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Holmberg T. (2018) Lähetin- ja vastaanotinpareilla toteutettu älymaali 

Oulun yliopisto, sähkötekniikan tutkinto-ohjelma, Kandidaatin työ, 36 s. 

 

 

TIIVISTELMÄ 
 

 
Tässä työssä tutkittiin lähetin- ja vastaanotinpareilla toteutettua älymaalia, 

josta valmistettiin myös prototyyppi. Älymaalin tehtävä on mitata maaliin 

menevien laukausten paikkatieto ja nopeus. Lähettimen pulssina käytettiin 10 

µs:n pituista kanttiaaltoa, jonka jaksonaika on 100 µs:a. Lähetinpiirin toiminta 

perustuu kytkimenä käytettyyn MOS-transistoriin, joka pulssittaa LED:ä sen 

hilalle tulevan ohjaussignaalin avulla. Tämä lähetetty pulssi havaitaan 

vastaanottimella, jonka valoilmaisimena toimii valodiodi. Kombinaatiologiikan 

avulla pystytään mittaamaan pallon nopeus ja paikkatieto lähetetystä ja 

vastaanotetusta pulssista. 

    Vastaanotinpiiri koostuu esivahvistimesta, jälkivahvistimesta, 

hysteresiskomparaattorista, vastusten jännitejaosta sekä ajuripiiristä. 

Esivahvistimen kaistanleveys mitoittiin 328 kHz:in ja sen vahvistuksen arvo 

kaistalla oli 100 dB:ä. Jälkivahvistimen vahvistus oli 21 (26,4 dB) ja sen 

kaistanleveydeksi saatiin ei-kääntävällä operaatiovahvistinkytkennällä 143 

kHz:ä. Logiikkapiiri muodostettiin XOR-portin, AND-portin ja kiikkujen 

avulla. 

    Aluksi työssä tarkasteltiin, millaisilla piirirakenteilla lähetin-, vastaanotin- ja 

logiikkapiirit toteutettiin ja mitoitettiin rakenteiden komponenttien arvot. 

Tämän jälkeen valmistettiin piirilevyt käytännön toteutusta varten. Lopuksi 

suoritettiin mittaukset. 

 

Avainsanat: LED, valodiodi, lähetin-vastaanotinpari, älymaali 
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Holmberg T. (2018) Smartgoal implemented with transmitter receiver pairs 

University of Oulu, Degree Program in Electrical Engineering, Bachelor’s Thesis, 36 

p. 

 

 

ABSTRACT 
 

 
This Bachelor’s Thesis explored the smartgoal which one was implemented 

with transmitter receiver pairs. The purpose of the smartgoal is to measure the 

speed and the location of the shots which are going to goal. As the pulse of 

transmitter has been used 10 µs square wave which has 100 µs period. The 

performance of transmitter is based on MOS transistor which has been used as a 

switch. It pulses LED with a control signal which is coming to gate. The 

transmitted pulse is detected with the receiver, in which the photodiode acts as a 

photo detector. The speed and the location of the shot can be measured with 

digital logic gates from transmitted and received pulse. 

    The receiver circuit consists of a preamplifier, a post-amplifier, a comparator 

with hysteresis and a driver circuit. The bandwidth and gain of the preamplifier 

was designed to be 328 kHz and 100dB, respectively. The gain of the post-

amplifier was 21 (26.4 dB) and its bandwidth implemented with non-inverting 

amplifier was 143 kHz. The logic circuit was constructed with a XOR-gate, an 

AND-gate and D-type flip flops. 

    At first, this Bachelor’s Thesis examines which kind of circuit structures 

transmitter, receiver and logic circuit was implemented. In addition, the values 

of components were calculated to achieve wanted performances. After that, the 

circuit boards were manufactured for practical implementation. Finally, the 

measurements were made.  

 

Keywords: LED, photodiode, transmitter receiver pair, smartgoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5 

 

 

SISÄLLYS 

 
 

TIIVISTELMÄ ........................................................................................................ 3 

ABSTRACT ............................................................................................................ 4 

SISÄLLYS ............................................................................................................... 5 

ALKULAUSE ......................................................................................................... 6 

1. JOHDANTO .................................................................................................. 7 

2. TEORIA JA MITOITUS ............................................................................... 9 

2.1. Lähetinpiiri ............................................................................................. 9 

2.2. Vastaanotinpiiri .................................................................................... 10 

      2.2.1.      Transimpedanssivahvistin ............................................................ 11 

      2.2.2.      Jälkivahvistin ................................................................................ 16 

      2.2.3.      Hysteresiskomparaattori............................................................... 17 

      2.2.4.      Jännitejako .................................................................................... 19 

      2.2.5.      Ajuripiiri ....................................................................................... 19 

2.3. Logiikkapiiri ......................................................................................... 19 

3. TOTEUTUS JA TULOKSET...................................................................... 22 

3.1. Piirilevyjen valmistus ........................................................................... 22 

3.2. Mittaukset ............................................................................................. 23 

      3.2.1.      Etäisyyden mittaus ........................................................................ 23 

      3.2.2.      Vierekkäiset vastaanotinparit mittaus .......................................... 25 

      3.2.3.      Nopeuden mittaus ......................................................................... 25 

3.3. Pohdintaa .............................................................................................. 27 

4. YHTEENVETO ........................................................................................... 28 

5. LÄHTEET ................................................................................................... 29 

6. LIITTEET .................................................................................................... 30 



6 

 

 

ALKULAUSE 
 
 
Tämä kandidaatintyö on tehty syksyllä 2017 Oulun yliopiston sähkö- ja 

tietotekniikan osastolla. 

    Haluan kiittää työn ohjaajana toiminutta Jan Nissistä sekä Ilkka Nissistä. Lisäksi 

haluan kiittää perhettäni ja ystäviäni saamastani tuesta opintojeni aikana. 

 
 

Oulussa 26.1.2018 

 

Tuomas  Holmberg 

 

 



7 

 

 

1. JOHDANTO 

 

Jäsenmääräisesti Suomen kolme suosituinta urheilulajia ovat jalkapallo, jääkiekko ja 

salibandy. Näitä kolmea lajia yhdistää yksi asia: Voittaja on se, joka tekee eniten 

maaleja. Maalin tekeminen edellyttää nopeaa ja tarkkaa laukausta. Tämä kandidaatin 

tutkielma käsittelee optisesti toteutettua älymaalia, josta on myös rakennettu 

käytännön toteutusta varten prototyyppi. Älymaali mittaa maaliin menevien 

laukausten tarkkuutta ja nopeutta. Se koostuu pulssia lähettävästä lähetinpiiristä, 

pulssia vastaanottavasta vastaanotinpiiristä sekä lähetin- ja vastaaotinpulssin tiedon 

yhdistävästä logiikkapiiristä. Kun pallo ylittää maaliviivan, se samalla estää 

lähetinsignaalia pääsemästä vastaanottimelle, jolloin logiikkapiiri havaitsee, mistä 

kohtaa maalia ja millä nopeudella pallo on kulkenut.  

     Lähetin- ja vastaanotinpiirejä sijoitellaan tasaisesti vastakkaisille puolille maalin 

tolppia. Tarkan paikkatiedon saamiseksi lähetin- ja vastaanotinpareja on sijoiteltava 

myös ylärimaan ja mahdollisesti maatasossa olevaan listaan. Samaan tasoon 

sijoitettujen parien etäisyyteen toisistaan vaikuttaa pelivälineen halkaisija. 

Esimerkiksi virallisen salibandypallon halkaisija on 72 millimetriä, jolloin lähetin – 

ja vastaaotinpareissa olevat LED:t (Light Emitting Diode) on sijoiteltava vähintään 

tälle etäisyydelle toisistaan havaitakseen varmasti pallon paikan jokaisessa kohtaa 

maalia. 

    Pelivälineen nopeustiedon saamiseksi lähetinsignaaliksi täytyy generoida 

kanttiaallon muotoinen pulssi, jota toistetaan riittävän suurella taajuudella. Pallon 

peittäessä optisen tien vastaanottimelle kanttiaallon muotoisen lähetinsignaalin tulee 

ehtiä värähtämään riittävän monen jakson verran. Tästä tiedosta voidaan laskea 

pallon nopeus, kun tiedetään lisäksi pallon halkaisija eli matka, jonka pallo kulkee 

lähetinsignaalin ollessa peitettynä. Lähetinsignaalin jaksonaika on siis valittava siten, 

että nopeimmankin laukauksen kohdalla lähetinsignaali on värähtänyt yli kymmenen 

kertaa, eikä näin ollen isoa virhettä pääse aiheutumaan liian pitkästä jaksonajasta 

johtuen.  

    Kuvassa 1 on esitetty älymaalin toimintaperiaate. Harmaat viivat kuvaavat 

lähetettyä signaalia. Pallon estäessä signaalin pääsyn vastaanottimelle saadaan 

määriteltyä tarkasti pallon pysty- ja vaakasijainti. Pallon nopeustieto saadaan ajasta, 

joka kuluu signaalin estämiseen, kun tiedetään pallon halkaisija. 

 

 

Kuva 1. Älymaalin toimintaperiaate.  
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    Maailman nopeimmaksi salibandyn laukaukseksi on mitattu 205 km/h. Jotta tämä 

nopeus pystyttäisiin mittaamaan prototyypillä vähintään kymmenen jaksonajan 

tarkkuudella, jaksonajaksi saataisiin 126,439 µs. Valitaan edellisen perusteella 

jaksonajaksi 100 µs, mikä on riittävän lyhyt prototyyppiä varten. Tämä jaksonaika 

aiheuttaa sovellukselle 10 kHz toimintataajuuden, mikä samalla asettaa 

alarajataajuuden maksimin.  

    Toimintataajuudesta aiheutuu nopeusmittaukselle mittaustarkkuus, jonka virhe 

saadaan johdettua nopeuden derivaatasta ajan suhteen. Nopeuden mittauksessa 

tapahtuva virhe on esitetty yhtälössä (1).  

 

 
 

Yllä olevassa yhtälössä dv on toimintataajuudesta aiheutuva nopeuden virhe, dt on 

jaksonaika, s on pallon halkaisija ja t on todellinen aika, joka pallolla kuluu kulkea 

pallon halkaisijan matka. Kaavasta voidaan johtaa helposti toimintataajuudesta 

aiheutuva nopeuden virhe, kun tiedetään pallon nopeus ja pallon kulkema matka. 

Esimerkiksi 10 kHz:n toimintataajuudella 100 km/h etenevän salibandypallon nopeus 

voidaan ilmoittaa 4 km/h tarkkuudella, joka on esitetty yhtälössä (2). 

 

 
 

    Pulssin pituuden valintaan puolestaan vaikuttaa lähettimen tehonkulutus: Mitä 

pidempi pulssi suhteessa jaksonpituuteen sitä enemmän kuluu tehoa. Vastaavasti 

pulssin lyhentäminen kasvattaa kaistanleveyttä vastaanottimella, joten molemmat 

ehdot huomioon ottaen valitaan pulssin pituudeksi 10 µs. 

    Luvussa 2, teoria ja mitoitus, käsitellään elektronisten lähetin-, vastaanotin- ja 

logiikkapiirien rakennetta ja selvitetään, mitkä tekijät vaikuttivat rakenteiden 

komponenttien arvoihin ja samalla mitoitetaan komponentien arvot. Luvussa 3, 

toteutus ja tulokset, kerrotaan, miten älymaalin prototyyppi on valmistettu sekä 

mitataan sen ominaisuuksia. Luvussa 4, yhteenveto, tehdään johtopäätökset työn 

onnistumisesta. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

 

(2) 
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2. TEORIA JA MITOITUS 
 

2.1. Lähetinpiiri 
 

Lähetinpiirin kytkentänä käytetään kytkimeen perustuvaa ajuria, joka on esitetty 

kuvassa 2. Lähetinpiirin tehtävänä on tuottaa optinen signaali LED:in avulla 

vastaanotinpiirille. Sen toiminta perustuu kytkimenä käytettävään n-tyypin MOS-

transistoriin, jota kontrolloidaan hilalta ohjaussignaalilla. Ohjaussignaali tuodaan 

MOS-transistorin hilalle funktiogeneraattorilla ja sitä varten piirissä on SMA-liitin 

50 Ω:n kuormavastuksella R1. Kun kanttiaallon muotoinen ohjaussignaali on 

looginen ykkönen, niin hilalla on 5 voltin suuruinen jännite. Tällöin transistorin 

lähteen ja nielun välille muodostuu johtava kanava ja transistori toimii kiinni olevana 

kytkimenä. Samalla nielu kytkeytyy maahan ja LED:in läpi kulkee virta sen ollessa 

myötäsuuntaan biasoitu samalla lähettäen valoa. Vastaavasti kanttiaallon muotoisen 

ohjaussignaalin ollessa looginen nolla, lähteen ja nielun välille ei pääse 

muodostumaan kanavaa, eikä myöskään LED:in läpi kulje virtaa, eikä se myöskään 

lähetä valoa. 

    LED:in läpi kulkevaa virtaa tulee rajoittaa nieluvastuksella R2. Työssä käytettävän 

MOS-transistorin malli on FDG313N [1]. Lähettimen LED:in malli on Vishay 

VSLY5850 ja sen maksimaalinen aaltomuotoinen myötävirta on yksi ampeeri [2]. 

Valitaan myötäsuuntaiseksi virraksi selvästi pienempi 400 mA:a, jolloin Vishay:n 

tuoteselostuksen perusteella LED:in yli oleva myötäsuuntainen jännite on noin 2,2 

volttia. Lähettimen tiedoilla voidaan laskea nieluvastuksen R2 arvo yhtälöllä (3), kun 

käyttöjännitteenä käytetään 10 volttia. Vastuksen arvoksi saadaan 19,5 ohmia, joten 

valitaan 20 ohmin vastus. 

 

 
   

    Tämän perusteella lasketaan LED:in kuluttama teho. Kytkimenä toimivan MOS-

transistorin ollessa auki LED:in läpi ei kulje virtaa eikä se kuluta tehoa. Kytkimen 

ollessa kiinni LED:in läpi kulkee virta, jonka suuruus on 20 ohmin vastuksella 

R2 390 mA. LED:in yli oleva jännite on 2,2 volttia eli tehon arvoksi saadaan P = U*I 

= 2,2V * 390 mA = 0,858 W. Sovelluksessa käytetty ohjaussignaali on vain 

kymmenesosan jaksonajasta päällä, joten LED kuluttaa tehoa kokonaisuudessaan 

kymmenesosan lasketusta arvosta eli 85,8 mW:a. LED:n lähetysteho puolestaan 

kyseisellä 400 mA:n myötäbiaksella on ilmoitettu tuoteselostuksessa olevan 200 

mW:a.  

 

(3) 

 

Kuva 2. Lähetinpiirin kytkentä.  
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    Simuloidaan lopuksi LTspice ohjelmalla LED:in ohjausvirtaa kuvassa 2 esitetyllä 

lähetinpiirillä. Kytketään mallin FDG313N MOS-transistorin hilalle ohjausjännite, 

jonka amplitudin arvo on 5 volttia, jaksonaika 100 µs:a ja kanttiaaltopulssin pituus 

10 µs:a. Kuvassa 3 on esitetty LED:in läpi menevä virtapulssi. Siitä huomataan, että 

kyseisellä ohjaussignaalilla LED:ä ajaa 450 mA:n virtapulssi, jonka jaksonaika ja 

pulssinpituus ovat samat kuin jännitemuotoisella ohjaus-signaalilla. 

 

 
 

 

Kuva 3. Lähetinpiirin LED:in lähettämä virtasignaali ajan suhteen. 

 

2.2. Vastaanotinpiiri 
 

Kuvassa 4 on esitetty vastaanotinpiirin kytkentä, joka koostuu 

transimpedanssivahvistimesta, jälkivahvistimesta, hysteresiskomparaattorista, 

vastusten jännitejaosta ja ajuripiiristä. Valodiodilla havaittu signaali muutetaan 

transimpedanssivahvistimella jännitesignaaliksi. Suora jälkivahvistin vahvistaa 

signaalia, josta se menee komparaattorille. Jännitejaolla sovitetaan komparaattorilta 

tuleva signaali ajurille, josta digitaalinen lähtösignaali menee logiikkapiirille. 

    Transimpedanssipiirin valoilmaisena toimii estosuuntainen valodiodi SFH213FA, 

joka muuttaa siihen tulevan optisen signaalin virraksi [3]. Tämä ilmiö perustuu 

optiseen absorptioon, jossa puolijohteeseen osuva fotoni virittää valenssikaistan 

elektronin johdekaistalle muodostaen elektroni-aukkoparin, mikäli fotonin energia on 

puolijohteen energiaraon suuruinen tai sitä suurempi. Virittynyt elektroni-aukkopari 

pyrkii rekombinoitumaan saaden aikaan virran. 

 

 

 

Valodiodille voidaan käyttää mallia, jossa virtalähteen kanssa on sarjassa sarjavastus 

Rsarja ja rinnalla shunttivastus Rshuntti sekä liitoskondensaattori Cj. Koska 

useimpien valodiodien approksimaationa voidaan olettaa, että sarjavastus Rsarja on 

Kuva 4. Vastaanottimen piirikaavio.  
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nolla ohmia ja shunttivastus Rshuntti äärettömän iso, niin valodiodin malli supistuu 

vain virtalähteen ja liitoskondensaattorin rinnankytkennäksi. Valodiodin 

ekvivalenttimalli on esitetty kuvassa 5. 

 

2.2.1 Transimpedanssivahvistin 

    

Transimpedanssivahvistin on yleisesti käytetty rakenne muuttamaan valoilmaisimen 

virtamuotoinen signaali jännitesignaaliksi, koska useimmat piirirakenteet käsittelevät 

jännitettä virran sijaan. Transimpedanssivahvistimen rakenne koostuu 

yksinkertaisimmillaan operaatiovahvistimesta, takaisinkytkentävastuksesta ja 

vastasuuntaan biasoidusta valodiodista. Valodiodin SHF213FA tuoteselostuksessa on 

esitetty liitoskapasitanssi vastajännitteen funktiona, josta nähdään, että 

vastabiasjännitteen kasvattaminen pienentää liitoskapasitanssin Cj arvoa. 

Myöhemmin yhtälössä (8) tullaan huomaamaan, että stabiilisuuden kannalta 

liitoskapasitanssin Cj arvo on oltava mahdollisimman pieni. Kun 

transimpedanssivahvistimen perusrakenteeseen lisätään 10 voltin biasjännite, 

liitoskapasitanssin arvo tippuu arvosta 11 pF:a arvoon 3 pF:a ja vastabiaksella 

saavutetaan huomattava etu. Vastabiaksen suurentaminen entisestään ei tuo enää 

merkittävää parannusta liitoskapasitanssin arvoon, sillä se ei tule laskemaan alle 2 

pF:in ennen maksimivastabiasjännitettä 20 volttia. 

    Lisäämällä takaisinkytkentävastuksen rinnalle oikeankokoinen kondensaattori 

pystytään takaamaan riittävä vaihevara. Lisäksi kytkentään on laitettu 

sarjakondensaattori operaatiovahvistimen negatiiviseen tuloon, joka estää taustavalon 

aiheuttaman tasavirtakomponentin pääsyn esivahvistimelle. Tällöin lähettimellä 

lähetetty vaihtovirtasignaali pystytään ohjaamaan operaatiovahvistimelle. Lopullinen 

transimpedanssivahvistin on esitetty kuvassa 6. 

 

     

Kuva 5. Valodiodin ekvivalenttimalli. Kun Rsarja on 0 ohmia ja Rshuntti äärettömän 

iso, niin malli yksinkertaistuu huomattavasti. 

Kuva 6. Transimpedanssipiirin kytkentä. Kytkennässä on käytetty valodiodin 

ekvivalenttimallia.  
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    Transimpedanssipiirin vastusten ja kondensaattorien arvoihin vaikuttaa pääasiassa 

piirin stabiilisuus sekä kaistanpäästövasteen ylä- ja alarajataajuudet. Ylärajataajuus 

määrää, ehditäänkö pulssi ilmaista vastaanottimella. Lähettimellä lähetetty 10 kHz:n 

kanttiaaltopulssi on aktiivisena 10 µs:n ajan jaksonajan ollessa 100 µs:a. 

Ylärajataajuuden määräämä aikavakio on takaisinkytkentävastuksen R2 ja 

takaisinkytkentäkondensaattorin C2 tulo.  Sen tulee olla noin kymmenesosa pulssista, 

jotta takaisinkytkentä kondensaattori C2 ehtii täysin latautua ennen seuraavaa 

pulssia, jolloin aikavakioksi saadaan 1 µs. Yhtälössä (4) on laskettu 

ylärajataajuudelle sovelluksessa käytetyn pulssin perusteella minimiarvoksi 159 

kHz:ä. 

 

 
 

 

    Takaisinkytkentäkondensaattorin C2 arvon ja vastusten R1 sekä R2 

määrittämiseksi on tutkittava piirin silmukkavahvistusta ja stabiilisuutta ilman 

takaisinkondensaattoria C2. Silmukkavahvistus on helpoin määrittää katkaisemalla 

kytkentä operaatiovahvistimen negatiivisen tulon kohdalta ja nimeämällä katkaisun 

molemmin puoliset jännitepisteet Vinm:ksi sekä Vfb:ksi, kuten on esitetty kuvassa 7. 

Lisäksi korvataan jännitelähteet oikosululla ja virtalähteet avoimella piirillä. Jätetään 

myös kuvassa 6 esiintyvä kytkentäkondensaattori C1 huomiotta, sillä se voidaan 

ajatella oikosuluksi määritettäessä ylärajataajuutta. Avoimen piirin vahvistus on 

laskettu yhtälössä (5) ja sitä laskiessa tulee ottaa huomioon operaatiovahvistimen 

TL072 107,213 dB:n vahvistus sekä 15 Hz:n ja 6 MHz:n taajuudella olevat navat [4]. 

Liitoskapasitanssiin on lisätty työssä käytetyn operaatiovahvistimen TL072 

negatiivisessa tulossa näkyvä 15 pF:n tulokapasitanssi ja piirin koko 

tulokapasitanssin Ci arvoksi saadaan Cj + Cinm = 3 pF + 15 pF = 18 pF. Lasketaan 

vielä yhtälöstä (6) 1/β arvo jakamalla Vout Vfb:llä. Esitetään lopuksi kuvassa 8 

silmukkavahvistukselle avoimen piirin vahvistuksen ja 1/β:n kuvaajat, jolloin 

silmukkavahvistus on näiden kuvaajien välinen alue. 

 

Kuva 7. Katkaisemalla kuvan 3 kytkentä operaatiovahvistimen negatiivisen tulon 

kohdalta ja laskemalla Vout ja Vinm suhde saadaan avoimen piirin vahvistus.  

 

(4) 
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Taajuuden fz arvo kuvaa 1/β:n nollakohtaa, jota kutsutaan nollataajuudeksi. 

Huomataan myös kuvasta 8, että taajuuden fz jälkeen 1/β käyrä kasvaa 20 dB:ä 

dekadilla ja avoimen piirin vahvistus samanaikaisesti pienenee 20 dB:ä dekadilla. 

Näin ollen logaritmisella asteikolla avoimenpiirin vahvistuksen ja 1/β käyrien 

leikkaustaajuus fi on taajuuksien fz ja fc keskiarvo, missä fc on 

yksikkövahvistustaajuus. Tämän perusteella yhtälöstä (7) voidaan määrittää 

leikkaustaajuuden fi arvo taajuuksien fz ja fc avulla [5].  

 

 
 

Kun lisäämme kytkentään oikein valitun takaisinkytkentäkondensaattorin C2, niin 

1/β käyrään syntyy napa taajuudelle fi, mikä näkyy silmukkavahvistuksessa 

vaihevaraa tuovana nollana. Yhtälössä (8) on laskettu 1/β arvo 

takaisinkytkentäkondensaattorin kanssa. Sen osoittajan nollakohdasta on ratkaistu 

yhtälössä (9) nollan taajuudelle fz kaava ja nimittäjän nollakohdasta yhtälössä (10) 

navan taajuudelle fp kaava. Yksikkövahvistustaajuutena fc käytetään 

operaatiovahvistimen TL072 tuoteselostuksessa ilmoitettua 3 MHz:ä. 

Kuva 8. Avoimen piirin vahvistuksen ja 1/β kuvaajat, jossa amplitudi on esitetty 

desibeleinä ja taajuusakseli logaritmisena.  

(7) 

(5) 

(6) 
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    Takaisinkytkentävastuksen R2 arvo vaikuttaa rinnankytkennän kautta 1/B käyrän 

nollataajuuden fz arvoon. Rinnankytkennän toinen termi R1 tulee mitoittaa 

mahdollisimman suureksi, jotta nollataajuuden määräisi ainoastaan vastuksen R2 

arvo. Antamalla vastukselle R1 viisi kertaa vastusta R2 suurempi arvo edellä 

mainittu ehto toteutuu riittävällä tarkkuudella. Tämän perusteella yhtälössä (9) 

nollataajuuden fz vastusten R1 ja R2 rinnan kytkentä on approksimoitu vastukseksi 

R2. Nyt vahvistuksen maksimoimiseksi halutulla kaistanleveydellä vastus R2 

mitoitetaan mahdollisimman suureksi, sillä transimpedanssivahvistimen vahvistus 

Vout/Iin kaistalla on R2 ohmia. Graafisesti tarkasteltuna vastuksen R2 

pienentäminen siirtää kuvassa 8 nollataajuuden fz paikkaa oikealle.  

    Koska fp määrää takaisinkytketynvahvistimen kaistanleveyden, on se asetettava 

vähintään yhtälön (4) määräämään arvoon (158 kHz:ä). Tällöin leikkaustaajuus fi on 

sama kuin navan taajuus fp. Yhdistämällä yhtälöt (7), (9) ja (10) saadaan 

takaisinkytkentävastuksen R2 arvoksi 1 MΩ:a, vastuksen R1 arvoksi 5 MΩ:a ja 

takaisinkytkentäkondensaattorin C2 arvoksi 1pF:a. Tämä mitoitus takaa minimissään 

45 asteen vaihevaran transimpedanssivahvistimelle, eikä piiri oskilloi. Viitataan 

tähän mitoitukseen jatkossa käyrällä 1/β1 kuvassa 9. 

    Vaihevaraa ja sitä kautta stabiilisuutta voidaan kasvattaa entisestään suurentamalla 

taajuutta fz mutta pitämällä kaistanleveyden määräävä taajuus fp samana (158 

kHz:ä). Vaihevara saadaan kasvatettua 60-80 asteen luokkaan, kun leikkaustaajuus fi 

on kahdesta kolmeen kertaa taajuutta fp suurempi. Valitaan leikkaustaajuuden fi 

suuruudeksi 318 kHz:ä, jolloin yhtälöistä (7), (9) ja (10) ratkaisemalla saadaan 

takaisinkytkentäkondensaattorin C2 arvoksi 5 pF:a, takaisinkytkentävastuksen R2 

arvoksi 206 kΩ:a ja vastuksen R1 arvoksi 1,03 MΩ:a. Vastaavasti viitataan tähän 

mitoitukseen käyrällä 1/β2 kuvassa 9. 

    Myöhemmin tullaan kuitenkin huomaamaan, että jälkivahvistimen kaistanleveys 

on vain 150 kHz:ä, joten esivahvistimelle tulee valita reilusti nykyistä suurempi 

kaista. Valitaan lopulliseksi esivahvistimen kaistanleveydeksi 318 kHz:ä. Koska 

vastuksen R2 pienentäminen kasvattaa sekä nollataajuutta fz ja napataajuutta fp, 

mitoitetaan suurentunut kaistanleveys sen avulla. Yhtälöstä (10) huomataan, että 

kaistanleveyden määräävä taajuuden fp kaksinkertaistuu, kun vastuksen R2 arvo 

puolitetaan. Tämän perusteella takaisinkytkentävastuksen arvoksi saadaan 100 kΩ:a, 

vastuksen R1 arvoksi 500 kΩ:a takaisinkytkentäkondensaattorin arvon pysyessä 

ennallaan (5 pF). Tällä mitoituksella myös aiemmin saatu 60-80 asteen vaihevara 

säilyy lähes muuttumattomana. Käytetään ylläolevaa mitoitusta viitattaessa käyrällä 

1/β3 kuvassa 9. 

    Kuvassa 9 on simuloitu Matlab-ohjelmalla edellä esitettyjen mitoitusten 

amplitudivasteet operaatiovahvistimen avoimelle silmukkavahvistukselle sekä 1/β-

käyrille ja vaihevasteet silmukkavahvistukselle logaritmisella taajuusasteikolla. 

(8) 

(9) 

(10) 
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Kuvassa 9 vaalean sininen käyrä viittaa avoimeen silmukkavahvistukseen, punainen 

käyrä viittaa 1/β1 mitoitukseen, keltainen käyrä viittaaa 1/β2 mitoitukseen ja tumman 

sininen käyrä viittaa 1/β3 mitoitukseen. Lisäksi katkoviivat kertovat 

leikkaustaajuuksien arvot ja kaksipäiset nuolet vaihevaran arvot. Kuvan 9 perusteella 

saadaan laskettua graafisesti vaihevarat kaikille kolmelle mitoitukselle lisäämällä 

180 astetta silmukkavahvistuksen vaihekulmaan leikkaustaajuuden kohdalla [6]. 1/β1 

käyrän napataajuus fp sekä leikkaustaajuus fi ovat 158 kHz:ä, jonka vaihevaraksi 

saadaan kuvan 9 perusteella 50 astetta. Pitämällä käyrässä 1/β2 napataajuus fp 158 

kHz:ssä, mutta muuttamalla leikkaustaajuutta fi 318 Hz:in saadaan vaihevaraksi 

kuvan 9 perusteella 74 astetta. Muutetaan lopuksi käyrässä 1/β3 napataajuus fp 318 

kHz:n suuremman kaistanleveyden tarpeesta johtuen, joka pienentää vaihevaran 

arvoon 65 astetta. Napataajuuden suurentaminen ei siis vaikuta merkittävästi 

vaihevaran arvoon ottamalla huomioon suurentunut kaistanleveys. 

Kuva 9. Vaihevaran laskeminen graafisesti avoimen silmukkavahvistuksen ja 1/β 

käyrien amplitudivasteiden sekä silmukkavahvistusten vaihevasteiden avulla. 

 

    Kytkentäkondensaattorin C1 arvo tulee mitoittaa riittävän suureksi, jotta 

vaihtovirtasignaali pääsee transimpedanssivahvistimelle. Valitaan 

kytkentäkondensaattorin arvoksi 50 nF:a ja voimme laskea alarajataajuuden fl arvon 

yhtälössä (11). Saamme alarajataajuuden arvoksi 6,36 Hz, joka on reilusti 10 kHz 

toimintataajuutta pienempi. Lopuksi on vielä esitetty kuvassa 10 esivahvistimen ja 

jälkivahvistimen amplitudivasteiden kuvaajat, jotka on simuloitu LTSpice-

ohjelmalla. Musta käyrä kuvaa esivahvistimen amplitudivastetta ja sininen käyrä 

jälkivahvistimen amplitudivastetta. Esivahvistimella on vahvistusta kaistalla 100 

dB:ä, alarajataajuus on 6,4 Hz:ä ja ylärajataajuus on 328 kHz:ä. Jälkivahvistimella on 

vahvistusta kaistalla 126,4 dB:ä, alarajataajuus on 64 Hz:ä ja ylärajataajuus 141 

kHz:ä. 
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2.2.2 Jälkivahvistin 

 

Transimpedanssivahvistimen jälkeen jännitteeksi muutettu signaali menee 

jälkivahvistimelle. Vahvistus toteutetaan suoralla operaatiovahvistinkytkennällä, joka 

on esitetty kuvassa 11 ja vahvistuksen arvo on esitetty yhtälössä (12).  

 

 

 
 

 

     

Jälkivahvistimen tehtävänä on vahvistaa komparaattorille menevää signaalia. 

Esimerkiksi ajatellaan valodiodin minimissään vastaanottavan 1 uA amplitudista 

virtasignaalia, jolloin signaali vahvistuu transimpedanssivahvistimessa 0,1 voltin 

amplitudiseksi jännitesignaaliksi. Jotta signaali ei hukkuisi kohinaan ennen 

hystereesikomparaattorille menemistä, niin sitä tulee vahvistaa edelleen. Valitaan 

edellisen perusteella vastusten R2 ja R1 suhteeksi 20, joten jälkivahvistimen 

vahvistukseksi tulee 21. Mitoitetaan vastus R2 mahdollisimman suureksi arvoon 200 

kΩ:a, jolloin vastuksen R1 arvoksi saadaan 10 kΩ:a. 

Kuva 11. Suora operaatiovahvistinkytkentä. Piirin jännitevahvistus 

mitoitetaan vastusten R1 ja R2 avulla. 

(12) 

Kuva 10. Esivahvistimen ja jälkivahvistimen amplitudivasteiden kuvaajat 

Ltspicella simuloituna.  

(11) 
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    Jälkivahvistimen kaistanleveys on laskettu yhtälössä (13) 

yksikkövahvistustaajuudesta ft ja takaisinkytketyn vahvistimen vahvistuksesta Acl. 

Jälkivahvistimen kaistanleveydeksi saadaan 143 kHz:ä, joka on otettu huomioon 

esivahvistimen kaistanleveyttä mitoittaessa, niin ettei se rajoittaisi liian paljon 

kytkentää. 

 

 
 

 

2.2.3 Hysteresiskomparaattori 

 

Jälkivahvistimen jälkeen vahvistettu signaali menee komparaattorille. 

Komparaattorin tehtävä on muuttaa analoginen signaali digitaaliseksi, niin että 

vertailutason alapuoliset arvot vastaavat loogista nollaa ja vertailutason ylipuoliset 

arvot loogista ykköstä. Komparaattoreissa käytetään usein positiivista 

takaisinkytkentää, jolloin komparaattoriin tulee hystereesiä eli vertailutaso kasvaa tai 

pienenee riippuen siitä kumpaan suuntaan vertailutaso ylitetään. Esimerkiksi 

kohinaisen signaalin tullessa vertailutason alapuolelta yläpuolelle, vertailutaso on 

puolikkaan hystereesin verran perustason yläpuolella ja signaalin ylittäessä 

vertailutaso se laskee heti puolikkaan hystereesin verran perustason alapuolelle. Näin 

ollen vertailutason muutoksesta johtuen kohinainen signaali ei aiheuta ylimääräisiä 

lähtöpulsseja värähdellessään vertailutason ympäristössä. Komparaattorina on 

käytetty invertoivaa hysteresiskomparaattorikytkentää, joka on esitetty kuvassa 12. 

 

 
 

 

 

Koska käyttöjännite vaihtelee 10 voltin ja maan välillä, niin aiemmissa 

operaatiovahvistinkytkennöissä on käytetty ulkoisena referenssijännitteenä 5 volttia. 

Lasketaan esivahvistinta mitoittaessa 1 uA:n suuruisen minimivaihtovirtasignaalin 

vahvistuvan noin kaksivolttiseksi signaaliksi tullessaan komparaattorille. Päättämällä 

asettaa komparaattorin referenssitaso noin 6,5 volttiin 100 mV:n suuruusluokan 

hystereesillä, taataan se, että alle 1 uA:n virtasignaalit valodiodilla eivät ylitä 

komparaattorin referenssitasoa, eivätkä ne aiheuta vastaanottimen lähtöön pulssia. 

Kuva 12. Kääntävä hysterisiskomparaattorikytkentä.  

(13) 
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    Kuvan 12 piiristä on esitetty yhtälössä (14) ja yhtälössä (14) solmupisteelle V+ 

solmupisteyhtälöt. Valitaan yläkynnysjännitteeksi Vth 6,7 volttia ja 

alakynnysjännitteeksi Vtl 6,5 volttia, jolloin hysteesi on noin 200 mV:a. Lisäksi 

tiedetään, että operaatiovahvistimen TL072 lähtöjännite tulee saturoitumaan 

maksimijännitteeseen Vsat+ 8,5 volttia tai minimijännitteeseen Vsat- 1,5 volttia. 

Käyttöjännitteenä Vcc käytetään 10 volttia. 

 

 

 
 

                                  
 

    

    Sijoittamalla yhtälöihin (14) ja (15) aiemmin esitetyt jännitteiden arvot ja 

siirtämällä vastuksesta R3 riippuvat termit yhtäsuuruusmerkin toiselle puolelle sekä 

jakamalla yhtälöt keskenään niin vastuksille R1 ja R2 saadaan muodostettua suhde: 

R2 = 1,9824*R1. Tämä suhde voidaan pyöristää niin että R2 on tasan kaksi kertaa 

suurempi kuin R1, mikä aiheuttaa vain pientä virhettä kynnysjännitteisiin. 

Sijoittamalla saatu ehto R2 = 2*R1 yhtälöön (15), alakynnysjännite pysyy 6,5 

voltissa sekä vastukselle R3 saadaan uusi ehto R3 = 20*R1. Yläkynnysjännite tulee 

kasvamaan hivenen arvosta 6,7 volttia näillä valinnoilla, mutta sen kasvu tulee 

olemaan piirin toiminnan kannalta merkittävän pientä. Vastusten suhteiden 

selvittämisen jälkeen, määräämällä vastuksen R3 arvo, saadaan mitoitettua muut 

vastukset.  

Takaisinkytkentävastuksen R3 arvo tulee olla riittävän suuri virrankulutuksen 

kannalta. Valitaan takaisinkytkentävastuksen R3 arvoksi 200 kΩ:a, jolloin vastuksen 

R1 arvo on 20 kΩ:a ja vastuksen R2 arvo on 10 kΩ:a. Kuvassa 13 on esitetty 

komparaattorin tulojännite sinisessä käyrässä ja lähtöjännitte punaisessa käyrässä ja 

esivahvistimen lähtöjännite mustassa käyrässä. Viiden ja puolentoista voltin välillä 

vaihteleva analoginen tulojännite muuttuu 8,5 voltin ja 1,5 voltin välillä 

vaihtelevaksi digitaaliseksi signaaliksi. Hysteresiskomparaattorin kääntävyydestä 

johtuen lähtö näkyy tuloon nähden käänteisenä. Huomataan lisäksi, että 

esivahvistimen lähtösignaali on vahvistunut noin 20-kertaiseksi jälkivahvistamisesta 

johtuen. 

 

Kuva 13. Sininen käyrä on komparaattorille tuleva jännitesignaali ja punainen 

komparaattorilta lähtevä jännitesignaali. Musta käyrä on esivahvistimen lähdön 

jännitesignaali. 

(14) 

(15) 
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2.2.4 Jännitejako 

 

    Ennen signaalin menemistä ajuripiirille, sitä tulee vaimentaa, sillä ajuripiirin 

maksimitulojännite on viisi volttia. Tällä hetkellä komparaattorilta tuleva signaali 

värähtelee operaatiovahvistimen TL072 saturaatiojännitteiden 8,5 volttia ja 1,5 

volttia välillä. Ajuripiirin MC74AC240 tuoteselostuksessa luvataan ajuripiirin 

toimivan varmasti, kun 5,5 voltin käyttöjännitteellä looginen ykkönen on suurempi 

kuin 3,85 volttia ja looginen nolla pienempi kuin 1,65 volttia [7]. Käyttämällä 

jännitejakoa signaalin vaimentamiseen kertoimella 0,6, signaali tulee vaihtelemaan 

5,1 voltin ja 0,9 voltin välillä ja täyttämään tuoteselostuksessa esitetyn ehdon. 

Mitoitetaan jännitejaon maahan kytketty vastus 15 kΩ:in ja komparaattorin lähtöön 

kytketty vastus 10 kΩ:in, jolloin signaali vaimenee kyseisellä suhteella. 

 

 

2.2.5 Ajuripiiri 

 

    Ajuri on logiinen portti, jonka tulo on sama kuin lähtö. Sitä käytetään 

elektronisissa piireissä esimerkiksi ajamaan 50 ohmin kuormaa. Useimmissa 

ajureissa on sallintatulo, joka mahdollistaa ajuripiirin kontrolloimisen. Kun ajuria ei 

sallita, sen lähtö on korkeaimpedanssisessa tilassa. Vastaavasti sallittaessa ajuripiiri, 

lähdöt ovat joko loogisessa ykkösessä tai loogisessa nollassa tulosignaalista riippuen. 

Prototyypissä käytetyllä ajuripiirillä on nolla-aktiivinen sallintasignaali sekä se on 

kääntävä eli todellisuudessa kyseinen ajuri onkin invertteri. 

    Työssä käytetyn ajuripiirin MC74AC240 viiden voltin käyttöjännite tulee säätää 

tarkasti, minkä vuoksi se toteutetaan jänniteregulaattorikytkennällä, joka on esitetty 

kuvassa 14. Jänniteregulaattori on jännitettä tasaava laite ja työssä käytetty 

jänniteregulaattorin tyyppi on LM317 [8]. Regulaattorin tuloon kytketään noin 10 

voltin jännite, joka potentiometrin avulla saadaan säädettyä tarkasti 5 volttiin.  

 

2.3. Logiikkapiiri 

 

Prototyypissä käytetyn yksinkertaisen logiikkapiirin tehtävä on lähettää pulsseja, 

kun pallo estää lähetinsignaalin pääsyn vastaanottimelle. Muussa tapauksessa 

logiikkapiirin tulee pysyä loogisessa nollassa. Tämä voidaan toteuttaa käyttämällä 

XOR-logiikkaporttia, jonka tuloihin kytketään lähettimen ja vastaanottimen pulssit. 

Kun pallo ei ole signaalin tiellä lähettimellä lähetetty pulssi näkyy samanlaisena 

vastaanottimella ja XOR-portin lähdössä on looginen nolla. Vastaavasti pallon 

Kuva 14. Jänniteregulaattorikytkentä.  
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ollessa optisen tien edessä lähettimellä näkyy lähetetty signaali ja vastaanottimella 

on looginen nolla, jolloin logiikkapiirillä näkyy lähettimellä lähetetty signaali. 

Nämä molemmat tapaukset on esitetty kuvassa 15, jossa A kuvaa lähettimen 

signaalia, B kuvaa vastaanottimen signaalia ja O kuvaa XOR-portin lähtösignaalia. 

Lisäksi kuvassa on esitetty XOR-portin totuustaulu sekä sen piirrosmerkki. 

 

 

    Jotta logiikkapiiri toimisi oikein, tulee signaalin etenemisestä aiheutuva viive olla 

mahdollisimman pieni. Lähettimeltä lähetetty signaali kulkee logiikkapiirille 

kaapelia pitkin. Vastaavasti vastaanottimelta logiikkapiirille menevä signaali kulkee 

lähettimen läpi optista tietä pitkin vastaanottimelle, josta se menee kaapelia pitkin 

logiikkapiirille. Jos molemmissa logiikkapiirin tuloissa käytetään yhtä pitkiä 

kaapeleita, kulkee vastaanottimelta tuleva signaali optisen tien pituuden verran 

pitemmän matkan. Valonnopeus ilmassa on 2,998*10^8 m/s:ssa ja optisen tien 

pituus on yhdestä kahteen metriä sovelluksesta riippuen, jolloin optisesta tiestä 

aiheutuu vastaanottimen signaaliin viivettä 3-6 ns:a.  

    Signaaliteiden viive-erosta johtuen XOR:in lähdössä voi näkyä vääriä signaaleja, 

joita kutsutaan glitcheiksi. Digitaalitekniikassa glitchien poistamiseen käytetään 

yleensä kiikkupiirejä. Kytkemällä XOR:in lähtöön sarjaan kaksi kiikkua estetään 

mahdollisen metastabiilin tilan etenemistä syvemmälle piiriin. Lisäämällä vielä 

synkronointirakenteeseen AND-portti, jonka tuloihin menee signaalit XOR:in 

lähdöstä ja kiikkujen lähdöstä, pystytään takaamaan, että signaali ei jää 

värähtelemään sen muuttaessa tilaansa. Tämä rakenne aiheuttaa kuitenkin kiikkujen 

sarjaankytkennästä johtuen lähtösignaaliin kahden kellojakson pituisen viiveen. 

Kellojaksona käytetään 400 kHz:n taajuista kellosignaalia, jolloin kiikkujen 

sarjaankytkennästä aiheutuva viive on 5 µs. Kuvassa 16 on esitetty logiikkapiirin 

lopullinen rakenne.  

Kuva 15. XOR-portin totuustaulu, piirrosmerkki sekä tulojen ja lähdön signaalit, kun 

pallo on ja ei ole signaalin tiellä. Tulo A on lähetetty signaali, tulo B on vastaanotettu 

signaali ja lähtö O on logiikkaportista ulostuleva signaali. 
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    Kuvassa 17 on esitetty logiikkapiirin aaltomuotosimulaatio Quartus-ohjelmalla, 

kun pallo ei ole signaalin tiellä. Siinä lähettimellä käytetään kattiaaltosignaalia, 

jonka jaksonaika on 100 µs:a ja pulssin pituus 10 µs:a. Vastaanottimen signaali on 

muuten samanlainen kuin lähettimen, mutta sitä on viivästetty 6 ns:n verran optisesta 

tiestä johtuen. Kellon signaalina käytetään simuloinnissa jaksonajaltaan 2,5 µs:n 

kanttiaaltosignaalia. Lisäksi lähtöpisteet on otettu koko logiikkapiirin lähdöstä 

(output2) sekä heti XOR-portin jälkeen (output1). Simuloinnista huomataan selvästi, 

XOR-portin lähdössä on glitchi 90 µs:n kohdalla. Glitchistä päästään eroon 

käyttämällä kuvan 16 logiikkapiirin rakennetta, kuten lähdössä output2 on tehty. 

Liitteissä 1, 2 ja 3 on esitetty lähetin-, vastaanotin- ja logiikkapiirilevyjen 

piirikaaviot. 

 

  
Kuva 17. Logiikkapiirin aaltomuotosimulaatio, kun pallo ei ole signaali tiellä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 16. Logiikkapiirin rakenne.  
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3. TOTEUTUS JA TULOKSET 

 
3.1. Piirilevyjen valmistus 

 

Kappaleessa 2, teoria ja mitoutus, mitoitetuista piirikaavioista valmistettiin piirilevyt 

lähetin-, vastaanotin- ja logiikkapiireille KiCad-ohjelmalla. Piirikaavioon lisättiin 

vielä suotokondensaattoreita jännitelähteiden rinnalle takaamaan tasainen jännite. 

Lisäksi SMA-liittimien rinnalle kytkettiin 50 ohmin kuormavastukset. KiCad-

ohjelmalla suunnittelu aloitettiin piirikaaviosymbolien luomisella komponenteille ja 

piirikaavion piirtämisellä. Tämän jälkeen valittiin komponenteille oikeanlaiset 

footprintit ohjelman tarjoamasta komponenttikirjastosta. Viimeisenä vaiheena 

footprintit sijoiteltiin piirilevylle niin, että johdotuksista tulisi mahdollisimman 

lyhyet häviöiden minimoimiseksi. Piirilevyjen maatasona toimi molemmin puolin 

levyä olevat kuparikerrokset. Lisäksi piirilevyissä käytettiin läpivientejä, jotta 

saatiin luotua vahva maataso molemmin puolin piirilevyä.  

    Kun piirilevyt saatiin suunniteltua, ne toteutettiin piirilevyjyrsimellä työpajassa 

KiCad:in gerber–tiedostojen pohjalta 1,6 millimetrin aihiolle. Tätä varten 

tallennettiin tiedostot levyn johdotuksista, porattavista rei’istä sekä kulmien 

paikoista. Mittauksia varten valmistettiin viisi lähetin- ja vastaanotinparia sekä kaksi 

logiikkapiiriä. Kuvassa 18 on esitetty tinaamattomien lähetin- ja 

vastaanotinpiirilevyjen etupuolet. Lopuksi piirilevyihin tinattiin oikeat komponentit. 

Vastuksina ja kondensaattoreina käytettiin pääasiassa 1206-koon komponentteja. 

Tinauksen jälkeen testattiin yleismittarin resistanssimittauksella piirien toimivuus ja 

virheelliset johdotukset korjattiin. Työn liitteissä 4, 5 ja 6 on esitetty mustavalkoiset 

kuvat lähetin-, vastaanotin- ja logiikkapiirilevyjen ylä- ja alapuolisista 

kuparipinnoista. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 18. Vasemmalla tinaamaton lähetinpiirikortti ja oikealla tinaamaton 

vastaanotinpiirikortti. 
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3.2. Mittaukset 

 

Älymaalisovellusta varten toteutettiin erilaisia mittauksia mallintamaan sovelluksen 

toimivuutta. Kiinnostavia mittauksen kohteita olivat etäisyys, jolta lähetetty 

valopulssi vielä havaitaan sekä miten vierekkäiset vastaanotinpiirit reagoivat 

yksittäiseen lähetettyyn signaaliin tietyn pituisella matkalla. Lisäksi mitattiin 

arviolta laukauksen nopeutta mittalaitteiston avulla. 

 

 

3.2.1 Etäisyyden mittaus 

 

    Ensiksi mittaukset aloitettiin etäisyyden mittauksella, jolta valopulssi vielä 

havaitaan vastaanottimella. Tätä mittausta varten tarvittiin jännitelähde 

käyttöjännitteitä ja maatasoja varten, funktiogeneraattori signaalin luomiseen sekä 

oskilloskooppi lähtösignaalin mittaamiseen. Lisäksi lähetinpiirin LED ja 

vastaanotinpiirin valodiodi oli suunnattava tarkasti kohdakkain, ja tätä varten 

käytettiin säädettävää kiskorakennetta. Kyseinen mittausjärjestely on esitetty 

kuvassa 19. Siinä vasemmalla on vastaanotin ja oikealla on lähetin. Havaittu 

valopulssi mitattiin vastaanottimen lähdöstä oskilloskoopilla. Kuvassa 20 on esitetty 

oskilloskoopilla mitattu esivahvistimen lähdössä näkyvä kanttiaaltosignaali, jonka 

pulssin pituus on noin 10 uA:a ja amplitudi 3,7 volttia. Lisäksi kuvassa 21 on 

esitetty koko vastaanottimen lähdössä näkyvä signaali havainnollistamaan 

jälkivahvistuksen, komparaattorin ja ajuripiirin vaikutusta. Siitä huomataan, että 

kanttiaaltosignaali on paljon jyrkempi kuin esivahvistimen lähdössä oleva 

kanttiaaltosignaali sekä se on vahvistunut viiteen volttiin. 

    Valopulssi havaittiin selvästi vastaanottimella vielä yli metrinkin etäisyydeltä. 

Lopputuloksena todettakoon, että lähetin- ja vastaanotinparien etäisyys ei tule 

olemaan rajoittava tekijä esimerkiksi salibandy- tai jääkiekkomaaleissa. Lähettimen 

valoteho riittää prototyyppiä varten erinomaisesti. 
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Kuva 20. Oskilloskoopilla mitattu esivahvistimen lähdön aika-jännite-kuvaaja.  

 

 
Kuva 21. Oskilloskoopilla mitattu ajuripiirin lähdön aika-jännite-kuvaaja. 

 
 

Kuva 19. Etäisyyden mittausjärjestelmä.  



25 

 

 

3.2.2 Vierekkäiset vastaanotinparit mittaus 

 

Seuraavaksi tarkasteltiin, miten yksittäisen lähettimen lähettämä valopulssi 

vaikuttaa vastaanottimen vierekkäisiin vastaanottimiin. Tätä simulaatiota varten 

rakennettiin metrin levyinen pienoismaali, jonka molemmille tolpille asennettiin 

lähetin- ja vastaanotinpareja vastakkain seitsämän senttimetrin välein. 

Mittausjärjestelmä oli täysin samanlainen kuten aiemmassa mittauksessa, mutta nyt 

oskilloskoopilla mitattiin vierekkäisten vastaanottimien lähtösignaaleja. Kyseinen 

mittausympäristö on esitetty kuvassa 22. 

    Mittauksissa huomattiin, että lähettimen lähettämää pulssia ei havaita 

vierekkäisillä vastaanottimilla. Lähettimen LED:n VSLY5850 tuoteselostuksen 

mukaan valon puoliarvokulma on 3 astetta ja sen rakenteessa on käytetty parabolisia 

linssejä. Tässä mittauksessa kulmaksi saadaan laskettua noin 4 astetta, mikä on 

tarpeeksi iso, jotta vältettäisiin valon havaitseminen vierekkäisillä vastaanottimilla 

metrin etäisyydeltä. Lähettimen suuntaavuutta voitaisiin kasvattaa entisestään 

ulkoisilla suuntaavilla linssirakenteilla ja optiikalla. 

 

 

 

 

3.2.3 Nopeuden mittaus 

 

Lopuksi simuloitiin laukauksen nopeutta. Sitä varten käytettiin lähettimen ja 

vastaanottimen lisäksi logiikkapiiriä. Logiikkapiiri vaati kellosignaalin, joka 

tuotettiin signaaligeneraattorilla generoimalla 400 kHz:n kanttiaalto. Logiikkapiirin 

lähtösignaali kytkettiin oskilloskoopille ja kun laukaus meni lähettimen ja 

vastaanottimen ohi, saatiin tästä tieto oskilloskoopin sweep-toiminnon avulla. Saatu 

data tallennettiin oskilloskoopista tietokoneelle ja näin pystyttiin tarkastelemaan 

laukauksen nopeutta jälkeenpäin. 

    Kuvassa 23 on esitetty logiikkapiirin lähdön aika-jännite-kuvaaja, josta pääteltiin 

laukauksen nopeus. Kuvaajan perusteella pallo havaitaan vastaanottimella 

aikavälillä 0,2 ms – 3,3 ms. Kun tiedetään, että pallon kulkema matka on sen 

Kuva 22. Valon suuntaavuuden mittauksia. 
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halkaisija 7,2 senttimetriä, niin nopeudeksi saadaan 81,3 km/h. Lähdön aika-jännite-
kuvaajasta huomataan lisäksi, että lähettimen pulssia ei havaita joka kerta 
nousevana piikkinä vastaanottimella, mikä aiheuttaa entisestään epätarkkuutta 
nopeutta mitattaessa.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 23. Oskilloskoopilla mitattu logiikkapiirin ulostulon aika-jännite-kuvaaja. 
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3.3. Pohdintaa 

 

Kaiken kaikkiaan työ onnistui erittäin hyvin ja laukauksen nopeus sekä paikkatieto 

saatiin mitattua. Osaan piireistä syntyi vääriä signaali teitä virheellisistä tinauksista 

johtuen ja kyseisten vikojen paikantaminen oli aikaa vievää työtä. Lisäksi aluksi 

liian pieni faradiset suotokondensaattorit aiheuttivat signaalin vääränlaisen 

käyttäytymisen esivahvistinlohkosta eteenpäin. Etäisyyden mittauksessa oli 

haasteena saada asetettua lähettimen LED ja valoilmaisin tarkasti kohdakkain, mutta 

tämäkin onnistui lopulta säädettävän kiskorakenteen ansiosta.  

    Mittausten perusteella älymaali sovelluksena olisi mahdollista toteuttaa työssä 

esitettyjen piirirakenteiden avulla. Lähetin- ja vastaanotinparit asennettaisiin 

tolppien sisälle suojaan laukauksilta. Maatasossa olevaa listaa ei pystytä suojaamaan 

laukauksilta, mutta sen voisi upottaa maan sisään. Listan voisi myös korvata 

ristikkorakenteella, jossa lähetin- vastaanotinpareja sijoteltaisiin vain tolppiin ja 

ylärimaan, mutta sillon pallon paikkatiedon tarkkuus kärsisi.  
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4.YHTEEVETO 
 

Tässä työssä suunniteltiin lähetin-vastaanotin pareilla toimiva älymaali, joka mittaa 

laukauksen nopeuden ja paikkatiedon. Lähetinpiirin LED pulsittaa ohjaussignaalin 

valosignaaliksi kytkimenä toimivan MOS-transistorin avulla. Valosignaali havaitaan 

vastaanottimella valoilmaisimella, joka muutetaan jännitesignaaliksi 

transindedanssivahvistinlohkon avulla. Tämän jälkeen jännitesignaalia vahvistetaan 

esivahvistimella ja muutetaan digitaalisemmaksi hysteresiskomparaattorilonkon 

avulla. Lopuksi signaali ohjataan ajuripiirille, jonka ulostulo vastaa digitaalista 

signaalia. Lisäksi työssä käytettiin logiikkapiiriä, jonka ulostulossa näkyy lähetetty 

signaali, kun pallo on signaalin tiellä ja muulloin ulostulossa on looginen nolla. 

    Työstä toteutettiin myös käytännön prototyyppi mittauksia varten. Prototyyppiä 

varten suunniteltiin lähettimelle, vastaanottimelle ja logiikkapiirille piirilevyt 

KiCad-ohjelmalla minimoiden häviöt lyhyillä johdotuksilla. Sitten 

piirilevyjyrsimellä tehtyihin piirilevyihin tinattiin komponentit. Tämän jälkeen 

suoritettiin mittaukset oskilloskoopin, funktiogeneraattorin ja jännitelähteen avulla. 
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Liite 2    Vastaanotinpiirin piirikaavio 
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Liite 5   Vastaanotinpiirin ylä- ja alapuoliset kuparipinnat 
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