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TIIVISTELMÄ 
 
Tämän kandidaatintyön tarkoituksena oli rakentaa matalakohinainen, mutta 
samalla laajan kaistanleveyden omaava transimpedanssivahvistin avalanche-
fotodiodille käytettäväksi optoelektroniikan eri sovelluksiin. 

Työ toteutettiin kaksiasteisena vahvistimena, jonka suunniteltu 
kokonaistransimpedanssi oli 2520 kΩ ja kaistanleveys 10 MHz. Työn alussa 
hyödynnettiin tietokonesimulaatioita suorituskyvyn arvioimiseksi. Lisäksi 
piirilevyä suunniteltaessa kiinnitettiin erityistä huomiota haitallisen 
hajakapasitanssin minimoimiseen. 

Mittausten perusteella laitteen toiminta osoittautui odotetun kaltaiseksi ja 
mitatut arvot olivat lähellä aikaisemmin esitettyjä.  

 
Avainsanat: APD, fotodiodi, transimpedanssivahvistin, matalakohinainen 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this thesis was to design and build a low noise, wideband 
transimpedance amplifier for an avalanche photodiode. This device could be used 
in various optoelectronic applications, such as laser rangefinders.  

The work consisted a two-stage amplifier with a planned total transimpedance 
of 2520 kΩ and bandwidth of 10 MHz. Simulations were used to confirm the 
performance of the design. In addition, special attention was given to the circuit 
board layout in order to minimize harmful parasitic capacitance.  

When the device was completed, measurements largely matched simulated 
result.  

 
Key words: APD, photodiode, transimpedance amplifier, low noise 
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 
 
APD Avalanche photodiode, vyöryvalodiodi 
PIN P-liitos, I-liitos, N-liitos 
GBW Gain Bandwith Product, vahvistuskaistanleveys 
RMS Root Mean Square, neliöllinen keskiarvo 
BW Bandwidth, kaistanleveys 
RC Vastus-kondensaattori 
AC Alternating current, vaihtovirta 
  
V voltti, jännitteen yksikkö 
eV elektronivoltti, energian yksikkö 
A ampeeri, virran yksikkö 
F faradi, kapasitanssin yksikkö 
Hz hertsi, taajuuden yksikkö  
 
Ω ohmi, resistanssin yksikkö 
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1. JOHDANTO 
 
Tässä kandidaatintyössä esitellään yhden optoelektronisen vastaanottimen 
suunnittelu- ja rakennusprosessi alkaen aiheen teoriatason käsittelystä ja päättyen 
lopulta valmiin laitteen mittauksiin sekä niiden analysointiin.  

Suunnittelun keskeisimpinä kriteereinä oli saavuttaa mahdollisimman pieni 
kohinataso, mutta samalla maksimoida saavutettavissa oleva vahvistus. Lisäksi 
vastaanottimella täytyi olla vähintään 10 MHz:ä kaistanleveyttä, jotta sen vaste 
nopealle optiselle pulssille ei vääristyisi liikaa. Näiden vaatimusten 
yhteensovittaminen tarjosi monenlaisia haasteita, mutta teki työstä myös 
mielenkiintoisen toteuttaa. Lisäksi ajatus laitteen käytännön soveltamisesta 
vastaanottimena, esimerkiksi tulevaisuudessa osana kokonaista lasertutkaa, antoi 
motivaatiota työhön. Tämän tyyppiset laitteet olivat pitkään käytössä vain 
teollisuudessa ja asejärjestelmissä, mutta ovat nopeasti yleistyneet kuluttajien parissa. 
Nykyään laseretäisyysmittarit ovat tavallinen apuväline rakennustyömailla ja joissain 
urheilulajeissa, kuten golfissa. 

Laitteen suunnittelussa käytettiin apuna simulointeja ja niiden perusteella 
vastaanottimen toteutuksessa päätettiin käyttää kaksiasteista 
transimpedanssivahvistinketjua.  Työssä hyödynnettiin markkinoilla verrattain uutta 
Linear Technology:n valmistamaa operaatiovahvistinta ja erityisiä tekniikoita 
piirilevyn suunnittelussa, jotta transimpedanssivahvistimille haitallinen 
hajakapasitanssi saataisiin mahdollisimman pieneksi. Näitä molempia tekniikoita 
yhdistelemällä ensimmäisen asteen vahvistimesta saatiin laajakaistainen, mutta 
samalla saavutettiin paljon vahvistusta heikolle avalanche-diodin tuottamalle 
virtasignaalille. Työn lopuksi vastaanottimen suorituskyky todennettiin mittaamalla 
saavutettu transimpedanssi eli vahvistus, kaistanlevys sekä kohina.  
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2. VASTAANOTTIMEN KOMPONENTEISTA 

2.1. Valodiodin teoriaa 

Valodiodit ovat valoilmaisimien luokka, joka perustuu puolijohteesta valmistettuun 
PN-liitokseen ja sen kykyyn havaita ilmaisimelle saapuvia fotoneja. Valodiodit ovat 
nopeita ja herkkiä sekä verrattain edullisia komponentteja ja siksi niitä käytetäänkin 
yleisesti monissa vaativissa optoelektroniikan sovellutuksissa mm. spektroskopiassa, 
valokuituihin perustuvassa optisessa kommunikaatiossa ja laseretäisyysmittareissa 
vastaanottimina. Eräitä muita käytössä olevia optisia valoilmaisintyyppejä ovat 
valovastukset, jotka kärsivät hitaasta vasteesta sekä valomonistinputket, jotka toisaalta 
omaavat suuren vahvistuksen, mutta ovat samalla isokokoisia ja kalliita.  

Yksinkertainen valodiodi vastaa rakenteeltaan jokapäiväisestä elektroniikasta 
tuttua diodia. Se koostuu P- ja N-tyypin puolijohteista, joiden väliin on muodostunut 
tyhjennysalue.  Kun N-tyypin puolijohteen vapaat elektronit kulkeutuvat PN-
rajapinnan yli P-tyypin puolijohteen puolelle, ne yhtyvät eli rekombinoituvat 
hilarakenteessa olevien vapaiden aukkojen kanssa. Sama ilmiö tapahtuu vastaavasti 
myös toiseen suuntaan, jolloin aukot rekombinoituvat elektronien kanssa. 
Rekombinaation seurauksena vapaat varaustenkuljettajat katoavat rajapinnan 
ympäristöstä. Paljastuvien hilarakenteen kiinteiden douppausionien varaukset 
synnyttävät nyt tyhjennysalueen yli sähkökentän, joka pysäyttää tyhjennysalueen 
laajanemisen.  Tätä tyhjennysalueen reunojen välistä potentiaalieroa kutsutaan 
kynnysjännitteeksi ja se on tavallisesti alle yhden voltin suuruinen.   

Ilmaisu valodiodissa tapahtuu fotonien ja puolijohdemateriaalin välisen 
vuorovaikutuksen, fotoniabsorption kautta. Kun fotoni osuu PN-liitokseen, se pystyy 
absorboitumaan ja synnyttämään elektroni-aukko-parin, mikäli sen energia on 
tarpeeksi suuri ylittämään materiaalille ominaisen, bandgap-energian. Tämä tarkoittaa 
samalla sitä, että fotodiodille osuvalla valolla on tietty cut-off -aallonpituus, jota 
pitkäaaltoisempi säteily ei riitä synnyttämään elektroni-aukko-paria. Yleisesti 
käytetyllä piillä bandgap-energia 𝐸𝐸𝑔𝑔 on 1,12 eV ja germaniumilla 0,66 eV. Nämä 
energiat vastaavat aallonpituuksia 1110 nm ja 1870 nm [2].  Eri puolijohteita ja 
saostusmateriaaleja yhdistelemällä, valodiodin herkkyys voidaan optimoida halutulle 
aallonpituusalueelle. Kun fotonin energia on vaadittua suurempi, se pystyy irrottamaan 
elektronin valenssikaistalta ja siirtämään sen johtavuuskaistalle, jättäen tilalle aukon. 
Tämä ilmiö on nähtävissä kuvassa 1. 
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Kuva 1. Valodiodin PN-liitos ja siihen osuvia fotoneita [1]. 

Mikäli absorptio tapahtuu suoraan tyhjennysalueella, elektroni ja aukko lähtevät 
sähkökentän vaikutuksesta liikkeelle vastakkaisiin suuntiin ja ulkoisessa piirissä 
havaitaan yhden elektronin suuruinen nopea virtapulssi. Jos absorptio tapahtuu 
tyhjennysalueen ulkopuolella, missä ei ole sähkökenttää, elektronin tai aukon on ensin 
diffuusion seurauksena kulkeuduttava tyhjennysalueen reunalle kuten kuvassa 2. 
Kuvassa 2 on myös esitetty tyypillinen valon aallonpituuden vaikutus 
absorptiosyvyyteen. 

 
Kuva 2. Fotoniabsorptio valodiodin eri alueilla [3]. 

Lämpöliikkeestä johtuva diffuusio on sähkökentässä tapahtuvaa kulkeutumista 
huomattavasti hitaampi prosessi. Kapean tyhjennysalueen ulkopuolinen absorptio 
aiheuttaa valodiodin vasteeseen epäedullista viivettä, minkä lisäksi osa elektroni-
aukko-pareista saattaa rekombinoitua ennen tyhjennysalueen reunan saavuttamista, 
mikä laskee diodin hyötysuhdetta [3].  
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Valodiodin parhaan suorituskyvyn kannalta tyhjennysalueella tapahtuva absorptio 
on siis syytä maksimoida. Merkittävä tekijä on myös tyhjennysalueen leveyden 
kasvattaminen, joka pienentää haitallista liitoskapasitanssia ja samalla suoraan diodin 
RC-aikavakiota. Optimoimalla diodin sisäistä rakennetta ja käyttämällä korkeaa 
ulkoista estosuuntaista biasjännitettä, absorptio tyhjennysalueella saadaan korkeaksi ja 
diodin kapasitanssi pieneksi. Näin on myös mahdollista saavuttaa valodiodin sisäistä 
vahvistusta.  

2.2. Avalanche-valodiodin teoriaa 

Avalanche-valodiodit (APD) ovat laajasti käytetty valoilmaisimien luokka, joilla on 
nopea vaste ja heikkoja signaaleja ilmaistaessa hyödyllistä sisäistä vahvistusta. Ne 
muistuttavat rakenteeltaan PIN-diodia, jossa P- ja N-tyypin puolijohteiden väliin on 
lisätty heikosti saostettu ja suhteellisen leveä intrisiittinen alue, jota avalanche-diodilla 
kutsutaan π-alueeksi. Koska tyhjennysalue on leveä ja sähkökenttä sen yli tasainen, 
absorption todennäköisyys diodin hyödyllisellä alueella on suuri.  Lisäksi leveämpi 
tyhjennysalue pienentää suoraan diodin kapasitanssia, kuten levykondensaattorin 
levyjen välisen etäisyyden kasvattaminen. Estosuuntaisen biasjännitteen käyttäminen 
vetää myös tyhjennysalueen reunoja edelleen kauemmas toisistaan.  

APD:n suuri herkkyys on saatu aikaan elektroni-aukko-monistumisen kautta. 
Avalanche-diodilla on ohut P-tyypin kerros voimakkaasti doupatun N+-tyypin 
terminaalin ja π-alueen välissä. Tämä rakenne saa aikaan piikin diodin sähkökentässä 
kuten kuvassa 3 on esitetty. 

 

 
Kuva 3. APD:n rakenne (a), varausjakauma (b) ja sähkökenttä (c) [2]. 
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Käytettäessä suurta, noin 100–200 V estosuuntaista biasjännitettä, fotonin π-
alueella generoima elektroni lähtee suurella nopeudella kohti diodin positiivista 
elektrodia. Saavuttaessaan P-tyypin monistusalueen, suuren energian omaava 
elektroni voi osuessaan puolijohteen hilarakenteeseen synnyttää uuden elektroni-
aukko-parin. Nämä parit voivat uusien törmäyksien seurauksena synnyttää edelleen 
lisää uusia varauksenkuljettajia, jolloin puhutaan monistumisesta. Näin yksikin 
fotonin pystyy synnyttämään useaa elektronia vastaavan virran. Tyypillisesti APD:n 
vahvistus M on luokkaa 50–100. Törmäysten seurauksena tapahtuva monistuminen on 
kuitenkin tilastollinen prosessi ja törmäyksissä monistuvien aukko-elektroni-parien 
määrä vaihtelee joka kerralla. Tästä on seurauksena lisää kohinaa avalanche-diodin 
lähtöön. Usein käytännön sovelluksissa tällä ei ole kuitenkaan suurta merkitystä, koska 
välttämättömän vahvistimen kohina on dominoiva [3].  

 

2.3. Vastaanottimen tärkeimmät komponentit 

2.3.1. Detektori 

Työssä käytettiin optisena ilmaisimena First Sensor -yrityksen valmistamaa AD230-8 
avalanche-valodiodia. Tämä komponentti oli ennalta määritetty käytettäväksi tässä 
työssä. AD230-8 soveltuu ominaisuuksiensa puolesta erittäin hyvin nopeisiin 
optoelektroniikan käyttökohteisiin. Sensorin aktiivisen alueen pinta-ala on 0,04 mm2 
ja se on sijoitettu standardisoituun, hermeettisesti eristettyyn TO-52 koteloon 
läpinäkyvän lasi-ikkunan taakse.  

Diodin paras hyötysuhde saavutetaan 750 nm:n kohdalla ja tyypillinen pimeävirta 
ID on luokkaa 0,2 nA. APD:n kapasitanssi on erittäin pieni suurilla biasjännitteen 
arvoilla, vain 0,6 pF. Tämä mahdollistaa ilmaisun vielä varsin korkeilla taajuuksilla. 
Sensorin datalehdellä -3dB:n rajataajuudeksi oli ilmoitettu 2,0 GHz, joka täytti erittäin 
hyvin vastaanottimen suunnittelun yhtenä lähtökohtana toimineen, 10 MHz:n 
kaistanleveysvaatimuksen.  

Avalanche-diodit vaativat korkeahkoa biasjännitettä saavuttaakseen vahvistusta. 
Kuvassa 4 on esitetty biasjännitteen ja käyttölämpötilan vaikutus vahvistukseen. 
Valmistajan ilmoittama optimaalinen M on 50–60, joka tarkoittaa huoneenlämmössä 
120 V:n biasjännittettä. Kuvaajasta voidaan samalla huomata, että käyttölämpötilalla 
on huomattava vaikutus APD:n vahvistukseen. Suuremmilla biasjännitteen arvoilla 
kymmenen asteen vaihtelu voi muuttaa vahvistuksen yli kaksinkertaiseksi. Suuren 
vaihtelun takia monissa avalanche-diodiin perustuvissa laiteissa on syytä käyttää 
biasjännitteen lämpötilakompensointia, mutta tässä työssä se jätettiin tarpeettomana 
pois. Laboratorio-olosuhteissa suoritettavissa mittauksissa lämpötilan voidaan olettaa 
pysyvän lähes vakiona. 
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Kuva 4. Biasjännitteen ja lämpötilan vaikutus vahvistukseen [4]. 

2.3.2. Operaatiovahvistimet 

Operaatiovahvistimet ovat analogiaelektroniikan peruskomponentteja, joilla voidaan 
toteuttaa kytkennöistä riippuen useita erilaisia sähköisiä funktiota. Tässä työssä 
käytettiin kahta kaskadiin kytkettyä operaatiovahvistinta vahvistamaan avalanche-
diodilta saapuvaa heikkoa virtasignaalia. Kummatkin käytetyt komponentit tulivat 
samalta valmistajalta, yhdysvaltalaiselta Linear Technology:lta, jolla on pitkä 
kokemus analogisten mikropiirien suunnittelusta. 

Ensimmäinen käytetyistä operaatiovahvistimista oli markkinoilla verrattain uusi 
LTC6268-10. Se julkaistiin vuonna 2015 ja on nimenomaan tarkoitettu käytettäväksi 
transimpedanssivahvistimena PIN- ja avalanche-diodeille, joiden lähtö on 
virtasignaali. Kyseisen operaatiovahvistimen vahvistuskaistanleveys (GBW) on 
perinteisimpiin operaatiovahvistimiin nähden erittäin suuri. Valmistajan ilmoittama 
GBW on 4 GHz, mikä tarkoittaa että suhteellisen kapealla 10 MHz:n kaistanleveydellä 
LTC6268-10 pystyy tuottamaan vielä hyvin suuren vahvistuksen signaalille. Näin 
voidaan mahdollisesti välttyä käyttämästä useampia erillisiä vahvistinasteita. Lisäksi 
valintaan käyttää komponenttia vaikuttivat sen hyvin alhaiset jännite- ja virtakohinan 
arvot, pieni tulokapasitanssi ja erittäin pieni tulon biasvirta. Nämä kaikki ominaisuudet 
vaikuttavat vahvasti transimpedanssivahvistimen hyvään suorituskykyyn. 

Vahvistinketjun toisena operaatiovahvistimena käytettiin saman valmistajan 
LT6230-komponenttia. LT6230:n vahvistus-kaistanleveyssuhde on 230 MHz, mikä 
on pienempi kuin edellisellä operaatiovahvistimella. Tämä kuitenkin todettiin piiriä 
suunniteltaessa riittäväksi piirin kokonaisvahvistuksen kannalta. Vahvistusta 10 
MHz:n kaistalle ei siis saada yhtä paljon, mutta etuna LT6230:lla on pienempi 
jännitekohina.  

Kummatkin operaatiovahvistimet toimivat matalilla käyttöjännitteillä. Tässä työssä 
valittiin käytettäväksi +2,5 V ja -2,5 V. Operaatiovahvistimilla on myös erillinen 
enable-sisääntulo, jonka avulla vahvistin voidaan tarvittaessa sammuttaa. 
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3. VASTAANOTINPIIRI 

3.1. Vastaanottimen suunnittelu 

Vastaanottimen suunnittelun lähtökohtana oli minimoida piirin kohina, mutta samalla 
maksimoida saavutettavissa oleva vahvistus halutulle 10 MHz:n kaistanleveydelle. 
Suunnittelussa käytettiin LTspice-piirisimulaattoria, jonka avulla erilaisia iteraatioita 
piiristä voitiin testata helposti ja nopeasti. Koska LTspice on operaatiovahvistimet 
valmistaneen Linearin ohjelmisto, siitä löytyi valmiina vahvistimien simulaatiomallit, 
joita myös tässä työssä käytettiin. 

Vastaanotinpiirin tehtävänä on vahvistaa ja muuttaa avalance-diodilta saapuva 
heikko virtamuotoinen signaali helpommin mitattavaan jännitemuotoon.  
Vastaanottimen ensimmäisenä asteena päätettiin jo työtä aloittaessa käyttää LTC6268-
10 operaatiovahvistinta sen hyvien ominaisuuksien vuoksi. Se toimi piirissä 
transimpedanssitilassa, jolloin sisään tuleva signaali oli kytketty 1 nF:n AC-
kondensaattorin kautta operaatiovahvistimen kääntävään sisääntuloon ja ei-kääntävä 
tulo maihin. Näin sisääntuleva virtasignaali vahvistui takaisinkytkentävastuksen 
resistanssin verran ja operaatiovahvistimen ulostulossa olevan jännitesignaalin 
amplitudi voitiin laskea kaavalla 1, 

 
𝑈𝑈𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑅𝑅𝑓𝑓 ∙ 𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 (1) 

 
missä Uout on ulostulevan signaalin jännite, Iin sisäänmenevän signaalin virta ja Rf 
takaisinkytkentävastus, joka vastaa kytkennän transimpedanssia.  

Ensimmäisen asteen transimpedanssi haluttiin saada mahdollisimman suureksi 
takaisinkytkentävastusta kasvattamalla. Jotta haluttuun kaistanleveysvaatimukseen 
päästäisiin, takaisinkytkentävastukseen liittyvä rinnankytketty hajakapasitanssi piti 
toisaalta saada hyvin pieneksi. Takaisinkytkentävastuksen kapasitanssi laskee 
takaisinkytkennän impedanssia ja siten myös piirin vahvistusta suuremmilla 
taajuuksilla. Linearin toimittama artikkeli toimi tässä apuna ja suositteli 
hajakapasitanssin minimoimiseksi maatason ulottamista takaisinkytkentävastuksen 
alle kuten kuvassa 5 [5]. Maataso vähentää vastuksen päiden muodostaman 
levykondensaattorin kapasitanssia johtamalla päiden välisen sähkökentän maihin.  
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Kuva 5. Maatason ulottaminen takaisinkytkentävastuksen alle. 

Valmistajan esimerkkikytkennässä oli tekniikkaa hyödyntämällä saavutettu noin 12 
fF:n kapasitanssi takaisinkytkentävastukselle, mikä oli lähes dekadin pienempi kuin 
ilman maatasoa. Samaa tekniikkaa päätettiin käyttää myös tässä työssä. Vaaditun 
takaisinkytkentävastuksen arvo voitiin laskea kaavalla 2, 
 

𝑅𝑅𝑓𝑓 =
1

2𝜋𝜋 ⋅ 𝐶𝐶𝑓𝑓 ∙ 𝐵𝐵𝐵𝐵
 (2) 

 
missä Rf on takaisinkytkentävastus, Cf on vastuksen kapasitanssi ja BW kytkennän 
kaistanleveys. Tässä työssä tavoitekapasitanssiksi asetettiin maltillisempi 24 fF ja 
halutuksi kaistanleveydeksi hieman marginaalia kasvattaen 12 MHz:ä. Näin pienen 
kapasitanssin saavuttaminen vaikutti edelleen haasteelliselta, mutta työtä päätettiin 
kuitenkin jatkaa ja katsoa, mihin tällä vahvistintopologialla lopulta päästäisiin. 
Aikaisemmin mainituilla parametreilla, lähimmäksi standardi-arvon vastukseksi 
saatiin kaavalla 2 560 kΩ.  

Ensimmäisen vahvistimen jälkeen jännitemuotoinen signaali eteni yksinkertaisen 
RC-suodattimen läpi, jonka tarkoituksena oli rajoittaa signaalin kaistanleveyttä siten, 
että kohinaa ei pääse siirtymään eteenpäin seuraavan vahvistimen sisääntuloon. Tämän 
jälkeen signaalia vahvistettiin vielä lisää suoraan kytketyllä LT6230-
operaatiovahvistimella, jonka vahvistus oli 4,5. Simuloimalla tämän todettiin olevan 
mahdollisimman suuri ilman, että kohina kasvaa liiallisesti. Viimeisen 
operaatiovahvistimen lähtöön oli kytketty vielä toinen RC-suodatin, jonka 
napataajuutta laskettaessa oli otettu huomioon vastaanottimelta mittalaitteelle 
kulkevan, noin metrin pituisen koaksiaalikaapelin aiheuttama 50–100 pF:n 
lisäkapasitanssi. Ilman tätä, kuormittava kaapeli leikkaisi osan halutusta 
signaalikaistanleveydestä pois. 

Kun ensimmäisen ja toisen asteen vahvistukset kerrottiin keskenään, koko 
vastaanottimen teoreettiseksi päästökaistan transimpedanssiksi saatiin 2520 kΩ. 
Liittenä 1 on vastaanottimen piirikaavio.  
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3.2. Vastaanottimen simulointi 

LTspice-piirisimulaattori oli keskeisessä osassa vastaanotinpiiriä suunniteltaessa. Sen 
avulla suunniteltiin vastaanottimen rakenne, testattiin sen käyttäytymistä ja mitoitettiin 
eri asteiden vahvistukset sekä RC-suodattimien rajataajuudet kohdilleen siten, että 
koko vastaanotin yhtenä kokonaisuutena vastasi suunnittelun raja-arvoja.  

Simuloimalla tutkittiin pääasiassa kolmea eri piirin ominaisuutta, transienttivastetta 
10 MHz valopulssille sekä taajuusvastetta ja kohinaa 100 MHz:n asti. Molempien 
operaatiovahvistimien mallit löytyivät ohjelmistosta valmiina ja avalanche-diodi 
korvattiin yksinkertaisesti virtageneraattorilla, jonka rinnalle oli kytketty pieni 
kondensaattori kuvastamaan siihen liittyvää liitoskapasitanssia. Kuvassa 6 on esitetty 
simuloinneissa käytetty piirikaavio.  

 
 

 
Kuva 6. Vastaanottimen simulaatiomalli. 

 
Piirin simuloitu vaste 10 MHz:n kaistanleveyden omaavalle, kanttimaiselle 

valopulssille on esitetty kuvassa 7. Kuten nähdään, reunat ovat hieman pyöristyneet, 
mutta vaste näyttää siistiltä ja symmetriseltä. Kuvassa 8 on piirin taajuusvaste ja 
kuvassa 9 kohina vastaanottimen lähdössä taajuuden funktiona. Kuten monissa 
transimpedanssikytkennöissä, kohinan havaitaan piikittävän piirin rajataajuuden 
kohdalla. Rms-kokonaiskohinan arvoksi ulostulossa saatiin simuloimalla 4,9 mV ja      
-3dB:n rajataajuudeksi 10,5 MHz. Vahvistimen tulon ekvivalentti virtakohina, johon 
APD:n tuottama heikko virtamuotoinen signaali summautuu, saadaan jakamalla 
kohinan jännite ulostulossa piirin kokonaistransimpedanssilla 2520 kΩ. Näin tulon 
ekvivalentiksi virtakohinaksi saatiin noin 2 nA.  
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Kuva 7. Transienttivaste valopulssille. 

 

 
Kuva 8. Vastaanottimen taajuusvaste. 
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Kuva 9. Vastaanottimen kohina ulostulossa taajuuden funktiona. 

 

3.3. Piirilevyn suunnittelu ja rakentaminen 

Kun vastaanottimen rakenne oli saatu valmiiksi ja varmistettu simuloimalla, siirryttiin  
suunnittelemaan piirilevyä. Tähän käytettiin ilmaista avoimen lähdekoodin KiCad-
piirisuunnitteluohjelmaa, jonka käyttö oli jo tuttua aiemmista yliopistokursseista.  

Kaikki aloitettiin piirikaaviosta, jonka piirtäminen oli varsin suoraviivaista jo 
valmiina löytyvän LTspice-simulaatiopiirin ansiosta.  AD230-8 -diodille ja 
molemmille operaatiovahvistimille luotiin omat symbolit selkeyttämään piirikaaviota 
ja molempien operaatiovahvistimien enable- ja shutdown-pinnit kytkettiin 
piikkirimaan siten, että tarvittaessa yksittäinen vahvistin voitaisiin sammuttaa 
oikosulkemalla piikkiriman kytkentä. Avalance-diodin tarvitsema korkea biasjännite 
tuotiin levylle SMA-liittimen kautta ja samanlaista liitintä käytettiin myös 
vastaanottimen ulostulossa, koska yleisesti käytössä olevan liitimen kautta signaali 
olisi vaivatonta kytkeä mittalaitteisiin. Operaatiovahvistimien matalampaa 
kaksipuolista käyttöjännitettä ja koko levyn yhteistä maata varten piirikaavioon 
lisättiin kolmipinninen ruuviliitin, jonka avulla johdot ulkoisesta virtalähteestä oli 
nopea ja helppo tuoda laitteeseen. Alun perin suunniteltiin käytettäväksi 
banaaniliittimiä, mutta nämä todettiin liian kankeiksi. Kaikkiin jännitelinjoihin 
lisättiin tarpeelliset suodatuskondensaattorit.  

Jo piirikaaviota tehdessä oli tarkasteltava, mitä komponenttien 
kotelointivaihtoehtoja oli yleisesti saatavilla yksittäiskappaleina. Työn osat tilattiin 
yhdysvaltalaisetta Digikey-tukkutoimittajalta ja heidän valikoimistaan LTC6268-10 
löytyi SOIC-8 -koteloinnilla ja LT6230 SOT-23-6 kotelolla. Kummatkin kotelotyypit 
olivat jo valmiina KiCad:ssä ja niitä käytettiin myös lopullisessa piirilevyssä. SMA-
liittimelle jouduttiin tekemään oma footprint valmistajan datalehdestä löytyneiden 
mittojen mukaa.  

Piirikaavion ollessa valmis, ryhdyttiin suunnittelemaan itse fyysistä piirilevyä. Jo 
alussa oli selvää, että komponentit tulisi pyrkiä sijoittamaan mahdollisimman lähelle 
toisiaan vastaanottimen parhaan toiminnan varmistamiseksi. Tarpeettoman pitkät 
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vedot piirilevyllä synnyttävät induktanssia ja kapasitanssia, joista molemmat ovat 
haitallisia varsinkin ensimmäisen asteen transimpedanssivahvistimelle. Myös hyvän ja 
yhtenäisen maatason takaaminen oli otettava huomioon. Tämä varmistettiin 
sijoittamalla piirilevyn ylä- ja alapuolien tyhjille alueille jatkuvat maatasot ja 
kytkemällä ne toisiaan läpivienneillä. 

Vastaanottimen komponentit aseteltiin piirilevylle peräkkäiseen järjestykseen 
vaakatasoon, lähes samaan tapaan kuin sijoittelu oli tapahtunut piirikaaviossa. 
Inhimillisen virheen seurauksena ensimmäisessä versiossa operaatiovahvistimen 
sisääntulojen pinnit olivat vaihtaneet paikkaa keskenään, mutta tämä huomattiin 
onneksi ajoissa ja virhe oli nopeasti korjattu.  Suunnittelun alkuvaiheessa myöskin 
piirilevyn koko oli lopullista versiota suurempi. Työn edetessä päädyttiin 80 mm x 25 
mm piirilevyyn, johon kaikki komponentit sopivat hyvin. 

Piirilevyn vasempaan laitaan, erilleen muista osista, sijoitettiin SMA-liitin 
biasjännitteelle sekä siihen liittyvät vastukset ja suodatuskondensaattorit. Vastaavasti 
levyn oikeaan laitaan sijoitettiin SMA-liitin vastaanottimen lähdölle ja sen alapuolelle 
ruuviliitin käyttöjännitteille. Vahvistinasteet sekä muut tarvittavat komponentit 
sijaitsivat levyn keskellä. APD kytkettiin mahdollisimman lähelle ensimmäisen asteen 
vahvistimen sisääntuloa haitallisen tulokapasitanssin minimoimiseksi. APD:lta 
ensimmäisen operaatiovastimen tuloon ja siitä edelleen takaisinkytkentävastuksen 
kautta operaatiovastimen lähtöön kulkevan vedon alapuolelle tehtiin aukot maatasoon 
vähentämään signaalin kapasitiivistä kytkeytymistä. Operaatiovahvistimien 
suodatuskondensaattorit sijoitettiin lähelle käyttöjännitepinnejä, mutta hieman 
epäedullisesti näissä vedoissa jouduttiin käyttämään muutamia läpivientejä. 
Piikkirimakytkimet molempien operaatiovahvistimien sammuttamiseksi sijoitettiin 
niiden alapuolelle.  Kuvassa 10 on esitetty KiCad-ohjelmalla suunnitellun lopullisen 
piirilevyversion yläpuolen kuparipinta. Kuvasta 11 käy ilmi komponenttien sijoittelu 
piirilevyllä. Työn liitteenä löytyvät vielä molempien puolien kuparipintojen layout-
kaaviot sekä osasijoittelukaavio tarkempana kuvana.  

 

 
Kuva 10. Laitteen piirilevyn yläpuolen kuparipinta 
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Kuva 11. Komponenttien sijoittelu piirilevyllä ylhäältäpäin katsottuna 

 
Kun piirilevyn suunnittelu oli saatu loppuun, työstä tehtiin gerber-tiedostot ja ne 

lähetettiin yliopistolle valmistettavaksi. Levy toteutettiin ilman juotosmaskia ja levyn 
paksuudeksi valittiin 1,6 mm. Pintaliitoskomponenttien juottaminen levylle tapahtui 
juotospastaa ja reflow-uunia käyttäen uusissa FabLab-pajan tiloissa yliopistolla. 
Juotospastan annostelu ja komponenttien asettelu suoritettiin tarkoitukseen tehdyllä, 
puoliautomaattisella koneella. XY-suunnassa liikkuvaa käsivartta ja jalkapoljinta 
käyttäen juotospastaa levitettiin erikseen jokaisen komponentin pädille. Tämän jälkeen 
saman käsivarren nostotyökalulla pintaliitoskomponentit siirrettiin oikeille paikoilleen 
käyttäen apuna laitteesta löytyvää suurentavaa kameraa. Kuvassa 12 piirilevy on tullut 
suoraan reflow-uunista.  

 

 
Kuva 12. Piirilevy SMD-komponenttien juottamisen jälkeen uunista tulleena. 

 
Juotosten laatua tutkittiin mikroskoopin alla ja joissain kohdissa juotospastaa näytti 

olleen ehkä hieman liian vähän. Nämä juotokset korjattiin tavallisella kolvilla ja 
samalla levylle kiinnitettiin kaikki läpijuotettavat komponentit. Piirilevy tarkastettiin 
nopeasti vielä yleismittarin avulla piilossa olevien oikosulkujen varalta. 
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4. MITTAUKSET 
 
Vastaanottimen mittaukset suoritettiin yliopistolla elektroniikan laboratoriossa. 
Ensimmäiseksi laitteeseen kytkettiin käyttöjännitteet ja koko piirin virrankulutukseksi 
todettiin virtalähteen näytöltä 20 mA. Tämä vastasi hyvin tarkkaan kummankin 
operaatiovahvistimen datalehdistä löytyneitä tyypillisiä virrankulutusarvoja 
laskettuina yhteen. Koska laite oli todettu edes osittain toimivaksi, päästiin seuraavaksi 
aloittamaan varsinaiset mittaukset. Vastaanotinpiirin lähtö kytkettiin 
koaksiaalikaapelilla oskilloskooppiin 50 Ω:n sisääntuloon, mutta APD:n biasjännite 
jätettiin vielä tässä vaiheessa pois päältä. Vastaanottimen tuottaman signaalin nähtiin 
muistuttavan kohinaa, jonka lisäksi siinä oli selkeästi havaittavissa n. 55 kHz:n 
sinimuotoinen, säännöllinen häiriö. Tämä on esitetty kuvassa 13. 

 

 
Kuva 13. Vastaanottimen kohinassa havaittava 55 kHz:n signaali. 

Aluksi häiriön ajateltiin syntyvän vastaanotinpiirin oskilloimisesta, mutta pian sen 
havaittiin aiheutuvan huoneen katon loisteputkien lähettämästä valosta, johon pöydällä 
vapaasti esillä oleva APD reagoi. Kun valot sammutettiin, häiriösignaali katosi. Näin 
ollen APD päätettiin tulevissa mittauksissa peittää mustalla muovinpalalla, mikäli 
erityistä valoa ei koejärjestelyissä tarvittu. Samalla vastaanottimen ulostulossa 
pystyttiin mittaamaan pieni -2,9 mV:n offset-jännite.  

4.1. Kohina 

Ensimmäisenä parametrina mitattiin vastaanottimen ulostulon rms-kohina eri 
biasjännitteillä. Tähän käytettiin oskilloskooppia, spektrianalysaattoria sekä 
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korkeajänittevirtalähdettä APD:ta varten. Molemmista mittalaitteista löytyi valmiina 
sopivat mittaukset rms-kohinalle. Testit suoritettiin vuorotellen, samalla kun 
biasjänitettä nostettiin portaittain mittausten välissä. Arvoina käytettiin 0 V:n, 10 V:n, 
50 V:n ja 120 V:n biasjännitteitä. Kuvassa 14 on esitetty kohinan taso ilman jännitettä 
ja kuvassa 15 10 V:n jännitteellä. 

 

 
Kuva 14. Vastaanottimen kohina ilman biasjännitettä. 

 

 
Kuva 15. Vastaanottimen kohina 10V:n biasjännitteellä. 
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Kuten helposti pystytään havaitsemaan, kohinan taso tippui selvästi jo pienellä 
biasjännitteen nostamisella. Kun jännitettä kasvattiin lisää, muutos oli suhteessa 
pienempi. Tämä voidaan selittää sillä, että kohinaan vaikuttava APD:n 
liitoskapasitanssi laskee nopeasti jo pienelläkin estosuuntaisella jännitteellä. Ilmiö oli 
todettavissa myös APD:n datalehden kapasitanssi-jännite-kuvaajasta. 

Vastaavat mittaukset toistettiin spektrianalysaattorilla käyttäen 100 Hz - 100 MHz 
taajuuskaistaa ja 10 kHz:n resoluutiokaistanleveyttä. Kummallakin mittalaitteella 
saadut rms-kohinan arvot on koottu taulukkoon 1.  

 

Taulukko 1. rms-kohina eri mittalaitteilla ja bisjännitteen arvoilla 
Mittalaite Ei biasjännitettä 10 V 50 V 120 V 
Oskilloskooppi 
(DC-rms) 8,902 mV 5,840 mV 4,266 mV 4,243 mV 

Spektrianalysaattori 7,490 mV 5,586 mV 4,325 mV 4,139 mV 

4.2. Kaistanleveys 

Vastaanottimen kaistanleveyden määrittämiseen käytettiin 12 V:n halogeenilampun 
valoa ja spektrianalysaattoria. Halogeeninlampun avulla APD:n vasteen voidaan 
olettaa vastaavan valkoista kohina, joten se toimii hyvänä signaalilähteenä testissä. 
Lamppu kytkettiin virtalähteeseen ja tuotiin muutaman senttimetrin päähän APD:n 
ikkunasta, samalla kun spektrianalysaattorilla mitattiin vastaanottimen tuottamaa 
signaalia. Asetuksina käytettiin edelleen 100 Hz - 100 MHz taajuuskaistaa ja 10 kHz:n 
resoluutiokaistanleveyttä. Testit myös toistettiin samoilla biasjännitteen arvoilla, kuin 
kohinan tapauksessa. Spektrianalysaattorin tuottama data siirrettiin levykkeellä 
tietokoneelle ja niistä koottiin taulukkolaskentaohjelmassa kuva 16. 

Voidaan nähdä, että ilman biasjännitettä mitatussa vastaanottimen spektrissä on 
piikitystä muutaman megahertsin taajuudella eikä kaistanleveyskään yllä juurikaan 
tätä korkeammalle. Tilanne muuttuu, kun jännitettä nostettiin. 10 V:n ja 50 V:n 
jännitteillä spektri on lähes täysin tasainen ennen rajataajuutta, joka sijaitsee noin 10 
MHz:n kohdalla. 120 V:n biasjännitteellä signaalin taso on korkeampi suuremman 
vahvistuksen vuoksi, mutta vaste lähtee laskemaan jo aikaisemmin kuin pienemmillä 
jännitteillä. Vaikeutta kuvaajan tulkintaan toi mittapisteiden harva väli matalimmilla 
taajuuksilla.  
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Kuva 16. Ulostulon spektri eri biasjännitteen arvoilla. 

 

4.3. Transimpedanssi 

Vahvistinpiirin transimpedanssin mittaus suoritettiin viimeisenä, koska sitä varten 
piirilevylle oli tehtävä muutoksia. APD irrotettiin varovasti ja sen tilalle asetettiin 1 
pF:n kondensaattori kytkettynä maihin simuloimaan diodin hajakapasitanssia. 
Biasjännitteen suodatuspiiri ja diodin virtaa rajoittava vastus otettiin irti ja tilalle 
asetettiin 50 Ω:n vastus kytkettynä maihin vähentämään mahdollisia heijastuksia 
mittauksessa käytettävälle signaaligeneraattorille sekä sarjaan sisääntuloon päin 1 
MΩ:n vastus. Vastaanottimen kytkentäkaavio muutosten osalta on laatikon sisällä 
kuvassa 17. 
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Kuva 17. Vastaanottimeen sisääntuloon tehdyt muutokset.  

 
Kytkennässä signaaligeneraattorin tuottama jännite kulkee 1 MΩ:n vastuksen läpi 

aiheuttaen pienen virran vahvistimen sisääntuloon. Kun jännite ennen vastusta ja 
samalla sen läpi kulkeva virta tunnettaan, voidaan piirin transimpedanssi laskea 
vertaamalla vastuksen virtaa vastaanottimen ulostulon jännitesignaaliin. 
Signaaligeneraattorin jännite säädettiin sopivaksi niin, että jännite ulostulossa sekä 
ennen vastusta olivat helposti mitattavissa oskilloskoopilla. Testit toistettiin 
useammalla taajuudella. Kuvassa 18 on esitetty jännitesignaali ennen vastusta 
vihreällä ja vastaanottimen ulostulossa keltaisella 7 MHz:n taajuudella. Kuvassa 19 
signaalin taajuutta on kasvatettu 12 MHz:iin, jolloin voidaan huomata keltaisen 
ulostulon amplitudin pienentyneen hieman. Kuvassa 20 taajuus on jo 20 MHz:ä ja 
signaalin vaimentuminen voimakasta. 

 
 

 
Kuva 18. Signaali ennen vastusta ja vastaanottimen ulostulossa 7 MHz:n taajuudella. 
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Kuva 19. Signaali ennen vastusta ja vastaanottimen ulostulossa 12 MHz:n taajuudella. 

 

 
Kuva 20. Signaali ennen vastusta ja vastaanottimen ulostulossa 20 MHz:n taajuudella. 
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Eri taajudella suorituista mittauksista laskettiin vastaanottimen transimpedanssi. 

Tulokset on esitetty taulukossa 2. Voidaan nähdä, että mitattu transimpedanssi on 
lähellä vahvistinpiirin laskettua 2,520 MΩ:n arvoa 7 MHz:n taajuudella, mutta tämän 
jälkeen vahvistus lähti laskemaan.  

 

Taulukko 2. Transimpedanssi eri taajuuksilla 

 100 
kHz 

1 
MHz 

5 
MHz 

7 
MHz 

10 
MHz 

11 
MHz 

12 
MHz 

13 
MHz 

14 
MHz 

15 
MHz 

Transimpedanssi 
(MΩ) 1,133 1,320 2,019 2,322 2,043 1,907 1,657 1,489 1,357 1,227 

 
 
Hieman yllättäen transimpedanssi ei ollut saavuttanut vielä maksimiarvoa 5 MHz:n 

kohdalla. Ilmiö voidaan mahdollisesti selittää virranmittausvastuksen ja siihen 
liittyvän hajakapasitanssin muodostaman ylipäästävän suodattimen vaikutuksella 
mittaustulokseen. Koska suuremmilla taajuuksilla testisignaali pääsee kytkeytymään 
kapasitiivisesti virranmittausvastuksen ohi, se aiheuttaa suuremman signaalin myös 
laitteen ulostulossa. Tämän seurauksena mitattu transimpedanssi oli näillä taajuuksilla 
suurempi kuin todellisuudessa ja piirin todellista suorituskykyä vastaavat arvot oli 
saavutettu ainoastaan matalilla taajuuksilla. Tämä on kuitenkin vain yksi selitys eikä 
täyttä varmuutta asiasta saatu.  
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5. POHDINTA 
 
Kun mietitään kokonaisuutta, työssä päästiin varsin hyviin suorituskykyarvoihin, 
vaikka alussa ensimmäisen asteen operaatiovahvistimen takaisinkytkentävastuksen 
hajakapasitanssin saaminen tarpeeksi pieneksi herätti epäilyksiä. Nämä epäilykset 
osoittautuivat onneksi turhiksi ja vastaanottimella päästiin tavoiteltuun 10 MHz:n 
kaistanleveyteen ja alle 5 mV:n rms-kohinaan, silloin kun käytetty biasjännite 
avalanche-diodille oli tarpeeksi korkea. Kaksiasteinen vahvistinrakenne toimi ilman 
ongelmia ja osoittautui oikeaksi ratkaisuksi. Vahvistusta olisi vielä voitu ehkä jopa 
kasvattaa lisääntyneen kohinan kustannuksella. 
 Vastaanottimessa käytetty Linearin valmistama LTC6268-10 
operaatiovahvistin lunasti odotukset. Vahvistin käyttäytyi hyvin, mutta toisaalta 
piirilevyn suunnittelussa käytettiin huolellisuutta ja valmistajan antamia ohjeita tämän 
varmistamiseksi. LTspice-ohjelmalla suoritetut simuloinnit vastasivat nekin varsin 
hyvin todellisuutta. Tämä tarkoittaa, että valmistajan toimittamat komponenttien 
mallit olivat oikeita ja tarkkoja. Transimpedanssin osalta vahvistus ei näyttänyt oleva 
yhtä suuri matalilla taajuuksilla, mutta tämä saattoi johtua myös koejärjestelyissä 
käytetyn vastuksen ja siihen liittyvän vastuksen hajakapasitanssin muodostamasta 
kytkennästä. Lisäyksenä jo nyt suoritettuihin mittauksiin, vastaanottimen 
pulssivasteen selvittäminen olisi ollut mielenkiintoista, mutta valitettavasti tarvittava 
laservälineistö ei mittaushetkellä ollut käytettävissä. Nyt suoritetut testit antoivat 
kuitenkin varsin hyvän kuvan laitteen toiminnasta. 

 Koska työ osoittautui onnistuneeksi, sitä voitaisiin käyttää ja jatkojalostaa 
tulevaisuudessa. Mahdollisena sovelluskohteena voisi toimia esimerkiksi lasertutkan 
vastaanotin tai jokin muu suhteellisen nopeaa pulssivastetta vaativa optoelektroninen 
laite. Käyttämällä sopivaa optiikkaa ja taustavalon poistavaa suodatinta, 
vastaanottimen herkkyyttä laserpulssille voitaisiin kasvattaa. Kytkemällä vielä 
komparaattori vastaanottimen ulostuloon, optisesta vasteesta voitaisiin saada aikaan 
logiikkatasoinen pulssi aikaintervallin mittaamista varten. Kehityskohteena voitaisiin 
miettiä vastaanottimen vahvistuksen joustavaa säätömahdollisuutta, joka olisi 
hyödyllinen ominaisuus suurta dynamiikkaa vaativissa lasertutkissa.  
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6. YHTEENVETO 
 
Työssä suunniteltiin ja toteutettiin transimpedanssivahvistin avalanche-valodiodille 
käyttäen kahta erilaista operaatiovahvistinta kytkettynä peräkkäin. Laitteen toiminnan 
tarkoituksena oli vahvistaa APD:n tuottamaa heikkoa virtasignaalia siten että sen 
tarkastelu ja hyödyntäminen oli mahdollista. 

Laitteen suunnittelu aloitettiin simuloimalla sen toimintaa LTspice-ohjelmalla. 
Näin eri toteutuksia vastaanotinpiiristä pystyttiin testaamaan ja muuttamaan helposti. 
Kun laite oli simuloimalla todettu toimivaksi ja vastaavan suunnittelukriteerejä, 
laitteen piirikaavio piirrettiin KiCad-piirisuunnitteluohjelmistolla. Saman työkalun 
avulla suunniteltiin myös piirilevy, jossa erityistä huomiota käytettiin 
hajakapasitanssin minimoimiseen vastaanottimen ensimmäisen asteen osalta. 
Tietokoneella suunnitellusta piirilevystä tehtiin gerber-tiedostot, joiden pohjalta 
yliopistolla valmistettiin fyysinen piirilevy. Tämän jälkeen levylle kiinnitettiin vielä 
kaikki komponentit. 

Kun laite oli saatu rakennettua valmiiksi, sen suorituskykyä arvioitiin mittauksilla. 
Vastaanottimen tuottamaa kohinaa tutkittiin oskilloskoopilla ja spektrianalysaattorilla 
käyttäen eri avalanche-diodin biasjännitteen arvoja. Laitteen kaistanleveyden 
selvittämiseksi valodiodille päästettiin halogeenilampun likimain valkoista valoa 
samalla kun spektrianalysaattorilla mitattiin laitteen tuottaman signaalin 
taajuusvastetta. Viimeisenä mitattiin laitteen vahvistus eli transimpedanssi syötämällä 
signalligeneraattorilla sinimuotoista virtaa vastuksen läpi suoraa vastaanottimen 
sisääntuloon ja vertaamalla vastuksen virtaa ulostulon jännitteen amplitudiin.  

Mittaukset vastasivat varsin hyvin simulaatioilla saatuja arvoja. Laitteen 
suorituskyky osoittautui suunnitelmia vastaavaksi, mutta vastaanottimen pulssivasteen 
selvittäminen jäi vielä tulevaisuudessa suoritettavaksi. 
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