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Normaalisti radiovastaanottimet on luokiteltavissa suoriin vastaanottimiin ja 
superheterodynevastaanottimiin. Jälkimmäistä nimitetään tavallisesti 
supervastaanottimeksi. Molemman vastaanottimen oleellisiin osiin kuuluu 
antennin virityspiiri, supervastaanottimelle lisäksi paikallisoskillaattorin 
virityspiiri, mikä pitää virittää antennipiirin kanssa samanaikaisesti. 
 
Pienillä taajuuksilla, taajuudet luokassa kilo-Hertzejä tai pienemmillä, on 
antennipiirin viritys resonanssipiirin ominaisuuksista johtuen sitä 
kapeammalla kaistalla ja sitä hitaampaa mitä pienemmällä taajuudella 
vastaanotto tapahtuu. Lisäksi virityspiiri hyvyysluku Q on vaikea saada 
sopivaksi, mikäli viritys on muuten käytännöllinen, säädettävä 
resonanssipiiri. Vaadittaessa kiinteätaajuista viritystä on käytännöllistä 
hyödyntää sähkömekaanisia osia, siis keraamisia tai kvartsikiteitä. Koska 
kiteitten ja korkean hyvyysluvun piirin värähtely jatkuu useita 
värähtelyjaksoja ennen saapuneitten värähtelyjen sammumista, kestää myös 
kauan aikaa, ennen kuin värähtely piirissä on loppu. Pienitaajuinen 
resonanssipiiri saavuttaa maksimivirtansa hitaasti, jos hyvyysluku on iso, 
kun piiri alkaa johtaa  resonanssitaajuista virtaa.  
 
Tässä työssä pyritään vastaanotinjärjestelyyn ongelmallisen, pientaajuisen 
virityspiirin käytön välttämiseksi. Toisena tavoitteena on saada aikaan 
vastaanotto siten, että tietty pienitaajuinen radiotaajuusalue voidaan 
kokonaisuudessaan vastaanottaa jatkuva-aikaisesti, ilman antennipiirin 
jatkuvaa virittämistä erillisille taajuuksille. Laaditaan kytkentä, joka 
mitoitetaan, simuloidaan ja mitataan.  
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Usually, radio receivers are classified as direct receivers or superheterodyne 
receivers. The second ones are normally called as super receivers. The most 
essential part of both of the receivers is an antenna tuning circuit, and in 
addition, for the super receiver, a local oscillator tuning circuit, which is to 
be tuned simultaneously with an antenna circuit. 
 
At low frequencies in a class of  kHz s or less, the tuning of an antenna 
resonance circuit works at narrower band, as its frequency is lower and the 
circuit will work slowly, as the received frequency will be decreased. In 
addition, the quality factor Q of the circuit of this kind would be difficult to 
obtain at appropriate level, even if the tuning circuit were otherwise 
practical, adjustable resonance circuit. As fixed frequency tuning is 
demanded, it is practical to fit electromechanical parts such as ceramic or 
quartz crystals. Because the oscillation of a crystal or a high Q circuit will 
continue several periods until incoming oscillation is ceased, it also takes 
long time before the oscillation will stop in the end of the oscillation period. 
A resonant circuit at low frequency will achieve its maximum current 
slowly, if its Q-factor is enhanced as this circuit begins to lead electric 
current. 
 
The aim of a work at this thesis is to arrange receiving so to avoid the use of 
a problematic low frequency tuning circuit. Another one target qualifies 
receiving implementation to receive certain low-frequency radio band 
entirely and continuously, without continual tuning task at different 
received frequencies. A circuit implementation, scaling, simulations and 
measurements are applied. 
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                KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET 
 

  yleinen transistorin virtavahvistuskerroin 
CE kollektori - emitteri 
dB desi-Beli 
ELF (taajuusalue) Extreme Low Frequency 
 
f  taajuus, Hertzeissä. Signaali. 
FFT Fast Fourier Transform 
FET Field Effect Transistor 

feh  transistorin virtavahvistuskerroin 

i  ( dynaaminen ) sähkövirta 
 
LC kela ja kondensaattori 
LF pientaajuus ( low frequency ) 
 
Q  hyvyysluku 

nQ  näennäinen hyvyysluku 
RC vastus-kondensaattori 
Si                      pii (alkuaine) 
 
SMC Surface mounted component 
SMD Surface mounted device 
ULF (taajuusalue) Ultra Low Frequency 
VLF (taajuusalue) Very Low Frequency 
 
Z  vaihtovirran kokonaisvastus: impedanssi 
 kulmataajuus 

ALAINDEKSIT 
 

B  transistorin kanta 
C  transistorin kollektori 
CC suljettu kollektori 
CE kollektori - emitteri 
dc tasavirta 
EA vahvistintransistorin emitteri   
e, E transistorin emitteri 
IN sisäinen 
N  kohina 
osc oskillaattori 
p-p, pp huipusta huippuun 
res resonanssi 
sat saturaatiossa 
V  jännite 
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1.JOHDANTO 
 
Tänä päivänä, pienten taajuuksien radiotekniikkaa hyödynnetään 
geodeettisissa tutkimuksissa, astronomisissa tutkimuksissa, telemetriassa, 
navigoinnissa, ilmakehän havainnoimiseen ja sukellusveneiden 
kommunikointiin. Esimerkiksi Sodankylän geofysiikan observatorio 
ylläpitää havaintotoimintaa, johon liittyy ELF-VLF –kampanjat vuodesta 
1989 lähtien [1]. Tähtitieteellinen yhdistys URSA kertoo internetissä 
lyhyesti Maan magnetosfäärin aiheuttamista VLF-ilmiöistä [2]. VLF-
liikenteen tarkkailusta on julkaistu vuonna 1997 opinnäytetyö nimeltä 
”Automaattinen VLF-tarkkailuasema” [3]. VLF-taajuisesta radiotoiminnasta 
on koottuna yleistä tietoa internetissä. Haulla ”VLF” saadaan julkaisu, jossa 
kerrotaan sovelluksista, sukellusveneitten radiokommunikoinnista, 
vastaanotosta ja taajuuksien käytöstä [4]. Pienemmistä taajuuskäytöistä 
ULF:sta saadaan haulla ”ULF”. 
 
Edellä esitetyissä lähteissä kerrotaan vastaanotosta yleisemmässä 
merkityksessä, sovellusesimerkein. Tämä työ keskittyy pienitaajuisen 
vastaanoton laiteongelmaan. 
  
Ensimmäinen vaatimus koskien tämän työn radiosekoitinta on, että 
sekoittimella voidaan vastaanottaa kokonainen pientaajuuskaista jatkuva-
aikaisesti. Toinen ongelma koskee itse pientaajuista viritystä: sekoittimeen 
ei haluta liittää pienitaajuista resonanssipiiriä, koska tällainen piiri syttyy ja 
sammuu suhteellisen hitaasti ja aina hitaammin piirin hyvyysluvun 
kasvaessa. Lisäksi piiriä jouduttaisiin virittämään aina halutulle yksittäiselle 
signaalitaajuudelle. Simulointien ja mittausten yhteydessä tosin kokeillaan, 
mikä on pienitaajuisen sekoittimen suorituskyky, kun laitteen tuloon 
liitetään pienitaajuinen virityspiiri.  
 
Työn yhtenä tavoitteena on, että sekoitinlaitteen vastaanottaman signaalin 
vähäinenkin periodinen muutos aiheuttaa merkittävän muutoksen 
sekoittimen antosignaalissa taajuudella 603 kHz. Tämä tavoite voi täyttyä, 
koska sekoittimen tulopiiri ei ole viritetty LC-resonanssipiiri. Pienitaajuinen 
LC-resonanssipiiri saattaisi kumota vähäisiä sisääntulosignaalin muutoksia. 
Näin ollen muutokset sekoittimen antosignaalissa olisivat mitättömiä 
käytettäessä LC-resonanssipiiriä. Työn pienitaajuisen radiosekoittimen 
tulosignaali kulkeutuu suhteellisen pienen induktorin kautta. Taajuudeksi on 
valittu 603 kHz, koska se on vastaanotettavissa yleisradiovastaanottimella. 
Lisäksi tämä taajuus on riittävän iso jotta lähtösignaalilla olisi hyvä 
resoluutio, kun 5 – 10 kHz tulosignaalissa esiintyy pieniä muutoksia. 
 
Mainitut ongelmat voidaan ratkaista samanaikaisesti, vähintään 
tyydyttävästi, kun radiosekoittimesta tehdään eräänlainen 
monitaajuussekoitin, minkä lohkokaavio on syytä esittää ensimmäisenä. 
Tähän työhön liittyen laaditaan siis lohkokaaviota vastaava pienitaajuinen 
radiosekoitin, kuva 1. 
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Kuva 1. Pienitaajuinen radiosekoitin. Lohkokaavio. 
 
Pienitaajuisen radiosekoittimen toteutusta varten on laadittu 
seitsemäntransistorinen kytkentäkaavio. Sekoittimen osia ovat: 1. 
paikallisoskillaattori taajuudella 100 kHz, 2. paikallisoskillaattori 
taajuudella 503 kHz, sisääntulosekoitin välitaajuuksille 90 – 95 kHz, 
monisignaalisekoitin taajuudella 603 kHz ja pientaajuusvahvistin 
taajuuksille 5 – 10 kHz. Monisignaalisekoitin on kaksitransistorinen, muut 
viisi transistoria ovat 1. sekoittimena ja kahdessa paikallisoskillaattorissa 
sekä pientaajuusvahvistimessa ja yksi tehotransistori 
käynnistysvirranrajoituspiirissä. Kytkentäkaavio esitetään kappaleessa 3.1. 
 
Kuvan 1. radiosekoittimen signalointi tapahtuu seuraavalla tavalla: 
tulosignaali f1 sekoitetaan paikallistaajuuteen fa. Saadaan signaali f2, joka 
suodatetaan signaaliksi f3, joka on erotustaajuus 1a3 fff  . Taajuus f3 

summataan taajuuksiin fb ja f1, jolloin f4 = fb + f3 + f1. Saadaan 603 kHz 
taajuinen signaali  f4, jota kuvataan suodatettuna signaalina  f5. 
  
Koska radiotaajuinen sekoittaminen ei juuri koskaan ole lineaarinen 
tapahtuma, syntyy signaaleja sekoittaessa useita summa- ja erotussignaaleja. 
Tästä syystä pienitaajuisen radiosekoittimen vastaanottimen sallitaan 
toimivan oktaavin laajuisella taajuuskaistalla. Kuvan 1. signaaleja f4 voi 
esiintyä hyvin hyvin runsas määrä.  

 
Pientaajuista radiovastaanottoa koskevia kirjoituksia on esimerkiksi 
Stanfordin yliopiston julkaisuissa [5]. Varsinaisista 
pientaajuusvastaanottimista on kerrottu internetissä [6], [7],[8].  
 
Internetissä ja kirjallisuudessa julkistettuja pientaajuusvastaanottimia näkyy 
sitovan tekninen toteutus. Useimmiten vastaanottimet ovat suoria 
vastaanottimia, joitten viritykseen tai suodatukseen liittyy suur-Ohmisia ja 
induktiivisia piirejä [5], [7]. Tätä työtä varten laadittava sekoitinkytkentä 
vaatii myös useamman virityspiirin, mutta kyseiset piirit toimivat eri 
välitaajuuksilla, ei vastaanotettavalla pientaajuusalueella. Näin ollen 
pystytään ainakin teoreettisesti vastaanottamaan erittäin lyhyitä 
signaalijaksoja ja useita eritaajuisia signaaleja samanaikaisesti, sopivalla 
signaalikaistalla 5 - 10 kHz.  
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Laadittavan pienitaajuisen radiosekoittimen tulee soveltua kaikille niille 
tieteen aloille, jotka tutkivat jatkuva-aikaisia pientaajuussignaaleja jatkuvan 
seurannan alaisena, ilman taajuuspyyhkäisyä taikka signaalitaajuista 
viritystä vastaanotossa. Pienitaajuista radiosekoitinta voidaan käyttää 
seurantavastaanottimen etuasteena. Vasta mittaustuloksista voidaan päätellä, 
voidaanko laaja signaalijoukko vastaanottaa – siis sekoittaa samanaikaisesti.  
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2. TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 
 
Teoriassa radiotaajuuksia voidaan sekoittaa epälineaarisessa piirissä. Työn 
radiosekoittimessa sekoitetaan muun muassa signaalijoukko toiseen 
kahdesta paikallistaajuudesta ja piiri on hieman epälineaarinen. 
Voimakkaasti epälineaarinen piiri merkitsisi ylimääräisten, ei-toivottujen 
sekoitustulosten olemassa oloa. 
 

2.1. Signaalien sekoittaminen 
 
Tavallisessa radiosekoittimessa signaalit voidaan sekoittaa epälineaarisessa 
piirissä ja haluttu sekoitustulos voidaan siirtää edelleen välitaajuuspiirissä. 
Mikäli sekoituskaistaleveys on iso, on edullista, että sekoitin on vain lievästi 
epälineaarinen. Näin ollen vältetään virheelliset ja ylimääräiset 
sekoitustulokset, tässä tapauksessa ylimääräiset välitaajuudet. 
 
Koska tässä työssä pienitaajuinen radiosekoitin vastaanottaa suhteellisesti 
laajan radiotaajuuskaistan, on signaalien sekoitukset suoritettu 
transistoreissa, mitkä on biasoituina lähelle lineaarista toiminta-aluettaan. 
Epälineaariseksi sekoittimet tekee välitaajuiset virityspiirit, mutta piirit ovat 
harmonisen resonanssin piirejä, joten sekoitustulos on teoreettisesti 
yksinkertainen välitaajuussignaali. 
 
Koska sekoittimeen saapuva signaali sekoittuu kohinaan ja muokkautuu 
kytkennän epäideaalisuuksien takia, syntyy signaalille spektri, missä on 
mukana signaalin harmonisia kerrannaistaajuuksia. Tästä syystä 
pienitaajuisen radiosekoittimen sisään tulevan signaalin kaistaleveyttä pitää 
kaventaa. Mikäli tulotaajuuden maksimiarvo on 10 kHz, niin minimiarvo on 
5 kHz. Tässä tapauksessa 5 kHz signaali aiheuttaa edellä mainituista syistä 
spektrin, minkä harmoniset kerrannaistaajuudet ovat 10 kHz, 15 kHz, jne, 
mitkä suodattuvat sekoittimen välitaajuuskaistojen ulkopuolelle.   
 
Tässä työssä esitettävä sekoitin on monitaajuussekoitin joka summaa kaikki 
vastaanotettavat taajuudet 5 – 10 kHz taajuudelle 603 kHz. Taajuus 603 
kHz on yleisradion standarditaajuus, joten se on vastaanotettavissa 
normaalilla yleisradiovastaanottimella. 
 
Kappaleessa 2.3. käsitellään usean signaalin sekoittamista. Vaikka 
sekoitustapahtumaa kuvataan melko ideaalisilla matemaattisilla 
lausekkeilla, pitäisi teoriankin osoittaa, tuottaako virheetön tulosignaali 
yksin laajan signaalijoukon, vaiko vain yksittäisen välitaajuuden.  
 

                 2.2. Herkkyys ja kohina 
 

Radiovastaanottimesta tai sekoittimesta saadaan teoriassa hyvin herkkä, 
mikäli laitteen tuloimpedanssi on korkea. Näin ollen laitteen tuloon 
liitettävän antennipiirin impedanssi saa olla korkea ja seurauksena antennin 
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koko voi olla pieni vastaanotettavan signaalin aallonpituuteen verrattuna. 
Korkea tuloimpedanssi on ominaisuus, mikä on saavutettavissa oikein 
biasoidussa transistoriasteessa. Vastaanoton herkkyyteen vaikuttaa myös se 
seikka, että pientaajuisessa radiosekoittimessa on useampi kuin yksi 
sekoituspiiri. 
 
Yleisesti, kun radiosekoittimen signaalikaistaleveyttä kavennetaan, niin 
myös kohinan osuus pienenee [12]. Korkean impedanssin piiri kohisee 
enemmän kuin pienen impedanssin piiri [12]. Pienillä taajuuksilla 
tapahtuvaan signaalisekoitukseen liittyy myös niin kutsuttu 1 / f  -kohina, 
mikä on merkittävää bipolaaritransistorille pienemmillä kuin 1 kHz 
taajuuksilla ja FET:ille taajuuksilla alle 200 Hz  [12].  
 
Transistoripiirin kohinajännitteelle NU  on olemassa laskukaava [12] : 

 

N 4U kTRB                                 (1) 

 
                  Kaavassa (1) k on Boltzmannin lain vakio, T piirin absoluuttinen lämpötila,               

R piirin vastus ja B signaalin kaistaleveys. 
 
Pienillä kaistaleveyksillä B kohina on vähäisempää. Tästä johtuen kuvan 1 
lohkokaavion mukainen kytkentä on mahdollista toteuttaa sopivilla 
taajuuksilla. 1 / f –kohina on kuitenkin merkittävää tässäkin tapauksessa. 
Mikroaalloilla kuvan 1 lohkokaavion mukainen kytkentä voi olla 
käyttökelvoton.  
 
Tämän työn radiosekoittimen teoriassa saavuttama herkkyys voidaan 
määrittää osittain. Koska 1. sekoituspiiri on pienitaajuinen, kaksi signaalia 
sekoittava transistoriaste, voidaan herkkyyttä laskea suuntaa antavasti. 2. 
sekoitin toimii monitaajuisesti ja lausunnon antaminen herkkyydestä on 
teoriassa hankalaa. 
 

2.3. Useamman signaalin yhtäaikainen sekoittaminen 
 
Pienillä taajuuksilla ei useamman taajuuden sekoittaminen keskenään ole 
kohtuuttoman hankalaa. Signaalit eivät heijastu piirielementtirakenteissa 
samalla tavalla kuin mikroaaltopiirissä ja suurilla taajuuksilla. 
Komponenttien mitat verrattuna signaalin aallonpituuteen ovat erittäin 
pieniä ja signaalit eivät kytkeydy kapasitiivisesti taikka induktiivisesti, 
samalla tavalla kuin mikroaalloilla. 
 
Työn pienitaajuisessa radiosekoittimessa on yksi monitaajuussekoitin. 
Sekoitin summaa yhteen signaalit, joita ovat: vastaanotettavat signaalit 
taajuuksilla 5 – 10 kHz, välitaajuudet 90 – 95 kHz ja 2. paikallistaajuus 503 
kHz. Sekoitustulos on joka tapauksessa signaali taajuudella 603 kHz. 
Sekoitustulos on sikäli pienellä taajuudella, että puolijohteiden epäideaaliset 
ominaisuudet eivät vielä haittaa merkittävästi. Jotta usean signaalin 
sekoittaminen onnistuisi, laaditaan sekoitinpiiri – tässä työssä kaksi 
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sekoitinpiiriä – joitten epälineaarisuus ei ole liian jyrkkää. Kappale 3.4., 
kuva 5. 
 
Usean signaalin yhtäaikaiselle sekoitukselle voidaan tehdä ideaalinen 
sekoitusalgebra, käyttäen trigonometrisia funktioita [10], [11]. Kun 
sekoitettavia signaaleja ovat sisääntulosignaali = 5 – 10 kHz,  = 100 kHz 
ja  = 503 kHz, voidaan 2. sekoitukselle laatia esitys [10] 
 

 
0( cos(2π( ) ))sin(2π )u u u t t               (2) 

 
Tämä esitys on vain ideaalinen, mutta ratkaisu voi näyttää, jos yhtälö antaa 
ratkaisuksi nollan joillakin taajuuksilla . Lisäksi (2) ratkaisun pitäisi 
näyttää, voidaanko . kaistaleveyttä pitää oktaavina, vai pitääkö 
taajuusaluetta edelleen kaventaa. Toinen käytännöllinen sekoitusyhtälö olisi 
 

  
0 1 2( cos(2π ) cos(2π ))sin(2π )ou u u t u t t              (3) 

 
Yhtälön (3) nollakohtien tutkiminen on erittäin tärkeää. Voidaan arvioida, 
kuvaako ou  kampasuodatusta sopivilla arvoilla ja . Lähinnä oikeaa 

sekoitusyhtälöä kaikille signaaleille voi olla  
 

 
01 ( cos(2π( ) ))sin(2π )sin(2π )u u u t t t               (4) 

 
Tämä yhtälö (4) tuottaa useita ratkaisuja. Eräät ratkaisut esittävät signaalia 
taajuudella 603 kHz ja tämän arvon ympärillä, riippuen vastaanotettavasta 
pientaajuussignaalista . Käytännössä sekoitustulokset riippuvat paljon 
signaalien spektreistä ja sekoittimen piirien hyvyysluvuista.              
 
Useimmiten radiosekoittimella tuotetaan yksi välitaajuus kahdesta 
signaalista, jotka ovat paikallistaajuus ja sekoitettava taajuus. 
Monitaajuussekoittimella sekoitetaan kolme signaalia, joista yksi on myös 
aiempi sekoitustulos, eli ensimmäinen välitaajuus 90 – 95 kHz. Tutkimalla 
sekoitusyhtälöitten (2), (3) ja etenkin (4) ratkaisuja voidaan tehdä 
johtopäätös, että monitaajuussekoittimessa esiintyy signaaleja lukuisa 
määrä. 

 
Mikäli pienitaajuisen radiosekoittimen lohkokaavio kuvassa 1. oletetaan 
jonkin tulosignaalin integraattoriksi, tulee yhtälö (4) myös ensin 
differentioida. Differentioitu signaali on tässä tapauksessa yksinkertaisesti 
se signaali, mikä integroituu lohkokaaviossa. Mikäli lohkokaavion 
mukainen systeemi on integraattori ajan suhteen, saadaan 
sisääntulosignaaliksi yksinkertaisesti 
 

1
in

du
u

dt
           (5) 

 
Mikäli pienitaajuussekoittimen lohkokaavion systeemi kuvassa 1. oletetaan 
differentiaattoriksi, saadaan tulosignaaliksi 
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in 1u u dt            (6) 

 
Tulokset (5) ja (6) voivat toimia kappaleen 2.4. oheiskriteerinä 
välitaajuusvalinnoille.  
 
Signaalien spektrien huomioon ottaminen on tässä yhteydessä ratkaisevassa 
asemassa. Yhtälöt (4),(5) ja (6) ovat ideaalisen esityksen lausekkeita ja 
spektreistä johtuen voikin käytännössä tapahtua niin, että integrointi tai 
differentiointi ei pääse tapahtumaan kaikille tulosignaaleille . Signaalien 
spektrinen ominaisuus saattaa johtaa numeerisen integroinnin vaatimukseen. 
Vaatimuksista tärkein on summasignaalin 603 kHz tuotto. 
 
Useamman signaalin sekoitustuloksen tutkiminen teoreettiselta pohjalta, 
esimerkiksi yhtälön (4) ja tämän kaltaisten yhtälöitten tutkiminen, on mitä 
edullisinta suorittaa tietokonetta ja matematiikkaohjelmaa käyttäen.  
 
Signaalien sekoittaminen ei yksin aiheuta niiden differentioitumista tai 
integroitumista, mutta sekoittaessa useita signaaleita keskenään, saattaavat 
jotkut sekoitustulokset kuvata  alkuperäisen signaalin integraalia tai 
differentiaalia. Todelliset differentiaattori- ja integraattoripiirit tarvitsevat 
toimiakseen takaisinkytkennän. Pienitaajuisen radiosekoittimen 
integroitunutta tai differentioitunutta signaalia voidaan pitää vuotona ja 
tällainen vuoto on hyvin epätodennäköistä. Signaalin integroituminen tai 
differentioituminen on hyvin epätodennäköistä, kun lohkokaaviolla ei ole 
takaisinkytkentää. 
 

2.3.1. Monitaajuussekoitin  
 
Usean taajuuden sekoittimen kytkennässä on kaksi bipolaaritransistoria BC 
547 sarjakytkennässä. Sarjakytkennästä johtuu, että 603 kHz virityspiiriin 
suoraan kollektoristaan liittyvän transistorin ottoimpedanssi on erittäin 
korkea. Siksi tämän transistorin kanta saa virtansa suoraan 1. 
välitaajuuspiiristä ja piirin kuormitus on vähäistä.  
 
Transistori, minkä emitteri liittyy vastuksen kautta negatiiviseen 
käyttöjännitteeseen, on biasoitu siten, että biasointivastukset ja itse 
transistori aiheuttavat kantaimpedanssin, jonka suuruus on noin 10.8 
kTämä impedanssi on pientaajuusvahvistimen LF-transistorin 
kuormitusimpedanssi taajuuksilla 5 – 10 kHz. 

 
Alemman transistorin emitterivastus on melko iso, 1500 . Näin 
mitoitettuna 603 kHz virityspiirin käämi ei vioitu, eikä myöskään 
bipolaaritransistorit BC 547. Kantavastukset eli biasointivastukset asettavat 
kantojen jännitteet ja virrat sopiviksi. Vastuksissa tapahtuu jännitteen jako. 
Teoriassa sopiva sekoituskomponentti voisi olla transistori, jolla on kaksi 
emitteriä. 
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Teoriassa, sekoitinpiiri on epälineaarisella toiminta-alueella käytettävä piiri, 
jonka lähtösignaali suodatetaan halutulle taajuudelle. Voimakkaasti 
epälineaarinen piiri vaatii hyvän suodatuksen, koska tässä tapauksessa 
sekoitustuloksia on useita. 
 
Koska monitaajuussekoittimen ottosignaalit koostuvat joukosta signaaleja ja 
sekoitustuloksia, on sekoittimen molempi transistori asetettu tarkoituksella 
lähelle lineaarista toiminta-aluetta. Monitaajuussekoittimen epälineaariseksi 
määrittävä piiri on 603 kHz taajuinen LC-virityspiiri. 
 

2.4. Välitaajuuksien valinta 
 
Välitaajuuksien valinnalle pienitaajuisella radiosekoittimella on olemassa 
kolme tärkeää kriteeriä. 1) 1. sekoittimen lähtösignaali on helposti 
analysoitavalla taajuudella. 2) 1. sekoittimen paikallisoskillaattorin 
signaalin spektri on kapea, jotta se ei ulotu 1. välitaajuudelle 90 – 95 kHz. 
Tästä syystä 1. paikallisoskillaattori on kideoskillaattori ja toimii pienellä 
taajuudella, vain 100 kHz. Tämä välitaajuus on kuitenkin myös riittävän 
suuri, jotta signaalit taajuuksilla 5 – 10 kHz saadaan konvertoitua 
suhteellisesti kapeammalle taajuusalueelle. 3) Mitä suurempi on 2. 
välitaajuus, sitä parempi on signaalisekoituksen taajuusresoluutio. Huomaa 
kappale 2.3.  
 
Toinen välitaajuus 503 kHz tuotetaan kideoskillaattorissa, missä käytetään 
keraamista kidettä. Toisen välitaajuuden spektri voi hyvin olla leveäkin, 
mutta ei niin leveä, että se ulottuisi 603 kHz viritystaajuudelle.  
 
Mikäli välitaajuus on aluksi määritetty väärin, voidaan oikeita 
välitaajuusarvoja laskea yhtälöitten (3) ja etenkin (4) perusteella. Liian suuri 
1. välitaajuussignaali pääsee 1. välitaajuussuodattimeen, mikäli 
sekoitinkytkennän alarajataajuus on pieni. Esimerkiksi, jos sekoittimen 
ottosignaalin pienin taajuus olisi vielä alle 5 kHz, vaikkapa 1 kHz, niin 1. 
välitaajuussuodatus tapahtuisi jo vaihtoehtoisesti taajuudella 99 kHz tai 101 
kHz. Nämä taajuudet ovat hyvin lähellä 100 kHz taajuutta, joten 
välitaajuuden suodatus joko 90 – 99 kHz taajuudelle tai 101 – 110 kHz 
taajuudelle olisi joko vaikea hallita, taikka välitaajuussuodatin olisi hyvin 
kallis, esimerkiksi jyrkkä kidesuodatin. Kidesuodattimen asettama ongelma 
olisi, tapahtuisiko tässä piirissä signaalien sekoittumista. 
 
Eräs tapa toteuttaa pienitaajuinen radiosekoitin olisi yhden välitaajuuden 
vaativa kytkentä. Tässä yksi paikallisoskillaattorin signaali johdettaisi 
molempiin sekoittimiin ja laitteen ulostulosignaali olisi kaksi kertaa 
paikallisoskillaattorin taajuus. Tätä sekoitustapaa voidaan kuvata 
seuraavalla lohkokaaviolla, kuva 2. 
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Kuva 2. Pienitaajuinen radiosekoitin. Yksi paikallisoskillaattori.  
 
Kappaleessa 2.3. on käsitelty lohkokaaviota systeeminä, joka voi toimia 
vaihtoehtoisesti joko integraattorina taikka differentiaattorina. Liite VII. 
Sekoitinlaite on signaalien summauslaite, mutta jossakin hyvin 
harvinaisessa tapauksessa saattaa signaalien sekoitustulos olla 
sisääntulosignaalin tai signaalin periodin osan integraali tai differentiaali. 
 

2.5. Teoriassa saavutettava hyöty  
 
Teoriassa, pienitaajuisen sekoituksen selektiviteetti saadaan paremmaksi 
kuin mitä suoralla vastaanotolla voidaan saada. Lisäksi, kun pienitaajuisen 
radiosekoittimen ottoimpedanssi inZ  on suuri, niin sekoittimeen liitettävä 
antenni voi olla paljon lyhyempi kuin signaalin aallonpituus. Kuten jo 
mainittu, jatkuva viritystarve eri taajuuksille eliminoituu ja taajuusalue 5 – 
10 kHz on vastaanotettavissa jatkuvasti. Muutokset 5 – 10 kHz 
tulosignaalissa tulevat esille huomattavasti voimakkaammin 
monisignaalisekoittimella, kuin suoralla vastaanottimella. Teoriassa, 
paikallistaajuuden säteileminen pienitaajuisen radiosekoittimen antennista 
on mitätöntä, koska antenni on sähköisesti lyhyt.  
 

2.6. Taajuus-impedanssi- ja taajuus-virtatasot  

        välitaajuussuodattimessa 
  
Koska välitaajuussuodattimen signaalikaistaleveys on paljon laajempi kuin 
yksinkertaisella yksitaajuisella resonanssipiirillä, saattaa olla aiheellista 
tutkia suodattimen signaalien energiaa. Energian tutkimista varten voidaan 
suorittaa pinta-ala laskuja, joita varten on suunniteltu liite I.  
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2.7. Siirtojohtoteorian soveltaminen  
 

Mikäli sekoitinkytkennän käämien ominaisuudet tunnetaan tarkasti ja 
passiiviset välitaajuusosat merkitään siirtolinjoiksi, voidaan soveltaa yleisen 
sähkömagnetismin siirtojohtoteorian lausekkeita. Kytkentöjen taajuus on 
pieni. Isoilla taajuuksilla parasiittiset komponentit voivat pilata 
siirtojohtoteoreettisen mallin. Liite II. 
 

2.8. Lämpötila 
 

Lämpötilan muutokset vaikuttavat kytkennän toimintaan. Mikäli 
sekoittimen kytkentää joudutaan muuttamaan, kohdistuu muutokset 
ensimmäisenä 1. sekoittimen transistorin kantavastuksiin. Kantavastusten 
mitoituksen lähtökohtana voidaankin pitää juuri lämpötilan vaikutusta 
oikean biasoinnin ohella [12]. Tämän työn sekoitinkytkennässä on hyvänä 
puolena, että 1. sekoittimen kantavastukset ovat likimäärin yhtä suuret. Näin 
ollen lämpötilan muutosten aiheuttamat ongelmat ovat suhteellisesti 
pienemmät. 
 
Tässä työssä simulointiohjelmalle on määritetty jokin mallitettavaa piiriä 
koskeva käyttölämpötila. Simulointiohjelman käyttäjä voi valita 
tarkasteltavan kytkennän lämpötilan. 
 

2.9. Kytkennän maadoittaminen 
 

Kytkennän oikeanlaatuinen maadoittaminen voidaan saavuttaa 
kokeilemalla. Suora maadoitus käyttöjännitteestä voidaan tehdä, kun 
kytkentä on liitettynä virtalähteeseen ja mittalaitteisiin, mitattavana ennen 
maadoittamista. Teoriassa, maadoitus voi olla kapasitiivinen, resistiivinen 
tai suora maadoitus. 
 
Kytkennän suora maadoittaminen saattaa aiheuttaa paikallisoskillaattorien 
signaalien hukkaantumista. Jos paikallisoskillaattorien signaali maadoittuu 
liikaa, on syytä maadoittaa sekoitin vastuksen kautta. Maadoitusvastus ei 
saa olla liian iso, koska tällöin ei-toivotut signaalit ja häiriöt eivät 
maadoittuisi. On mahdollista, että sekoitinlaite maadoitetaan positiivisesta 
käyttöjännitteestään. Mikäli maadoittaminen tapahtuu resistiivisesti 
käyttöjännitteestä, pitää sekoittimen 603 kHz lähtöpiiri liittää edelleen 
kapasitiivisesti – siis kondensaattorin kautta. 
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3. SEKOITINLAITTEEN KYTKENTÄ 
 
Pienitaajuinen radiosekoitin on laadittu diskreeteistä komponenteista, joita 
ovat puolijohteet ja passiiviset osat. Kytkennän toteutuksessa on pyritty 
yksinkertaisuuteen ja halpuuteen. Kytkennän tulee noudattaa työn 
ensimmäistä lohkokaaviota ja työn johdantokappaleen vaatimuksia.  
 

3.1. Transistorit 
 
Tässä työssä on laadittu seitsemäntransistorinen sekoitinlaite. Transistorit 
ovat npn-Si-transistoreja, joitten  feh  on noin 150. Tämä arvo on yksi 

laitteen mitoituksen kriteereistä. Kytkentään sopivia transistoreita on useita 
tyyppejä, mikäli kytkentä toteutetaan vanhanaikaisilla through-hole –osilla. 
Transistorit voivat olla tyyppiä BC 547, BC 548, BC 238 tai vastaavia. 
Kuvassa 3 sekoitinlaite transistoreilla BC 547.  

 
 

Kuva 3. Pienitaajuisen radiosekoittimen kytkentäkaavio. 
 

Mikäli käytettävät transistorit olisivat super-transistoreja, pitäisi 
lämpötilan vaikutukset ottaa huomioon tarkasti. Super-transistorin 
virtavahvistus on luokassa 1000 – 500 0[13]. Jos käytettäisi Schottky-
transistoreja, olisi saturaatioherkkyys pienempi [13]. Mikroaaltotransistori 
ei joka tapauksessa sovellu pienitaajuisen radiosekoittimen transistoriksi, 
koska sen toiminta ei ole varmasti stabiili pienillä taajuuksilla. Super-
transistori on enemmän paikallaan kytkimenä. Schottkytransistori voisi 
olla paikallaan 5 – 10 kHz LF-transistorina, koska sen saturaatioherkkyys 
on pieni. 
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3.2. Oskillaattorit 
 
Sekoitinlaitteen paikallisoskillaattorit ovat n.k. kantaviritteisiä Colpitts –
kideoskillaattoreita. Tämän tyypin oskillaattoreilla voidaan tuottaa mitä 
laadukkain signaali. Oskillaattoreitten transistorit ovat 
yhteiskollektorikytkennässä, joten niitten kuormittaminen ei tuota ongelmia. 
Oskillaattorien kytkennät ovat osin modifioituja [9]. Oskillaattorien 
signaalit johdetaan sekoitinasteisiin 1 nF kondensaattorien kautta, mutta 
parempiakin tapoja signaalin siirtoon löytyy. Yksi hyvä tapa olisi 
induktiivinen signaalisiirto. Toisessa tapauksessa oskillaattoreilla ja 
sekoittimilla käytettäisi yhteisiä emitterivastuksia. Eräässä tapauksessa 
signaalisiirto oskillaattorilta tapahtuisi käyttämällä pieniä emitterivastuksia: 
kuvan 3 1210  :n vastukset eivät olisi kiinteitä vastuksia, vaan 
trimmeripotentiometrivastuksia. Signaali siirrettäisiin potentiometrin 
harjasta sekoitinasteelle. 
 

                 3.3. Ensimmäinen sekoitin  
   
1. sekoittimen transistori on asetettu sellaiseen toimintapisteeseen, että 
suodatustaajuuksilla 90 – 95 kHz transistorin kollektori- ja emitterivastukset 
ovat suuruudeltaan samassa luokassa. Koska kollektorivastus ei ole 
lineaarinen, on sekoitustapahtuma saavutettavissa sekä teoriassa että 
käytännössä. Emitterivastus rajoittaa kollektoripiirin ja transistorin virtoja. 
Ohessa 1. sekoittimen kytkentäkaava. 

 
 

Kuva 4. 1. sekoitin. 
 
Tämän työn ensimmäiset mittaukset koskevat 1. sekoittimen kuormaa, 
minkä perusteella sekoittimen osien arvot lasketaan. Kuormalla tarkoitetaan 
kuvan 4 transistorin kollektoripiiriä, joka koostuu 1. välitaajuusmuuntajista 
ja kondensaattoreista. Arvot saadaan työn kappaleen 5.2.1 perusteella. 
 
1. sekoittimen transistorin kollektorikuorma määritetään kappaleen 5.2.1 
kuvan 9 ja taulukon 2. (kappale 5.2.1) avulla. 5600 netuvastus ja 
suodatinrakenne tuottavat jännitteenjakokytkennän ja kollektorin 
impedanssi voidaan määrittää. Jännitteenjaon ja signaaligeneraattorin 
jännitearvon perusteella impedanssi Z taajuudella 91 kHz on laskettavissa: 
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91180 mV

282 mV 5600

Z



          (7) 

 
Jännitteet ovat mitattuja huipusta huippuun –jännitteitä, kappaleesta 5., 
taulukosta 2. Tämän perusteella 1. sekoittimen kollektorikuorma taajuudella 
91 kHz on  
 

91Z =3574,47          (8)            

            
Pienellä taajuudella, suodatuskaistan ulkopuolella, tässä tapauksessa 
taajuudella 7 kHz, saadaan impedanssiksi taulukkoarvojen mukaan 
 

7Z9.4 mV
=

282 mV 5600Ω
         (9) 

 
Tämän perusteella 1. sekoittimen kollektorikuorma taajuudella 7 kHz on 
 

7Z =187      10 
 
Q-arvolaskua varten määritetään tehollinen virta suodatusalueella 90 – 95 
kHz. Määritetään virta suodatuskaistan ulkopuolella ja verrataan tätä virtaa 
suodatustaajuusalueen 90 – 95 kHz virtaan. 
 

91

0.282mV / 2 2

5600 3574.47
i 

 
       (11) 

 
saadaan 91i 10, 899 A. 

 
Virraksi taajuudella 7 kHz saadaan samanlaisella laskutoimituksella  
 

7i  = 0,574      12 
 
Kun virrat suhteutetaan toisiinsa, saadaan suodatukselle näennäinen Q-arvo. 
 

91
n

7

i
Q

i
         (13) 

 

nQ = 18,98. 
 
Tarpeen vaatiessa transistorin toimintapistettä ja biasointia voidaan 
tarkastella Z--tason ja i- -tason avulla. Liite I. Pientaajuusvahvistin on 
biasoitu sekoittimen kanssa yhteisillä transistorin kantavastuksilla. Tästä 
syystä vastukset lasketaan edelleen pienemmiksi.  
 
Tekijä nQ  vaikuttaa kantavastuksiin vain, kun sekoittimeen saapuva häiriö 

on voimakas. nQ :n liian pieni arvo voi johtaa 100 kHz 
paikallisoskillaattorin signaalin vuotamista 1. välitaajuuspiiriin. 
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3.3.1. Ensimmäisen sekoitintransistorin jänniteasetus 
 
Pienitaajuisen sekoittimen 1. sekoittimen transistorin emitterillä vaikuttaa 
kolme virtakomponenttia: tasavirta dci , suodatuksen resonanssivirta resi  ja 

paikallisoskillaattorilta emitterivastukselle tuotu virta osci . Virtojen summa 

on 
 

, , ,e e dc e res e osci i i i    [A]      (14) 

 
Yleisen transistorin toimintaperiaatteen mukaan, transistorin kaikkien 
virtojen summa kulkee emitterillä. Transistorin kantavirta on suuruudeltaan 
emitterivirta jaettuna tekijällä ( 1)   [12], [13], :n ollessa transistorin 

virtavahvistuskerroin. Transistorille BC 547  on noin 150, kun taajuus on 
pieni. 
 
1. sekoitintransistorin jänniteasetus mitoitetaan ensin. Kun transistorin 
kollektorivastus on iso välitaajuuksilla 90 – 95 kHz, on myös ilmeistä, että 
iso transistorin kantavirta johtaisi pieneen kollektori-emitterijännitteen CEV  

arvoon. Saturaatiossa transistorin CE 0.3VV  . Signalointi huomioon ottaen, 

CEV :lle valitaan arvo CE SAT0.6V = 2V V .  

 
CE-jännitteelle on johdettu yhtälö [13], mikä on samalla 1. 
sekoitintransistorin ensimmäinen mitoituskriteeri. CE-jännite CEV  on 

 

CE CC B C E

1
V V i Z R




 
    

 
 [V]     (15) 

 

CCV  on transistoriasteen käyttöjännite, CZ  kollektorin impedanssi 

suodatustaajuuksilla, ER  on kokonaisemitterivastus ja Bi kantavirta. 

Kantavirta Bi  jää ratkaistaviksi ja suuruudeksi saadaan 
 

5
B 1.1027 10i    A  

 
Tasavirralle 1. sekoitintransistorin kollektorivastus on hyvin pieni, eikä 
transistori voi biasoitua saturaatioon lasketulla Bi  arvolla. 
 

3.3.2. Ensimmäisen sekoitintransistorin kantavastukset 
 
Edellä, 3.3.1 perusteella on määritetty Bi . Kantavastusten jänniteasetus 
riippuu siitä, mikä on ensin määritettävän emitterijännitteen suuruus. Ohmin 
lain ja Kirchoffin lakien mukaan laskettuna, emitterijännite 
 

 RE B E1V i R       [V]       (16) 
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Kantajännite BV  on lämpötilasta riippuen noin 
 

B RE 0.7V V   [V]       (17) 
 
Kantavastuksen BR  suuruus määritetään seuraavan kantavirtalausekkeen [9] 
nojalla. 

b

B1 B2
E

B1 B2

0.7

( 1) R
B

U V
i

R R
R R






 


 [A]      (18) 

 
Lisäksi asetetaan kantavastukselle BR :lle arvo 

B1 B2

B1 B2
B

R R
R

R R



  [   (19) 

 
siten, että jännitejako kantavastuksilla 
 

B2

B1 B2
CC B

R
V V

R R



 [V]      (20) 

 
Laskut suoritettuna saadaan kantavastuksiksi 
 

B1 104933.93R   ja B2 107816.69R   . 
 
Nämä arvot jaetaan kahdella, koska vastukset johtavat virtaa myös 
pientaajuusvahvistimen 5 – 10 kHz LF-transistoriin, minkä emitterivastus 
on myös EAR = 3300 Lisää tietoa kantavastusten mitoituksesta liitteessä 
IV. 
 

3.4. Toinen sekoitin 
 
2. sekoitin on toteutuskelpoinen pienillä taajuuksilla ja BJT-osilla, kun piirin 
tasajännite on pieni. Myös tässä kytkennässä huomioidaan ensimmäiseksi 
transistorien kyllästys, siis saturaatio ja näin ollen CE-jännite. 
 
2. sekoittimen alempi transistori saa ohjauksen 5 – 10 kHz  LF-asteesta. 
Tämän kantavastuksilla on tarkoitus aikaansaada tasajännitejako siten, että 
jännite on noin yksi neljäsosa käyttöjännitteestä 12 V, koska kytkennässä on 
sarjassa  neljä osaa: kollektorin impedanssi, kaksi transistoria ja 
emitterivastus. 
 
Ylemmän transistorin toimintapiste asetetaan siten, että alemman 
transistorin kollektorivastus on pienempi kuin 5 k, joten alemman 
transistorin kollektori-emitterijännitteen CEV  minimi on noin 0.6 V.   
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Edellä kuvatut 2. sekoittimen laskut noudattavat samoja kaavoja kuin 
lasketut 1. sekoittimen laskut. Seuraavassa monitaajuussekoittimen 
kytkentä. 
 

 
 

Kuva 5. 2. sekoitin eli monitaajuussekoitin 
 

                 Monitaajuussekoitin voitaisiin toteuttaa moniemitteritransistorilla. 
 

                     3.4.1. Toisen sekoittimen suurtaajuusmalli 
 

2. sekoittimen suurtaajuusmalli on tärkeä, mikäli transistorien 
liitoskapasitanssit ja hajareaktanssit ovat merkittäviä. Sekoittimen toiminta 
taajuuksilla 503 kHz ja 603 kHz ei välttämättä vastaa mitoitusta, joka on 
pätevä pientaajuusalueella. Suurtaajuusmallista (hybridi-malli) lähteessä 
[13].  
 

3.5. Pientaajuussuodatus 5 - 10 kHz 
 
Sekoitustoiminnasta saadaan selektiivisempi ja vähähäiriöisempi, kun 
sekoitettava pientaajuus suodatetaan. Tämän työn sekoittimen 
pientaajuussuodatuksen päästökaistan reuna taajuustasossa on loiva, koska 
signaalien vahvistus on vähäistä. Jyrkkä suodatus on hyväksyttävää, mikäli 
samalla 1. välitaajuussuodattimen nQ  on iso. Kuva 6, sivu 23. 
 
Pientaajuussuodatuksen signalointi on oltava hyvin nopeaa, jotta työn 
johdantokappaleen vaatimukset toteutuisivat. Tästä syytä 
pientaajuussuodatuksessa ei ole induktiivisia osia ja osia on muutenkin 
vähän.  
 
Pienitaajuisen suodattimen jännitevahvistuksen ei tarvitse olla iso. On 
edullisinta käyttää pientä vahvistusta, koska vahvistettu signaali liitetään 
monitaajuussekoittimeen (2. sekoitin), missä vähäinenkin signalointi voi 
aiheuttaa isoja virran muutoksia.  
 
Pientaajuussuodatin on mitä yksinkertaisin kaksinapainen RC-suodatin. 
Suodattimen jännitevahvistus on 1 tai vähemmän. Tarkka arvo on 
laskettavissa [12] mukaan, kun ensin määritellään vahvistimen 
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kokonaiskollektorivastus. Kun kokonaiskollektorivastus on isoilla 
taajuuksilla pieni, vaimenee suodattimen antosignaali voimakkaasti isoilla 
taajuuksilla. Tässä yhteydessä isolla taajuudella tarkoitetaan taajuutta, joka 
on suurempi kuin 10 kHz. 
 

                  Liitteessä V on esitetty  tehokkaampi pientaajuussuodatus. 
 
Pientaajuussuodatin saa virtansa samasta kantavastuksesta kuin 1. 
sekoittimen transistori. Pientaajuussuodattimen LF-transistorin 
emitterivastus EAR = 3300  siis yhtä suuri kuin 1. sekoittimen transistorin. 
Nämä valinnat on tehty siitä syystä, että kantavastuslasku helpottuu ja 
signaalin väärenemisestä aiheutuisi mahdollisimman vähän ongelmia. 
 
Pientaajuussuodatuksen pienimmät taajuudet alle 5 kHz taajuuksilla 
suodattuu vahvistimen kollektoriin liittyvässä 2.9 nF kondensaattorissa. 
Taajuudet 10 kHz ja ylemmät suodattuvat RC-piirissä, mikä liittyy 2.9 nF 
suodatuskondensaattoriin ja 2. sekoittimen alemman transistorin 
kantapiiriin, eli 18491 vastukseen ja 861 pF kondensaattoriin. 
 
Suodatuspiirin mitoittamiseksi on sovellettu osoitinlaskentaa. Komponentit 
on mitoitettu siten, että suodattimen virran ja jännitteen vaihesiirto 
taajuudella 10 kHz on noin -45 astetta 2. sekoittimen kantapiirissä. 
Taajuudella 5 kHz, suodatuksen virran ja jännitteen välinen 
kokonaisvaihesiirto on myös -45 astetta. Seuraavassa yhtälöt ja kytkentä 
valitulle suodatukselle.  
 
10 kHz alipäästösuodatukselle 
 

1 1 1

1

1
R CZ R

j C
   [   (21) 

 
2. sekoittimen ottoimpedanssi, n. 10.8 k ja alipäästösuodatin rinnakkain, 
taajuus 10 kHz, vaihesiirto -45 astetta: 
 

1 1

1 1

10800 10800

210800

C R

C R

Z

Z





    (22) 

 
Saadaan laskettua vastus 1R  ja kapasitanssi 1C : 
 

1 18491R    ja  1C = 861 pF. 
 

Seuraavaksi on laskettava impedanssi 0Z , joka riippuu 2. sekoittimen 
ottovastuksesta 10.8 kimpedanssista 1 1R CZ  ja  suodattimen 3601 n 

kollektorivastuksesta taajuudella 5 kHz: 
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1

1 1

1 1

10800 1

j C

Z j R C




 


 [1/   (23) 

 
Laskettava kokonaisimpedanssi on 
 

0 3601Z Z   [   (24) 

(24) on mukana LF-transistorin kollektorivastus. Kun 0Z  on määritetty 
taajuudella 5 kHz, saadaan kompleksinen impedanssi 
 

0 12876.2 1948.5Z j       (25) 


Jotta tässä impedanssissa aiheutuisi virran ja jännitteen välille vaihesiirto  
-45 astetta taajuudella 5 kHz, lisätään sarjakytketty 2.9 nF kondensaattori, 

jotta 0Z :n imaginääri- ja reaaliosat olisivat yhtä suuret: 
 

Im 12876.2 1948.5                                              (26) 

 
Im tuotetaan kondensaattorissa, joten vaadittu kapasitanssi 2C  on 

 

2

1

2π 5000 Im
C 

  
 [F]    (27) 

 
ja 2C  = 2.9 nF. Alla suodatuksen kytkentä.  
 

 
Kuva 6. Lievä pienitaajuinen suodatus. 
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4. SIMULOINNIT 

  
Pienitaajuisen radiosekoittimen kytkennälle on tehty simuloinnit. 
Simulointiohjelma on OrCad:n PSpice ja Capture CIS -editori.  
 
Simulointia varten laadittiin neljätransistorinen kytkentäkaavio, koska 
molemmat paikallisoskillaattorit oletetaan ideaalisiksi ja korvataan PSpice-
ohjelman signaalilähteillä. Käynnistysvirtapiiriä ei tarvitse ottaa huomioon 
simuloitaessa. 
 
Simulointimallissa mallitetaan kytkentä, missä on neljä transistoria 
oheiskomponentteineen: 5 – 10 kHz LF-transistori, ensimmäisen 
sekoittimen transistori ja toisen sekoittimen kaksi transistoria. 
 

4.1. Toiminnallisuutta koskeva simulointi  
 
Simuloinneista ensimmäinen koskee pienitaajuisen radiosekoittimen yleistä 
toimintaa. Tässä simuloinnissa näytetään, että sekoittimen lähtösignaalissa 
on mukana signaali taajuudella 603 kHz. Tämä simulointi on nk. 
transienttisimulointi, mikä on ajoitettu 2 s mittaiseksi. 
Transienttisimulointi on edullinen, kun simulointiohjelmalla on FFT-
työkalu. Sekoitinkytkennän ulostulospektri on analysoitavissa nopeasti FFT-
työkalun avulla. Seuraavassa 1. simuloinnin kytkentä. 

R1

52467

R3

53909

TX2

Q1

BC547B

R20

15

XFMR_CT

R23
18491

R4
3300

V1
12Vdc

C1 1n

XFMR_CT1

C5

220p

R18

20

0

C6

330p
R19

15

R5
15k

V2

FREQ = 100kHz
VAMPL = 3300mV

VOFF = 0

Q2

BC547B

R6
39k

V3

FREQ = 503kHz
VAMPL = 1000mV

VOFF = 0

R7
1500

BC547B

R16

10k

C7

330p

0

R14
1meg

R8

48173

R9

98800
R21

15

C10

2.9n

R22

15

R27
3601

V

V4

FREQ = 7500
VAMPL = 10mV
VOFF = 0

C8

330p

Q4

BC547B

R15
1meg

TX1

R10
3300

C9
861pF

C4
1n

R17

1k

 
Kuva 7. Pienitaajuisen radiosekoittimen ensimmäisen simuloinnin kytkentäkaavio.  
Muuntajien XFMR_CT ja XFMR_CT 1 välioton pään induktanssit ovat luokassa L = 8 – 9 
mH. Muuntajat yhdistävien induktanssien arvot ovat simulointimallissa 850 H. TX2 
ensiön ja toision induktanssit ovat alun perin L = 211.1 H. 
 
Ensimmäinen simulointi on transienttisimulointi, joka ajoitettiin 
pituudeltaan 2 s mittaiseksi ja simuloinnin tulosteessa lähtöjännitteen 
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havaitaan leikkaavan nollaviivan ensimmäiseksi noin 1.66 s kohdalla. 
Kuva 8.  
 

           Time

0s 0.5us 1.0us 1.5us 2.0us
V(TX2:3)

-10V

0V

10V

 
Kuva 8. Sekoitinlaitteen antosignaalin taajuus on 603 kHz  

 
Pitemmällä simulointiajanjaksolla tarkastellaan sekoittimen lähtösignaalia, 
kun tulosignaali on 7500 Hz:n sinisignaali, jonka amplitudi on enintään 
kymmeniä millivoltteja. Kuvassa 9 transienttisimulointi 150 s:n periodilla. 
 

           Time

0s 50us 100us 150us
V(TX2:3)

-40V

0V

40V

 
Kuva 9. Transienttisimulointi 150 s:n periodille, 7500 Hz tulosignaalille. 

 
Toiminnallisuutta indikoiva simulointi on hyödyllinen, kun 
simulointitulosta verrataan mittaustuloksiin ja erikoistapausten tuloksiin. 
Kuvassa 10 esitetäänkin FFT:n spektri. 
 

           Frequency

400KHz 500KHz 600KHz 700KHz
V(TX2:3)

0V

5V

10V

 
Kuva 10. Sekoitinlaitteen spektri kuvan 7 annetuille parametreille. Simuloinnin kytkennän 
arvoja pitäisi muuttaa, jotta signaalin energian maksimi esiintyisi 603 kHz taajuudella. Nyt 

maksimi esiintyy 590 kHz taajuudella. 
 
Koska tarkastellaan analogiakytkentää, mukana viritettäviä osia, voidaan 
mittauksen ja säädön jälkeen havaita, että lähtösignaalin spektri voidaan 
tuottaa taajuuden 603 kHz ympärille. Työn mittaukset esitetään kappaleessa 
5.  
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Simulointikytkennän 603 kHz virityspiirin induktorin arvoa muutettiin. 
Laskennallinen induktanssi on 211.1 H, kun rinnakkaiskapasitanssi on 330 
pF. Kun tarkastellaan kuvan 10 spektriä, havaitaan lähdön signaalin 
voimakkuuden maksimi likimäärin 590 kHz taajuudella. Induktanssi 
pienennetään arvoon 
 

2
590

211.1
603

L
   
 

 H        (28) 

 
Uusi arvo TX2:n induktansseille L  on 202 H. Toiminnallisuutta 
indikoiva simulointi tälle induktanssille tuottaa spektrin kuvassa 11. 
 

           Frequency

400KHz 500KHz 600KHz 700KHz
V(TX2:3)

0V

10V

20V

 
Kuva 11. Sekoitinlaitteen spektrin siirto taajuusakselilla oikealle, johtuen sivuvirityksestä. 

  
Tehdään johtopäätös, jonka mukaan sekoitinlaitteen mittauksissa, 603 
kHz:n kela sivuviritetään ylemmälle taajuudelle, jotta lähdön signaalin 
spektrin voimakkuuden maksimi on halutulla taajuudella. 
 
Kuvassa 11 ei ole havaittavissa signaalisekoituksessa tuotettavia 
sivunauhoja lähdön signaalin keskitaajuuden kummallakin puolella. Syynä 
on melko varmasti simulointiohjelman FFT:n harva otostiheys. 
 

4.2. Simulointi tulon epä-sinisignaalille 
 

Simulointitulos tulon epä-sinisignaalille näyttää muuttavan FFT:lla saatua 
tulosta, verrattuna toiminnallisuutta indikoivan simuloinnin tulokseen. 
Simulointitulos kuvassa 12. 

 
 

           Frequency

400KHz 500KHz 600KHz 700KHz
V(TX2:3)

0V

5V

10V

 
Kuva 12. Sekoitinlaitteeseen otetaan pulsseja, nousu- ja laskuajat 100 ns, puolijakson aika 
60 s. Lähdön spektri. 
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Myös kuvan 12 spektrin kuvaaja saadaan oikeaan paikkaan sivuvirityksen 
myötä. On syytä edelleen mainita, että simulointi vaatii tiheämmin pisteitä 
taajuusakselilla. Kuvaa 12 ja kuvaa 10 tulee verrata keskenään. Kuvassa 13 
transienttisimulointi 150 s:n periodilla. 
 

           Time

0s 50us 100us 150us
V(TX2:3)

-40V

0V

40V

 
Kuva 13. Epäsinisignaali sekoittimen tulossa tuottaa tämän transienttisignaalin lähdössä. 

 
Työn kappaleessa 4.7 vertaillaan epä-sinisignaalin ja toiminnallisuutta 
indikoivan simulointien tuloksia. Vertailu koskee transienttisignaaleja. 
Vertailtujen tulosten pitäisi näyttää muutokset oskillogrammissa, kun 
tulosignaalissa tapahtuu äkillinen muutos.  
 
Työn sekoitinlaitteen yksi tärkeimmistä ominaisuuksista ja suoranainen 
tavoite on, että muutokset tulosignaalissa vaikuttavat välittömästi 603 kHz 
signaalin muotoon. Kuva 13. Transientilla on pitkä nollakohta periodilla 70 
– 80 s. 
 

4.3. Simulointi liittyen resonanssipiirin käyttöön 
 
Simulointimallin kytkentä noudattelee edelleen kuvan 7 kytkentää, mutta 
sisääntulopiiri on LC-rinnakkaisresonanssipiiri, joka koostuu 1100H:n 
kelasta ja rinnakkaiskondensaattorista, C = 450 nF. LC-piiri on 
resonanssissa likimäärin taajuudella 7500 Hz, siis taajuuskaistan 5 – 10 kHz 
puolivälissä. Tutkitaan simulointitulosta ja päätellään, tuleeko 
oskillogrammiin muutoksia samalla tavalla kuin epä-sinisignaalien 
tapauksessa edellisessä kappaleessa 4.2. Tarkastellaan, muuttaako hitaasti 
syttyvä LC-piiri kappaleen 4.1. tuloksia ratkaisevasti. Kuvassa 14, 150 s:n 
transientti: 

 

           Time

0s 50us 100us 150us
V(TX2:3)

-40V

0V

40V

 
 

Kuva 14. . Transienttisimulointi 150 s:n periodille, 7500 Hz tulosignaalille. 
          Sekoitinlaitteen tulossa LC-resonanssipiiri. 
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Tälle simuloinnille ei ole välttämätöntä tulostaa FFT:n spektriä, koska 
sekoituksen taajuussisältö on sama sekä sekoitin resonanssipiiriin 
kytkettynä että ilman resonanssipiiriä.  
 

               4.4. Simulointi lievästi muunnellulle kytkennälle  
 
Mikäli simuloitavaa kytkentää muutetaan LF-transistorin vastusten osalta, 
(kuva 7), tuotetaan kytkennässä hyvä signaali taajuudella 603 kHz , mutta 
tämä signaali ei ole riippuvainen tulosignaalista. Näin ollen sekoitus on 
epätäydellinen. Seuraavassa kuva kytkennästä, jonka LF-transistorin 
vastukset on määritetty väärin, mutta spektri vallitsee taajuuden 603 kHz 
ympäristössä erittäin hyvin. 
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Kuva 15. Reaalista sekoittimen mallia kuvaava kytkentäkaava, kun pientaajuustransistorin 

kantavastukset on määritetty väärin, mutta lähdön signaalin spektri on monotoninen. 
Pientaajuustransistori on kuvan 15 komponentti Q4 

 

           Time

0s 0.5us 1.0us 1.5us 2.0us
V(TX2:3)

-10V

0V

10V

 
  
Kuva 16. 2 s transienttisimulointi. Lievästi muunneltu kytkentä ei tuota 603 kHz taajuista 

lähdön signaalia. Oskillogrammin periodi on lyhyempi kuin 1.66 s. 
 

Kuvan 15 kytkennän 2 s transienttisimulointi näyttää, että oskillogrammin 
pituus ei ole taajuutta 603 kHz vastaava 1.66 s.  
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           Frequency

400KHz 500KHz 600KHz 700KHz
V(TX2:3)

0V

5V

10V

 
Kuva 17. Kuvan 15 kytkentä ei tuota 603 kHz signaalia. Voidaan olettaa, että ongelma 
ratkeaa käyttäen 603 kHz sivuun viritystä isommalle taajuudelle. 

 

4.5. Simulointi pienillä paikallisoskillaattoreitten jännitteillä 
 
Ideaalinen simulointimalli ei ota huomioon kaikkia kytkentäparametreja. 
Paikallisoskillaattoreitten signaalien voimakkuutta on ensiksi arvioitu ja eri 
arvoja on kokeiltu simulointitilanteessa. Tässäkin tapauksessa 
sekoitinlaitteen lähdön signaali on 2. välitaajuus, suuruudeltaan 603 kHz. 
100 kHz oskillaattorin jännite on 300 mV ja 503 kHz oskillaattorin jännite 
on 10 mV. 340 s:n transienttisimulointi näyttää, että sekoitin jää 
värähtelemään ilman sekoitinlaitteen tulosignaalin merkittävää vaikutusta. 
Vaadittu sekoitus ei tapahdu, tai sekoitus on lievää. Kuva 17. Liitteessä VI 
spektri pienille paikallisoskillaattorin jännitteille. 
 

 
 
Kuva 17. Simulointitulos pienillä paikallisoskillaattoreitten jännitteillä. 
 
Kuvan 17 mukaan, pienillä paikallisoskillaattoreitten signaaleilla ei saada 
voimakasta signaalisekoitusta. Ilmeisesti sekoitinlaitteen kytkentä jää 
värähtelemään kytkennän tulon signaalista riippumatta 20 Voltin 
amplitudilla. 

 Time

0s 50us 100us 150us 200us 250us 300us 350us
V(TX2:3)

-30V

-20V

-10V

0V

10V

20V

30V
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4.6. Simuloinnin merkityksestä 
 

Kehittynyt simulointiohjelma tarjoaa merkittävää apua suunnittelijan tueksi. 
Esimerkiksi, simulointiin liitettiin isoja maadoitusvastuksia, koska malli ei 
toiminut ilman niitä. Mallitusohjelmassa lisävastukset ovat 1 
M:nmaattovastuksia, liitettynä 1. välitaajuuspiiriin ja laitteen tulopiiriin. 
Tulon signaalilähteen ja kelan liittävät toisiinsa simulointivaiheessa lisätty 1 
k:n vastus. Kaikki edellä mainitut vastukset esiintyvät simulointimallissa, 
koska malli ei ole toimiva ilman niitä. 
 
Ensimmäiset simulointitulokset on saatu, kun sekoittimen annon 
kuormitusvastus on resistiivinen ja suuruudeltaan 100 kMyös 10 k:n 
vastusta kokeiltiin. 
 
Tulosteissa on havaittavissa voimakas verhokäyrän amplitudi, mutta tärkein 
simulointitulos on 2s:n transienttisimulointi ja osoittaa, että mukana on 2. 
välitaajuussignaali taajuudella 603 kHz. Simulointien ja mittausten 
yhtäläinen tarkastelu johtaa oikean välitaajuisen signaalin voimakkuuden 
löytämiseksi ja molemmat vaikuttavat paikallisoskillaattorien 50 k:n 
biasvastuksien asetuksiin. Sekoitinlaitteen antojännite laskee simuloinnissa 
noin puoleen, jos 603 kHz lähtöön liitetään 10 k vastus rinnankytkentään. 
 
Työssä kappaleitten 4.1., 4.2. ja  4.3. tapauksissa on tehty lyhyen periodin 
simuloinnit. Esitellyn sekoitinlaitteen toiminnallinen tavoite pitäisi olla 
helposti havaittavissa, siinä tapauksessa, että tehtyjen lyhyen periodin 
simulointien tulosten pitäisi poiketa merkittävästi toisistaan. Näin ei 
kuitenkaan ole, koska jokainen kolmesta simuloinnista antaa saman 
tuloksen. Tässä on kysymys transienttisimuloinnista, jonka tulos on sama 
tapauksille 1) toiminnallinen simulointi, 2) epäsinisimulointi ja 3) simulointi 
liittyen resonanssipiirin käyttöön. Kuva 18.  
 

           Time

0s 5us 10us 15us
V(TX2:3)

-20V

0V

20V

 
Kuva 18. Simulointi antaa tämän tuloksen kolmelle erille tulon signaalin tapaukselle, 
mainittuna edellä. Syynä similariteettiin saattaa olla simulointiohjelman puutteellisuus 
taikka virheellinen ohjelman käsittely.  
 

4.7. Simulointitulosten analysointia 
 

Työssä simuloidaan analogiaelektroniikan kytkentää. Simuloinnin osien 
arvot annetaan eksaktisti. Edes tarkkuusmääritys ei ole takeena 
simulointituloksen oikeellisuudelle analogikytkennällä. Simulointituloksia 
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kuitenkin vertaillaan keskenään ja ne voidaan asettaa mittaustulosten 
rinnalle. 
 
Työn simuloinneista merkittävin on sekoitinlaitteen toiminnallisuutta 
indikoiva simulointi. Tämän simuloinnin tulos on sikäli yksinkertainen, että 
sitä voidaan pitää kollektiivisesti tutkittavana faktana. Toinen hyvin tärkeä 
analyysi on vertailuanalyysi, jossa keskitytään vertailemaan kolmen eri 
tapauksen transienttianalyysien tuloksia keskenään. Käytännössä, työn 
kohtien 4.1., 4.2. ja 4.3., 150 s:n transienttisignaalien oskillogrammeja 
vertaillaan toisiinsa. Havaitaan kuvista 9, 13 ja 14, että simulointi 
epäsinisignaaleille tuottaa transientin oskillogrammin pitkän nollakohdan 
periodilla 70 – 80 s. Tämä tulos on paitsi tärkeä, mutta myös haluttu tulos.  
 
Transienttisignaalin pitäisi olla nollassa, mikäli 5 – 10 kHz signaali on 
hetkellisesti nollassa kesken signaaliperiodin puolijakson. Samoin, 
transienttisignaalissa pitäisi ilmetä merkittäviä muutoksia, mikäli tulon 5 – 
10 kHz signaalissa on vähäistäkin poikkeamaa verrattuna sinisignaaliin.  
 
Vertailtaessa kuvia 11, 12 ja 17, havaitaan 603 kHz piirin 
sivuviritysvaatimus.  
 
Kehittyneen simuloinnin pitäisi näyttää suoraan, millä tavalla 
sekoitinlaitteen 603 kHz lähtösignaalissa tapahtuu poikkeamaa, kun tulon 5 
– 10 kHz taajuisella signaalilla sen jakso katkeaa kesken tai väliaikaisesti. 
Tässä tarkoitetaan sinisignaalia, minkä amplitudi käy hetkellisesti nollassa 
kesken jommankumman värähdysperiodin puolijakson. 
 
Simuloinnin jännitetasot ovat hyvin isoja. Sekoittimen tulon ja lähdön 
jännitteitä vertaamalla voidaan saada laskettua sekoittimen vahvistuksen 
suuruusluokka. Todellinen jännitevahvistus on tuotosta huolellisesta 
mitoituksesta ja hyvin toteutuneista mittauksista. 
 
Hyvä ja tarkka simulointi koskee lähinnä digitaalipiirin simulointia. Etenkin 
laajalle analogipiirille tehtävä simulointi on vain suuntaa antava. 
Analogiakytkennän simuloinnin komponenttien parametrimääritys vastaa 
todellista vain ensin tehtävän mittauksen pohjalta, eikä simulointitulos 
tällöinkään ole aina todellinen. Esimerkiksi 340 s:n transienttisimulointi 
antaa tuloksen, jonka mukaan kytkentä jää värähtelemään. Kuva 17.   
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5. KÄYTÄNNÖN MITTAUKSET JA PROTOTYYPIN KUVAUS 
                   

Työn pienitaajuisen radiosekoittimen mittaukset tehdään aluksi eräälle 
rakenteilla olevalle kytkennän osalle ja lopuksi valmiille kytkennän 
prototyypille. Mittaustulokset ovat vähintään tasa-arvoisia 
simulointitulosten kanssa. Mittaus antaa kuitenkin luotettavampia tuloksia 
kuin analogiapiirin simulointi ja määritettäessä kytkentää voidaan joutua 
tekemään simulointeja ja mittauksia rinnakkain. 
 

5.1. Erillinen välitaajuuskela 
 
Käytännön mittauksista ensimmäiset suoritettiin LUT:n sovelletun 
elektroniikan laboratoriossa. Mittaukset koskevat 1. välitaajuudella 90 – 95 
kHz toimivaa suodatusrakennetta. 1. välitaajuuden suodattimen kelojen 
sisäinen, käämikierrosten aiheuttama kapasitanssi määritettiin laskemalla ja 
mittaamalla, koska suodatinkelojen spesifikaatiota ei ollut saatavilla. 
Mitattavat kelat ovat induktanssiltaan 8.2 mH:n säädettäviä TOKO RCL:n 
valmistamia radiokeloja, kelapurkissa merkintä 084. Näin suuren 
induktanssin keloilla on huomattava  sisäkapasitanssi.  
 
TOKO:lta on saatavissa keloja, joitten induktanssiksi on ilmoitettu 8.2 mH. 
Välitaajuuskelan mittaus tässä työssä puoltaa tätä induktanssin arvoa. 
Välitaajuuskelalla tarkoitetaan välitaajuusmuuntajaa, jonka kytkentä 
näytetään ensiksi kappaleessa 3.1, kuvassa 3 ja seuraavissa kappaleen 5.1. 
kuvissa. Induktanssi on säädettävissä enintään vaille 9 mH suuruuteen. 
 
Kelojen mittausta varten laadittiin kytkentä, mihin liittyy määritettävä 8.2 
mH kela, signaaligeneraattori Agilent 33120 A ja oskilloskooppi Agilent 
54622 D sekä etuvastus 5600 Seuraavassa mittauskytkentä. 
 

 
Kuva 19. Suodatinkelan määrittäminen. 

 
Kuvan 19 kytkennän generaattorin antosignaalin jännite asetettiin arvoon  
U = 141 p-pmV , mikä on riittävän pieni arvo ottaen huomioon käämin 

kestoisuuden. Mittauksessa säädettiin generaattorin taajuutta manuaalisesti 
laajalla taajuusalueella ja havaittiin, että kelalla on resonanssi taajuudella 
noin 130 - 140 kHz. Kun tiedetään, että käämin ja kapasitanssin tuottama 
resonanssi vallitsee taajuudella 
 



34 

1

2π
f

LC
  [Hz]          (29) 

  
voidaan laskennallisesti osoittaa kelan oman kapasitanssin olevan 
 

2 2

1

4π
C

f L



 [F]                         (30)

  
 
joten sisäkapasitanssi inC  = 169 pF. 
 
Saatu kapasitanssi kytkeytyy rinnakkaiskapasitanssiksi ulkoisen 
kapasitanssin, siis diskreetin kondensaattorin kanssa. 
 

5.2. Käytännön välitaajuusrakenne 
 
Toisessa mittauksessa mitattiin 1. välitaajuusasteen suodatinrakenne. 
Edellisen sisäkapasitanssin ja resonanssimäärityksen (29) perusteella 
suodatinrakenne vaatii ulkoisiksi rinnakkaiskapasitansseiksi C = 150 pF 
kondensaattorit, jotta välitaajuusrakenne on pätevä taajuuksilla 90 – 95 kHz. 
Mitattava kytkentä kuvassa 20. 
 

 
Kuva 20. Diskreetit komponentit ja mittalaitteet 1. välitaajuuspiirille. 

 
Kuvan 20 piirin kelojen ensiökäämien resistanssiksi mitattiin 31,5 ja 
sisäkapasitanssiksi määritettiin 169 pF, mutta näitä ei ole merkitty kuvaan. 
Tässä käytännön välitaajuusrakenteessa on kaksi TOKO RCL 084 - 
induktanssiltaan  8.2 mH:n säädettävää kelaa ja 220 pF 
kytkentäkondensaattori ja 150 pF virityskondensaattorit. Kuvassa 20 
näytetään diskreetit osat. Tämän mittauksen jälkeen suodatinrakenne on 
rakennettavissa kytkentäalustalle. 
 
Seuraavassa kuvan 20 mittauksia koskeva taulukko. 
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Taulukko 1. Yleismittaus välitaajuusrakenteelle. 
 

Taajuus kHz Antojännite mVpp Signaaligeneraattori mVpp 
       
88.7   206   141 
90.0   425   141 
92.5   412   141 
92.8   419   141 
97.3   206   141 

 
Taulukon arvot eivät ole lopullisia arvoja, koska pienitaajuisen 
radiosekoittimen 1. välitaajuuspiirit kytketään käämien väliottoihin ja 
lopullinen viritys tehdään vasta, kun välitaajuuskelat on rakennettu 
piirilevylle.  
 

                  5.2.1. Käytännön välitaajuusrakenne sekoittimen kytkennässä 
 
Jotta 1. välitaajuuspiirin kuormittaminen olisi vähäistä, liitetään signaalin 
kulkutie välitaajuuskelan väliottoon. Seuraavassa kuvassa näytetään 
kytkentä ja taulukossa 2 mittaustulokset. Tämä kytkentä on lähinnä 
lopullista kytkentää, mikä tehdään piirilevylle. 
 

 
 

Kuva 21. Välitaajuusrakenteena käytettävä kytkentä. Vain ulkoiset kapasitanssit. 
 
Kuvan 21 mukainen kytkentä mitattiin, saatiin seuraavat mittaustulokset. 
 

Taulukko 2. Suodatusarvot sekoittimessa toimivalle välitaajuusrakennekytkennälle. 
 

 
Taajuus kHz Antojännite mVpp Signaaligeneraattori mVpp 
       
7.0   9,4   282 
65.0   12,6   282 
90.9   178   282 
91.9   181   282 
200.0   12,6   282 

 
 

Taulukon 2. mukaan määritetään signaalilähteellä vaikuttava kuormitus. 
Pienitaajuisella radiosekoittimella kuormitus vastaa 1. sekoittimen 
transistorin kollektorikuormitusta. Kun kollektorikuormalasku on valmis, 
lasketaan transistorille kantavastukset. Kappaleissa 3. ja 2. esitetään 
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vastuslaskut. Kuvan 21 lopullinen viritys ja mittaus suoritetaan sitten, kun 
suodatinrakenne on koottuna kytkentäalustalle. 
 

5.3. Prototyypin kuvaus  
 

Työn kytkentäprototyyppi on toteutettu diskreeteillä trough-hole osilla. 
Kytkentäalustana on rimoitettu reikälevy, jota on joskus kutsuttu 
Veroboardiksi. Koska kytkennän signalointi tapahtuu pienillä taajuuksilla, 
on mitä edullisinta rakentaa vapailta markkinoilta saatavalle, rimoitetulle 
reikälevylle. Kuva 22. 
 

 
 
Kuva 22. Pienitaajuinen radiosekoitin piirilevylle rakennettuna. Antennipiiri ei näkyvillä. 
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Pienitaajuisen radiosekoittimen nykyaikainen kytkentämalli voisi 
käytännössä tapahtua SMC / SMD –osilla, mutta tällainen rakenne ei 
välttämättä hyödytä mitään. Sitä paitsi, SMC on paikallaan, jos laite alun 
perin suunnitellaan sarjatuotantoon. Pienitaajuinen radiosekoitin on 
kuitenkin tarkoitettu tieteellisiin mittaus- ja määrittelytehtäviin. Mikäli 
sekoittimen kohina ja sekoitusvirhe ovat paremmin hallittavissa uusimman 
puolijohdetekniikan puitteissa, niin toki uusikin tekniikka kelpaa 
toteutukseen.  
 
Prototyypissä paikallisoskillaattorit ovat kideoskillaattoreita. Koska 
elektroniikkamarkkinoilta oli saatavissa keraamisia kiteitä, on prototyypin 
2. paikallistaajuinen 503 kHz signaali tuotettu keraamisessa kiteessä. 1. 
paikallistaajuus tuotetaan 100 kHz kvartsikiteessä, mikä on purkuosa. 
Markkinoilta ei löytynyt sopivan hintaluokan yksittäistä 100 kHz  kidettä. 
 
Ensimmäiset prototyypin rakenneosat kuuluvat 1. välitaajuussuodattimeen 
ja ne ovat sijoitettuna lähelle kytkentäalustan keskikohtaa. Nämä osat ovat 
TOKO RCL kelat ja ulkoiset kondensaattorit. Osat liitettiin paikoilleen 
ensimmäisten mittausten ja virityksen yhteydessä. Transistorit, lukuun 
ottamatta oskillaattoreitten transistoreita, sijoitettiin kytkentäalustan 
keskiosan ja alareunan välille, kuva 22. Kytkennän 5 – 10 kHz LF-
transistoriasteen ja 2. sekoittimen väliselle alueelle jää rakennustilaa, mitä 
voidaan käyttää, jos pienitaajuista suodatusta  tehostetaan lisäosilla. 
Oskillaattoripiirit sijaitsevat kytkentäalustan keskiosan ja ylälaidan välisellä 
alueella. Oskillaattoreitten 50 k:n bias-trimmeripotentiometrivastukset on 
sijoitettu kuvan 22 kytkentäalustan vasempaan ylälaitaan. 
 
Koska pienitaajuisen radiosekoittimen kytkennässä on käytössä erittäin 
induktiivisia, pienen sähkövirran kestäviä osia, täytyy laitteen 
käynnistysvirtaa rajoittaa. Näin ollen sekoittimen piiri saa virtansa 
transistorin 2N1711 emitteriltä, suodatettuna 220 F 
elektrolyyttikondensaattorissa. Transistorin kanta on kytketty negatiiviseen 
käyttöjännitteeseen 22 F elektrolyyttikondensaattorilla, joka varataan 9 
k:n vastuksen kanssa liitettynä positiiviseen käyttöjänniteliittymään. 
Käynnistysvirran rajoittaminen kuluttaa aikaa noin yhden sekunnin 
jännitelähteen kytkemisestä, kunnes virta vakavoituu likimääräiseen, 
mitattuun 13 mA:n suuruuteen. 

 

5.3.1. Prototyyppikytkennän käyttöönotto 
 
Ennen prototyyppikytkennän käyttöönottoa, 1. välitaajuuspiirin suodatus 
täytyy olla säädettynä taajuusalueelle 90 – 95 kHz. 1. Paikallisoskillaattorin 
100 kHz:n signaali ei saa vahvistua liiaksi 1. välitaajuuspiirissä. 2. 
välitaajuuspiiri taajuudella 603 kHz ei välttämättä tarvitse olla tarkasti 
viritettynä, mutta tarkasti asetettu viritys helpottaa huomattavasti 
oskillaattoreitten bias –asetusten löytämistä käyttöönottovaiheessa.   
 
Ennen käyttöjännitteen kytkemistä, molemmat oskillaattoreitten bias-
potentiometrit tulee olla nollassa, jotta signaalit eivät pääse 
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sekoitusasteisiin. Koska ensimmäinen sekoitin on herkkä, suoritetaan 100 
kHz bias-säätö erittäin huolellisesti. Toisen sekoittimen herkkyys on 
pienempi ja 503 kHz:n signaalin bias voi olla merkittävästi voimakkaampi 
kuin ensimmäisen sekoittimen.  
 
Prototyyppikytkennän käyttöönottovaiheessa pienitaajuinen radiosekoitin 
on liitettynä signaaligeneraattoriin ja oskilloskooppiin Agilent 54622 D, 
jonka valikosta löytyy spektrityökalu ja signaalilähteeseen Agilent 54622 D, 
sekä tasajännitelähteeseen, minkä jännite alueella n. 18 – 30 V. 
Sekotinkytkentä on lisäksi maadoitettu suoraan maahan, laboratorion 
mittaustyöpisteen maadoitusliitäntään. 
 

5.3.2. Kytkennän muutokset simuloinnin perusteella 
 
Mittausten ja simulointien perusteella pienitaajuisen radiosekoittimen 
prototyypille tehtiin vähäinen kytkentämuutos. Muutos koskee LF-
transistoria. LF-transistorin emitterivastus muutettiin arvosta EAR = 3300 

arvoon  1650EA R . Johtuen LF-transistorin ja 1. sekoitintransistorin 
kantavirta-asetuksista, LF-transistorin kannalle lisättiin sarjavastus, suuruus 
247 k. Laskennallisesti tarkasti oikea arvo olisi 249150 . Uusi 
kantavastus on melko iso, mutta taajuus on pieni, nimellisesti vain 5 – 10 
kHz. 
 
Teoriassa, pienentämällä LF-transistorin emitterivastusta saadaan 
monitaajuiseen sekoittimeen, eli 2. sekoittimeen enemmän energiaa 
taajuuksilla 5 – 10 kHz. Teoriassa, tällä tavalla spektrin sivunauhojen 
intensiteetti saataisiin voimakkaammaksi taajuudella 603 kHz, 2. 
sekoittimen virityspiirillä. 
 
2. sekoittimen virityspiirin asetus f  = n. 600 kHz saavutettuna, havaittiin, 
että 503 kHz oskillaattorin signaalin bias on erittäin vaikea säätää. 
Ongelmaan on etsitty helpotusta muuttamalla 2. sekoittimen alemman 
transistorin emitterivastuksen suuruutta. Kytkentäkaavassa kyseinen 
emitterivastus on 1500 , mutta tyydyttävän sekoitustuloksen mukaan, 
emitterivastus on kokeellisesti 2500Edelleen, mikäli oskillaattorin bias-
potentiometriä ei voida säätää jouhevasti, korvataan suurin osa 
alkuperäisestä trimmerivastuksesta kiinteällä vastuksella ja loppuosa sarjaan 
kytketyllä, pienemmällä trimmerillä.    
 
Simulointitulosten perusteella, edellinen kytkentämuutos muuttaa spektrin 
voimakkuutta edullisesti halutun sekoitustaajuuden 603 kHz suuntaan. 
Tällöin kuvassa – nähtävän spektrin osuus taajuudella 503 kHz pienenisi. 
Käytännössä, LF-transistorin kantavastuksessa häviää 5 – 10 kHz signaalia 
liiaksi, kun vastuksen suuruus on sadoissa k:ssa. Näin ollen kytkennän 
LF-asteen muuttamiseen ei ole hyviä perusteita. Muutetun kytkennän 
mittaus osoittaa, että sekoitin ei toimi halutulla tavalla, kun LF-transistorin 
vastusasetuksia muutetaan alkuperäisestä. 
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5.3.3. Prototyypin toiminnallisuusmittaus 
 

Työn prototyypin toiminnallisuusmittauksessa määritetään valmiin 
sekoitinlaitteen ominaisuuksia. Tärkein mittauksista on spektrimääritys. 
Spektrimääritys on hyvä keino osoittaa laitteen toimivan oikein ja halutulla 
tavalla. Spektrimäärityksen tulos on simulointitulokseen verrattava arvo. 
Spektrimääritys antaa myös paljon tarkemman kuvan signaloinnista kuin 
mitä taajuusmittaus voi osaltaan antaa: taajuusmittarilla mitataan 
kiinteätaajuista signaalia, mutta sekoitinlaitteen antosignaaleita on useita ja 
taajuusmittauksen tulos on hyvin häilyvä, vaikka sekoitus ja mittaus 
tapahtuisivatkin oikein. 
 
Työn prototyypin sekoitinlaitetta mitattiin LUT:n sovelletun elektroniikan 
laboratoriossa. Ensin mitattiin yleismittarilla, käyttäen diodimittausta, että 
voidaanko laite liittää käyttöjännitelähteeseen. Laite liitettiin 
kättöjännitelähteeseen ja havaittiin, että sekoitin ottaa noin 13 mA:n virran 
kolmesta sarjakytketystä 9 Voltin paristosta. 
 
Seuraavaksi sekoitin liitettiin  signaaligeneraattoriin Agilent 33120 A ja 
oskilloskooppiin Agilent 54622 D ja taajuusmittariin Fluke 164 T. 
Säädettiin paikallisoskillaattoreiden biaspotentiometrit. Havaittiin, että 
taajuusmittari ei voi näyttää kiinteää taajuutta. Näin pitää olla, koska 
sekoitinlaitteen lähtösignaalilla on lukuisia sivukaistoja antosignaalin 603 
kHz taajuuden molemmin puolin. Siirryttiin tarkastelemaan oskilloskoopin 
antamaa spektrikuvausta. 
 
Spektrikuvauksen perusteella sekoittimen antosignaalin 603 kHz virityspiiri 
säädettiin siten, että spektrogrammin voimakkuuden maksimi vallitsee. 
Tällöin keskitaajuus on 597.6 kHz. Spektrogrammin span asetettiin 
leveydelle 200 kHz. Sekoitinta ohjattiin signaaligeneraattorilla. Ensin 
mitattiin vastetta sinisignaalille taajuusalueella 5 – 10 kHz. Kuvassa 23 
näytetään antosignaalin spektri taajuuden 603 kHz lähellä, kun tulosignaalin 
taajuus on 5000 Hz sinisignaali. 
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Kuva 23. Sekoitustulos tulon 5000 Hz:n sinisignaalille. Päänauha taajuudella 597.6 kHz, 
sivunauhoja 5 kHz välein päänauhan ympärillä. Oskilloskoopin näyttämä. 
 
Kuvan 23 tulos saadaan seuraavilla asetuksilla: oskilloskoopin span 200 
kHz, näytteistys 2 Msa / s. Sekoittimen sisääntulokelan mitattu jännite inu  

136.7 ppmV  , inu :n taajuus 5000 Hz. 100 kHz paikallisoskillaattorin 

injektio kHzu100  = 400 ppmV   ja 503 kHz oskillaattorin injektio 503kHzu = 

200 ppmV  . 

 
Liitteessä VIII esitetään pienitaajuisen radiosekoittimen mitattuja 
sekoitustuloksia eri tulosignaalin taajuuksilla, vakiolla ohjausjännitteellä. 
 
Mittauksissa sekoitinlaite saa tasavirran lisäksi signaalin 
signaaligeneraattorilta Agilent 33120 A. Generaattorin signaali on 
tehollisarvoltaan enintään kymmeniä milli-Voltteja. Generaattori on liitetty 
prototyypin kytkentään kapasitiivisesti, etuvastuksen kautta. Kapasitiivistä 
kytkentää on käytettävä, jotta kytkentöjen maadoitus tapahtuisi oikealla 
tavalla. Lisäksi kapasitanssien on oltava sikäli isoja, että sekoitinlaitteen 
sisääntulopiirin 1.1 mH induktori ei ole resonanssissa mittaustaajuuksilla. 
Poikkeustapauksessa ja tavallisen superheterodynesekoittimen tapauksessa, 
tulopiiirin on nimellisesti mentävä resonanssiin. Kuva 24. 
 

 
Kuva 24. Signaaligeneraattori Agilent 33120A kytkettynä pienitaajuiseen 
radiosekoittimeen. 1.1 mH kela kuuluu sekoittimen kytkentään, kondensaattorit ja vastus 
liittää yhteen signaaligeneraattorin ja sekoittimen. 
 



41 

Transistorin kanta-emitterikapasitanssi pitää lisäksi ottaa huomioon [13]. 
1.1 mH kela voi mennä resonanssiin kun se liittyy transistorin kantaan. 
 
Liitteessä VIII esitetään pienitaajuisen radiosekoittimen mitattuja 
sekoitustuloksia. Kuva VIII – 1 näyttää spektrin terävät reunat, kun 
sekoitinta ohjataan suorakaideaallolla, taajuudella 5 kHz. Kuvassa VIII – 2 
näytetään spektri, kun tulosignaali on sinisignaali taajuudella 7500 Hz.  
 
Pienitaajuisen radiosekoittimen toiminnallisuusmittausta varten mitattiin 
yksi transienttisignaali, jonka avulla laitteen jännitevahvistus voidaan 
määrittää. Kuva 25. 
 

 
Kuva 25. Transientti, kun sekoitin ottaa häiriön ja 7500 Hz sinisignaalin. 

Kun inu  =136.7 ppmV   ja kuvan 25 kursorin mukainen jännite 603u  = 2 x 

1.453 ppV  , saadaan jännitevahvistukseksi dB: nä 

 

V

2 1.453V
20log

0.1367V
A

   
 

 [dB]      (31) 

 

VA = 26.6 dB 

 
Kuvien 23 ja 25 sekä liitteen kuvienVIII-1 ja VIII-2 perusteella, sekoitus on 
onnistunut. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 
 

Pienitaajuisen radiosekoittimen kytkennän mittaus osoitti, että laite toimii 
halutulla tavalla. Simuloinnit ovat avuksi suuntaa antavana työkaluna, mutta 
toiminnallisuutta koskeva simulointi antaa hyvän kuvan työn tavoitellusta 
sekoitintoiminnasta. Pientaajuussuodatusta voitaisiin parantaa ja mittauksia 
voitaisiin tehdä useampia, mutta tällöin työn kustannukset nousisivat 
huomattavasti. 
 

6.1. Simuloinnin pätevyydestä 
 
Kappaleen 4 simulointitulokset saadaan mallintaen melko isoilla 
paikallisoskillaattoreitten injektioilla. Oskillaattorien antojännitteet ovat 
luokassa Voltteja. Tästä syystä simulointitulosten jännitteet ovat hyvin isot. 
Mittauksissa paikallisoskillaattoreitten jännitteet ovat satoja milli-Voltteja, 
vaikka simulointi pienemmillä jännitteillä ei osoitakaan hyvää 
sekoitustoimintaa. Liitteen VIII ja kappaleen 5 spektrikuvaajat näyttävät 
kuitenkin, että sekoitusta tapahtuu simulointituloksista huolimatta. 
 
Simuloitaessa kappaleen 4.4. mukaista, lievästi muunneltua kytkentää, 
saadaan erikoinen tulos. Tämän mukaan, transienttianalyysillä 
sekoitinlaitteen antosignaali on isommalla taajuudella kuin 603 kHz, mutta 
spektri samassa tapauksessa on voimakkaimmillaan taajuudella, joka on 
pienempi kuin 603 kHz. Simulointi ei siis ole pätevä muunnellun kytkennän 
tapauksessa. 
 
Simulointitulosten vertailu voi jo sinällään olla vikatietojen vertailua. Itse 
asiassa, simulointityökalu voi olla tarkka ja hyödyllinen 
digitaalikytkennöille ja tulokset voivat tässä olla tarkkoja virheilmoituksia 
ja kuvaajia.  
 

6.2. Toiminnallisuusmittauksen tuloksista 
 

Laitteen lähtösignaalin spektrimittauksen mukaan, sisääntulotaajuudet 5 – 
10 kHz tuottivat spektrileveydeltään erilaisia signaaleita, joitten 
keskitaajuus ja amplitudin maksimi on taajuudella n. 600 kHz. Sivunauhat 
tämän signaalin ympärillä ovat noin 20 dB vaimeammat. Jotta vaimennus 
olisi vähäisempää, tulisi 5 – 10 kHz pientaajuussuodatusta kehittää 
paremmaksi: pientaajuussuodatuksen laskennallinen jännitevahvistus on 
noin 1 tai vähemmän. 
  
Oskillogrammi ja spektrimääritys näyttivät seuraavaa: sekoitinlaitteen 
ulostulotaajuus on jatkuvasti n. 600 kHz:n signaali. Mitä suurempi on 
laitteen tulosignaalin taajuus, sitä leveämmällä on taajuuden 603 kHz 
sivunauhat spektrin kuvaajassa. Sivunauhat ovat likimäärin symmetriset. 
Sivunauhat sijaitsevat spektrissä kuten amplitudimodulaation sivunauhat 
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amplitudimoduloinnilla. Lähtösignaalin keskitaajuus on sama kaikilla 
tulosignaaleilla. Tämä tulos on työn yksi päätavoitteista. 
 

6.3. Pientaajuussuodatuksesta 
 

Jos LF-transistori ei vahvista tarpeeksi taajuuksilla 5 - 10 kHz, voidaan 
transistorin 3300 :n emitterivastuksen yli kytkeä vastus rinnan.  
 
Tässä työssä, kokeiluvaiheessa, mittausten yhteydessä, transistorin ulkoista 
emitterivastusta pienennettiin puoleen alkuperäisestä ja transistorin kannalle 
lisättiin vastus, suuruudeltaan 247 k. Vastus lisättiin, jotta transistorin 
ottoimpedanssi olisi sama kuin isommalla 3300 :n emitterivastuksella. 
Tällöin sekoitusta ei tapahtunut merkittävästi. Transistori voitaisiin korvata 
Schottky- tai super--transistorilla. 
 
Ison sarjavastuksen käyttö transistorin kannalla ei olisi edullinen ratkaisu: 
kun kantavastus on iso, on kohinakin voimakasta. Tarvitaan pienen 
lämpötilan tekniikkaa. Toinen aspekti: lisäämällä kantavastusta, haluttaessa 
saada transistorille säröytymätön, jännitesymmetrinen signaali, pitää käyttää 
tarkkuuskomponentteja. Kuten mainittu kappaleessa 3.1., iso 5 – 10 kHz 
vahvistus voitaisiin saavuttaa Schottky-transistorilla.  
 
Simuloinnin perusteella LF-transistorin kanta- ja emitterivastuksia on 
edullista muuttaa, jotta antosignaalin spektri saataisiin yksin taajuuden 603 
kHz ympärille, mutta käytännön mittauksessa on havaittavissa, että 
alkuperäisen kytkennän tuottama signaali tuottaa oikeellisen 
sekoitustuloksen. 
 
Sekoittimen pienitaajuinen suodatus on lievää ja sitä pitää tehostaa, jos 
laitetta käytetään häiriöisessä ympäristössä. Jos suodatus olisi hyvin 
tehokas, saattaisi 5 – 10 kHz signaalin epäjatkuvuudet kompensoitua niin 
tehokkaasti, että muutoksia ei jälleen havaittaisi 603 kHz lähtösignaalissa. 
 

6.4. Toiminnalliset tavoitteet 
 
Työn tavoitteena on, että pienitaajuisen radiosekoittimen vaste muuttuu 
merkittävästi, kun tulosignaali katkaistaan kesken periodin. 
Transienttisimulointi näyttää, että 603 kHz lähtösignaalin oskillogrammi on 
nollassa tietyn ajan, simuloitaessa tulosignaali suorakaideaallolle. Kappale 
4.2., kuva 13. Edelleen kehittynyt mittaus voitaisiin toteuttaa ohjelmointia 
apuna käyttäen: 5 – 10 kHz signaalilähde asetettaisi tuottamaan sinisignaali, 
jonka puolijaksolla olisi esimerkiksi 0.5 – 1 s pituisia epäjatkuvuuksia. 
Tutkittaisi, mitä nämä epäjatkuvuudet vaikuttavat 603 kHz antosignaalissa. 
Pienitaajuisella radiosekoittimella ei ole 5 – 10 kHz:n taajuista virityspiiriä, 
koska epäjatkuvuudet signaalissa suodattuisivat olemattomiin tässä 
virityspiirissä, eikä 603 kHz lähtösignaalissa olisi poikkeamia tällöin. 
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Mittaustulosten kuvissa pienitaajuisen radiosekoittimen lopullinen 
sekoitustaajuus on 597.6 kHz. Tämä tulos on seurausta 
kideoskillaattoreitten taajuuspoikkeamista ja oskilloskoopin virheellisestä 
näyttämästä.  
 
Työn johdannossa ja lähteissä kerrotaan maan magnetosfääritutkimuksesta 
ja astronomisista tutkimuksista pienillä radiotaajuuksilla. Mikäli suunniteltu 
pienitaajuinen radiosekoitin liitetään näihin tutkimuksiin, pitää lämpötilan 
muutosten vaikutukset kytkennässä arvioida, mikä voi johtaa 
sekoitinlaitteen transistorien kantavastusten arvojen muutoksiin. 
Simuloinnit ja mittaukset on tehty likimääräisessä huoneenlämmössä, 

025 C. 
 

Toimivan simuloinnin aikaansaaminen vei työn tekijältä huomattavasti 
aikaa. Työn kytkennässä on useampia säädettäviä osia ja olisi mitä 
edullisinta, että simulointeja varten koottaisi monesta henkilöstä koostuva 
simulointityöryhmä ja ryhmällä simulointimalli per henkilö per simuloiva 
mikrotietokone. Tämä olisi hyvä työnjako sekoitinlaitteen toiminnallisen 
tavoitteen varmistamiseksi. 
 

6.5. Käytännön näkökohtia 
 
Laadittaessa pienitaajuisen radiosekoittimen kytkentää kannattaa ottaa 
huomioon komponenttimäärä piirilevyllä ja paikallisoskillattoreitten 
ideaalisuusvaatimus. Laitteen mittaaminen voisi olla vähemmän työlästä, 
jos paikallisoskillaattorit korvattaisi ulkoisilla signaalilähteillä. Näitten 
lähteitten säätäminenkin olisi helpompaa. Pienempi komponenttitiheys 
vastaa myös pienempää virhetodennäköisyyttä kytkennässä. 
 
Työn sekoitinlaitteen mitoitus aloitettiin 1. välitaajuuspiirin ja tähän 
liittyvän sekoittimen määrityksellä. Jouduttiin valitsemaan ison induktanssin 
välitaajuusmuuntajat, koska markkinoilta ei ollut saatavilla sopivia 
yksittäisiä muuntajia yksityishenkilön käyttöön. 1. välitaajuuspiirin 
induktorit ovat TOKO RCL:n valmistamia muuntajia, joitten ensiön 
kokonaisinduktanssi on säädettävä välillä 8.2 – n. 9 mH. Pienitaajuisen 
radiosekoittimen transistorikytkennälle 1. välitaajuisten suodatuskelojen 
optimaalinen induktanssi olisi muutama milli-Henry, jotta transistorin 
kollektori- ja kantavastukset olisivat sopivammat ja laitteen toiminta olisi 
tyydyttävämpi.  
 
Myös sekoitinlaitteen rakentaminen aloitettiin 1. välitaajuussuodattimesta, 
joka rakennettiin keskelle piirilevyä. Paikallisoskillaattorit ja 2. sekoitin 
rakennettiin 1. suodatuksen ympärille. Piirin rakentaminen tuli 
mahdolliseksi siitä lähtien, kun 1. välitaajuussuodattimen impedanssi oli 
saatu mitattua (kappale 5). Mittauksen jälkeen tehtiin valinta, jonka mukaan 
1. sekoitintransistorin kollektori- ja emitterivastukset ovat samaa 
suuruusluokkaa. Näin päädyttiin 1. sekoittimen transistorin 3300 :n 
emitterivastukseen ja mitoituksen loppupää määräytyi Ohmin ja Kirchoffin 
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lakien pohjalta, jotka edelleen määrittää kytkennän loput komponenttiarvot 
pienillä signaalitaajuuksilla ja tunnetulla transistorin :lla. 
 
Työssä on esitetty lohkokaavio pienitaajuiselle radiosekoittimelle, kun 
käytetään yhtä paikallisoskillaattoria. Tämän tyyppinen sekoitus saattaa 
toimia hyvin, mutta ongelmaksi saattaisi muodostua oskillaattorin 
harmonisten kerrannaistaajuuksien aiheuttamat virhesignaalit. 
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LIITTEET  
  

                  LIITE 1 
 
Eräs teoreettinen tarkastelu kaistanpäästösuodattimen mitoittamiseksi. 
Tutkitaan pinta-aloja, mitkä lasketaan i- ja tasoissa. 
Laskutoimitusten avulla määritellään täydellisesti näennäisiä reaktiivisten 
komponenttien arvoja, perustuen suureyhtälöihin ja määritetään esimerkiksi 
suodatuspiirin energia ja näennäisiä tai kokonaisvirtoja. 
 

 
  
Pinta-alat: 
  

1S Z       

2S i         
      
                                           LIITE II 
 
Siirtojohtoteoria. Joissakin tapauksissa suodatuspiirirakenne kuvataan 
nelinapana, joka on redusoitu signaalin siirtolinjaksi. Siirtolinjalle 
merkittävää ovat: resistanssi R (käämivastuksena), induktanssi L (käämin 
induktanssi), konduktanssi G käämikierrosten ja kondensaattorin napojen 
välillä ja kapasitanssi C, mikä on muodostunut ulkoisesta kapasitanssista ja 
käämikierrosten aiheuttamasta kapasitanssista. Impedanssi 

 
R j L

Z
G j C








 

     
Etenemiskerroin  
 

  R j L G j C      
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                LIITE III 
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                LIITE IV 
 

Eri vaihtoehdot transistorin kantajännitteen määrittämiseksi. 
 

B1U : transistorin toiminnallisen lämpötilan ja -muutosten mukaan,   
         esim.[12] 
 

B2U : emitterivastuksen ER  arvon ja virtavahvistuksen   tai feh  tai 

         molempien muuttuessa. 
          

B3U : transistorin kannalle saapuvaa signaalia ei voida määrittää tarkasti. 

         Kantavastukset määritetään siten, että jännite CEV  skaalataan 2 2 -  

         kertaiseksi. Skaalaus johtuu ppV :n perusmäärityksestä. 

B4U : kuten edellä, mutta suurtaajuusominaisuudet mukaan lukien 
 
Kantajännitteen BU  tarkka määrittäminen on välttämätöntä, jotta 
transistorin kantapiirin biasvastusverkko tulee oikein mitoitetuksi. 

     
                                           LIITE V 

 
Pientaajuussuodatus vaimentaa signaalia tehokkaasti signaalin estokaistalla, 
kun suodattimen transistorin emitteri liitetään kapasitiivisesti kantapiiriin. 
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                LIITE VI 
 

 
Spektri pienillä paikallisoskillaattorin jännitteillä. 

           Frequency

0Hz 100KHz 200KHz 300KHz 400KHz 500KHz 600KHz 700KHz 800KHz 900KHz 1000KHz
V(TX2:3)

0V

40mV

80mV

120mV

160mV

200mV

240mV

 
Spektrin maksimi vallitsee taajuudella 603 kHz, mutta sekoitusta ei tapahdu, 
koska spektrissä ei ole sivunauhoja 
 
 
                    LIITE VII 
 
Lohkokaavion mukaisen systeemin ideaalisen signaalin integraali- ja 
differentiaalisignaalit. Mikäli systeemi differentioisi signaalia, on 
systeemiin saapuva signaali 
 

0( cos(2π( ) ))sin(2π )sin(2π )
t

u û û t t t dt         

 
Mikäli systeemi integroisi signaalia, olisi systeemiin saapuva signaali 
 

d
u

dt
 0( cos(2π( ) ))sin(2π )sin(2π )û û t t t        

 
Signaaleja  u voidaan tutkia symbolisen laskennan Maple-ohjelmalla. 
 
Huom! Radiosekoitin on signaalisummain, ei päätoiminen integraattori tai 
differentiaattori. Varsinainen analoginen integrointi- tai differentiointipiiri 
vaatii takaisinkytkennän. 
 



52 

 
 
                 

              LIITE VIII 
 
Mitattuja pienitaajuisen radiosekoittimen antosignaalin spektrejä eri 
sisääntulotaajuuksilla ja signaalin aaltomuodoilla. 
 

 
VIII – 1. Antosignaalin keskitaajuus on 597.6 kHz. Sekoitinta ohjataan 5000 Hz 
suorakaideaaltosignaalilla. 
 

 
VIII – 2. Antosignaalin keskitaajuus on 597.6 kHz. Sekoitinta ohjataan 7500 Hz siniaaltosignaalilla. 


