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TIIVISTELMÄ
Tässä kandidaatintyössä rakennettiin Pulse Finland Oy:n tuotekehitystiimin
suunnitteleman tukiasema-antennin prototyyppi. Antennirakenteeseen kuului
kaksi antennielementtiä ja yksi elementti koostui kahdesta dipoliantennista.
Yhden elementin antennit olivat aseteltu siten, että antenneilla oli eri
polarisaatiot. Molempien elementtien saman polarisaation omaavat antennit
kytkettiin samaan tehonjakajaan ja ne muodostivat antenniryhmän. Työssä
testattiin kahta eri tehonjakaja vaihtoehtoa antenniryhmien syöttöverkossa;
diskreettiä tehonjakajaa ja piirilevytehonjakajaa. Keskeinen osa työtä oli
piirilevytehonjakajan suunnittelu ja sen toimivuuden varmistaminen. Työn
tarkoituksena oli vertailla tehonjakajien vaikutusta antennin sovitukseen ja
säteilyominaisuuksiin. Antennirakenteelle oli asetettu vaatimukset, jotka
saavutettiin molemmilla tehonjakajatyypeillä. Työssä havaittiin ero
tehonjakajien välillä säteilytehokkuudessa, joka oli piirilevytehonjakajalla
parempi. Tämän vuoksi myös vahvistus oli piirilevytehonjakajalla parempi.
Piirilevytehonjakajan todettiin olevan hyvä ratkaisu käytettäväksi
antenniryhmän syöttöverkossa, koska se on kustannustehokkaampi ratkaisu
verrattuna diskreettiin tehonjakajaan. Piirilevytehonjakajan käyttö vähentää
myös liittimien määrää, joka puolestaan vähentää tehohäviöitä.
Avainsanat: tukiasema, dipoliantenni, antenniryhmä, tehonjakaja.
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ABSTRACT
In this thesis a prototype of base station antenna was built. The antenna was
designed by R&D team of Pulse Finland Oy. Antenna structure consisted of two
antenna elements and one element included two dipole antennas. Antennas of
one element were arranged in such order that they had different polarizations.
From both antenna elements the antennas with same polarization were
connected to same power splitter and they formed an antenna array. In this
thesis two different types of power splitter were tested in the feed network of the
arrays. The types of power splitters were discrete power splitter and circuit
board power splitter. Essential part of this project was designing the circuit
board power splitter and confirming its functionality. The purpose of this thesis
was to compare the effects of both types of power splitter to the antenna
performance. The antenna structure had certain requirements and the
requirements were achieved with both types of power splitters in the feed
network. The difference between the two types of power splitter were noticed in
the total radiation efficiency which was better with circuit board power splitter.
Better radiation efficiency also yielded to better gain. The circuit board power
splitter can be stated to be a solid choice to be used in the feed network of
antenna array because it is more cost-effective compared to discrete power
splitter. Also the using the circuit board power splitter reduces the amount of
connectors which reduces the loss of power.

Key words: base station, dipole antenna, antenna array, power splitter.
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET
CST
D
dB
dBi
E
F
G
H
HPBW
LTE
RF
SMA
SMD
XPD
Zin

Computer Simulation Technology
Antennin suuntaavuus
Desibeli
Antennin vahvistukselle käytetty yksikkö
Sähkökenttä
Faradi, kapasitanssin yksikkö
Antennin vahvistus
Henry, induktanssin yksikkö
Half-power beamwidth, puolen tehon keilanleveys
Long Term Evolution
Radio frequency, radiotaajuus
SubMiniature version A, liitintyyppi
Surface Mount device
Cross-polarization discrimination, ristipolarisaation erottelu
Dipoliantennin sisääntulon impedanssi

Ω
λ
ηr
τ

Ohmi, resistanssin ja impedanssin yksikkö
Aallonpituus
Säteilyhyötysuhde
Polarisaation kallistuskulma

1. JOHDANTO
Pulse Finland Oy:n Mobiilidivisioona on yksi maailman johtavista mobiililaitteiden
antennien valmistajista. Se on osa yhdysvaltalaista Pulse Electronics Corporationia,
jonka sisällä se muodostaa globaalisti toimivan ja Pulselle tärkeän
mobiilidivisioonan. Pulsen tuotteisiin kuuluu matkapuhelimien ja muiden
langattomien päätelaitteiden antennit ja integroidut moduulit. Oulussa sijaitseva
Pulsen yksikkö on mobiiliantennien teknologinen edelläkävijä ja markkinajohtaja
matkapuhelimien sisäisissä antenneissa.
Tässä työssä rakennettiin Pulse Finland Oy:n tuotekehitystiimin suunnitteleman
tukiaseman
antennirakenteen
prototyyppi.
Antennirakenteena
oli
dipoliantennielementeistä koostuva antenniryhmä, jota voidaan käyttää LTE (Long
Term Evolution) verkon tukiasemana. Työssä kokeiltiin kahta eri
tehonjakajavaihtoehtoa antennirakenteen syöttöverkossa ja vertailtiin niiden
vaikutusta antennin ominaisuuksiin. Tehonjakaja vaihtoehdot olivat diskreetti
tehonjakaja ja piirilevytehonjakaja. Työn tavoite oli saavuttaa antennirakenteelle
asetetut vaatimukset molemmilla tehonjakajavaihtoehdoilla.
Minun osani työssä oli osallistua antennirakenteen osien tarkempaan määrittelyyn
ja osien valintaan. Kun antennin tietokonesimuloinnit saatiin suoritettua, minun
tehtäväni oli rakentaa prototyyppiantennit ja suorittaa niille RF-parametri mittaukset.
Mittauksissa
käytettiin
työvälineinä
piirianalysaattoria
ja
3Dantenninmittauskammiota.
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2. ANTENNIT
Sähkömagneettinen säteily on poikittaista aaltoliikettä, joka etenee valon nopeudella
tyhjiössä. Sähkömagneettisen tasoaallon edetessä sähkö- ja magneettikenttä sykkivät
samassa vaiheessa kohtisuorassa toisiaan sekä etenemissuuntaa vastaan. Etenevällä
sähkömagneettisella tasoaallolla on tietty taajuus ja aallonpituus, joiden perusteella
ne luokitellaan eri osa-alueisiin. Radioaallot muodostavat osa-alueen
pitkäaaltoisimman eli matalataajuisimman osan. Radioaaltojen aallonpituudet voivat
vaihdella tuhansista kilometreistä millimetrin osiin, joka tarkoittaa taajuuksia
hertsistä noin terahertsiin. [1]
2.1. Antennien käyttö
Radioaaltojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen käytetään antenneja. Lähetyksessä
siirtojohtimessa etenevä lähetysteho pyritään siirtämään mahdollisimman tehokkaasti
antennilla vapaaseen tilaan. Vastaanotossa puolestaan pyritään saamaan vapaassa
tilassa edennyt lähetysteho siirtojohtimeen ja sen kautta vastaanottimeen. Lähes
kaikissa radiotekniikan sovelluksissa tarvitaan antenneja. Erilaisia antennirakenteita
on useita ja rakenne riippuu suuresti mm. taajuusalueesta ja käyttötarkoituksesta. [1]
Antennien yhteydessä on käytössä monia peruskäsitteitä, jotka pätevät tai voidaan
määritellä kaikille antennityypeille niiden rakenteesta riippumatta. Antennit ovat
resiprookkisia, mikä tarkoittaa että antenneilla on samat ominaisuudet lähetyksessä ja
vastaanotossa. Esimerkiksi, jos antenni lähettää tehoa tiettyihin suuntiin, se ottaa
myös tehoa vastaan samoista suunnista. Resiprookkisuus ei kuitenkaan päde, jos
antennissa on epäresiprookkisia komponentteja. Epäresiprookkisia komponentteja
ovat esimerkiksi komponentit, joilla on vahvat magneettiset ominaisuudet ja
vahvistimet. Jos antennien yhteysvälillä on plasmaa, jossa tapahtuu Faradaykiertymistä, aiheutuu myös epäresiprookkisuutta. [1]
Teknologian kehitys on johtanut radioaaltojen käytön voimakkaaseen kasvuun.
Radioaaltojen välityksellä voidaan välittää esimerkiksi radio- ja tv-lähetyksiä.
Radioaaltoalueen käytön kasvu on johtanut siihen että, käytettävät kaistanleveydet
ovat kapeampia. Antennin kaistanleveys tarkoittaa taajuuskaistaa, jolla antennin
sovitus, vahvistus, keilanleveys, ristipolarisaatio tai jokin muu suure on sallittujen
rajojen sisällä. Kun kaistanleveydet ovat kapeampia, se asettaa antenneille yhä
tiukemmat vaatimukset ja suunnittelusta tulee haastavampaa.
2.2. Antennin säteily
Antennia ympäröivä tila voidaan jakaa kolmeen osaan sen säteilemän kentän
ominaisuuksien perustella. Muutokset kentässä tapahtuvat vähitellen, joten tarkat
rajat ovat keinotekoisia. Lähimpänä antennia on reaktiivisen lähikentän alue, jossa
kentän reaktiivinen osa on suurempi kuin säteilevä osa. Reaktiivinen osa ei säteile,
mutta on kuitenkin olennainen osa säteilymekanismissa. Reaktiivinen osa pienenee
nopeasti etäisyyden kasvaessa, ja säteilevän lähikentän eli Fresnelin alueella, se on
merkityksetön. Fresnelin alueella antennin säteilyominaisuudet riippuvat
etäisyydestä. Tämä johtuu siitä, että antennin eri osien etäisyyksien erot muuttuvat
huomattavasti aallonpituuteen nähden, kun havaintopiste siirtyy kauemmaksi
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antennista. Kaukokentän eli Fraunhoferin alueella säteilyominaisuudet eivät riipu
paljoakaan enää etäisyydestä ja kenttä pienenee kääntäen verrannollisesti etäisyyteen.
Yleensä antennien välinen etäisyys on suuri, jolloin kaukokentän alueella olevat
ominaisuudet halutaan tietää. [1]
Antennin suorituskykyä kuvataan yleensä sen säteilyominaisuuksilla, kuten
säteilykuviolla ja vahvistuksella. Myös antennin piiriominaisuudet, kuten
impedanssi, hyötysuhde ja kaistanleveys, ovat tärkeitä. Joskus mekaaniset
ominaisuudet, kuten koko, paino, ja ilmanvastus, ovat kriittiset ominaisuudet.
Antennin ominaisuuksien tärkeysjärjestys riippuu antennin käyttökohteesta. [1]
Käytännön antenni ei säteile samalla tavalla kaikkiin suuntiin. Resiprookkisuuden
perusteella sama pätee myös vastaanottoon. Säteilykuvio kuvaa antennin säteilemän
sähkömagneettisen kentän ominaisuuksia kuten tehotiheyttä, kentänvoimakkuutta,
vaihetta tai polarisaatiota. [1]
Usein säteilykuviosta puhuttaessa tarkoitetaan suuntakuviota, joka kuvaa antennin
säteilemän tehotiheyden tai kentänvoimakkuuden kulmariippuvuutta. Tavallisesti
suuntakuvio normalisoidaan, jolloin tehotiheys tai kentänvoimakkuus maksimin
suuntaan merkitään ykköseksi (tai 0 dB:ksi). Usein antenneilta toivotaan hyvin
suuntaavia ominaisuuksia eli säteilyn voimakkuus halutaan kohdistaa tiettyyn
suuntaan, jolloin suuntakuviossa on havaittavissa selvä pääkeila sekä heikompia
maksimeita eli sivukeiloja. Suuntakuviosta saadaan selville mm. pääkeilan suunta,
puolen tehon kaistanleveys, sivukeilojen ja nollakohtien tasot ja sijainnit.
Suuntakuvio on yleensä antennin tärkein suunnitteluperuste. Suuntakuviolla on
monia
esitysmuotoja:
suorakulmainen,
polaarinen,
kolmiulotteinen
ja
vakioarvokäyrästö. Ympärisäteileville antenneille sopii polaarinen esitys ja
suuntaaville puolestaan suorakulmainen. Täydellinen suuntakuvio voidaan esittää
kolmiulotteisesti tai vakioarvokäyrinä. Asteikko voi olla tehotiheyteen tai
kentänvoimakkuuteen lineaarisesti verrannollinen tai logaritminen eli dB-asteikko.
Desibeliasteikkoa käytetään yleisesti, koska se soveltuu suurien tehosuhteiden
esittämiseen. [1]
Antennin vahvistus G on antennin pääkeilan säteilemään suuntaan säteilemän
tehotiheyden suhde siihen tehotiheyteen, joka saataisiin, jos häviötön isotrooppinen
antenni säteilisi sen tehon, joka antenniin kytketään. Häviöttömälle antennille
suuntaavuus ja vahvistus ovat yhtä suuret. Suuntaavuudella D tarkoitetaan
maksimitehotiheyden suhdetta keskimääräiseen tehotiheyteen. Osa antenniin
kytketystä tehosta kuluu metallipintojen tai dielektristen aineiden häviöihin. Nämä
häviöt pienentävät vahvistusta, ja tällöin vahvistus on suuntaavuutta pienempi:
G = ηrD

(1)

jossa ηr on säteilyhyötysuhde. Antennin vahvistus ilmaistaan usein yksikössä dBi,
jossa dB tarkoittaa desibeliä ja i isotrooppiseen antenniin verrattuna. Isotroppinen
antenni on ideaalinen antenni ja pistemäinen säteilylähde, joka säteilee siihen
syötetyn tehon joka suuntaan yhtä voimakkaasti. [1]
2.3. Antennien polarisaatio
Antennin polarisaatiolla tarkoitetaan sen säteilemän sähkökentän vektorin suunnan
käyttäytymistä. Polarisaatio on suuntakulman (θ,ϕ) funktio. Sähkökentän vektorin
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kärjen voidaan kuvitella piirtävän jakson aikana aallon etenemissuuntaa vastaan
kohtisuoralla tasolla ellipsin kuvan 1 mukaisesti. Elliptistä polarisaatiota kuvataan
sähkökenttävektoreiden akselisuhteella Emax/Emin, kallistuskulmalla τ ja
pyörimissuunnalla. Erikoistapauksia elliptiselle polarisaatiolle ovat lineaarinen
polarisaatio ja ympyräpolarisaatio.

Kuva 1. Polarisaatioellipsi.
Antenni on tavallisesti tarkoitettu toimimaan jollain tietyllä polarisaatiolla eli
pääpolarisaatiolla. Pääpolarisaatiota vastaan kohtisuorassa olevaa polarisaatiota
sanotaan ristipolarisaatioksi. Jos esimerkiksi pääpolarisaatio on vertikaalinen
lineaarinen polarisaatio, ristipolarisaatio on horisontaalinen lineaarinen polarisaatio.
Antennin ristipolarisaatio on tavallisesti pienemmillään antennin pääkeilan
suunnassa. Kun antenniin saapuvan aallon polarisaatio on sama kuin antennin
polarisaatio, aalto sovittuu antenniin. Jos saapuvan aallon ja antennin polarisaatiot
eivät ole samoja, syntyy epäsovitusta, jota kuvataan polarisaatiohyötysuhteella. [1]
2.4. Antennin sovitus
Antennin sovituksella tarkoitetaan antennin impedanssin muokkaamista yhtä
suureksi kuin antenniin kytketyn siirtojohdon impedanssi. Antennin sovituksen
tarkoitus on estää antennista heijastuneen aallon syntyminen. Antenniin teho
syötetään pitkin siirtojohtoa. Siirtojohdossa etenevä teho pyritään siirtämään
kokonaan antennin välityksellä vapaaseen tilaan tai päinvastoin. Jos siirtojohdossa on
jokin etenevää sähkömagneettista aaltoa häiritsevä epäjatkuvuus, impedanssi
muuttuu ja syntyy heijastus. Epäjatkuvuudella voidaan tarkoittaa esimerkiksi
muutosta siirtojohdon mitoissa tai antennia, jonka impedanssi poikkeaa siirtojohdon
ominaisimpedanssista. Impedanssin reaktiivinen osa syntyy, kun antennin
säteilemään lähikenttään varastoituu energiaa. Resistiivinen osa muodostuu
häviöiden aiheuttamasta resistanssista ja säteilyresistanssista. Jos antennin ja
siirtojohdon impedanssit eivät ole sovitettu aiheutuu ongelmia, esimerkiksi
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heijastuksen takia osa johdossa etenevästä tehosta ei mene antenniin ja
antenniryhmillä elementin epäsovitus heikentää koko antennin suuntakuviota. [1]
Tavallisesti antenni sovitetaan siirtojohtoon antennin edessä olevalla
sovituspiirillä, joka sisältää reaktiivisia elementtejä. Tällaisia elementtejä ovat
matalilla taajuuksilla kelat ja kondensaattorit ja mikroaaltoalueella esimerkiksi
oikosuljettu siirtojohdon osa. Reaktiiviset elementit ovat epäjatkuvuuksia, joista
syntyvät heijastukset kumoavat sovitettavan antennin heijastukset siten, että kaikki
teho siirtyy antenniin. [1]
2.5. Antenniryhmä
Useasta antennielementistä koostuvaa antennia sanotaan antenniryhmäksi. Yleensä
yksittäisen antennielementin suuntakuvio on suhteellisen laaja. Kun suuntakuvio on
laaja, antennin vahvistus jää pieneksi. Usein antennien välimatkat ovat pitkiä, jonka
vuoksi on tärkeää saada antennin säteilyteho suunnattua haluttuun suuntaan. Tämä
voidaan toteuttaa kasvattamalla antennin säteilevien osien kokoa.
Yksittäisen elementin ulottuvuuksien kasvattaminen yleensä johtaa kapeampaan
suuntakuvioon eli parempaan antennin vahvistukseen. Toinen tapa suuntakuvion
kaventamiseksi on antennielementtien lisääminen. Yleensä antenniryhmä
muodostetaan käyttämällä identtisiä elementtejä, koska se yksinkertaistaa
suunnittelua.
Kokonaissähkökenttä, joka muodostuu antenniryhmän säteillessä, riippuu
yksittäisten elementtien säteilemistä kentistä. Jotta antenniryhmän suuntakuviosta
saataisiin mahdollisimman hyvin suunnattu, on tarpeellista että yksittäisten
elementtien säteilemät kentät interferoivat konstruktiivisesti (summautuvat)
halutuissa suunnissa ja interferoivat destruktiivisesti (kumoavat toisensa) muissa
suunnissa. Ideaalisesti tämä tilanne voidaan saavuttaa, mutta käytännössä tilannetta
voidaan vain lähestyä. Identtisistä elementeistä koostuvan ryhmän lopulliseen
säteilykuvioon vaikuttavat elementtien asettelu, elementtien välinen etäisyys
toisistaan, yksittäisen elementin säteilyn amplitudi, yksittäisen elementin säteilyn
vaihe ja yksittäisen elementin suuntakuvio. [2]
Antenniryhmällä voidaan saavuttaa mm. suurempi vahvistus, kapeampi pääkeila
ja parempi suuntakuvio verrattuna yksittäiseen elementtiin [1]. Antenniryhmän
käyttökohteesta riippumatta voidaan sanoa, että antennin ominaisuudet paranevat
mitä enemmän elementtejä ryhmässä on. Huonona puolena ovat esimerkiksi
toteutuksen monimutkaistuminen ja antennin koon kasvu.
Antenniryhmän pääkeilan suuntaa voidaan kääntää tai suuntakuviota voidaan
muokata sähköisesti, jos ryhmän syöttöverkossa on säädettäviä vaiheensiirtimiä.
Esimerkiksi tutkien antennit ovat tällaisia vaiheohjattuna antenneja [1]. Tällä tavoin
voidaan tehostaa antennin säteilyä haluttuun suuntaan ja vähentää säteilyä muihin
suuntiin. Tämä on tärkeä ominaisuus vastaanotossa, kun halutaan vastaanottaa
tietystä suunnasta saapuvia radioaaltoja.
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2.6. Dipoliantennin toimintaperiaate
Dipoliantenni on yksi suosituimmista antennityypeistä, joita käytetään
radiotaajuusalueella. Dipoliantennien käytön suosio johtuu mm. sen rakenteen
yksinkertaisuudesta. Dipoliantennia voidaan käyttää yksittäisenä antennina tai useista
dipoliantenneista voidaan muodostaa antenniryhmiä.
Dipoliantenni muodostuu säteilevästä osasta, joka on yleensä katkaistu keskeltä
siten, että sen syöttöpiste on säteilevien osien keskikohdassa. Säteilevän osan pituus
vaikuttaa dipoliantennin ominaisuuksiin kuten impedanssiin ja lähtevän säteilyn
aallonpituuteen. [3] Kuvassa 2 on havainnollistava kuva dipoliantennin rakenteesta.

Kuva 2. Yksinkertainen dipoliantenni.
Dipoliantennissa syntyvä säteily voidaan havainnollisesti kuvata kahden suoran
häviöttömän siirtojohdon avulla. Varauksien liike siirtojohdoissa saa aikaan etenevät
virta-aallot. Kun virta-aallot saapuvat molempien johtojen päihin, ne kokevat
täydellisen heijastumisen eli 180° vaihesiirron. Heijastuneen ja etenevän aallon
yhdistyessä siirtojohdoissa, syntyy molemmissa johdoissa puhdas seisova
sinimuotoinen aalto. Molemmissa johdoissa virta-aallon vierekkäiset puolijaksot
kokevat 180° vaiheen muutoksen. Näin ollen kahdessa vierekkäisessä siirtojohdossa
etenevät virta-aallot ovat amplitudeiltaan samat, mutta vastakkaisissa vaiheissa. Kun
oletetaan, että siirtojohtojen välinen etäisyys toisistaan on pienempi kuin johdossa
etenevän aallon aallonpituus, niiden säteilemät kentät kumoavat toisensa. Kun
johtimien päät taitetaan siten, että ne ovat 90° kulmassa, voidaan olettaa että virran
jakauma pysyy siirtojohdoissa pääasiallisesti muuttumattomana. Tällöin johtimien
taitettujen osien seisovat aallot säteilevät vapaaseen tilaan. [2]
2.7. Puolen aallon dipoliantenni
Puolen aallon dipoliantenni on käytetyin versio dipoliantenneista. Nimensä mukaan
sen säteilevän osan pituus eli sähköinen pituus, on puolet siitä lähtevien radioaaltojen
aallonpituudesta. Puolen aallon dipoliantennin säteilevän osan pituus on siis λ/2,
jossa λ tarkoittaa radioaallon aallonpituutta. Tämä sähköinen pituus on lyhin, jota
voidaan käyttää dipoliantennille, että sen säteileviin osiin muodostuu edestakaisin
etenevä seisova aalto [4]. Antennin resonanssitaajuudella eli toimintataajuudella
tarkoitetaan taajuutta, jolloin säteilevässä osassa on seisova aalto. Puolen aallon
dipoliantenni koostuu kahdesta neljännesaallon mittaisesta säteilevästä osasta.
Jännitteen ja virran suuruudet vaihtelevat dipoliantennin säteilevässä osassa.
Tämä on seurausta säteilevään osaan muodostuvista seisovista aalloista. Säteilevän
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osan päissä on avoin piiri, jossa virta on nolla ja jännite suurimmillaan. Nämä suureet
muuttavat arvoaan sinimuotoisesti: kun jännite laskee, niin virta kasvaa. Näin ollen
virta saavuttaa maksimiarvon ja jännite minimiarvon neljännesaallon pituisen
etäisyyden päässä säteilevän osan päistä. Puolen aallon dipoliantennilla tämä piste
sijaitsee säteilevän osan keskikohdassa, tässä pisteessä impedanssi on pienimmillään,
jonka vuoksi keskikohtaan yleensä sijoitetaan syöttöpiste. [4] Kuva 3 esittää kuinka
jännitteen ja virran suuruudet muuttuvat antennin säteilevän osan seisovassa aallossa
ja kuvasta nähdään myös puolen aallon dipoliantennin mittasuhteet.

Kuva 3. Puolen aallon dipoliantennin virta- ja jänniteaaltojen aaltomuodot.
Puolen aallon dipoliantennin käytön suosio johtuu sen säteilyresistanssista, joka
on 73 Ω. Useasti käytössä olevien siirtojohtojen impedanssit ovat 50 tai 75 ohmia,
joka tekee puolen aallon dipoliantennin sovittamisesta siirtolinjaan helpohkoa. [2]
Puolen aallon dipoliantennilla säteilyresistanssi on samalla myös antennin
sisääntulon eli syöttöpisteen resistanssi, koska virran maksimi on syöttöpisteen
kohdalla. Antennin kokonaisimpedanssiin sisältyy myös reaktanssi. Reaktanssin
suuruus riippuu antennin sähköisestä pituudesta, puolen aallon dipoliantennilla
reaktanssi on j42.5 Ω. Näin ollen puolen aallon dipoliantennin sisääntulon
kokonaisimpedanssi on [2],
Zin = (73 + j42.5) Ω

(2)

Kaavasta (2) reaktanssi pitää saada minimoitua, jotta antenni saadaan sovitettua
syöttölinjaan. Reaktanssin minimointi voidaan tehdä esimerkiksi sovituspiirillä tai
lyhentämällä antennin pituutta kunnes reaktanssi katoaa. Antennin pituuden
lyhentäminen pienentää samalla myös säteilyresistanssia [1] ja kasvattaa antennin
säteilyn taajuutta.
Ideaalisen puolen aallon dipoliantennin säteilemän kentän maksimi on antennin
säteilevää osaa kohtisuorassa tasossa, ja säteilevän osan suuntaan on nollakohdat.
Ideaalitapauksessa puolen tehon keilanleveys on 78° ja suuntaavuus 1.64 (2.15 dB)
[1]. Suuntaavuus on yhtä suuri kuin vahvistus, jos kyseessä on häviötön antenni.
Käytännössä dipolin suuntakuvio poikkeaa jonkin verran teoreettisesta kuviosta
esimerkiksi johtimien paksuuden takia [1]. Kuva 4 havainnollistaa puolen aallon
dipoliantennin suuntakuviota sekä puolen tehon keilanleveyttä. Mittasuhteet kuvassa
4 ovat suuntaa-antavat.
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Kuva 4. Ideaalisen puolen aallon dipoliantennin polaarinen suuntakuvio.
Dipoliantenni on ympärisäteilevä antenni, eli sen suuntakuvio jakautuu tasaisesti
kaikkiin ilmansuuntiin ympyrän muotoisesti. Tämä on hyvä ominaisuus
vastaanotossa, kun halutaan ottaa vastaan monesta suunnasta saapuvia radioaaltoja,
mutta huono ominaisuus lähetyksessä, kun halutaan lähettää radioaaltoja tiettyyn
suuntaan.
2.8. Dipoliantenniryhmä
Dipoliantenniryhmä koostuu dipoliantennielementeistä. Elementtien määrä ryhmässä
riippuu antennin käyttökohteesta. Yksinkertaisimmat ja käytännöllisimmät
dipoliantenniryhmät
saadaan
asettelemalla
elementit
samalle
linjalle.
Dipoliantenniryhmien käyttö on suosittua, koska dipolielementeistä muodostetulla
antenniryhmällä voidaan saavuttaa hyvät suuntaavat ominaisuudet sekä antenni on
mahdollista rakentaa pieneen tilaan.
Yleensä dipoliantenniryhmissä käytetään identtisiä elementtejä, koska se helpottaa
esimerkiksi ryhmän säteilemän kokonaissähkökentän laskemista. Kun yhden
elementin säteilemä sähkökenttä E1 tunnetaan, voidaan laskea koko ryhmän
säteilemä sähkökenttä Et,
Et(total) = [E1(single element at reference point)] x [array factor]

(3)

Ryhmäkerroin (array factor) on funktio, johon vaikuttaa elementtien määrä,
geometrinen asettelu, elementtien koot, elementtien vaiheet ja elementtien etäisyydet
toisistaan. Ryhmäkerroin saadaan yksinkertaiseen muotoon, jos elementeillä on
identtiset amplitudit, vaiheet ja välimatkat toisiinsa. [2]
Useissa dipoliantenniryhmien käyttökohteissa on toivottua, että säteilyn maksimi
on ryhmän normaalin suunnassa. Jotta suunnittelu onnistuu, on yksittäisen elementin
ja ryhmäkertoimen molempien oltava suunnattu ryhmän normaalin suuntaiseksi.
Yksittäinen elementti saadaan suunnattua normaalin suuntaan huolellisella elementin
valinnalla. Ryhmäkerroin puolestaan saadaan normaalin suuntaiseksi elementtien

16
huolellisella geometrisella asettelulla. Usein halutaan myös, että ryhmällä on vain
yksi maksimi, jonka vuoksi elementtien välisen etäisyyden toisistaan pitäisi olla alle
yhden aallonpituuden. [2]
Dipoliantenneista tehtyä antenniryhmää voidaan käyttää esimerkiksi liikkuvissa
langattomissa tietoliikennejärjestelmissä, jotka vastaanottavat satelliiteista tulevia
radioaaltoja [5] ja tukiasemissa [5, 6]. TV-lähetysten vastaanottoantenneina
käytetään usein logaritmiperiodista dipoliantenniryhmää, joka koostuu erimittaisista
dipoleista [7].
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3. PROTOTYYPPI
Työssä rakennettiin kaksi tukiasema-antennin prototyyppiä. Ensin syöttöverkossa
testattiin diskreettiä tehonjakajaa ja sitten piirilevytehonjakajaa. Kuva 5 esittää miten
prototyypin suunnittelussa edettiin.

Kuva 5. Suunnittelun vaiheet ja eteneminen.
Työn ensimmäinen vaihe oli määritellä antennirakenteelle vaatimukset, tässä
työssä vaatimukset tulivat asiakkaalta. Sen jälkeen suunniteltiin alustava
antennirakenne, jolla vaatimukset voitaisiin saavuttaa. Seuraavana suunniteltiin
kokonaismekaniikka antennirakenteelle, eli rakenteen koko, käytettävät materiaalit ja
antennielementtien sijoittelu maatasona toimivan levyn päälle. Kun
kokonaismekaniikan suunnittelu saatiin valmiiksi, aloitettiin antennirakenteen
simuloinnit. Rakenteen simulointiin käytettiin CST (Computer Simulation
Technology) simulointiohjelmistoa. Simulointitulosten perusteella antennirakennetta
vielä optimoitiin, jotta sille asetetut vaatimukset saavutettiin simuloinneissa.
Kun simuloinneissa oli saavutettu vaatimukset, aloitettiin prototyypin
rakentaminen. Prototyypille mittaukset suoritettiin piirianalysaattorilla ja
mittauskammiolla. Piirianalysaattorilla mitattiin antennien sovitusta ja
mittauskammiossa säteilyominaisuuksia. Piirianalysaattorilla ja mittauskammiossa
saatuja mittaustuloksia verrattiin rakenteelle asetettuihin vaatimuksiin. Mikäli
mittaustulokset eivät vastanneet vaatimuksia, luotiin mittaustuloksien avulla
mitattuja arvoja vastaavat komponentit simulointiohjelmaan ja muokattiin rakennetta
siten, että vaatimukset saavutettiin. Simuloinnissa tehtyjen muutosten perusteella
tehtiin prototyypeille samat muutokset. Kun prototyyppien mittauksissa saavutettiin
rakenteelle asetetut vaatimukset, työ oli valmis.
Prototyypin suunnittelun ohessa suunniteltiin myös piirilevytehonjakaja antennien
syöttöverkkoon. Piirilevylle tuli pintaliitostehonjakaja, joka oli Mini-Circuits® -
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valmistajan malli SCN-2-27+. Komponentin tekninen kuvaus on esitelty liitteessä 1.
Tuotteen teknisestä kuvauksesta löytyi piirikaavio, jota käytettiin apuna piirilevyn
suunnittelussa.
3.1. Antennirakenteen vaatimukset
Antennin taajuusalue oli LTE B7 (Long Term Evolution Band 7)joka vastaa
taajuuskaistaa 2500 – 2690 MHz. Kaikki antennirakenteelle asetetut vaatimukset piti
saavuttaa tällä taajuuskaistalla. Antennin suuntakuviolle oli vaatimuksena, että
puolen tehon keilanleveys eli HPBW (Half-power Beamwidth) piti saada suunnattua
vertikaalitasossa 35° kulmaan ja horisontaalitasossa 70° kulmaan. Eli suuntakuviosta
piti saada kapea pystysuunnassa ja leveä vaakasuunnassa. Lisäksi antennin
suuntakuvion maksimi piti saada kohtisuoraan vertikaalitasoa vastaan. Antennin
vahvistuksen vaatimuksena koko taajuuskaistalla oli 7 dBi.
Yhden antennin ja antenniryhmien sovituksen vaatimuksena oli -10 dB.
Elementtien molemmilla antenneilla oli oma polarisaatio, ja molempien
polarisaatioiden
ristipolarisaation
erottelulle
XPD
(Cross-Polarization
Discrimination) oli minimi vaatimuksena -20 dB.
3.2. Antennirakenne ja syöttöverkko
Antennirakenteena oli antenniryhmä, johon kuului kaksi identtistä antennielementtiä.
Antennielementit juotettiin maatasona toimineen levyn päälle. Molemmat
antennielementit koostuivat kahdesta puolen aallon dipoliantennista, eli
kokonaisuudessaan rakenteessa oli neljä dipoliantennia. Kaikkien antennien
impedanssi oli 50 Ω. Tämän vuoksi kaikki muut käytetyt osat, eli tehonjakajat,
kaapelit ja liittimet olivat myös impedansseiltaan 50 Ω.
Elementtien
asettelemisessa
maatasolevylle
käytettiin
slant
45polarisaatiorakennetta, koska tämä on yleinen matkapuhelinverkkojen polarisaatio.
Slant 45-polarisaatio tarkoittaa, että yhden elementin antennit asetettiin kohtisuoraan
toisiaan vastaan ja ne muodostivat 45° kulman vertikaalisuunnassa, kun elementtiä
katsotaan ylhäältäpäin. Asettelemalla antennit näin elementtien antenneilla oli kaksi
polarisaatiota, +45° ja -45°. Kuva 6 esittää elementtien asettelua levyllä.
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Kuva 6. Antennielementtien asettelu levylle ja slant 45-polarisaatio.
Antennien syöttöverkossa tehonjakajat kytkettiin siten, että saman polarisaation
omaaviin antenneihin teho tuli samasta tehonjakajasta. Tehonjakajasta teho syötettiin
antennien syöttöpisteisiin, jotka olivat kullakin antennilla elementin alaosassa,
mahdollisimman lähellä maatasoa. Syöttöpisteestä nousi kuparinen siirtolinja
elementin yläosan säteilevään osaan.
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4. PROTOTYYPPIEN MITTAUKSET JA MITTAUSTEN
ANALYSOINTI
Ensin rakennettiin prototyyppi, jonka syöttöverkossa käytettiin diskreettejä
tehonjakajia. Tällä rakenteella saatuja tuloksia verrattiin prototyyppiin, jonka
syöttöverkossa käytettiin piirilevylle liitettyjä tehonjakajia. Diskreetteinä
tehonjakajina käytettiin Mini-Circuits® valmistajan tehonjakajaa ZX10-2-442-S+,
jonka tekniset tiedot on esitetty liitteessä 2. Diskreetit tehonjakajat olivat
impedansseiltaan 50 Ω ja niiden toimintataajuusalue oli 1 550 – 4 400 MHz. Kuvassa
7 on syöttöverkossa käytetty diskreetti tehonjakaja.

Kuva 7. Diskreetti tehonjakaja.

4.1. Yhden antennin sovitus
Aluksi levyyn juotettiin yksi elementti kiinni, ja molempiin elementin antenneihin
juotettiin syöttölinjat, joiden syöttöportit tuli levyn päähän. Syöttöportit olivat SMA
(SubMiniature version A)-tyyppiset liittimet. Syöttölinjat levyn päällä olivat
koaksiaalijohtoa, joiden ulkovaipat olivat kuparia.
Ensimmäisenä mitattiin yhden antennin sovitus. Mittauksessa havaittiin, että
antennin resonanssi oli vaaditulla taajuuskaistalla. Antennin sovitus vaaditulla
taajuuskaistalla oli hieman alle vaatimusten eli alle -10 dB:n. Kaistan alarajalla eli
taajuudella 2 500 MHz sovitus oli -9,2997 dB ja kaistan ylärajalla eli taajuudella
2 700 MHz sovitus oli -9,0533 dB. Kuvassa 8 on piirianalysaattorilla saadut
mittaustulokset.
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Kuva 8. Yhden dipoliantennin sovitus.

4.1.1. Yhden antennin sovituksen optimointi
Sovituksen
parantamiseksi
antennin
mittaustulokset
otettiin
talteen
piirianalysaattorista ja niiden pohjalta luotiin antennia vastaava komponentti
simulointiohjelmaan. Simulointiohjelmana käytettiin AWR Microwave studio ohjelmistoa. Simuloinnissa kytkettiin antennin kanssa sarjaan kela ja rinnan maata
vasten kondensaattori. Kelan ja kondensaattorin arvoja muuttamalla koitettiin saada
sovitus vastaamaan vaatimuksia. Sovitus saatiin vastaamaan vaatimuksia, kun
käytettiin 0,7 nH kelaa ja 1,2 pF kondensaattoria. Simuloinneissa käytetyt kela,
kondensaattori ja johtimet olivat ideaalisia, joten ne eivät aiheuttaneet tehohäviöitä.
Kuvassa 9 on simuloinnissa käytetty piiri.
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Kuva 9. Yhden dipoliantennin sovituksen optimointiin käytetty piiri.
Simuloinneissa saatiin yhden antennin sovitukseksi taajuuskaistan alarajalla 10,62 dB ja ylärajalla -10,84 dB. Kuvassa 10 on simuloinnissa saatu sovitus.

Kuva 10. Simuloinneissa saatu sovitus yhdelle dipoliantennille.
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4.2. Syöttöverkossa diskreetti tehonjakaja
Kun yhden antennin sovitus saatiin vaatimusten tasolle, juotettiin levyyn toinen
elementti kiinni ja aloitettiin antenniryhmien mittaukset. Saman polarisaation
omaavat antennit kytkettiin samaan tehonjakajaan. Tehonjakajien ulostuloista teho
kytkettiin antennien syöttöportteihin erillisillä koaksiaalijohtimilla, joiden
ulkovaippa oli punottu ja liittimet olivat SMA-tyyppiset. Oli tärkeää, että käytetyt
johtimet olivat yhtä pitkiä, ettei syöttöverkossa aiheudu vaihe-eroa. Vaihe-ero
kääntää suuntakuviota, joka ei tässä tapauksessa ollut toivottua.

4.2.1. Antenniryhmien sovitus
Antenniryhmien mittauksissa havaittiin, että ryhmän sovitus oli parempi verrattuna
yhden antennin sovitukseen. Sovituksen paranemisen epäiltiin johtuvan
tehohäviöistä, jotka aiheutuivat punotuissa koaksiaalijohtimissa. Antenniryhmän,
jonka antennien polarisaatio oli -45°, sovitus oli vaaditun taajuuskaistan alarajalla 15,828 dB ja ylärajalla -20,112 dB. Vaaditulla taajuuskaistalla sovituksen arvossa oli
vaihtelua, mutta se ei alittanut vaatimustasoa. Taajuuskaistan ulkopuolella havaittiin
useita resonanssipiikkejä, joiden epäiltiin johtuvan myös punotuista
koaksiaalijohtimista. Kuvassa 11 mitattu sovitus on keltainen käyrä.

Kuva 11. Sovitus -45° polarisaation antenniryhmälle.
Seuraavaksi mitattiin sovitus antenniryhmälle, jonka antennien polarisaatio oli
+45°. Vaaditun taajuuskaistan alarajalla sovitus oli -15,131 dB ja ylärajalla -14,179
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dB. Sovitus vastasi vaatimuksia ja resonanssi oli oikealla taajuudella, mutta tässäkin
mittauksessa havaittiin resonanssipiikkejä taajuuskaistan ulkopuolella. Kuvassa 12
mitattu sovitus on keltainen käyrä.

Kuva 12. Sovitus +45° polarisaation antenniryhmälle.

4.2.2. Antenniryhmien sovituksen varmennus
Seuraavaksi haluttiin varmistaa, että ryhmän sovituksen paraneminen ja
resonanssipiikit toivotun taajuuskaistan ulkopuolella johtuivat koaksiaalijohtimista,
joilla teho kytkettiin tehonjakajilta antenneihin. Sen vuoksi mitattiin antenniryhmien
sovitukset ilman tehonjakajia, ja luotiin mittaustulosten perusteella ryhmiä vastaavat
komponentit simulointiohjelmaan. Toisessa lohkossa oli -45° polarisaation antennit
ja toisessa oli +45° polarisaation antennit. Simuloinnissa käytettiin ideaalisia
Wilkinsonin tehonjakajia ja ideaalisia kaapeleita. Kun käytettiin ideaalisia
tehonjakajia ja johtimia, saatiin selville ryhmän sovitus ilman tehonjakajissa ja
johtimissa aiheutuvia tehohäviöitä. Kuvassa 13 on simuloinnissa käytetty piiri.
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Kuva 13. Antenniryhmän simuloinnissa käytetty lohkokaavio.
Simulointituloksista havaittiin, että sovitus huononi verrattuna mitattuihin
arvoihin, jossa tehonjakajat olivat kytketty punotuilla koaksiaalijohtimilla
antenneihin. Simulointitulosten perusteella varmistettiin epäilys, että sovituksen
paraneminen johtui punotuissa koaksiaalijohtimista tapahtuvista tehohäviöistä.
Simuloinnissa saatiin +45° polarisaation antennien sovitukseksi taajuuskaistan
alarajalla -11,83 dB ja ylärajalla -10,29 dB. Sovitukseksi -45° polarisaation
antenneille saatiin taajuuskaistan alarajalla -9,80 dB ja ylärajalla -10,49 dB. Kuvassa
14 on simuloinnin tulokset ideaalisilla kaapeleilla ja tehonjakajilla.
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Kuva 14. Antenniryhmien sovitus ideaalisilla kaapeleilla ja tehonjakajilla.
Käytännössä diskreettejä tehonjakajia käytettäessä oli pakko käyttää erillisiä
kaapeleita, joilla teho kytkettiin tehonjakajilta antenneihin, koska tehonjakajan portit
olivat SMA-liitin tyyppiset. Tämän vuoksi oltiin tyytyväisiä näihin tuloksiin ja
siirryttiin mittaamaan antennin säteilyominaisuuksia mittauskammiolla.
4.2.3. Säteilytehokkuus
Kun
antennirakenteen
sovitus
saatiin
vaaditulle
tasolle,
aloitettiin
säteilyominaisuuksien mittaukset mittauskammiossa. Kuvassa 15 on mittauksissa
käytetty mittauskammio.
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Kuva 15. Satimo Stargate 64 mittauskammio.
Levy, jolla antennirakenne oli, kiinnitettiin oikeaa tukiasemaa mallintavaan
alumiiniseen runkoon, jolloin mittausjärjestely vastasi todellista käyttötilannetta.
Rungon mitat olivat (pituus × leveys × korkeus) 500mm × 170mm × 145mm. Runko
asetettiin mittauskammion keskellä olevan pylvään päälle, ja mittaukset suoritettiin.
Kuvassa 16 on tukiasemarunko, johon antennirakenne asetettiin.

Kuva 16. Alumiininen tukiasemarunko.
Antennin kokonaissäteilytehokkuus kertoi, kuinka paljon antenneille syötetystä
tehosta antenni säteili. Toisin sanoen kokonaissäteilytehokkuus kertoo, kuinka paljon
syötetystä tehosta häviää mm. metallisista osista johtuen. Mittauksissa huomattiin,
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että säteilytehokkuus vaihteli vaaditulla taajuuskaistalla 57 – 64 %:n välillä.
Tehohäviöt johtuivat suurimmaksi osin liittimistä ja pitkistä punotuista kaapeleista,
jotka oli kytketty tehonjakajista antenneihin sekä käsin tehdyistä juotoksista.
Säteilytehokkuus mitattiin molemmille antenniryhmille, joiden välillä ei havaittu
merkittäviä eroja. Kuvassa 17 on kokonaissäteilytehokkuuden mittaustulokset,
kuvassa käyrä S11 on -45° polarisaation antenniryhmä ja käyrä S22 on +45°
polarisaation antenniryhmä.

Kuva 17. Antenniryhmien kokonaissäteilytehokkuus diskreeteillä tehonjakajilla.

4.2.4. Vahvistus
Seuraavaksi tarkasteltiin antennin vahvistusta vaaditulla taajuuskaistalla. Vahvistus
mitattiin myös molemmille antenniryhmille, eikä niiden välillä havaittu merkittäviä
eroja. Vahvistukselle vaatimuksena oli 7 dBi, ja mitatut vahvistukset vaihtelivat
kaistalla 9,0 – 9,7 dBi:n välillä. Kuvassa 18 on mitattu vahvistus taajuuskaistalla,
kuvassa käyrä S11 on -45° polarisaation antenniryhmä ja käyrä S22 on +45°
polarisaation antenniryhmä.

Kuva 18. Antenniryhmien vahvistus diskreeteillä tehonjakajilla.
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4.2.5. XPD
Seuraavaksi tarkasteltiin antennien ristipolarisaation erottelua. Ristipolarisaation
erottelulla mitataan kuinka paljon antenni säteilee tehoa sen pääpolarisaatiolle
kohtisuoraan suuntaan. Ristipolarisaation erottelulle oli vaatimuksena 20 dB.
Ristipolarisaation erottelu mitattiin myös molemmille antenniryhmille, ja
mittaustuloksissa havaittiin että ristipolarisaation erottelu oli vaaditulla tasolla koko
taajuuskaistalla. XPD:n arvo vaihteli kaistalla välillä 22,5 – 41,3 dB. Kuvassa 19 on
prototyypin XPD:n mittaustulokset, kuvassa käyrä S11 on -45° polarisaation
antenniryhmä ja käyrä S22 on +45° polarisaation antenniryhmä.

Kuva 19. Antenniryhmien XPD diskreeteillä tehonjakajilla.

4.2.6. Suuntakuvio
Lopuksi tarkasteltiin prototyypin suuntakuviota vertikaali- ja horisontaalitasoissa.
Suuntakuviot antenniryhmillä olivat lähes samanlaiset. Vertikaalitasossa -45°
polarisaation antenniryhmän suuntakuvion HPBW oli kulmassa 34,61°, eli lähellä
vaadittua kulmaa 35°. Kuvassa 20 on mittauskammiolla saatu suuntakuvio
vertikaalisuunnassa. Kuvassa HPBW on punaisen ja vihreän plusmerkin väliin
jäävän käyrän suunnassa, kuvasta nähdään myös että suuntakuvion maksimi on
kohtisuorassa vertikaalitasoa vastaan, joka oli myös yksi vaatimuksista.
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Kuva 20. Vertikaalitason suuntakuvio diskreeteillä tehonjakajilla.
Horisontaalitasossa -45° polarisaation antenniryhmän suuntakuvion HPBW oli
68.16°, joka oli lähellä vaadittua 70° kulmaa. Kuvassa 21 on horisontaalitason
suuntakuvio. Kuvassa HPBW on punaisen ja vihreän plusmerkin väliin jäävän
käyrän suunnassa.

Kuva 21. Horisontaalitason suuntakuvio diskreeteillä tehonjakajilla.

4.3. Syöttöverkossa piirilevytehonjakaja
Seuraavaksi rakennettiin uusi prototyyppi, joka oli rakenteeltaan samanlainen
ensimmäisenä rakennettu prototyyppi, mutta nyt syöttöverkossa käytettiin
piirilevytehonjakajaa. Piirilevylle tullut tehonjakaja oli Mini-Circuits® -valmistajan
malli SCN-2-27+. Tehonjakajan toiminta taajuusalue oli 2 225 – 2 700 MHz.
Tehonjakaja ja 100 Ω:n vastus juotettiin piirilevylle SMD (Surface Mount Device)-
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uunissa. Vastus juotettiin levyn ulostuloporttien väliin, jolloin molemmissa porteissa
näkyi 50 Ω:n resistanssi. Kuvassa 22 on piirilevytehonjakaja.

Kuva 22. Piirilevytehonjakaja.
Levyn alaosaan kytkettiin tuleva teho ja levyn vasemmalla ja oikealla reunalla ovat
portit, jotka kytkettiin antenneihin. Piirilevytehonjakajan kytkennöissä käytettiin
koaksiaalikaapeleita, joiden ulkovaipat olivat kuparia. Kaapelit juotettiin levyyn
suoraan kiinni, eli erillisiä liittimiä ei tarvittu.
4.3.1. Piirilevytehonjakajan validointi
Ennen kuin piirilevytehonjakajia voitiin käyttää prototyypin syöttöverkossa, oli
varmistettava, että ne toimivat toivotulla tavalla. Piirilevyyn juotettiin SMA-liittimet
kiinni ja mitattiin aluksi jokaisen portin sovitus, eli mitattiin porteista takaisin
heijastuva teho. Mittauksissa havaittiin, että ulostuloporttien sovitukset olivat lähes
samat. Vaaditun taajuuskaistan alarajalla ulostuloporttien sovitus oli noin -18 dB ja
ylärajalla noin – 16 dB. Summaportin, eli portin johon tuleva teho kytkettiin, sovitus
oli taajuuskaistan alarajalla noin -14,8 dB ja ylärajalla -12,6 dB. Kuvassa 23 käyrä
S11 (keltainen) on summaportin sovitus ja ulostuloporttien sovitukset ovat käyrät
S22 (sininen) ja S33 (violetti).
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Kuva 23. Piirilevytehonjakajan porttien sovitukset.
Seuraavaksi mitattiin porttien väliset isolaatiot. Ideaalitilanteessa summaportin ja
ulostuloporttien välinen isolaatio on -3 dB, jolloin tuleva teho jakaantuisi tasan
puoliksi ulostuloportteihin. Käytännössä tapahtuu kuitenkin tehohäviötä johtuen
muun muassa materiaaleista. Mittauksissa mitattiin summaportin ja toisen
ulostuloportin väliseksi isolaatioksi vaaditun taajuuskaistan alarajalla -3,40 dB ja
ylärajalla -3,48 dB. Summaportin ja toisen ulostuloportin välinen isolaatio oli
taajuuskaistan alarajalla -3,66 dB ja ylärajalla -3,82 dB. Ulostuloporttien välinen
isolaatio oli taajuuskaistan alarajalla -22,771 dB ja ylärajalla -20,02 dB. Kuvassa 24
käyrät S21 (keltainen) ja S31 (sininen) ovat summaportin ja ulostuloporttien väliset
isolaatiot ja käyrä S32 (violetti) on ulostuloporttien välinen isolaatio.
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Kuva 24. Piirilevytehonjakajan porttien väliset isolaatiot.
Piirilevytehonjakajan porttien sovituksiin ja isolaatioihin oltiin tyytyväisiä, joten
sen voitiin todeta mittausten perusteella toimivan toivotulla tavalla.

4.3.2. Antenniryhmien sovitus
Antenniryhmät olivat rakenteeltaan samanlaiset, mutta niiden sovituksessa oli pieniä
eroja, jotka aiheutuivat mm. materiaalien epäideaalisuuksista. Mittauksissa -45
polarisaation antenniryhmällä saatiin sovituksesi vaaditun taajuuskaistan alarajalla 12,162 dB ja ylärajalla -19,461 dB. +45 polarisaation antenniryhmälle mitattiin
sovitukseksi taajuuskaistan alarajalla -11,710 dB ja ylärajalla -15,541 dB.
Molempien antenniryhmien sovitukset toteuttivat -10 dB:n vaatimuksen, joten
saatuihin tuloksiin voitiin olla tyytyväisiä. Kuvassa 25 käyrä S11 (keltainen) on -45°
polarisaation omaavan antenniryhmän sovitus ja käyrä S22 (sininen) on +45°
polarisaation antenniryhmän sovitus.
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Kuva 25. Antenniryhmien sovitukset piirilevytehonjakajilla.

4.3.3. Säteilytehokkuus
Kun antenniryhmien sovitukset toteuttivat vaatimukset, niin aloitettiin
mittauskammiomittaukset.
Aluksi
mitattiin säteilytehokkuus
molemmille
antenniryhmille. Mittauksissa saatu kokonaissäteilytehokkuus oli hieman parempi
portille S22, joka oli -45° polarisaation antenniryhmä. Säteilytehokkuus vaaditulla
taajuuskaistalla vaihteli 68 – 81 % välillä. Portin S11 säteilytehokkuus, eli +45°
polarisaation antenniryhmän, vaihteli taajuuskaistalla 64 -75 % välillä. Kuvassa 26
on molemmille antenniryhmille mitatut säteilytehokkuudet, kuvassa käyrä S11 on
+45° polarisaation antenniryhmä ja käyrä S22 on -45° polarisaation antenniryhmä.
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Kuva 26. Antenniryhmien kokonaissäteilytehokkuus piirilevytehonjakajilla.

4.3.4. Vahvistus
Seuraavaksi mitattiin antennin vahvistus vaaditulla taajuuskaistalla. Vahvistus
mitattiin molemmille antenniryhmille, eikä vahvistuksessa ollut merkittäviä eroja
ryhmien välillä. Vahvistuksen arvot vaihtelivat taajuuskaistalla 9,1 – 10,3 dBi:n
välillä, joten 7 dBi:n vahvistusvaatimus saavutettiin. Kuvassa 27 on antenniryhmien
vahvistukset, kuvassa käyrä S11 on +45° polarisaation antenniryhmä ja käyrä S22 on
-45° polarisaation antenniryhmä.

Kuva 27. Antenniryhmien vahvistus piirilevytehonjakajilla.
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4.3.5. XPD
Seuraavaksi mitattiin antenniryhmien XPD. Mittaukset suoritettiin molemmille
antenniryhmille, ja molemmilla antenniryhmillä saavutettiin -20 dB:n vaatimus. XPD
vaihteli 23,9 – 31,9 dB:n välillä. Antenniryhmien välillä XPD:n arvossa ei ollut
merkittäviä eroja. Kuvassa 28 on mitattu XPD vaaditulla taajuuskaistalla, kuvassa
käyrä S11 on +45° polarisaation antenniryhmä ja käyrä S22 on -45° polarisaation
antenniryhmä.

Kuva 28. Antenniryhmien XPD piirilevytehonjakajilla.

4.3.6. Suuntakuvio
Lopuksi tarkasteltiin vielä antenniryhmien suuntakuviot vertikaali- ja
horisontaalitasossa. Suuntakuviot mitattiin molemmille antenniryhmille ja ne olivat
molemmilla ryhmillä lähes samanlaiset. Vertikaalitasossa -45° polarisaation
antenniryhmän suuntakuvion HPBW oli suunnassa 33,78°, joka lähellä 35°
vaatimusta. Kuvassa 29 on antenniryhmän suuntakuvio.
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Kuva 29. Vertikaalitason suuntakuvio piirilevytehonjakajilla.
Samalle antenniryhmälle mitattu horisontaalitason suuntakuvion HPBW oli 83,81°
kulmassa. Tämä ylitti hieman 70° kulman vaatimuksen, mutta ylitys ei tässä
tapauksessa haitannut.
Kuvassa 30 on horisontaalitason suuntakuvio -45°
polarisaation antenniryhmälle.

Kuva 30. Horisontaalitason suuntakuvio piirilevytehonjakajilla.
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5. YHTEENVETO
Työssä rakennettiin kaksi samanlaista tukiasema-antennin prototyyppiä.
Prototyyppien antennirakenne koostui kahdesta antennielementistä. Molemmat
antennielementit sisälsivät kaksi samanlaista dipoliantennia. Elementtien antennit
aseteltiin siten, että molemmilla elementin antenneilla oli oma polarisaatio. Saman
polarisaation omaaviin antenneihin kytkettiin teho samasta tehonjakajasta, jolloin ne
muodostivat antenniryhmän. Työssä vertailtiin kahden eri tehonjakajatyypin
vaikutusta antennin sovitukseen sekä säteilyominaisuuksiin. Tehonjakajina käytettiin
diskreettiä tehonjakajaa ja piirilevytehonjakajaa.
Mittauksissa havaittiin että tehonjakajien vaikutukset antennin ominaisuuksiin
olivat hyvin samankaltaiset. Piirilevytehonjakajalla saatiin parempi säteilytehokkuus,
jonka vuoksi myös antennin vahvistus oli parempi. Työn tuloksiin oltiin tyytyväisiä,
koska työn tärkein osa oli varmistaa piirilevytehonjakajan toimivuus ja käytettävyys
antenniryhmän syöttöverkossa. Piirilevytehonjakajien käyttö antenniryhmän
syöttöverkossa on kustannustehokkaampi ratkaisu verrattuna diskreetin tehonjakajan
käyttöön. Lisäksi piirilevytehonjakajaa käyttämällä vältytään erillisten liittimien
käytöltä tehonjakajan ja antennin syöttöportin välillä, joka vähensi tehohäviöitä.
Samalla pienenee myös johtimien pituus, jolla havaittiin olevan vaikutusta
antenniryhmän sovitukseen. Piirilevytehonjakaja on myös fyysiseltä kooltaan
pienempi verrattuna diskreettiin tehonjakajaan, joka voi olla ratkaiseva tekijä, kun
valitaan käytettäviä osia antennirakenteeseen.
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