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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET 

A vahvistus 

BNC Bayonet Neill-Concelman -liitin, koaksiaalikaapeleille tarkoitettu liitintyyppi 

BR bakteerirodopsiini, tutkimuksessa käytettävä valoherkkä proteiini 

C kapasitanssi 

DC tasavirta 

E jännitelähde 

f taajuus 

FET field effect transistor eli kanavatransistori 

PD lämpöhukka 

R resistanssi 

TA ympäristön lämpötila 

TJ(MAX) liitospinnan maksimilämpötila 

TJ(MAX_R) liitospinnan maksimilämpötila luotettavalle toiminnalle 

TJA liitospinna ja ympäristön lämpötilan välinen lämpövastus 

U jännite 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta 

Bakteerirodopsiini-sensori eli BR-sensori on orgaaninen valoon reagoiva sensori, jota voidaan tule-

vaisuudessa soveltaa mahdollisesti esimerkiksi valokuvauksessa, videokuvauksessa ja yleisesti va-

loherkkänä sensorina [1][2][3]. Sensorien valmistus on lisäksi potentiaalisesti halvempaa kuin puo-

lijohdetekniikan [4]. Sensorit ovat myös osoittautuneet varsin pitkäikäisiksi [5].  

Tämä työ on osa suurempaa tutkimuskokonaisuutta, jossa tutkitaan BR-sensoreita ja niiden soveltu-

vuutta eri tarkoituksiin. Jännitevahvistimella on aikaisemmin tehty mittauksia BR-sensoreista, mut-

ta niiden käytännön toteutuksissa on kuitenkin ollut puutteita, kuten esimerkiksi vain 2 Mhz:n taa-

juuskaista [5][6].  Samanaikaisesti tämän työn kanssa tehdään myös toinen kandidaatin työ, jossa 

suunnitellaan transimpedanssivahvistin BR-sensorille [7]. Molemmilla suunniteltavilla vahvistimil-

la mitataan sensorista mahdollisia uusia ilmiöitä sekä vertailla vahvistimia keskenään. 

BR-sensorien ongelma on sensorin signaalin vahvistaminen. Sensoria ei voida kytkeä suoraan esi-

merkiksi oskilloskoopin tuloon, koska se kuormittaisi sensoria liikaa, eikä luotettavia tuloksia saa-

taisi mitattua. BR-sensorista on aiemmin mitattu noin 0,7 voltin hetkellinen jännite kymmenkertai-

sella vahvistuksella eli sensorilta on saatu vain 70 mV signaali [5]. Amplitudiltaan 70 mV:n signaali 

havaittaisiin mittauksissa ensisijaisesti käytettävällä oskilloskoopilla alle kahdeskymmenesosan 

korkuisena koko mittausalueesta, kun koko mittausalue koostuu kymmenestä ruudusta ja  tarkin 

mahdollinen resoluutio on 200 mV/ruutu [8]. Sensorin ja oskilloskoopin väliin tarvitaan siis vahvis-

tin puskuroimaan sensori mittalaitteesta ja vahvistamaan sensorilta saatavaa signaalia. Sensoreista 

on mitattu myös suurempia 1200-120 mV signaaleja, mutta signaalin amplitudi riippuu käytettävän 

sensorin tyypistä ja sen ominaisuuksista [3]. 

1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 

Työssä suunnitellaan jännitevahvistin valoherkällä BR-sensorilla toteutettavia mittauksia varten. 

Vahvistimelle suunnitellaan lisäksi käytännön toteutusta varten piirilevy ja tehdään kotelointisuun-

nitelma. Vahvistimen käytännön toteutus rakennetaan tämän työn valmistumisen jälkeen. Työn 

pääpaino kohdistuu kuitenkin sovellukseen sopivan jännitevahvistimen suunnitteluun. 
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Työn tavoitteet: 

 Jännitevahvistimen suunnittelu 

 vahvistimen taajuuskaista yli 10 MHz 

 vahvistimen tuloimpedanssi yli 100 MΩ 

 vahvistimen bias-virta 10 pA tai alle 

 vahvistimen nousunopeus vähintään satoja voltteja mikrosekunnissa 

 Piirilevyn suunnittelu 

 häiriösietoisuus 

 Koteloinnin suunnittelu 

 häiriösietoisuus 

 käytettävyys 

Työn päätavoite on saada suunniteltua BR-sensorille hyvin soveltuva jännitevahvistin, jonka omi-

naisuudet olisivat aiempia toteutuksia paremmat eli esimerkiksi yli 10 MHz:n taajuuskaista, yli 100 

MΩ:n tuloimpedanssi ja nousunopeus satoja voltteja mikrosekunnissa [5][6]. Vahvistimella tulee 

saada puskuroitua sensori mittalaitteesta ja tarvittaessa vahvistettua sensorilta tuleva signaali niin, 

että signaalista saataisiin mitattua uutta tietoa ja vahvistettua vanhoja mittauksia. BR-sensorin sig-

naalin vahvistamisessa on monia ongelmia, joita tässä työssä yritetään ratkaista. Vahvistimen tulisi 

sietää ympäristön häiriöitä eli sähkö- ja magneettikenttien vaikutuksia mahdollisimman hyvin ilman 

että mittaustulos vääristyy. Vahvistimen teknisten ominaisuuksien, kuten esimerkiksi taajuuskaistan, 

tuloimpedanssin ja bias-virran tulee olla sovellukseen sopivia.  

Erityisesti vahvistimen taajuuskaistaa pyritään saamaan laajemmaksi, mielellään kymmeniin mega-

hertseihin aikaisemmassa BR-sensorin jännitevahvistimessa käytetyn 2 Mhz:n sijaan [5]. Laajempi 

taajuuskaista mahdollistaa uusien ilmiöiden havaitsemisen signaalista. Vahvistimella tehtyjä simu-

lointituloksia ja myöhemmin tehtäviä mittaustuloksia voidaan verrata aikaisempiin tuloksiin ja saa-

da varmennusta tulosten oikeellisuuteen. Tulevissa mittauksissa verrataan myös tässä työssä suunni-

teltua jännitevahvistinta ja samaan aikaan suunniteltavaa transimpedanssivahvistinta keskenään  [7]. 

1.3 Työn rakenne 

Työ rakentuu viidestä pääluvusta, jotka ovat johdanto, taustatietoja, vahvistimen suunnittelu, kote-

lointi ja yhteenveto. Toisessa luvussa kerrotaan siis BR-sensorin ja vahvistimen taustatietoja. Kol-

mannessa luvussa keskitytään vahvistimen kytkennän, jännitteensyötön ja piirilevyn suunnitteluun. 
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Vahvistimen kytkennän suunnittelussa suunnitellaan simuloinnin avustuksella sovellukseen mah-

dollisimman hyvin soveltuva vahvistin. Jännitteensyöttö ja piirilevy suunnitellaan niin, ettei ulkoi-

set häiriöt pääsisi vaikuttaman mittaustuloksiin. Luvussa neljä suunnitellaan kytkennän kotelointia 

ja komponenttien sijoittelua koteloon. Koteloinnin suunnittelussa keskitytään pääasiassa antamaan 

vinkkejä toimivaan ja käytännölliseen kytkennän kotelointiin ja esitellään yksi kotelointi mahdolli-

suus. Luvussa viisi kerrotaan lyhyesti työn tavoitteiden toteutumisesta, saaduista tuloksista sekä 

otetaan kantaa muutamiin työn jatkokehitysmahdollisuuksiin.  
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2 TAUSTATIETOJA 

2.1 BR-sensori 

BR-sensori on orgaaninen valoon reagoiva ohutkalvosensori. Sensori hyödyntää halobacterium sa-

linarum nimisestä bakteerista saatavaa BR-molekyyliä, jonka on huomattu toimivan tehokkaana 

valon energiaa käyttävänä protonipumppuna. Sensorin toiminta perustuu valokemialliseen reakti-

oon, jossa varaus siirtyy protonin kuljettamana molekyylistä tai molekyylin osasta toiseen. Kun 

sensorin molekyylit järjestetään kohtisuoraan kalvon pintoja vasten, saadaan siirtynyt varaus mitat-

tua kalvon pinnoilta. Sensorin reagoidessa valoon molekyylien protonit virittyvät ja siirtyvät tasolta 

toiselle ja aiheuttavat näin varausten siirtymistä. [2][4][9] 

Valoon reagoidessaan bakteerirodopsiini tuottaa potentiaalieron, kun se laitetaan kahden johtavan 

materiaalin väliin. Tällöin bakteerirodopsiinissä tapahtuu jatkuvaa varausten siirtymää, joka aiheut-

taa jännitteen johtavien levyjen välille. BR-sensori voi reagoida eri valon aallonpituuksiin eri inten-

siteetillä, joten sillä on mahdollista havaita eri värejä ja valon muutoksia. Valon eri värien havait-

seminen mahdollistaa BR-sensorin hyödyntämisen esimerkiksi valokuvakennoissa ja videokuvauk-

sessa. [2][3][6] 

Kuvassa 2.1 on esitetty työssä käytetty sensori. Sensoreissa bakteerirodopsiinimolekyylit ovat se-

koitettuna paksuun polyvinyylialkoholikalvoon. Polyvinyylialkoholikalvo on levitettynä johtavan 

lasin päälle, jossa johtavana materiaalina on tinadioksidi. Vastalelektrodi muodostuu ohuesta valoa 

läpäisevästä kultakerroksesta, joka on polyvinyylialkoholikalvon päällä. Polyvinyylialkoholikalvo 

jää näin kahden elektrodin väliin, joiden välinen jännite voidaan mitata. [5] 
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Kuva 2.1 Mittauksissa käytettävä bakteerirodopsiini-sensori 

Vahvistimen suunnittelua ja simulointia varten BR-sensorista oli tehtävä sijaiskytkentä. Sijaiskyt-

kennän määrittämiseksi mittasimme sensorin ominaisuuksia HP 4194A:lla, johon oli kytketty HP 

16047D test fixture -mittapää. Sensorista saatiin mitattua taulukon 2.1 mukaiset mittaustulokset. 

Taulukko 2.1  BR-sensorista mitattu sarjaresistanssi Rs, sarjakapasitanssi Cs, rinnakkaisresistanssi RP 

 ja rinnakkaiskapasitanssi Cp eri taajuuksien f arvoilla. 

f   100 Hz 1 kHz 10 kHz 100 kHz 1 Mhz 10 Mhz 

Rs (457±0,8) kΩ (70±0,1)  kΩ (11,5±0,02) kΩ (1,8±0,003) kΩ  ( 2 52 ±4 )  Ω ( 5 2 ± 7 )  Ω 

Cs (130±0,2) pF (124±0.2) pF (113±0,2) pF (98±0,2) pF ( 8 2 ± 1 )  p F (72±9) pF 

Rp (300±0,5) MΩ (22,6±0,04) MΩ (1,7±0,003) MΩ (140±0,2) kΩ (14,6±0,2) kΩ (971±123) Ω 

Cp (130±0,2) pF (124±0,2) pF (113±0,2) pF (97±0,2) pF ( 8 1 ± 1 )  p F (68±9) pF 
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Taulukon 2.1 mittaustulosten perusteella ja aiempien sijaiskytkentöjen perusteella päädyttiin kuvan 

2.2 mukaiseen sensorin sijaiskytkentään. Kondensaattorin C1 arvoksi määrättiin 100 pF taulukossa 

2.1 ilmenevien mittaustulosten ja aiempien mittausten perusteella. [5][6] 

 

Kuva 2.2 BR-sensorin sijaiskytkentä, jossa Ulähtö on sensorilta lähtevä jännite. 

Sensorin DC-resistanssia yritettiin mitata Agilent 34401A mittalaitteella, jonka resistanssin mittaus 

yltää 100 megaohmiin asti, mutta mitta-alue ei riittänyt sensorin resistanssin mittaamiseen. Lisäksi 

taulukosta 2.1 nähdään 100 Hz:llä resistanssin olevan 300 megaohmia. Sensorin DC-resistanssia ei 

saatu siis mitattua käytettävissä olevilla mittalaitteilla, mutta suoritettujen mittausten perusteella 

tiedetään sen arvon olevan yli 300 megaohmia, joten vastuksen R1 arvoksi määrättiin sijaiskytken-

tään 300 megaohmia. Sensorien kontaktien ja piirilevyjen vetojen resistanssin arvioitiin olevan kor-

keintaan noin kymmenen ohmin luokkaa. Vastus R2 kuvaa sensorin kontaktien ja piirilevyn vetojen 

resistanssia ja sen arvoksi valittiin simulointia varten 13,6 ohmia, jotta kaikki simuloinnissa käytet-

tävät arvot eivät ole tasalukuja. Tasalukujen välttäminen simuloinnissa kuvaa paremmin reaalimaa-

ilmaa, jossa mikään arvo ei ole tarkka. Simuloitaessa tasaluvut ja esimerkiksi kahdella jaolliset lu-

vut voivat aiheuttaa ongelmia, joiden takia simuloinnista ei saada oikeaa tulosta. 

2.2 Vahvistin 

Vahvistimeksi on monia vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi transimpedanssivahvistin tai varausvahvis-

tin. Tässä työssä valittiin kuitenkin jännitevahvistin, koska jännitevahvistimella on aikaisemmin 

onnistuneesti vahvistettu BR-sensorin signaalia. Vahvistimissa ja niiden toteutuksissa on kuitenkin 

ollut puutteita, kuten esimerkiksi vain 2 Mhz:n taajuuskaista [5][6]. Lisäksi jännitevahvistinta halu-
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taan verrata transimpedanssivahvistimeen, jollainen tehdään tämän työn kanssa samaan aikaan sekä 

aikaisempiin toteutuksiin [5][6][7]. 

Vahvistin on siis tyypiltään jännitevahvistin ja siltä vaaditaan muun muassa luvussa 1.2 esitettyjen 

tavoitteiden mukaisia ominaisuuksia, kuten pikoampeeriluokan tulon bias-virtaa ja samalla kymme-

nien megahertsien taajuuskaistaa [4]. Vahvistimen tärkeimmät ominaisuudet ovat tulon bias-virta, 

tuloimpedanssi, taajuuskaista ja nousunopeus.  

Bias-virta aiheuttaa DC-virhettä ja sille on aina oltava paluureitti. Tuloimpedanssi kuormittaa sen-

soria ja sensorin näkemään tuloimpedanssin suuruuteen voi vaikuttaa bias-virralle mahdollisesti 

vaadittavat paluureitit. Nousunopeus määrää monta volttia tulon tila voi muuttua tietyssä ajassa 

esimerkiksi nousunopeus voi olla 300 V/μs. Taajuuskaista taas määrää mitä taajuuksia vahvistimel-

la voidaan havaita. Taajuuskaistan ja nousunopeuden perusteella määräytyy millaisia ilmiöitä vah-

vistimella voidaan havaita ja kuinka oikea signaalin muoto on vahvistuksen tai puskuroinnin jälkeen 

verrattuna vahvistimelle tulleeseen signaaliin.  

BR-sensorilta on aiemmin mitattu noin 0,7 voltin jännite kymmenkertaisella vahvistuksella eli sen-

sorilta on saatu vain 70 mV signaali [5]. Bias-virran aiheuttaman DC-virheen tulisi olla mahdolli-

simman pieni suhteessa mitattavaan signaaliin. Täten sensori ei siedä vahvistimelta juurikaan 10 

pikoampeeria suurempaa bias-virtaa, koska bias-virran kasvaessa kasvaa myös vahvistimen DC-

virhe. Bias-virta aiheuttama DC-virhe kertaantuu vahvistuksen mukaan, joten virheen poistaminen 

voi olla ongelmallista [10]. Aikaisemmassa mittauksessa BR-sensorilta saadun 70 mV jännitteen ja 

mittauksissa käytetyn kytkennän tulon 2 megaohmin resistanssin perusteella voidaan laskea senso-

rilta tulleeksi hetkelliseksi virran likiarvoksi 0,35 nA [5]. BR-sensorin aikaansaaman signaalin virta 

on siis niin pieni, että jännitevahvistimelta vaaditaan hyvin suuri tuloimpedanssi mielellään yli 100 

Mohm, ettei sensori kuormitu liikaa. Taajuuskaistan halutaan olevan minimissään 10 MHz, jotta 

vahvistimella saataisiin mahdollisesti esiin uusia nopeita ilmiöitä sensorin signaalista ja vahvistettua 

vanhojen mittauksien tuloksia. [4] 

Edellinen jännitevahvistin oli toteutettu instrumentointivahvistimella, mutta instrumentointivahvis-

timia ei löytynyt sopivaa vahvistinta etsittäessä halutulla minimissään 10 MHz:n taajuuskaistalla ja 

samanaikaisesti 10 pA:n tai alle bias-virralla [5]. On siis valittava muunlainen vahvistin, että haluttu 

taajuuskaista saavutetaan. Instrumentointivahvistimen etuna on, että sen yhteismuotoisten häiriöi-
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den vaimennus on tyypillisesti suuri noin 70 dB:stä yli 100:n dB:n [11]. Vahvistimelta luvussa 1.2 

vaaditut ominaisuudet havaittiin täyttyvän OPA659 operaatiovahvistimessa [12].  

Vahvistintyypiksi valittiin siis operaatiovahvistin. Operaatiovahvistimesta voi rakentaa monenlaisia 

vahvistin kytkentöjä, mutta tähän sovellukseen valittiin kuvassa 2.3 esitetty ei-invertoivan operaa-

tiovahvistimen kytkentä. [10][13] 

 

Kuva 2.3 Ei-invertoivan jännitevahvistimen kytkentä, jossa Utulo on vahvistimelle tuleva jännite ja Uk 

on vahvistimelta kuormalle lähtevä jännite. 

Kuvan 2.3 vahvistimen vahvistus A saadaan laskettua seuraavasti 

     
  

  
 ,     (1) 

jossa R1 ja R2 ovat takaisinkytkennän vastukset. Mikäli vahvistinta käytettäisiin jänniteseuraajana 

kuvan 2.3 kytkennän vastukset R1 ja R2 poistettaisiin kokonaan ja vahvistimen lähtö (5) kytkettäi-

siin suoraan vahvistimen invertoivaan tuloon (2) [10][13]. Usean peräkkäin laitetun vahvistimen 

kokonaisvahvistus saadaan kertomalla yksittäisten vahvistimien vahvistukset keskenään. 
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3 VAHVISTIMEN SUUNNITTELU 

3.1 Vahvistimen kytkentä 

Vahvistimen kytkennän suunnittelussa käytettiin Cadence® OrCAD® simulointiohjelmistoa, jolla 

kytkennän toimintaa sekä siirtolinjan ja oskilloskoopin tulon vaikutuksia eri olosuhteissa tutkittiin. 

Bakteerirodopsiini-sensorin signaalin vahvistus vaatii vahvistimen, jolta vaadittuja ominaisuuksia 

on kerrottu luvussa 1.2 ja koska ideaalista vahvistinta ei ole, pyrittiin vahvistimen suunnittelussa 

pääsemään mahdollisimman hyvään kompromissiin eri ominaisuuksien välillä. Näitä vahvistimen 

ominaisuuksia ovat muun muassa taajuuskaista, nousunopeus, bias-virta ja tuloimpedanssi. 

Vahvistinpiiriksi valittiin Texas Instrumentsin operaatiovahvistin mallinimeltään OPA659. Tällä 

vahvistimella todettiin olevan riittävä taajuuskaista myös signaalia vahvistettaessa ja riittävän pieni 

bias-virta. OPA659:n signaalin nousunopeus on 2550 V/μs, joka auttaa selvästi ilmiöiden havaitse-

misessa oikean muotoisina, joissa jännite voi muuttua useita voltteja esimerkiksi kymmenien na-

nosekunttien aikana. OPA659:n unity-gain bandwidth eli ykkösvahvistustaajuus on 650 MHz, mut-

ta tämä pienenee selvästi käytännön sovelluksissa. Taajuuskaistaa pienentää sensorin ominaisuudet 

eli simuloidessa sensorin sijaiskytkennän komponentit, vahvistimen ja siirtolinjojen kapasitanssit, 

monet kytkennän vastukset sekä vahvistimen vahvistus. [12] 

OPA659:lle ilmoitettu tyypillinen bias-virta on ±10 pA eli bias-virta on luvussa 2.2 todetuissa ra-

joissa. Bias-virralle on aina oltava reitti tai vahvistin ei toimi. Invertoivassa vahvistimen tulossa 

bias-virta pääsee toisen vahvistusta määrittävän vastuksen kautta maapotentiaaliin, mutta ei-

invertoivassa tulossa ainoa reitti on sensorin DC-resistanssi. Luvussa 2.1 mainituilla sensorilla teh-

dyissä mittauksissa havaitsimme sensorin DC-resistanssin olevan ainakin 300 megaohmia. Sensorin 

todellista DC-resistanssia ei siis tiedetä, joten ei-invertoiva tulo päätettiin kytkeä 220 megaohmin 

vastuksen välityksellä maapotentiaaliin. Bias-virta pääsee täten kulkemaan 220 megaohmin vastuk-

sen kautta siinäkin tapauksessa, että sensorin DC-resistanssi olisi niin suuri, ettei bias-virta pääsisi 

itse sensorin lävitse. Simuloinneissa ilmeni 2-6,5 pA bias-virrat vahvistimien tuloissa, jotka aiheut-

tivat noin 11 mV:n DC-virheen vahvistimen lähtöön, kun vahvistimelle syötettiin nolla volttia. Bi-

as-virran vaikutus ei ole siis kovin suuri mikäli sensorilta saadaan vahvistuksen jälkeen satojen mil-

livolttien signaalia kuten aikaisemmissa mittauksissa, mutta virhe näkyy kuitenkin jo mittaustulok-

sissa ja tulee ottaa huomioon [5]. 



12 

 

Signaalia on vahvistettava, koska aikaisemmin sensorilta on mitattu amplitudiltaan vain joidenkin 

kymmenien millivolttien suuruista signaalia, kuten luvussa 2.2 todetaan. Kymmenien millivolttien 

signaali näkyisi mittauksissa käytettävän oskilloskoopin näytöllä alle kahdeskymmenesosan korkui-

sena koko mittausalueesta, joten siitä olisi hyvin vaikea havaita signaalin eri muotoja [8]. Vahvisti-

messa päädyttiin käyttämään kahta OPA659-piiriä, jotta signaalia saadaan vahvistettua taajuuskais-

tan pienenemättä liikaa. Alunperin tarkoituksena oli tehdä ensimmäisestä vahvistimesta jänniteseu-

rain, joka puskuroisi sensorilta saatavan signaalin ja vahvistaa tämän jälkeen signaalia jälkimmäi-

sellä vahvistimella. Simuloinneissa kuitenkin huomattiin taajuuskaistan kärsivän tästä rakenteesta 

liikaa. 

Olikin siis järkevämpää käyttää molempia vahvistimia signaalin vahvistamiseen, mutta pienemmäl-

lä vahvistuksella vahvistinta kohden kuin yhdellä vahvistimella vahvistettaessa. Kahdella vahvisti-

mella vahvistettaessa saadaan parempi taajuuskaista kokonaisvahvistuksen pysyessä kuitenkin sa-

mana verrattaessa yhdellä vahvistimella vahvistamiseen. Vahvistus laskettiin kaavalla 1 molemmil-

le vahvistimille samaksi niin että kokonaisvahvistukseksi tulee noin kymmenen. 

Kuvassa 3.1 on esitetty vahvistimen simuloitu taajuusvaste kahdella vahvistimella vahvistettuna. 

Sekä kahdella vahvistimella vahvistettaessa että yhdellä vahvistimella vahvistettaessa on taajuus-

kaistojen alussa saman suuruinen noin 0-10 Hz tapahtuva vaimenema, joka johtuu sijaiskytkennän 

100 pF:n sarjakapasitanssista. Mikäli sensorin ominaisuudet todellisuudessa ovat erilaiset eikä sar-

jakapasitanssia ole tai se on selvästi pienempi niin myös vahvistimen taajuuskaista ulottuu alemmil-

le taajuuksille. Kokonaan ilman sijaiskytkennän sarjakapasitanssia jännitevahvistimen taajuuskaista 

alkaa nollasta hertsistä [11].  

 

Kuva 3.1 Vahvistimen taajuusvaste kahdella vahvistimella vahvistettuna. 

           Taajuus

1.0Hz 1.0KHz 1.0MHz 100MHz

DB(V(R9:2))

-20

-10

0d

B
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Kuvassa 3.2 on esitetty simulointi tulos kahdella vahvistimella ja yhdellä vahvistimella vahvistami-

sen vaikutuksesta taajuuskaistaan. Kuvasta havaitaan taajuuskaistan rajoittuvan selvästi yhdellä 

vahvistimella vahvistettuna verrattuna kahdella vahvistimella vahvistamiseen. Yhdellä vahvistimel-

la vahvistettuna -3 dB taajuuskaista on 33 Mhz ja -1 dB taajuuskaista 19 Mhz, kun vastaavasti kah-

della vahvistimella ja samalla kokonaisvahvistuksella -3 dB taajuuskaista on 62 Mhz ja -1 dB taa-

juuskaista 38 Mhz. 

 

 

Kuva 3.2 10-70 MHz:n taajuusvaste yhdellä (ylempi kuvaaja) vahvistimella vahvistettaessa ja kah-

della vahvistimella vahvistettaessa (alempi kuvaaja). Punainen pystyviiva on -3dB rajataa-

juus. 

Taajuuskaistaan merkittävästi vaikuttavaksi tekijäksi havaittiin myös takaisinkytkennän vastukset, 

joilla vahvistimen vahvistus määritetään. Vastukset vaikuttavat kuitenkin myös vahvistetun signaa-

lin muodon oikeellisuuteen. Joidenkin kymmenien ohmien vastukset kuormittavat vahvistimen läh-

töä maksimissaan 0,25 W:n teholla, koska takaisinkytkennän vastuksien kautta on reitti vahvistimen 

lähdöstä maa-potentiaaliin. Signaalin muodot pyöristyivät kymmenien ohmien vastuksilla simuloi-

taessa kuormittumisesta johtuen. Kilo-ohmeja olevien vastuksien havaittiin vastaavasti kuormitta-

van lähtöä maksimissaan 2,5 mW:n teholla. Kuormituksen ollessa maksimissaan vain 2,5 mW ha-

           Taajuus

10MHz 30MHz 50MHz 70MHz

DB(V(R9:2))

-10

-5

0
d

B

-3 dB

           Taajuus

10MHz 30MHz 50MHz 70MHz

DB(V(R9:2))

-10

-5

0
d

B

-3 dB
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vaittiin simuloitaessa lähtösignaalissa ylitystä ja värähtelyä.  Simulointitulos kilo-ohmien takaisin-

kytkennän vastuksien arvoista kuvassa 3.3, kun vahvistimelle syötettiin 0,1 voltin 50 nanosekunnin 

pituinen pulssi. Kilo-ohmien vastuksien arvot aiheuttavat vahvistetussa signaalissa voimakasta yli-

tystä ja värähtelyä, kuten kuvan 3.3 askeleen reunan muutoksesta nähdään. 

 

Kuva 3.3 Vahvistimen vaste 0,1 voltin 50 ns pulssilla simuloituna kilo-ohmien takaisinkytkennän 

vastuksilla. Matalampi käyrä on vahvistimelle syötetty pulssi. Pystyakselilla jännite [V] ja 

vaaka-akselilla aika [ns]. 

Takaisinkytkennän vastuksien arvot optimoitiin signaalin muodon oikeellisuuden ehdoilla, koska 

taajuuskaistan ei havaittu kärsivän tästä liikaa. Kuvassa 3.4 on esitetty signaalin vaste optimoiduilla 

vastuksien arvoilla, kun vahvistimelle syötettiin 0,1 voltin 50 nanosekunnin pituinen pulssi. Esite-

tystä vasteesta nähdään positiivista ja negatiivista ylitystä tapahtuvan vain vähän ja värähtelyä ei 

lainkaan. Kuvasta käy ilmi vahvistimen hyvä nousunopeus signaalin noustessa ja laskiessa noin 

kymmenessä nanosekunnissa syötettyä pulssia mukaillen. Aikaisemmin mitatun nopean ilmiön reu-

na on noussut noin 2 millisekunnin aikana, joten vahvistimella simuloitu noin 10 ns aika tapahtuva 

nousu on satoja tuhansia kertoja nopeampi ja se mahdollistaa mahdollisten uusien ilmiöiden havait-

semisen [5]. Simuloinnista havaitaan myös lähdön signaalin olevan noin viisi nanosekuntia tulon 

signaalia jäljessä. Verrattaessa tulevan pulssin amplitudia lähtevän pulssin amplitudiin nähdään 

vahvistimen vahvistuksen olevan noin kymmenkertainen, kuten oli suunniteltu. 

           Time

0s 20ns 40ns 60ns 80ns 100ns

V(R8:1) V(R9:2)

-0.4V

0V

0.4V

0.8V

1.2V
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Kuva 3.4  Vahvistimen vaste 0,1 voltin 50 ns pulssilla simuloituna optimoiduilla takaisinkytkennän 

resistansseilla.  Matalampi käyrä on vahvistimelle syötetty pulssi. Pystyakselilla jännite [V] 

ja vaaka-akselilla aika [ns]. 

Vahvistin halutaan kytkeä oskilloskooppiin ja se tapahtuu 50 ohmin koaksiaalikaapelilla, joten jäl-

kimmäisen vahvistimen lähtöön on tehtävä sovitus 50 ohmin kaapelille. Sovituksella vältytään epä-

jatkuvuuskohdalta, joka megahertsien taajuuksilla voisi aiheuttaisi signaalin heikkenemistä ja ei 

toivottuja heijastuksia. Sovitus päädyttiin tekemään yksinkertaisesti sarjaresistanssilla, jolla vahvis-

timen lähtöimpedanssi saadaan sovitettua lähelle käytetyn kaapelin impedanssia sarjaresistanssin 

epäideaalisuuksista huolimatta. 

Vahvistimen lähtöimpedanssin halutaan olevan mahdollisimman lähellä kaapelin 50 ohmin impe-

danssia. Vahvistimen datalehdestä nähdään, että vahvistimen lähtöimpedanssi vaihtelee alueella 

0.07-7 ohmia aina 100 MHz:n asti, joten piirin lähtöimpedanssi ei muodostu merkittäväksi tekijäksi 

tässä sovelluksessa vahvistimen -3 dB taajuuskaistan jäädessä 65MHz:n alle [12]. Vahvistimen läh-

töimpedanssin ja kuvassa 3.5 esitettyjen simulointituloksien perusteella sovituksessa päädyttiin 49.9 

ohmin sarjaresistanssiin, jolla vahvistinkytkennän kokonaislähtöimpedanssi saadaan hyvin lähelle 

käytettävän koaksiaalikaapelin impedanssia riittävän laajalla taajuuskaistalla. 

 

           Time

0s 20ns 40ns 60ns 80ns 100ns

V(T1:B+) V(R8:1)

-0.4V

0V

0.4V

0.8V

1.2V
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Kuva 3.5 Vahvistimen vaste 0,1 V ja 50 ns pulssiin simuloituna sovituksilla 30 Ω, 49,9 Ω ja 65 Ω. 

Pystyakselilla jännite [V] ja vaaka-akselilla aika [ns]. 

Näiden simulointitulosten perusteella päädyttiin lopulliseen kytkentään, joka on esitetty kuvassa 3.6 

sekä liitteenä I. Kytkennässä näkyy myös sensorin sijaiskytkentä sekä siirtolinja ja oskilloskoopin 

tuloimpedanssi ja tulokapasitanssi, joilla kytkennän toimintaa simuloitiin. Simuloinnissa käytettävät 

oskilloskoopin tulon arvot katsottiin oskilloskoopin datalehdestä, jolla mittauksia tullaan ensisijai-

sesti tekemään [8]. 

           Time

0s 20ns 40ns 60ns 80ns 100ns

V(T1:B+)

-0.5V

0V

0.5V

1.0V

1.5V

65 Ohm

49,9 Ohm

30 Ohm
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Kuva 3.6 Simuloinnissa käytetty vahvistimen kytkentäkaavio. 

Kytkennällä tehdyt simulointitulokset vaikuttivat erittäin lupaavilta eikä suurempia ongelmia ha-

vaittu edes siirtolinjan kanssa simuloitaessa. Mahdolliset epäjatkuvuuskohdat lopullisen laitteen 

epäideaalisuuksista johtuen voivat kuitenkin aiheuttaa signaaliin erinäisiä vääristymiä tai heijastu-

mia, kuten kuvasta 3.5 havaittiin sovitusta simuloitaessa. 

3.2 Käyttöjännitteen syöttö 

Käyttöjännitteen syötössä tulee ottaa huomioon mahdolliset ulkoiset häiriötekijät, kuten erilähteistä 

tulevat ulkoiset sähkö- ja magneettikentät. Ulkoisten häiriöiden minimoimiseksi kytkentä on suun-

niteltu metallikoteloon ja akku- tai paristokäyttöiseksi. Käyttämällä akkuja tai paristoja saadaan 

eliminoitua häiriöiden kulkeutuminen jännitteensyöttöjohtoja pitkin kotelon sisälle.  Aikaisemmassa 

vahvistimessa akku tai paristokäyttö oli ainoa vaihtoehto [5]. Tässä työssä päädyttiin kuitenkin li-

säämään myös mahdollisuus ulkoiselle jännitteensyötölle, sekä suunniteltiin käyttöjännitteelle suo-

datus ja regulointi. 

Vahvistimen herkkyyttä erinäisille häiriöille ulkoista jännitelähdettä käytettäessä ei pystytä täysin 

tietämään ilman käytännön testejä, joten akku- tai paristokäyttö jätettiin edelleen ensisijaiseksi teho-

lähteeksi. Mahdollisuus ulkoiselle jännitteensyötölle mahdollistaa kuitenkin ulkoisen jännitteen-

syötön toimivuuden tutkimisen ja testaamisen. Ulkoinen jännitteensyöttö toimiessaan häiriöttömästi 

eliminoi tarpeen vaihtaa tai ladata akkuja tai paristoja. Ulkoiseen jännitteensyöttöön tarkoitettua 

liitintä voidaan hyödyntää myös vahvistimen akkukäytössä akkujen jännitteen mittaamisessa, jol-
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loin laitteen koteloa ei tarvitse avata akkujen kapasiteetin tarkistamiseksi. Mikäli ulkoinen jännit-

teensyöttö osoittautuu liian häiriöiseksi mahdollistaa se kuitenkin akkujen lataamisen, joka myös 

helpottaa laitteen käyttöä, kun koteloa ei tarvitse avata akkujen lataamiseksi. Yhden vahvistinpiirin 

tyhjäkäyntivirta on noin 30 mA, joten sovelluksessa käytettävät 200 mAh kapasiteetin akut tyhjeni-

sivät reilussa kolmessa tunnissa pelkällä tyhjäkäyntivirralla. Kytkennässä tulee siis olla myös kat-

kaisija, jolla akkujen vahvistimelle syöttämä jännite saadaan kytkettyä pois, kun mittauksia ei tehdä 

[14].  

Käyttöjännitteen reguloinnilla varmistetaan, että vahvistimet saavat oikean suuruista käyttöjännitet-

tä. Käyttöjännitteen reguloinnissa päädyttiin pintaliitosmallisiin lineaariregulaattoreihin, joilla saa-

daan vahvistimille positiivinen ja negatiivinen viiden voltin jännite. Positiivinen viiden voltin jänni-

te saadaan LP2992 regulaattorilla ja negatiivinen LT1964 regulaattorilla. Molemmat lineaariregu-

laattorit ovat pienikohinaista mallia, joiden tyypillinen lähtökohina on vain noin 30 μV. LP2992:n 

minimi tulojännite on 6 V ja maksimi on 16 V. Vastaavasti LT1964:n minimi tulojännite on 5,34 V 

ja maksimi 20 volttia. Luotettavan toiminnan takaamiseksi on ulkoista jännitteensyöttöä käytettäes-

sä syytä pitää tulojännitteet 6 ja 15 voltin välillä. Regulaattorit pysyvät toiminnassa selvästi akkujen 

8,4 V nimellisnapajännitettä alhaisemmalla jännitteellä, joten akkujen jännitettä täytyy tarkkailla 

akkujen syväpurkautumisen ja sen myötä vioittumisen välttämiseksi. [14][15][16] 

Käyttöjännitteen reguloinnin kytkentäkaavio on esitetty kuvassa 3.6 sekä liitteenä II. Kuvassa nä-

kyy pelkästään jännitettä tasaava kytkentä ja sen oheiskomponentit, sekä pääasiassa 1-100 MHz 

häiriöitä suodattavat ferriittihelmet [17]. 
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Kuva 3.6 Reguloinnin kytkentäkaavio 

Heti akkujen jälkeen on jännitelinjoilla myös ferriittihelmet, jotka suodattavat häiriöitä käyttöjännit-

teestä. Ferriittihelmien impedanssi on noin 10-100 Ω taajuuksilla 1-100 Mhz, mutta niiden impe-

danssi on hyvin pieni matalilla taajuuksilla tai tasavirralla, joten ne vastustavat korkeampien 1-100 

Mhz taajuuksien kulkua häiritsemään kytkentää [17]. Operaatiovahvistimille on myös omat kon-

densaattorinsa C7-C14 jännitteensyötössä, jotta pienemmät 0,1 μF kondensaattorit voidaan sijoittaa 

millimetrien päähän ja isommat 10 μF kondensaattorit muutaman sentin säteelle vahvistinpiireistä 

tasaamaan kuormitusmuutoksia. 

3.3 Piirilevy 

Kytkennän piirilevyn suunnittelu tehtiin PADS® Layout ja PADS® Router ohjelmilla. Kytkentä 

siirrettiin OrCADista PADSiin netlistinä sen jälkeen, kun jokaisen komponentin koteloinnit oli teh-

ty ja määritelty OrCADissa. Piirilevyn suunnittelussa tulee ottaa monia seikkoja huomioon, kuten 

lyhyet etäisyydet ja niiden myötä pinta-alaltaan pienet silmukat sekä vetojen induktanssit ja loiska-

pasitanssit. Edellä mainituista syistä johtuen kytkennässä päädyttiin käyttämään pintaliitoskom-

ponentteja, koska pintaliitoskomponentit ovat pieniä ja helpottavat näin hyvän piirilevyn suunnitte-

lua. Pintaliitoskomponenttien epäideaalisuudet, kuten esimerkiksi induktanssi ovat myös pienempiä 

kuin läpijuotettavien. 
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Piirilevyn suunnittelussa pyrittiin saamaan kytkentä mahdollisimman pieneksi, koska tällöin myös 

johtimet ovat lyhyitä ja silmukat pieniä. Lyhyet johtimet ja pienet silmukat parantavat kytkennän 

häiriönsietoa, koska ne toimivat sitä huonommin antenneina mitä lyhempiä johtimet ovat ja täten 

myös silmukat pieniä. Erinäiset ulkoiset häiriöt eivät pääse tällöin kytkeytymään kytkentään niin 

helposti. Johtimien toimiminen huonosti antenneina vaikeuttaa myös kytkentää häiritsemästä itse 

itseään, kun kytkennän lähekkäin olevien vetojen välillä tapahtuva häiriöiden kytkeytyminen vai-

keutuu. Ei toivottu vetojen loiskapasitanssi saadaan lisäksi minimoitua pitämällä vedot lyhyinä. 

Mitä pienempi silmukka on niin sen heikommin silmukka toimii sähkömagneettina virran kulkiessa 

silmukassa. Tällainen silmukka voi olla esimerkiksi virransyötön ja sen paluureitin muodostama 

silmukka. Sähkömagneettina toimiva silmukka voi häiritä muuta kytkentää indusoimalla virtaa toi-

siin johtimiin ja vaikuttaa näin kytkennän toimintaa. Pitämällä silmukat mahdollisimman pieninä 

myöskin induktion välityksellä tapahtuva häiriöiden kytkeytyminen pysyy mahdollisimman pienenä. 

[18][19][20] 

Silmukoita pienentävä vaikutus on myös maakaadoilla, jotka tehtiin molemmin puolin levyä. Maa-

kaadot parantavat kytkennän häiriöiden sietoa pääasiassa lyhentämällä virran paluureittiä. Virran 

paluureitin lyhentymisellä saadaan kytkennän tiiviin suunnittelun ohella pienennettyä silmukoita, 

kun virran paluureitti on välittömästi vedon alapuolella tai vieressä. Mitä lähempänä itse vetoa vir-

ran paluureitti on sitä pienempi induktanssi kyseisellä vedolla on, joten maakaadolla saadaan myös 

pienennettyä vetojen induktansseja merkittävästi. Vedon induktanssi haittaa signaalin kulkua suuril-

la taajuuksilla ja nopeissa ilmiöissä, joten sen pitäminen mahdollisimman pienenä on tärkeää. [18] 

Havaittavien ilmiöiden ollessa mahdollisesti hyvin nopeita ja vahvistimen simuloidun taajuuskais-

tan ollessa useita kymmeniä megahertsejä on syytä ottaa huomioon myös piirilevyllä kulkeva sig-

naalin siirtolinja ja minimoida sen epäjatkuvuuskohdat suurilla taajuuksilla. Siirtolinjassa vältettiin 

ylimääräisiä mutkia, koska jyrkkiin kulmiin ja mahdollisiin vedon leveydessä tapahtuviin muutok-

siin tulisi epäjatkuvuuskohtia. Epäjatkuvuuskohdat voivat aiheuttaa signaalin vaimenemista ja ei 

toivottuja heijastuksia. Virransyötössä pyrittiin myös välttämään suoria kulmia ja käyttämään 45-

asteen kulmia vedoissa, jotta virransyöttö pystyy reagoimaan vahvistimen virran tarpeeseen. [21] 

Kytkentään tehtiin varma reitti vahvistimen ei-invertoivan tulon bias-virralle kytkemällä kyseinen 

tulo 220 Mohmin vastustuksen välityksellä maa-potentiaaliin. Vahvistimen tuloimpedanssin ollessa 

teraohmin ja bias-virran reitin ollessa 220 Mohmia voi piirilevyn vuotovirrat kasvaa esimerkiksi 

epäpuhtauksien takia kytkennän suunniteltua toimintaa haittaavaksi [12]. Vuotovirtojen minimoimi-
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seksi piirilevyyn tehtiin maakadoille kieltoalue toisen sensorinkontaktin ja 220 Mohmin vastuksen 

ympärille. Suurilla kuten 220 Mohmin resistansseilla vuotovirtoihin vaikuttaa suuresti myös piirile-

vyllä olevat epäpuhtaudet, joten kieltoalue kuparikaadossa on syytä olla myös epäpuhtauksien va-

ralta, ettei esimerkiksi ihmisen sormesta irronneet rasvat ja suolat tai jyrsinnän jäljiltä jääneet metal-

li hiput muuta kytkennän suunniteltuja ominaisuuksia.[22][23] 

Kytkennässä käytetty vahvistinpiiri OPA659 on PowerPAD-koteloitu eli sen pohjassa on jäähdy-

tyspinta, joka juotetaan suoraan piirilevyn kupariin kiinni jäähdytyksen parantamiseksi. Vahvisti-

men tuottamaa lämpöä siis johdetaan piirilevyn kuparin avulla pois itse piiristä. Piirin tehohäviöksi 

ilman kuormaa voidaan laskea datalehdessä ilmoitetun noin 30 mA tyhjäkäyntivirran ja ± 5 V käyt-

töjännitteen perusteella 300 mW. [12] 

Vahvistin kytketään mittauksissa oskilloskooppiin, jolloin kuormitus kasvaa hiukan, mutta voidaan 

arvioida, että vahvistimen tehohäviö jää tyypillisesti alle 500 mW. Maksimissaan OPA659 pystyy 

antamaan lähdöstään 70 mA virtaa, jolloin vaikka koko lähtevä virta lämmittäisi itse piiriä lämpöte-

ho jäisi normaalissa toiminnassa 5 voltin käyttöjännitteellä 650 mW:n [12]. OPA659 piirin jäähdy-

tyksen tarve on tarkoitettu tilanteisiin, joissa sitä kuormitetaan selvästi enemmän kuin tässä sovel-

luksessa ja samanaikaisesti vaaditaan pitää käyttöikää sekä toimintaa vaihtelevissa lämpötiloissa. 

Kotelon lämpöhukka PD saadaan laskettua seuraavasti 

    
           

   
 ,     (2) 

jossa TMAX on liitospinnan maksimilämpötila, TA on piirin käyttölämpötila ja TJA komponentin kote-

lon liitospinnan lämpöresistanssi liitospinnan ja käyttölämpötilan välillä. OPA659:lle ilmoitettu 

maksimi liitospinnan lämpötila pitkäaikaiselle luotettavalle toiminnalle on  TJ(MAX_R) = 125 °C ja 

koteloinnin lämpöresistanssin arvo TJA = 55 °C/W. Käyttäen ympäristön lämmön arvona TA = 25 °C 

voidaan kaavalla 2 laskea vahvistimen maksimi hukkatehoksi PD   1,8 W liitospinnan ollessa luo-

tettavan toiminnan maksimilämpötilassa TJ(MAX_R) = 125 °C. [11][24] 

                    (3) 

Kaava 2 voidaan kirjoittaa kaavan 3 muotoon, jolloin voidaan laskea tälle sovellukselle aiemmin 

arvioitua 500 mW hukkatehoa käyttäen liitospinnalle maksimi lämpötila TMAX = 52,5 °C. Edellä 
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lasketuista laskuista nähdään, että vahvistin toimii lämpötilan osalta sallituissa rajoissa ilman lisä-

jäähdytystäkin.  

Puolijohteiden ikä on käänteisesti verrannolline lämpötilaan, joten liian kuumana käyvä vahvistin ei 

ole hyvä asia. Tässä sovelluksessa merkittävämpi tekijä on kuitenkin bias-virran ja lämpötilan suh-

de. OPA659:lle ilmoitettu ±10 pA bias-virta pätee vain 25 °C lämpötilassa. FET-pohjaisten operaa-

tiovahvistimien bias-virta tuplaantuu aina, kun lämpötila nousee 10 °C. Tällainen lämpötilan ja bi-

as-virran välinen suhde tarkoittaa sitä, että 125 °C:ssa bias-virta on tuhatkertainen 25 asteeseen ver-

rattuna, joka aiheuttaa jo selviä ongelmia DC-virheen kasvaessa moninkertaiseksi. Kytkentään oli 

siis syytä tehdä lisäjäähdytystä, joten piirilevylle tehtiin myös pieni kuparikaato piirin alle ja piirin 

sivulle. [11][12] 

Piirilevylle tehtyä kuparikaadon jäähdytyskykyä ei ole laskettu, joten sen tehokkuutta ei tiedetä. 

Mikäli piirin liitospinnan lämpötilaksi arvioitaisiin esimerkiksi 50 °C:tta niin bias-virran laskennal-

linen suuruus olisi jo 60 pA. Piirin lämpenemistä ja sen vaikutusta mittaustuloksiin DC-virheen 

muodossa on siis syytä seurata. On myös huomioitava, että piirin lämpötila voi vaihdella mittausten 

edetessä, joten DC-virheen suuruuskin voi muuttua merkittävästi esimerkiksi piirin lämpötilan 

muuttuessa mittausten alun 20 asteesta mittauksien edetessä 50 asteeseen.  

Kuvassa 3.7 on esitetty valmis piirilevyn suunnitelma sekä etu- että takapuolelta. Kuvassa näkyvät 

J2 ja J3 ovat sensorin jousikontaktien paikat. Piirilevyn yläpinnan vasemmassa laidassa nähdään 

myös BNC-liittimen paikka liittimen ääriviivojen muodossa. Piirilevyn koko on 40mm x 50mm ja 

kuvasta nähdään myös, että komponentit on saatu sijoiteltua melko tiiviisti noin 30mm x 20 mm 

alueelle. Tiivis sijoittelu parantaa kytkennän ominaisuuksia monilta osin, kuten edellä havaittiin. 
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Kuva 3.3 Piirilevyn suunnitelma, vasemmalla piirilevyn yläpinta ja oikealla piirilevyn alapinta. 

Kuvassa 3.7 nähdään myös aiemmin mainittu kuparikaadon kieltoalue, jolla pyritään varmistamaan 

kytkennän suunniteltu tulon impedanssi. Piirilevyn yläpinnan kuvassa on myös keskellä piirilevyä 

keltainen operaatiovahvistimien jäähdytyksen tehostamiseen suunniteltu kuparikaato. Piirilevyn 

kuvat on myös liitteessä III ilman merkintöjä. 
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4 KOTELOINTI  

Kotelointi on tärkeä osa kytkennän häiriönsuojausta, joten kytkentä suunnitellaan tehtäväksi tiivii-

seen metallikoteloon. Metallikotelo toimii Faradayn häkkinä kytkennän ympärillä vaikeuttaen ul-

koisia sähkökenttiä vaikuttamasta kytkennän toimintaan. Jokainen reikä kotelossa heikentää kotelon 

suojaavuutta, koska esimerkiksi gigahertsien signaalit pääsevät kotelon sisälle millimetrien levyi-

sestä reiästäkin. Faradayn häkin toiminta perustuu sähkönjohtavuuteen, joten isoimmat reiät eli sen-

sorin vaatimat ikkunat, joista valo tulee sensorille on syytä peittää sähkönjohtavalla lasilla. Lasin 

johtavan pinnan tulee olla sähköisessä yhteydessä koteloon, joten kiinnittämisessä täytyy käyttää 

esimerkiksi sähkönjohtavaa liimaa tai kupariteippiä. [17] 

Sensori on sijoitettava kotelon sisälle ja sen vaihtamiseksi koteloa on avattava aika-ajoin. Aikai-

semmassa vahvistimessa ja sen koteloinnissa sensori on sijoitettu piirilevyn ja kotelon pohjan vä-

liin, jolloin myös piirilevy on irrotettava sensorin vaihtamiseksi [5]. Tässä koteloinnin suunnitel-

massa tästä ratkaisusta luovutaan ja sensori sijoitetaan kotelon kanteen. Kanteen sijoitettuna senso-

rin vaihto helpottuu ja riski kytkennän vioittumiselle pienenee. Kanteen sijoitettuna sensorille on 

oltava kuitenkin kiinnitys, joka tapahtuu esimerkiksi kanteen kiinnitetyllä joustavalla muoviliuskal-

la joka painaa sensoria kantta vasten. 

Piirilevy sijoitetaan koteloon korokkeiden varaan varsinainen komponenttipuoli alaspäin, jolloin 

tärkeimmät komponentit jäävät suojaan niin mekaaniselta rasitukselta, kuin sormien epäpuhtauksil-

takin. Epäpuhtaudet voisivat vaikuttaa kytkennän toimintaan ja erityisesti suuri-impedanssiseen 

tuloon. Piirilevyn näkyviin jäävälle puolelle on sijoitettu vain kuusi kondensaattoria, jotka eivät ole 

niin herkkiä epäpuhtauksille. Sensorin jousikontaktit ovat sijoitettuina piirilevyn näkyvälle puolelle 

kantta kohti. Kotelon suunniteltu rakenne nähdään kuvassa 4.1 esitetyssä 3D-mallissa sekä liitteenä 

IV. 
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Kuva 4.1 Kotelosuunnitelman  3D-malli 

Kuvassa 4.1 esitetyssä 3D-mallissa on rakenteen pääkomponentit kantta ja sensoria lukuun ottamat-

ta. Mallissa punainen liitin on ulkoisen käyttöjännitteensyöttö, sininen on BNC-liitin, vihreä on vir-

takytkin ja kaksi keltaista komponenttia ovat sensorin jousikontaktit piirilevyllä. BNC-liitin juote-

taan suoraan piirilevylle, mutta virtakytkin ja ulkoisen käyttöjännitteensyötön liitin liitetään piirile-

vylle johdoilla. Päällekkäiset laatikot kotelomallin vasemmassa päädyssä esittävät kahta 8,4 V ak-

kua. Sensori tulee kotelon kanteen kiinnitettynä jousikontakteja vasten. Mallissa nähdään myös ko-

telon pohjaan sensorille suunniteltu ikkuna, jollainen tulee myös samaan kohtaan kotelon kanteen. 
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5 YHTEENVETO 

Työn tavoitteena oli suunnitella bakteerirodopsiini-sensorin signaalin vahvistus jännitevahvistimella 

puskuroiden sensori samalla käytettävästä mittalaitteesta. Jännitevahvistimelta haluttiin myös pa-

rempia ominaisuuksia aikaisempiin toteutuksiin verrattuna sekä suunnitella vahvistimelle käytännön 

toteutus eli piirilevy ja kotelointi. 

Jännitevahvistimen suunnittelu onnistui suuremmitta ongelmitta ja sen ominaisuuksia saatiin paran-

nettua aikaisempiin toteutuksiin verrattuna. Simulointituloksien perusteella vahvistinkytkentä saa-

tiin toimimaan ongelmitta myös siirtolinjan ja oskilloskoopin epäideaalisuuksien kanssa simuloita-

essa. Vahvistimen taajuuskaista saatiin alkuperäistä 10 MHz:n tavoitetta selvästi suuremmaksi si-

muloidun -3 dB taajuuskaistan ollessa noin 62 MHz. Taulukossa 5.1 on vertailtu tässä työssä suun-

nitellun jännitevahvistimen ja tämän työn kanssa samaan aikaan suunnitellun transimpedanssivah-

vistimen sekä aikaisemman instrumentointivahvistimen ominaisuuksia [5][7]. 

Taulukko 5.1  BR-sensorin mittaukseen käytettävien vahvistimien -3 dB taajuuskaistan, tuloimpe

 danssin / -resistanssin ja nousunopeuden vertailua. 

 
Jännitevahvis-

tin 

Transimpedanssivah-

vistin 

Instrumentointivahvis-

tin 

-3 dB Taajuus-

kaista 

62 Mhz (simuloi-

tu) 
9 MHz (simuloitu) 

450 kHz / 2 MHz (dataleh-

destä) 

Tuloimpedanssi 220 MΩ 0 Ω (ideaalinen) 

2 MΩ 

44 MΩ (muutosten jälkeen) 

Nousunopeus 2550 V/μs Alle 300 V/μs 17 V/μs 

Taulukosta 5.1 nähdään, että suunniteltu jännitevahvistin on aikaisempaan toteutukseen eli istru-

mentointivahvistimeen verrattuna taulukossa esitetyiltä ominaisuuksiltaan selvästi parempi. Tran-

simpedanssivahvistin ei ole tuloimpedanssiltaan vertailukelpoinen, koska sen tuloimpedanssi on 
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rakenteensa ja toimintaperiaatteensa takia monta tuhatta kertaa pienempi kuin jännitevahvistimessa. 

Nähdään kuitenkin, että jännitevahvistimen taajuuskaista ja nousunopeus ovat selvästi transimpe-

danssivahvistinta parempia. Simuloinneissa kuitenkin havaittiin, että jännitevahvistimen taajuus-

kaista vaimenee voimakkaasti alle 10 Hz:n taajuuksilla, kun transimpedanssivahvistimella taas taa-

juuskaista ulottuu nollaan hertziin asti vaimenematta. Transimpedanssivahvistimella ja jännitevah-

vistimella on siis molemmilla hyvät ja huonot puolensa. [5][7] 

Kytkennälle suunniteltiin piirilevy ja kotelointi tärkeimmät häiriötekijät huomioiden ja pyrkien te-

kemään kokonaisuudesta mahdollisimman hyvin häiriötä sietävä, jotta mittaustulokset eivät vääris-

tyisi. Koteloinnissa saatiin tehtyä selviä käytettävyyden parannuksia aikaisempaan toteutukseen 

verrattuna. Tässäkin tavoitteessa onnistuttiin työnrajausten ja aikataulun puitteissa varsin hyvin. 

Sovelluksen käytännön toteutus rajattiin työstä pois, joten käytännön toimivuus nähdään siis vasta 

tulevissa mittauksissa, kun suunnitelmien mukaiset laitteet on rakennettu. 

Työn rajauksesta johtuen piirilevyn ja koteloinnin suunnitteluun jäi vielä parannettavaa ja kytkentä 

olisi muun muassa ollut paremmin toteutettavissa nelikerroksiselle piirilevylle. Myös OPA659:n 

bias-virran kasvu lämpötilan mukaan huomattiin vasta työn varsin myöhäisessä vaiheessa ja sen 

mahdolliset vaikutukset täytyy ottaa mittauksissa huomioon. Kytkentä toimii isommallakin bias-

virralla, mutta DC-virheen määrä kasvaa.  

Ulkoisen käyttöjännitteensyötön mahdollisuus lisättiin kytkentään, koska se tarjoaa itse jännitteen-

syötön lisäksi akkujen jännitteen tarkastusmahdollisuuden sekä akkujen latausmahdollisuuden. Jän-

nitteensyötön toimivuus selviää tulevissa mittauksissa. Mikäli ulkoinen tehonsyöttö osoittautuu 

toimimattomaksi esimerkiksi häiriöiden takia niin kytkennälle voisi tehdä akkujen latauksen ja jän-

nitteen tarkkailun ulkoiselle jännitesyötölle tarkoitettua liitintä hyödyntäen. Kytkentä on suunniteltu 

niin, että akkujen lataus on mahdollista ilman muutoksia kytkentään. Kytkentä ei myöskään vioitu 

väärinpäin kytketystä käyttöjännitteestä tätä varten suunnitellun suojauksen ansiosta. 
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