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TIIVISTELMÄ 

 

Tässä työssä toteutetaan korkeatehoinen asymmetrinen Doherty-vahvistin. 

Doherty-vahvistimen täytyy toimia 2110 MHz – 2170 MHz taajuusalueella ja 

kyetä vahvistamaan LTE (Long Term Evolution)-signaalia täyttäen 3GPP 

(Third Generation Partnership Project) spesifikaation asettamat vaateet. 

Työssä keskitytään erityisesti hyötysuhteen ja 3 dB:n kompressiotehon 

optimoimiseen muita vahvistimen parametreja oleellisesti heikentämättä. 

 

Vahvistimen toteutukseen käytettiin Keysightin ADS-simulointiohjelmaa ja 

transistorivalmistajan ADS-komponenttimallia. Doherty-vahvistin rakennettiin 

askel askeleelta toimintapisteiden valinnasta lopulliseen rakenteeseen. 

Simulointivaihe sisältää DC-simuloinnit, main- ja peak-vahvistimien tulon- ja 

lähdönsovitukset, Doherty-vahvistimen lähdön tehonsummauksen sekä tulon 

tehon jaon ja vaiheistuksen. Lopuksi vahvistin siirrettiin prototyyppilevylle ja 

sen suorituskyky mitattiin CW (Continuous Wave)- ja LTE-signaalilla. 

Vahvistimen linearisoitavuutta tutkittiin myös esisärötyksellä. 

 

Simuloitu vahvistin ja valmistettu levy eivät vastanneet suorituskyvyltään 

toisiaan täysin. Simulaatioilla onnistuttiin kuitenkin tuottamaan ensimmäinen 

prototyyppilevy, joka oli suorituskyvyltään tarpeeksi lähellä toimivaa 

kokonaisuutta. Simulaatiopenkin avulla prototyyppilevyä viritettiin kohti 

toimivaa rakennetta ja lopputuloksena onnistuttiin toteuttamaan 

prototyyppilevyllä toimiva vaatimukset täyttävä vahvistin. 

 

Avainsanat: tehovahvistin, Doherty, LDMOS, hyötysuhde, piikkiteho. 
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ABSTRACT 

 

In this thesis, high power asymmetric Doherty amplifier was designed. Doherty 

amplifier operates 2110 MHz – 2170 MHz band and is able to amplify LTE 

(Long Term Evolution) signal fulfilling 3GPP (Third Generation Partnership 

Project) specifications. Focus is especially on the efficiency and 3 dB 

compression power while maintaining other requirements of the amplifier. 

 

Amplifier is designed using Keysight’s ADS simulation tool and transistor 

vendor’s ADS component model. Doherty amplifier will be constructed step by 

step from setting the operating points of the device to the final amplifier. 

Simulation phase includes DC simulations, main and peak amplifier input and 

output matchings, Doherty amplifier input power division and Doherty 

amplifier output combining network. After simulation phase, Doherty amplifier 

is implemented on prototype board and its performance is measured with CW 

(Continuous Wave) and LTE signals. Linearity of the amplifier is also studied 

with predistorter. 

 

Simulated and implemented amplifiers weren’t fully matching each other in 

performance. However, the simulator enabled the production of the first 

prototype board which performance was close enough to final design. Prototype 

board was then tuned towards working design with the aid of simulator. As a 

result specification fulfilling amplifier was created. 

 

Key words: Power amplifier, Doherty, LDMOS, efficiency, peak power. 
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1. JOHDANTO 

 

Neljännen sukupolven matkapuhelinjärjestelmän 4G:n tarkoituksena on kasvattaa 

tiedonsiirtokapasiteettia ja erinäisten palveluiden laatua 3G-tekniikkaan verrattuna. 

4G perustuu OFDM- eli ortogonaalitaajuusjakomultipleksointitekniikkaan. Kyseinen 

signaali ei ole vakioverhokäyräinen, joten käytetyn signaalivahvistimen on oltava 

mahdollisimman lineaarinen ja sillä on oltava hyvä hyötysuhde laajalla 

amplitudialueella. 

 

Tehovahvistinta käytetään tukiasemissa signaalin vahvistamiseen 

signaalinkäsittelyn mahdollistavalle tasolle. Vahvistimen suunnittelua ajavat kolme 

päätoimintaehtoa: särönmuodostuminen, hyötysuhde ja lähtöteho. Lineaarinen 

vahvistin tuottaa tasaisen vahvistuksen kaistalla, mutta omaa tyypillisesti huonon 

hyötysuhteen. Toisaalta, jos keskitytään liikaa vahvistimen hyötysuhteeseen, 

päädytään vahvistimeen, joka säröttää signaalia aiheuttaen tälle huonon amplitudi- ja 

vaihekäyttäytymisen. Tämä puolestaan näkyy signaalin leviämisenä viereisille 

taajuuskaistoille. Tehovahvistin määritteleekin suurilta osin koko lähetinrakenteen 

lineaarisuuden. Tärkeintä onkin löytää yllämainituille parametreille tasapaino, jolla 

päästään tuotespesifikaatioissa määriteltyihin rajoihin. Vahvistin on myös 

suunniteltava ennalta määriteltyyn tilaa, mikä omalta osaltaan rajoittaa toteutusta.  

 

Tässä työssä suunniteltiin pääteaste 2110 MHz – 2170 MHz taajuuskaistalla 

toimivalle, LTE-signaalia tukevalle tehovahvistimelle. Pääteaste toteutettiin 

käyttämällä asymmetrista Doherty-rakennetta, jossa vahvistimen toinen haara on 

mitoitettu suuremmalle teholle. Suunnitteluvaiheessa on yritetty optimoida laitteen 

hyötysuhdetta pitämällä vahvistus, maksimilähtöteho ja lineaarisuus vaatimusten 

mukaisena. Valmista toteutusta vertaillaan simulointeihin, jolloin päästään tutkimaan 

simulaattorin hyötyjä suunnitteluvaiheessa. 

 

Kappale 2 sisältää tehovahvistimen teoriaosuuden. Tämä pitää sisällään 

esimerkiksi vahvistimien eri toimintaluokat ja niiden hyötysuhteet. Kappaleessa 3 

käydään läpi käytetyn LDMOS (Lateral Diffused Metal Oxide Semiconductor)-

transistorin rakenne, erilaisia Doherty-vahvistinrakenteita sekä toteutetun 

vahvistimen vaatimukset. Teoria osiossa käsitellään myös asymmetrisen- ja 

symmetrisen Doherty-vahvistimen hyötyjä ja haittoja. Kappale 4 sisältää Doherty-

vahvistimen mitoituksen ja simulointitulokset askel askeleelta. Myös 

transistorimallin kannalta oleelliset asiat on esitelty tässä kappaleessa. Varsinaiset 

mittaustulokset esitellään kappaleessa 5. Kappaleessa 6 pohdiskellaan edellisissä 

kappaleissa esiteltyä asiaa, kuten simulointien ja mittadatan eroja, työn hankaluuksia 

ja mahdollisia parannuksia. Yhteenveto löytyy kappaleesta 7. 
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2. TEHOVAHVISTIMEN PERUSTEET 

2.1. Toimintaluokat 

Vahvistimet jaetaan eri toimintaluokkiin toimintapisteensä ja johtavuuskulmansa 

perusteella. Johtavuuskulmalla tarkoitetaan sitä osaa tulosignaalin jaksosta, jolla 

käytetty transistori on aktiivinen ja kuluttaa tehoa. Suuremmalla johtavuuskulmalla 

saadaan aikaan lineaarisempi vahvistin hyötysuhteen kustannuksella. Tämän työn 

kannalta oleelliset luokat ovat A, B, AB ja C, joten tarkastelu rajoitetaan niihin.[2] 

 

Vahvistin toteutetaan yleensä käyttämällä bipolaaritransistoria tai MOSFET:iä. 

MOSFET:n tapauksessa käytetään yleensä yhteislähdekytkentää (common source). 

Tällöin transistorin kannalle tuleva signaali vahvistuu transistorin nielulle.  

 

 

Figure 1. Yhteislähdekytkentä. 

 

A-luokan vahvistin on yleisin vahvistin yksinkertaisen rakenteensa vuoksi. 

Vahvistimen toimintapiste asetetaan transistorin lineaariselle alueelle. A-luokan 

vahvistimella onkin toimintaluokista paras lineaarisuus, ja sen johtavuuskulma on 

360°. Transistori ei milloinkaan mene cut-off –tilaan, joten virtaa kulutetaan 

silloinkin kun signaalia ei vahvisteta. Vahvistimella onkin huono hyötysuhde, 

maksimissaan 50 %, ja se laskee neliöllisesti tuloamplitudin pienetessä. Tämän 

vuoksi rakennetta ei käytetä suuritehoisissa sovelluksissa. 
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Figure 2. A-luokan vahvistin 

 

B-luokan vahvistimelle toimintapiste on asetettu siten, että vahvistin ei ole 

aktiivisella alueella DC-tilanteessa. Vahvistin kuluttaa tehoa vain silloin, kun tulossa 

olevan signaalintaso on asetetun toimintapisteen yläpuolella. Tällä tavoin saadaan 

nostettua vahvistimen hyötysuhdetta lineaarisuuden kustannuksella, sillä vahvistin 

kykenee toistamaan signaalista maksimissaan vain toisen puolijakson. B-luokan 

vahvistimen maksimi hyötysuhde on 78,5 %:ia ja johtavuuskulma noin 180°:ta.  

 

 

Figure 3. B-luokan vahvistin 

 

AB-luokka on nimensä mukaisesti kompromissi A- ja B-luokan väliltä. 

Toimintapiste on asetettu siten, että transistorin säilyy aktiivisen alueen alarajalla 

DC-toimintapisteessä. Vahvistin siis kuluttaa virtaa DC-toimintapisteessä, mutta 

huomattavasti vähemmän kuin A-luokan tapauksessa. Tällä tavalla pyritään 
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hakemaan tasapaino A-luokan lineaarisuuden ja B-luokan hyötysuhteen väliltä. AB-

luokan johtavuuskulma on 180° ja 360°:een väliltä ja maksimi hyötysuhde 50 % ja 

78,5 %:in väliltä.  

 

 

Figure 4. AB-luokan vahvistin 

 

C-luokan vahvistimen toimintapiste on puolestaan asetettu selvästi B-luokan 

toimintapisteen alapuolelle. Vahvistin ei siis kuluta DC-tilanteessa ollenkaan virtaa 

ja johtavuuskulma on selvästi alle 180°:ta. Toimintaluokka onkin käsitellyistä 

toimintaluokista kaikkein epälineaarisin omaten kuitenkin parhaan hyötysuhteen, 

tyypillisesti noin 80 %. C-luokan vahvistinta käytetään RF-tehovahvistimessa 

signaalin piikkitehojen toistamiseen. 

 

 

Figure 5. C-luokan vahvistin 
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2.2. Hyötysuhde 

Hyötysuhteella tarkoitetaan suhdetta, jolla otettu energia muunnetaan haluttuun 

muotoon. Tämä on yksi tehovahvistimen suunnittelun tärkeimmistä parametreista, 

sillä käytetyt virrat voivat olla hyvinkin suuria. Tällöin pienelläkin hyötysuhteen 

parantamisella voidaan pienentää vahvistimen tehonkulutusta ja tätä kautta 

lämpökuormaa. Hyötysuhteen kuvaamiseen käytetään usein nieluhyötysuhdetta ɳ ja 

PAE:ta.  

 

Nieluhyötysuhteesta puhutaan silloin, kun pääosa käytetystä DC-tehosta syötetään 

FET-transistorin nielulle (Drain). Tällä tarkoitetaan suhdetta, jolla transistorin ottama 

DC-teho muunnetaan RF-tehoksi. Nieluhyötysuhteen tunnus on 

 

ɳ =
𝑃𝐿

𝑃𝐷𝐶
 , 

(1) 

missä 

 𝑃𝐿 on RF-lähtöteho ja 

 𝑃𝐷𝐶 on DC-tuloteho. 

 

PAE:lla (Power Added Efficiency) tarkoitetaan hyötysuhdetta, jossa tulosignaalin 

teho on otettu huomioon. 

 

𝑃𝐴𝐸 =
𝑃𝐿 − 𝑃𝐼𝑁 

𝑃𝐷𝐶
 , 

(2) 

missä 

 𝑃𝐼𝑁 on tulosignaalin teho. 

 

Vaihtoehtoisesti voidaan puhua myös kokonaishyötysuhteesta 

 

ɳ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑃𝐿

𝑃𝐷𝐶 + 𝑃𝐼𝑁
 

(3) 

 

Useimmiten vahvistinrakenne koostuu useasta kaskadiin kytketystä 

vahvistinasteesta. Tällöin vahvistimen hyötysuhde voidaan laskea seuraavasti: 

 

ɳ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
1

(
1

ɳ1𝐺2𝐺3. . . 𝐺𝑛
+

1
ɳ2𝐺3𝐺4. . . 𝐺𝑛

+ ⋯ +
1

ɳ𝑛
)

 , 
(4) 

 

missä 

 ɳ𝑛 on N:en asteen hyötysuhde ja 

 𝐺𝑛 on N:en asteen vahvistus. 

 

Tästä nähdään, että vahvistimen viimeinen aste dominoi koko vahvistinrakenteen 

hyötysuhdetta. 
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2.3. Linearisuus 

Yleisessä tapauksessa vahvistinta voidaan mallintaa seuraavasti: 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑡) = 𝑎0 + 𝑎1 ∗ 𝑉𝑖𝑛(𝑡) + 𝑎2 ∗ 𝑉𝑖𝑛
2 (𝑡 − 𝑡2) + ⋯ + 𝑎𝑛 ∗ 𝑉𝑖𝑛

𝑛 (𝑡 − 𝑡𝑛), 
 

(5) 

missä  

𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑡) on lähtösignaali ajanhetkellä t 

 𝑎0 on DC-termi 

 𝑎1 ∗ 𝑉𝑖𝑛(𝑡) on vahvistimen lineaarinen termi 

 𝑎2 ∗ 𝑉𝑖𝑛
2 (𝑡2)…𝑎𝑛 ∗ 𝑉𝑖𝑛

𝑛 (𝑡𝑛) ovat vahvistimen epälineaarisia termejä. 

 

Vahvistin on lineaarinen, mikäli se kasvattaa tulosignaalin amplitudia 

vakiokertoimella, säilyttää tulosignaalin muodon, eikä luo signaaliin uusia 

taajuuskomponentteja. Tällöin kaavan (5) yhtälö typistyy muotoon 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑡) = 𝑎 ∗ 𝑉𝑖𝑛(𝑡), 
 

(6) 

missä a on vahvistimen vahvistus. Kaavan (5) aikatermien 𝑡 − 𝑡𝑛 ollessa yhtä suuret, 

puhutaan muistittomasta vahvistimesta. Tällöin edellisten ajanhetkien signaalit eivät 

vaikuta vahvistimen toimintaan. Käytännössä täysin lineaarista ja muistitonta 

vahvistinta on mahdoton toteuttaa, mutta hyvällä suunnittelulla ja signaalin 

esivääristyksellä on mahdollista päästä riittävän lähelle.  

2.3.1. Dynaaminen alue 

Dynaaminen alue tehovahvistinten yhteydessä tarkoittaa tehoaluetta, jonka vahvistin 

pystyy lineaarisesti toistamaan. Matalilla tehoilla rajoittavana tekijänä on 

toimintaympäristön kohina, jolloin matalatehoiset tulosignaalit eivät ole 

tunnistettavissa. Suurilla tehoilla vahvistin alkaa niin sanotusti kompressoitua. 

Tällöin vahvistus ei ole enää vakio, vaan se alkaa laskea ja särö nousta. Näin 

tapahtuu, koska transistorin virta, transkonduktanssi ja liitoskapasitanssit ovat 

signaaliamplitudin funktioita. [3 s. 331] 
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Figure 6. Vahvistimen kompressio. 

 

Vahvistimen katsotaan olevan lineaarisella alueella, kun lineaarinen ja todellinen 

vaste poikkeavat vähemmän kuin 1 dB toisistaan. Tätä kutsutaan vahvistimen 1 dB – 

pisteeksi. Vahvistimen kompressoituminen voidaan estää ajamalla vahvistinta 

backoff –tilassa. Tällöin lähtösignaali saadaan pidettyä lineaarisena hyötysuhteen ja 

lähtötehon kustannuksella.[4 s.19-20] 

2.3.2. Harmoninen särö 

Korkeilla tulosignaalin amplitudeilla lähtösignaaliin muodostuu myös ylimääräisiä 

taajuuskomponentteja. Näitä taajuuskomponentteja kutsutaan harmoniseksi säröksi. 

Taajuuskomponentit ovat aina kantataajuuden monikertoja. Tämä voidaan osoittaa 

tutkimalla sinimuotoista signaalia 

 

𝑉𝑖𝑛(𝑡) = 𝐴 ∗ cos 𝜔𝑡, 
 

(7) 

missä 

 A on amplitudi, 

 𝜔 = 2𝜋𝑓 on kulmataajuus, 

 𝑓 on taajuus ja 

 𝑡 on ajanhetki. 

 

Sijoitetaan yllä oleva tulosignaali kaavan (5) yhtälöön. Oletetaan lisäksi, että 

systeemi on muistiton, eli 𝑡𝑖 = 𝑡. 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑡) = 𝑎0 + 𝑎1𝐴 ∗ cos 𝜔𝑡 + 𝑎2𝐴2 ∗ cos2 𝜔𝑡 + ⋯ + 𝑎𝑛𝐴𝑛 ∗ cos𝑛 𝜔𝑡 (8) 
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Käyttämällä kosinin muunnoskaavoja ja termien uudelleen järjestelyllä saadaan 

kaava helpommin tarkasteltavaan muotoon 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑡) = 𝑎0 +
1

2
𝑎2𝐴2 + (𝑎1𝐴 +

3

4
𝑎3𝐴3) cos 𝜔𝑡 + (

1

2
𝑎2𝐴2) cos 2𝜔𝑡 + (

1

4
𝑎3𝐴3) cos 3𝜔𝑡. (9) 

 

Yhtälöstä käy ilmi, että signaali sisältää taajuuskomponentit: 𝑓, 2𝑓, 3𝑓, eli 

kantataajuuden monikerrat. Muita taajuuskomponentteja ei signaalista löydy. Yllä 

olevassa kaavassa on esitettynä vain muutama ensimmäinen termi, mutta sama 

muunnelma on tehtävissä kaikille monikerroille. 

 

Harmoniset säröt eivät yleensä vaikuta itse vahvistimen toimintaan, sillä häiriöt 

muodostuvat kauas käytetystä keskitaajuudesta. Ne voivat kuitenkin häiritä muita 

laitteita, joten ne on suodatettava pois signaalista. Näin voidaan tehdä joko 

vahvistimen sovitusverkolla tai käyttämällä suodatinta vahvistimen lähdössä. [2, 3 

s.331] 

2.3.3. Keskeismodulaatiosärö 

Kun epälineaarisen vahvistimen tuloon syötetään useampaa kuin yhtä 

taajuuskomponenttia, syntyy niin sanottua keskeismodulaatiosäröä (IMD, 

Intermodulation Distortion). Kahden sävelen testissä säröt muodostuvat taajuuksille 

 

𝑓𝑖𝑛 = 𝑎𝑓𝑎 ± 𝑏𝑓𝑏 , (10) 

 

missä  

a ja b ovat kokonaislukuja,  

𝑓𝑎 on ensimmäinen syötetty taajuus ja  

𝑓𝑏 toinen syötetty taajuus. 

 

Lisäksi kokonaislukutermien summa ilmaisee kyseisen keskeismodulaatiosärön 

kertaluvun. Keskeismodulaatiosäröjen taajuudet ja amplitudit riippuvat syötettyjen 

signaalien taajuuksista ja amplitudeista ja vahvistimen epälineaarisuusasteesta.  
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Figure 7. Kahden signaalin keskeismodulaatio- ja harmoninen särö. 

 

Kuvassa 7 on esitettynä kahden syötetyn signaalin keskeismodulaatio- ja 

harmoniset säröt. Hankalimpia särökomponentteja suunnittelijan kannalta ovat 

IMD3-säröt, jotka muodostuvat taajuuksille 2𝑓𝑎 − 𝑓𝑏 ja 2𝑓𝑏 − 𝑓𝑎. Ne ovat yleensä 

amplitudiltaan voimakkaimmat IMD:t ja sijaitsevat lähellä taajuuksia 𝑓𝑎 ja 𝑓𝑏, joten 

niitä ei voida suodattaa pois vahvistimen lähdöstä. IMD3 onkin yleisin käytetty mitta 

keskeismodulaatiosärölle.  

 

Keskeismodulaatiosärömittauksissa käytetään yleensä kahden kantoaallon testiä. 

Kahta samanlaista toisistaan riippumatonta signaalia syötetään vahvistimen tuloon, 

jolloin särökomponentit on mitattavissa. Muuttamalla kantoaaltojen välistä etäisyyttä 

saadaan IMD:t muodostumaan eri taajuuksille. Moduloitujen signaalien tapauksessa 

puhutaan signaalin spektrin leviämisestä, sillä tulosignaaleilla on jokin tietty 

taajuuskaista pistetaajuuden sijaan. [1] 

2.3.4. Amplitudi- ja vaihekonversio 

Amplitudi- ja vaihekonversiolla tarkoitetaan signaalin vahvistuksen ja vaiheen 

muuttumista tulosignaalin amplitudin funktiona. Konversiota voidaan havainnollistaa 

AM/AM– ja AM/PM–kuvaajilla. AM/AM–kuvaaja ilmaisee amplitudin vahvistuksen 

ja AM/PM–kuvaaja vaiheen muutoksen tulotehon funktiona. 
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Figure 8. Vahvistimen AM/AM- ja AM/PM-kuvaajat. 

 

Vaihesärö voi aiheuttaa ongelmia vaihemodulaatiota käyttävissä systeemeissä. 

Tämän vuoksi onkin tärkeää, että vahvistimesta suunniteltaisiin mahdollisimman 

lineaarinen. Konversio mitataan aina pistetaajuudella, joten niillä saatavat tulokset 

eivät ota huomioon muisti-ilmiöitä. Se ei siis yksinään ole riittävä mitta vahvistimen 

lineaarisuudelle. Parempi tapa onkin tutkia vahvistimessa moduloidulla signaalilla 

syntyviä särökomponentteja. [5] 

2.3.5. Muisti-ilmiöt 

Muisti-ilmiöllä tarkoitetaan signaalienergian varastoitumista käytettyyn piiriin. Tämä 

johtaa siihen, että vahvistimen vaste ei riipu pelkästään tulosignaalista vaan myös 

aiemmilla signaaleilla on vaikutus vasteeseen ja sen säröön. Tästä aiheutuu signaalin 

vääristyminen. Energiaa varastoivat piirielementit, kuten kela, kondensaattori ja 

erinäiset aktiivikomponentit aiheuttavat piiriin muistia. Muistillisen vahvistimen 

vaste on esitetty kaavassa (5). 

 

Muisti-ilmiöt voidaan jakaa syntymekanisminsa perusteella kahteen luokkaan, 

lämpösähköisiin ja sähköisiin. Lämpösähköisiä ilmiöitä esiintyy pääsääntöisin alle 1 

MHz modulaatiotaajuuksilla. Nimensä mukaisesti tämä mekanismi aiheutuu 

piirielementtien lämpenemisestä, pääasiassa transistorista. Lämpönä säteilevä 

hukkateho sisältää aina ensimmäisen ja toisen asteen termejä. Hukkatehon 

aiheuttamaa lämpötilan muutosta kuvataan lämpöimpedanssilla, joka kuvaa 

lämpötilan muutosta suhteessa hukkatehoon. Lämpöimpedanssi ei ole käytännössä 

koskaan puhtaasti resistiivinen, vaan muodostaa alipäästösuodattimen, joka läpäisee 

DC- ja verhokäyräkomponentit. Nämä häviötehon komponentit niin ikään 

vaikuttavat lämpötilaan ja sitä kautta esim. hetkelliseen vahvistukseen. Tätä 
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särömekanismia kutsutaan lämpötehon takaisinkytkeytymiseksi TPF (Thermal Power 

Feedback). 

 

Sähköiset muisti-ilmiöt puolestaan aiheutuvat vahvistimen sovitusten 

taajuusriippuvuudesta. Vahvistimen tulo- ja lähtöimpedanssit ovat taajuuden 

funktioita. Laajakaistaisten sovitusten tekeminen rajattuun tilaan on hankalaa. Tämä 

muodostuu ongelmaksi etenkin leveäkaistaisilla signaaleilla. Mikäli vahvistimeen 

syötetään laajakaistainen signaali, taajuuskomponentit näkevät suuremman 

impedanssivaihtelun vahvistimen tulo- ja lähtöpuolella. [1][5] 

2.4. Linearisointimenetelmät 

Linearisuus on yksi vahvistimen tärkeimmistä parametreista. Tämän vuoksi on 

kehitetty linearisointimenetelmiä, joilla linearisuutta voidaan parantaa heikentämättä 

vahvistimen muita oleellisia parametreja. Yleisesti ottaen kaikki systeemit voidaan 

linearisoinnin kannalta luokitella joko avoimiksi tai suljetuksi. Systeemi on suljettu, 

mikäli lähtösignaalia käytetään jollain menetelmällä tulosignaalin ohjaamiseen. Tällä 

tavalla saavutetaan tyypillisesti korkea linearisuus, koska lähdöstä saatu informaatio 

on tarkkaa. Moduloitu kaistanleveys jää kuitenkin kapeaksi. Esimerkiksi klassinen 

suora takaisinkytkentä on suljettu systeemi. Avoimen silmukan systeemeissä ei ole 

takaisinkytkentää, vaan systeemin tuloa ohjataan muilla tavoin esimerkiksi 

esisäröttämällä. Tässä työssä keskitytään pelkästään digitaaliseen adaptiiviseen 

esisärötykseen.[4] 

 

Digitaalisen esisärötyksen ideana on esivääristää vahvistimelle tuleva signaali 

siten, että esivääristetyn signaalin epälinearisuus kompensoi vahvistimen omaa 

epälinarisuutta. 

 

 

Figure 9. Vahvistimen linearisointi esisäröttämällä. 
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3. DOHERTY-VAHVISTIN 
 

Tyypillisesti tehovahvistimilla on vakio kuormaimpedanssi ja yksi hyötysuhteen 

huippu, joka saavutetaan maksimi lähtöteholla. Kuitenkin WCDMA- ja LTE-

signaaleilla on korkea PAR (Peak to Average Ratio). PAR:lla tarkoitetaan signaalin 

huipputehon suhdetta keskimääräiseen tehoon. Vahvistimen keskimääräinen teho 

täytyy siis valita pieneksi, jotta signaalihuippuja toistettaessa lineaarisuus säilyisi. 

Tällöin vahvistin toimii niin sanotusti backoff-tilassa. Tämä vaikuttaa kuitenkin 

negatiivisesti vahvistimen hyötysuhteeseen. Doherty-vahvistimien 

kuormaimpedanssi ei ole vakio, vaan vahvistimen rakenteesta johtuen 

kuormaimpedanssi muuttuu tulotehon funktiona. Tällöin on mahdollista saavuttaa 

hyvä hyötysuhde ja lineaarisuus backoff-tilanteessa. [7] 

3.1. Transistoriteknologiat 

Transistori on tehovahvistimen keskeisin komponentti, ja sen valinnalla on suuri 

vaikutus vahvistimen toiminnallisuuteen. Tällä hetkellä korkeatehoisissa 

sovelluksissa dominoi LDMOS-teknologia, jota on käytetty 1980-luvulta lähtien. 

Viime vuosina kuitenkin GaN (Gallium Nitride)-teknologian suosio on kasvanut 

kehittyneiden valmistusprosessien myötä. LDMOS-transistoreja kuitenkin suositaan 

vielä halvemman hintansa ja kypsän valmistusteknologian vuoksi. 

 

LDMOS-transistorit soveltuvat käytettäväksi RF-tehovahvistimissa, sillä ne 

toimivat hyvin 2G/3G/4G-taajuuksilla. Niillä voidaan saavuttaa korkea lähtöteho ja 

vahvistus, minkä lisäksi komponenttien lineaarisuus on hyvä. 

 

 

Figure 10. LDMOS-transistorin rakenne. 

 

LDMOS-transistori koostuu neljästä terminaalista: lähteestä, hilasta, nielusta ja 

substraatista eli ”bulkista”. LDMOS-rakenteen kaikki portit sijaitsevat komponentin 

päällyspuolella, lisäksi komponentin pohjalevy on kytketty lähdeporttiin p
+
 ”sinker” 

-alueen läpi. Tämä pienentää hilan ja nielun välistä kapasitanssia, minkä lisäksi 

lähteen sijaitseminen suoraan pohjalevyssä vähentää tarvittavaa johdotusta ja tätä 

kautta induktanssia.[2] 
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Muiden FET-transistorien tapaan LDMOS-transistoreissa virta kulkee 

vaakasuuntaisen rakenteen mukaisesti. Tällöin virran kulku tapahtuu lähellä 

transistorin pintaa ja sen optimointi on helpompaa. Tämä auttaa etenkin 

korkeataajuisissa sovelluksissa, joissa halutaan hyvä hyötysuhde. Aktiivisessa 

toimintatilassa transistorin hilalle syötetään positiivinen kynnysjännitteen ylittävä 

jännite. Lisäksi nielu-lähde-jännitteen VDS on oltava riittävä. Tällöin transistorin 

hilalla oleva jännite avaa n-tyypin kanavan nielun ja lähteen välille, jolloin virta 

alkaa kulkea transistorin nielulta kanavan läpi lähteelle. Käytetty nielujännite 

määritellään suoraan ”n drift”-alueen saostuksella ja pituudella. Mitä pitempi alue 

on, sitä suurempi on käytetty nielujännite. Alueen tarkoitus on vähentää 

nielujännitteen kytkeytyminen suoraan hilalle. Tällä halutaan estää yksi LDMOS-

teknologian heikkouksista, HCI (Hot Carrier Injection). Ajan myötä komponentin 

suuret sähkökentät aiheuttavat elektronien injektoitumisen hilaoksidiin. Elektronit 

jäävät ikään kuin loukkuun hilaoksidiin. Tällöin tietyllä hilajännitteellä saatu 

nieluvirran arvo pienenee. Tukiasemissa komponentin on tarkoitus toimia 

vuosikymmeniä, joten valmistajien on otettava tämä efekti huomioon. Tyypillisesti 

korkeatehoisissa RF-sovelluksissa käytetään yli 30 V nielujännitettä.[6] 

3.2. Doherty-rakenteen periaate 

Doherty-rakenne on vahvistintopologia, joka dominoi tänä päivänä suuritehoisissa 

RF-vahvistimissa.  

 

 

Figure 11. Klassinen Doherty-rakenne 

 

Klassinen Doherty-vahvistin koostuu kahdesta transistorista, joista käytetään 

nimitystä ”Main” ja ”Peak”. Main-transistori on biasoitu AB-luokkaan ja Peak-

transistori puolestaan C-luokkaan käyttäen 6 dB:n kynnyspistettä. Tällöin Peak-

transistori on johtavassa tilassa vain silloin, kun tulojännite ylittää puolet sallitusta 

maksimitulojännitteestä. Matalilla tehoilla Peak-transistori ei siis johda ollenkaan, 

vaan kaikki teho kulkee Main-haaran kautta. 

 

Kuvassa 11 on myös esitettynä Dohertyn toiminnan kannalta oleelliset viive-

elementit. Peak-vahvistimen tulossa oleva elementti yksinkertaisesti viivästää haaran 
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signaalia, jotta molemmat haarat summautuvat lähtöpuolella samassa vaiheessa. 

Tärkeämpää onkin tutkia Main-vahvistimen jälkeen olevaa 
𝜆

4
 – muunninta. ZT toimii 

impedanssikääntimenä (impedance inverter), joka on välttämätön aktiivisen 

kuormamodulaation toteuttamiseen. Muuntimen ominaisimpedanssi noudattaa 

yhtälöä 

 

𝑍𝑇 = √𝑍1 ∗ 𝑍1𝑇  (11) 

 

Doherty-vahvistimessa ZT:tä pidetään vakiona, jolloin yhtälö saadaan muotoon 

 

𝑍1 =
𝑍𝑇

2

𝑍1𝑇
  

(12) 

 

Load pull –tekniikalla Dohertyn tapauksessa tarkoitetaan Main-vahvistimen 

lähdön näkemän kuorman moduloimista lähtötehon funktiona.  

 

 

Figure 12. Kuormamodulaation toimintaperiaate. 

 

Kuvasta 12. voidaan ratkaista Dohertyn toiminnan kannalta oleellinen Main-

vahvistimen näkemä lähtöimpedanssi Z1. 

 

Kirjoitetaan aluksi auki piirin jänniteyhtälöt, kun oletetaan että vahvistimien 

lähtöimpedanssit ovat suuria 

 

𝑉1𝑇 = 𝑍1𝑇 ∗ 𝐼1𝑇 (13) 

𝑉𝐿 = 𝑍𝐿(𝐼1𝑇 + 𝐼2)  (14) 
 

Jännitteet V1T ja VL ovat yhtä suuria. Tällöin yhdistämällä yhtälöt 13 ja 14 päästään 

seuraavaan muotoon 

 

𝑍1𝑇 ∗ 𝐼1𝑇 = 𝑍𝐿(𝐼1𝑇 + 𝐼2)  (15) 
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Tästä saadaan ratkaistua Main-vahvistimen lähtöimpedanssi käyttämällä apuna 

kaavaa (12). 

 

𝑍1 =
𝑍𝑇

2

𝑍1𝑇
=

𝑍𝑇
2

𝑍𝐿
∗

𝐼1𝑇

𝐼1𝑇 + 𝐼2
   

(16) 

 

Symmetristä Doherty-vahvistinta sovitettaessa ZT ja ZL ovat vakioita, ja yleisesti 

käytetään optimaalisia mitoituksia ZT = ROPT ja ZL = ROPT/2.[4 s.294] Lisäksi, koska 

ZT on häviötön, täytyy päteä I1 = I1T. Tällöin yhtälö typistyy muotoon 

 

𝑍1 = 2𝑅𝑂𝑃𝑇 ∗
𝐼1

𝐼1 + 𝐼2
 ,  

(17) 

 

missä   

Z1 = Main vahvistimen näkemä impedanssi, 

 ROPT = Valittu optimaalinen impedanssi, 

 I1 = Main-vahvistimen virta, 

 I2 = Peak-vahvistimen virta. 

 

Tästä nähdään, että main-vahvistimen näkemä impedanssi muuttuu Peak-

vahvistimen virran funktiona.  

 

Doherty-vahvistimella voidaan ajatella olevan kaksi eri toimintatilaa. Matalan 

tehon toimintatilassa Peak-vahvistin ei johda ollenkaan, jolloin I2 on nolla. Tällöin Z1 

= 2ROPT. Korkean tehon toimintatilaan siirrytään, kun vahvistimen tulossa oleva 

jännite ylittää puolet sallitusta tulojännitteen maksimista. Tällöin edellä mainitun 

impedanssikääntimen merkitys tulee esille. Kun vahvistimen tulojännite kasvaa 

Peak-vahvistimen johtavuuskynnyksen yläpuolelle, Peak-vahvistin alkaa syöttämään 

virtaa kuormaan ZL. Koska jännite V1T on vakio, täytyy impedanssin Z1T kasvaa. 

Tällöin kaavan (11) mukaan impedanssi Z1 alkaa pienetä. Samalla myös virran I1 

täytyy kasvaa, koska Main- ja Peak-vahvistimien tulot ovat samassa potentiaalissa. 

Main-vahvistimen lähtö on siis tilassa, jossa virran I1 kasvaessa impedanssi Z1 

pienenee. Main-vahvistin toimii siis jännitelähteenä. Vahvistin saavuttaa maksimi 

tehonsa, kun I2 = I1. Tällöin lähtöimpedanssiksi saadaan Z1 = ROPT. 

3.2.1. Symmetrinen Doherty 

Symmetrisellä Doherty-rakenteella tarkoitetaan tilannetta, jossa kaikkien transistori-

haarojen tehotasot ovat yhtenevät. Yleisimmät tapaukset symmetrisestä Doherty-

vahvistimesta ovat kaksi- ja kolmitierakenne. Kaksitie-Dohertyllä tarkoitetaan 

kappaleessa 3.2. esiteltyä klassista Doherty-rakennetta. 

 

Kolmitie-Doherty-rakenne toteutetaan käyttämällä nimensä mukaisesti kolmea 

vahvistinta. Yksi vahvistin toimii main-vahvistimena ja kaksi muuta peak-

vahvistimina. Etuna kolmitierakenteessa on parempi hyötysuhde backoff-tilanteessa. 

Kolmitierakenteessa on mahdollista mitoittaa peak-vahvistimet erikseen, mikä 

mahdollistaan paremman hyötysuhteen optimoinnin backoff-tilanteessa. 
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Figure 13. Kolmitie-Doherty -vahvistimen hyötysuhde-esimerkki. 

 

Kolmitie-Doherty-vahvistimen haittapuolena ovat kuitenkin korkeampi hinta, 

tarvitun tilan määrä, sovituksen vaikeus ja siitä aiheutuva kapeampi kaistanleveys. 

 

Symmetrinen kaksitierakenne mitoitetaan maksimissaan 6 dB:n pisteen mukaan, 

jolloin peak-vahvistin alkaa johtamaan, kun tulojännite ylittää puolet sallitusta 

maksimi tulojännitteestä. Tällöin saavutetaan myös matalan tehon toimintatilan 

maksimi hyötysuhde.  

 

Symmetrinen Doherty-rakenne on harvoin optimaalinen tilanne toteutetulle 

tuotteelle. Kun signaalin PAR kasvaa, backoff-hyötysuhteen optimointi vaikeutuu. 

Jos halutaan pitää main-vahvistin optimaalisella hyötysuhdealueella, tehovahvistin ei 

pääse signaalin asettamaan piikkitehovaatimukseen, sillä peak-vahvistin on samaa 

kokoluokkaa main-vahvistimen kanssa. Tällöin ainoa vaihtoehto on kasvattaa 

transistorien teholuokkaa, jolloin main-vahvistimen hyötysuhde menetetään, sillä 

main-vahvistinta ei enää käytetä optimaalisella teholla. Tähän tradeoff-tilanteeseen 

on kehitetty ratkaisuksi asymmetrinen Doherty-rakenne. 

3.2.2. Asymmetrinen Doherty 

Asymmetrisellä Doherty-rakenteella tarkoitetaan tilannetta, jossa main- ja peak-

haarojen tehotasot eroavat toisistaan. Tämä voidaan toteuttaa käyttämällä 

epäsymmetristä tehonjakajaa Doherty-rakenteen tulossa tai erikokoisilla 

transistoreilla main- ja peak-haaroissa. Epäsymmetristä jakajaa käytetään, jotta 

vahvistinhaarojen tehot saadaan summattua optimaalisesti lähdössä. Main-vahvistin 

näkee korkeamman kuormaimpedanssin kuin symmetrisessä Doherty-vahvistimessa, 
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ja siten sen vahvistus on korkeampi peak-vahvistimeen verrattuna. Jotta AM/AM 

main- ja peak-haarojen välillä saataisiin tasattua, täytyy peak-haaralle tarjota 

enemmän tehoa. Usein optimaalinen ratkaisu löytyy transistorien tehosuhteen ja 

epäsymmetrisen tehonjakajan yhdistelmänä. Tällöin kuvasta 12 johdetut yhtälöt eivät 

päde suoraan, vaan asymmetrian aiheuttama virtasuhteiden muutos on otettava 

huomioon laskutoimituksissa. Tällöin impedanssit saadaan muotoon: 

 

𝑍1𝑇 𝜖 [(𝑛 + 1)𝑅𝑜𝑝𝑡, 𝑅𝑜𝑝𝑡], (18) 

𝑍𝑇 = (𝑛 + 1)𝑅𝑜𝑝𝑡 , (19) 

𝑍2 𝜖 [∞,
𝑅𝑜𝑝𝑡

𝑛
] , 

(20) 

 

missä n on asymmetrian suhdeluku. Tästä näkee, että symmetrinen Doherty-rakenne 

on vain kyseisten yhtälöiden erikoistapaus, jossa n=1. On kuitenkin tärkeää huomata 

ettei kaavoissa esiintyvä impedanssi Ropt ole mitenkään lukittu sovitettavaan 

kuormaimpedanssiin vaan on valittavissa oleva parametri. [8][9] 

 

Normaalissa toimintatilanteessa Main-transistori määrää suurilta osin 

tehovahvistimen hyötysuhteen. Kasvattamalla Peak-vahvistinta voidaan Main-

vahvistin vastaavasti jättää pienemmäksi. Tämä mahdollistaa paremman 

hyötysuhteen optimoinnin matalilla tehoilla piikkitehoa heikentämättä. 

 

 

Figure 14. Asymmetrian vaikutus Dohertyn hyötysuhteeseen. M:P on main- ja peak-

vahvistimien maksimivirran suhde. 
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Kuvassa 14 havainnollistetaan erisuuruisten asymmetrioiden vaikutusta 

tehovahvistimen hyötysuhteeseen. Punaisella on esitettynä symmetrinen kaksitie-

Doherty-vahvistin. Asymmetrian kasvaessa Main-vahvistimen teholuokka ja tätä 

kautta myös bias-virta pienenee, jolloin myös matalan tehon hyötysuhde paranee. 

Sinisellä esitetty asymmetria, 1:1,6 on etenkin kaupallisissa suuritehoisissa 

sovelluksissa suosittu tehosuhde. Tällöin backoff-pisteeksi, jossa Peak-vahvistin 

alkaa johtamaan on noin -7,6 dB. 

3.3. Toteutettavan vahvistimen vaatimukset 

Toteutettavan vahvistimen tulee toimia 2110 – 2170 MHz taajuusalueella ja tukea 

LTE-tekniikkaa. LTE-kantoaalloilla on kuusi mahdollista kaistanleveyttä: 1,4 MHz, 

3 MHz, 5MHz, 10MHz, 15MHz ja 20 MHz. Kantoaallot voivat sijaita kaistalla 

vierekkäin tai erikseen, lisäksi erilaiset kantoaaltokonfiguraatiot ovat mahdollisia. 

Maksimi signaalinleveys kantoaaltokonfiguraatioissa on 60 MHz. LTE-signaalin 

downlink toteutetaan ODFMA-tekniikalla ja uplink SC-FDMA (Single Carrier 

Frequency-Division Multiple Access)-tekniikalla. SC-FDMA:ta käytetään matalan 

PAR:n vuoksi. Tällä tavoin saadaan matalampi virrankulutus mobiililaitteissa, mikä 

näkyy käytännössä parempana akunkestona. Tehovahvistimen kannalta on 

tärkeämpää keskittyä OFDMA:n asettamaan vaatimukseen. OFDMA-tekniikassa 

useita itsenäisiä symboleja lähetetään yhtäaikaisesti, jolloin suuret amplitudi 

vaihtelut signaalissa ovat mahdollisia. Tästä aiheutuu korkea signaalin PAR. 

 

Vahvistimen on pystyttävä täyttämään 3GPP (Third Generation Partnership 

Project) yhteistyöorganisaation asettamat vaatimukset kaistan ulkopuolisille 

emissiomaskille [10 kappale 6.6.2.1]. Virallisten vaatimusten lisäksi vahvistimen on 

täytettävä sille toimintaympäristöstä aiheutuvat vaateet. Vahvistuksen on oltava 

tarpeeksi suuri, jotta koko TX-ketjun vahvistus olisi riittävä. 3 dB:n kompressiotehon 

eli piikkitehon on oltava tarpeeksi korkealla tasolla, jotta OFDMA:sta aiheutuvat 

signaalihuiput saadaan toistettua main-vahvistimen pysyessä lineaarisella alueella. 

Samalla vaihekompression ja dynaamisen vahvistuksen on pysyttävä kohtuullisina. 

Vahvistin on toteutettava kompaktiin tilaan. Hyötysuhteen on oltava riittävän hyvä, 

jotta tuotteen lämpötila saadaan pysymään hyväksyttävällä tasolla. Samalla saadaan 

vähennettyä hukkatehoa ja tätä kautta sähkönkulutusta. Matalampi käyttölämpötila 

tarkoittaa myös suurempaa luotettavuutta ja pidempää käyttöikää.  
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4. SIMULOINNIT 
 

Simulaatiot toteutettiin Keysightin ADS-simulaattorilla. Simulointipenkkiin 

toteutettiin tulon tehonjakaja, tulon ja lähdön sovitukset main- ja peak-haaroille sekä 

lähdön tehonsummaus piirilevyelementeillä kappaleen 3.2 periaatteen mukaisesti. 

Impedanssisovitukset mitoitetaan Smithin kartalla käyttäen siirtolinjoja ja 

kondensaattoreita. Keloja ei suositella käytettäväksi mahdollisten kytkeytymisien 

vuoksi.  

 

Piirilevymateriaalin (Rogers 3035) suhteellinen permittiivisyys (𝜀𝑟) on 3,6 ja 

paksuus 0,508 mm. Siirtolinjat toteutetaan substraatin päälle mikroliuskoilla, joiden 

paksuus on 70 µm. Simuloinnit suoritetaan komponenttimallien oletuslämpötilassa 

(25 °C).  

4.1. Transistorimalli 

Simuloinneissa transistori mallinnetaan ADS:n MET-mallilla, jolla voidaan suorittaa 

pienisignaali-, suurisignaali-, harmoninen balanssi -, kohina- ja 

transienttisimuloinnit. Malli on kokeellinen epälineaarinen suursignaalimalli, jolla on 

mahdollista esittää transistorin virta-jännite-ominaiskuvaajat derivaattoineen 

mahdollisimman tarkasti. Lisäksi malliin on sisällytetty staattiset ja dynaamiset 

lämpötilariippuvuudet. 

 

 

Figure 15. MET-mallin suursignaalivastinpiiri.[11] 

 

Mallissa on yksi jännite- ja lämpötilariippuva epälineaarinen virtalähde, Ids, jonka 

rinnalla toimivat esto- ja myötäsuuntaan kytketyt diodit. Myötäsuuntaan kytketty 

diodi mallintaa läpilyöntiä ja alkaa johtamaan vasta korkeilla jännitteillä. Molemmat 

diodit ovat jännite- ja lämpötilariippuvia. Lisäksi estosuuntaan kytketyllä diodilla on 

lämpötilariippuva sarjaresistanssi. Mallissa on myös kolme jännite- ja 

lämpötilariippuvaa epälineaarista varausta Qgs, Qgd ja Qds. Parametrit Ggs ja Gdg 

kuvaavat transistorin sisäisiä hilakonduktansseja ja parametrit Rg, Rd ja Rs 

lämpötilariippuvaisia parasiittisiä resistansseja. Itherm-virtalähde kuvaa hetkellistä 
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tehohäviötä transistorissa, Rth on lämpöresistanssi, Cth on lämpökapasitanssi ja 

V_tsnk mekaniikan lämpötilaa kuvaava jännitelähde.[11] 

Työn toteutusta varten on etukäteen valittu NXP Semiconductorsin 

A2T21H450W19S-transistori. Komponentti perustuu LDMOS-tekniikkaan ja se on 

yhden komponentin asymmetrinen Doherty-piiri (Single Package Asymmetric 

Doherty, PAD), jossa main- ja peak-vahvistimet on integroitu saman 

komponenttikotelon sisään. Tämä mahdollistaa vahvistimen toteuttamisen 

pienempään tilaan verrattuna kahteen erilliseen transistoriin. Komponentilla on 

yhteensä yhdeksän terminaalia: Neljää käytetään main- ja peak-vahvistimien 

terminaaleina, ja lisäksi komponentilla on neljä ”VBW”-terminaalia, joita käytetään 

vahvistimen videokaistanleveyden optimoimiseen. Ominaisuuksiltaan komponentti 

soveltuu hyvin työlle asetettuihin vaatimuksiin. Transistori toimii halutulla kaistalla 

ja sekä nimellisvahvistus että lähtöteho ovat riittäviä. Suositeltu käyttöjännite on 30 

V, tyypillinen vahvistus 15,7 dB ja keskimääräinen lähtöteho CW (Continuous 

Wave) -signaalilla mitattuna on 89 W. Transistorin kokonaisteho on 450 W, jolloin 

asymmetrian mukaan main-vahvistimen teho on noin 175 W ja peak-vahvistimen 

teho noin 275 W. 

 

Alla on valmistajan mittaamaa transistoridataa verrattuna mallin tuottamaan 

vasteeseen. 

 

 

Figure 16. Transistorimallin ja transistorin main-vahvistimen piikkiteho ja 

hyötysuhde. 

 

Figure 17. Transistorimallin ja transistorin peak-vahvistimen piikkiteho ja 

hyötysuhde. 
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Kuvien 16 ja 17 mustat kuvaajat ovat valmistajan mittaamaa dataa, ja 

transistorimallin simuloitu vaste on esitetty punaisella. Mittadatan perusteella 

voidaan olettaa, että transistori kompressoituu huomattavasti aikaisemmin kuin 

transistorimalli. Vahvistin on suunniteltava toimimaan korkeammalla piikkiteholla, 

kuin on vaadittu, jotta päästään haluttuun tavoitteeseen. Samalla simulointivaiheen 

vahvistus ja etenkin hyötysuhde ovat todellista tilannetta matalammat. 

4.2. DC-simuloinnit 

Määritetään aluksi transistorin toimintapisteet DC-simulaation avulla. Käytännössä 

optimoitavia parametreja on kolme: main-vahvistimen hilajännite, peak-vahvistimen 

hilajännite ja näiden molempien nielujänniteet.  

 

 

 

Figure 18. DC-simulointikytkentä. 

 

Valmistajan suositus main-vahvistimen bias-virraksi Idq = 1 A, peak-vahvistimen 

bias-jänniteeksi Vgp = 0,7 V ja nielujännitteeksi Vd = 30 V. Kyseiset arvot ovat 

tässä vaiheessa paras arvaus optimaaliseksi ratkaisuksi, mutta arvoja voidaan 

muuttaa myöhemmin, mikäli suorituskyky sitä vaatii. 
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Figure 19. Lepovirrat bias-jännitteiden funktiona. 

 

Yllä on esitettynä main- ja peak-vahvistimien lepovirrat vastaavien 

hilajännitteiden funktioina. Kuvaan on merkitty mihin toimintaluokkaan kullakin 

hilajännitteen arvolla kuulutaan. Transistorin asymmetria on helposti nähtävissä, sillä 

käyttämällä samaa hilajännitteen arvoa main- ja peak-vahvistimissa päädytään eri 

lepovirran arvoihin. Näin peak-vahvistimen siirtyminen C-luokasta B-luokkaan 

tapahtuu huomattavasti pienemmällä jännitteellä. Kuvasta 19 a) nähdään, että haluttu 

main-vahvistimen lepovirta 1 A saavutetaan 2,59 V:n hilajännitteellä.  

4.3. Doherty-vahvistimen rakentaminen 

Vahvistimen sovitukset mitoitettiin ADS-simulaattorilla käyttäen NXP 

Semiconductorsin mittaamaa load pull -dataa.  Sovitettavia terminaaleja on neljä: 

main-vahvistimen tulo, main-vahvistimen lähtö, peak-vahvistimen tulo ja peak-

vahvistimen lähtö.  

4.3.1. Main-vahvistimen sovitukset 

Valmistajan load pull -datassa on ilmoitettu transistorin tulo- ja lähtöimpedanssit 

maksimi piikkiteholle ja maksimi hyötysuhteelle 3 dB:n kompressiopisteessä. 

Optimaalisessa tilanteessa ilmoitetut pisteet sijaitsevat samalla asymmetrian 

ilmoittamalla VSWR (Voltage Standing Wave Ratio)-ympyrällä. Tällöin 

kuormamodulaation avulla on mahdollista saada main-vahvistin toimimaan matalalla 

teholla maksimi hyötysuhteella, josta se peak-vahvistimen avautuessa moduloidaan 

toimimaan maksimi piikkiteholla.  

 

Sovituksessa on huomioitava transistorin fyysiset mitat. Transistorin RF-

terminaalien leveys on noin 12 mm ja pituus noin 3,5 mm, joiden lisäksi on otettava 

huomioon juotosprosessin vaatimat juotosalueet. Tällöin ensimmäisen käytettävän 

sovituselementin vähimmäisleveys on 12,85 mm ja -pituus 5,6 mm. Ellei toisin 

mainita terminaalit sovitetaan 50 Ω:iin.  
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Aloitetaan sovittamalla main-vahvistimen tulo tuloimpedanssin 

kompleksikonjugaattiin Zsource* = 1,4 + j6,8.  

 

 

Figure 20. Main-vahvistimen tulon sovitus Smith-kartalla. 

 

Sovitus tehdään neljällä elementillä. Ensimmäinen on yllä mainittu komponentin 

juottamiseen tarvittu 7,12 Ω:n mikroliuskalla toteutettu siirtolinja, jolla päästään 

kartan pisteeseen A. Tämän jälkeen sovitusta jatketaan rinnalla olevalla 1 pF:n 

kondensaattorilla, jolloin päästään pisteeseen B. Pisteeseen C siirrytään käyttämällä 

8,81 mm leveää ja 3,11 mm pitkää sarjasiirtolinjaa. Lopuksi siirrytään Smithin kartan 

50 Ω:n pisteeseen 2,4 pF:n sarjakondensaattorilla. 

 

Main-vahvistimen lähtöverkko sovitetaan vastaavasti. Sovituksessa käytetään load 

pull -datan ilmoittamaa maksimi piikkitehon impedanssiarvon 

kompleksikonjugaattia, Zload* = 1,1 + j4,6. 
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Figure 21. Main-vahvistimen lähdön sovitus Smith-kartalla. 

 

Main-vahvistimen lähtöpuolen sovitus toteutetaan käyttämällä hyväksi komponentin 

juottamiseen tarvittavaa 7,12 Ω:n mikroliuskaa. Jatketaan siirtolinjan pituutta 11,27 

mm:iin. Tällöin päästään pisteeseen A. Tämän jälkeen tuodaan sovitus origoon 

käyttämällä 2,6 pF:n sarjakondensaattoria. 

 

Tarkistetaan vielä sovitusten toimivuus S-parametrisimulaatiolla annettuihin 

impedansseihin. Parametrien keskittämisen jälkeen vahvistimen suorituskyky näyttää 

seuraavalta. 

 

 

Figure 22. Main-vahvistimen simuloidut S21-, S11- ja S22-parametrit. 

 

S22-parametreja simuloidessa on huomioitava, ettei lähdön sovituksen optimaalista 

suorituskykyä saada parhailla heijastusvaimennuksen arvoilla. 
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Figure 23. Main-vahvistimen AM/AM-, AM/PM- ja hyötysuhde-kuvaajat. 

 

Kompressiokuvaajista saadaan main-vahvistimen piikkitehoksi 54,7 dBm, missä 

on pientä tehorippeliä taajuusalueen yli. Vahvistimen hyötysuhde näyttää tässä 

vaiheessa matalalta, sillä vahvistin on sovitettu maksimi piikkiteholle. 

4.3.2. Peak-vahvistimen sovitukset 

Peak-vahvistin sovitetaan samalla periaatteella kuin main-vahvistin. Aloitetaan 

sovittamalla peak-vahvistimen tulo annetun tuloimpedanssin kompleksikonjugaattiin 

Zsource* = 1,2 + j5,6. 

 

 

Figure 24. Peak-vahvistimen tulon sovitus Smithin kartalla. 

 

Peak-vahvistimen tulon sovitus on tehty neljällä sovituselementtillä. Ensimmäinen 

elementti on komponentin juotosalueen sisältävä mikroliuska, jonka leveys on 18,25 

mm ja pituus 5,6 mm. Toinen elementti on rinnankondensaattori, jonka suuruus on 

2,4 pF. Vakio reaali-impedanssikehälle siirrytään käyttämällä 5,52 mm leveää ja 4,12 

mm pitkää sarjasiirtolinjaa, josta Smith-kartan origoon siirrytään käyttämällä 2,4 

pF:n sarjakondensaattoria. 
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Peak-vahvistimen lähtöä sovitettaessa on huomioitava vahvistimen asymmetria. 

Koska main-vahvistimen lähtösovitus on 50 Ω, peak-vahvistinta ei voida sovittaa 

samaan impedanssiin, jotta optimaalisen kuormamodulaation toteuttaminen olisi 

mahdollista. Transistorin datalehdestä saadaan transistorin asymmetriaksi noin 1,6. 

Sovitetaan peak-vahvistin kaavan (20) mukaan impedanssiin 31,25 Ω. 

 

 

Figure 25. Peak-vahvistimen lähdön sovitus Smith-kartalla. 

 

Pisteeseen A päädytään käyttämällä juotosalueena toimivaa 12,85 mm leveää ja 5,6 

mm pitkää siirtolinjaa. Tästä siirrytään pisteeseen B käyttämällä 5,52 mm leveää ja 

7,58 mm pitkää siirtolinjaa. 31,25 Ω:n pisteeseen päästään käyttämällä 2,9 pF:n 

sarjakondensaattoria. 

 

Tarkistetaan vielä sovitusten toimivuus. Sovitusparametrien keskittämisen jälkeen 

peak-vahvistimen suorituskyky näyttää seuraavalta. 

 

 

Figure 26. Peak-vahvistimen simuloidut S21-, S11- ja S22-parametrit. 

 

Peak-vahvistinta mitatessa ei ole mielekästä tarkastella piensignaalivahvistusta, sillä 

vahvistin on biasoitu C-luokkaan. S22-parametreja tarkastellessa täytyy ottaa 

huomioon, että vahvistimen maksimi suorituskykyä ei saada parhailla 

heijastusvaimennuksen arvoilla.   
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Figure 27. Peak-vahvistimen AM/AM-, AM/PM- ja hyötysuhdekuvaajat. 

 

Peak-vahvistimen kompressiokäyristä saadaan 3dB:n kompressiotehoksi 

taajuusalueelle noin 56,6 dBm.  

4.3.3. Lähtösummausverkon suunnittelu 

Doherty-vahvistimen lähtöverkon suunnittelu on optimointia vahvistimen 

kaistanleveyden, kuormamodulaation, tilan, johtimen tehonkeston ja tehohäviöiden 

välillä. Mikäli halutaan käyttää matalia impedansseja, saadaan parempi 

kaistanleveys, jolloin johtimen tehohäviöt pienenevät. Samalla kuitenkin vaiheen 

optimointi vaikeutuu ja sovituksen tarvitsema tila kasvaa. Jos halutaan käyttää 

korkeampia impedansseja, tulee johtimista kapeita, mikä heikentää johtimien 

tehonkestoa ja kasvattaa häviöitä. Tämä muodostuu ongelmaksi etenkin 

suuritehoisissa sovelluksissa. 

 

Edellä sovitettiin transistorin RF-terminaalit. Main-vahvistimen lähtö sovitettiin 50 

Ω:iin ja peak-vahvistimen lähtö 31,25 Ω:iin. 

 

 

Figure 28. Doherty-vahvistimen lähtöverkko. 

 

Matalan tehon tilanteessa main-vahvistimen näkemä kuorma on kappaleen 3.2.2 

mukaan 

 

𝑍1 = (𝑛 + 1)𝑍𝐿 = 2,6 ∗ 50 Ω = 130 Ω. 
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Yksinkertaisuuden vuoksi käytetään main-vahvistimen impedanssikääntimenä 50 

Ω:n neljännesaaltoliuskaa. Tällöin impedanssikääntimen jälkeen näkyvä impedanssi 

𝑍1𝑇  =  19,23 Ω. Tämä impedanssi on vielä sovitettava 50 Ω:n kuormaan 

käyttämällä 31 Ω:n neljännesaaltoliuskaa.  

 

Varmistetaan vielä, että aiemmin sovitettu peak-vahvistin on oikeassa 

impedanssissa. Jotta kuormamodulaatio olisi optimaalinen, on peak-vahvistimen 

impedanssin suhde summauspisteen impedanssiin oltava sama kuin peak-

vahvistimen virran osuus kokonaisvirrasta 

 
𝑛

𝑛 + 1
= 0.615 ≈

𝑍1𝑇

𝑍2
 

 

Kuvassa 28 on esitettynä myös main- ja peak-haarojen offset-linjat. Linjoilla on 

tarkoitus kompensoida tulon suuntakytkimen ja transistorin aiheuttamia 

vaihevirheitä. Main-vahvistimen offset-linjalla sovitetaan main-vahvistin 31 Ω:n 

neljännesaaltoliuskaan matalan tehon tilanteessa. Peak-vahvistimen offset-linjalla 

puolestaan sovitetaan peak-vahvistimen offstate-impedanssi mahdollisimman 

korkeaksi, jotta kaikki main-vahvistimen teho saadaan kuormaan. 

 

Offset-linjojen pituuksien laskeminen on lukuisten epäideaalisuuksien vuoksi 

työlästä, ellei mahdotonta. Kokeellinen lähtökohta sopivien offset-arvojen 

löytämiseksi onkin tässä tapauksessa helpompi. 

 

Aloitetaan offset-linjojen mitoittaminen main-vahvistimesta matalan tehon 

tilanteessa. Tässä vaiheessa vahvistin toimii syvällä backoff-tilassa, jolloin 

hyötysuhteen maksimoiminen on tärkeää. Peak-vahvistin ei myöskään tässä 

vaiheessa ole vielä osana kytkentää. 

 

 

Figure 29. Main-vahvistimen AM/AM- ja hyötysuhde-kuvaajat eri main-vahvistimen 

offset-linjan pituuksilla. 

 

Simuloimalla vahvistinta keskitaajuudella näyttäisi, että paras hyötysuhde 

vahvistimelle saadaan 25mm offset-linjalla. Piikkitehon tutkiminen ei ole tässä 

vaiheessa tärkeää, sillä kompressioaluetta lähestyessä vahvistin siirtyy korkean tehon 

tilaan. 
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Figure 30. Main-vahvistimen suorituskyky korkeaan kuormaimpedanssiin 25mm 

offset-linjalla. 

 

Main-vahvistimen suorituskyky poikkeaa merkittävästi kuvan 23 tilanteesta, jossa 

vahvistinta mitattiin 50 Ω:n kuormaimpedanssiin. Nyt main-vahvistimen näkemä 

kuormaimpedanssi on 31 Ω:n neljännesaaltomuuntimen ja 50 Ω:n 

impedanssikääntimen ansiosta 130 Ω. Tällöin main-vahvistimen näkemä sovitus 

kääntyy lähelle load pull -datan ilmoittamaa maksimi hyötysuhteen sovitusta. 

Kyseisellä sovituksella piikkiteho on noin 2 dB:ä pienempi, mutta hyötysuhde on 

noin 15 % korkeampi. 

 

Mitoitetaan seuraavaksi peak-vahvistimen offset-linja. Linjan mitoittaminen 

tapahtuu kytkemällä peak-vahvistin lähdön summausverkkoon. Peak-vahvistimen 

tuloon ei vielä syötetä signaalia. Näin saadaan simuloitua peak-vahvistimen 

impedanssi tilanteessa, jossa sen johtavuuskynnys ei ole ylittynyt. Tavoitteena on 

säätää offset-linja siten, että main-vahvistimen suorituskyky ei muuttuu kuvan 30 

tilanteesta. Käytännössä tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä peak-vahvistimen 

offstate-impedanssia ei saada äärettömän suureksi.  

 

 

Figure 31. Main-vahvistimen AM/AM- ja hyötysuhde-kuvaajat eri peak-vahvistimen 

offset-linjan pituuksilla. 

 

Lähimmäksi kuvan 30 suorituskykyä päästään peak-vahvistimen 22 mm pituisella 

offset-linjalla. 
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Figure 32. Main-vahvistimen suorituskyky peak-vahvistimen 22mm offset-linjalla  

offstate-tilassa. 

 

Peak-vahvistimen kytkeminen summausverkkoon heikentää main-vahvistimen 

suorituskykyä. Vahvistus putoaa 0,2 dB:ä, piikkiteho noin 0,4 dB:ä ja hyötysuhde 

säilyy vakiona.  

4.3.4. Tulon tehonjako 

Vahvistimen tulossa tehon jakaminen main- ja peak-haaroihin toteutetaan 

käyttämällä Anarenin 5 dB:n kaksisuuntakytkintä, X3C21P1-05S. Komponentin 

tulona käytetään porttia 2, jolloin main-vahvistimelle saadaan 5 dB:ä vaimennusta 

porttiin 3 ja peak-vahvistimelle 2 dB:ä vaimennusta porttiin 4. Portti 1 on päätetty 50 

Ω:iin. Lisäksi 2 dB:n portin vaihetta on viivästetty 90 astetta, jolloin erillistä 

vaihelinjaa peak-vahvistimen tuloon ei tarvita.[12] Komponentista on saatavilla S-

parametrimalli, jota voidaan käyttää ADS-simuloinneissa. 

 

Toteutetussa rakenteessa 90 asteen vaiheviivästys peak-haaraan on liikaa. Tällöin 

main-haaraa on viivästettävä, jotta tehojen summaus Doherty-vahvistimen lähdössä 

tapahtuisi oikeassa vaiheessa. Simuloimalla kytkentää eri vaiheviiveen arvolla main-

haarassa, saatiin optimaaliseksi vaihearvoksi 22 astetta. 

4.4. Doherty-vahvistimen analyysi 

Vahvistimen rakenteen ollessa valmis, voidaan lohkot yhdistää toisiinsa ja aloittaa 

Doherty-vahvistimen simuloiminen. Komponenttiarvoja ja toimintapistejännitteitä on 

säädetty vahvistimen toiminnan parantamiseksi. Lopullinen simuloitu Doherty-

rakenne löytyy liitteestä 1. 

 

Aloitetaan rakenteen tutkiminen piensignaalianalyysillä. 
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Figure 33. Doherty-vahvistimen simuloitu S21-parametri. 

 

Doherty-vahvistimen vahvistus on nyt huomattavasti matalampi kuin edellä mitattu 

main-vahvistimen vahvistus. Tämä johtuu vahvistimen tulossa olevasta 5 dB:n 

suuntakytkimestä. Vahvistus on keskimäärin 14 dB:ä yli vahvistuskaistan ja rippeli 

on alle 0,3 dB:ä. Vahvistukseen voidaan tarvittaessa vaikuttaa main-vahvistimen 

toimintapisteen muuttamisella tai säätämällä tulon sovituksen komponenttiarvoja. 

 

 

Figure 34. Doherty-vahvistimen simuloitu S22-parametri. 
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Kappaleissa 4.3.1 ja 4.3.2 simuloitiin main- ja peak-vahvistimen lähdön 

heijastusvaimennukset erikseen. Kuvasta 34 käy ilmi, että Doherty-vahvistimen 

heijastusvaimennus ei ole optimaalinen. Usein Doherty-vahvistinten lähdössä onkin 

käytettävä erillistä isolaattoria, jolla sovitusta saadaan parannettua. 

 

Doherty-vahvistimen tulon sovitusta ei ole mahdollista tutkia vahvistimen tulossa 

olevan suuntakytkimen vuoksi. 

 

 

Figure 35. Doherty-vahvistimen kompressiokuvaajat. 

 

Vahvistimen piikkiteho on alakanavalla noin 57,45 dBm:ä ja laskee yläkanavaa kohti 

0,4 dB:ä samalla vaihekompressio pienenee noin 10 astetta. 

 

 

Figure 36. Doherty-vahvistimen hyötysuhde. 



 

 

39 

 

Kuvien 16 ja 17 tulosten perusteella vahvistin on sovitettu toimimaan korkeammalla 

piikkiteholla, mistä aiheutuu huonompi hyötysuhde nominaaliteholla. Oletuksena on, 

että mittausvaiheessa vahvistin kompressoituu aiemmin, jolloin myös hyötysuhteen 

pitäisi kasvaa. Vahvistimen hyötysuhteeseen pystytään tarvittaessa vaikuttamaan 

muuttamalla transistoreiden toimintapisteitä. Tässä vaiheessa simulointitulokset ovat 

riittäviä Doherty-vahvistimen toteuttamiseen. 
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5. MITTAUSTULOSTEN TARKASTELU 
 

Toteutetusta Doherty-vahvistimesta mitattiin samat parametrit kuin simuloidusta 

vahvistimesta. S21- ja S11-parametrit ja kompressiokuvaajat mitattiin Doherty-

vahvistimen suuntakytkimen tulosta. Hyötysuhde mitattiin backoff-tehon funktiona 

käyttäen CW-signaalia. Vahvistimen ACLR-tasot mitattiin käyttämällä kahta 5 

MHz:n kantoaallon LTE-signaalia, jonka PAR on 6,7 dB. Kantoaallot sijaitsevat 

kaistalla 5 MHz:n päässä toisistaan. Sama ACLR-mittaus toistettiin käyttämällä 

esisärötystä. Kompressio- ja ACLR-mittauksissa on käytetty apuna 

esivahvistinastetta. Tämä ei kuitenkaan vaikuta mittaustuloksiin, sillä esivahvistin 

toimii lineaarisella alueella myös kompressiomittauksissa. Kaikissa mittauksissa oli 

mukana lähtöisolaattori, jonka tehohäviö huoneenlämmössä on noin 0,25 dB:ä. 

Lopullista vahvistinta on jouduttu uudelleen sovittamaan hyvän suorituskyvyn 

saamiseksi. 

5.1. Taajuusvaste 

Vahvistimen S-parametrit mitattiin piirianalysaattorilla nominaaliteholla. 

 

 

Figure 37. Doherty-vahvistimen mitattu S21-parametri. 

 

Vahvistimen mitattu S21-parametri on noin 1,5 dB:ä korkeampi kuin simuloitu vaste. 

Vahvistuksen rippeli on myös kasvanut 0,7 dB:iin. Simulointiin verrattuna myös 

vahvistuksen huippu on siirtynyt korkeammalle taajuudelle. Nämä huomiot selittyvät 

osittain kohdassa 4.1 esitetyllä simulointimallin ja mittausdatan välisellä erolla. 

Transistorien tuotannossa voi myös esiintyä vaihtelua. Kyseinen transistori voi siis 

olla erästä, jolla on keskimääräistä korkeampi vahvistus.  
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Figure 38. Doherty-vahvistimen mitattu S11-parametri. 

 

Tulon S11-parametria mitatessa käytännössä nähdään vain tulon suuntakytkimen 

heijastusvaimennus. Vaikka main- ja peak-haarojen sovituksen vaikuttavatkin 

suuntakytkimeltä näkyvään sovitukseen, heijastusvaimennus on pääasiassa 

suuntakytkimen parametri, johon ei voida vaikuttaa suunnittelulla. 

Heijastusvaimennus on huonoimmillaan alakanavalla, jossa se on -12,19 dB:ä. 

Vahvistimen kannalta vaimennus on kuitenkin riittävä. 

5.2. Piikkiteho ja vaihekompressio 

Vahvistimen kompressiokäyttäytyminen on mitattu vahvistuksen huipusta 3 dB:n 

kompressioon. Matalilla tehoilla näkyvä rippeli on mittausjärjestelmän kohinaa. 

Tuloksissa vahvistus ja vaihe on normalisoitu nollaan, jolloin taajuuskaistan 

amplitudi- ja vaihedispersio on paremmin nähtävissä. 

 

 

Figure 39. Doherty-vahvistimen piikkiteho. 
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Lopullisella toteutuksella saatiin Doherty-vahvistimen keskimääräiseksi 

piikkitehoksi vahvistuskaistalla noin 57,1 dBm. Amplitudisärön kannalta main- ja 

peak-vahvistimien sovitukset toimivat parhaiten alakanavalla, jossa säröä on vähiten 

ja piikkitehoa on 57,2 dBm. 

 

 

Figure 40. Doherty-vahvistimen vaihekompressio. 

 

Vaihekompression muoto poikkeaa aiemmin simuloidusta, koska vahvistimen 

vaiheistusta jouduttiin säätämään toiminnan parantamiseksi. Tämän lisäksi main- ja 

peak-vahvistimien biasjänniteitä on muutettu, minkä vuoksi peak-vahvistimen 

aiheuttama vaihekompressio on selvemmin nähtävissä. Alakanavalla 

vaihekompressiota on 21 astetta ja se pienenee yläkanavalle siirryttäessä 16 

asteeseen. 

5.3. ACLR-mittaukset 

ACLR-mittaukset on suoritettu vahvistimen nominaaliteholla. Lähtöteho on 

normalisoitu nollaan, jolloin ACLR on helpommin luettavissa. 
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Figure 41. Doherty-vahvistimen ACLR-kuvaajat keskikanavalla. 

 

Vahvistimen raakalineaarisuus nominaaliteholla on noin -33 dBc:tä. Signaalin ala- ja 

yläpuolinen ACLR ovat samalla tasolla, mikä indikoi muistiefektien matalasta 

tasosta. Tämä puolestaan helpottaa vahvistimen linearisointia. Vahvistimen 

linearisoitu ACLR on keskimäärin -63,1 dBc:tä. Esisärötyksen korjauskyky 

vahvistimelle on noin 30 dB, joka tarkoittaa että vahvistin on hyvin linearisoituva. 

5.4. Hyötysuhde 

Doherty-vahvistimen tehonkulutus on mitattu CW-signaalilla. Tulokset on 

normalisoitu nominaalitehoon. 

 

 

Figure 42. Doherty-vahvistimen hyötysuhde. 

 

Doherty-vahvistimen hyötysuhde vahvistuskaistalla nominaaliteholla on keskimäärin 

45,2 %. Tämä on huomattavasti enemmän kuin simuloimalla saatu tulos. Suurin osa 
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kasvaneesta hyötysuhteesta selittyy kohdan 4.1 kuvaajilla, mutta myös sovitusten ja 

bias-jännitteiden hienosäätäminen vaikuttaa tuloksiin. Hyötysuhde on 

parhaimmillaan alakanavalla 46,4 %, josta se putoaa siirryttäessä yläkanavalle 44 

%:iin. Simulointituloksissa käyttäytyminen on päinvastainen. 
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6. POHDINTA 

 

Työn tavoitteena oli toteuttaa asymmetrinen Doherty-vahvistin käyttämällä hyväksi 

NXP Semiconductorsin tuottamaa transistorimallia. Doherty-vahvistimen täytyi olla 

suuritehoinen ja soveltua käytettäväksi vahvistimen pääteasteena. Työ suoritettiin 

simuloimalla transistorin toimintaa ADS-simulointiohjelmalla. Aluksi transistorin 

toimintapisteet valittiin data-lehden ja DC-simuloinnin avulla. Tämän jälkeen 

siirryttiin toteuttamaan vahvistimien sovitukset käyttämällä apuna load pull –dataa. 

Sovitusten toimivuuden testauksen jälkeen vahvistimien ympärille rakennettiin tehon 

jako- ja summausverkosto, joilla main- ja peak-vahvistimet saatiin toimimaan 

Doherty-vahvistimena. Tämän jälkeen vahvistimen toiminta varmennettiin 

prototyyppilevyllä. 

 

Eniten aikaa työssä vei simulointivaiheen hyötysuhteen ja piikkitehon 

optimoiminen. Vaikka main- ja peak-vahvistimet toimivatkin erikseen, niiden 

yhdistäminen tavalla, joka ei heikennä lopullisen vahvistimen suorituskykyä, oli 

hankalaa. Aluksi toimintaa yritettiin parantaa säätämällä main- ja peak-vahvistimien 

vahvistusbalanssia. Jos main-vahvistimen vahvistusta nostettiin suhteessa peak-

vahvistimeen, päädyttiin tilanteeseen, jossa Doherty-vahvistimen hyötysuhde oli 

hyvä, mutta peak-vahvistimen teho jäi vajaaksi. Mikäli taas main-vahvistimen 

vahvistusta laskettiin, alkoi peak-vahvistin dominoida korkeilla tehoilla, jolloin 

main-vahvistin ei päässyt optimaaliselle hyötysuhteelle. Lopuksi päädyttiin 

laskemaan sekä main-, että peak-vahvistimien bias-jännitteitä. Peak-vahvistimen 

toimintapistettä laskemalla saatiin peak-vahvistimen suursignaalivahvistuksen 

nouseminen tehon funktiona jyrkemmäksi. Tällöin peak-vahvistin alkoi johtamaan 

korkeammilla tehoilla ja main-vahvistin ehti paremmin saavuttaa optimaalisen 

hyötysuhteensa. Samalla kuitenkin Doherty-vahvistimen piikkiteho putosi. Tämä 

kompensoitiin main-vahvistimen toimintapistettä laskemalla, jonka mukana myös 

koko Doherty-vahvistimen vahvistus pieneni. Kun vahvistin oli saatu tältä osin 

toimimaan, täytyi vielä optimoida Doherty-vahvistin toimimaan koko 

vahvistuskaistan yli. Epäideaalinen 5 dB:n tulon suuntakytkin ei helpottanut 

tilannetta. Jotta vahvistimen hyötysuhde ja piikkiteho olisivat mahdollisimman 

tasaiset kaistan yli, täytyi main- ja peak-vahvistimien suursignaalikäyttäytymiset 

sovittaa mahdollisimman yhteneviksi. Kun vahvistimen toiminta kaistan yli oli saatu 

mahdollisimman tasaiseksi, täytyi edellä mainittu hyötysuhde- ja piikkiteho-

optimointi suorittaa uudelleen, sillä vahvistimen hyötysuhde ei ollut enää riittävä. 

Iterointisilmukka oli pitkä ja työläs, ja jossain vaiheessa toteutettujen sovituksien 

rajat tulivia vastaan, eikä toimintaa saanut enää parannettua. Loppujen lopuksi 

päädyttiin sovittamaan rakenne piikkitehon suuntaan, koska se koettiin 

turvallisemmaksi vahvistimen toiminnan kannalta. Vahvistin voi toimia huonolla 

hyötysuhteella, mutta jos piikkiteho ei ole riittävä, ei vahvistin enää linearisoidu. 

Lisäksi kohdassa 4.1 esitetty mallin- ja mittadatan eroavaisuus hankaloitti tarvitun 

suorituskyvyn arvioimista. 

6.1. Lopputulos ja parannusmahdollisuudet 

Prototyyppilevyä mitattaessa havaittiin, etteivät simuloidut tulokset täysin vastaa 

mittatuloksia. Vahvistimen sovituksia ja vaiheistusta oli säädettävä, jotta vahvistin 
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saatiin toimimaan. Vaikka simulointitulokset eivät vastanneetkaan saatuja 

mittatuloksia, saatiin simulointipenkin avulla ensimmäinen toteutettu 

prototyyppilevy tarpeeksi lähelle toimivaa toteutusta. Simulointipenkistä oli myös 

suuri apu prototyyppilevyn virittämisvaiheessa. Simuloitu vahvistin käyttäytyi 

samalla tavalla kuin protolevy, jolloin muutokset simuloidussa vahvistimessa 

näkyivät samankaltaisena muutoksena levyllä. Tämä helpotti levyn säätämistä ja 

vähensi sokean komponenttikokeilemisen määrää. 

 

Jos aikaa työn toteuttamiseen olisi ollut enemmän, olisi vahvistimen toimintaa 

voinut optimoida paremmin simulointivaiheessa: Simulointipenkille olisi voinut 

tehdä layout-simuloinnin käyttämällä ADS:n Momentum-työkalua, jolloin simuloitua 

Doherty-vahvistinta olisi voitu mallintaa tarkemmin. Myös erilaisia lähdön 

impedansseja ja lähtöverkonsummauksia olisi voitu kokeilla. Esimerkiksi main-

vahvistin olisi voitu sovittaa 80 Ω:iin, jolloin peak-vahvistimen sovitus olisi ollut 50 

Ω. Tällöin johtimista olisi tullut kapeampia ja tehonkestot olisivat huonontuneet, 

mutta vaiheen optimointi olisi ollut helpompaa.  Vahvistimien sovituksessa käytetyt 

load pull –datasta saadut impedanssiarvot olisi voinut optimoida toiminnan 

parantamiseksi. Sovitukset toteutettiin käyttämällä komponenttivalmistajan 

ilmoittamia maksimipiikkitehon sovituspisteitä. Main-vahvistimen tapauksessa 

piikkitehoa oli liikaa, josta aiheutui huono hyötysuhde. Load pull –datasta olisi 

voinut etsiä paremmin main-vahvistimen toimintaan soveltuvan impedanssiarvon, 

jolla vahvistimen toimintaa olisi voinut siirtää paremmalle hyötysuhdealueelle. 
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7. YHTEENVETO 

 

Tässä työssä toteutettiin asymmetrinen Doherty-vahvistin. Aluksi käytiin läpi 

tehovahvistimen perusteoria ja vahvistimen suunnittelun kannalta oleelliset asiat. 

Tämän jälkeen esiteltiin työssä käytetty transistoriteknologia ja siirryttiin tutkimaan 

Doherty-teoriaa. Teoriaosiossa katettiin kuormamodulaation perusperiaatteet ja 

vertailtiin symmetristä ja asymmetristä Doherty-rakennetta keskenään. 

 

Toteutetun Doherty-vahvistimen täytyi toimia 2110 MHz – 2170 MHz 

taajuusalueella ja sen tuli kyetä toistamaan LTE-signaalia täyttäen 3GPP 

spesifikaation asettamat vaateet. Työn painopiste oli erityisesti hyötysuhteen ja 3 

dB:n tehon optimoimisessa muita vahvistimen parametreja oleellisesti heikentämättä. 

Vahvistimen toteutuksessa käytettiin Keysightin ADS-simulointiohjelmaa ja 

transistorivalmistajan ADS-komponenttimallia. Doherty-vahvistin suunniteltiin askel 

askeleelta toimintapisteiden valinnasta lopulliseen rakenteeseen. Simulointivaiheessa 

käsiteltiin DC-simuloinnit, main- ja peak-vahvistimien tulon- ja lähdönsovitukset, 

Doherty-vahvistimen lähdön tehonsummaus sekä tulon tehon jako ja vaiheistus. 

Lopuksi vahvistin toteutettiin prototyyppilevylle ja sen suorituskyky mitattiin CW- ja 

LTE-signaalilla. Vahvistimen linearisoitavuutta tutkittiin myös esisärötyksellä. 

 

Simulointivaiheessa ongelmaksi muodostui main- ja peak-haarojen yhdistäminen. 

Mikäli peak-vahvistin dominoi vahvistinta, jäi Doherty-vahvistimen hyötysuhde 

vajaaksi. Jos toimintaa siirrettiin main-vahvistimen suuntaan, alkoi Doherty-

vahvistimen piikkiteho pudota. Lopulta päädyttiin kompromissiin, joka suosi 

vahvistimen piikkitehoa. 

 

Prototyyppilevyä mitatessa havaittiin, ettei vahvistimen suorituskyky vastaa täysin 

simuloitua rakennetta. Simulaatioilla onnistuttiin kuitenkin tuottamaan ensimmäinen 

prototyyppi, joka oli suorituskyvyltään tarpeeksi lähellä toimivaa kokonaisuutta. 

Lisäksi simulointeja voitiin käyttää hyödyksi prototyyppilevyä viritettäessä. 

Lopputuloksena onnistuttiin toteuttamaan prototyyppilevyllä toimiva vaatimukset 

täyttävä vahvistin. 
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Liite 1. Doherty-vahvistimen tulon sovitukset 
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Liite 2. Doherty-vahvistimen lähdön sovitukset 

 

 


