hz ja  signaalin  2s ( ½Hz ).  Jakajan  logiikkakaavio  on

esitetty kuvassa 18.

Systeemitaajuus  ja  näytönohjaustaajuuksien  jakosuhteet  on  valittu  yhtenä

kokonaisuutena.  Tehonkulutuksen  kannalta  systeemitaajuuden  tulee  olla

mahdollisimman alhainen.  LCD-näytön yhteisen  AC-taajuuden tulee  olla  30Hz ja

100 Hz välillä.  Jos  näytön  kolmea  numeroa  halutaan  kutakin  näyttää  20  kertaa

sekunnissa,  tarvitaan  3⋅20 Hz=60Hz taajuus.  Valitaan  näytönohjauksen  AC-

taajuudeksi 30Hz . Valitaan systeemitaajuuden arvo audiotaajuuksien yläpuolelta, eli

fclk>20 kHz .

Systeemitaajuudeksi on tässä valittu pienin yli 20 kHz oleva taajuus, josta voidaan

helposti kokonaisluvuilla jakaa edellä mainitut vaadittavat taajuudet. 24kHz jaettuna

ensin 100:lla, sitten 8:lla, 4:llä ja 240:lla tuottaa vaaditut taajuudet.

Kuva 18: Kellonjakajan logiikkakaavio.
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1.5.6. Ajastin

Ajastin laskee aikaa laitteen käynnistyksestä lähtien. Sen tuottamaa signaalia käytetään

laitteen automaattiseen sammuttamiseen, jos kuumemittari  unohtuu päälle.  Ajastimen

laskuri laskee kahden sekunnin välein tulevia pulsseja. Lähtö 600s asettuu 1-tilaan, kun

600 sekuntia eli 10 minuuttia on kulunut. Ajastin on esitetty kuvassa 19.

1.5.7. Metastab

Metastab-moduulin  tehtävänä  on  muuttaa  manuaaliselta  kytkimeltä,  eli  ON-napilta

tuleva  häiriöinen  ja  hitaasti  nouseva  sekä  laskeva  signaali  ajoituksen  kannalta

teräväreunaiseksi systeemikellon reunaan synkronoiduksi logiikkasignaaliksi. Tämä sen

vuoksi, että asynkronisen kytkintoiminnan mahdollisesti aiheuttaman metastabiilin tilan

vaikutuksen  eteneminen  synkrooniseen  logikkaan  on  estetty  riittävän  suurella

todennnäköisyydellä.  Moduulin  siirtorekisteri-  ja  siirtorekisterikaavio  on  esitetty

kuvissa 20 ja 21, vastaavasti.

Kuva 19: Ajastimen logiikakaavio.

clk
>1,2+

G1

G2

CTRDIV300

CT=299

reset

clk

240Hz

2s

600s

CT=0

21



Kytkimeltä  tuleva  signaali  kytketään  Schmitt-trigger-tuloisen  invertterin  lävitse

siirtorekisterille.  Siirtorekisterillä  kytkimen,  tai  napin,  aiheuttaman  pulssin  reunaa

viivästetään yhden systeemikellon jakson verran ja suurella todennäköisyydellä saadaan

pisteeseen Onstab systeemikellon synkronoitu logiikkasignaali.

Lepotilassa  signaalipiste  ON-kytkin on  loogisessa  1-tilassa  ja  Schmitt-trigger-

invertterin  lähtö  0-tilassa.  Kuumemittarin  etupuolella  olevaa  ON-nappia  painettaessa

kytkimen signaalipiste  kytkeytyy loogiseen 0-tilaan  ja  invertterin  lähtö  nousee  ylös.

Invertterin  lähdön  1-tila  siirtyy  siirtorekisterin  ensimmäisen  kiikun  tilaksi

systeemikellon seuraavan nousevan reunan määräämällä  hetkellä.  Digitaalisen kiikun

datatuloon  kytketty  asynkroninen  signaali  voi  jollakin  todennäköisyydellä  vaihtaa

tilaansa  kielletyllä  hetkellä  aiheuttaen  näin  kiikun  kellumisen  0-  ja  1-tilojen  välissä

jonkin käytetylle teknologialle ominaisen ajan verran.

Kahden  kiikun  muodostama  siirtorekisterirakenne  toimii  siten,  että  ensimmäisen

kiikun mahdollinen metastaabili tila etenee seuraavaan kiikkuun vasta systeemikellon

jakson  kuluttua.  Tässä  tapauksessa  systeemikellon  taajuus  on  24kHz ja  siten

kahdella  siirtorekisteriasteella  saadaan  aikaan  1/24kHz=41,6μs pituinen  aika,

jonka kuluessa metastabiilin tilan oletetaan poistuneen.

Kuva 20: Metastab-moduulin RT-tason siirtorekisterikaavio.
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1.5.8. Synkronointi

Synkronointimoduulin  tehtävä  on  ONstab signaalipisteen  laskevan  reunan

tunnistaminen.  Logiikka  muodostaa  ONstab-signaalipisteen  laskevan  reunan

vaikutuksesta  systeemikellon  jakson pituisen  pulssin  signaalipisteeseen  N.  Moduulin

logiikka- ja tilakaavio  on esitetty kuvissa 22 ja 23, vastaavasti.

Kuva 21: Metastab-moduulin logiikkakaavio.
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Kuva 22: Synkronointimoduulin tilakaavio.
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1.5.9. Tilakone

Tilakonemoduulin  tehtävänä  on  muodostaa  ajastinten,  virtanapin  ja  mittauksen

valmistumisen signaaleista ohjaus- eli tilavektorit, eli ohjata ADC:n laskurin alustusta,

virran  poiskytkentää  ja  piezo-kaiutinta.  Tilakoneen tila-  ja  logikkakaavio  on  esitetty

kuvissa 24 ja 25, vastaavasti. Tilavektorit on esitetty taulukkossa 3.

Kuva 23: Synkronointimoduulin RT-tason logiikkakaavio.
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Tilakone  on  rakenteeltaan  3  bitin  tilakone,  jonka  käyttäytyminen  määritellään

tilakaavion perusteella:

• Tilassa 888 kuumemittari näyttää käynnistyessään näytössä kaikkia segmenttejä

kahden sekunnin ajan.

• Tilassa reset AD-muuntimen rekisterit nollataan. 

• Tilassa  mittaa seuraavaan tilaan siirrytään vasta, kunnes mittaus on valmis eli

AD-muuntimelta tuleva signaali ei ole kasvanut kahteen sekuntiin.

• Tilassa  piippaa kirjaimellisesti piipataan mittauksen päättymisen merkiksi sekä

näytetään mittaustulos kuumemittarin LCD-näytöllä.

• Tilassa PWROFF nollataan rekisterit sekä kytketään käyttöjännite pois päältä.

Kuva 24: Tilakoneen tilakaavio.
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V0 V1 V2 V3 V4

load 1 1 0 0 0

sel 0 1 0 0 0

power 1 1 1 1 0

beep 0 0 0 1 0

Taulukko 3: Tilakoneen tilavektorit

1.5.10. Virranhallinta

Virranhallintamoduulin logiikkakaavio on esitetty kuvassa 26.

Kuva 25: Tilakoneen RT-tason logiikkakaavio.
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1.6. Toteutus

Kuumemittarin IC-piirin VHDL-toteutus on esitetty liitteinä 1 – 10. Toteutus on tehty

Alteran julkaisemalla Quartus II 7.1 ohjelmalla valmistajansa omalle Cyclone II FPGA-

piirille.   Alustana  toimi  valmistajan  oma demolauta,  jossa oli  tilanteeseen sopiva 7-

segmenttinäyttö  sekä  painonappeja.  Mikään  näistä  ei  ole  enää  tuettuna  tätä

kirjoitettaessa ja valittavasti Quartus II ohjlelman nykyisistä ilmaisversioista (14.0, 14.1

ja 15.0) on poistunut mahdollisuus luoda VHDL-koodin perusteella lohkokaavioita.

Kuva 26: Virranhallinnan logiikkakaavio.
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2. ANALOGIATEKNIIKAN TYÖT

Analogisia kytkentöjä on analysoitu niin tietokoneavusteisesti kuin perinteisellä kynä ja

paperi-menetelmällä.  Näihin  kytkentöihin  kuuluu  niin  pelkästään  passiivisia

komponentteja  sisältäviä  kytkentöjä  kuin  myös  sellaisia,  jotka  sisältävät  vähintään

yhden aktiivisen komponentin. Taustateoria nojaa viitattuihin lähteisiin.

Työparina toimi Ville Brunou ja Pekka Seppänen. Työn ohjaanana toimi prof. Kari

Määttä.

2.1. Passiiviset komponentit ja diodit

Ensimmäisessä  osiossa  perehdyttiin  passiivisten  komponenttien  ja  diodien

ominaisuuksiin. Tehtävissä selvitettiin käsin laskien ja  OrCAD Capture:lla simuloiden

yksinkertaisten piirien toimintaa.

2.1.1. DC-toimintapisteen määritys yksinkertaiselle kytkennälle

Määritetään kytkennän (kuva 27) DC-toimintapiste sekä vastusten läpi kulkevat virrat.

Kytkentä on määritelty seuraavalla tavalla:

Kuva 27: Jännitelähteen ja kahden vastuksen muodostama kytkentä.
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DC-toimintapiste mittapisteessä on:

V out

V in

=
R 2

R 1+R 2
→V out=

2 kΩ

1 k Ω+2 k Ω
⋅5V =3, 333V

(1)

Vastuksen R 1  läpi kulkeva virta on

5 V −3,333 V
1 kΩ

=1,667 mA (2)

Vastuksen R 2  läpi kulkeva virta on luonnollisesti sama kuin vastuksen R 1  läpi

kulkeva virta. Tämä voidaan päätellä tai todeta laskemalla:

3,333 V
2 k Ω

=1,667 mA (3)

AC-signaalin  amplitudi  lähtöpisteessä  on  0,66 V .  Laskettu  DC-toimintapiste

vastaa OrCAD Capturella simuloitua arvoa.

2.1.2. Transienttianalyysi yksinkertaiselle kytkennälle

Tehtävänä  oli  suorittaa  simuloimalla  transientti  eli  aikatason  analyysi  kuvan  29

kytkennälle. Tulokset on esitetty kuvassa 30.

Kuva 28: Simuloitu aikatason analyysi.
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Alkutransientti  johtuu  siitä,  että  käyttöjännite  VCC_VDC  ei  mene  suoraan

kondensaattorin lävitse  vaan suoraan lähtöön.  Kapasitanssin kasvattaminen vaikuttaa

signaalin muotoon siten, että signaalin muodosta tulee tasaisempi ja alkaa näyttää sitä

enemmän pulssimaiselta, mitä isompi kondendaattorin kapasitanssi on. Toisin sanoen,

Kuva 29: Kondensaattorin vaikutus yksinkertaisessa kytkennässä.

Kuva 30: Alkutransientit kondensaattoreiden arvoilla 1μF , 10μF  ja

100 μF .
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isompi  kapasitanssinen  kondensaattori  ehtii  varautua  enemmän,  jolloin  se  ei  ehdi

luovuttamaan varaustaan niin nopeasti.  Täten signaalin muoto on tasaisempi.  Lisäksi

havaitaan  se,  että  riippuen  kondensaattorin  kapasitanssista,  muodostuva  aikavakio

(τ=RC) muuttuu. Mitä suurempi aikavakio, sitä hitaammin kytkennän lähdön DC-taso

tippuu sille ominaiseen arvoon.

2.1.3. Transienttianalyysi kolmella eri taajuudella

Kuvan 31 kytkennälle suoritettiin aikatason analyysi kolmella eri taajuudella: 1kHz ,

10kHz  ja 100 kHz .

Kuva 32: Simuloitu aikatason analyysi signaalilähteen taajuuksilla 1kHz ,

10kHz  ja 100 kHz.

Kuva 31: Taajuuden vaikutus yksinkertaiseen kytkentään.
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Mitä  korkeampi  tulosignaalin  taajuus  on,  sitä  pienempänä  sen  amplitudi  näkyy

lähdössä. Ilmiö johtuu siitä, että kondensaattorin impedanssi on matalilla taajuuksilla

korkea.  Kansantajuisesti  sanottuna  tämä  tarkoittaa  sitä,  että  signaali  ei  pääse

kondensaattorin  lävitse.  Vastaavasti  korkeilla  taajuuksilla  kondensaattori  päästää

signaalin  maihin  jolloin  lähdössä  näkyy  yhä  pienempi  amplitudi.  Ilmiö  näkyy

paremmin,  kun  kuvan  31 kytkentään  muokataan  siten,  että  sille  voi  suorittaa

taajuustason analyysin. Muutettu kytkentä on esitetty kuvassa 33.

Kun  simulointi  suoritetaan  taajuustasossa  välillä  1Hz−10MHZ  saadaan

seuraavanlainen kuvaaja.

Kuva 33: Kytkennälle suoritetty AC-analyysi.
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Kuvan perusteella voidaan havaita, että kytkentä toteuttaa alipäästösuodattimen.

2.1.4. Puoliaaltotasasuuntauksen analysointi

Tehtävän  kytkennälle  (kuva  35)  suoritetun  transienttianalyysin  (kuva  36)  perusteella

voidaan havaita, että kytkentä toteuttaa hyvin yksinkertaisen puoliaaltotasasuuntauksen.

Kuva 34: Simuloitu taajuustason analyysi.
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Diodin  D1  johdosta jännite laskee  4,36 V :n. Jännitteen aleneminen aiheutuu

diodin kynnysjännitteestä, joka on tässä tapauksessa noin 0,64 V .

Kuva 35: Puoliaaltotasasuuntaaja.

Kuva 36: Simuloitu aikatason analyysi.
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2.1.5. Tasasuuntauksen analysointi

Mikäli  kuvan  35 kytkentään  lisätään  vastuksen  rinnalle  10μF  kondensaattori

saadaan kuvan 37 mukainen kytkentä.

Kuvan  37 kytkennälle  suoritetun  transienttianalyysin  perusteella  havaitaan,  että  se

tuottaa  lähestulkoon  tasasuuntaavan  funktion  verrattuna  alkuperäiseen,  ainoastaan

puoliaaltotasasuuntaavaan nähden. Kytkentää voidaankin käyttää tasasuuntaukseen, eli

saadaan  AC-signaalista  luotua  jokin  tietty  DC-taso.  Verkkovirtamuuntajan  avulla

kyseisellä kytkennällä saadaan luotua yksinkertainen DC-jännitelähde.

Kuva 37: Tasasuuntaava kytkentä.
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2.1.6. Kaksipuolisen kokoaaltotasasuuntauksen suunnittelu

Kuvan  39 kytkentä  esittää  kokoaaltotasasuuntaukseen  perustuvan  jännitelähteen.

Jännitelähde  pystyy  tuottamaan  jatkuvan,  vähintään  12V  jännitteen  kun  siihen

kytketty kuorma vie korkeintaan 100mA  virran. Kytkennässä näkyvä kuormavastus

RL  vastaa tätä maksimikuormaa.

Kuva 38: Simuloitu aikatason analyysi.
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Suotokondensaattori  C 1  on  mitoitettu  siten,  että  sen  luovuttama  varaus  riittää

pitämään lähdössä jatkuvasti yli 12V  jännitteen. Sillä tulosignaali kulkee aina yhden

diodin  lävitse,  tippuu  tulosignaali  siis  ennen  kondensaattoria  C 1  seuraavasti:

15V−0,7 V=14,3V .  Jännite  saa  laskea  siis  ainoastaan  14,3 V−12V=2.3 V

kulkiessaan kondensaattorin lävitse, ts. kondensaattorin tulee pystyä lataamaan ainakin

2,3 V  jännite.

Q=VC ,  jossa  Q  on  kondensaattorin  varaus, V  on  jännite  ja C  on

kapasitanssi. Q=It , jossa I  on kondensaattorin läpi kulkeva virta ja t  on kuluva

aika.

C=
It
V

=

100 mA⋅
1

2⋅50 Hz
2,3V

=0,432 mF (4)

Kuva 39: Kaksipuolinen kokoaaltotasasuuntaaja.
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Tulotaajuus otettava laskuissa huomioon kaksinkertaisena kokoaaltotasasuuntauksen

johdosta. Tämä käy myös hyvin ilmi kytkennälle suoritetusta aikatason analyysistä.

2.2. BJT-vahvistin

Toisessa  vaiheessa  tutkittiin  ja  vertailtiin  kahden  eri  tavoilla  biasoitujen  BJT-

vahvistimien  ominaisia  piirteitä.  Varsinkin  DC-toimintapisteen  ja

virtavahvistuskertoimen merkitys tuli simulointien ja käsinlaskujen yhteydessä varsin

selkeäksi.

2.2.1. Ideaalinen BJT-vahvistin

Alla kuvattuna BJT-vahvistin, jossa käytetään ideaalista NPN-transistoria.

Kuva 40: Simuloitu aikatason analyysi.
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2.2.2. BJT-vahvistimen toimintapisteen määritys

Kuva 41: BJT-vahvistin.

Kuva 42: Kytkentä ja virrat sekä jännitteet.
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Määritettiin sekä simuloimalla että laskemalla kuvan  41 kytkennän DC-toimintapiste.

Tulokset on esitetty kuvassa 42.

DC-toimintapisteen määritys tapahtuu seuraavasti:

U=RI (5)

Ib=
V DC−0,7V

R 1
=

9,3 V
1MΩ

=9,3μA (6)

I ceq=β⋅I b=100⋅9,3 μA=0,93 mA (7)

V ceq=V DC−R 2⋅I ceq=10 V−1k Ω⋅0,93mA=9,07V (8)

Havaitaan, että laskennallinen DC-toimintapiste vastaa simuloimalla saatuja tuloksia.

2.2.3. BJT-vahvistimen vahvistuksen analysointi

Kuvassa 41 esitetyn kytkennän vahvistus voidaan laskea seuraavasti:

re=
V T

I e

=
26 mV

0,93 mA
=27,96Ω (9)

A=
−R 2

re

=
−1 kΩ

27,96Ω
=−35,77 (10)

Havaintaan siis, että lähtösignaali on siis lähes 36-kertainen tulosignaaliin nähden.

2.2.4. Transistorin virtavahvistuskertoimen vaikutus vahvistimen toimintaan

Tutkitaan  virtavahvistuskertoimen  β  kasvattamisen  vaikutusta  piiriin,  joka  on

esitetty kuvassa 43.

Kuva 43: Kytkentä ja virrat sekä jännitteet.
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Kun virtavahvistus  β  kasvaa  viisinkertaiseksi  verrattuna  edelliseen  kytkentään

kasvaa myös kollektorivirta  I ceq  samassa suhteessa.  Siispä uusi  kollektorivirta  on

500 ∙ I b=500 ∙9,3 μA=4,65 mA .  Näinpä  V ceq=10V –1 kΩ∙4,65 mA=5,35 V .

Virtavahvistuksen  β  kasvaessa  viisinkertaiseksi  myös  vahvistus  kasvaa  samassa

suhteessa  mikä  tarkoittaa  sitä,  että  lähtösignaalin  amplitudi  vahvistuu  noin  180-

kertaisesti tulosignaalin nähden. Toimintapisteen tippuessa lähtösignaali heiluu kyseisen

toimintapisteen ympärillä. Tämä on havainnollistettu  OrCAD Capturella simuloidussa

kuvassa 44.

2.2.5. Virtavahvistuskertoimen vaikutukset

Mikäli  käytetään  kuvan  43 kaltaista  biasointikytkentää  ja  transistorin

virtavahvistuskerroin  β  vaihtelee monikertaisesti  eri  yksilöiden välillä,  on vaikea

suunnitella  samanlaiset  ominaisuudet  omaavia  vahvistimia.  Esimerkiksi  erot

vahvistusten välillä ovat suoraan riippuvaisia virtavahvistuskertoimesta.

Kuva 44: Transienttianalyysi virtavahvistuskertoimilla β=100  ja β=500 .

41



2.2.6. Tulosignaalin amplitudin vaikutus

Analysoitiin  kuvan  43 kytkentää  käyttämällä  tulosignaalille  arvoja  1mV  ja

20 mV . Tulokset on esitetty kuvassa 45.

Pienemälle, 1mV , tulosignaalille näkyy vahvistimen lähdössä puhdas, vahvistettu

signaali.  Simulointituloksista  käy  hyvin  ilmi  myös  vahvistimen  kääntävä  luonne.

Suuremmalla,  20 mV ,  tulosignaalilla  lähtösignaali  ei  kuitenkaan  enää  ole  täysin

puhdas,  vaan  sen  todellinen  DC-taso  on  alempana  kuin  mitä  alussa  määritetty

laskennallinen  DC-toimintapiste  on.  Ilmiö  johtuu  siitä,  että  transistorin  kantajännite

asettuu transistorin kynnysjännitteen alueelle,  joka on transistorin U-I-ominaiskäyrää

tutkittaessa  epälineaarisella  alueella.  1mV  tulosignaali  näkyy  lähdössä

oikeanlaisena,  mutta  isompia  tulosignaaleja  ( 20mV )  vahvistin  ei  pysty

käsittelemään.

Kuva 45: Simuloitu aikatason analyysi käyttäen 1mV  ja 20 mV

tulosignaaleja.
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2.2.7. Hajakapasitanssien vaikuts BJT-vahvistimen toimintaan

Tutkitaan hajakapasitanssien Cμ  ja Cπ  vaikutusta vahvistimen ominaisuuksiin.

Kuva  esittää kytkennän, jossa edellä mainitut hajakapasitanssit on realisoitu.

Ideaalisen transistorin tapauksessa taajuusvaste on täysin suora koko taajuusalueella.

Kun  transistorin  rinnalle  lisätään  kondensaattorit  Cμ  ja  Cπ  mallintamaan

todellisen transistorin tapausta voidaan kytkennästä helposti nähdä, kuinka suuremmilla

taajuuksilla kondensaattorit oikosulkevat vahvistimen.

Kuva 46: Hajakapasitanssien vaikutus kytkentään.
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Kuvaajasta nähdäänkin odotetusti ilmiö: Taajusvasteen luonne muuttuu ja se tuottaa

kaistanpäästävän vasteen, kun hajakapasitanssit ovat mukana.

Kuva 47: Simuloitu taajuustason analyysi.
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2.2.8. Yhteisemitterikytketyn BJT-vahvistimen analysointi

Tehtävänä  oli  simuloida  kuvan  48 kytkentä  ja  määrittää  laskemalla  sen  DC-

toimintapiste.

Määritetään laskemalla kytkennän DC-toimintapiste:

V b=
R 1

R 1+R 4
⋅V DC=

10 k Ω

10 k Ω+20kΩ
⋅10 V=3,33 V (11)

V e=V b−0,7 V=2,63 V (12)

I e=
V e

R 2
=

2,63V
1kΩ

=2,63mA (13)

I ceq=I e=2,63 mA (14)

V c=V DC−I ceq⋅R 5=10V−2,63mA⋅1kΩ=7,37V (15)

V ceq=V DC−I ceq⋅(R 5+R 2 ) (16)

V ceq=10 V−2,63 mA⋅(1kΩ+1k Ω)=4,74 V (17)

V ceq :n  arvosta  nähdään,  että  biaspiste  on  mahdollinen  ja  transistorilla  on

mahdollisuus toimia. Viimeistään alla olevasta kuvasta voidaan havaita, lasketut arvot

Kuva 48: Yhteisemitterikytketty vahvistin.
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poikkeavat aavistuksen verran simuloimalla saaduista tuloksista, mutta ovat kuitenkin

oikeassa luokassa.

2.2.9. Yhteisemitterikytketyn vahvistimen vahvistuksen analysointi

Tutkitaan kytkennän (kuva 50) tuottamaa vahvistusta.

Kuva 49: Simuloitu taajuustason analyysi.
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Määritetään laskemalla kytkennän vahvistus:

re=
26 mV

I e

=
26 mV

2,63mA
=9,89Ω (18)

Av=
V out

V in

=
−R5||R 6

(r e+R 2)||R 3
=

−999Ω

90,99Ω
=(−)10,98 (19)

Lisäksi simuloidaan OrCAD Capturea hyväksikäyttäen kytkentä.

Kuva 50: Yhteisemitterikytketty vahvistin.
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Kuvan 51 perusteella voidaan havaita, että laskettu tulos on likimain samaa luokkaa

kuin simulaation avulla saatu.

2.2.10. Virtavahvistuskertoimen vaikutus yhteisemitterikytketyn vahvistimen
toimintaan

Kun  kuvan  26  kytkennän  transistorin  virtavahvistuskerroin  β  viisinkertaistetaan

voidaan  havaita  sen  toimintapisteen  pysyvän  samassa  luokassa.  Taulukossa  4 on

esitettynä sekä heikosti biasoidun vahvistimen että yhteisemitterikytketyn vahvistimen

toimintapiste  virtavahvistuskertoimen  arvoilla  100  ja  500 .  Taulukossa  olevat

arvot  on  simuloimalla  saadut  arvot.  Taulukon  tuloksista  voidaan  päätellä,  että

yhteisemitterikytketyn  vahvistimen  toimintapiste  saadaan  stabiiliksi  vaikka

virtavahvistuskerroin  olisi  eri.  Toisin  sanoen,  yhteisemitterikytketyllä  vahvistimella

transistorin  virtavahvistuskertoimen  muutoksella  ei  ole  suurta  merkitystä

toimintapisteen  kannalta,  mikä  on  hyvä  asia  jos  haluaa  suunnitella  samanlaisia

ominaisuuksia omaavia vahvistimia, vaikka transistorin virtavahvistuskerroin vaihtelee.

Heikosti  biasoidulla  vahvistimella  tällainen  ei  ole  mahdollista,  sillä  toimintapiste

muuttuu suoraan virtavahvistuskertoimen muuttuessa.

Kuva 51: Simuloitu aikatason analyysi.
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DC-toimintapiste eri virtavahvistuskertoimilla
Heikosti biasoitu vahvistin

Virtavahvistuskerroin Kollektorijännite Kollektorivirta
100 9,07 V 0,93 mA
500 5,407 V 4,593mA

Yhteisemitterikytketty vahvistin
Virtavahvistuskerroin Kollektorijännite Kollektorivirta

100 7,644 V 2,356 mA
500 7,503 V 2,497 mA

Taulukko 4: DC-toimintapisteen vertailu eri virtavahvistuskertoimen arvoilla

2.2.11. Tulosignaalin vaikutus yhteisemitterikytketyn vahvistimen toimintaan

Tutkitaan tilannetta  jolloin vahvistimen tulosignaali  on  100 mV . Kuten  edellä  on

todettu,  verrattuna  heikosti  biasoidun  vahvistimen  (kuva  41)  kytkentään  DC-

toimintapiste  on  huomattavasti  matalampi  suhteessa  syötettyyn  käyttöjännitteeseen.

Näin  ollen  vahvistuksen  pysyessä  samana  voidaan  tuloon  syöttää  suuremmalla

amplitudilla oleva signaali ilman, että tulosignaali saturoituu käyttöjännitteiden tasalle.

Kuva 52: Yhteisemitterikytketty vahvistin.
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2.2.12. Lähtöimpedanssin ja kuormavastuksen suhde

Tarkastellaan  kuvan  54 esittämää  kytkentää.  Mikäli  kuormavastuksen  RL  arvo

pudotetaan  vastaamaan  kollektorivastuksen  R 5  arvoa,  putoaa  vahvistus  noin

puoleen  alkuperäisestä.  Siispä,  lähtöimpedanssi  tulisi  mitoittaa  huomattavasti

pienemmäksi  kuin  mitä  käytetty  kuormavastus  on.  Alla  esitetyt  simulointitulokset

(esitetty kuvassa 53) tukevat päätelmää.

Kuva 53: Simuloitu aikatason analyysi.
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2.2.13. Lähtökondensaattorin vaikutus yhteisemitterikytketyn vahvistimen
toimintaan

Tutkitaan  lähtökondensaattorin  pienentämisen  vaikutusta  piirin  käyttäytymiseen.

Käytetty kytkentä sekä simuloitu vaste on esitetty alla olevissa kuvissa.

Kuva 54: Yhteisemitterikytketty vahvistin.
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Kuva 55: Yhteisemitterikytketty vahvistin.

Kuva 56: Simuloitu aikatason analyysi.
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Kun  kondensaattorin  C 1  kapasitanssia  pienennetään  sen  impedanssi  kasvaa

vastaavasti,  vrt.  lim
C →∞

1
jΩ C

=∞ .  Impedanssin  kasvaessa  kondensaattorin  lävitse

kulkeva signaali vaimenee ja näin ollen lähdössä näkyvä vahvistus pienenee. Toisaalta,

alkutransientti muuttuu tasaisemmaksi sillä kondensaattorin kapasitanssi C  vaikuttaa

suoraan aikavakioon τ=R∙ C . Taajuustasossa tarkasteltuna tämä tarkoittaa sitä, että

kondensaattorin  kapasitanssin  pienetessä  aikavakio  pienenee,  jolloin  alarajataajuus

kasvaa.  Mikäli  signaalin  taajuus  on  pienempi,  kuin  aikavakion  muodostama

alarajataajuus, signaali vaimenee jollekin tietylle tasolle.

2.2.14. Signaaligeneraattorin lähtöimpedanssin vaikutus yhteisemitterikytketyn
vahvistimen toimintaan

Tutkitaan  minkälaisia  vaikutuksia  on  signaaligeneraattorin  lähtöimpedanssilla.

Aiemmista tilanteista poiketen signaaligeneraattori ei siis ole ideaalinen vaan nyt siihen

on asetettu 1kΩ   vastus RI  kuvaamaan sen lähtöimpedanssia.

Kuva 57: Yhteisemitterikytketty vahvistin.
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Vastuksen RI  vaikutus voidaan laskea seuraavalla tavalla:

V b=
R 1

R 1+R 4
⋅V 2=

10 kΩ

10 kΩ+20 kΩ
⋅10 V=5 V (20)

V e=V b−0,7 V=4,3 V (21)

I e=
V e

R 2
=

4,3 V
1 k Ω

=4,3 mA (22)

re1=
V t

I e

=
26 mV
4,3 mA

≈6Ω (23)

Rin=R 4||R 1||[( β+1)⋅(re1+R 2 )] (24)

Rin=20kΩ||10 kΩ||[(100+1 )⋅(6Ω+1k Ω) ]=6256Ω (25)

V in=
Rin

Rin+R 1
⋅V 1=

6256Ω

6256Ω+10k Ω
⋅0,1 V≈0,086 V (26)

Kytkettäessä  signaaligeneraattorin  lähtöön  1kΩ  resistanssi  pienenee  siis

kytkennän  lähdössä  näkyvä  vahvistus;  syy  tähän  on  yksinkertaisesti  se,  että

signaaligeneraattorin  lähtöimpedanssia  kuvaava  vastus  RI  pienentää  kytkennälle

näkyvää tulosignaalia. Alla olevassa kuvassa on havainnollistettu simuloimalla RI :n

vaikutus kytkentään.

Kuva 58: Simuloitu aikatason analyysi.

54



2.2.15. Kytkennän alarajataajuuden määritys

Tehtävänä  oli  määrittää  kuvassa  48 esitetyn  kytkennän  alarajataajuus  f L  sekä

laskemalla että simuloimalla. Laskenallinen osuus tapahtuu seuraavalla tavalla:

f L≈
1

2 π⋅( re+R 3)⋅C 2
(27)

f L≈
1

2 π⋅( 9,89Ω+100Ω)⋅1 μF
≈1448 Hz (28)

Havaitaan,  että  teoreettinen laskettu  arvo vastaa simuloinnin avulla  saatua tulosta.

Simuloinnin tulokset on esitetty kuvassa 59.

2.2.16. Kuormavastuksen vaikutuksen analysointi

Kun vahvistimen kuormavastus RL  pudotetaan 300 Ω :n ja vastus R 3  10 Ω

:n pysyy vahvistus miltei samana, kuin tehtävän 2.2.8 kytkennässä.

Kuva 59: Simuloitu taajuustason analyysi.

55



Alla  olevasta  simulointituloksesta  havaitaan,  että  vahvistetun  signaalin  muoto

vääristyy.  Ilmiö  johtuu  siitä,  että  tulosignaalin  kasvaessa  transistorin  dynaaminen

resistanssi re  muuttuu, koska emitterivirta muuttuu. Dynaamisen resistanssin muutos

vaikuttaa  suoraan  vahvistukseen,  eli re :n  pieneneminen  kasvattaa  vahvistusta.

Johtuen  vahvistimen  kääntävästä  luonteesta  se  näkyy  vahvistuksen  kasvamisena

negatiivisella  puolijaksolla.  Vastaavasti  re :n  kasvaminen  vaikuttaa  vahvistukseen

pienentävästi,  jolloin  vahvistimen  kääntävästä  luonteesta  johtuen  vahvistus  pienenee

positiivisella puolijaksolla.

Kuva 60: Yhteisemitterikytketty vahvistin.
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2.3. Operaatiovahvistin

Kolmantena osasuorituksena oli operaatiovahvistimen ominaisuuksien tutkiminen ilman

takaisinkytkentää  ja  takaisinkytkettynä.  Simulointien  avulla  pystyttiin  helposti

määrittämään  vahvistuksen  ja  kaistanleveyden  välinen  korrelaatio  ja

takaisinkytkentäkomponenttien merkitys.

2.3.1. Operaatiovahvistimen simulointi

Tutkitaan  operaatiovahvistimen  ominaisuuksia  erilaisissa  takaisinkytkentätilanteissa.

Alla kuvattuna operaativahvistimen luonne ilman takaisinkytkentää.

Kuva 61: Simuloitu aikatason analyysi.
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2.3.2. Operaatiovahvistimen vahvistus

Määritetään  laskemalla  kuvassa  62 esitetyn  operaatiovahvistimen   avoimen  lenkin

vahvistus:

Aol=E 1⋅E 2⋅E 3=1000⋅1000⋅1=1000000⇔120 dB (29)

Kuva 62: Operaatiovahvistin.

Kuva 63: Simuloitu taajuustason analyysi.
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2.3.3. Vahvistimen napojen määritys

Tarkastellaan  takaisinkytkemätöntä  operaatiovahvistinta  kun  sen  tuloihin  kytketään

amplitudiltaan 1V :n AC-signaali. Kuvan 62 operaatiovahvistinta merkitään lohkolla

OPAMP . Lopullinen kytkentä on esitetty kuvassa 64.

Määritetään laskemalla kuvan 64 kytkennän napataajuudet:

f 1=
1

2π RC
=

1
2 π⋅1 k Ω⋅15 μF

≈10 Hz (30)

f 2=
1

2 π RC
=

1
2 π⋅1 kΩ⋅1,5 nF

≈100kHz (31)

Verrattuna  simulointituloksiin  (kuva  65)  huomataan  laskennallisten  tulosten

vastaavan lähes absoluuttisesti simuloituja arvoja.

Kuva 64: Operaatiovahvistin.
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2.3.4. Takaisinkytketyn vahvistimen analysointi

Lisätään kuvan 64 kytkentään hyvin yksinkertainen takaisinkytkentä, jossa vahvistusta

20dB .

Kuva 65: Simuloitu taajuustason analyysi.
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Simuloidaan  kytkentä.  Saadaan  alipäästövaste  jossa  nurkkataajuudella  piikitystä.

Piikitystä  ilmenee,  kun  vahvistimen  navat  ovat  hyvin  lähekkäin,  jolloin  syntyy

kompleksinen napapari. Kompleksinen napapari on siis syynä piikitykseen.

Kuva 66: Takaisinkytketty operaatiovahvistin.
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2.3.5. Toiminnan muuttuminen vahvistusta muutettaessa

Kuva 67: Simuloitu taajuustason analyysi.

Kuva 68: Takaisinkytketty operaatiovahvistin.
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Muutetaan kuvan  66 vahvistuksen arvo  60dB :n käyttämällä sopivia vastusarvoja.

Kytkentä sekä vastusarvot on esitetty kuvassa 68.

Simuloinnin  jälkeen  havaitaan,  että  verrattuna  edelliseen  piikitys  on  hävinnyt

nurkkataajuudelta.  Toisaalta,  kaistanleveys  on  kaventunut  noin  kymmenesosaan

alkuperäisestä. Onkin mahdotonta toteuttaa äärettömän kaistanleveyden ja vahvistuksen

omaavaa vahvistinta: On tehtävä valinta joko suuremman vahvistuksen tai leveämmän

kaistanleveyden välillä.

Kuva 69: Simuloitu taajuustason analyysi.
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2.3.6. Askelvasteen simulointi

Tehtävänä  oli  asettaa  vahvistus  takaisin  20dB :n  ja  vaihtaa  signaaligeneraattori

pulssimaista  aaltomuotoa  tuottavaksi  lähteeksi.  Kytkentä  (kuva  70)  ja  simuloitu

aikatason vaste (kuva 71) esitetty alla.

Kuva 70: Takaisinkytketty operaatiovahvistin.
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2.3.7. Kondensaattorin vaikutus takaisinkytkennän rinnalla

Lisätään  kuvan  70 kytkentään  takaisinkytkentävastuksen  R 1  rinnalle  70 pF :n

kondensaattori. Lopullinen kytkentä on esitetty kuvassa 72.

Kuva 71: Simuloitu aikatason analyysi.
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Kondensaattori suodattaa askelvasteen aluissa olevat häiriöt pois, jolloin tuloksena on

kauttaaltaan tasaisempi  vaste.  Simulointitulos  joka  on esitetty  kuvassa 73 tukee  tätä

päätelmää.

Kuva 72: Takaisinkytketty operaatiovahvistin.
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2.3.8. Vahvistus-kaistanleveystulo

Todetaan vahvistus-kaistanleveystulon olevan vakio viimeistään simuloimalla. Kytkentä

ja  sen  pohjalta  saadut  simulointitulokset  on  esitetty  kuvissa  74 ja  75.  Kytkennän

vastukselle R 1  on käytetty arvoja väliltä 10 Ω  ja 1MΩ .

Kuva 73: Simuloitu aikatason analyysi.
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Huomataan, että vahvistuksen kasvaessa kaistanleveys pienenee samassa suhteessa;

kuten  jo  aiemmin on todettu,  on sekä äärettömän kaistanleveyden että  vahvistuksen

omaava  vahvistin  täyttä  utopiaa.  Taulukossa  5 on  laskettu  vahvistus-

kaistanleveystulojen (GBW) arvot. Kuten taulukon arvoista voidaan havaita, että GBW

on vakio lähes kaikilla vahvistusten ja kaistanleveyksien arvoilla. Ainoina poikkeuksina

ovat  taulukossa  harmaalla  alueella  olevat  kaksi  viimeistä  lukemaa.  Näihin  kahteen

poikkeukselliseen  arvoon  syynä  on  vahvistimen  piikitys,  jonka  todettiin  johtuvan

kompleksisesta napaparista. Tälloin rajataajuus ei pysy oletetussa arvossa.

Kuva 74: Takaisinkytketty operaatiovahvistin.

68



Vahvistus-kaistanleveystulo (GBW)
Vahvistus Kaistanleveys GBW
100000 100 10000000
10000 1000 10000000
1000 10000 10000000
100 133000 13300000
10 485000 4850000
2 1160000 2320000

Taulukko 5: Vahvistus-kaistanleveystulon määrittäminen laskennallisesti

2.4. Differentiaalipari ja -vahvistin

Neljännessä tehtävässä perehdyttiin differentiaalisen tuloasteen omaavan vahvistimen

ominaisuuksiin.  Tehtävissä  syvennyttiin  niin  takaisinkytketyn  kuin

takaisinkytkemättömänkin  piirin  piirteisiin.  Käsinlaskujen  ja  simulaatioiden  avulla

tutkittiin vahvistimen ylä- ja alarajataajuutta, tulo- ja lähtöresistanssia sekä vahvistimen

vahvistusta.

Kuva 75: Simuloitu taajuustason analyysi käyttäen vastuksen R 1  arvoja

10Ω−1MΩ  .
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2.4.1. Differentiaalisen tuloasteen omaava vahvistin

Kuvan 76 kytkentä esittää differentiaalisen tuloasteen omaavaa vahvistinta.

Kytkennän  lähtöjännite  on  0V  ilman  vahvistettavaa  signaalia.  Tämä  johtuu

kuormakondensaattorista  C 1 , joka luonnollisesti päästää lävitseen vain vahvistetun

AC-signaalin.

2.4.2. Vahvistimen eri parametrien määritys

Arvioidaan  laskemalla  kuvassa  76 esitetyn  vahvistimen  vahvistusta,  ylä-  ja

alarajataajuutta sekä tulo- ja lähtöresistanssia. Dynaamiset resistanssit  re 1  ja  re 2

saadaan  1mA  virralla  26 Ω  suuruisiksi.  Koska  voidaan  helposti  nähdä,  että

vastuksen R 4  yli kulkee 4,3 V jännite, saadaan vastuksen läpi meneväksi virraksi

I R 4=
4.3 V

2,15 kΩ
=2 mA . Tämä virta  jakautuu kahden transistorin  välillä  tasan,  siten

että  molempien  läpi  kulkee  1mA  suuruinen  virta.  Hieman  vastaavalla  tavalla

voidaan  päätellä  re 3 .  Transistorin  Q3  emitterivirta  I E  saadaan  laskemalla

I E=
7,3 V
4,3 kΩ

=1.7 mA . Transistorin  Q3  emitterillä potentiaali on  2,3 V  joten

vastuksen  R 2  yli  täytyy  jäädä  7,3 V  jännite,  koska  VSS  on  −5 V

Kuva 76: Differentiaalisen tuloasteen omaava vahvistin.
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potentiaalissa.  Siispä,  re 3=
V T

I E

=
26 mV
1,7 mA

≈ 15 Ω . Näiden avulla  voidaan ratkaistaan

R¿ , Rout  ja A M .

Rin=R 5||[( β+1)⋅(re1+r e2 )] (32)

Rin=1kΩ||[(100+1 )⋅(26+26) ]≈840Ω (33)

Rout=re 3+
R 7
β+1

=15Ω+
2 kΩ

100
≈35Ω (34)

A M=
Rin

R in+RS
⋅

R 7
re 1+re2

⋅
RL||R 2

RL||R 2+Rout

(35)

A M=
840Ω

840Ω+100Ω
⋅

2 k Ω

26Ω+26Ω
⋅

3007Ω

3007Ω+35Ω
(36)

A M≈34,0⇔30,6 dB (37)

Approksimoidaan  päättelemällä  ylä-  ja  alarajataajuudet.  Alarajataajuutta

analysoitaessa tarkastellaan tulon ja lähdön aikavakioita τC 1  ja τC 8 .

τc 1≈C 1⋅RL≈10μF⋅10 kΩ≈100ms (38)

→ f L, C 1≈
1

2 πτ c1

≈1,6 Hz (39)

τc 8≈C 8⋅[ RS+R 5||( β+1)⋅(re1+r e2 )] (40)

τc 8≈10 μF⋅(100Ω+
1 k Ω⋅5252Ω

1 k Ω+5252Ω
)≈9,4 ms (41)

→ f L, C 8≈
1

2 πτc 8

≈16,9 Hz (42)

f L=f L,C 1+ f L ,C 8=18,5 Hz (43)

Ylärajataajuutta approksimoitaessa voidaan todeta  τ B ,Q1  koostuvan komponenteista

RS ∥R 5∥ ( β+1 ) ∙ 2 rπ ≈ RS  ja C 7+(C 6∥C 4) . τC , Q2  osalta moinen oikopolku ei

ole tarpeen.

τ B , Q 1≈RS⋅[C 7||(C 6−1+C 4−1 )−1] (44)

τ B ,Q 1≈100Ω⋅(1pF+2pF )≈300 ps (45)

τC ,Q 2≈R 7⋅(C 5+C 3 )≈2k Ω⋅(1pF+1pF )≈4ns (46)

f H=
1

2 π⋅(τ B , Q 1+τ C ,Q 2)
=

1
2 π⋅4,3 ns

=37,0 MHz (47)

Edellisten  laskujen  perusteella  voidaan  siis  todeta,  että  käytetyillä  arvoilla

komponenteista R 5  vaikuttaa lähinnä tuloimpedanssiin; toisaalta mikäli RS ≈ R 5

se  vaikuttaisi  suoraan  myös  ylärajataajuuteen,  tämä  havainnollistetaan  alla.

71



Komponentit  R 3  ja  C 9  eivät  suoraan  näy  edellissä  laskuissa.  Mikäli

komponentin  RS  arvoksi  asetetaan  1kΩ  muuttuvat  käytännössä  kaikki

vahvistimen ominaisuudet. Näihin ominaisuuksiin lukeutuu vahvistus:

A M=
Rin

R in+RS
⋅

R 7
re 1+re2

⋅
RL||R 2

RL||R 2+Rout

(48)

A M=
840Ω

840Ω+1000Ω
⋅

2 k Ω

26Ω+26Ω
⋅

3007Ω

3007Ω+35Ω
(49)

A M≈17,4⇔24,8 dB (50)

Vastaavasti,  sekä ylä-  että  alarajataajuus  muuttuvat  etenkin alarajataajuuden osalta

merkittävästi:

τc 8≈10 μF⋅(1000Ω+
1 k Ω⋅5252Ω

1 k Ω+5252Ω
)≈18,4 ms (51)

→ f L, C 8≈
1

2 πτc8

≈8,6 Hz (52)

τ B ,Q1≈RS||R 5||( β+1)⋅2r π⋅[C 7||(C 6−1+C 4−1 )−1 ] (53)

τ B ,Q 1≈457Ω⋅(1pF+2pF )≈1,371ns (54)

f H=
1

2 π⋅5,371ns
=29,6MHz (55)
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2.4.3. Tulo- ja lähtöimpedanssin analysointi

Tarkistettiin  simuloimalla  kohdan  2.4.2 laskennalliset  arvot.  Simulointitulosten

perustella voidaan havaita niiden pitävän hyvin paikkansa. Tulo- ja lähtöimpedanssit on

simuloitu kuvan 77 kytkentöjen avulla.

Kuva 77: Kytkentä tulo- ja lähtöimpedanssien analysointia varten.
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Kuva 78: Simuloitu taajuustason analyysi; vahvistukset kahdella eri RS :n

arvolla.

Kuva 79: Simuloitu taajuustason analyysi; tulo- ja lähtöimpedanssit kun

RS=100 Ω .
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2.4.4. Takaisinkytketyn vahvistimen analysointi

Lisätään  kuvan  76 kytkentään  takaisinkytkentä.  Takaisinkytketty  piiri  on  esitetty

kuvassa 80.

Kuva 80: Takaisinkytketty differentiaalinen vahvistin.

Kuva 81: Simuloitu taajuustason analyysi.

75



Takaisinkytkentäkerroin  β tk  määräytyy  vastusten  R 3  ja  R 8  avulla.

Avoimen  lenkin  vahvistus  puolestaan  määräytyy  kollektori-  ja  emitterivastusten

suhteesta.

β tk=
R 3

R 3+R 8
=

2 kΩ

2 kΩ+18 kΩ
=0,1 (56)

Av≈
R 7

(r e1+r e 2)+
R 3

β+1

≈
4,3k Ω

(26Ω+26Ω)+
2 kΩ

101

≈59,9 (57)

Acl=
A

1+ Aβtk

=
59,7

1+ A⋅0,1
≈8,6⇔18,7 dB (58)

Havaitaan, että laskennallinen arvo vahvistukselle  A cl  vastaa simuloitua tulosta,

joka on esitetty kuvassa 81. Ylärajataajuutta f H  analysoitaessa on käytetty kuvan 82

esittämää ekvivalenttikytkentää.

Lasketaan transistorien Q1 ja Q2 aikavakioiden vaikutus, sillä ne ovat merkitseviä.

Ennen kaikkea kondensaattorin C5 vaikutus tulee näkyviin takaisinkytkennän luoman

Miller-vahvistuksen AQ2  takia. Otetaan siis huomioon myös transistorin Q2 kannalla

olevat vastukset R3 ja R9. Miller-vahvistus ja merkitsevät aikavakiot on alla laskettuna.

Kuva 82: Ylärajataajuuden määrittämiseen käytetty kuvassa 80 olevan kytkennän

ekvivalenttikytkentä.
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τ B ,Q 1≈[ RS||R 5||( β+1 )⋅(2 r π +
R 3||R 9

β+1
)]⋅[C 7||(C 6−1+C 4−1)−1] (59)

τ B ,Q1≈94Ω⋅(1pF+2pF )≈282 ps (60)

AQ2=−
R7
2 re

=−
4,3k Ω

52Ω
=−82,7 (61)

Miller-efektin kokevalle kondensaattorille C5 saadaan

CM 5=(1−(−82,7 ))⋅C 5=83,7⋅1pF=83,7 pF (62)

Nyt voidaan laskea τC , Q2 ja τ B,Q2

τC ,Q2=R 7⋅C 3=4,3 kΩ⋅1 pF=4,3ns (62)

τ B ,Q2=R 3||R 9||[( β+1)⋅2r e ]⋅CM 5≈112 ns (63)

f H=
1

2π⋅τ tot

(64)

τ tot=τ B ,Q 1+τC , Q2+τB ,Q 2 (65)

→ f H=
1

2 π⋅(282 ps+112 ns+4,3 ns )
=1,365 MHz (66)

Tämä oli siis avoimen lenkin ylärajataajuus. Suljetun lenkin ylärajataajuus saadaan

seuraavalla kaavalla:

f H , tk=f H (1+ Av⋅β tk) (67)

f H , tk=1,365MHz⋅(1+59,7⋅0,1 ) (68)

f H , tk≈9,51MHz (69)

Havaitaan siis, että saatu laskennallinen tulos vastaa simulointitulosta hyvin.
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LIITTEET

Liite 1. thermos2.vhd (Kuumemittari)

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;
USE ieee.numeric_std.ALL;

ENTITY thermos2 IS
    PORT (
        reset, clk, ONSW: in std_logic;
        dinp: in std_logic; 
        digit0, digit1, digit2: out std_logic_vector(6 downto 0);
        dled: out std_logic_vector(3 downto 0);
        beep_led: out std_logic
    );
END ENTITY thermos2;

ARCHITECTURE top_level_structure OF thermos2 IS

-- Timerit
COMPONENT timer100ms IS
    PORT (
        clk, reset: in std_logic;
        tmr:        out std_logic
    );
END COMPONENT timer100ms;

COMPONENT timer2s IS
    PORT (
        clk, reset: in std_logic;
        tmr:        out std_logic
    );
END COMPONENT timer2s;

COMPONENT timer600s IS
    PORT (
        clk, reset: in std_logic;
        tmr:        out std_logic
    );
END COMPONENT timer600s;

FOR M_timer100ms: Timer100ms USE ENTITY WORK.timer100ms(RTL);
FOR M_timer2s: Timer2s USE ENTITY work.timer2s(RTL);
FOR M_timer600s: Timer600s USE ENTITY work.timer600s(RTL);

-- 7-SEG näyttö x 3

COMPONENT BCD37SEG IS
PORT (
    BCD3in:                 in std_logic_vector(11 downto 0);
    run:                    in std_logic;
    digit0, digit1, digit2: out std_logic_vector(6 downto 0)
    );
END COMPONENT BCD37SEG;
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COMPONENT display IS
PORT (
    ADCin:          in std_logic_vector(6 downto 0);
    BCD37SEGout:    out std_logic_vector(11 downto 0)
    );
END COMPONENT display;

FOR M_display: display USE ENTITY work.display(RTL);
FOR M_BCD37SEG: BCD37SEG USE ENTITY work.BCD37SEG(RTL);

-- ADC

COMPONENT ADC IS
PORT (
    clk, reset, load, sel, T2s, COMPin: in std_logic;
    meas_rdy:                           out std_logic;
    ADCout:                             out std_logic_vector(6 downto 
0)
    );
END COMPONENT;
    
FOR M_ADC: ADC USE ENTITY work.ADC(RTL);

-- Tilakone

COMPONENT FSM3 IS
PORT (
    clk, reset:     in std_logic;
    Cin:            in std_logic_vector(3 downto 0);
    Cout:           out std_logic_vector(3 downto 0)
    );
END COMPONENT FSM3;
FOR M_FSM3: FSM3 USE ENTITY work.FSM3(RTL);

-- Signaalit

SIGNAL T100ms, T2s, T600s: std_logic;
SIGNAL sel, load, beep, pwronoff, meas_rdy: std_logic;
SIGNAL ADCout:      std_logic_vector(6 downto 0);
SIGNAL BCD3:        std_logic_vector(11 downto 0);

BEGIN -- ARCHITECTURE
beep_led <= beep;

M_timer100ms: Timer100ms PORT MAP (
    clk=>clk,
    reset=>reset,
    tmr=>T100ms
    );
M_timer2s: Timer2s PORT MAP (
    clk=>T100ms,
    reset=>reset,
    tmr=>T2s
    );
M_timer600s: Timer600s PORT MAP (
    clk=>T2s,
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    reset=>reset,
    tmr=>T600s
    );
M_BCD37SEG: BCD37SEG PORT MAP (
    BCD3in=>BCD3,
    run=>pwronoff,
    digit0=>digit0,
    digit1=>digit1,
    digit2=>digit2
    );
M_display: display PORT MAP (
    ADCin=>ADCout,
    BCD37SEGout=>BCD3
    );
M_ADC: ADC PORT MAP (
    clk=>T100ms,
    T2s=>T2s,
    reset=>reset,
    load=>load,
    sel=>sel,
    COMPin=>not dinp,
    meas_rdy=>meas_rdy,
    ADCout=>ADCout
    );
M_FSM3: FSM3 PORT MAP (
    clk=>T100ms,
    reset=>reset,
    Cin(0)=>T2s,
    Cin(1)=>meas_rdy,
    Cin(2)=>T600s,
    Cin(3)=>not ONSW,
    Cout(0)=>load,
    Cout(1)=>sel,
    Cout(2)=>pwronoff,
    Cout(3)=>beep
    );
    
PROCESS (load, sel, pwronoff, beep)
BEGIN
dled <= load & sel & pwronoff & beep;
END PROCESS;

END ARCHITECTURE top_level_structure;
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Liite  2. adc/adc.vhd (AD-muunnos)

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;
USE ieee.numeric_std.ALL;
USE work.rom.ALL;

ENTITY ADC IS
PORT (
    clk, reset, load, sel, T2s, COMPin: in std_logic;
    meas_rdy:                           out std_logic;
    ADCout:                             out std_logic_vector(6 downto 
0)
    );
END ENTITY ADC;

ARCHITECTURE RTL OF ADC IS
BEGIN
PROCESS (clk, reset, load, sel, T2s)
VARIABLE cnt0: unsigned(2 downto 0);
VARIABLE cnt1: unsigned(6 downto 0);
VARIABLE run: std_logic;
BEGIN
    if reset = '0' then
        cnt0 := (others => '0'); -- 0..10s aikaraja
        cnt1 := (others => '0'); -- laskuri (ulostulo)
        run := '1';
    elsif load = '1' and rising_edge(clk) then
        cnt1 := "000000" & sel;
    elsif rising_edge(clk) and not (cnt0 = "111") then
        if COMPin = '0' and T2s = '1' then -- ei kasvanut 2 sekuntiin
            cnt0 := cnt0 + 1;
        elsif COMPin = '1' and not (cnt1 = "1111111") then
            cnt0 := (others => '0');
            cnt1 := cnt1 + 1;
        end if;
    end if;
    
    ADCout <= std_logic_vector(cnt1);
    
    if cnt0 = "101" then
        meas_rdy <= '1';
        run := '0';
    else
        meas_rdy <= '0';
    end if;
    
END PROCESS;
END ARCHITECTURE RTL;
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Liite 3. display/bcd7seg.vhd (BCD-muunnostaulukko)

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;

ENTITY BCD7SEG IS
PORT (
    BCDin: in std_logic_vector(3 downto 0);
    digit: out std_logic_vector(6 downto 0)
    );
END ENTITY BCD7SEG;

ARCHITECTURE RTL OF BCD7SEG IS
BEGIN
PROCESS (BCDin) IS
BEGIN
    case BCDin is
        when "0000" =>  digit <= "1000000";
        when "0001" =>  digit <= "1111001"; 
        when "0010" =>  digit <= "0100100"; 
        when "0011" =>  digit <= "0110000"; 
        when "0100" =>  digit <= "0011001"; 
        when "0101" =>  digit <= "0010010"; 
        when "0110" =>  digit <= "0000010"; 
        when "0111" =>  digit <= "1111000"; 
        when "1000" =>  digit <= "0000000"; 
        when "1001" =>  digit <= "0010000";
        when "1110" =>  digit <= "1000111"; -- L
        when "1101" =>  digit <= "0001001"; -- H 
        when others =>  digit <= "1111111";
    end case;
END PROCESS;
END ARCHITECTURE RTL;
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Liite 4. display/bcd37seg.vhd (7-segmenttimuunnin)

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;
USE work.rom.ALL;

ENTITY BCD37SEG IS
PORT (
    BCD3in:                 in std_logic_vector(11 downto 0);
    run:                    in std_logic;
    digit0, digit1, digit2: out std_logic_vector(6 downto 0)
    );
END ENTITY BCD37SEG;

ARCHITECTURE RTL OF BCD37SEG IS
BEGIN
PROCESS (BCD3in, run)
BEGIN
    if run = '1' then
        digit2 <= BCD7SEGROM(conv_integer(BCD3in(11 downto 8)));
        digit1 <= BCD7SEGROM(conv_integer(BCD3in(7  downto 4)));
        digit0 <= BCD7SEGROM(conv_integer(BCD3in(3  downto 0)));
    else
        digit2 <= BCD7SEGROM(15);
        digit1 <= BCD7SEGROM(15);
        digit0 <= BCD7SEGROM(15);
    end if;
END PROCESS;
END ARCHITECTURE RTL;
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Liite 5. display/display.vhd (7-segmenttinäyttö)

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;
USE work.rom.ALL;

ENTITY display IS
PORT (
    ADCin:          in std_logic_vector(6 downto 0);
    BCD37SEGout:    out std_logic_vector(11 downto 0)
    );
END ENTITY display;

ARCHITECTURE RTL OF display IS
BEGIN
PROCESS (ADCin)
BEGIN
    BCD37SEGout <= BCD37SEGROM(conv_integer(ADCin));
END PROCESS;
END ARCHITECTURE RTL;
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Liite 6. fsm/fsm3.vhd (Tilakone)

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;

ENTITY FSM3 IS
    
PORT (
    clk, reset:     in std_logic;
    Cin:            in std_logic_vector(3 downto 0);
    Cout:           out std_logic_vector(3 downto 0)
    );
END ENTITY FSM3;

ARCHITECTURE RTL OF FSM3 IS
TYPE state_type IS (S_888, S_reset, S_mittaa, S_piippaa, S_PWROFF);
SIGNAL state, next_state: state_type;
BEGIN
PROCESS (clk, reset, next_state) IS
BEGIN
    if reset = '0' then
        state <= S_888;
    elsif rising_edge(clk) then
        state <= next_state;
    end if;
END PROCESS;

--  Cin(0)=>T2s,
--  Cin(1)=>meas_rdy,
--  Cin(2)=>T600s,
--  Cin(3)=>ONSW,
--  Cout(0)=>load,
--  Cout(1)=>sel,
--  Cout(2)=>pwronoff,
--  Cout(3)=>beep
PROCESS (state, Cin) IS
BEGIN
    case state is
        when S_888      =>  if (Cin(0) or Cin(3)) = '1' then
                                next_state <= S_reset;
                            else
                                next_state <= S_888;
                            end if;
        when S_reset    =>  next_state <= S_mittaa;
        when S_mittaa   =>  if Cin(1) = '1' then
                                next_state <= S_piippaa;
                            elsif (Cin(3) or Cin(2)) = '1' then
                                next_state <= S_PWROFF;
                            else
                                next_state <= S_mittaa;
                            end if;
        when S_piippaa  =>  if Cin(2) = '1' then
                                next_state <= S_PWROFF;
                            elsif Cin(0) = '1' then
                                next_state <= S_mittaa;
                            else
                                next_state <= S_piippaa;
                            end if;
        when S_PWROFF   => next_state <= S_PWROFF;
    end case;
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END PROCESS;

PROCESS (state) IS
BEGIN
    case state is
        when S_888      => Cout <= "0101";
        when S_reset    => Cout <= "0111";
        when S_mittaa   => Cout <= "0100";
        when S_piippaa  => Cout <= "1100";
        when S_PWROFF   => Cout <= (others => '0');
    end case;
END PROCESS;
END ARCHITECTURE RTL;
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Liite 7.  timers/timer600s.vhd (600s ajastin)

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;
USE ieee.numeric_std.all;

ENTITY timer600s IS
PORT (
        clk, reset: in std_logic;
        tmr:        out std_logic
    );
END ENTITY timer600s;

ARCHITECTURE RTL OF timer600s IS
BEGIN
PROCESS(clk, reset) IS
VARIABLE cnt:   unsigned(8 downto 0);
BEGIN
    if reset = '0' then
        cnt := (others => '0');

    elsif rising_edge(clk) then
        if cnt = "100101011" then
            cnt := (others => '0');
        else
            cnt := cnt + 1;
        end if;
    end if;
    
    if cnt = "100101011" then
        tmr <= '1';
    else
        tmr <= '0';
    end if; 
END PROCESS;
END ARCHITECTURE RTL;
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Liite 8. timers/timer100ms.vhd (100ms ajastin)

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;
USE ieee.numeric_std.all;

ENTITY timer100ms IS
PORT (
        clk, reset: in std_logic;
        tmr:        out std_logic
    );
END ENTITY timer100ms;

ARCHITECTURE RTL OF timer100ms IS
BEGIN
PROCESS(clk, reset) IS
VARIABLE cnt:   unsigned(22 downto 0);
BEGIN
    if reset = '0' then
        cnt := (others => '0');

    elsif rising_edge(clk) then
        if cnt = "10011000100101100111111" then
            cnt := (others => '0');
        else
            cnt := cnt + 1;
        end if;
    end if;
    
    if cnt = "10011000100101100111111" then
        tmr <= '1';
    else
        tmr <= '0';
    end if; 
END PROCESS;
END ARCHITECTURE RTL;
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Liite 9. timers/timer2s.vhd (2s ajastin)

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;
USE ieee.numeric_std.all;

ENTITY timer2s IS
PORT (
        clk, reset: in std_logic;
        tmr:        out std_logic
    );
END ENTITY timer2s;

ARCHITECTURE RTL OF timer2s IS
BEGIN
PROCESS(clk, reset) IS
VARIABLE cnt:   unsigned(4 downto 0);
BEGIN
    if reset = '0' then
        cnt := (others => '0');

    elsif rising_edge(clk) then
        if cnt = "10011" then
            cnt := (others => '0');
        else
            cnt := cnt + 1;
        end if;
    end if;
    
    if cnt = "10011" then
        tmr <= '1';
    else
        tmr <= '0';
    end if; 
END PROCESS;
END ARCHITECTURE RTL;
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Liite 10. rom/rom.vhd (7-segmenttinäytöt segmentti- ja lämpötilamuunnostaulukko)

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;
USE work.rom.ALL;
--
PACKAGE ROM is

CONSTANT rom_width: integer:=12;
CONSTANT rom_length: integer:=128;
SUBTYPE rom_word is std_logic_vector(rom_width-1 downto 0);
TYPE rom_table is array(0 to rom_length-1) of rom_word;

TYPE BCD7SEGtype IS array(0 to 15) OF std_logic_vector(6 downto 0);
CONSTANT BCD7SEGROM: BCD7SEGtype := (
    "0000001", -- 0
    "1001111", -- 1
    "0010010", -- 2
    "0000110", -- 3
    "1001100", -- 4
    "0100100", -- 5
    "0100000", -- 6
    "0001111", -- 7
    "0000000", -- 8
    "0000100", -- 9
    "1111111", -- 10
    "1111111", -- 11
    "1111111", -- 12
    "1001000", -- H
    "1110001", -- L
    "1111111"
);

--
CONSTANT BCD37SEGROM: rom_table := rom_table'(
    "100010001000",
    "111111111110", -- "  L"
    --
    -- 32C
    "001100100000",
    "001100100001",
    "001100100010",
    "001100100011",
    "001100100100",
    "001100100101",
    "001100100110",
    "001100100111",
    "001100101000",
    "001100101001",
    -- 33C
    "001100110000",
    "001100110001",
    "001100110010",
    "001100110011",
    "001100110100",
    "001100110101",
    "001100110110",
    "001100110111",
    "001100111000",
    "001100111001",
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    -- 34C
    "001101000000",
    "001101000001",
    "001101000010",
    "001101000011",
    "001101000100",
    "001101000101",
    "001101000110",
    "001101000111",
    "001101001000",
    "001101001001",
    -- 35C
    "001101010000",
    "001101010001",
    "001101010010",
    "001101010011",
    "001101010100",
    "001101010101",
    "001101010110",
    "001101010111",
    "001101011000",
    "001101011001",
    -- 36C
    "001101100000",
    "001101100001",
    "001101100010",
    "001101100011",
    "001101100100",
    "001101100101",
    "001101100110",
    "001101100111",
    "001101101000",
    "001101101001",
    -- 37C
    "001101110000",
    "001101110001",
    "001101110010",
    "001101110011",
    "001101110100",
    "001101110101",
    "001101110110",
    "001101110111",
    "001101111000",
    "001101111001",
    -- 38C
    "001110000000",
    "001110000001",
    "001110000010",
    "001110000011",
    "001110000100",
    "001110000101",
    "001110000110",
    "001110000111",
    "001110001000",
    "001110001001",
    -- 39C
    "001110010000",
    "001110010001",
    "001110010010",
    "001110010011",
    "001110010100",
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    "001110010101",
    "001110010110",
    "001110010111",
    "001110011000",
    "001110011001",
    -- 40C
    "010000000000",
    "010000000001",
    "010000000010",
    "010000000011",
    "010000000100",
    "010000000101",
    "010000000110",
    "010000000111",
    "010000001000",
    "010000001001",
    -- 41C
    "010000010000",
    "010000010001",
    "010000010010",
    "010000010011",
    "010000010100",
    "010000010101",
    "010000010110",
    "010000010111",
    "010000011000",
    "010000011001",
    -- 42C
    "010000100000",
    
    "111111111101", -- "  H"
    "111111111101", -- "  H"
    "111111111101", -- "  H"
    "111111111101", -- "  H"
    "111111111101", -- "  H"
    "111111111101", -- "  H"
    "111111111101", -- "  H"
    "111111111101", -- "  H"
    "111111111101", -- "  H"
    "111111111101", -- "  H"
    "111111111101", -- "  H"
    "111111111101", -- "  H"
    "111111111101", -- "  H"
    "111111111101", -- "  H"
    "111111111101", -- "  H"
    "111111111101", -- "  H"
    "111111111101", -- "  H"
    "111111111101", -- "  H"
    "111111111101", -- "  H"
    "111111111101", -- "  H"
    "111111111101", -- "  H"
    "111111111101", -- "  H"
    "111111111101", -- "  H"
    "111111111101", -- "  H"
    "111111111101"  -- "  H"
    );
END PACKAGE ROM;
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