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TIIVISTELMÄ 

 

Diplomityössä tutkittiin suurella taajuudella pulssitettavaan kapeaan 

laserpulssiin sekä aikaportitettuun single-photon -ilmaisimeen perustuvan 

lasertutkan toteutettavuutta ja suorituskykyä. Tutkimuksessa toteutettiin 

lasertutkan lähetinvastaanotin, jolle suoritettiin verifiointi- ja 

suorituskykymittaukset. Lähettimessä hyödynnettiin puolijohdelaserilla 

tuotettujen energialtaan nJ- sekä puoliarvoleveydeltään 100 ps -luokan 

laserpulsseja sekä vastaanottimessa digitaalista CMOS SPAD -ilmaisinta. 

Puolijohdelaserin herätteenä käytettiin puoliarvoleveydeltään nanosekunti- ja 

amplitudiltaan ampeeriluokan virtapulsseja. Virtapulssitinelektroniikassa 

käytettiin nopeaa MOSFET-transistoria virtapulssitintopologian edellyttämänä 

kytkimenä. Lasertutkan pulssitustaajuusalue oli 100 - 1000 kHz. 

Lähettimelle suoritetuilla mittauksilla tutkittiin toteutetun virtapulssittimen 

tuottamien virtapulssien ominaisuuksia sekä eräiden bulk- ja yhden 

kvanttikaivolaserrakenteen optisia vasteita kyseisille virtapulssiherätteille. 

Laserrakenteen aktiivisen tilavuuden koosta riippuen optisten pulssien maksimi 

tehot vaihtelivat välillä 2 - 12 W ja puoliarvoleveydet 80 - 130 ps. TOF-

etäisyysmittausjärjestelmälle 100 kHz pulssitustahdilla suoritetuilla 

aikavälimittauksilla määritettiin vastaanottimen hyötyfotoni-ilmaisutahti, jota 

verrattiin tutkayhtälön antamaan teoreettiseen tulokseen. Mittausetäisyyksillä 

24,5 m ja 50 m saatujen mittaustulosten ja tutkayhtälön välillä havaittiin selkeä 

yhdenmukaisuus. Järjestelmän kertamittaustarkkuuden määrittävä mittaus 

antoi vastaanotetun optisen pulssin puoliarvoleveydeksi 150 ps vastaten 22 mm 

erottelukykyä. Walk-virhe –mittaustulokset osoittivat SPAD-ilmaisimen 

etäisyysmittaustuloksiin vaikuttavan systemaattisen virhelähteen 

mittauskohteiden erilaisten heijastuskertoimien vaikutuksesta olevan 60 mm. 

Voimakkaassa taustavalaistuksessa suoritettujen aikaportitusmittausten 

tuloksista nähdään 10 ns etäisyydelle hyötypulssin etureunasta asetetun 

aikaportin yli 600-kertainen parannus vastaanottimen hyötypulssi-

ilmaisutodennäköisyyteen 308 ns etäisyydelle hyötypulssin etureunasta 

asetettuun aikaporttiin verrattuna. 

Lasertutkan vastaanottimen toteutuksessa käytetyn CMOS 

SPAD -ilmaisimen toimivuus ja suorituskyky osoittivat CMOS-prosessilla 

toteutettavan kompaktin TOF-etäisyysmittausjärjestelmän olevan käytännön 

sovelluksissa mahdollinen. Suorituskykymittaustulokset osoittivat lasertutkan 

senttimetriluokan mittaustarkkuuden kymmenien ja jopa satojen metrien 

mittausetäisyydellä. 

 

Avainsanat: laserpulssitin, CMOS SPAD, time-of-flight, pulssin 

kulkuaikamittaus. 
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ABSTRACT 

 

The master's thesis work studied feasibility and performance of the laser radar 

utilizing high pulsing rate narrow laser pulsing and the single-photon detector. 

The research was performed by implementing a laser radar tranceiver and by 

performing measurements for it's verification and performance. A nJ of energy 

and 100 ps of FWHM range laser pulses produced by a specially constructed 

semiconductor laser in the transmitter and digital CMOS SPAD detector in the 

receiver were applied. A current pulser electronics generating a ns of FWHM 

and ampere of amplitude range current pulse stimulus driving the 

semiconductor laser utilized fast MOSFET transistor as switch required by 

current pulser circuit. The applied pulsing frequency was between 100 and 1000 

kHz. 

The transmitter measurements were performed to define characteristics of 

the current pulse produced by the designed current pulser and certain bulk and 

quantum well laser chip constructions' optical responses to above current pulse 

stimuli. Depending on the laser chip active volume size, optical pulse peak 

power was from 2 to 12 W and FWHM from 80 to 130 ps. Applied 100 kHz 

pulsing rate time interval measurements of TOF-distance measurement system 

were performed to define the efficiency rate of the photon detection of the 

receiver which was compared to the result derived from lidar equation. The 

measurement results and lidar equation results were of the same size at 

measurement distances of 24,5 m and 50 m. The single-shot precision 

measurement of the distance measurement system result provided optical pulse 

FWHM of 150 ps equating 22 mm distance measurement resolution. Walk-error 

measurement result of 60 mm demonstrated SPAD detector’s inherent 

systematic error source due to target's surface varying reflectivity affecting 

distance measurement results. Laser radar time interval measurements 

influenced by intense background light demonstrated setting of the time-gate 

front edge at 10 ns advance of the optical pulse resulted above 600-fold increase 

compared to the time-gate front edge at 308 ns advance of the optical pulse. 

Functionality and performance characteristics of implemented laser radar 

approved compact CMOS process implemented TOF-distance measurement 

system being conceivable in practical applications. Performance measurement 

results demonstrated centimetre accuracy distance measurement results within 

tens and even hundreds of metres of distance. 

 

Key words: laser pulser, CMOS SPAD, time-of-flight measurement. 
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ALKULAUSE 

 

Diplomityön tarkoituksena oli tutkia suurella taajuudella pulssitettavaan leveydeltään 

100 ps -luokan laserpulssiin sekä CMOS SPAD-ilmaisimeen perustuvan lasertutkan 

toteutettavuutta ja suorituskykyä. Tutkimuksessa toteutettiin lasertutkan 

lähetinvastaanotin, jolle suoritettiin verifiointi- ja suorituskykymittaukset. Työ 

suoritettiin Oulun yliopiston sähkötekniikan osaston elektroniikan laboratoriossa 

osana Tekes:n TUTLI -hanketta nimeltään Navigation and Remote Sensing 

Technologies and Possibilities related to Future Cars and their Autonomous Driving 

Sensor Technologies. Työn rahoituksesta vastasivat Tekes:n lisäksi myös Suomen 

Akatemia. 

Haluan esittää kiitoksen työn valvojalle Juha Kostamovaaralle mahdollisuudesta 

suorittaa diplomityö elektroniikan laboratoriossa mielenkiintoisen aiheen parissa 

sekä kaikesta saamastani ohjauksesta ja tuesta. Lisäksi haluan kiittää kaikkia työni 

edistämiseen osallistuneita elektroniikan laboratorion työntekijöitä, joista maininnan 

ansaitsevat veljekset Nissinen, Kari Määttä, Lauri Hallman, Brigitte Lanz, Harri 

Rapakko ja Matti Polojärvi. Erityinen kiitos kuuluu myös työn rahoittajille. 

Lopuksi haluan vielä esittää sydämelliset kiitokset vanhemmilleni Eija ja Jussi 

Huikarille sekä isovanhemmilleni Siiri Huikarille ja Lauri Huikarille kaikesta 

saamastani tuesta perusteellisten opintojeni aikana. 
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

 

APD Läpivyörydiodi (Avalanche Diode) 

CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor 

DRC Pimeäliipaisutahti (Dark Count Rate) 

FWHM Jakautuman puoliarvoleveys (Full Width Half Maximum) 

IC Integroitu piiri 

LVPECL Low Voltage Positive Emitter Coupled Logic 

MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor 

OEC Optoelektroninen muunnin (Opto-Electro Converter) 

PDE Fotonin ilmaisuhyötysuhde (Photon Detection Efficiency) 

PIN p-intrinsinen-n –tyypin puolijohde 

QW Kvanttikaivo (Quantum Well) 

SNR Signaali-kohinasuhde 

SPAD Single Photon Avalanche Diode 

TAC Aika-amplitudimuunnin 

TDC Aika-digitaalimuunnin 

TOF Lentoaika (Time of flight) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. JOHDANTO 

 

Etäisyyksien määrittäminen erilaisilla mittausetäisyyksillä, riittävällä tarkkuudella ja 

nopeudella on keskeisessä asemassa useilla tieteellisen tutkimuksen ja tekniikan 

sovellusten aloilla. Teollisuudessa etäisyydenmittaussovelluksia käytetään 

esimerkiksi säiliöiden sisältämän aineen määrän arvioinnissa sekä fyysisten 

kappaleiden 3D-kuvauksessa. Rakennustekniikan useista mittaussovelluksista 

voidaan mainita entisöintisuunnittelussa käytettävät apuvälineet. Liikenteessä 

etäisyystietoa voidaan soveltaa törmäyksenestojärjestelmissä, ajoneuvojen nopeuden 

määrittämisessä ja liikenteen valvonnassa. Tieteellinen tutkimus käyttää 

etäisyystietoa esimerkiksi maanmittauksessa, maantieteessä maankuoren liikkeiden 

mittauksissa ja tähtitieteessä. [1, 2] 

Perinteisiin mekaanisiin mittausmenetelmiin ja -välineisiin verrattuna optiset 

etäisyysmittausjärjestelmät tarjoavat mahdollisuuden suorittaa etäisyyden määritys 

nopeasti ilman fyysistä kontaktia mittauskohteeseen sekä mittausetäisyyksillä, jotka 

perinteisillä mittausmenetelmillä osoittautuvat työläiksi tai mahdottomiksi. 

Esimerkkeinä perinteisillä mittausvälineillä vaikeasti mitattavista kohteista ovat 

kuumat sekä nestemäiset ja kaasumaiset kohteet sekä kaukaiset kohteet esimerkiksi 

kuun kiertorataa tutkittaessa [2, 3]. Elektronisista etäisyysmittausmenetelmistä 

radiotaajuustutkaan verrattuna optisella etäisyysmittausjärjestelmällä voidaan 

saavuttaa mittausten merkittävästi parempi avaruudellinen erottelukyky optisen 

keilan ollessa helppo kollimoida [4]. 

Eräs vaihtoehto optisen etäisyysmittausjärjestelmän toteuttamiseksi on pulssitettu 

TOF-etäisyysmittausjärjestelmä. Etäisyyden mittaaminen perustuu optisen pulssin 

tunnettuun etenemisnopeuteen väliaineessa sekä pulssin optisesta lähettimestä 

kohteen kautta optiselle vastaanottimelle kuluvan kulkuajan määrittämiseen. Suurella 

taajuudella tuotettu optinen pulssijono mahdollistaa useiden peräkkäisten mittauksien 

suorittamisen lyhyessä ajassa ja siten suuremman tarkkuuden mittaustulosten 

satunnaisen virheen minimoituessa mittaustulosten keskiarvoistuksella [5]. 

Tässä diplomityössä tutkitaan optisessa lähettimessä hyödynnettävän suurella 

taajuudella pulssitettavan puolijohdelaserin tuottamaan puoliarvoleveydeltään 

kapeaan (~100 ps), suurienergiseen (~1 nJ) laserpulssiin sekä optisen vastaanottimen 

yksittäisen fotonin ilmaisuun kykenevään CMOS SPAD-ilmaisimeen (Single Photon 

Avalanche Diode) perustuvan pulssitetun TOF-etäisyysmittausjärjestelmän 

CMOS-prosessitoteutettavuutta ja suorituskykyä. Kyseisen laserlähettimen 

yksinkertaisen pulssituselektroniikkavaatimuksen sekä laserin keilan pienen 

divergenssin ja sen edellyttämän pienikokoisen lähettimen linssin sekä 

vastaanottimen SPAD-ilmaisimen edellyttämän yksinkertaisen vastaanotinkanavan 

puolesta kyseistä teknologiaa hyödyntävältä lähetinvastaanottimelta voidaan odottaa 

kohtuullista hintaa ja kompaktia kokoa. Aiempien alustavien mittaustulosten 

perusteella kapeaa laserpulssia ja kaupallista SPAD-ilmaisinta hyödyntävällä 

lähetinvastaanotinyhdistelmällä voidaan etäisyysmittauksessa Lambertin-kohteisiin 

saavuttaa senttimetriluokan mittaustulosten hajonta ja tarkkuus kymmeniin tai 

satoihin metreihin mittausajan ollessa sekunnin osia [5]. 
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2. PULSSITTAVA TOF-LASERETÄISYYSMITTAUS 

 

2.1. TOF-etäisyysmittausjärjestelmän rakenne ja toiminta 

 

Pulssittavan TOF-etäisyysmittausjärjestelmän toiminnallinen lohkokaavio on esitetty 

Kuvassa 1. Järjestelmä sisältää pulssittavan optisen lähettimen, optisena 

vastaanottimena toimivan valoilmaisimen, lähettimen ja vastaanottimen optiikan, 

aikavälimittausjärjestelmän sekä laskentayksikön. Tässä työssä 

lähetinvastaanottimella tarkoitetaan optista lähetintä, vastaanotinta sekä niiden 

optiikkaa. 

 

 

 

Kuva 1. TOF-etäisyysmittausjärjestelmä. 

 

Pulssitettu TOF-etäisyysmittaus perustuu optisen pulssin kulkuajan 

määrittämiseen lähettimeltä kohteen kautta vastaanottimelle. Tunnettaessa optisen 

pulssin kulkuaika ja optisen pulssin etenemisnopeus kyseisessä väliaineessa voidaan 

kohteen etäisyys lähetinvastaanottimesta määrittää kaavan (1) avulla. [6] 

 

 
       

  

 
 

 

(1) 

   = lähetinvastaanottimen ja kohteen välinen etäisyys 

    optisen pulssin nopeus väliaineessa 

   = optisen pulssin kulkuaika optiselta lähettimeltä vastaanottimelle 

 

Etäisyysmittaustapahtuma alkaa lähettimen emittoitua optisen pulssin. 

Aikavälimittauksen käynnistävä start-signaali saadaan ilmaisemalla optinen pulssi 

lähettimen välittömässä läheisyydessä tai optisen pulssin generoivasta 

elektroniikasta. Optinen pulssi etenee väliaineessa kohteeseen, jonka pinnalla 

tapahtuneen heijastuksen seurauksena osa pulssin energiasta heijastuu takaisin 

optiselle vastaanottimelle. Aikavälimittauksen pysäyttävä stop-signaali saadaan 

vastaanottimelta sen valoilmaisimen havaittua kohteesta ilmaisimelle heijastuneen 

pulssin fotoneja. Aikavälimittausjärjestelmä määrittää start- ja stop-signaalien 
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välisen aikaeron eli optisen pulssin kulkuajan. Laskentayksikkö määrittää mitattavan 

etäisyyden optisen pulssin kulkuajan ja etenemisnopeuden avulla. [6] 

Etäisyysmittaustapahtuman teoreettisena perustana toimii kaavassa (2) esitetty 

lidar-funktio eli tutkayhtälö. Yhtälö esittää etäisyydellä   olevasta Lambertin 

säteilijän tavoin käyttäytyvästä kohteesta ilmaisimelle tulevan tehon sekä alla 

esitettyjen mittausjärjestelmän parametrien välisen riippuvuuden. [7] 

 

 
 ( )   

  
    

        

 

(2) 

 ( ) = signaalin teho etäisyydellä Z kohteesta 

   = lähettimen teho 

   = vastaanottimen optiikan aukon ala 

  = kohteen diffuusiheijastuskerroin 

  = lähetin- ja vastaanotin optiikoiden hyötykerroin 

 

Pulssittavan TOF-etäisyysmittausjärjestelmän mittausvirheet aiheutuvat osaltaan 

lähetinvastaanottimen epäideaalisuuksien aiheuttamista lentoajan määrittämiseen 

liittyvistä mittausvirheistä. Lähetinvastaanotin sisältää useita erilaisia virhelähteitä, 

jotka ovat luonteeltaan sekä systemaattisia että satunnaisia. Systemaattista 

mittausvirhettä aiheuttaa optisen vastaanottimen ominaisuuksista johtuva optisen 

pulssin ilmaisuhetken vaihtelu vastaanotetun pulssin intensiteetin vaihdellessa. 

Tyypillisesti ilmaisuhetki aikaistuu intensiteetin kasvaessa. Ilmaisuhetken 

systemaattisesta vaihtelusta aiheutuvasta mittausvirheestä käytetään nimitystä walk-

virhe. [8] 

Etäisyysmittausjärjestelmä sisältää useita erillisiä satunnaisen virheen lähteitä. 

Optisen pulssin äärellisestä leveydestä aiheutuva fotonien ilmaisuhetken vaihtelu 

aiheuttaa epävarmuutta mittaustuloksiin. Ilmaisin voi havaita minkä tahansa optisen 

pulssin fotonin aikatasossa ja esimerkiksi puoliarvoleveydeltään 67 ps aikatason 

optisesta pulssista aiheutuu 10 mm epävarmuus yksittäisen pulssin avulla saatavaan 

mittaustulokseen [5]. Myös optisessa vastaanottimessa käytettävän valoilmaisimen 

vaste sisältää satunnaista fotoni-ilmaisun aikavälivaihtelua. Optisen pulssin 

äärellisestä leveydestä sekä ilmaisimen vasteesta aiheutuvien satunnaisten virheiden 

lisäksi aikavälimittauksen käynnistävän ja pysäyttävän signaalien generoiva 

elektroniikka aiheuttaa etäisyysmittausjärjestelmään satunnaista ajoitusvaihtelua 

kuten myös aikavälimittausjärjestelmä. [1] 

Optisen pulssin ilmaisuhetken satunnaiseen vaihteluun viitataan yleistermillä 

jitteri. Jitteri ilmenee ilmaisimen näkemän optisen pulssin leveyden ja siitä seuraavan 

mittaustulosten hajonnan kasvuna. Mittausjärjestelmän kokonaisjitteriä voidaan 

arvioida kaavan (3) avulla tunnettaessa sen osajitterit. [5] 
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      √     

        
       

  

 

 

(3) 

      = optisen pulssin leveydestä aiheutuva jitteri 

      = optisen ilmaisimen vasteen sisältämä jitteri 

      = järjestelmän elektroniikan sisältämä jitteri 

 

Mittaustuloksissa esiintyvän satunnaisen kohinan aiheuttamaa mittaustuloksen 

epävarmuutta lisäävää vaikutusta voidaan pienentää keskiarvoistamalla useita 

erillisiä mittaustuloksia. Erillisten mittaustulosten lukumäärän ollessa   sekä 

yksittäisen mittaustuloksen hajonnan ollessa  , voidaan kokonaisvirhettä    arvioida 

kaavan (4) avulla. [1] 

 

     
 

√ 
 

 

(4) 

Optisen mittausjärjestelmän mittausetäisyydet voivat vaihdella muutamista 

metreistä useisiin kilometreihin. Tutkayhtälön mukaisesti vastaanottimelle kohteesta 

heijastuvan optisen signaalin teho on kääntäen verrannollinen mittausetäisyyden 

neliöön, josta seuraa vastaanotetun tehon merkittävä pieneneminen etäisyyden 

kasvaessa. Lisäksi eritavalla heijastavat kohteet sekä kohteen pinnan orientaatio 

vastaanottimeen nähden voivat aiheuttaa suurta vaihtelua ilmaisimelle tulevan 

signaalin voimakkuudessa. Näistä tekijöistä johtuen vastaanottimen ilmaisimen tulee 

kyetä ilmaisemaan myös hyvin heikkoja optisia signaaleja satunnaisen kohinan 

seasta vastaanotettavan optisen signaalin dynamiikan ollessa kokoluokkaa 1:10 000. 

[8] 

2.2. Kapeaan laserpulssiin ja single-photon -ilmaisuun perustuva 

TOF-etäisyysmittausjärjestelmä 

 

Optisen pulssin generoivalla enhanched gain-switching -tekniikkaan perustuvalla 

puolijohdelaserilla voidaan generoida yksittäisiä watti- ja ps-luokan laserpulsseja. [9] 

Kyseiset laserpulssin ominaisuudet ovat toivottuja TOF-

etäisyysmittausjärjestelmässä tehon ollessa riittävä kymmenien ja jopa satojen 

metrien mittausetäisyydelle sekä pulssin leveyden kaventumisen pienentäessä 

yksittäisen etäisyysmittaustuloksen sisältämää epävarmuutta. 

TOF-etäisyysmittausjärjestelmän optisessa vastaanottimessa mittauskohteesta 

heijastuneiden fotonien havaitsemiseksi hyödynnetään valolle herkkää elektronista 

ilmaisinta. Perinteisesti käytetty ilmaisin on valomonistinputki, joka on herkkä 

fotoni-ilmaisin, mutta jonka fyysinen toteutus on kookas, kömpelö ja kallis. Nykyisin 

etäisyysmittaussovelluksissa tyypillisesti käytössä olevat puolijohteilla toteutetut 

ilmaisimet ovat PIN- ja APD-diodit. Näistä vaihtoehdoista APD on potentiaalisempi 

erityisesti heikkojen signaalien ilmaisussa sen toimintamekanismiin liittyvän 

fotoni-ilmaisuherkkyyttä parantavan sisäisen vahvistuksensa ansiosta. [1] 

Eräs potentiaalinen puolijohdeilmaisinvaihtoehto käytettäväksi 

TOF-etäisyysmittausjärjestelmässä on yksittäisten fotonien ilmaisun mahdollistava 
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SPAD-ilmaisin. Herkkyys sekä fotoni-ilmaisumekanismiin liittyvästä 

läpilyönti-ilmiöstä aiheutuva logiikkatasoinen lähtösignaali, jonka jitteri on 

luontaisesti pieni, tekevät SPAD-ilmaisimesta potentiaalisen vaihtoehdon 

käytettäväksi optisessa vastaanottimessa. SPAD-ilmaisimen vahvuuksia analogiseen 

APD-ilmaisimeen verrattuna ovat sen vastaanotinkanavan kohinatasoon 

rajoittumaton läpilyöntimekanismiin perustuva fotoni-ilmaisu, digitaalinen 

lähtösignaali, joka yksinkertaistaa merkittävästi vastaanotinkanavan suunnittelua 

eliminoimalla ilmaisimen laajan dynaamisen alueen lähtösignaalien heikkojen 

signaalien vahvistustarpeen sekä SPAD-diodin toiminnan edellyttämä merkittävästi 

alhaisempi breakdown-jännite. Lisäksi walk-virhe minimoituu SPAD-ilmaisimen 

toimiessa single-photon -moodissa. SPAD-ilmaisin on standardinmukaiseen 

CMOS-prosessiin sopiva mahdollistaen siten monipuoliset 

integrointimahdollisuudet. [1] 

Optisen lähettimen tuottamaan tehokkaaseen, ajallisesti kapeaan ja suurella 

taajuudella pulssitettavaan laserpulssiin sekä SPAD-ilmaisimella varustettuun 

optiseen vastaanottimeen perustuvalla optisella lähetinvastaanottimella voidaan 

saavuttaa senttimetriluokan mittaustarkkuus mittausetäisyyden ollessa kymmeniä ja 

jopa satoja metrejä. [1] 

 

2.3. TOF-etäisyysmittausjärjestelmän optiikka 

 

Optisen keilan kollimointiin liittyvä säteiden divergenssi on esitetty Kuvassa 2 

polttopisteessä olevasta esineestä   äärettömän kauas linssistä fokusoidun kuvan 

avulla. Kulma   voidaan määrittää kaavan (5) avulla tunnettaessa linssin polttoväli   

sekä esineen korkeus  . Esineen näkemä tasokulma voidaan määrittää kaavan (6) 

avulla tunnettaessa kulma  . [10] 

 

 

Kuva 2. Säteiden divergenssi äärettömään fokusoidun yhden linssin järjestelmässä. 
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 ⁄

 
     

 

(5) 

 

 
        

  

 
    

(6) 

 

  = esineen korkeus 

  = linssin polttoväli 

    = esineen näkemä tasokulma 

 

Lähetetyn optisen pulssin fotonien havaitsemiseksi tulee vastaanottimen optiikan 

kerätä sille kohteesta heijastuneet fotonit sen polttopisteessä olevalle 

valoilmaisimelle. Kuvassa 3 on esitetty lähettimestä ilmaisimelle kytkeytyvän 

energian maksimoiva kaavakuva, jossa lähettimen ja vastaanottimen keilat ovat 

kohdistettuna täsmälleen päällekkäin kohteen pinnalla. 

 

 

 
 

Kuva 3. Lähetinvastaanottimen keilojen kohdistaminen. 
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3. PUOLIJOHDELASER JA VIRTAPULSSITIN 
 

3.1. Puolijohdelaser 

 

Voimakkaasti saostettuun puolijohdemateriaaliin perustuvan laserin laseremission 

edellytyksenä ovat pn-rajapinnassa aikaansaatu populaatioinversio sekä optisen 

takaisinkytkennän aikaansaama optinen resonanssi. Puolijohteen pn-rajapinnan 

populaatioinversio syntyy johtavuus- ja valenssikaistan energiatilojen    ja 

   läheisyydessä olevien energiatilojen välille pn-rajapinnan elektronien enemmistön 

miehittäessä johtavuuskaistan    lähellä olevat energiatilat valenssikaistan    lähellä 

olevien energiatilojen sijasta. Populaatioinversiossa olevaa pn-rajapintaa kutsutaan 

aktiiviseksi alueeksi ja se toimii optisena vahvistimena alueelle tulevan fotonin ja 

alueen elektronien välisen vuorovaikutuksen aiheuttaen todennäköisemmin 

stimuloidun fotoniemission kuin fotonin absorption. Puolijohdelaserdiodin 

populaatioinversion saavuttaminen ja ylläpitäminen edellyttää varauksenkuljettajien 

pumppamisen pn-rajapinnan yli riittävän suuren biasjännitteen vaikuttaessa. [11] 

Populaatioinversion lisäksi laseremissio edellyttää optisen resonanssin 

stimuloidun emission intensiteetin kasvattamiseksi. Resonanssin aikaansaamiseksi 

hyödynnetään lasersiruun muodostettua optista onteloa, jonka sisällä heijastelevat 

fotonit aiheuttavat lisää saman aallonpituuden omaavaa stimuloitua fotoniemissiota 

kasvattaen säteilyn intensiteettiä ontelossa ja tuottaen siten laserin lähtöön jatkuvan 

koherentin laseremission. [11] 

Kullekin laserrakenteelle ominainen laseremission edellyttämä kynnysvirta-arvo 

määräytyy injektiovirrasta, jolla pumpattuna optinen vahvistus pn-rajapinnassa 

ylittää optisen ontelon aiheuttamat fotonihäviöt. Toisin sanoen kynnysvirta-arvoa 

suuremmilla injektiovirran arvoilla pn-rajapinta saavuttaa populaatioinversion ja 

toimii optisena vahvistimena. Laseremission kynnysvirta-arvoa pienemmillä 

injektiovirran arvoilla laserdiodin emittoima säteily on seurausta pn-rajapinnan 

spontaanista emissiosta eikä laseremissioon tarvittavasta stimuloidusta emissiosta. 

Tällöin lasersiru toimii tavallisen ledin tavoin. Kynnysvirta-arvo on 

lämpötilariippuvainen ja lämpötilan noustessa laseremission kynnysvirta-arvo kasvaa 

jyrkästi pienentäen aktiivisen alueen optista vahvistusta sekä optisen vasteen 

amplitudia. [9, 11] 

Ajallisesti lyhytkestoisten laserpulssien tuottamista varten kehitetyn 

erikoisrakenteisen puolijohdelaserin yksittäinen laserpulssi muodostuu rakenteelle 

ominaisen viiveen kuluttua pn-rajapinnan varauksenkuljettajatiheyden laserointiin 

vaadittavan kynnysarvon ylittymisestä. Laserpulssin amplitudi on suoraan 

verrannollinen emissiohetkellä aktiiviselle alueelle kertyneiden 

varauksenkuljettajatiheyden kynnysarvon ylittävien varauksenkuljettajien 

kokonaislukumäärään ja siten aktiivisen alueen tilavuuteen. Myös laserpulssin 

ajallinen leveys on riippuvainen aktiivisen alueen dimensioista ja erityisesti sen 

pituudesta. Käynnistyneen laserpulssin emission myötä aktiivisen alueen 

varauksenkuljettajien lukumäärä pienenee lopulta kynnysarvon alapuolelle, jonka 

seurauksena aktiivisen alueen laseremissio päättyy. Riittävän pienen 

injektiovirtapulssin amplitudin ja leveyden vaikutuksesta laseremission jälkeinen 

injektiovirtapulssista johtuva varauksenkuljettajien kokonaislukumäärän kasvu ei 



 

 

15 

kuitenkaan ole riittävä laseremission kynnysarvon saavuttamiseen laserpulssin 

jäädessä yksittäiseksi. Yksittäisen laserpulssin muodostuminen on havainnollistettu 

Kuvassa 4 optisen pulssin hetkellisen tehon, injektiovirran amplitudin sekä aktiivisen 

alueen varauksenkuljettajatiheyden välisen aikatasoriippuvuuden avulla. Käyrä 3’ 

esittää pn-rajapinnan teoreettisen varauksenkuljettajatiheyden ilman laseremissiota ja 

käyrä 3 laseremission tapahtuessa. [9] 

 

 

Kuva 4. Yksittäisen optisen pulssin muodostuminen. 

 

Mikäli erikoisrakenteisen puolijohdelaserin tuottaman laserpulssin emission 

jälkeen injektiovirtapulssin amplitudi ja leveys ovat edelleen riittävät kasvattamaan 

aktiivisen alueen varauksenkuljettajatiheyden uudelleen optisen emission 

edellyttämää kynnysarvoa suuremmaksi, on seurauksena optinen jälkipulssi. 

Jälkipulssin syntymistä on havainnollistettu Kuvassa 5. Jälkipulssi leventää 

lähettimen optista vastetta aikatasossa heikentäen siten TOF-sovelluksen tarkkuutta 

kasvattamalla havaittujen pulssin fotonien saapumisaikavaihtelua vastaanottimella. 

Jälkipulssin ilmenemisen ehkäisemiseksi injektiovirtapulssin tulee olla ajallisesti 

kapea jyrkällä laskevalla reunalla sekä optisen pulssin generoitumisen tulisi tapahtua 

virtapulssin laskevalla reunalla. Edellä mainittujen menetelmien tavoitteena on 

varauksenkuljettajatiheyden pitäminen laseremission edellyttämän kynnysarvon 

alapuolella ensimmäisen laserpulssin ilmenemisen jälkeen. Käytössä olevat keinot 

tavoitteen saavuttamisessa ovat laserrakenteen ja virtapulssittimen huolellinen 

suunnittelu [9]. 

Toinen erikoisrakenteisen puolijohdelaserin tuottaman laserpulssin leveyttä 

kasvattava ilmiö johtuu oletettavasti laserdiodin tuottamien pitkittäisten ja 

poikittaisten moodien vaihtelevasta ajallisesta dynamiikasta, joka ilmenee muun 

muassa optisen pulssin laskevalla reunalla esiintyvänä vaimenevana pulssituksena eli 

jälkioskillaationa. 
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Kuva 5. Optisen jälkipulssin muodostuminen. 

3.2. Virtapulssitin 

 

Laserpulssiin perustuvat pulssitetut TOF-sovellukset edellyttävät halutun 

mittausetäisyyden ja mittaustarkkuuden saavuttamiseksi riittävän tehokasta ja 

ajallisesti kapeaa laserpulssia. Kapean ja tehokkaan laserpulssin toteutus edellyttää 

tarkkaan määritetyn virtapulssiherätteen ajallisesti lyhyen populaatioinversion 

aikaansaamiseksi puolijohdelaserin pn-rajapinnassa. Seuraavassa käsitellään erästä 

virtapulssitintopologiaa amplitudiltaan ja leveydeltään soveliaiden virtapulssien 

tuottamiseksi. 

Kondensaattoriin aikaansaadun varauksen nopeaan purkamiseen perustuva 

virtapulssitintopologia on esitetty Kuvassa 6. Rakenteeseen kuuluvat latausvastus 

     , kondensaattori  , latausdiodi  , parasiittinen kokonaisinduktanssi      , 

kytkin   , vaimennusvastus       ja laserdiodi   . [6] 

  



 

 

17 

 

Kuva 6. Virtapulssitinpiiri ja laserdiodi. 

 

Virtapulssittimen toimintaperiaate on varastoida piiriin energiaa sähkövarauksen 

muodossa, joka voidaan halutulla hetkellä muuttaa injektiovirtapulssiksi laserdiodin 

läpi laserpulssin generoimiseksi. Virtapulssiin tarvittava energia tuodaan 

virtapulssittimeen varaamalla kondensaattori   korkeajännitteeseen     vastuksen 

      ja diodin   kautta. Latausvaiheessa kytkin    on avattuna. Kytkimen 

sulkeuduttua kondensaattorin varauksen purkautuessa vaimennusvastuksen ja 

laserdiodin kautta muodostuu virtapulssi aiheuttaen laserpulssin laserdiodin 

lähdössä. [6] 

Kondensaattorin, parasiittisen kokonaisinduktanssin, vaimennusvastuksen ja 

laserdiodin käsittämä pulssitussilmukka muodostaa efektiivisesti sarjaankytketyn 

   -piirin. Parasiittinen kokonaisinduktanssi muodostuu käytännön sovelluksissa 

silmukan piirilevy- ja komponenttikoteloiden johdotusten sekä muiden johtavien 

rakenteiden muodostamista nH-luokan parasiittisista induktansseista. Edellä 

kondensaattorin varaamisen yhteydessä mainittu diodi   toimii kondensaattorin 

latausreitin muodostamisen lisäksi laserdiodin estosuuntaisen jännitteen suojana 

   -piirin mahdollisen värähtelyn ilmetessä virtapulssin jälkipuolella. [6] 

Virtapulssitinsuunnittelun kannalta oleellisimmat virtapulssia kuvaavat 

tunnusluvut ovat virran huippuarvo sekä virtapulssin puoliarvoleveys. Virran 
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huippuarvoa ja puoliarvoleveyttä voidaan arvioida kaavojen (7) ja (8) avulla. 

Kaavoista nähdään pulssittimen virtasilmukan parasiittisen kokonaisinduktanssin 

haitallinen vaikutus virtapulssin ominaisuuksiin induktanssin pienentäessä virran 

huippuarvoa sekä kasvattaen virtapulssin leveyttä. Kaavasta (7) nähdään lisäksi 

  -värähtelyn vaimentamiseen vaadittavan vaimennusvastuksen       sekä muun 

silmukan resistanssin virran huippuarvoa pienentävä vaikutus. Kaavassa (9) on 

esitetty    -piirin kriittisesti vaimennetun värähtelyn edellyttämän 

vaimennusvastuksen resistanssin arvo. Kaavoissa (10) ja (11) on esitetty 

kapasitanssin varautumisen määrittävä   -aikavakio sekä kapasitanssin 

varautumisaika 99% tavoitejännitearvostaan   -aikavakion avulla. [6, 12] 

 

 
        

   

      √
     
 

 

 

(7) 

 

 
        √          

 

(8) 

 

 

      √
     
 

 

 

(9) 

 
           

 

(10) 

 
             

 

(11) 
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4. SPAD-ILMAISIN 
 

4.1. SPAD-ilmaisimen toiminta ja ominaisuudet 

 

Yksittäisen fotonin ilmaisemiseksi SPAD-valodiodin pn-rajapinta biasoidaan 

breakdown-jännitteen    yläpuolella olevaan jännitteeseen   . SPAD-valodiodin 

pn-rajapinnan tyhjennysalueelle absorboituva fotoni synnyttää varauksenkuljettajan, 

jonka kineettinen energia kasvaa tyhjennysalueen biasointi-jännitteen    aiheuttaman 

sähkökentän vaikutuksesta. Varauksenkuljettaja saavuttaa riittävän kineettisen 

energian ionisoimaan tyhjennysalueen atomin siihen törmätessään. 

Varauksenkuljettajan ja aineen atomin välinen törmäys rikkoo aineen kovalenttisia 

elektronisidoksia siirtäen valenssielektroneja johtavuuskaistalle 

varauksenkuljettajiksi. Törmäyksessä syntyneet uudet varauksenkuljettajat 

saavuttavat ionisaatioon riittävän kineettisen energian tyhjennysalueen sähkökentän 

vaikutuksesta aiheuttaen lisää uusia varauksenkuljettajia törmätessään aineen 

atomeihin. Edellä kuvattu tapahtuma johtaa impakti-ionisaatioprosessin nopeasti 

voimistuvaan ja itseään ylläpitävään avalanche-läpilyönti-ilmiöön, joka ilmenee 

nopeasti nA-luokasta mA-luokkaan kasvavana virtana pn-liitoksen läpi. Fotonin 

absorptiosta liipaistuneen avalanche-läpilyönnin nousevaa reunaa hyödynnetään 

arvioitaessa havaitun fotonin saapumishetkeä. [13] 

SPAD-ilmaisimen keskeisimmät suorituskykyä kuvaavat ominaisuudet ovat 

fotoni-ilmaisutodennäköisyys PDE, aikaresoluutio ja pimeäliipaisutahti DCR. PDE  

määrittää SPAD-ilmaisimen fotonien havainnointitodennäköisyyden. PDE on 

riippuvainen SPAD-ilmaisimen valmistusmateriaalista, ilmaisimen rakenteen 

dimensioista, havaittavana olevan fotonin aallonpituudesta sekä 

avalanche-läpilyönnin liipaisutodennäköisyyteen vaikuttavasta breakdown-jännitteen 

ylittävästä bias-jännitteen osasta    (          ). Edellä mainituista 

riippuvuuksista johtuen CMOS SPAD-ilmaisimen PDE voi vaihdella välillä 

50 % - 0,1 %. SPAD-ilmaisimella on saavutettavissa käytännöllisiä PDE-arvoja 

näkyvän valon aallonpituusalueen lisäksi myös  NIR- ja IR-aallonpituusalueen 

fotoneille. [13] 

SPAD-ilmaisimen aikaresoluutiolla eli jitterillä tarkoitetaan fotonin ilmaisimelle 

saapumisen ajanhetken ja ilmaisimen oheispiirin tuottaman logiikkatason 

output-pulssin etureunan ajanhetken välistä aikavälivaihtelua. Jitteri määrittää 

SPAD-ilmaisimen saavutettavissa olevan fotoniajoituksen erottelukyvyn. Jitteri on 

seurausta muun muassa ilmaisimelle tulevien fotonien absorptiosyvyyden 

vaihtelusta. Fotonin ilmaisimelle saapumisen ja ilmaisimen logiikkatason 

lähtösignaalin ajanhetkien välinen viive on lyhyt fotonin absorboituessa ilmaisimen 

tyhjennyslueelle. Ajanhetkien välinen viive kasvaa fotonin absorboituessa 

tyhjennysalueen ulkopuolelle jäävälle neutraalille alueelle, josta 

varauksenkuljettajalla on ajallisesti pidempi matka diffusoitua suuren sähkökentän 

tyhjennysalueelle aiheuttamaan avalanche-läpilyönti. Kapeaa optista pulssia 

ilmaistaessa tyhjennysalueelle absorboituneiden fotonien vaikutus näkyy kapeana ja 

korkeana piikkinä SPAD-ilmaisimen aikatason fotoni-ilmaisuvasteessa. Neutraalille 

alueelle absorboituneet pidemmän viiveen aiheuttavat fotonit näkyvät kapeaa optista 

pulssia ilmaistaessa SPAD-ilmaisimen aikatason fotoni-ilmaisuvasteessa kapeaa ja 
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korkeaa piikkiä seuraavana pitkänä diffuusiohäntänä. SPAD-ilmaisimen jitteriä 

pienentää liipaisutodennäköisyyden kasvu jännitteen    kasvaessa. Muita jitteriin 

vaikuttavia tekijöitä ovat tyhjennysalueen sekä neutraalin alueen dimensiot. [13, 14] 

SPAD-ilmaisimen DCR edustaa ilmaisimen sisäistä pimeäliipaisuista aiheutuvaa 

kohinalähdettä. Tyhjennysalueella tapahtuva varauksenkuljettajien terminen 

generaatio tuottaa avalanche-läpilyöntejä myös ilman fotonien läsnäoloa. 

Pimeäliipaisut sisältävät ensisijaiset ja sekundääriset liipaisut. Ensisijaiset pulssit 

johtuvat SPAD-liitoksen termisesti generoituneista varauksenkuljettajista 

liipaistumisten lisääntyessä lämpötilan kasvaessa. DCR kasvaa myös 

breakdown-jännitteen ylittävän bias-jännitteen osan    kasvaessa. Sekundaariset 

pimeäliipaisut johtuvat jälkipulssi-ilmiöstä, joka voi kasvattaa merkittävästi 

pimeäliipaisujen kokonaismäärää. SPAD-ilmaisimen valmistusteknologialla on suuri 

merkitys matalan pimeäliipaisutahdin aikaansaamiseksi. [13] 

Avalanche-läpilyöntimekanismin nopeus on riippuvainen tyhjennysalueelle 

absorboituvien läpilyönnin synnyttävien fotonien lukumäärästä. Tästä seuraa 

SPAD-ilmaisimen toimintaan sisältyvä systemaattinen walk-virhe optisen signaalin 

amplitudin vaihdellessa mittausetäisyyksien ja kohteen heijastusominaisuuksien 

mukaan. [13] 

SPAD-ilmaisimen liipaistumisesta seuraavan avalanche-virran sammuttamiseen 

kuluva aika eli sammutusaika on tyypillisesti kymmeniä nanosekunteja, jonka 

kuluessa SPAD ei voi ilmaista uusia fotoneja. Näin ollen avalanche-virran 

sammuttamiseen kuluva aika vähentää ilmaisimen efektiivistä ilmaisuaikaa ja 

rajoittaa sen suurinta käytettävissä olevaa fotonien ilmaisutaajuutta. [13] 

SPAD-valodiodin hyödyntäminen fotoni-ilmaisimena edellyttää 

oheiselektroniikkapiirin havaitsemaan avalanche-virran nouseva reuna, generoimaan 

avalanche-virran nousevaan reunaan tahdistettu logiikkastandardinmukainen 

lähtösignaali, sammuttamaan avalanche-virta pienentämällä bias-jännite    

breakdown-jännitteen    alapuolelle sekä lopuksi palauttamaan SPAD-valodiodin 

bias-jännite takaisin jännitteeseen    seuraavan fotonin ilmaisemiseksi. 

Oheiselektroniikkapiirin ominaisuuksilla on merkittävä vaikutus fotoni-ilmaisimen 

lopulliseen suorituskykyyn. [13] 

4.2. SPAD-ilmaisimen aikaportitus 

 

Kuvassa 7 on esitetty eräs topologia osasta SPAD-ilmaisimen 

oheiselektroniikkapiiriä ilmaisimen virittämiseksi fotonin havaitsemista varten sekä 

ilmaisimen liipaistumista seuraavan avalanche-virran sammuttamiseksi. Kyseisellä 

piirillä toteutetaan myös hyötyfotoni-ilmaisun suorituskykyä useissa sovelluksissa 

parantava aikaportitus. [15] 



 

 

21 

 
 

Kuva 7. SPAD-ilmaisimen aktiivinen sammutus- ja latauspiiri. 

 

SPAD-ilmaisimen aikaportituksella tarkoitetaan ilmaisimen asettamista 

fotoni-ilmaisuvalmiuteen halutulle aikavälille. Kyseinen aikaväli eli 

SPAD-ilmaisimen aktiivinen aikaikkuna määräytyy tyypillisesti sen sisältämien 

kiinnostavien ilmaisimelle saapuvien fotonien ilmenemisaikavälinä. Pulssitetun 

TOF-etäisyysmittausjärjestelmän tapauksessa SPAD-ilmaisin asetetaan 

ilmaisuvalmiuteen juuri ennen kohteesta heijastuneen optisen pulssin fotonien 

iskeytymistä ilmaisimelle. [15] 

SPAD-ilmaisimen fotoni-ilmaisutodennäköisyys on suurimmillaan välittömästi 

aktiivisen aikaikkunan alussa ja pienenee aikaikkunan loppua kohden. 

Ilmaisuvalmiuteen asetettu SPAD-ilmaisin voi liipaistua kiinnostuksen kohteena 

olevien hyötyfotonien lisäksi myös termisen generaation, termisestä generaatiosta 

aiheutuvan jälkiliipaisun, ilmaisimen näkemän avaruuden taustavalofotonien ja 

ilmaisimen näkemän avaruuden ulkopuolelta ilmaisimelle kulkeutuvien ympäristön 

hajafotonien aiheuttamista varauksenkuljettajista. Aikaportituksella pyritään 

tehostamaan hyötyfotonien ilmaisuhyötysuhdetta minimoimalla edellä mainituista 

muista lähteistä peräisin olevia liipaistumisia asettamalla aktiivisen aikaikkunan alku 

eli SPAD-ilmaisimen suurimman fotoni-ilmaisutodennäköisyyden aika-alue 

hyötyfotonien oletetulle saapumishetkelle. Hyötyfotoni-ilmaisun hyötysuhteen 

paraneminen mahdollistaa esimerkiksi kokonaismittausajan lyhentämisen sekä 

lähettimen laserpulssin tehon pienentämisen. Aikaportituksella saavutettavat hyödyt 

ovat erityisen käyttökelpoisia käytettäessä TOF-etäisyysmittausjärjelmää ympäristön 

taustavalon ollessa voimakasta. [13, 15] 
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Single-photon –moodissa oleva SPAD-ilmaisin liipaistuu ideaalisesti vain yhden 

fotonin absorption aiheuttamasta läpilyönnistä. Yhden fotonin aiheuttama läpilyönti 

edellyttää vastaanotetun optisen signaalin tehon olevan riittävän alhaisella tasolla. 

Vastaanottimelle tulevaan optiseen tehoon vaikuttavia tekijöitä ovat lähetetyn optisen 

pulssin teho, mittausetäisyys, kohteen heijastusominaisuuudet ja vastaanottimen 

vaimennus. Single-photon –moodin rajana voidaan pitää alle 10 % 

hyötyfotoni-ilmaisutahtia. Tällöin kahden fotonin absorption todennäköisyys 

Poisson-jakautuneessa fotonivuossa on alle puoli prosenttia. 

Single-photon -moodissa SPAD-ilmaisimen liipaistumiset eivät aiheudu ainoastaan 

voimakkaan optisen pulssin etureunan suuresta määrästä fotoneja sallien siten koko 

optisen pulssin muodon havaitsemisen. 

Kuvassa 8 on esitetty tarvittavat ohjaussignaalit Kuvassa 7 esitetylle aktiivisen 

sammutuspiirin aikaportitukselle. SPAD-ilmaisimen aktiivinen aikaikkuna 

määräytyy SPAD_LOAD- ja SPAD_RESET –signaalien reunojen väliin jäävälle 

aikavälille, jonka sisällä SPAD-ilmaisin on fotoni-ilmaisuvalmiina. Aktiivisen 

aikaikkunan aikana SPAD-ilmaisimen tyhjennysalueelle absorboitunut fotoni 

liipaisee avalanche-läpilyönnin, josta generoidaan aikavälimittauksen pysäyttävä 

signaali fotoni-ilmaisun merkiksi. Mikäli yksikään fotoni ei kyseisessä aikaikkunassa 

liipaise avalanche-läpilyöntiä, generoi SPAD_RESET–signaali aikavälimittauksen 

pysäyttävän signaalin. [15] 

 

 
 

Kuva 8. Sammutuspiirin ohjaussignaalit SPAD_RESET ja SPAD_LOAD sekä 

SPAD-ilmaisimen aktiivinen aikaikkuna. 
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5. LAITTEISTOTOTEUTUKSET 
 

5.1. Pulssittava laserlähetin 

 

Virtapulssitinsuunnittelun lähtökohtana oli generoida kappaleessa 3.2 esitettyä 

virtapulssitintopologiaa käyttäen huippuarvoltaan ja puoliarvoleveydeltään 5 - 10 A 

ja 1,5 ns virtapulssi. Kyseisen virtapulssin oletettiin tuottavan kokonaisenergialtaan 

0,5 - 1 nJ optisen pulssin käytössä olevissa puolijohdelasereissa optisen pulssin 

puoliarvoleveyden ollessa noin 100 ps. Virtapulssittimen pulssitustaajuusalueeksi 

asetettiin 100 kHz - 1 MHz ja virtapulssituspiirin kytkin tuli toteuttaa nopealla 

MOSFET-kytkimellä. 

Suunnittelun aluksi määritettiin teoreettiset arvot kapasitanssille   ja 

vaimennusvastukselle       kappaleessa 3.2 esitettyjen kaavojen (8) ja (9) avulla. 

Virtapulssin puoliarvoleveydeksi asetettiin 1,5 ns, kapasitanssin lataavaksi 

jännitteeksi     100 V ja parasiittiseksi kokonaisimpedanssiksi 6 nH valistuneen 

arvion mukaisesti [6]. Näin saatiin arvot 94 pF ja 8 Ω kapasitanssille ja 

vaimennusvastukselle. Kyseisillä komponenttiarvoilla ja piiriparametriasetuksilla 

saatiin virtapulssin amplitudin huippuarvoksi 6 A kaavan (7) mukaisesti. 

Latausvastuksen       suurimmaksi sallituksi arvoksi saatiin 2 kΩ kaavan (11) 

avulla kapasitanssin ja latausvastuksen muodostaman   -aikavakion ollessa tuolloin 

riittävän pieni kondensaattorin latautumiseksi jännitteeseen 100 V pulssitustaajuuden 

ollessa 1 MHz. 

Simulointeihin käytettiin LTSpice (Linear Technology) piirisimulointiohjelmaa. 

Simuloinneissa käytetty virtapulssittimen piirikaavio on esitetty Kuvassa 9. 

Kappaleessa 3.2 esitetyn virtapulssitintopologian parasiittinen kokonaisinduktanssi 

      jaettiin MOSFET-kytkimen, vaimennusvastuksen sekä laserdiodin 

parasiittisiksi induktansseiksi. Virtapulssittimen simuloinnin alkuvaiheessa käytettiin 

oletusarvoina edellä saatuja teorian ennustamia komponenttiarvoja kapasitanssille, 

vaimennusvastukselle sekä muille piiriparametreille halutun virtapulssin 

aikaansaamiseksi. Simuloinnin edetessä virtapulssittimen komponenttiarvoja 

muuteltiin    -piirin kapasitanssin, induktanssin ja resistanssin vaikutuksen 

virtapulssin amplitudiin ja puoliarvoleveyteen sekä virtapulssin jälkeisen värähtelyn 

ja värähtelyn vaimenemisen ymmärtämiseksi. 
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Kuva 9. Virtapulssittimen simulointikytkentä. 

 

Simulointien tavoitteena oli löytää tarkoituksenmukaiset komponentit 

MOSFET-kytkimelle, MOSFET-ajurille ja lataus/ suojadiodille  . Lisäksi tuli 

määrittää nimellisarvot virtapulssituspiirissä käytettäville  kapasitanssille   ja 

resistansseille       ja       halutun virtapulssin aikaansaamiseksi sekä varmistaa 

kapasitanssille riittävä latautumisaika tavoitellulla 1 MHz pulssitustaajuudella. 

Simulointien toisena tavoitteena oli arvioida virtapulssittimen 

kokonaistehonkulutusta sekä siinä syntyvien lämpöhäviöiden jakautuminen 

komponenttikohtaisesti. Virtapulssittimen komponenttien lämpeneminen nostaa 

väistämättä lähietäisyydelle sijoitetun lasersirun lämpötilaa pienentäen siten optista 

vastetta laseroinnin kynnysvirta-arvoa nostamalla. 

Simulointivaiheessa virtapulssittimen kytkimeksi valittiin nopea N-kanava 

MOSFET-transistori FDMC86244 (Fairchild Semiconductor). MOSFET-transistorin 

suuren nopeuden lisäksi sovelluksen kannalta oleellisimmat ominaisuudet ovat 
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pulssitusvirran 12 A ja     jännitteen 150 V suurimmat sallitut arvot. 

MOSFET-ajuriksi valittiin hetkelliseltä huippuarvoltaan 12 A olevan lähtövirran 

mahdollistava EL7158 (Intersil). Virtapulssittimen lataus/ suojadiodiksi valittiin 

schottky-diodi 1PS76SB70 (NXP Semiconductors), jonka tärkeimmät ominaisuudet 

ovat pienen liitoskapasitanssin mahdollistama nopea kytkeytyminen, matala 

myötäsuuntainen jännite sekä suuri läpilyöntijännite    . Simuloinneissa käytettiin 

komponenttivalmistajien edellä mainituille komponenteille määrittämiä 

simulointimalleja. Käytössä olevien laserdiodien    simulointimallien puuttuessa 

laserdiodi korvattiin virtapulssisimuloinneissa oikosululla. 

Kuvassa 10 on esitetty simulointitulos eräästä tarkoituksenmukaisesta 

virtapulssista kapasitanssin ja vaimennusvastuksen arvoilla 56 pF ja 4,75 Ω. 

Virtapulssin virran huippuarvo oli 6,5 A ja puoliarvoleveys 1,3 ns. Virtapulssin 

jälkipuolella nähdään pulssin puoliarvoleveyttä pienentävää alivaimennettua 

värähtelyä. Simulointien perusteella simulointeihin valituilla MOSFET-transistorilla, 

MOSFET-ajurilla ja schottky-diodilla voidaan toteuttaa useita erilaisia virtapulsseja 

amplitudin ja puoliarvoleveyden vaihdellessa laajalla skaalalla kapasitanssin, 

latausvastuksen ja latausjännitteen funktiona. Kuva 11 esittää riittävän lyhyen 

kondensaattorin latautumisen määrittävän 56 pF kapasitanssin ja 500 Ω resistanssin 

muodostaman   -aikavakion kapasitanssin varautumiseksi virtapulssien välillä 

pulssitustaajuudella 1 MHz. 

 

 

Kuva 10. Simuloitu virtapulssi 56pF kondensaattorilla ja 4,75 Ω 

vaimennusvastuksella. 
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Kuva 11. 56 pF kapasitanssin latautuminen jännitteeseen 100 V pulssitustaajuudella 

1 MHz. 

 

Simuloinneilla pyrittiin arvioimaan myös virtapulssittimen 

kokonaistehonkulutusta sekä komponenttikohtaista tehonkulutusta. Virtapulssittimen 

neljä merkittävintä tehonkuluttajaa ovat latausvastus      , MOSFET-transistori, 

vaimennusvastus       ja MOSFET-ajuri. Kuvassa 12 on esitetty kapasitanssin 

varaavan 100 V jännitelähteen    , latausvastuksen, MOSFET-transistorin ja 

vaimennusvastuksen tehonkulutukset latausvastuksen resistanssin funktiona 

pulssitustaajuuden ollessa 1 MHz. Simulointitulosten mukaan kyseisten 

komponenttien tehonkulutukset ovat suoraan verrannollisia pulssitustaajuuteen. 

Kuvassa 12 nähdään latausvastuksen olevan virtapulssittimen merkittävin 

lämpöhäviölähde, jonka lämpenemiseen kuluu yli puolet virtapulssittimen 

kokonaistehosta. Latausvastuksessa syntyy tehohäviö MOSFET-kytkimen ollessa 

suljettuna jännitteen     ollessa vastuksen yli kaavan (12) mukaisesti sekä 

MOSFET-kytkimen ollessa avattuna kapasitanssin   sekä MOSFET-kytkimen 

nielusolmuun kytkeytyvien kapasitanssien varautuessa jännitteeseen     kaavan (13) 

mukaisesti [12]. MOSFET-ajurin lineaarisesti pulssitustaajuudesta riippuva 

tehonkulutusarvio on esitetty Kuvassa 13.  

 

 
   

  

 
 

 

(12) 

 

 
   

 

 
     

  

 

(13) 
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Kuva 12. Komponenttien keskimääräiset tehonkulutukset latausvastuksen       

funktiona. Pulssitustaajuus 1 MHz, latausjännite     100 V ja virtapulssin 

huippuarvo       6,4 A. 

 

 

Kuva 13. MOSFET-ajurin keskimääräinen tehonkulutus pulssitustaajuuden 

funktiona. 

 

Simulointitulosten perusteella lopulliseen fyysiseen toteutukseen valittiin edellä 

mainitut MOSFET-transistori, MOSFET-ajuri ja schottky-diodi. Niiden avulla 

saavutettiin tavoitellut arvot virtapulssin amplitudille ja puoliarvoleveydelle sekä 

niiden riittävä vaihtelu molempiin suuntiin kapasitanssin, vaimennusvastuksen ja 

latausjännitteen arvoja muuttamalla. Tehohäviösimulointitulokset antoivat viitteitä 

latausvastuksen merkittävästä kuumenemisesta pulssitustaajuudella 1 MHz 

käytetäessä 0603-kotelon pintaliitosvastuksia, joiden lämpöresistanssi voi olla yli 

100 K/W. Tämä voi pakottaa pienentämään virtapulssitustaajuutta käytännön 

sovelluksessa latausvastuksen ylikuumenemisen vuoksi. 
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Lopulliseen piirikaavioon sisällytettiin virtapulssituspiirin lisäksi virranmittausta 

varten noin 1:10 vaimennuksella oleva vaimennusvastuksen       yli olevan 

jännitteen mittaamiseen perustuva virranmittauskanava. Virtapulssittimen toiminnan 

edellyttämät ulkoiset liitynnät ovat kapasitanssin latausjännite, MOSFET-ajurin 

käyttöjännite, MOSFET-ajurin liipaisusignaali sekä virtapulssin virranmittauskanava, 

joka suunniteltiin toimimaan myös vaihtoehtona aikavälimittausjärjestelmän pienen 

jitterin sisältämän start-signaalin generoinnissa. Lähetinlevyn ulkoiset liitynnät 

suunniteltiin toteutettaviksi SMA-liittimillä. 

Lopullisen piirikaavion sekä piirilevyn osasijoittelu suoritettiin 

KiCAD-suunnitteluohjelmistolla. Piirilevyn osasijoittelussa pyrittiin ensisijaisesti 

minimoimaan pulssitussilmukan parasiittinen induktanssi minimoimalla 

virtapulssisilmukan geometria sekä siihen sijoitettavien kondensaattoreiden ja 

resistanssien valinta pienen koteloinduktanssin perusteella. Virtapulssituspiirin 

elektroniikka sijoitettiin piirilevyn yläpinnalle läpivientien ja niihin liittyvien 

parasiittisten induktanssien minimoimiseksi. 

Lasersiru sijoitettiin piirilevyn reunaan lopullinen lähetinvastaanottimen 

mekaaninen rakenne huomioiden. Tällä tavoin pyrittiin sijoittamaan optisen 

lähettimen ja ilmaisimen optiset akselit lähelle toisiaan vastaanotinoptiikan näkemän 

avaruuskulman minimoimiseksi. Lasersiru kiinnitettiin keraamiseen alustaansa 

sähköä johtavalla liimalla. Sähköinen kytkentä lasersirun ja keraamisen alustan 

välillä oli toteutettu bondauslangoilla ja johtavalla liimalla. Yhdistelmä kiinnitettiin 

piirilevylle osaksi virtapulssisilmukkaa johtavalla liimalla. Latausvastus pyrittiin 

sijoittamaan etäälle lasersirusta sen sirua lämmittävän vaikutuksen johdosta. 

MOSFET-transistori sijoitettiin lähelle lasersirua virtapulssisilmukan geometrian 

minimoimiseksi transistorin lasersirua lämmittävän vaikutuksen kustannuksella. 

Muun elektroniikan sijoittelussa pyrittiin yleisesti tiiviiseen osasijoitteluun. 

Komponenteilta ja muilta rakenteilta vapaaksi jäänyt piirilevyn ylä- ja alapinta 

kytkettiin maapotentiaaliin useiden läpivientien välityksellä. Kuvassa 14 on esitetty 

valmiiksi kalustettu laserpulssitinpiirilevy. 

 

 

Kuva 14. Laserpulssitin. 
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5.2. Vastaanotin 

 

Vastaanotinsuunnittelun tavoitteena oli sisällyttää vastaanotinpiirilevylle Oulun 

yliopiston elektroniikan laboratoriossa aikaisempia tutkimuksia varten suunniteltu 

aikaportitettava 0,35 µm high voltage CMOS-prosessissa valmistettu 20 µm 

SPAD-ilmaisin sekä ilmaisimen liipaisusta seuraavan SPAD-IC-piirin elektroniikan 

generoiman LVCMOS-logiikkatason pulssin muuntaminen translaattorin avulla 

LVPECL-logiikkatason stop-pulssiksi käytössä oleville TAC- ja 

TDC-aikavälimittausjärjestelmille sopiviksi. Vastaanotinpiirilevylle sisällytettiin 

SPAD-ilmaisimen toiminnan edellyttämät ulkoiset liitynnät aikaportituksen 

määrittäville neljälle nousevalle jännitepulssin reunalle, SPAD-IC-piirin 

alustussignaalille, SPAD-ilmaisimen ilmaisuvalmiuteen virittämiseksi vaadittavalle 

jännitteen    alapuolella olevalle vastabiakselle       ja differentiaaliselle 

lähtösignaalille. Aikaportituksen signaalit sekä SPAD-IC-piirin alustussignaali 

suunniteltiin toimimaan tahdistettuna MOSFET-ajurin liipaisusignaalin kanssa. 

Vastaanotinpiirilevylle sisällytettiin lisäksi lähettimen virranmittausvastuksen yli 

olevasta jännitepulssista        nopean LVPECL-logiikkatason komparaattorin 

avulla aikavälimittausjärjestelmille sopivan start-pulssin generoiva elektroniikka 

sekä ulkoiset liitynnät komparaattorin toiminnan edellyttämille tulojännitteelle        

sekä differentiaaliselle lähtösignaalille. Komparaattorin ja translaattorin 

differentiaalisten lähtösignaalien positiivinen signaali määriteltiin ohjaamaan TDC- 

ja negatiivinen TAC-aikavälimittausjärjestelmän aikavälimittauksen aloittamiseksi ja 

lopettamiseksi. TAC-aikavälimittausjärjestelmän ohjaussignaalien edellyttämän 

NIM-logiikkastandardin logiikkatasojen välinen jännite-ero on noin 0,8 V ollen siten 

yhteensopivia LVPECL-logiikkastandardin kanssa. Kyseinen jännite-ero on riittävä 

myös TDC-aikavälimittausjärjestelmän ohjaamiseksi. Suunnitellun vastaanottimen 

lohkokaavio on esitetty Kuvassa 15. 

 

 
 

Kuva 15. Optisen vastaanottimen lohkokaavio. 
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Komparaattorin valmistajan määrittämistä tuloalueen rajoituksista sekä sen tuloon 

tuotavan jännitepulssin        negatiivisesta polariteetista ja pulssin 

amplitudivaihtelusta johtuen komparaattorin tulosignaalille varattu negatiivinen tulo 

varustettin AC-kytkennällä ja positiivinen tulo säädettävällä referenssijännitteellä 

    . Komparaattorin negatiivisen tulon DC-jännite       asetettiin vastuksilla    ja 

   toteutetulla vastusjaolla. Positiivisen tulon referenssijännite      toteutettiin 

säädettävän vastuksen sisältävällä vastusjaolla. Komparaattorin tulokytkentä on 

esitetty Kuvassa 16. Komparaattorin differentiaalinen lähtö muuttaa tilaansa 

jännitepulssin        laskiessa, kapasitanssin   välityksellä, komparaattorin 

negatiivisen tulon jännitteen       positiivisen tulon jännitteen      alapuolelle. 

Komparaattorin differentiaalinen lähtö palaa takaisin alkuperäiseen tilaansa 

jännitteen        palautettua negatiivisen tulon jännitteen       positiivisen tulon 

jännitteen      yläpuolelle. 

 

 
 

Kuva 16. Komparaattorikytkentä start-pulssin generoimiseksi. 

 

SPAD-IC-piirin ohjauspulssigeneraattori määrittää aktiivisen aikaikkunan neljän 

ulkopuolelta tuotavan 3,3 V  jännitepulssin nousevan reunan avulla. Ohjauspulssin 

paikallinen generointi mahdollistaa tarkasti määriteltyjen nanosekuntia lyhyempien 

ohjauspulssien käytön. Kapean ohjauspulssin tuominen SPAD-IC-piirille 

ulkopuolelta on ongelmallista johtuen esimerkiksi bondauslankojen ja muiden 

johtavien rakenteiden parasiittisen induktanssin aiheuttamasta ohjauspulssia 

vääristävästä transientin jälkeisestä värähtelystä. Nanosekuntia lyhyempiä 

ohjauspulsseja edellytetään erityisesti SPAD_LOAD –pulssin tapauksessa. 

Kuvassa 17 on esitetty kyseiset neljä jännitepulssia SPAD_reset_stop, 

SPAD_reset_start, SPAD_load_start ja SPAD_load_stop sekä niiden nousevien 

reunojen määrittämät SPAD_RESET- ja SPAD_LOAD -pulssit, joilla ohjataan 
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varsinaisen SPAD-ilmaisimen aktiivisen aikaikkunan toimintaa Kuvan 7 mukaisessa 

kytkennässä. 

 

 

Kuva 17. Neljä nousevaa jännitepulssin reunaa SPAD-ilmaisimen aktiivisen 

aikaikkunan generoimiseksi. 

 

Vastaanottimessa käytettäviksi komparaattoriksi ja translaattoriksi valittiin 

LVPECL-logiikkatason lähtösignaalin tuottavat sekä 3,3 V käyttöjännitteen 

edellyttämät ADCMP553 (Analog Devices) ja MC10EPT20 (ON Semiconductor). 

Komponenttien valinta suoritettiin vertailemalla eri komponenttivalmistajien 

tarjoamia vastaavanlaisten komponenttien suorituskykyarvoja. Valitun 

komparaattorin tärkeimmät ominaisuudet olivat pieni tulon ja lähdön välinen 

etenemisviive, pieni jitteri sekä lähtösignaalin pienet nousu- ja laskuajat. 

Translaattorin tärkeimmät ominaisuudet olivat pienet etenemisviive sekä 

lähtösignaalin nousu- ja laskuajat. 

Lopullisen piirikaavion sekä piirilevyn osasijoittelu suoritettiin 

KiCAD-suunnitteluohjelmistolla. SPAD-IC-piiri sijoitettiin vastaanotinpiirilevyn 

reunalle optisen lähettimen ja vastaanottimen optiset akselit huomioiden. 

SPAD-IC-piiriä varten piirilevylle jyrsittiin sirun korkeutta vastaava kolo, johon 

SPAD-IC-piiri upotettiin ja kiinnitettiin liimaamalla. Tämän jälkeen SPAD-IC-piiri 

kytkettiin vastaanotinpiirilevylle bondaamalla. Translaattoripiiri sijoitettiin 

SPAD-IC-piirin välittömään läheisyyteen viiveiden minimoimiseksi ja 
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STOP-signaalin siirtolinjatarpeen välttämiseksi. Start-pulssin generoiva elektroniikka 

sijoiteltiin vastaanotinpiirilevylle omana erillisenä kokonaisuutena. Kaikki liitynnät 

sijoitettiin piirilevyn alapinnalle lähetinvastaanottimen lopullista rakennetta ja 

käyttöä ajatellen ilmaisimen ollessa piirilevyn yläpinnalla. Osasijoittelussa pyrittiin 

yleisesti tiiviiseen rakenteeseen vastaanotinpiirilevyn kiinnityksen edellyttämien 

mekaniikkarakenteiden määritellessä reunaehdot. Komponenteilta ja muilta 

rakenteilta vapaaksi jäänyt piirilevyn ylä- ja alapinta kytkettiin maapotentiaaliin 

useiden läpivientien välityksellä. Kuvassa 18 on esitetty valmiiksi kalustettu 

vastaanotinpiirilevy. 

 

 

Kuva 18. Vastaanotinpiirilevy. 

 

5.3. Lähetinvastaanotinmekaniikka 

 

Lähetinvastaanottimen mekaniikkasuunnittelun tavoitteena oli toteuttaa optisen 

lähettimen laserkeilan suuntaaminen ja fokusointi mittauskohteeseen halutulle 

etäisyydelle sekä vastaanottimen näkemän avaruuden suuntaaminen ja fokusointi 

kohteeseen muodostuvaan kuvaan lähettimestä. TOF-etäisyysmittausjärjestelmän 

mekaniikkarakenteisiin kuuluvat kiinnitysmekaniikka lähetin- ja 

vastaanotinpiirilevyille, lähettimen ja vastaanottimen linssit sekä säätömekanismit 

lähetin- ja vastaanotinpiirilevyjen sijainnille. Kuvassa 19 on esitetty lähettimen ja 

vastaanottimen linssien kiinnitysmekaniikka, lähetin- ja vastaanotinpiirilevyjen 

kiinnitysmekanismit sekä lähettimen säätömekanismi laserkeilan kohdistamiseksi ja 

fokusoimiseksi. 

Optisen lähetinvastaanottimen mekaniikkarakenteet käsittävät lähettimen (30 mm 

asfäärinen 0,5 NA linssi, Edmund Optics) ja vastaanottimen (20 mm asfäärinen 0,5 

NA linssi Edmund Optics) linssit, vastaanottimen IR-kaistanpäästösuodattimen (875 

nm, 50nm FWHM kaistanpäästö suodatin, Edmund optics), linssien 

kiinnitysmekaniikan, XYZ-säädön (Thorlabs) lähetin- ja vastaanotinpiirilevyille sekä 
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aluslevyn (Thorlabs). SPAD-ilmaisimelle ympäristöstä tulevan fotoni-ilmaisun 

kohinaa lisäävän hajavalon minimoimiseksi vastaanottimen optiikan mekaanisen 

rakenteen tuli sallia ainoastaan linssin kautta ilmaisimella tulevat fotonit. Hajavalon 

minimoimiseksi SPAD-IC-piiriä ympäröivä vastaanotinpiirilevyn ja 

vastaanotinlinssin välille toteutettiin mekaniikkarakenne, joka sallii optisen energian 

saapumisen ilmaisimelle vain vastaanottimen linssi lävitse. Vastaanottimen 

linssinkiinnitysmekaniikan sisäpinta maalattiin valoa absorboivalla mustalla maalilla 

vastaanottimen näkemän avaruuden ulkopuolelta ilmaisimelle tulevien fotonien 

minimoimiseksi. Keilojen kohdistamisen ja fokusoinnin jälkeen lähetin- ja 

vastaanotinpiirilevyt oli mahdollista kiinnittää pysyvästi linssinkiinnitysrakenteeseen 

mahdollistaen siten lähettimen ja vastaanottimen XYZ-säätömekanismien 

irroittamisen aluslevystä.  

 

 

Kuva 19. Havainnollistava kuva lähetinvastaanottimen mekaniikasta. 
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6. MITTAUKSET JA TULOKSET 

6.1. Lähetinmittaukset 

6.1.1. Mittausjärjestelmä 

 

Laserlähettimelle suoritetuilla mittauksilla pyrittiin selvittämään virtapulssin 

amplitudin ja optisen pulssin hetkellisen tehon aikatasoesitykset. Virtapulssin 

amplitudin aikatasoesitys määritettiin mittaamalla oskilloskoopilla virtapulssista 

aiheutuva vaimennusvastuksen       yli oleva jännite ja muuntamalla mitattu 

jännite virraksi tunnettaessa vaimennusvastuksen resistanssi sekä 

virranmittauskanavan vaimennus. Optisen pulssin hetkellinen teho määritettiin 

OE-muuntimella mitatun optisen pulssin aikatasoesityksen, optisen pulssijonon 

keskimääräisen tehon ja pulssitustaajuuden avulla. Virtapulssin amplitudin ja optisen 

pulssin hetkellisen tehon aikatasoesitysten perusteella pyrittiin määrittämään kullekin 

laserrakenteelle ominainen emission kynnysvirta-arvo sekä arvioimaan erilaisten 

laserrakenteiden tuottamien optisten pulssien tehoa ja puoliarvoleveyttä sekä 

soveltuvuutta TOF-etäisyysmittaukseen ja valitsemaan toteutettavassa 

etäisyysmittausjärjestelmässä käytettäväksi soveltuvimman optisen pulssin tuottava 

laserrakenne. Kynnysvirta-arvolla tarkoitetaan tässä laseroinnin alkamisen 

edellyttämän virtapulssiherätteen amplitudin huippuarvoa. Mittaukset suoritettiin 

Taulukossa 1 esitetyille laserrakenteille useilla erilaisilla virtapulssin 

amplitudiarvoilla ja puoliarvoleveyksillä latausjännitteen     ja kapasitanssin arvoja 

muutellen. Kapasitanssin latausjännitettä kasvatettiin laseroinnin edellyttämästä 

kynnysjännitteestä jännitteeseen 150 V tai kunnes optisen pulssin jälkioskillaation 

energia oli kasvanut ensisijaisen pulssin suuruusluokkaan. Taulukossa 2 on esitetty 

lähetinmittauksissa käytetyt kapasitanssiarvot virtapulssin leveyden asettamiseksi. 

 

Taulukko 1. Lähetinmittauksissa käytettyjen laserdiodien fyysiset mitat ja 

aallonpituudet 

 Laserin leveys Laserin pituus Aallonpituus 

Bulk-laser 30 µm 1,5 mm 870 nm 

 30 µm 3,0 mm 870 nm 

 90 µm 1,5 mm 870 nm 

Kvanttikaivolaser 30 µm 1,5 mm 810 nm 

 

Taulukko 2. Lähetinmittauksissa käytetyt kapasitanssiarvot 

Kapasitanssi 

27 pF 39 pF 47 pF 65 pF 86 pF 95 pF 
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Optisen lähettimen aikatasomittaukset suoritettiin Kuvan 20 mukaisella 

laitteistokokoonpanolla. Optisen pulssin aikatasomittauskanavassa käytettiin 

C230220P-B (Thorlabs Inc.) asfääristä mekaaniseen rakenteeseen asennettua 

linssiparia optisen pulssin energian keräämiseksi laserdiodilta optiseen kuituun 

johdettavaksi OE-muuntimelle mittausta varten. Linssiltä optinen signaali johdettiin 

noin 2 m pitkällä optisella kuidulla (multi-mode, graded index) koaksiaaliselle 

kollimaattoriparille, joiden väliin oli asetettu säädettävä optinen vaimennin. 

Kollimaattoreina käytettiin F220FC-B asfääristä kollimaattoria (Thorlabs Inc.). 

Optisen vaimentimen tehonvaimennukseksi asetettiin 18 dB OE-muuntimen 

tulosignaalin rajoittamiseksi. Vaimentimen jälkeiseltä kollimaattorilta optinen 

signaali johdettiin edellisen kuidun kaltaisella noin 6 m pitkällä optisella kuidulla 25 

GHz 1434 (New Focus) OE-muuntimelle. OE-muuntimen tuloon kytkettyä optista 

tehoa vastaava OE-muuntimen lähtöjännite kytkettiin Agilent infiniium DSO 

91204A 12GHz (40GSa/s) oskilloskoopin tuloporttiin havainnointia ja mittapisteiden 

tallennusta varten. Lasersäteen optisen energian mittalaitteelle kytkeytymisen 

maksimoimiseksi lähetinpiirilevy kiinnitettiin säädettävään XYZ-kiinnitysalustaan 

sekä optisen energian keräävä linssipari atsimuutti- sekä napakulmasäädön 

mahdollistavaan kiinnitysalustaan. Optisen pulssin maksimimoiva lasersirun ja 

linssiparin suhteellinen sijainti haettiin iteroiden säätämällä linssiparin ja laserin 

kiinnitysalustoja. Virtapulssin mittauksessa oskilloskoopin mittauskanavassa 

käytettiin 3 dB vaimennusta signaalin amplitudin säilyttämiseksi oskilloskoopille 

määritetyn suurimman tuloon kytkettävän signaalitason alapuolella.  

Virtapulssin ja optisen pulssin välisen suhteellisen paikan selvittämiseksi 

suoritettiin virta- ja optisen pulssin mittauskanavien elementtien muodostamien 

viive-erojen mittaus. Viivero oli kokoluokkaa 40 ns ja se asetettiin oskilloskooppin 

asetuksiin tai huomioitiin myöhemmin tulosten graafista esitystä määritettäessä. 

 

 

Kuva 20. Virta- ja optisen pulssin aikatasomittausjärjestelmä. 

 

Laserpulssittimen liipaisuun käytettiin funktiogeneraattoria (Stanford Research 

Systems, Inc Model DG535 Digital Delay/Pulse Generator) pulssitustaajuudella 

10 kHz. Alaspäin aktiivisen liipaisupulssin leveydeksi asetettiin 10 ns, offset +4 V ja 

amplitudiksi -4 V. MOSFET-ajurille kytkettiin +15 V:n käyttöjännite 

ITT Instruments AX322 jännitelähteestä. Kapasitanssin varaaminen jännitteeseen 

välillä 0 – 150 V suoritettiin Delta Elektronika Power Supply E 0300-0.1 

säädettävällä jännitelähteellä. 
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Optisen pulssijonon keskimääräinen teho valodiodi-ilmaisimen ja 

valoilmaisinvahvistimen avulla määritettynä käytössä olleiden laserien 

aallonpituusalueella 810 - 870 nm sekä vahvistuksella L, saadaan 

valoilmaisinvahvistimen lähdöstä mitatusta jännitteestä kaavan (14) avulla. Optisen 

pulssijonon keskimääräisen tehon, optisen pulssin aikatasoesityksen ja optisen 

pulssin pulssitustaajuuden avulla määritettiin laskennallinen optisen pulssin 

hetkellinen teho. Keskimääräinen teho mitattiin kullekin laserrakenteelle sen optisen 

pulssin aikatasomittauksia vastaavilla kapasitanssiarvoilla ja latausjännitteillä. 

 

 
      

     
       

 
(14) 

 

     = optisen pulssijonon keskimääräinen teho 

      = valovahvistimen lähtöjännite 

  = valoilmaisinvahvistimen vahvistusarvo 

 

Optisen pulssijonon keskimääräisen tehon mittaus suoritettiin Kuvan 21 

mukaisella laitteistokokoonpanolla. Keskimääräisen tehon mittausjärjestelmän 

optisen energian ilmaisimena käytettiin valodiodi-ilmaisinta PIN 10DF (OSI 

Optoelectronics). Ilmaisimen lähtösignaali vahvistettiin photosensor amp. C2719 

(Hamamatsu) säädettävällä valoilmaisinvahvistimella. Vahvistimen 

lähtöjännitesignaali mitattiin  Fluke 70 III Multimeter –yleismittarilla. Mittaukset 

suoritettiin elektroniikan laboratorion pimennetyssä pimeähuoneessa taustavalon 

vaikutuksen minimoimiseksi mittaustuloksiin. 

 

 
 

Kuva 21. Optisen pulssijonon keskimääräisen tehon mittausjärjestelmä. 
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6.1.2. Mittaustulokset 

 

Kuvassa 22 on esitetty 30 µm 3,0 mm bulk-laserille 47 pF kapasitanssilla 

suoritettujen aikatasomittausten tulokset. Tulokset esittävät useilla latausjännitteen 

    arvoilla aikaansaadut laserin herätteenä toimivat injektiovirtapulssit sekä niistä 

aiheutuvat optiset pulssit. Kuvassa virtapulssin amplitudi on esitetty sinisellä 

katkoviivalla ja optisen pulssin hetkellinen teho punaisella yhtenäisellä viivalla. 

Kunkin pulssin yläpuolella on lisäksi esitetty pulssin puoliarvoleveys.  

Virranmittaustuloksissa ei ole huomioitu virranmittausvastuksen parasiittisen 

koteloinduktanssin vaikutusta mittaustuloksiin. Äärellisestä koteloinduktanssista 

johtuen mittaustulosten virtapulssin muoto on vääristynyt amplitudin huippuarvon 

näyttäytyessä todellista suurempana ja virtapulssin ajoituksen siirtyessä todellista 

aikaisemmaksi. Kynnysvirta-arvon ylittymisen jälkeen ilmenevän yksittäisen optisen 

pulssin teho kasvaa kutakuinkin lineaarisesti latausjännitteen     funktiona. 

Virtapulssin amplitudin edelleen kasvaessa ilmenee jälkioskillaatio optisen pulssin 

takareunalle. Jälkioskillaation ilmenemisen jälkeen ensisijaisen pulssin huipputeho ei 

enää kasva lineaarisesti. Tästä edelleen lisätty injektiovirta kasvattaa erityisesti vain 

optisen pulssin jälkioskillaatioon sisältyvää tehoa. Optisen pulssin huipputeho 

vaihtelee välillä 5 – 12 W puoliarvoleveyden vaihdellessa välillä 100 – 140 ps.  

Kuvassa 23 on esitetty 30 µm 1,5 mm bulk-laserille 47 pF kapasitanssilla 

suoritettujen aikatasomittausten tulokset. Optisen pulssin teho vaihtelee välillä 2 – 10 

W pulssin puoliarvoleveyden vaihdellessa välillä 73 – 100 ps. Vertailemalla 

Kuvaa 22 ja Kuvaa 23 havaitaan optisen pulssin tehon ja leveyden riippuvuus 

lasersirun fyysisistä dimensioista. 30 µm 3,0 mm lasersirun suurempi aktiivisen 

alueen tilavuus verrattuna 30 µm 1,5 mm tuottaa tehokkaamman optisen pulssin, 

mutta suuremman pituutensa vuoksi optinen pulssi on myös ajallisesti leveämpi. 

Kuvassa 24 on esitetty 30 µm 1,5 mm kvanttikaivolaserille 47 pF kapasitanssilla 

suoritettujen aikatasomittausten tulokset. Optisen pulssin teho vaihtelee 2 W 

ympärillä pulssin puoliarvoleveyden vaihdellessa välillä 85 - 130 ps. Tuloksista 

nähdään kvanttikaivolaserin merkittävästi matalampi kynnysvirta-arvo bulk-

lasereihin verrattuna. 
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Kuva 22. 30µm 3.0mm bulk-laserilla, 47 pF kapasitanssilla mitattu virtapulssin 

amplitudin ja optisen pulssin hetkellisen tehon aikatasoesitys. 
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Kuva 23. 30 µm 1,5 mm 47 pF bulk-laserilla, 47 pF kapasitanssilla mitattu 

virtapulssin amplitudin ja optisen pulssin hetkellisen tehon aikatasoesitys. 
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Kuva 24. 30µm 1.5mm kvanttikaivolaserilla, 47 pF kapasitanssilla mitattu 

virtapulssin amplitudin ja optisen pulssin hetkellisen tehon aikatasoesitys. 
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Kuvassa 25 on esitetty neljälle laserrakenteelle suoritettujen aikatasomittausten 

tuloksista ekstrapoloimalla saaduista kynnysvirta-arvoista niiden riippuvuus 

lasersirun aktiivisen tilavuuden koosta sekä virtapulssin leveyden määrittävästä 

virtapulssittimen kapasitanssista. Mittaustulosten perusteella kynnysvirta-arvo on 

suoraan verrannollinen aktiivisen alueen tilavuuteen. Laserrakenteen aktiivisen 

tilavuuden kasvattaminen edellyttää suuremman injektiovirran varauksenkuljettajien 

kokonaismäärän populaatioinversioon vaadittavan varauksenkuljettaja- sekä 

fotonikonsentraation saavuttamiseksi puolijohdelaserin pn-rajapinnassa. Lisäksi 

kynnysvirta-arvo on kääntäen verrannollinen kapasitanssiriippuvaiseen virtapulssin 

leveyteen. Virtapulssista aiheutuvien pn-rajapinnan varauksenkuljettajien 

kokonaismäärä on riippuvainen virtapulssin kokonaisvarauksesta eli  virtapulssin 

amplitudin aikaintegraalista. Mitatuista laserrakenteista kvanttikaivolaser saavutti 

oletetusti matalimman kynnysvirta-arvon. Kvanttikaivolaserin aktiivisen alueen 

pienestä tilavuudesta aiheutuvasta pn-rajapinnan elektronien energiatilojen 

askelmaisesta jakautumisesta johtuen pn-rajapinnan populaatioinversion 

aikaansaamiseksi riittää pienempi injektiovirta. 

 

 

Kuva 25. Mitattujen laserrakenteiden kynnysvirta-arvot kapasitanssin   funktiona. 

 

Laserrakenteille suoritettujen mittausten tulosten perusteella 

TOF-etäisyysmittausjärjestelmän lähettimessä käytettäväksi laserrakenteeksi valittiin 

30µm 3,0mm bulk -laser ja herätteeksi 47 pF kapasitanssilla generoitu virtapulssi. 

Kyseisellä laserilla saavutettiin yli 1 nJ optisen pulssin energia pulssin leveyden ja 

jälkioskillaation sisältämän tehon pysyessä sovelluksen kannalta sallituissa rajoissa. 

Toiseksi potentiaaliseksi TOF-etäisyysmittausjärjestelmän lähettimessä käytettäväksi 

laserrakenteeksi havaittiin 30µm 1,5 mm kvanttikaivolaser. Kyseinen laserrakenne 

tuottaa kapean optisen pulssin merkittävästi pienemmällä kynnysvirralla 

bulk-lasereihin verrattuna. Kvanttikaivolaserin edellyttämä pienempi 

virtapulssiheräte pienentää virtapulssittimen lasersirua lämmittävää vaikutusta 

mahdollistaen siten suuremman pulssitustaajuuden ja lyhyemmän mittausajan ilman 

ylikuumenemisongelmia. Bulk-lasereihin verrattuna kvanttikaivolaserin tuottama 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

20 40 60 80 100

It
h

/ 
A

 

C/ pF  

90µm 1,5mm Bulk

30µm 3,0mm Bulk

30µm 1,5mm Bulk

30µm 1,5mm QW



 

 

42 

pienempi optinen teho on edelleen riittävä esimerkiksi sisätiloihin mittausetäisyyden 

ollessa riittävän lyhyt. 

6.2. Vastaanotinmittaukset 

6.2.1. Mittausjärjestelmä 

 

Vastaanotinpiirilevyn elektroniikalle suoritetuilla mittauksilla pyrittiin 

varmentamaan TAC-aikavälimittausjärjestelmän ohjaamiseen vaadittavat 

NIM-logiikkatason start- ja stop-pulssit. Lisäksi pyrittiin varmistumaan 

SPAD-ilmaisimen aikaportituksen toimivuudesta ja säädettävyydestä. Lopuksi 

validien start- ja stop-pulssien avulla tutustuttiin TAC-aikavälimittausjärjestelmän 

toimintaan. 

Komparaattorin lähtösignaalin oskilloskooppimittauksilla määritettiin 

differentiaalisen start-pulssin aikatasoesitys sekä tutkittiin säädettävän 

vertailujännitteen      asetusarvon vaikutusta start-pulssin ominaisuuksiin. 

Komparaattorin liipaisevana signaalina käytettiin lähettimen virranmittausvastuksen 

jännittesignaalia       , jota vaimennettiin 1:20 signaalin amplitudin pitämiseksi 

komparaattorin tulojännitealueella. Vertailujännitteen lopullinen arvo asetettiin 

TAC-aikavälimittausjärjestelmän avulla kytkemällä komparaattorin lähtösignaali 

aikavälimittausjärjestelmän START-tuloon ja säätämällä vertailujännitettä kunnes 

TAC tulkitsi tuloon kytketyn signaalin validiksi start-pulssiksi aloittaen 

aikavälimittauksen. 

Translaattorin lähtösignaalin oskilloskooppimittauksilla määritettiin 

differentiaalisen stop-pulssin aikatasoesitys sekä todettiin SPAD-ilmaisimen 

liipaistumisista aiheutuvan stop-signaalin ajoituksen vaihtelu 

SPAD_reset_start -signaalin viivettä ja taustavalo-olosuhteita muuntelemalla. 

SPAD-ilmaisimen elektroniikka generoi stop-pulssin ilmaisimen liipaistumisesta 

aktiivisen aikaikkunan sisällä tai aktiivisen aikaikkunan lopun määrittävästä 

funktiogeneraattorilta tulevasta SPAD_reset_start -signaalista. Stop-signaalin 

toimivuus varmistettiin kytkemällä se aikavälimittausjärjestelmän STOP-tuloon, 

jolloin TAC tulkitsi signaalin stop-signaaliksi pysäyttäen aikavälimittauksen. 

Aktiivisen aikaikkunan ajoituksen ja leveyden säädettävyys todettiin 

muuntelemalla SPAD_LOAD- ja SPAD_RESET –pulssien välistä ajoitusta ja 

leveyttä havainnoimalla SPAD-ilmaisimen liipaistumisien ajoituksen muutoksia 

erilaisissa taustavalo-olosuhteissa oskilloskoopin sekä 

TAC-aikavälimittausjärjestelmän avulla. 

Optisen vastaanottimen verifioimiseen käytetty mittausjärjestelmä on esitetty 

Kuvassa 26. Jännitepulssi        tuotiin virtapulssittimelta koaksiaalikaapelilla 

komparaattorin tuloon start-pulssin generoimiseksi. Funktiogeneraattorin (Stanford 

Research Systems Model DG645 Digital Delay Generator) avulla generoitiin viisi 

erillistä pulssia etäisyysmittausjärjestelmän vastaanottimen ohjaamiseksi. 

Funktiogeneraattorin etupaneelista otettu pulssi toimi SPAD-IC-piirin logiikan 

D-kiikkujen alustajana ennen fotoni-ilmaisun aloittamista. SPAD-ilmaisimen 

aktiivisen aikaikkunan määrittämiseen vaadittavat neljä jännitepulssin nousevaa 

reunaa otettiin funktiogeneraattorin takapaneelista, joiden avulla SPAD-IC-piirin 



 

 

43 

logiikka generoi aktiivisen aikaikkunan määrittävät SPAD-ilmaisimen 

SPAD_reset- ja SPAD_load -signaalit. SPAD-IC-piirin käyttöjännite 3,3 V sekä 

SPAD-ilmaisimen edellyttämä -18,8 V vastabiasjännite       saatiin Hewlett 

Packard E3631A DC Power Supply -teholähteestä. 

 

Kuva 26. Optisen vastaanottimen mittausjärjestelmän lohkokaavio. 

 

Aikavälimittaukseen käytettiin  TAC aika-amplitudi-muunninta (ORTEC 

MODEL 567), joka generoi NIM-logiikkatason start- ja stop-signaalien 

määrittämään aikaväliin verrannollisen jännitteen. TAC-aikavälimittausjärjestelmän 

lähtöjännite AD-muunnettiin (ORTEC EASY-MCA-8K) 13-bitin AD-muuntimelle 

ja syötettiin PC:llä ajettavalle Maestro -käyttöliittymälle, joka esitti AD-muuntimen 

tulokset reaaliaikaisena histogrammina. 

6.2.2. Mittaustulokset 

 

Kuvassa 27 on esitetty TAC-aikavälimittausjärjestelmän validiksi start-signaaliksi 

osoittautuneen komparaattorin negatiivisen lähtösignaalin aikatasoesitys. Neljän 

negatiivisen pulssin muodostuminen on seurausta vertailujännitteen      

asettamisesta hyvin lähelle komparaattorin negatiivisen tulon DC-jännitettä      . 
Tällöin komparaattori liipaistuu varsinaisen virtapulssin lisäksi myös sitä seuraavista 

vaimenevasti värähtelevän jännitteen negatiivisista puolijaksoista. Varsinaisen 

virtapulssin aiheuttama yksittäinen komparaattorin lähdön alle 3 ns start-pulssi ei 

ollut riittävä signaali aikavälimittausjärjestelmän start-pulssiksi toisin kuin usean 

peräkkäisen kapean pulssin muodostama signaali. Aikatasomittaustuloksen mukaan 

start-pulssin amplitudi ei saavuta tavoiteltua 0,8 V logiikkatasojen välistä 

jännitemuutosta. Start-pulssin ajoitus vaihtelu oli 130 ps – 255 ps verrattuna 

pulssigeneraattorin referenssipulssin reunaan. Start-pulssin ajoitusvaihtelussa oli 

nähtävissä ajoittain ilmenevä systemaattinen komponentti, jolloin ajoitusvaihtelu 

keskittyi kahden eri ajankohdan ympärille. 
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Kuva 27. Aikavälimittauksen käynnistävä start-pulssi. 

 

Kuvassa 28 on esitetty translaattorin negatiivisen lähtösignaalin aikatasoesitys. 

Stop-pulssin logiikkatasojen välinen jänniteamplitudi saavuttaa miltei halutun 0,8 V 

ja pulssin noin 7 ns puoliarvoleveys on riittävä tulkittavaksi 

aikavälimittausjärjestelmän stop-pulssiksi.  

 

 

Kuva 28. Aikavälimittauksen pysäyttävä stop-pulssi. 
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6.3. TOF-etäisyysmittausjärjestelmän mittaukset 

6.3.1. Mittausjärjestelmä 

 

TOF-etäisyysmittausjärjestelmälle suoritetuilla aikavälimittauksilla pyrittiin 

arvioimaan ilmaisimen optisen hyötypulssin fotoni-ilmaisutahtia vertailtavaksi 

tutkayhtälön ennustamaan fotoni-ilmaisutahtiin. TOF-etäisyysmittausjärjestelmän 

kertamittaustarkkuus määritettiin mittaamalla optisen pulssin puoliarvoleveys 

aikavälimittausjärjestelmän avulla, jonka jälkeen järjestelmän erottelukykyä 

demonstroitiin mittaamalla etäisyyttä optisen pulssin etenemissuunnassa 

kaksitasoiseen kohteeseen. Edellä mainitut mittaukset suoritettiin SPAD-ilmaisimen 

ollessa single-photon –moodissa. SPAD-ilmaisimen walk-virhe määritettiin 

kohteesta vastaanottimelle heijastuneen säteilyn intensiteettiä muuttamalla eritavalla 

heijastavien kohteiden avulla. Mittausympäristön taustavalon vaikutuksen optisen 

hyötypulssin havaitsemisessa sekä aikaportituksen avulla taustavalon vaikutusten 

pienentämiseksi saavutettavan hyödyn toteamiseksi suoritettiin aikavälimittaukset 

kohteen ollessa ulkona voimakkaassa taustavalaistuksessa. 

SPAD-ilmaisimen optisen hyötypulssin fotoni-ilmaisutahdin sekä 

kertamittaustarkkuuden määrittämiseksi suoritetuissa mittauksissa kohteena 

käytettiin mustaksi maalattua vanerilevyä ja vastaanottimen linssin etupuolelle 

asetettiin optinen vaimennuslevy. Kohteen heijastuskerroin 8 % ja optisen 

vaimennuslevyn läpäisy 4 % määritettiin lähettimessä käytetyn puolijohdelaserin 

aallonpituudella 870 nm. Mittausetäisyys oli 24,5 m. Kuvassa 29 on esitetty 

kaavakuva järjestelmän erottelukyvyn havainnollistamiseksi suoritetun mittauksen 

kaksitasoisesta mittauskohteesta. Kohde valmistettin valkeasta A4-kopiopaperista, 

vastaanottimen eteen asetettiin vaimennuslevy ja mittausetäisyytenä oli 24,5 m. 

Walk-virhemittaus suoritettiin kohteesta vastaanottimelle heijastuneen säteilyn 

intensiteetin  maksimoivalla diamond grade -heijastimella ilman vastaanottimen 

vaimennusta ja säteilyn intensiteetin minimoimiseksi mustaksi maalatulla 

vanerilevyllä sekä vaimennuslevyllä. Diamond grade –heijastimen  heijastuskerroin 

oli 10 000-kertainen valkean paperin heijastuskertoimeen verrattuna. 

Mittausetäisyytenä oli 24,5 m. Ulkona suoritetuissa mittauksissa kohde sijoitettiin 

ulos heinäkuun keskipäivän voimakkaaseen auringonpaisteeseen (70 000 lux) 50 m 

etäisyydellä lähetinvastaanottimesta. Aikavälimittaukset suoritettiin kahdella 

leveydeltään erilaisella aikaportilla. Leveä aikaportti avattiin 308 ns ja kapea 

aikaportti 10 ns ennen hyötypulssin ilmenemistä. Kohteena käytettiin mustaksi 

maalattua vanerilevyä. Vastaanotettua optista signaalia ei vaimennettu. 
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Kuva 29. Kaksitasoinen kohde etäisyysmittausjärjestelmän erottelukyvyn 

demonstroimiseksi. 

 

Pulssitetun TOF-etäisyysmittausjärjestelmän verifioimiseen käytetty 

mittausjärjestelmä on esitetty Kuvassa 30. Funktiogeneraattorin (Stanford Research 

Systems Model DG645 Digital Delay Generator) avulla generoitiin kuusi erillistä 

pulssia TOF-etäisyysmittausjärjestelmän lähettimen ja vastaanottimen ohjaamiseksi. 

Lähettimen ohjaukseen vaadittava liipaisupulssi otettiin funktiogeneraattorin 

etupaneelista ohjaamaan laserin pulssituspiirin MOSFET-kytkimen ajuripiiriä 

määrittämään optisen pulssin generoimishetki. Toinen funktiogeneraattorin 

etupaneelista otettu pulssi toimi SPAD-IC-piirin logiikan alustajana, joka suoritettiin 

ennen fotoni-ilmaisun aloittamista. SPAD-ilmaisimen aktiivisen aikaikkunan 

määrittämiseen vaadittavat neljä pulssin nousevaa reunaa otettiin 

funktiogeneraattorin takapaneelista. Lähettimen pulssitustaajuus oli 100 kHz. 

Aikavälimittaukseen käytettiin  aikaisemmin mainittua NIM-logiikkatason TAC  

aika-amplitudimuunninta. TAC:n maksimi mittausaikaväli asetettiin Taulukossa 3 

esitettyjen mittausetäisyyksien mukaan. 

 

 

Kuva 30. Pulssitettu TOF-etäisyysmittausjärjestelmä. 

 

Taulukko 3. Mittausetäisyydet ja niitä vastaavat TAC-mittausaikavälit 

Mittausetäisyys 24,5 m 50 m 

Maksimiaikaväli 200 ns 500 ns 
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Optisen lähettimen emittoiman energian ilmaisimelle kytkeytymisen 

maksimoimiseksi lähettimen ja ilmaisimen keilat suunnattiin päällekkäin ja 

fokusoitiin kohteeseen halutulle mittausetäisyydelle. Lähettimen keilan fokusoiminen 

suoritettiin säätämällä lähetinoptiikan muodostama laserin emittoivan pinnan kuva 

tarkaksi kohteen pinnalle silmämääräisesti infrapunakameralla havainnoiden. Keilan 

suunta pyrittiin saamaan lähetinvastaanottimen alustalevyn suuntaiseksi. 

SPAD-ilmaisimen näkemä avaruus asetettiin päällekkäin kohteen pinnalle 

kuvautuvan laserin emittoivan pinnan kanssa. Lähettimen ja vastaanottimen 

fokusoinnin ja vastaanottimen keilan suuntaamisen hienosäätö suoritettiin 

aikavälimittausjärjestelmän avulla maksimoimalla hyötypulssiliipaistumisien 

lukumäärän suhde liipaistumisien kokonaislukumäärään kohteen ollessa mustaksi 

maalattu vanerilevy. Kuvassa 31 on esitetty lähetinvastaanotin 

toimintavalmiudessaan XYZ-kiinnitysalustallaan. 

  

 

Kuva 31. Lähetinvastaanotin toimintavalmiudessa säädettävällä 

XYZ-kiinnitysalustallaan. Lähettimen linssi, piirilevy ja kiinnitysalusta 

ovat kuvassa oikealla. 

 

6.3.2. Mittaustulokset 

 

SPAD-ilmaisimen fotoni-ilmaisutahdin määrittämistä varten suoritetuissa 

mittauksissa kerättiin 10 miljoonaa SPAD-ilmaisimen liipaistumista 

aikavälimittausjärjestelmän avulla. Tätä liipaistumisien kokonaismäärää verrattiin 

optisen hyötypulssin heijastuksista aiheutuneiden liipaistumisien määrään. 

Mittaukset suoritettiin kahdella eri mittausetäisyydellä ja niiden tuloksia verrattiin 

kaavan (2) tutkayhtälön vastaaville etäisyyksille antamiin fotoni-
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ilmaisutahtituloksiin. Mittaustulokset on esitetty Taulukossa 4. Tutkayhtälön 

parametrit olivat optisen pulssin aikataso- ja keskimääräisen tehon mittausten 

perusteella määritetyn mittauksissa käytetyn yksittäisen laserpulssin energia        , 
vastaanottimen optiikan mekaanisen kiinnitysrakenteen määrittämä aukon ala 

            , kohteena käytetyn mustaksi maalatun vanerilevyn 

diffuusiheijastuskerroin       , lähettimessä ja vastaanottimessa käytettyjen linssien 

hyötykerroin    . Vastaanottimen eteen asetetun vaimennuslevyn läpäisy oli      ja 

SPAD-ilmaisimen fotoni-ilmaisuhyötysuhdearvio oli      . Mittausetäisyydet olivat 

24,5 m ja 50 m. Mittaustulokset ja tutkayhtälön antamat tulokset ovat Taulukossa 5. 

 

Taulukko 4. Mittaustulokset eri mittausetäisyyksillä 

 24,5 m 50 m 

Liipaistumisien 

kokonaislkm. 
                  

Optisen pulssin 

aiheuttamat 

liipastumiset 
                    

 

Taulukko 5. Tutkayhtälön ja mittaustulosten välinen vertailu  

Mittausetäisyys 24,5 m 50 m 

 Tutkayhtälö Mitattu Tutkayhtälö Mitattu 

1/ havaittu 

fotoni 
17 17 71 75 

 

Taulukon 5. vertailusta nähdään mittaustulosten ja tutkayhtälön edellä 

määritettyjen parametrien avulla saatujen tulosten huomattava yhdenmukaisuus. 

Epätarkkuutta tulosten väliseen vertailuun aiheuttaa mm. tutkayhtälössä käytetyn 

CMOS SPAD-ilmaisimen fotoni-ilmaisuhyötysuhteen epävarmuus, joka voi 

vaihdella välillä 2 – 4 % [16] sekä lähetin- ja vastaanottimen keilojen kohdistuksen 

täsmällisyys erityisesti 50 m mittaustuloksessa. 

Kuvassa 32 on esitetty mittaustulos järjestelmän kertamittaustarkkuuden 

määrittämiseksi. Signaalin verhokäyrän muoto on tulosta optisen pulssin ja 

SPAD-diodin vasteen konvoluutiosta ja siinä nähdään SPAD-ilmaisimen vasteesta 

aiheutuvat pulssin etureunan kaarevuus ja takareunan pitkä diffuusiohäntä. Pulssin 

puoliarvoleveys on 146 ps vastaten 125 ps optisen pulssin puoliarvoleveyden ja 

SPAD-diodin arviolta 80 ps jitterien neliöllistä summaa. Puoliarvoleveyden 146 ps 

avulla määritetty etäisyysmittausjärjestelmän erottelukyvyksi saadaan 22 mm. 
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Kuva 32. Optinen hyötypulssi single-photon –moodissa mitattuna. 

 

Kuvassa 33 nähdään järjestelmän resoluution havainnollistamiseksi kaksitasoisen 

kohteen avulla suoritetun mittauksen tulos. Käytetyn kaksitasoisen kohteen tasojen 

välinen etäisyys oli 26 mm. Mittauksessa kerättiin yhteensä 9 miljoonaa 

SPAD-ilmaisimen liipaistumista. Huippujen selkeästä erottumisesta voidaan päätellä 

järjestelmän etäisyyden erotuskyvyn olevan resoluutiomittauksissa määritetyn 22 

mm luokkaa. Kuvan 33 seitsemän mittausaikaväliä vastaa 26 mm etäisyyttä. 

 

 
Kuva 33. Kaksitasoinen kohde. Askel 26 mm. 
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Kuvan 34 walk-virheen mittaustuloksessa vasemman puoleinen 

liipaistumiskertymä sisältää merkittävästi voimakkaammin heijastavan diamond-

grade –kohteen liipaistumiset. Voimakkaasta heijastuksesta johtuen 

SPAD-ilmaisimen liipaistumiset ovat seurausta varsinaista laserointia edeltävistä 

optisen pulssin etureunan heikosta spontaanista emissiosta sekä 

superluminesenssistä. Mittaustuloksista nähdään tämän seurauksena ilmaisimen 

liipaistumisen merkittävä aikaistuminen. Lisäksi pulssin todellinen muoto vääristyy 

etureunan painottuessa ja erityisesti pulssin huippu ja takareuna jäävät 

näkymättömiksi. Mustan vanerilevyn oikean puoleinen liipaisukertymä esittää 

tyypillisen single-photon –moodin edellyttämän käyrän esittäen tarkemman arvion 

optisen pulssin todellisen huipun paikan sekä SPAD-ilmaisimen vasteesta aiheutuvaa 

diffuusiohäntää. Kuvan 34 mittaustuloksesta nähdään kohteen heijastuskertoimen 

merkittävä vaikutus mittaustulokseen huippujen välisen 415 ps aikaeron vastaten 6 

cm virhettä etäisyysmittauksessa. Mittauksessa kerättiin yhteensä 4 miljoonaa 

SPAD-ilmaisimen liipaistumista. 

 

 

Kuva 34. Walk-virhemittaustulos. Vasemmalla voimakkaasti heijastavan diamond 

grade -kohteen aikavälimittaustulos ilman vastaanottimen vaimennusta. 

Oikealla mustaksi maalatun vanerilevyn (heijastus 8%) ja vaimentimen 

(läpäisy 4%) aikavälimittaustulos. 
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Kuvassa 35 on esitetty aikavälimittaustulokset leveällä aikaportilla kohteen 

ollessa ulkona voimakkaassa auringon paisteessa. Kuvassa 36 on esitetty 

aikavälimittaustuloksen hyötypulssiin tarkennetusta kohdasta kertymäfunktiota. 

Kertymäfunktion kuvaajasta nähdään lähes kaikkien SPAD-ilmaisimen 

liipaistumisien olevan seurausta optista hyötypulssia edeltävistä taustavalofotoneista 

ja 0,03 % hyötypulssista. Liipaistumisien kokonaislukumäärä oli 12 miljoonaa. 

 

 

Kuva 35. Aikavälimittaustulos leveällä aikaportilla kohteen ollessa ulkona 50 m 

etäisyydellä. Aikaportti aukeaa 308 ns ennen optisen hyötypulssin 

ilmenemistä. 

 

 

Kuva 36. Hyötypulssin vaikutus kertymäfunktioon leveällä aikaportilla. 
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Kuvassa 37 on esitetty aikavälimittaustulokset kapealla aikaportilla asetettuna 

alkamaan lähellä optisen hyötypulssin etureunaa. Kuvassa 38 esitetty 

aikavälimittaustuloksen hyötypulssiin tarkennetusta kohdasta kertymäfunktiota. 

Hyötypulssia edeltävistä taustavalofotoneista seuranneita SPAD-ilmaisimen 

liipaistumisia on 6 % ja hyötypulssista 24 %. Liipaistumisien kokonaislukumäärä oli 

12 miljoonaa.  

 

 

Kuva 37. Aikavälimittaustulos kapealla aikaportilla kohteen ollessa ulkona 50 m 

etäisyydellä. Aikaportti aukeaa 10 ns ennen optisen hyötypulssin 

ilmenemistä. 

 

 

Kuva 38. Hyötypulssin vaikutus kertymäfunktioon kapealla aikaportilla. 

 

Kuvan 36 ja Kuvan 38 kertymäfunktioiden tuloksista nähdään hyötypulssin 

ilmaisutodennäköisyyden merkittävä paraneminen voimakkaassa 

taustavalaistuksessa käytettäessä kapeaa aikaporttia. Kapean aikaportin 
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hyötypulssikertymä kasvaa yli 600-kertaiseksi leveän aikaportin 

hyötypulssikertymään verrattuna. 

Kuvan 35 ja Kuvan 37 aikavälimittaustuloksissa näkyvä aikaportin vasemman 

reunan piikki on seurausta SPAD_LOAD -pulssin aikaisista SPAD-ilmaisimen 

liipaistumisista. Kyseiset liipaistumiset huonontavat hyötypulssiliipaistumisien 

hyötysuhdetta ja vaikuttavat muun muassa siihen miten lähelle hyötypulssia 

load-pulssi voidaan asettaa. Piikin korkeutta voidaan pienentää load-pulssia 

kaventamalla. 
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7. POHDINTA 

 

Diplomityössä varmistettiin suunnitellun ja toteutetun ajallisesti kapeaan ja 

suuritehoiseen laserpulssiin sekä CMOS-prosessissa valmistettuun aikaportitettavaan 

single-photon -ilmaisimeen perustuvan lasertutkan toteutettavuus ja määritettiin sen 

suorituskyky. Lasertutkalle suoritetut suorituskykymittaukset osoittivat 

senttimetriluokan mittaustarkkuuden kymmenien metrien mittausetäisyydellä. 

Mittaustulokset osoittivat lisäksi ilmaisimen aikaportituksen selkeän vaikutuksen 

kohteesta heijastuneiden hyötyfotonien ilmaisutodennäköisyyden kasvattamiseksi. 

Ilmaisimen aikaportituksen havaittiin olevan erityisen hyödyllinen hyötyfotonien 

havaitsemisessa  mittauskohteen ollessa voimakkaassa taustavalaistuksessa. 

Toteutetun laitteistokokoonpanon toimivuuden perusteella lasertutkajärjestelmän 

elektroniikan kompakti CMOS-prosessitoteutus näyttää mahdolliselta. 

Nykyinen SPAD-ilmaisinta hyödyntävän lasertutkan tutkimus ja sen sovellukset 

ovat yleisiä esimerkiksi 3D-kuvantamisessa. Tyypillisesti nykyisin käytössä olevien 

lähettimien optisen pulssin tehot ovat olleet milliwatti-luokkaa. Tässä diplomityössä 

käytettävillä lähettimen watti-luokan optisilla pulsseilla on mahdollista saavuttaa 

pidempi mittausetäisyys sekä lyhyempi mittausaika. Toiseksi tämän diplomityön 

havaintojen myötä avautuvan lasertutkajärjestelmän 

CMOS-prosessitoteutusmahdollisuuden mukaisia miniatyyritoteutuksia ei ole vielä 

esitelty. 

Laitteistototeutusten verifiointivaiheessa ilmeni muutamia lähetinsuunnittelun 

epäkohtia. Järjestelmän toiminnan kannalta kriittisimmät virheet kyettiin korjaamaan 

välittömästi niiden havaitsemisesta tekemällä kohtuullisia muutoksia alkuperäiseen 

suunnitelmaan. Havaitut epäkohdat esitetään tässä dokumentointia sekä mahdollisten 

seuraavien suunnitelmien kehitystä silmällä pitäen. Virtapulssittimen latausvastuksen 

havaittiin kuumenevan voimakkaasti satojen kilohertsien pulssitustaajuuksilla. 

Kyseistä lämpenemisongelmaa on mahdollista pienentää suurentamalla 

latausvastuksen resistanssia, hajauttamalla vastus useaksi erilliskomponentiksi, 

käyttämällä toteutuksessa kooltaan suurempia ja pienemmän lämpöresistanssin 

omaavia vastuskoteloja sekä vastuksen jäähdytystä parantavia erillisrakenteita. 

Vastaanotinpiirilevylle vierekkäin sijoitettujen 3,3 V ja -18,8 V käyttöjännitteiden 

liittimien tulisi olla keskenään erilaiset käyttöjännitteiden ristiinkytkemisen 

estämiseksi. Tällä varotoimenpiteellä olisi säästynyt yksi tuhoutunut SPAD-IC-piiri 

sekä sen vastaanotinlevylle asentamiseen ja bondaukseen käytetty työaika. Lisäksi 

liittimien tulisi sisältää tarkoituksenmukaiset rakenteet jännitteen polariteetin 

varmentamiseksi kuten myös tulojännitteen suojadiodi vasta- ja ylijännitteelle. 

Virtapulssin  jännitteestä komparaattorin avulla generoitu start-pulssi osoittautui 

amplitudinsa ja leveytensä puolesta riittämättömäksi 

TAC-aikavälimittausjärjestelmän START-tuloon. Komparaattorin lähdön 

kytkeminen LVPECL-sopivaan monostabiiliin antaisi mahdollisuuden riittävän 

leveän pulssin toteutukseen. Lisäksi komparaattorin positiivisen tulon vertailujännite 

tulisi reguloida start-pulssin jitterin minimoimiseksi. Osasijoittelussa 

SPAD-IC-piirille kytkettävien kuparijohdotusten tulisi olla kohtisuorassa IC-piiriin 

nähden bondauksen helpottamiseksi. Vastaanotin piirilevylle sijoitettujen MMCX-

liittimien footprintin keskireikä osoittautui liian pieneksi liittimien asennusvaiheessa 

edellyttäen siten footprinttiin tehtävän muutoksen. 

Diplomityön tutkimustulosten perusteella on nähtävissä 

jatkokehitysmahdollisuuksia lasertutkan järjestelmätason toteutuksen 
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miniatyrisoinnin ympärillä toteuttamalla järjestelmän SPAD-ilmaisin ja 

TDC-aikavälimittauspiiri CMOS-prosessissa samalle IC-piirille. Myös lähettimen 

CMOS-toteutus on mahdollinen pienemmän optisen tehon kustannuksella. Erilaisten 

SPAD-ilmaisinmatriisien hyödyntäminen mahdollistaa esimerkiksi vastaanottimen 

optiikan kohdistusvaatimusten löysäämisen. Tulevaisuuden SPAD-ilmaisinmatriiseja 

hyödyntävät sovellukset käsittävät muun muassa erilaisia etäisyydenmittaus- sekä 

2D- ja 3D-kuvannusjärjestelmiä. Lisäksi lähettimen pulssitustaajuuden 

kasvattamisesta seuraavan latausvastuksen lämpöongelman ratkaiseminen 

mahdollistaisi etäisyysmittausten suorittamisen entistäkin nopeammin. 
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8. YHTEENVETO 

 

Diplomityön tavoitteena oli tutkia lähettimen kapeaan laserpulssiin ja vastaanottimen 

aikaportitettuun single-photon -ilmaisuun perustuvan lasertutkan toteutettavuutta ja 

suorituskykyä käytettäessä korkeaa pulssitustahtia kymmenien metrien 

mittausetäisyydelle tavoitteena senttimetriluokan mittaustarkkuus. Tutkimus 

suoritettiin suunnittelemalla ja toteuttamalla erikoisvalmisteisia puolijohdelasersiruja 

sekä CMOS-SPAD-ilmaisinta hyödyntävä lasertutka, jolle suoritettiin tarvittavat 

verifiointi- ja suorituskykymittaukset. Tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään 

lasertutkan kompaktin lähetinvastaanottimen CMOS-toteutusmahdollisuutta. 

Lähetinsuunnittelun keskiössä oli puolijohdelaserin herätteenä toimivan 

nanosekuntiluokan virtapulssin, amplitudin huippuarvoltaan useita ampeereja, 

tuottavan pulssituselektroniikan kehittäminen. Virtapulssittimen simuloinneilla 

määritettiin pulssituspiirin komponenttiarvot halutun virtapulssin toteuttamiseksi ja 

piirin kokonais- sekä komponenttikohtaiset tehonkulutusarviot. 

Vastaanotinsuunnittelun pääpaino oli aikävälimittauksen aloittavien ja lopettavien 

signaalien generointi lähettimen pulssituselektroniikasta sekä vastaanottimen CMOS 

SPAD-ilmaisimen generoimasta signaalista. 

Lähetinmittauksilla varmennettiin haluttu virtapulssin aikatasoesitys sekä sitä 

vastaavat optisen pulssin hetkellinen teho ja puoliarvoleveys. Mittauksilla 

määritettiin muutamien erilaisten bulk-laserrakenteiden sekä yhden 

kvanttikaivolaserin optiset vasteet virtapulssiherätteille ja tulosten perusteella 

valittiin sovellukseen parhaiten soveltuva laserrakenne. Vastaanotinmittauksilla 

määritettiin SPAD-ilmaisimen ominaisuudet fotoni-ilmaisuun sekä 

aikavälimittausjärjestelmälle validien start- ja stop-pulssien generoituminen. 

Vastaanottimen avulla todettiin  lisäksi aikaportituksen toimivuus ja säädettävyys. 

Lähetinvastaanottimelle suoritetuilla mittauksilla määritettiin SPAD-ilmaisimen 

optisen hyötypulssin fotoni-ilmaisutahti, lasertutkan kertamittaustarkkuus, 

ilmaisimen walk-virhe sekä aikaportituksen vaikutus optisen hyötypulssin fotoni-

ilmaisutahtiin ulkona voimakkaassa taustavalaistuksessa suoritetuissa mittauksissa. 

Lähettimelle 10 kHz pulssitustahdilla suoritettujen mittaustulosten mukaan 

optisen pulssin huipputeho ja puoliarvoleveys vaihtelevat laserrakenteesta riippuen 

2 - 12 W sekä 73 – 140 ps. Laserrakenteen aktiivisen alueen tilavuus oli suoraan 

verrannollinen optisen pulsin huipputehoon ja kääntäen verrannollinen sen 

puoliarvoleveyteen. Koko järjestelmän 100 kHz pulssitustahdilla suoritetuista 

aikavälimittaustuloksista nähtiin mitatun ja tutkayhtälön ennustaman teoreettisen 

fotoni-ilmaisutahdin selkeä yhdenmukaisuus, järjestelmän kertamittaustarkkuus 146 

ps vastaten 20 mm epävarmuutta yksittäisessä etäisyysmittaustuloksessa ja eritavalla 

heijastavista kohteista aiheutuvan vastaanotetun signaalin amplitudin vaihtelun 

aiheuttama walk-virhe 415 ps vastaten 60 mm etäisyysmittausvirhettä. 

Aikaportitusmittauksissa havaittiin optisen hyötypulssin fotoni-ilmaisutahdin yli 

600-kertainen parantuminen asetettaessa SPAD-ilmaisimen aikaportti alkamaan 10 

ns ennen optisen hyötypulssin ilmenemistä verrattuna 308 ns ennakkoon 

mittauskohteen ollessa voimakkaassa taustavalaistuksessa. 

Lasertutkan vastaanottimen toteutuksessa käytetyn CMOS SPAD -ilmaisimen 

toimivuus ja suorituskyky osoittivat CMOS-prosessilla toteutettavan kompaktin 

TOF-etäisyysmittausjärjestelmän olevan käytännön sovelluksissa mahdollinen. 

Suorituskykymittaustulokset osoittivat lasertutkan senttimetriluokan 

mittaustarkkuuden kymmenien ja jopa satojen metrien mittausetäisyydellä. 
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Mittaustulokset osoittivat lisäksi ilmaisimen aikaportituksen selkeän vaikutuksen 

kohteesta heijastuneiden hyötyfotonien ilmaisutodennäköisyyden kasvattamiseksi. 

Ilmaisimen aikaportituksen havaittiin olevan erityisen hyödyllinen hyötyfotonien 

havaitsemisessa  mittauskohteen ollessa voimakkaassa taustavalaistuksessa. 

Diplomityön tutkimustulosten perusteella on nähtävissä 

jatkokehitysmahdollisuuksia lasertutkan järjestelmätason toteutuksen 

miniatyrisoinnin ympärillä toteuttamalla järjestelmän SPAD-ilmaisin ja 

TDC-aikavälimittauspiiri CMOS-prosessissa samalle IC-piirille. Myös lähettimen 

CMOS-toteutus on mahdollinen pienemmän optisen tehon kustannuksella. Erilaisten 

SPAD-ilmaisinmatriisien hyödyntäminen mahdollistaa esimerkiksi vastaanottimen 

optiikan kohdistusvaatimusten löysäämisen. Tulevaisuuden SPAD-ilmaisinmatriiseja 

hyödyntävät sovellukset käsittävät muun muassa erilaisia etäisyydenmittaus- sekä 

2D- ja 3D-kuvannusjärjestelmiä. Lisäksi lähettimen pulssitustaajuuden 

kasvattamisesta seuraavan latausvastuksen lämpöongelman ratkaiseminen 

mahdollistaisi etäisyysmittausten suorittamisen entistäkin nopeammin. 
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