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TIIVISTELMÄ 

 

Tässä työssä suunniteltiin suuritehoinen asymmetrinen 

neljännesaaltomuuntajattomalla lähdön summauspiirillä varustettu Doherty-

tyyppinen tehovahvistin. Vahvistimen taajuusalueeksi määritettiin 1805-

1880MHz. Vahvistimen tuli kyetä vahvistamaan LTE-signaalia 3GPP-

specifikaation mukaisesti. Työn tavoitteena oli suunnitella vahvistin, jonka 

taajuuskaista on leveämpi ja sen hyötysuhde on parempi kuin vastaavan 

transistorin valmiilla kaupallisella tuotteella. Työssä keskityttiin näiden 

parametrien optimoimiseen, ilman piikkitehon selvää heikentämistä.  

Vahvistimen simuloinnissa käytettiin ADS-simulointiohjelmaa. 

Komponenttivalmistajalta saadulla transistorimallilla simuloinnit saatiin 

vastaamaan todellista tilannetta mahdollisimman hyvin. Vahvistimen rakenne 

toteutettiin suunnittelemalla haara kerrallaan. Lopuksi suunniteltiin lähdön 

summauspiiri sekä tulon tehojako toimimaan ennalta halutulla tavalla. 

Doherty-vahvistimesta tehtiin kaksi erillistä versiota, joista toista käsitellään 

tarkemmin tässä työssä. Simuloidusta rakenteesta tehtiin mekaniikkaan sopiva 

layout protolevylle. Simuloitu piirin toiminta ei täysin vastannut fyysisellä levyllä 

toteutunutta toimintaa. Kuitenkin piiriä virittämällä saatiin tehtyä toimiva, 

suorituskykyinen laite. 
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ABSTRACT 

 

In this report, high power asymmetric transformerless Doherty-amplifier was 

designed. Doherty amplifier’s frequency range was defined to be 1805-1880 MHz 

and amplifier must be able to amplify LTE-signal fulfilling 3GPP specifications. 

Target of this work was to develop amplifier that has wider bandwidth and better 

efficiency than corresponding commercial product. Focus is in the optimizing on 

these parameters without weakening other requirements of the amplifier. 

Doherty-amplifier simulations are made by ADS-simulation software. With 

transistor model given by transistor vendor, simulations were able to correspond 

realistic situation. Amplifiers architecture were designed one port at a time. 

Combining network and power splitter were designed finally to match given 

specification. 

Two versions of transformerless Doherty-amplifier were made, one is more 

detailed presented. Layout was made based on simulated structure. Simulated 

structure didn’t correlate perfectly physical models action. After little tuning it 

was managed to get working efficient amplifier.  

 

Key words: Doherty, transformerless, power amplifier, frequency range, 

efficiency. 

  



 

SISÄLLYSLUETTELO 

 

TIIVISTELMÄ 

ABSTRACT 

SISÄLLYSLUETTELO 

ALKULAUSE 

LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

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

2. TEHOVAHVISTIMIEN TEORIA ..................................................................... 8 

2.1. Hyötysuhde ................................................................................................ 8 

2.2. Toimintaluokat .......................................................................................... 9 

2.3. Linearisointi ............................................................................................. 13 

2.3.1. Dynaaminen alue ......................................................................... 14 

2.3.2. Harmoninen särö .......................................................................... 15 

2.3.3. Keskeismodulaatiosärö ................................................................ 16 

2.3.4. Amplitudi- ja vaihekonversio ...................................................... 16 

2.4. Lineaarisointimenetelmät ........................................................................ 17 

2.5. Transistoriteknologiat .............................................................................. 18 

3. DOHERTY-VAHVISTIN ................................................................................ 20 

3.1. Symmetrinen ja asymmetrinen Doherty-vahvistin .................................. 20 

3.2. Muuntajaton Doherty ............................................................................... 25 

3.3. Vahvistimen vaatimukset ........................................................................ 27 

4. SIMULOINNIT ................................................................................................ 28 

4.1. Transistorimalli ........................................................................................ 28 

4.2. DC-simulointi .......................................................................................... 28 

4.3. Doherty-vahvistimen simuloinnit ............................................................ 30 

4.3.1. Main-vahvistimen sovittaminen .................................................. 31 

4.3.2. Peak-vahvistimen sovittaminen ................................................... 34 

4.3.3. Lähdön sovittaminen ................................................................... 37 

4.3.4. Tulon mitoittaminen .................................................................... 39 

4.4. Simulointitulosten analysointi ................................................................. 39 

5. VAHVISTINMITTAUKSET ........................................................................... 42 

5.1. Taajuusvaste ............................................................................................ 42 

5.2. Amplitudi- ja vaihekompressio ............................................................... 44 

5.3. Kahden kantoaallon ACLR-mittaukset ................................................... 45 

5.4. Hyötysuhde .............................................................................................. 47 

6. POHDINTA ...................................................................................................... 48 

7. YHTEENVETO ................................................................................................ 49 

8. LÄHTEET ......................................................................................................... 50 

9. LIITTEET ......................................................................................................... 51 

 



 

ALKULAUSE 

 

Tämä diplomityö on tehty tunnekirjon siivittämänä talven 2016-2017 aikana Nokian 

Ruskon toimipisteessä. Työn tarkoituksena oli kehittää tehovahvistin-protyyppilaite, 

jonka suorituskyky on kilpailukykyinen jo valmiin kaupallisen tuotteen kanssa. Työn 

eri vaiheissa sain apua koko tehovahvistin-tiimiltä. Erityisesti kiitokset menevät 

Mikko Niemiselle teknisestä avusta ja esimiehelleni Jari Myllylälle, joka mahdollisti 

työn tekemisen. Haluan myös kiittää työn valvojaa professori Timo Rahkosta Oulun 

yliopistosta selkeistä ohjeista ja suoraviivaisesta etenemisestä työn aikana. Kiitokset 

menevät myös toiselle valvojalle Janne Aikiolle. 

Vanhempiani haluan kiittää tukemisesta opiskeluissa pikku-ukosta alkaen. Haluan 

myös kiittää kavereitani värikkään yliopistotaaperrukseni aikana. Suurimmat kiitokset 

haluan antaa avovaimolleni Heidille, joka antoi tukea diplomityön loppuun 

saattamiseen. 

 

 

 

Oulussa 12.4.2017 

 

 

Niko Tervo 



 

LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

 

3G Third Generation; Kolmas sukupolvi  

3GPP Third Generation Partnership Project; Kolmannen sukupolven 

standardointijärjestöjen yhteistyöorganisaatio  

4G Fourth Generation; Neljäs sukupolvi 

ACLR Adjacent Channel Leakage Ratio; Viereiselle taajuuskaistalle vuotava 

teho suhteessa kantoaaltoon 

ADS Advance Design System, simulaatio-ohjelma 

AM-AM Amplitude Distortion, Amplitudisärö 

AM-PM Phase Distortion, Vaihesärö 

dB Desibeli  

dBm Desibeli suhteutettuna yhden milliwatin tehoon 

DC Direct current, tasavirta 

FET Field Effect Transistor, Kanavatransistori 

HCI Hot Carrier Injection, korkeaenergisten elektronien injektoituminen 

hilaoksidiin 

IM Intermodulation, Keskeismodulaatio 

IMD Intermodulation Distortion, Keskeismodulaatiosärö 

LTE Long Term Evolution, matkapuhelinteknologia 

PAE Power Added Efficiency, Tulotehon huomioiva hyötysuhde 

PAR Peak to Average Ratio, Piikkitehon suhde keskimääräiseen tehoon 

RF Radio Frequency, radiotaajuus 

TLLM Tranformerless Load-Modulated, neljännesaaltomuuntajaton 

kuormamodulaatiorakenne 

VSWR Voltage Standing Wave Ratio; Jännitteen seisovan aallon suhde 

 

ɳ  Nieluhyötysuhde  

f  Taajuus 

j  Imaginääriyksikkö  

𝜔  Kulmataajuus 

𝜆  Aallonpituus  



 

1. JOHDANTO 

 

Tehovahvistimen merkitys tukiasemassa on vahvistaa lähetyssignaali vastaanottimen 

signaalinkäsittelyn mahdollistamalle tasolle. Tehovahvistimen pääsuunnittelukriteerit 

ovat lineaarisuus, hyötysuhde ja lähtöteho. Lineaarinen vahvistin vahvistaa signaalia 

säröttömästi, mutta sen hyötysuhde on usein heikko. Liiallinen hyötysuhteen 

parantamiseen keskittyminen vastaavasti huonontaa vahvistimen lineaarisuutta, jolloin 

signaali säröytyy. Suunnittelussa on löydettävä tasapaino hyötysuhteen ja 

lineaarisuuden välillä, unohtamatta lähtötehon arvoa. Vahvistimen optimointia ohjaa 

sille ennakkoon määritellyt spesifikaatiot, joihin se tulee mitoittaa. 

Työssä suunniteltiin LTE-signaalia tukeva asymmetrinen, 

neljännesaaltomuuntajattomalla lähdön summausverkolla toteutettu Doherty-

tehovahvistin. Vahvistin suunniteltiin toimimaan 1805–1880 MHz taajuuskaistalla. 

Doherty-rakenne yritettiin optimoida mahdollisimman suurelle hyötysuhteelle 

huonontamatta vahvistimen piikkitehoa. Koska lähdön summausverkossa ei käytetä 

neljännesaaltomuuntajaa, suunnittelussa pyrittiin myös kaistanleveyden 

maksimoiminen. Valmista rakennetta vertailtiin samalla transistorilla valmistettuun 

tuotteeseen, sekä vertailtiin fyysisen mallin mittaustuloksia simulointituloksiin. 

Kappaleessa 2 on esitelty tehovahvistimen taustalla oleva teoria. Kappaleessa on 

käsitelty muun muassa vahvistimen hyötysuhde sekä toimintaluokat. Kappaleessa 

käsitellään myös käytetyn LDMOS-transistoriteknologian rakennetta. Kappaleessa 3 

käsitellään Doherty-vahvistinrakenteita sekä suunnitellun 

neljännesaaltomuuntajattoman rakenteen eroavaisuuksia klassiseen Doherty-

rakenteeseen verrattuna. Kappaleessa on esitelty myös vahvistimen vaatimukset. 

Kappaleessa 4 käydään läpi tehdyt simuloinnit ja simuloinnista saadut tulokset. 

Simuloinnit on käyty läpi alkaen Main-vahvistimen sovittamisesta tulon 

summausverkon sovittamiseen. Varsinaisen laitteen mittaustulokset on esitelty 

kappaleessa 5. Kappaleessa 6 pohdiskellaan työn vaiheita, vaikeuksia ja 

jatkokehityskohteita. Kappale 7 sisältää yhteenvedon. 

 

 



 

 

8 

2. TEHOVAHVISTIMIEN TEORIA 

2.1. Hyötysuhde 

 

Hyötysuhde on yksi tehovahvistimen tärkeimmistä parametreista. Huono hyötysuhde 

aiheuttaa runsaasti hukkalämpöä, jolloin vahvistimen jäähdyttäminen joudutaan 

ottamaan suunnittelussa huomioon. Suuri jäähdytysteho tuo lisäkustannuksia, joten 

hyötysuhteen parantaminen on yksi suurimpia haasteita tehovahvistinsuunnittelussa. 

Vahvistimen hyötysuhdetta voidaan kuvata nieluhyötysuhteen tai 

kokonaishyötysuhteen avulla. Nieluhyötysuhde (Drain efficiency) η kuvaa, miten 

vahvistimelle tuleva DC-teho saadaan muutettua RF-lähtötehoksi. Tämä voidaan 

kuvata kaavalla 

 

missä  

 P1 on RF-lähtöteho ja  

 PDC on DC-tuloteho. 

 

Kokonaishyötysuhde PAE (Power Added Effiency) ottaa lisäksi huomioon 

vahvistimelle tulevan RF-tulotehon. PAE saadaan määritettyä kaavalla 

 

missä Pin on RF-tuloteho. 

 

PAE:n kaavasta nähdään, että pienillä vahvistuksen arvoilla tulevan RF-signaalin 

tehotaso vaikuttaa suuresti kokonaishyötysuhteeseen. Vahvistuksen ollessa suuri 

nielu- ja kokonaishyötysuhde ovat lähellä toisiaan [2]. 

Riittävän lähtötehon saamiseksi käytännön tehovahvistimet suunnitellaan usein 

moniasteisiksi ketjuiksi, joissa jokaisella asteella on oma vahvistuskerroin sekä 

hyötysuhde. Moniasteisen vahvistinketjun kokonaishyötysuhde lasketaan kaavalla 

 

 

missä 

 Gn on asteen n vahvistus ja 

 ηn on asteen n hyötysuhde. 

 
𝜂 =

𝑃1

𝑃𝐷𝐶
, 

 

(1) 

 
𝑃𝐴𝐸 =

𝑃1 − 𝑃𝑖𝑛

𝑃𝐷𝐶
, 

 

(2) 

 
𝜂𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

1

1
𝑛1𝐺2𝐺3…𝐺𝑛

+
1

𝑛2𝐺3𝐺4 … 𝐺𝑛
+ ⋯ +

1
𝜂𝑛

, 

 

(3) 
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Kaavasta voidaan huomata, että viimeisen asteen vahvistus ja hyötysuhde 

dominoivat kokonaishyötysuhdetta. Pääteastetta suunnitellessa on otettava huomioon 

molemmat ominaisuudet. 

  

2.2. Toimintaluokat 

Vahvistimet jaetaan eri toimintaluokkiin niiden toimintapisteen sekä johtavuuskulman 

perusteella. Toimintapiste asetetaan toimintaluokkaan sopivaksi biasoimalla 

transistori tietylle lepovirralle. Biasointi tarkoittaa jännitteen tai virran asettamista 

edeltä määritettyyn pisteeseen, joka mahdollistaa elektronisen komponentin halutun 

toiminnan. Tehovahvistimien tapauksessa hallitaan ennen muuta sitä aikaa, jonka 

transistori viettää virrattomassa tilassa. Johtavuuskulma tarkoittaa kuinka suuren osan 

jaksonajasta transistori on aktiivinen ja kuluttaa tehoa. Suurella johtavuuskulmalla 

vahvistimen lineaarisuus on hyvä, mutta sen hyötysuhde puolestaan heikko. Riippuen 

vahvistimen käyttötarkoituksesta tavoitteeksi asetetaan joko suuri johtavuuskulma tai 

hyvä hyötysuhde. Tälle työlle oleellisimmat toimintaluokat ovat A, B, AB ja C, joiden 

periaatteita käsitellään seuraavaksi [1].  

A-luokan vahvistin on kaikista yksinkertaisin ja käytetyin vahvistin. Sen 

toimintapiste on asetettu lineaariselle alueelle, ja sen johtavuuskulma on 360 astetta 

(2π rad). Tämä tarkoittaa sitä, että nieluvirta kulkee koko tulosignaalin ajan. Ideaalinen 

A-luokan vahvistin on täysin lineaarinen, mutta pienillä signaalitasoilla sillä on todella 

huono hyötysuhde. Vahvistin kuluttaa DC-virtaa, vaikkei sen tulossa olisi lainkaan 

signaalia vahvistettavaksi. Teoreettinen maksimihyötysuhde A-luokan vahvistimelle 

on 50 %. Kuvassa 1 on esitetty lähtövirran aaltomuoto ja sen keskellä lineaarista 

aluetta oleva toimintapiste. 
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Kuva 1. A-luokan vahvistimen toimintapiste ja lähtösignaalin aaltomuoto. 

 

B-luokan vahvistimen toimintapiste on asetettu siten, että se ei ole aktiivinen DC-

tilanteessa, ja sen johtavuuskulma on 180 astetta. Nieluvirta kulkee siis vain 

tulosignaalin positiivisen puolijakson ajan. Tällä tavalla vahvistimen hyötysuhde on 

parantunut, mutta samalla vahvistimen lineaarisuus on heikentynyt. B-luokan 

vahvistimen teoreettinen maksimihyötysuhde on 78,5 %. Kuvassa 2 on esitetty B-

luokan vahvistimen lähtövirran aaltomuoto ja toimintapiste aivan cut-off –tilan 

reunassa. 
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Kuva 2. B-luokan vahvistimen toimintapiste ja lähtösignaalin aaltomuoto. 

 

AB-luokan vahvistin on edellä mainittujen vahvistintyyppien kompromissi, jossa 

yhdistyy A-luokan lineaarisuus B-luokan hyötysuhteella. Vahvistin on biasoitu 

aktiiviseksi DC-tilanteessa, sen kuluttaessa kuitenkin virtaa vähemmän kuin A-luokan 

vahvistin. Johtavuuskulma on 180–360 astetta hyötysuhteen ollessa 50–78,5 %. 

Kuvassa 3 on havainnollistettu AB-luokan vahvistimen lähtösignaalin aaltomuoto 

sekä toimintapiste.   
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Kuva 3. AB-luokan vahvistimen toimintapiste ja lähtösignaalin aaltomuoto. 

 

C-luokan vahvistimen toimintapiste asetetaan selkeästi B-luokan alapuolelle. Tämä 

aiheuttaa sen, että johtavuuskulma on alle 180 astetta. C-luokan vahvistimella 

teoreettinen maksimihyötysuhde on jopa 100 % lineaarisuuden ollessa todella heikko. 

Tällaista vahvistinta käytetään usein piikkitehojen vahvistamiseen. C-luokan 

vahvistimen lähtösignaalin aaltomuoto sekä toimintapiste ovat esiteltynä kuvassa 4. 

 

 

Kuva  4. C-luokan vahvistimen lähtösignaalin aaltomuoto. 
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2.3. Linearisointi 

Lineaariseksi vahvistimeksi kutsutaan vahvistinta, jonka lähtösignaali on sen 

tulosignaali kerrottuna jollain vakiokertoimella ilman, että sen aaltomuoto on 

muuttunut tai siihen on syntynyt uusia taajuuskomponentteja. Ideaalinen vahvistus 

voidaan esittää kaavalla  

 

missä 

 Vin(t) on vahvistimen tulojännite ja 

 Vout(t) on vahvistimen lähtöjännite hetkellä t. 

 

Epälineaarisia komponentteja on kuitenkin kaikissa vahvistimissa, joten täysin 

lineaarista vahvistinta ei voida valmistaa. Yleisessä tapauksessa epälineaarista 

vahvistinta voidaan kuvata muistillisella sarjakehitelmällä 

 

 

 

missä  

 𝑎0 on DC-termi 

 𝑎1 ∗ 𝑉𝑖𝑛(𝑡) on lineaarinen termi ja 

 𝑎2 ∗ 𝑉𝑖𝑛
2 (𝑡 − 𝑡2) + ⋯ + 𝑎𝑛 ∗ 𝑉𝑖𝑛

𝑛 (𝑡 − 𝑡𝑛) ovat epälineaarisia termejä. 

 

Täysin ideaalinen vahvistin on muistiton, eli edellisten signaalien ominaisuudet 

eivät vaikuta seuraavaan signaalin arvoon. Kaavan 5 mukainen vahvistin on muistiton, 

jos aikatermit t-tn ovat yhtäsuuret. 

Kaikki energiavarastot aiheuttavat sähköisiin piireihin muistia, mikä lineaarisissa 

piireissä näkyy mm. taajuusvasteena ja vaihesiirtona. Epälineaaristen ilmiöiden 

muisti-ilmiöillä tarkoitetaan sitä, että piirin epälineaarisen särön määrä tai vaihe 

riippuu signaalin historiasta ja kaistanleveydestä. Muisti-ilmiöt voidaan jakaa kahteen 

syntyluokkaan: lämpösähköisiin ja sähköisiin. Lämpösähköiset aiheutuvat nimensä 

mukaisesti piirien lämpiämisestä, ja niitä syntyy useimmiten matalilla taajuuksilla. 

Lämpöimpedanssi kuvaa lämpötilan kasvun ja hukkatehon välistä suhdetta. 

Lämpöimpedanssi ei ole koskaan puhtaasti resistiivinen vaan se muodostaa 

alipäästösuodattimen, joka läpäisee DC- ja verhokäyräkomponentit. Nämä 

häviökomponentit vaikuttavat ympäröivän ilman lämpötilan lisäksi transistorin 

kokonaislämpötilaan. Lämpötilan muuttuminen vaikuttaa transistorin hetkelliseen 

vahvistukseen, ja tätä säröä ja muisti-ilmiötä synnyttävää mekanismia kutsutaan 

TPF:ksi (Thermal Power Feedback). 

Sähköiset muisti-ilmiöt aiheutuvat sovituskomponenttien impedanssien 

taajuusriippuvuuksista. Transistorin sisäiset ja tulo- ja lähtösovituksien komponentit 

 𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑡) = 𝐺 ∗ 𝑉𝑖𝑛(𝑡), 

 
(4) 

 
 

𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑡) = 𝑎0 + 𝑎1 ∗ 𝑉𝑖𝑛(𝑡) + 𝑎2 ∗ 𝑉𝑖𝑛
2 (𝑡 − 𝑡2) + 𝑎3 ∗ 𝑉𝑖𝑛

3 (𝑡 − 𝑡3) +
⋯ + 𝑎𝑛 ∗ 𝑉𝑖𝑛

𝑛 (𝑡 − 𝑡𝑛), 

(5) 
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ovat taajuusriippuvaisia, jolloin sähköiset muisti-ilmiöt vaikuttavat transistorin 

taajuuskäyttäytymiseen. Laajakaistaisen sovituksen tekeminen on haastavaa 

laajakaistaisen signaalin nähdessä suuren impedanssin vaihtelun piirin sovituksen 

komponenteissa. 

 

2.3.1. Dynaaminen alue 

Täysin lineaariselle vahvistimelle lähtötehon kuvaaja tulotehon suhteen olisi 

vakiokulmakertoimella oleva suora, ja vahvistus olisi lähtö- ja tulotehon suhde. 

Todellisuudessa tämä toteutuu vain vahvistimen dynaamisella alueella. RF-systeemin 

dynaamiseksi alueeksi kutsutaan 1-dB kompressiopisteen ja kohinatason välistä 

aluetta. 1-dB kompressiopisteeksi kutsutaan sitä pistettä, missä signaalin 

lähtövahvistus on 1 dB pienempi kuin systeemin lineaarinen vaste. Kun tulosignaali 

lähestyy 1-dB kompressiopistettä, harmoniset sekä keskeismoduloidut säröt rupeavat 

sotkemaan systeemin suorituskykyä [3]. Saturaatio tarkoittaa sitä, että tulotehon 

kasvattaminen ei enää kasvata lähtevän signaalin tasoa, vaan lähtötaso saturoituu. 

Kuvassa 5 on esitetty vahvistimen dynaaminen alue sekä 1-dB kompressiopiste. 

Vahvistimen kompressoituminen saadaan estettyä ajamalla sitä niin sanotussa 

backoff-tilassa, mikä tarkoittaa sitä, että vahvistin pääsee kompressoitumaan vain 

signaalin maksimiarvoilla. Vahvistimen lineaarisuutta saadaan kasvatettua 

kasvattamalla backoffia, mutta samalla vahvistin toimii pienemmällä signaalitasolla ja 

sen hyötysuhde heikkenee [15]. 

 

 

 

Kuva 5. Vahvistimen dynaaminen alue ja 1-dB kompressiopiste. 
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2.3.2. Harmoninen särö 

Korkeilla tulosignaalin amplitudeilla lähtösignaaliin muodostuu ylimääräisiä 

taajuuskomponentteja, koska vahvistin ei pysty vahvistamaan signaalia lineaarisesti 

vaan rupeaa säröttämään signaalia. Yksitaajuisesta signaalista syntyvää säröä 

kutsutaan harmoniseksi säröksi. Harmonista säröä voidaan lähestyä tutkimalla 

sinimuotoista signaalia 

 

 

missä 

 A on amplitudi 

ω on 2πf kulmataajuus 

t on aika. 

 

Sijoittamalla sinimuotoisen signaalin kaava muistittoman vahvistimen yleiseen 

polynomimuotoiseen kaavaan (5) saadaan muodostettua lähtösignaali 

 

Kaavasta voidaan nähdä, että harmoniset särötermit ovat tulotaajuuden ω 

monikertoja nω, missä n = 0,1,2… Harmoniset särökomponentit ovat ei-toivottuja, 

mutta ne muodostuvat kuitenkin niin kauas perustaajuudelta, että ne on helppo 

suodattaa pois [4]. Harmonisen särön muodostuminen on havainnollistettu kuvassa 6. 

 

 

Kuva 6. Harmoninen särö. 

 

 𝑉𝑖𝑛(𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡, (6) 

 
𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑡) = 𝑎𝑜 +

1

2
𝑎2𝐴2 + (𝑎1𝐴 +

3

4
𝑎3𝐴3) 𝑐𝑜𝑠2𝜔𝑡 + (

1

4
𝑎3𝐴3) 𝑐𝑜𝑠3𝜔𝑡 

 

(7) 
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2.3.3. Keskeismodulaatiosärö 

Kun epälineaarisen vahvistimen tuloon syötetään useita eri taajuuksilla olevia 

signaaleja, lähtöön syntyy harmonisten säröjen lisäksi keskeismodulaatiosäröä eli 

IMD:tä (Intermodulation distortion). Kun vahvistimeen syötetään taajuudet f1 ja f2 

syntyy alkuperäisten taajuuksien lisäksi taajuudet 

 

 

missä m ja n ovat positiivisia kokonaislukuja ja m+n kertoo särökomponenttien 

kertaluvun. Säröjen taajuudet ja amplitudit riippuvat syötettyjen signaalien 

taajuuksista, amplitudeista sekä vahvistimen epälineaarisuusasteesta [1]. 

Haitallisimpia ovat kolmannen kertaluvun keskeismodulaatiosäröt 2f1-f2 ja 2f2-f1, 

koska ne ovat kaikista voimakkaimpia ja ne osuvat lähimmäksi syötettyjä 

perustaajuuksia f1 ja f2. Tulosignaali, joka sisältää useita taajuuksia ja amplitudeja, 

tulee aiheuttamaan lähtösignaaliin kaistansisäistä keskeismodulaatiosäröä, jota 

kutsutaan kolmannen asteen keskeismodulaatiosäröksi(IMD3) [4]. 

 

 

 
 

Kuva 7. Keskeismodulaatiosärö. 

 

 

Kahden kantoaallon testi on yksinkertaisin kaistalle tulevan särön mittauskeino. 

Muuttamalla testitaajuuksien f1 ja f2 välistä eroa voidaan kartoittaa myös särön 

riippuvuutta modulaatiotaajuudesta. 

 

2.3.4. Amplitudi- ja vaihekonversio 

Amplitudi- ja vaihekonversio kuvaavat vahvistuksen muuttumista lähtösignaalin 

amplitudin funktiona. Näitä voidaan havainnollistaa AM/AM- ja AM/PM–kuvaajilla. 

 𝑓𝑖𝑛 = 𝑚𝑓1 ± 𝑛𝑓2, 
 

(8) 



 

 

17 

AM/AM-kuvaaja kuvaa vahvistuksen muutoksen lähtötehon funktiona, kun taas 

AM/PM-kuvaa vaiheen muutosta. Hyvin lineaarisella vahvistimella lähdön vaihe 

vääristyy vasta vahvistimen kompressiopisteen tuntumassa. Konversiomittauksilla 

voidaan siis mitata vahvistimen lineaarisuusastetta. Konversiot mitataan usein 

pistetaajuuksilla, joten niissä ei oteta huomioon muisti-ilmiöitä. Tämän takia 

amplitudi- ja vaihekonversion mittaaminen ei ole yksinään riittävä mitta vahvistimen 

lineaarisuuden tutkimisessa [7].  

 

 

 
 

Kuva 8. Amplitudi- ja vaihekonversio. 

 

2.4. Lineaarisointimenetelmät 

Lineaarisuus on yksi tehovahvistimen tärkeimmistä ominaisuuksia, ja kuten 

aikaisemmin on jo esitetty, täysin lineaarista vahvistinta on mahdotonta toteuttaa. 

Erilaisia lineaarisointimenetelmillä pyritään poistamaan ja parantamaan 

lineaarisuusongelmaa huonontamatta merkittävästi muita vahvistimen ominaisuuksia. 

Digitaalisen adaptiivisen esisärötyksen perusperiaate on esisäröttää tulevan signaalin 

amplitudia ja vaihetta siten, että vahvistimen lähdössä näkyisi mahdollisimman 

lineaarinen vaste. Kuvassa 9 on esitettynä graafisesti digitaalisen esisärötyksen 
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perusperiaate. Kuten kuvasta 9 huomataan, vahvistimen ja esisäröttimen lähdöstä on 

mahdollista saada lineaarinen vaste. Digitaalinen signaalinkäsittely DSP (Digital 

Signal Prosessing) mahdollistaa riittävän monomuotoisen esisärötyksen 

muodostamisen. Lineaarisoinnin rajoituksena on piirin saturaatiotaso, jonka jälkeen 

signaali ei ole enää lineaarisoitavissa. 

Käytännössä kaikki korkean teholuokan vahvistimet käyttävät lineaarisointia. 

Tämän työn mittaukset tehdään kuitenkin pelkälle vahvistimelle ilman lineaarisointia.  

 

 

 
 

Kuva 9. Digitaalinen esisärötin. 

 

 

2.5. Transistoriteknologiat 

Transistori on tehovahvistinpiirin tärkein ja keskeisin komponentti. Transistorin 

valinta vaikuttaa suuresti vahvistimen toiminnallisuuteen, joten valinta tulee tehdä 

huolella. LDMOS (Laterally Diffused Metal Oxide Semiconductor) on ollut käytetyin 

korkeatehoisissa vahvistimissa sen varmuuden ja kypsän teknologiansa vuoksi. GaN 

(Gallium nitride) -teknologia on nostamassa suosiotaan valmistustekniikoiden 

kehittyessä. Tässä työssä keskitytään LDMOS-transistoreihin pääteasteeseen valitun 

transistorin vuoksi. LDMOS-transistori soveltuu tähän työhön hyvin, koska sillä on 

korkea lähtöteho ja vahvistus, sekä sen lineaarisuus on hyvä. Se toimii myös hyvin 

valitulla taajuusalueella. 

LDMOS-transistorilla on kolme elektronia, lähde, nielu, hila. LDMOS:n perusidea 

on, että hilajännitettä muuttamalla saadaan säädettyä nieluvirran määrää. Lähteen ja 

nielun välinen kanava aukeaa hilajännitteen VGS:n noustessa kynnysjännitteen 



 

 

19 

yläpuolelle, jolloin nieluvirta IDS alkaa virrata. Oksidialueen alla olevalla kevyesti 

seostetulla PHV-alueella määritellään transistorin kynnysjännite. Vastaavasti NHV-

alueen pituudella sekä seostuksella saadaan vaikutettua lähde-nielu-

läpilyöntijännitteeseen. Tavanomainen läpilyöntijännite LDMOS-transistorilla on 

noin 70V.  

Lähde on kytketty p+-altaan (p+-sinker) avulla pohjalevyyn. Piirin johdotusta 

pystytään vähentämään, koska komponentti voidaan juottaa suoraan maahan, jolloin 

induktanssi pienenee.  Hila ja nielu ovat komponentin yläpinnalla, mikä pienentää 

kapasitanssia. Mitä pienemmät kapasitanssin ja induktanssin arvot ovat, sitä 

suurempaan vahvistukseen, kaistanleveyteen ja parempaan stabiilisuuteen 

transistorilla on mahdollista päästä [12]. Transistorin rakenne on havainnollistettu 

kuvassa 10.  

 

 

 

 

 

Kuva 10. LDMOS-transistorin rakenne. 

 

 

LDMOS-transistorin heikkous on HCI (Hot Carrier Injection), jolla tarkoitetaan 

korkeaenergisten elektronien injektoitumista hilaoksidiin. Ajan kuluessa elektroneja 

jää jumiin hilaoksidikerrokseen, ja se vaikuttaa kynnysjännitteeseen. Tämä pienentää 

tietyllä biasvirran arvolla saatavaa nieluvirran arvoa sekä nostaa kynnysjännitettä. 

Transistorien tulisi toimia virheettömästi vuosikymmeniä, joten HCI:n vaikutus tulee 

ottaa huomioon transistoria suunnitellessa.  
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3. DOHERTY-VAHVISTIN 

3.1. Symmetrinen ja asymmetrinen Doherty-vahvistin 

Klassinen symmetrinen Doherty-vahvistin on kehitetty jo vuonna 1936, ja se on 

edelleen käytetty menetelmä tehovahvistimen hyötysuhteen ja lineaarisuuden 

parantamisessa. Se on käyttökelpoinen amplitudimoduloidulle tulosignaalille, jonka 

PAR (peak-to-average ratio, piikkitehon suhde keskimääräiseen tehoon) on 3-6 dB. 

Rakenne koostuu kahdesta eri toimintaluokkaan biasoidusta vahvistimesta: Main-

vahvistin on biasoitu AB-luokkaan ja Peak-vahvistin C-luokkaan. Doherty-

rakenteessa Main-vahvistin johtaa yksinään matalilla tehotasoilla, jolloin signaali on 

AB-luokkaisen vahvistimen dynaamisen alueen sisällä. Tulotehon noustessa tietyn 

tehotason yli, yleensä -6 dB maksimitehosta, Peak-vahvistin alkaa johtaa Mainin 

rinnalla. Tällä rakenteella vahvistimen lineaarista aluetta saadaan laajennettua ja 

hyötysuhdetta parannettua verrattuna esimerkiksi AB-luokan vahvistimeen. 

Vahvistimien jälkeen haarat yhdistetään suorassa tapauksessa siten, että Peak-

vahvistin yhdistetään suoraan kuormaan, kun taas Main-vahvistin neljännesaallon 

pituisen siirtolinjan läpi. Peak-vahvistimen tuloon tulee lisätä samanlainen 

neljännesaallon pituinen siirtolinja, jotta vahvistimien lähdöt olisivat samassa 

vaiheessa. Vastaavasti käänteisessä Dohertyssa impedanssimuunnin on Peak-haarassa 

ja viivästin on ennen Main-vahvistinta [16]. Kuvassa 11 on esitetty yksinkertaistettu 

klassisen suoran Dohertyn rakenne. 

 

 

Kuva 11. Suoran Doherty-vahvistimen rakenne. 

 

Doherty-rakenteessa käytetään aktiivista kuormamodulaatiotekniikkaa (active load-

pull modulation), joka mahdollistetaan suorassa Dohertyssa Main-vahvistimen 

jälkeisellä neljännesaallon pituisella impedanssimuuntajalla. Sillä on kaksi 

toimintaluokkaa: matalan ja korkean tehotason luokka. Peak-vahvistiminen 

käynnistyminen korkealla tehotasolla saa ZL:n näyttämään suuremmalta 

impedanssilta, jolloin neljännesaallon pituisen impedanssimuuntimen toisella puolella 

oleva Main-vahvistin näkee pienentyvän impedanssin. Tämän johdosta Main-

vahvistimen lähtöteho voi yhä kasvaa ilman että se ajautuu syvälle kompressioon. 

Kuvan 12 perusteella voidaan määritellä symmetrisen Dohertyn viive-elementit sekä 
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määrittää impedanssimuuntajan toimintaperiaate matalan ja korkean tehotason 

luokassa.  

 
 

Kuva 12. Doherty-vahvistimen kuormamodulaation toimintaperiaate. 

 

Neljännesaaltomuuntajan impedanssi noudattaa kaavaa 

 

 

 

Dohertyssä ZT:n impedanssin oletetaan olevan vakio, jolloin kaava (9) voidaan 

muokata muotoon 

 

 

 

Kun oletetaan vahvistimien impedanssien olevan suuret, kuvan 12 perusteella 

piiriin jännitteiksi voidaan määrittää  

 

 

 

Jos oletetaan ZT olevan häviötön, kuvasta 12 nähdään, että V1T ja VL ovat 

samansuuruisia. Yhdistämällä yhtälöt (11) ja (12) saadaan Main-vahvistimen 

näkemäksi impedanssiksi 

 

 𝑍𝑇 = √𝑍1 ∗ 𝑍1𝑇 (9) 

 
𝑍1 =

𝑍𝑇
2

𝑍1𝑇
 (10) 

 
𝑉1𝑇 = 𝑍1𝑇 ∗ 𝐼1𝑇 

(11) 

 

 𝑉𝐿 = 𝑍𝐿 ∗ (𝐼1𝑇 + 𝐼2) (12) 

 𝑍1𝑇 ∗ 𝐼1𝑇 = 𝑍𝐿 ∗ (𝐼1𝑇 + 𝐼2) (13) 
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On määritelty, että optimaalisessa mitoituksessa ZT =Ropt sekä ZL=Ropt/2. Koska 

ZT:n oletettiin olevan ideaalisessa tilanteessa häviötön, I1 on yhtä suuri kuin I1T[2]. 

Näin kaava (15) saadaan muotoon 

 

 

Kaavasta (16) nähdään että Peak-vahvistimen ollessa lepotilassa (I2=0) Main-

vahvistimen näkemä impedanssi on 

 

Tulojännitteen kasvaessa riittävän suureksi Peak-vahvistin aktivoituu Main-

vahvistimen rinnalla. Maksimiteholla symmetrisessä tapauksessa I1=I2, jolloin 

Mainin-vahvistimen kuormaimpedanssiksi saadaan  

 

 

Kaavoista havaitaan Main-vahvistimen näkemän kuormamodulaation toiminta. 

Mainin näkemä kuorma vaihtelee matalan tehotason 2Ropt:n ja korkean tehotason 

Ropt:in välillä. Tällä saadaan aikaiseksi se, että vahvistimen lähtöamplitudi pysyy 

suurena ja suuren hyötysuhteen antavalla alueella pysytään paljon pidempään kuin 

yksittäisissä vahvistimissa. Tällaista rakennetta kutsutaan myös kaksitie-Dohertyksi.  

Kolmitie-Dohertyssä on kahden transistorin sijaan kolme transistoria: Main-

vahvistin sekä kaksi Peak-vahvistinta. Kolmitie-Dohertyssä Peak-vahvistimet 

mitoitetaan erikseen, jolloin vahvistimen kokonaishyötysuhdetta saadaan parannettua 

kaksitie-rakenteeseen verrattuna. Rakenteen haittana ovat korkeammat 

materiaalikustannukset, piirin isompi koko sekä huomattavasti hankalampi sovitus. 

Kaksitie- ja kolmitie-Dohertyn toiminnan erot on esitetty kuvassa 13. 

Doherty-vahvistinrakenteen hyötysuhde on yksi sen tärkeimmistä ominaisuuksista. 

Matalalla tehotasolla rakenteen hyötysuhde on Main-vahvistimen hyötysuhde Peak-

vahvistimen ollessa passiivisessa tilassa. Hyötysuhde kasvaa tulosignaalin funktiona. 

Kun tulosignaalin taso on puolet maksimistaan, Main-vahvistin saavuttaa 

maksimihyötysuhteensa, joka on AB-luokkaan biasoidulle vahvistimelle 78,5 %. 

Kynnysjännitteen jälkeen Peak-vahvistin alkaa johtaa Mainin rinnalla. Tällä 

tulosignaalin tehotasolla Peak-vahvistin ei vielä toimi parhaalla mahdollisella 

hyötysuhteella, joten rakenteen hyötysuhde laskee hieman. Maksimitulojännitteellä 

Peakin hyötysuhde saavuttaa maksiarvonsa, joten kokonaishyötysuhde nousee 

teoreettiseen maksimihyötysuhteeseensa. Doherty-rakenteen hyötysuhde on kaikilla 

tulotehon tasoilla parempi kuin AB-luokkaan biasoitu tehovahvistin, ja tämä on 

 𝑍𝑇
2

𝑍1
∗ 𝐼1𝑇 = 𝑍𝐿 ∗ (𝐼1𝑇 + 𝐼2) (14) 

 
𝑍1 =

𝑍𝑇
2

𝑍𝐿
∗

𝐼1𝑇

𝐼1𝑇 + 𝐼2
 

 

(15) 

 
𝑍1 =

𝑅𝑜𝑝𝑡
2

𝑅𝑜𝑝𝑡/2
∗

𝐼1

𝐼1 + 𝐼2
= 2 ∗ 𝑅𝑜𝑝𝑡 ∗

𝐼1

𝐼1 + 𝐼2
 (16) 

 Z1  =  2 ∗ Ropt (17) 

 𝑍1 = 𝑅𝑜𝑝𝑡 (18) 
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havainnollistettu kuvassa 13 [2]. Kaksitie-Dohertyn heikkoutena on hyötysuhteen syvä 

uoma puolen tehon ja maksimitehon välillä. 

 

 
 

Kuva 13. Doherty-vahvistimen hyötysuhdekuvaajat. 

 

Monessa tapauksessa PAR:n kasvaessa symmetrisellä Dohertyllä ei saada riittävän 

hyvää hyötysuhdetta. Main-vahvistin halutaan pitää optimaalisella 

hyötysuhdealueella, mikä rajoittaa rakenteen piikkitehoa. Ratkaisuna olisi 

transistorien tehoalueiden kasvattaminen piikkitehon saavuttamiseksi, mutta Main-

vahvistin ei enää toimisi optimaalisella alueellaan ja sen hyötysuhde heikkenisi. 

Asymmetrisella Dohertylla pyritään ratkaisemaan tämä ongelma. Asymmetrisessa 

Dohertyssa teho jaetaan haaroille epäsymmetrisesti. Tehojako voidaan toteuttaa joko 

asymmetrisellä tehojakajalla vahvistimien tulossa tai eritehoisilla vahvistimilla. 

Epäsymmetristä tehojakajaa käytetään, kun halutaan summata vahvistinhaarojen tehot 

optimaalisesti rakenteen lähdössä. Main-vahvistin kokee suuremman 

kuormaimpedanssin kuin symmetrisessä tapauksessa, joten sen teho on suurempi 

Peakiin verrattuna. Tämä saadaan tasattua antamalla Peakille enemmän tehoa. Paras ja 

toimivin ratkaisu on kompromissi epäsymmetrisen tehojakajan sekä eri tehoisten 

transistorien suhteen. Aikaisemmin lasketut impedanssien arvot eivät päde 

asymmetrisessa tilanteessa, vaan virtasuhteet huomioon ottaen impedanssien kaavat 

saadaan muotoon 

 

 𝑍𝑇 = (𝑛 + 1)𝑅𝑜𝑝𝑡 (19) 

 𝑍1ԑ[(𝑛 + 1)2𝑅𝑜𝑝𝑡, (𝑛 + 1)𝑅𝑜𝑝𝑡] (20) 
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missä n on Peak-vahvistimen tehon suhde Main-vahvistimen tehoon. Toisin sanoen n 

on asymmetrian suhdeluku. Kaavoista voidaan päätellä, että symmetrinen Doherty on 

yhtälöiden erikoistapaus, jossa n = 1 [8]. Koska ZT on yleisesti määritelty olevan 50Ω, 

Ropt saadaan määritettyä asymmetrisessa tapauksessa muokkaamalla kaavaa (19) 

 

jonka avulla piirin muutkin impedanssipisteet saadaan määritettyä. Piirin 

impedanssikäyttäytyminen on esitetty kuvassa 14. 

 

 
 

Kuva 14. Asymmetrisen Doherty-vahvistimen kuormamodulaation toimintaperiaate. 

 

Klassisessa tapauksessa Main-vahvistin määrittää Doherty-rakenteen 

hyötysuhteen. Peak-vahvistinta kasvattamalla siitä voidaan tehdä dominoivampi 

vahvistin. Tämä ratkaisu mahdollistaa paremman hyötysuhteen saavuttamisen 

matalilla tehotasoilla piikkitehoa heikentämättä. Kuvassa 15 on esitetty 

asymmetrioiden suhteiden vaikutus Doherty-vahvistimen hyötysuhteeseen.  

 𝑍2ԑ [∞,
𝑅𝑜𝑝𝑡

𝑛
], (21) 

 
𝑅𝑜𝑝𝑡 =

𝑍𝑇

𝑛 + 1
, 

 

(22) 
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Kuva 15. Asymmetrian vaikutus Doherty-vahvistimen hyötysuhteeseen. 

 

3.2. Muuntajaton Doherty 

Kuten edellä on todettu, Doherty-arkkitehtuurissa käytettävä lähdön 

neljännesaaltomuuntaja mahdollistaa kuormamodulaation käytön, mutta se rajoittaa 

lähdön teoreettista maksimikaistanleveyttä. Tässä työssä tarkastellaan tätä ongelmaa 

neljännesaaltomuuntajattoman Doherty-rakenteen eli TLLM (Tranformerless Load-

Modulated) Doherty avulla, joka on havainnollistettu kuvassa 16. TLLM-Doherty on 

ensimmäisen kerran julkaistu lähteessä [6]. 

 

 
 

Kuva 16. Muuntajattoman Dohertyn toimintaperiaate. 
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TLLM Dohertyssa on klassisen Dohertyn kaltaisesti Main- ja Peak-vahvistinhaarat, 

joiden lähtöjen summauspiirissä ei käytetä neljännesaaltomuuntajaa. Tämä antaa 

periaatteessa mahdollisuuden leveämpään kaistanleveyteen ja parempaan 

hyötysuhteeseen. Koska lähdössä ei käytetä neljännesaaltomuuntajaa, 

vahvistinrakenteen kaistanleveyttä rajoittaa vain käytettävien Main- ja Peak-

vahvistimien omat kaistanleveysrajoitteet. Jotta Main-vahvistin näkisi tarpeellisen 

kuormamodulaation ja Peak-vahvistimelle olisi backoff-tilassa riittävän korkea 

kuormaimpedanssi, klassisessa Dohertyssa piiri joudutaan mitoittamaan offset-

linjoilla sovituspiirien sekä transistorin parasiittisten ominaisuuksien vuoksi. TLLM-

Dohertyssa kuormamodulaatio mitoitetaan suoraan lähdön sovituspiireihin 

optimaalisten kuormaimpedanssien mukaan, jolloin parasiittiset ominaisuudet voidaan 

ottaa huomioon mitoituksessa, eikä offset-linjoja tarvita. Main- ja Peak-vahvistimen 

optimaaliset kuormaimpedanssit saadaan selville transistorin load-pull-datasta. Koska 

optimaaliset impedanssit ovat erisuuruiset matalan- sekä korkean tehotason tilassa, 

vahvistinhaarat tuli sovittaa toimimaan molemmilla tehotasoilla. Tämä saadaan 

aikaiseksi valitsemalla sopivan tyyppinen sovitusverkko, jonka tuloimpedanssi 

muuttuu oikeaan suuntaan kuormaimpedanssin muuttuessa. 

 Main-vahvistimen sovittaminen on esitetty kappaleessa 4.3.1. Peak-vahvistimen 

sovituksessa halutaan mahdollisimman pieni RF-tehovuoto backoff-tilassa ja 

optimaalinen impedanssi korkeilla tehotasoilla. Peak-vahvistimen sovittamiseen 

käytetään kaksipuoleista tai vastakkaista kaksipuolesta sovitusta, joka on esitetty 

kappaleessa 4.3.2. Klassisen sekä TLLM-Dohertyn kuormaimpedanssien 

käyttäytyminen on osoitettu kuvassa 17. Punainen viiva osoittaa Doherty-vahvistimen 

Main-haaran impedanssimuuntajan transistorin puoleista impedanssimuutosta. 

Sininen kuvaa TLLM-Dohertyn Main-haaran havaitsemaa impedanssimuunnosta 

haarojen summauspisteessä.  

Transistorin asymmetriakertoimen ollessa 1,5 Main- ja Peak-vahvistimen 

kuormaimpedanssit piikkiteholla voitiin määrittää olevan 

 

missä Im ja Ip ovat Main- ja Peak-vahvistimen lähtövirrat. 

TLLM-Dohertyssa toisen vahvistinhaaran tuloon tulee mitoittaa viive- ja 

vaihekorjain, jotta vahvistimet ovat lähdössä samassa vaiheessa. Tavoitteena on 

korkea hyötysuhde backoff-tilassa ja korkein mahdollinen lähtöteho tulosignaalin 

piikkiteholla heikentämättä hyötysuhdetta [6]. 

 

 

 

 
𝑍𝐿,𝑚,𝑃 = (1 +

𝐼𝑝

𝐼𝑚
) 𝑅𝐿 = (1 + 1,5) ∗ 50 = 125Ω 

 

(23) 

 
𝑍𝐿,𝑝,𝑃 = (1 +

𝐼𝑚

𝐼𝑝
) 𝑅𝐿 = (1 +

1

1,5
) ∗ 50 = 83,33Ω, 

 

(24) 
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Kuva 17. Klassisen sekä muuntajattoman Dohertyn impedanssikäyttäytyminen. 

Punainen viiva osoittaa Doherty-vahvistimen Main-haaran 

impedanssimuuntajan transistorin puoleista impedanssimuutosta. Sininen 

kuvaa TLLM-Dohertyn Main-haaran havaitsemaa impedanssimuunnosta 

haarojen summauspisteessä. 

 

3.3. Vahvistimen vaatimukset 

 

Suunnitellun vahvistimen tulee toimia 1805–1880 MHz taajuuskaistalla ja toimia 

LTE-tekniikalla. Vahvistimen tulee pystyä toistamaan korkean PAR-signaalia. 

Työhön valittiin NXP Semiconductorsin A2T18H100-25S LDMOS-transistori sen 

tehon, taajuusalueen ja LDMOS-teknologian vuoksi. 

Vahvistimen tulee täyttää 3GPP (Third Generation Partnership Project) 

yhteistyöorganisaation asettamat vaatimukset. Vahvistimella tulee olla riittävän suuri 

vahvistus, jotta koko vahvistinketjun vahvistus olisi vähintään 37,6dB. Vahvistimella 

saa olla rippeliä 1.0dB taajuuskaistan sisällä. Piikkitehon tulee olla riittävä, jotta 

signaalin korkeat huiput saadaan toistettua Main-vahvistimen pysyessä sen 

lineaarisella alueella.  

Referenssivahvistimena pidettiin kaupallista, samalla transistorilla toteutettua 

perinteistä Doherty-vahvistinta, jonka piikkiteho on 49,8dBm, 

vaihekompressoituminen -12 astetta ja vahvistinketjun hyötysuhde 40 % – näihin 

arvoihin myös suunnitellun vahvistimen tulee päästä. Vahvistimen hyötysuhteen tulee 

olla hyvä, jotta vahvistin ei tuota liikaa hukkalämpöä. Tällöin vahvistimen lämpötila 

saadaan pidettyä hallinnassa ilman suurempia ulkoisia jäähdyttimiä. Matala 

käyttölämpötila pidentää myös vahvistimen käyttöikää. Vahvistimen 

raakalineaarisuuden tulee olla vähintään -27 dBc. 
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4. SIMULOINNIT 

4.1. Transistorimalli 

Simuloitaessa transistorista käytetään ADS-simulointiohjelmaan suunniteltua MET 

(Motorola’s Electo Thermal) -mallia. Sen avulla transistorille voidaan suorittaa 

piensignaali-, suursignaali-, harmoninen balanssi-, kohina ja transienttisimulaatiot. 

MET-malli on empiirinen epälineaarinen suursignaalimalli, joka on jatkuvasti 

derivoituva ja se sisältää sekä staattiset että dynaamiset lämpöriippuvuudet. Sillä on 

mahdollista esittää tarkasti virta-jännite ja niiden derivaatat missä tahansa 

biaspisteessä sekä lämpötilassa [9]. 

Suursignaali-MET LDMOS-malli on esitetty kuvassa 18. Mallissa on yksi jännite- 

ja lämpötilariippuvainen virtalähde Ids sekä myötä- ja vastasuuntaiset diodit. 

Myötäsuuntainen diodi mallittaa transistorin läpilyöntiä suurilla nielujännitteillä, kun 

taas estosuuntainen on jännite- ja lämpötilariippuva. Vastasuuntaiseen diodiin liittyy 

myös lämpötilariippuva sarjavastus. Mallissa on tämän lisäksi kolme jännite- ja 

lämpötilariippuvaa epälineaarista varausta (Qgs, Qgd, Qds), kaksi sisäistä 

hilakonduktanssia (Ggs ja Gdg) sekä kolme lämpötilariippuvaa parasiittista resistanssia 

(Rg, Rd, Rs). Hetkellinen lämpötilan nousu saadaan mallinnettua käyttämällä erillistä 

lämpöpiiriä, missä Itherm on hetkellinen transsitorin tehohäviö, Rth on sen terminen 

resistanssi, Cth on lämpökapasitanssi ja Vtsnk on jännitelähde, joka kuvaa 

jäähdytyslevyn lämpötilaa systeemissä [9]. 

 

 

 
 

Kuva 18. LDMOS-transistorin MET-mallin rakenne. 

4.2. DC-simulointi 

DC-simuloinnin, eli biasoinnin, tarkoituksena on etsiä sopivat jännitebiakset, jotta 

nieluvirta olisi spesifikaation mukainen. Valmistaja on antanut omat suosituksensa 
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nieluvirran suuruudeksi, ja sitä käytettiin perustana mitoitukselle. Etsittyjä arvoja on 

kolme; Peak-vahvistimen hilajännite, Main-vahvistimen hilajännite sekä molempien 

nielujännite. Vahvistimelle on annettu suositelluksi nielujännitteeksi Vdd=28 Vdc, 

Main-vahvistimen nieluvirraksi IDQA = 230mA sekä Peak-vahvistimen bias-

jännitteeksi VGSB = 0,3Vdc. Kuvassa 19 on esitetty käytetty DC-simulointipiiri. 

 

 
 

Kuva 19. DC-biaksen simulointipiiri. 

 

Kuvassa 20 on esitetty molempien transistoriasteiden nieluvirtojen arvot 

hilajännitteiden funktiona. Kuvasta nähdään, että haluttu Main-vahvistimen nieluvirta 

saadaan hilajännitteellä 1,86 V. 
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Kuva 20. Main- ja Peak vahvistimen nieluvirta hilajännitteen funktiona. 

 

4.3. Doherty-vahvistimen simuloinnit 

Doherty-vahvistimen simuloinnit suoritettiin ADS-piirisimulointiohjelmalla. 

Simuloinneissa käytettiin hyväksi valmistajalta saatua load-pull dataa 

mahdollistamaan oikeiden lähtösovituksien löytäminen. Vahvistimesta sovitetaan 

Main-vahvistimen tulo ja lähtö sekä Peak-vahvistimen tulo ja lähtö. Sovituksessa tuli 

ottaa huomioon transistorin RF-terminaalien fyysiset mitat ja siitä syntyvät rajoitukset. 

Transistorin terminaalit ovat noin 3.8mm leveät sekä 5mm pitkät, minkä lisäksi tulee 

ottaa huomioon tarvittavat juotosalueiden koot. Juotosalueen minimikooksi 

määritettiin 5mm leveä sekä 6 mm pitkä. Tässä tapauksessa sen ominaisimpedanssi on 

16.5 ohmia. Sovituspiirit sovitetaan Main- ja Peak- vahvistimen optimi-

impedansseihin, jotka määritetään load-pull-datasta. Vahvistinhaarojen 

kuormaimpedanssit määritettiin vahvistimen asymmetrian mukaan piikkiteholla 

Main-vahvistimelle 125 ja Peak-vahvistimelle 83,33 ohmiksi, Main-vahvistin 

sovitettiin matalalla tehotasolla 50 ohmiin. Kuvassa 21 on esitetty valmistajan saamat 

simulointiarvot asymmetrisesti sovitetulle Doherty-vahvistimelle. Tyypillinen 

vahvistus on 17dB, käyttöjännite 28V ja hyötysuhde 53,8%. Arvoja voidaan pitää 

referenssiarvoina verrattuna muuntajattomaan sovitukseen.  

 

 

  
 

Kuva 21. Valmistajan referenssiarvot (hyötysuhde, vahvistus ja taajuusvaste) asymmetriselle Doherty-

vahvistimelle. 
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4.3.1. Main-vahvistimen sovittaminen 

Main-vahvistimen suunnittelun kriteereitä on esitelty kappaleissa 3.1 ja 3.2. 

Backoffissa vain Main-vahvistin on aktiivinen ja se näkee lähdössä backoff-tilanteen 

kuormaimpedanssin. Piikkiteholla Peak-vahvistin tuottaa myös virtaa kuormaan, 

jolloin Main-vahvistimen näkemä kuormaimpedanssi muuttuu. Main-vahvistimen 

lähdön sovituspiirin tulee muuttaa kaksi kuormaimpedanssia kahdeksi optimaaliseksi 

impedanssiarvoksi, joista yksi on backoffissa ja toinen piikkiteholla. Tallaista 

suunnitteluproseduuria kutsutaan kaksipistesovitustekniikaksi [6].  

Aloitetaan sovittamalla Main-vahvistin tuloimpedanssin kompleksikonjugaattiin. 

Valmistajan load-pull datasta tuloimpedanssin kompleksikonjugaatin arvoksi valittiin 

Zsource* = 3+j9,3. Sovituksessa käytetään juotosalueen kokoista siirtolinjaa, 

rinnankondensaattoria sekä sarjakondensaattoria. Pisteeseen 1 päästään käyttämällä 

5mm leveää ja 6mm pitkää juotosalue-siirtolinjaa. Pisteeseen 2 jatketaan käyttämällä 

2,5pF rinnankondensaattoria, josta jatketaan 2,7pF sarjakondensaattorilla 50ohm 

referenssipisteeseen. Sovitus on esitetty Smithin kartalla kuvassa 22. 

 

 
 

Kuva 22. Main-vahvistimen tulon sovitus. 

 

Transistorista on mitattua load-pull dataa, joka kuvassa 23 on esitetty Re(z)-Im(z) -

muodossa.  Load-pull datasta Main-vahvistimen lähdön impedanssiarvoksi 

määriteltiin piikkiteholla ZL,tm,P=7.6-j10,1 ohm. Smithin kartalle piirrettiin pisteen 

ZL,tm,P ympärille asymmetriakerrointa 2,5 vastaava VSWR-ympyrä.  Ympyrän kehältä 

valitaan piste, missä vahvistimella on paras mahdollinen hyötysuhde backoff-tilassa. 

Tällä periaatteella lähdön impedanssiarvoksi määritettiin backoff-tilassa ZL,tm,BO = 

10,7-j2,1 ohm. Impedanssipisteiden ollessa samalla VSWR-ympyrällä 

kuormamodulaation on mahdollista toimia siten, että transistorilla on paras 

mahdollinen hyötysuhde backoff-tilassa ja suurin mahdollinen piikkiteho. VSWR-
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ympyrä ja valitut impedanssipisteet on esitetty kuvassa 23. Kuvan selkeyttämiseksi, 

kuvaan on merkitty vain hyötysuhteen ja piikkitehon arvoja esittävät contours-käyrät 

[14]. 

  

 

 

Kuva 23. Transistorin asymmetrian VSWR-ympyrä ja valitut impedanssipisteet. 

 

 

TLLM-Doherty-vahvistimen Main-haaran impedanssikäyttäytyminen on esitetty 

kappaleessa 3.2. Main-haara näkee backoff-tilassa 50 Ω kuorman, kun taas 

piikkiteholla 125 Ω, joka on määritetty kaavalla (23). Main-vahvistimen sovittaminen 

aloitettiin sovittamalla ZL,tm,P* 125 Ω:iin, joka on esitetty kuvassa 24. Pisteeseen 1 

päästään käyttämällä juotosalueena 5mm leveää ja 6,4mm pitkää siirtolinjaa. Pisteestä 

1 siirryttiin pisteeseen 2 käyttäen 1,08mm leveää ja 15,75mm pitkää siirtolinjaa. 125 

Ω:iin päästiin käyttämällä 1,2pF sarjakondensaattoria.  

Sovituksen tuli toimia myös siten, että vahvistimella on paras mahdollinen 

hyötysuhde backoff-tilassa. Main-vahvistinhaara näkee 50 Ω kuorman backoffissa, 

johon ZL,tm,BO tuli sovittaa. Kuvasta 25 nähdään, että sama sovitinpiiri toimii myös 

backoff-tilanteessa. 
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Kuva 24. Main-vahvistimen lähdön sovitus piikkiteholla. 

 

 
 

Kuva 25. Main-vahvistimen lähdön sovitus backoffissa. 

 

Tarkistettiin vielä sovitusten sopivuus. Reaalisilla komponenteilla ja arvojen 

pienellä muokkaamisella saavutettu suorituskyky on esitetty kuvissa 26 ja 27. 
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Kuva 26. Main-vahvistimen piensignaali S21-, S11- ja S22-parametrit. 

 

 

 

 

4.3.2. Peak-vahvistimen sovittaminen 

Peak-vahvistin sovitettiin lähestulkoon vastaavasti kuin Main-vahvistin. Koska 

transistori toimii kuten käänteinen Doherty, sovituksen tuli mahdollistaa 

mahdollisimman suuri piikkiteho Peak-vahvistimelle sekä sopiva kuormamodulaatio 

Main-vahvistimelle backoff-tilassa. Aloitettiin sovittamalla Peakin tuloimpedanssi 

piikkiteholla kompleksikonjugaattiin Zsource* = 3,3+j10,6. Sovituksessa pisteeseen 1 

siirryttiin 5mm leveällä ja 6mm pitkällä siirtolinjalla. Tästä jatkettiin pisteeseen 2 

2,0pF rinnankondensaattorilla. 50ohm pisteeseen päästiin pisteestä 2 1,9pF 

sarjakondensaattorilla. Sovitus on esitetty kuvassa 28. 

 

Kuva 27. Main-vahvistimen hyötysuhde-, vahvistus- ja vaihekompressiokäyrät. 
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Kuva 28. Peak-vahvistimen tulosovitus. 

 

Asymmetrian vuoksi Peak-vahvistimen lähtö sovitettiin 83,33 ohmiin, kuten 

kaavassa (24) on esitetty. Piikkiteholla lähdön impedanssin kompleksikonjugaatista 

ZL,P*=6+j9 pisteeseen 1 päästiin käyttämällä 5.6 mm leveää ja 12.2mm pitkää 

siirtolinjaa. Pisteeseen 2 jatkettiin 1mm leveällä ja 3.2 mm pitkällä siirtolinjalla. 

Smithin kartan admittanssipuolelle siirryttiin riittävän pienellä sarjakondensaattorilla, 

tässä tapauksessa 1.9pF. Sovituspiiri on esitetty kuvassa 29 ja suorituskyky kuvassa 

31. Peak-vahvistimen suorituskykyä tarkastellessa piensignaali S21-parametri ei anna 

realistista kuvaa, koska vahvistin on biasoitu C-luokkaiseksi. S11-parametria 

tarkastellessa tulee ottaa huomioon, ettei parasta mahdollista suorituskykyä saada 

parhailla heijastuskertoimen arvoilla.  

Sovitus tuli suunnitella siten, että matalan tehon tilassa RF-tehon vuotaminen Peak-

vahvistimelle olisi mahdollisimman pientä. Perinteisessä Dohertyssa RF-vuotaminen 

minimoidaan neljännesaaltomuuntajan ja sopivan pituisen offset-liuskan avulla, 

jolloin virrattomassa tilassa Peak-haara näyttää isolta impedanssilta. Tässä tapauksessa 

offset-liuskojen ja neljännesaaltomuuntajan vaihekääntyminen mitoitetaan π-

sovituksella (punainen ympyrä kuvassa 29). Tällainen kuormamodulaation 

mahdollistama malli valittiin, koska impedanssikäyttäytyminen on helposti 

hahmotettavissa, se kokee kuormamodulaation Smithin kartalla oikeaan suuntaan ja 

sovitus saatiin pidettyä yksinkertaisena. Peak-vahvistimen lähdön impedanssin 

kompleksikonjugaatti virrattomassa tilassa on ZL,P,off* = 6,9+j26,7. Kuvassa 30 on 

esitetty virrattoman Peak-vahvistimen lähdön sovitus. Kuvasta nähdään, että virraton 

Peak-vahvistin näyttää suurelta impedanssilta haarojen summauspisteeseen. 

Vaihekääntymisen sekä kuormamodulaation optimointi on tarkemmin kuvattu 

kappaleessa 4.3.3. 
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Kuva 29. Peak-vahvistimen lähtösovitus piikkiteholla. 

 

 

Kuva 30. Virrattoman Peak-vahvistimen sovitus. 
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4.3.3. Lähdön sovittaminen 

TLLM-Doherty -vahvistimen lähtöhaarojen summausverkon suunnittelu on 

kompromissien tekemistä kaistanleveyden, optimaalisen kuormamodulaation sekä 

piikkitehon välillä. Klassisessa Dohertyssa kuormamodulaatio toteutetaan 

neljännesaaltomuuntajien avulla. TLLM-Dohertyssa kuormamodulaatio voidaan 

toteuttaa muun muassa kahdella erilaisella π-sovituspiirillä. Sovituspiirissä voidaan 

käyttää siirtolinjojen ja kondensaattoreiden kombinaatioita mahdollistamaan 

tasapainoinen käyttäytyminen laajalla taajuuskaistalla. Koska transistori on 

suunniteltu käänteiseksi Dohertyksi, Peak-haaraan mitoitetaan modulaatiopiiri. 

Matalalla tehotasolla Peak-vahvistimen ollessa passiivinen haarojen 

summauspisteeseen Peak-haara näkyy suurena impedanssina, eikä RF-tehoa pääse 

sinne vuotamaan. Tehon noustessa Peak-haara aktivoituu, jolloin modulaatiopiiri 

laskee Peak-haaran summauspisteeseen näkyvää impedanssia. Piikkiteholla haaroissa 

näkyy kaavoilla (23) ja (24) määrätyt impedanssit. 

Jotta kuormamodulaatio toimisi optimaalisesti, lähtöhaarojen vaiheiden tulee olla 

oikeassa suhteessa toisiinsa nähden. Optimaalisen vaiheen laskeminen on haastavaa, 

joten vaihe määritettiin kokeellisesti. Kuvassa 32 on esitetty π-sovituspiirit, jonka 

avulla impedanssi ja vaihe voitiin mitoittaa optimaalisen kuormamodulaation 

saavuttamiseksi.  

 

 
 

Kuva  32. Peakin lähdön säädettävä π-piiri. 

 

Molemmilla modulaatiotavoilla kuormamodulaatio saatiin toimimaan, tässä työssä 

keskitytään kuvassa 32 vasemmalla olevaan ratkaisuun. Muuttamalla 

kuormanpuoleisen siirtolinjan pituutta summauspisteen näkemä Peak-haaran 

Kuva 31. Peak-vahvistimen piensignaali S21-, S11- ja S22-parametrit. 
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impedanssi ja vaihe muuttuvat. Tässä vaiheessa Peak-haaran tuloon ei vielä syötetä 

signaalia. Simuloimalla eri siirtolinjan pituuksia parhaan hyötysuhteen ja piikkitehon 

kompromissin ja pienimmän vaihtelun eri taajuuksien välillä tuottaa 18,5mm pitkä 

siirtolinja vahvistimen puoleisen siirtolinjan ollessa 18mm. Kondensaattori on 1,5pF. 

Kondensaattorin arvo on pienehkö sen sijaitessa signaalitiellä, mutta se auttaa 

osoittamaan neljännesaaltomuuntajattoman konseptin toimimisen. Simuloidut arvot 

on esitetty kuvassa 33. Kuvasta huomataan hyötysuhteen parantuneen noin 10 % 

verrattuna kuvan 27 tilanteeseen piikkitehon pienentyessä noin 2dB. Kuvassa 34 on 

esitetty piirin vahvistuksen S21-parametrikuvaaja, josta nähdään vahvistuksen olevan 

tasainen kaistan sisällä. 

 

 
 

Kuva 33. π-piirin vaikutus hyötysuhteeseen ja piikkitehoon. 

 

 

 
 

Kuva 34. TLLM Doherty-vahvistimen vahvistuksen S21-kuvaajaa Peak-haaran tulon 

ollessa signaaliton. 
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4.3.4. Tulon mitoittaminen 

Vahvistimen tulossa käytetään tehon jakamiseen Anarenin symmetristä 3dB:n 

kaksisuuntakytkintä X3C21P1-03S. Komponentin tulona käytetään pinniä 2, jolloin 

pinneihin 3 ja 4 kytkeytyy 3dB vaimentunut signaali. Pinnin 4 lähtöä on tämän lisäksi 

viivästetty 90 astetta. ADS:stä löytyy simulointimalli tälle komponentille, joten sitä 

voitiin käyttää simuloinneissa. 

Tehdyssä piirissä tulon 90 asteen viivästys ei riittänyt tasamaan vaiheita lähdössä. 

Kokeellisesti sopivaksi viivästyksen arvoksi arviotiin 105 astetta, jolloin 

kuormamodulaatio toimi halutulla tavalla. 

 

4.4. Simulointitulosten analysointi 

Vahvistinhaarojen ollessa valmiit voidaan Doherty-rakenteen toiminta simuloida 

kokonaisuudessaan. Komponenttiarvoja on muokattu sopiviksi toiminnan 

optimoimiseksi. Sovitusta muutettiin suuntakytkimen lisäämisen jälkeen hieman 

parametrien arvojen parantamiseksi ja lopullinen simuloitu rakenne on liitteissä 1 ja 2. 

Rippeliin sekä vahvistukseen voidaan vaikuttaa muuttamalla tulon sovituksen arvoja. 

Kuvassa 35 on esitetty vahvistuksen S21-parametri. Vahvistus on noin 3dB pienempi 

kuin Main-vahvistimen simuloitu vahvistus, joka johtuu tulossa olevasta 3dB:n 

suuntakytkimestä. Vahvistusta on koko kaistalla yli 19dB ja rippeliä alle 0,2dB. 

 

 
 

Kuva 35. Muuntajattoman Doherty-vahvistimen simuloitu S21-parametri. 
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Kuvassa 36 oikealla on esitetty lähdön heijastusvaimennus S22. Kuten kuvasta 

voidaan huomata, vaimennus ei ole optimaalinen vaimennuksen huippuarvon osuessa 

1,96GHz:n kohdalle. Usein Doherty-vahvistimen lähdössä käytetään isolaattoria 

parantamaan sovitusta. S11-parametrissa näkyy transistorin haarojen sovituksien 

yhteisvaikutus suuntakytkimen läpi. Sovitus on huonoimmillaan alakanavalla, jossa 

heijastusvaimennus on -12,7. Sitä voidaan pitää riittävänä vahvistimen toiminnan 

kannalta. 

 

 
 

Kuva 36. Muuntajattoman Doherty-vahvistimen simuloitu S11- ja S22-parametrit. 

 

Kuvassa 37 on esitetty hyötysuhteen ja vahvistuksen kuvaajat. Kuvasta nähdään, 

että hyötysuhde on hieman referenssivahvistinta parempi. Vahvistuksen kuvaajasta 

huomataan, että ylä- ja alakanavan vahvistuksessa on eroa Peak-vahvistimen toiminta-

alueella. Piikkiteho on pysynyt kuitenkin samana vahvistuksen ollessa korkeampi kuin 

referenssivahvistimen.  

 

 
 

Kuva 37. Muuntajattoman Doherty-vahvistimen hyötysuhde(vasen) ja 

vahvistus(oikea). 

 

Simulaatiotulokset antavat toivotunlaisia tuloksia. Hyötysuhde näyttää 

referenssivahvistinta paremmalta eikä piikkiteho ole laskenut. Haluttua 



 

 

41 

kaistanleveyden kasvua tällä mitoituksella ei saada, mutta toiminta on riittävän hyvä 

TLLM Doherty-vahvistimen toteuttamiseen. Piiristä tehtiin Momentum-malli 

parantamaan ja tarkentamaan siirtolinjojen käyttäytymistä vahvistimessa. Momentum-

malli on esitetty liitteessä 3. Simuloitua piiriä piti muokata layoutia piirrettäessä, jotta 

se saatiin sopimaan samaan tilaan kun valmiin tuotteen layout. Muokatun piirin 

suorituskyky saatiin vastaamaan ideaalisesti sovitettua piiriä. 
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5. VAHVISTINMITTAUKSET 

5.1. Taajuusvaste 

Vahvistimen S21-taajuusvaste on mitattu piirianalysaattorilla nominaaliteholla. 

Kuvassa 38 on esitetty TLLM-Dohertyn ja kuvassa 39 referenssivahvistimen S21-

taajuusvaste. Kuten kuvista voidaan nähdä, molempien vahvistimien taajuusvasteet 

ovat hyvin samankaltaiset. Simulointeihin nähden sovituskondensaattoreiden arvoja 

jouduttiin hieman muuttamaan, jotta rippeli kaistan sisällä saatiin maltilliseksi. Suuria 

rakenteellisia muutoksia malliin ei kuitenkaan tarvinnut tehdä. TLLM-Dohertyn 

kuvasta nähdään, että simulointeihin nähden kaistalla oleva rippeli on kasvanut 

0,2dB:stä 0,9dB:iin. Vaste on kallellaan, mutta sitä saataisiin säädettyä muuttamalla 

tulon sovituksia. Muut suorituskykyparametrit olivat tasapainoiset tällä sovituksella, 

minkä takia päätettiin jättää kaista hieman kallelleen. Referenssivahvistimen vaste on 

tasaisempi, rippeliä kaistalla on 0,4dB. 

 

 

 

 

Kuva 38. TLLM-Dohertyn S21-kuvaaja. 
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Kuva 39. Referenssivahvistimen S21-kuvaaja. 

 

Kuvassa 40 on esitetty vahvistimen S11 parametri. S11-heijastusvakio on 

suuntakytkimen parametri, joka on vireessä, jos vahvistimen tulohaarat ovat vireessä. 

Heijastusvaimennus on huonoimmillaan -12dB, joka on riittävä vahvistimen 

toiminnan varmistamiseksi. 

 

 

 
 

Kuva 40. TLLM-Dohertyn S11-heijastusvaimennus. 
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5.2. Amplitudi- ja vaihekompressio 

TLLM-Doherty vahvistimen amplitudi- ja vaihekompressiomittaukset on tehty 

vahvistuksen huipusta 3 dB kompressioon, tulokset on esitetty kuvassa 41. Matalilla 

tehoilla on nähtävissä mittapaikan kohinaa. Tuloksissa vahvistus ja vaihe on 

normalisoitu nollaan, jolloin tulokset ovat paremmin nähtävissä. TLLM-Dohertyn 

amplitudi- ja vaihekompression arvot ovat hyvässä nipussa eri taajuuksien arvoilla. 

Vahvistusta TLLM-Dohertyn vahvistinketjussa on 38,8dB, joka täyttää sille asetetut 

vaatimukset. 

Kuvassa 42 on esitetty referenssivahvistimen amplitudi- ja 

vaihekompressioparametrit. Vertailemalla vahvistimien kuvaajia, nähdään 

piikkitehojen olevan samankaltaiset. TLLM Dohertyn piikkiteho on 49,7dBm ja 

referenssivahvistimen 49,8dBm. TLLM-Dohertyn vaihe käyttäytyy eri kanavilla 

toistettavasti, vaihekompressio on -3-(-4) astetta. Referenssivahvistimen 

vaihekompressoituminen on tasaista yli kaistan, vaihekääntyminen on -7- (-10) astetta. 

 

 
 

Kuva 41. TLLM-Dohertyn amplitudi- ja vaihekompressiokäyrät. 
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Kuva 42. Referenssivahvistimen amplitudi- ja vaihekompressiokäyrät. 

 

5.3. Kahden kantoaallon ACLR-mittaukset 

ACLR-mittaukset tehtiin vahvistimen nominaaliteholla ja ilman esisärötystä. Kuvassa 

43 on esitetty TLLM-Dohertyn ja kuvassa 44 referenssivahvistimen ACLR-kuvaajat. 

TLLM-Dohertyn raakalineaarisuus on -34 dBc, joka on referenssivahvistinta parempi. 

Referenssivahvistimen ACLR:n vaatimukseksi on annettu -27 dBc, arvoksi mitattiin -

28,5 dBc. Signaalien ala- ja yläpuoliset arvot ovat samalla tasolla, mikä kertoo 

muistiefektien vähäisyydestä [1]. 

 



 

 

46 

 

 
 

Kuva 43. TLLM-Dohertyn ACLR-mittaukset. 

 

 

 

Kuva 44. Referenssivahvistimen ACLR-mittaukset. 
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5.4. Hyötysuhde 

Vahvistimien hyötysuhteet mitattiin ACLR-mittausten yhteydessä. Mittaustuloksiin 

sisältyy esivahvistin, joka pienentää hyötysuhteen arvoa. Mittaustulokset ovat 

kuitenkin vertailtavissa, koska molemmilla vahvistimilla on samanlaiset 

esivahvistimet. Taulukossa 1 on esitetty hyötysuhteen arvot nominaaliteholla eri 

taajuuksilla. Simuloinnissa nähtyä hyötysuhteen parantumista ei saatu toistettua 

protolevyllä. Hyötysuhteen ja lineaarisuuden välillä havaittiin selkeä korrelaatio: mitä 

lineaarisemmaksi vahvistinta muokattiin, sitä heikompi sen hyötysuhteesta muodostui. 

Tässä raportissa esiintyvä ratkaisu oli kompromissi näiden parametrien välillä. TLLM-

Doherty on referenssiään lineaarisempi ja samalla sen hyötysuhde on huonompi. 

Kuitenkin valmiin tuotteen koko ja jäähdytys on mitoitettu reiluksi, minkä takia 

lineaarisuuteen panostaminen on perusteltua. 

 

 

Taulukko 1. Hyötysuhteet. 

Vahvistin TLLM-Doherty Referenssivahvistin 

Hyötysuhde 1805 MHz 39,8% 43,4% 

Hyötysuhde 1842,5 MHz 40,8% 43,2% 

Hyötysuhde 1880 MHz 41,1% 43,8% 
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6. POHDINTA 

 

Työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa asymmetrinen muuntajattomalla lähdön 

summausverkolla varustettu Doherty-tehovahvistin. Suunnitellussa käytettiin hyväksi 

valmistajan tarjoamaa transistorimallia. Vahvistin simuloitiin ADS-

simulointiohjelmalla. Aluksi valittiin transistorille sopivat DC-biaspisteet. DC-

pisteiden valitsemisen jälkeen vahvistinhaarat sovitettiin load-pull datan avulla. 

Yksittäisten haarojen sovitusten toiminnan varmentamisen jälkeen lähdölle 

mitoitettiin summausverkko ja tulolle jakoverkko. Summaus- ja jakoverkon avulla 

vahvistinhaarat saatiin toimimaan Doherty-vahvistimen omaisesti. Toiminta 

varmennettiin lopuksi protolevyn avulla. 

Dohertyn summausverkon suunnitteluun meni työssä eniten aikaa. 

Summausverkon tuli toimia suorituskykyisemmin kuin perinteisen Dohertyn 

summausverkon. Peak-haaran sovituspiirin tuli sisältää kuormamodulaattori, jotta 

transistori toimisi dohertymaisesti. Piirin optimointi on kompromisseja piikkitehon ja 

hyötysuhteen välillä. Piikkitehon kasvattaminen huonontaa hyötysuhdetta, kuten myös 

hyötysuhteeseen keskittyminen heikentää piikkitehoa. Peak-haaran modulaattorin 

mitoittamisessa tuli olla tarkkana, jotta kaistanleveys pysyi riittävällä tasolla. 

Optimointia kannatti jatkaa siihen pisteeseen saakka, ettei simuloinneilla saatu enää 

uutta tietoa ja kannatti siirtyä fyysisen levyn tekemiseen ja mittaamiseen. 

Prototyyppilevyä mitattaessa huomattiin, ettei simuloitu malli täysin vastaa 

mitattuja tuloksia. Prototyyppilevy toimi kohtuullisella tasolla, mutta sen suorituskyky 

oli referenssivahvistinta huonompi. Vahvistimen sovituksia jouduttiin hieman 

säätämään, jotta levy saatiin toimimaan halutulla suorituskyvyllä. 

Kuormamodulaattorin simulointimalli vastasi kuitenkin reaalisen toimintaa hyvin, 

eikä sen sähköistä pituutta tarvinnut muuttaa. Sovitusten muokkaaminen tehtiin 

ADS:n simulointipenkin avulla. Simuloinneissa tehdyt muutokset vastasivat 

protolevyllä tulevia muutoksia, jolloin sovitusten muokkaaminen oli johdonmukaista. 

Protolevyä muokatessa korrelaatiot hyötysuhteen, piikkitehon ja lineaarisuuden välillä 

tulivat selkeästi esille. Muokattaessa piiristä lineaarinen sen hyötysuhde laski 

merkittävästi. Vastaavasti hyötysuhdetta nostettaessa lineaarisuus heikkeni. 

Summausverkossa olisi kehitettävää. Työssä tehty neljännesaaltomuuntajan 

korvaava ratkaisu on yksinkertaisin mahdollinen toteutus. Summausverkosta voisi 

tehdä paljon laajakaistaisemman moniasteistamalla sovitusta, mutta se tekisi 

rakenteesta huomattavasti haastavamman mitoittaa. Tämän työn aikataululla sellaista 

rakennetta ei saatu tehtyä. Valitussa modulaatiopiirissä on pitkähköjä liuskoja, minkä 

takia malli on harmittavan lähellä perinteistä Dohertyä. Nämä pitkät liuskat kaventavat 

mahdollista maksimikaistanleveyttä. Sovituspisteiden valinta tehtiin load-pull datan 

avulla. Pisteiden valintaa ja optimointia olisi voinut jatkaa pitemmälle parhaimman 

mahdollisen kompromissin löytämiseksi. Kuitenkin valituilla arvoilla saatiin 

suunniteltua ja toteutettua vahvistin, jonka suorituskyky on samalla tasolla 

referenssivahvistimen kanssa. 
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7. YHTEENVETO 

 

Työssä toteutettiin neljännesaaltomuuntajattomalla lähdön summausverkolla 

toteutettu Doherty-tehovahvistin. Aluksi käytiin läpi tehovahvistimen teoriaa. Tämän 

jälkeen syvennyttiin Dohertyn teoriaan ja vertailemaan muuntajattoman ja perinteisen 

Dohertyn periaatteita. 

Vahvistimen tuli toimia 1805-1880MHz taajuuskaistalla ja toistaa LTE-signaalia 

täyttäen 3GPP-spesifikaatio. Suunnittelun painopisteenä oli kaistanleveyden ja 

hyötysuhteen optimoinnissa ilman vahvistuksen ja piikkitehon heikentämistä. Näitä 

parametreja verrattiin valmiiseen kaupalliseen tuotteeseen, josta saatiin referenssitaso 

suunnittelulle. 

Simulointiin käytettiin ADS-simulointiohjelmaa. Muuntajaton Doherty-rakenne 

simuloitiin vaiheittain aloittaen DC-simuloinnista päättyen lähdön summausverkon ja 

tulon tehonjakopiirin simulointiin. Mallista tehtiin Momentum-malli tarkentamaan 

siirtolinjojen ja summausverkon toimintaa piirissä. Simulointien ollessa valmiit 

simuloidusta piiristä tehtiin layout protolevylle, ja sen suorituskyky mitattiin samoilla 

parametreilla kun simuloidut piirit. 

Työn haasteena oli summausverkon optimoidun toiminnan löytäminen. 

Kuormamodulaatio tuli saada toimimaan oikein, minkä jälkeen hyötysuhdetta ja 

vahvistusta voitiin ruveta optimoimaan haluttuihin arvoihin. Liiallinen hyötysuhteen 

parantaminen heikensi piikkitehoa, jolloin tuli tyytyä kompromissiratkaisuun näiden 

parametriarvojen välillä. Kaistanleveyden tuli säilyä riittävällä tasolla optimoinnin 

aikana. Alkuvaiheessa huomattiin, ettei toteutetulla rakenteella saada parannettua 

tehovahvistimen kaistanleveyttä. Rakennetta laajennettaessa kaistanleveyttä saataisiin 

parannettua, mutta se hankaloittaisi toiminnan varmentamista huomattavasti.  

Mittaustulokset ja simuloidut tulokset vastasivat toisiaan kohtuullisella tasolla. 

Simuloimalla saatiin suunniteltua laite, jonka suorituskyky oli tarpeeksi hyvällä tasolla 

ja siitä voitiin tehdä prototyyppi. Prototyyppilevylle tehty rakenne saatiin viritettyä 

simulointipenkin avulla toimivaksi laitteeksi. Virittämällä prototyyppiä sen 

suorituskyky saatiin vaatimusten tasolle. 
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Liite 1. Tulon sovituspiiri 
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Liite 2. Lähdön sovituspiiri 
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Liite 3. Momentum-malli 

 

 


