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Sammanfattning 

Det har skett en explosionsartat utveckling av mobil kommunikation det 
senaste årtiondet. Nya videotjänster och mobilt internet har ökat mängden 
data i de mobila systemen markant. Mer bredbandiga system med högre 
dataöverföringshastighet har därför skapats. Effektförstärkarna i 
radiobasstationerna som kommunicerar med mobiltelefonerna och simultant 
måste hantera flera bredbandiga signaler från många mobiltelefoner 
(terminaler) måste vara mycket linjära med hög bandbredd för att klara av 
uppgiften. 

LDMOS har länge varit den dominerade transistorteknologin för dessa 
effektförstärkare för radiofrekvens. I detta arbete har LDMOS transistorer 
som kan tillverkas i en vanlig CMOS process analyserats och optimerats för 
högfrekvensapplikationer. Deras olinjära beteende har utforskats med hjälp 
av s.k. load-pull mätningar där deras egenskaper som funktion av 
belastningsimpedans studerats. Mekanismerna som skapar den olinjära 
ingångskapacitansen har också studerats genom fysikaliska 
komponentsimuleringar. Studien visar att den olinjära kapacitansen bidrar 
stort till den fasdistorsion förstärkaren uppvisar.                 

Metoder har också utvecklats för att genomföra load-pull analyser på 
fysikaliska komponentstrukturer i högeffektiva förstärkarsystem. Metoder 
har utvecklats dels för Class-F system med övertonslaster och bias-
modulerade system där drainspänningen varierar med envelopen för 
signalen. Mätningar med bias-modulering har också utförts i ett modifierat 
load-pull system som utvecklats i arbetet. Studien visar att kombinationen av 
load-pull simuleringar på fysikaliska komponentstrukturer med efterföljande 
komponentutvärdering i modifierade mätsystem är en möjlig lösning för 
framtida utveckling av effektkomponenter för högeffektiva förstärkarsystem. 
Simuleringar och mätningar på den tillverkade LDMOS transistorn under 
bias-modulering visar 10 till 15 % högre verkningsgrad vid medeluteffekt.  

Load-pull metoden för analys av fysikaliska transistorstrukturer har också 
använts för att studera LDMOS transistorer på isolerat substrat (SOI). 
Studien visar att lågresistivt eller högresistivt substrat bör användas för 
effekttransistorer för höga frekvenser för att nå högsta effektivitet. Om rätt 
substrat väljs kan verkningsgraden öka med så mycket som 10 % tack vare 
lägre förluster i komponenterna. 

Nedan följer en kort sammanfattning av resultaten från varje papper i 
avhandlingen. 
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Paper I  
Novel BiCMOS Compatible, Short Channel LDMOS Technology for Medium 
Voltage RF & Power Applications 
I papperet presenteras en BiCMOS kompatibel LDMOS transistor där p-
basen har skapats genom en vinkelimplantation. Kanallängden är ca 0.15 
μm. Det utökade draindriftområdet täcks av en tjock fältoxid som reducerar 
gate-drain kapacitansen. Den korta komponenten med 1.0 μm 
draindriftområde studeras genom DC, småsignal och load-pull mätningar. 
Komponenten har ett fT på 13 GHz och ett fMAX på 27 GHz. Med 12 V 
matningsspänning ger den 20 dB förstärkning och 100 mW uteffekt vid 1900 
MHz. Verkningsgraden är 43 % vid 1 dB kompression i klass AB. Även 
teknologins möjligheter vid högre frekvenser och dess olinjäriteter 
undersöks genom load-pull mätningar med tvåtonssignal.  

Paper II 
Small Signal and Power Evaluation of Novel BiCMOS Compatible, Short 
Channel LDMOS Technology 
Den tidigare beskrivna vinkelimplanterade LDMOS teknologin undersöks 
mer i detalj. Komponenter med olika längder av draindriftområdet, 1.0 μm, 
1.5 μm och 2.2 μm undersöks m.a.p. genombrott, fT och fMAX. Biasberoendet 
för inkapacitansen för de olika komponenterna undersöks beräknat från 
transkonduktansen och fT. Inkapacitansen är starkt biasberoende. 
Draindriftområdets längd har liten effekt på fT men påverkar i hög grad fMAX 
vilket diskuteras i pappret. fMAX ökar med drainspänning emedan fT minskar. 
Detta hänförs till att utkapacitansen minskar med ökande drainspänning.    

Paper III 
Investigation of the non-linear input capacitance in LDMOS transistors and 
its contribution to IMD and phase distortion 
De olika mekanismerna som bidrar till den olinjära biasberoende 
inkapacitansen i LDMOS transistorer för effektapplikationer vid 
radiofrekvens undersöks i detalj med hjälp av fysikaliska simuleringar av 
transistorstrukturer. Simuleringar verifieras mot uppmätt småsignaldata. 
Kapacitanserna studeras först vid 0 V drainspänning där de olika 
kapacitansernas bidrag utreds. Detta efterföljs av en analys vid högre fält i 
komponenten. Slutligen studeras hur inkapacitansen beter sig för en 
effektmatchad komponent vilket visar sig ytterligare försämra komponentens 
linjäritet. Load-pull simuleringar på fysikaliska komponentstrukturer visar 
att inkapacitansen har stor påverkan på fas-distorsionen som är som störst i 
det mest olinjära området för inkapacitansen.         
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Paper IV 
A Method for Device Intermodulation Analysis from 2D, TCAD Simulations 
using a Time-domain Waveform Approach 
I detta papper presenteras en metod att analysera intermodulationsdistortion, 
IMD, baserat på simulering av fysikaliska komponentstrukturer. Först skapas 
en överföringsfunktion over en lastlinje genom att simulera 
transistorstrukturen med en parasitresistans på drainkontakten. Data från 
överföringsfunktionen används sedan för att beräkna komponentens respons 
för en tvåtonsignal i tidsdomänen genom en look-up tabell. Genom 
Fourieranalys av utsignalen kan de statiska olinjäriteterna beräknas. 
Resultatet presenteras som tredje, femte och sjunde ordningens 
intermodulationsprodukter som funktion av inspänning. Resultaten jämförs 
med uppmätt load-pull, IMD, på en liknande tillverkad komponent och visar 
sig vara kvalitativt jämförbara.                

Paper V 
A Computational Load-Pull Method for TCAD Optimization of RF-Power 
Transistors in Bias-Modulation Applications  
LDMOS transistorer har en avsevärd utkapacitans vilket gör att optimal 
matchning varierar kraftigt med drainspänning. Detta kan vara problematiskt 
för effektivitetshöjande metoder som baseras på modulering av 
drainspänningen. I detta papper presenteras en metod där effekten av system 
med varierande drainspänning kan undersökas effektmatchat under 
storsignalförhållande redan genom simulering av fysikaliska komponent-
strukterer. En tvåtonssignal skapar en variable envelop som under 
simuleringen synkroniseras med drainspänningen. Resultaten jämförs med 
simuleringar genomförda med konstant drainspänning och visar att 
modulering av drainspänningen kan öka verkningsgraden med ca 15 % i 
medeleffektområdet.  

Paper VI 
A Computational Load-Pull Method with Harmonic Loading for High-
Efficiency Investigations 
För klass F förstärkare skapar hög impedans för udda övertoner en 
fyrkantvåg för spänningen på utgången av transistorn. Detta är fördelaktigt 
för hög verkningsgrad. I detta papper utvecklas en metod att genomföra 
simuleringar av fysikaliska komponentstrukturer med individuellt styrbara 
övertonslaster. Aktiva laster används för övertonerna och passiva laster för 
grundtonen. I pappret jämförs en klass AB simulering med en klass F 
simulering. Genom storsignal tidsdomänsimuleringar identifieras de två 
huvudmekanismerna bakom den ökade verkningsgraden i klass F, den 9 % 
högre effekten i grundtonen p.g.a. den rektangulära kurvformen och den 17 
% lägre förlusteffekten i komponenten p.g.a. de lägre upp- och 
urladdningsförlusterna av utkapacitansen.    
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Paper VII 
Investigation of SOI-LDMOS for RF-power applications using 
Computational Load-Pull 
Tidigare arbete har indikerat att substratresistiviteten är en viktig parameter 
för LDMOS transistorer på isolator (SOI) för effekttillämpningar vid 
radiofrekvens. I detta papper nyttjas storsignalsimuleringar av fysikaliska 
effektmatchade komponentstrukturer för att utreda detta ytterligare. Studien 
visar att lågresistivt substrat eller högresistivt substrat ger 10 % högre 
verkningsgrad. Medelresistivt substrat har liksom lågresistivt substrat en hög 
utkapacitans då ingen utarmning sker under den begravda oxiden. Detta 
leder för medelresistivt substrat till höga förluster vid upp och urladdning 
genom den relativt höga serieresistansen. Storsignalsimuleringarna visar 
också att den erhållna optimala impedansen korrelerar väl med den 
beräknade utkapacitansen från småsignalsimuleringar då transistorn är på.         

Paper VIII 
A Novel Load-Pull Configuration for Envelope Tracking Applications 
Vanligtvis karakteriseras högeffektkomponenter för radiofrekvens m.h.a. 
load-pull mätningar. För spänningsmodulerade system har det varit 
nödvändigt att först bygga förstärkare och sedan studera dessa under 
spänningsmodulering. I detta papper presenteras ett modifierat load-pull 
system där det är möjligt att genomföra smalbandig drainspännings-
modulering under load-pull. Först extraheras en modulatormodell för hög 
verkningsgrad från flera load-pull mätningar med konstant envelop (olika 
amplitud). Därefter beräknas en drainspänning för en tvåtonssignal baserat 
på den extraherade modulatormodellen. Den beräknade spänningen laddas 
ner i ett kraftaggregat som används för att generera spänningen under 
mätningen. I pappret presentera en metod att kalibrera systemet och 
synkronisera envelopen med den modulerade drainspänningen. Mätningar 
visar 10-15 % högre verkningsgrad i medeleffektområdet för den 
tvåtonssignal som används.    
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