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Aanpassen PLL frequentie voor gebruik op 13cm

Door de aanpassing van de doelfrequentie moet de PLL ook lichtjes gewijzigd worden. Tot nu toe 
draaide de LO op 1152,1MHz (x9 geeft dit 10.368,9MHz voor ON0VRT). Aangezien er op 13cm al 
een baken actief is van ON0VRT (en andere automatische stations) heb ik een vrije frequentie 
gekozen om mijn testen op te doen (achteraf zou er in principe ook maar 1 caviteit afgeregeld 
moeten worden + 1 lijntje in de PLL header aangepast moeten worden om de frequentie te 
veranderen). 2320,1MHz is vrij en zit een paar 10tal Khz tussen 2 bakens die in Slovenië staan geen 
risico op klachten dus. De PLL zou dan op 1160,05MHz moeten draaien met een X2 multiplier 
erachter. Er zijn ADF4360 modellen die ineens op 2,4GHz kunnen werken maar ik kan die niet 
direct krijgen. Bovendien lijkt het mij momenteel niet opportuun om nog grote veranderingen in 
mijn schema aan te brengen. 

Werkende registerwaarden van de PLL voor 1152,1MHz:

#define PLL_RCOUNTER 0x00201f41  
#define PLL_CONTROL 0x00CFF92C 
#define PLL_NCOUNTER 0x00ce102a 

Voor 1160,05MHz geeft dit:

#define PLL_RCOUNTER 0x00201f41  
#define PLL_CONTROL 0x00CFF92C 
#define PLL_NCOUNTER 0x00CE2916

Aanpassingen code

Veiligheidsaanpassingen -> waarschuwingen in de morse gestoken ipv de morse uit te zetten. Dit 
om van op de grond sneller te kunnen bepalen hoe ernstig een probleem is en om de operationaliteit 
langer te waarborgen. Bij het ontbreken van een GPS signaal zal er NR (no reference) toegevoegd 



worden in het geval de afwijking te groot wordt zal er NS (not stable) toegevoegd worden. Ik zie 
ook net dat ik in mijn code voorzien heb dat hij enkel naar de terminal waardes stuurt die anders 
zijn (dit om overvloedige data te vermijden) vanzelfsprekend maakt dit wel dat de stabiliteitsgrafiek 
uit het vorige verslag niet helemaal klopt -> als hij gedurende 10uur geen afwijking detecteerde heb 
ik een veel kleinere gemiddelde fout. Aangezien dat de afwijking op 1pps redelijk grote sprongen 
neemt. Heb ik bij wijze van test de meetduur sterk verlengd. Waardoor de gemiddelde fout op de 
1pps aanzienlijk kleiner wordt. Dit om te zien of de afwijking op de meetwaarden niet aan de GPS 
ligt maar wel degelijk aan het verlopen van de TCXO. Verder is er al bekeken hoe we de eindtrap 
gaan schakelen en opbouwen. Later is gebleken dat de eigenfout van de TCXO sneller is dan dat wij 
kunnen bijsturen dit kan enkel door een extra PLL opgelost worden. De fout waarmee we moeten 
leren leven is +-9Hz op 2,32GHz.

Het blikje voor de PLL is gekozen en komt dinsdag aan zodat we daar een bibliotheek voor kunnen 
maken. Brown-out detection, overspanningsbeveiliging en kortsluitbeveiliging waren er al. Ook 
wordt de waarde van de PWM nu in EEPROM gestoken van zodra het geheel 1 keer stabiel is en 
wordt dit getal verder gebruikt wanneer de gps wegvalt of bij het herstarten van de schakeling (om 
de inregeltijd ook aanzienlijk te verkorten...). Indien de PLL lock wegvalt of er niet is. Worden om 
de x-aantal seconden opnieuw de register waarden naar de PLL verstuurd. Ondertussen wordt er 
vanzelfsprekend niet gezonden. 

Nu de RS232 schakeling nog verder voltooien zodat de navman 1 keer in position hold mode gezet 
kan worden via de pc en dat daarna de pc de waardes van de gps via de AVR binnenkrijgt. De AVR 
zal dus weten hoeveel gelokte satellieten er binnen bereik zijn en of de GPS dus effectief op GPS 
vertrouwd en niet op zijn interne oscillator. Hiermee zal dan rekening gehouden worden om de 
gepaste alarmen via CW uit te sturen (zie eerder NR en NS). Via RS232 komt dan de stabiliteit 
binnen (gemeten in kloktellen dus nog manueel om te rekenen naar ppb), het aantal zichtbare 
satellieten en de PLL lock. Deze informatie zou dan bv. via een webserver op het internet te 
raadplegen kunnen zijn. Indien er op de bakenlocatie een pc ter beschikking is met internet toegang. 
Voor thuis gebruik (in een transceiver) maakt dit dat de controller uitgelezen kan worden via de pc 
waardoor de operator weet hoe nauwkeurig het geheel is en of de Navman op GPS gelocked is. 
morse naar het expansiebord was al in orde. Dus nu moeten we enkel nog bepalen op welke manier 
dat we de TCXO zo stabiel mogelijk kunnen afregelen (hoe lang wachten, hoe snel regelen, hoe 
vaak regelen, ...) en dan is de code af. Deze week worden de caviteiten op maat gemaakt en worden 
de eerste testen op 2,4GHz gedaan. Printje wordt besteld en dan werk ik met mijn prototype de 
laatste onderdelen af. 



2,4GHz

Om van 1160,05mhz naar 2320,1MHz te gaan moeten we verdubbelen. Dit kan met IC's maar die 
zijn heel duur en niet zomaar per stuk te verkrijgen. Dus eenvoudig klasse C versterkertje dan maar:

Zoals hier te zien komt de 2de harmonische er heel sterk door. Dit door het tankcircuit op 2,3GHz 
tussen collector en voeding (klasse C). Om deze schakeling goed te doen werken hebben we wel 
een redelijke amplitude aan de ingang nodig en die hebben we niet met de -1,5dBm die uit de PLL 
komt (188mV/50ohm) daarom heb ik een MMIC tussen de PLL en dit circuit gestoken om het 
vermogen op te trekken tot +-14dBm (1V/50ohm). Op zich is het niveau niet zo van belang zolang 
het maar een stuk meer is als die -1,5dBm. R1 in deze schakeling kan dan gebruikt worden om de 
transistor te beschermen tegen te grote stromen (max 50mA). Deze is weggelaten op de print 
aangezien bij testen op 5V bleek dat de maximale collector stroom niet overschreden werd. Achter 
deze schakeling komt dan de caviteit (pipe-cap filter) en daarachter komt dan de PA. De caviteit 
heeft de onhebbelijke gewoonte van op verschillende frequenties als een zeer stijl bandpassfilter te 
werken. Dit omdat een kortere golf die een oneven aantal keer korter is als de grondgolf waarvoor 
de caviteit berekend is er ook perfect in past... Daarom gaan we voor de caviteit nog een extra filter 



zetten of zelfs de caviteiten laten vallen en toch maar een discreet filter gebruiken. Indien nodig zal 
achter de eindtrap ook nog een BPF gezet worden, dit om te vermijden dat we harmonische 
uitzenden. Als het zonder kan doen we het natuurlijk zonder tenslotte is 1,5dB best wel veel om op 
te offeren. Het nut van de caviteit zit 'm er voornamelijk in dat we heel stijl ons gewenst signaal er 
kunnen uitfilteren samen met de harmonische die er vlak naast liggen. De zeer stijle passband zal 
vooral in ontvangers zeer handig zijn. In onze zender kunnen we een minder stijl filter gebruiken. 
Stripline filters maken die stijl genoeg zijn is op zich niet zo'n probleem maar in de praktijk zijn de 
eigenschappen van het filter niet wat ze waren in de simulator. Door montecarlo analyses uit te 
voeren kan je dit incalculeren maar dit heeft tot gevolg dat het filter terug breedbandiger gaat 
worden. En veel microstrip/stripline filters hebben net zoals een caviteit de neiging van meerdere 
passbanden te hebben. Indien we de dubbele caviteit zouden inzetten en de PLL zit er ineens 
100MHz naast dan zal de caviteit het signaal al met 50dB verzwakken. In de praktijk is dit geen 
goed idee aangezien een beetje omgevingstemperatuur variatie de doorlaatfrequentie ook gaat 
verleggen. 

Ondertussen heb ik de screening can geplaatst en de PLL + afstemming daarin gezet. En veel massa 
en goed gefilterde voedingen voorzien.

In de nacht van 11 op 12 mei heb ik de multiplier gebouwd en getest. Deze deed perfect wat de 
simulatie voorspeld had. Achter de MMIC + multiplier is er geen signaal te bespeuren als de 
voeding wordt afgezet dus dit is al zeer goed met het oog op CW. Wanneer we spanning aanleggen 
op de print zien we bij 7V/150mA dat er een hele hoop pieken op de spectrum analyzer ontstaan 
allemaal even ver uit elkaar met de sterkste piek (17dBm) op 1160,05MHz.  We hebben dus een 
versterking van 18,5 a  21dB. Op de eerst beelden van de SA zitten hier tussen nog extra pieken 
maar die zijn volledig te wijten aan het referentie signaal dat op mijn test PLL nog aanwezig is en 
de rommel van de voeding (test multiplier hangt aan een labo voeding met draden van 30cm zonder 
enige filtering...). De rommel op de voeding zie je duidelijk op de eerste afbeelding. Na het plaatsen 
van wat elco's en mkt'jes was dit volledig weg.

Maximaal 17dBm op 1,16GHz heb ik gemeten. Dit is de uitgang op mijn spectrum analyzer. Op 
Carl zijn spectrumanalyzer is later gebleken dat in tegenstelling tot mijn simulatie de hoogste 
frequentie die uit de multiplier komt 6,960GHz is om met deze constructie hogere frequenties uit te 
filteren zal dus waarschijnlijk een betere RF transistor nodig zijn (dan de BFP640 in dit geval).Als 
ik de PLL laat opstaan en deze print tussen de spectrum analyzer en die PLL heb zitten zonder 
spanning zie ik het beeld hieronder (rommel op de voeding). Als ik de voedingskabels losmaak zie 
je gewoon een mooie vlakke lijn (echt niks signaal). Dus voor CW gaat de multiplier aan massa 
leggen waarschijnlijk al perfect werken. De rf ingang van de mmic is intern aan GND gekoppeld dit 
is zeer handig voor ons aangezien we het signaal willen kunnen onderbreken. Indien we een gewone 
transistor gebruiken zonder bovenstaande oplossing. Gaat het signaal aan de uitgang sterk verzwakt 
zijn maar niet volledig weg zoals we met de MMIC wel zagen. 







Caviteiten

Vandaag (11/05) langs Carl geweest om de pipe-caps te laten afdraaien. Schema/print zijn aan de 
laatste revisie toe om opgestuurd te worden. 

Bouw caviteiten 12-14 mei:

“If brute force isn't working for you, then you're not using enough of it.”

Met behulp van een inox bout en een inox moer aan de binnenkant wordt een messing bout 
vastgesoldeerd op het gat dat mooi in het midden geboord is (5mm). De potjes waren ook iets te 
hoog en zijn daarom aan de onderkant afgedraaid. We hebben zo'n 3 potjes geprepareerd. Om de 
verliezen te beperken heb ik mijn pot op 0,5mm FR4 gezet (werkt daadwerkelijk goed maar is 
redelijk fragiel). In het voorbeeld werd er gesproken over 0,8mm koperdraad. Ik heb 1,25mm 
gelakte spoeldraad gebruikt. Dit omdat dit steviger is enerzijds en aan de andere kant voorkomen 
we hiermee kortsluitingen in de potjes. Het bovenvlak is namelijk niet geëtst enkel lichtjes weg 
gefreesd met een overmaat boor. 



En dan de multiplier er tussen gestoken om te 
zien of onze potjes werken. De diode detector in 
de frequentieteller hebben we gebruikt om de 
caviteiten al af te regelen. Later hebben we dit bij 
Carl nog wat nauwkeuriger gedaan aan de hand 
van de VNA.

14/5

Ik heb vandaag de overige 2 potjes op 1 print 
gezet (deze keer FR4 van 1mm) en deze al 
afgeregeld met de frequentieteller. Deze verzwakt 
aanzienlijk meer in de passband dan de enkele 
versie. 

Ik ben in de namiddag bij Carl thuis geweest om 
met de VNA mijn caviteiten uit te meten. De 
dubbele caviteit heeft een onwaarschijnlijk stijle 
passband, maar ook veel meer passbanden dan de 
enkele caviteit en een verzwakking van 8dB in de 
doorlaatband. In de praktijk zijn deze niet 
bruikbaar aangezien de verschillen in 
omgevingstemperatuur er voor zorgen dat je deze filter constant zult moeten bijregelen.



De enkele caviteit daarintegen laat maar 2 frequenties door (die nog meetbaar waren) en verzwakt 
de andere frequenties best wel hard (-55dB). De doorlaatband wordt maar met 1,5dB verzwakt dat 
is trouwens een halve dB beter dan wat er opgegeven wordt in het voorbeeld. De lagere 
verzwakking zal deels aan het gebruik van een 0,5mm print liggen. FR4 absorbeert namelijk best 
wel hard RF vermogen.

http://croatia-microwave.blogspot.com/2010/12/13cm-pipe-cap-filter.html





Karakteristiek van de enkele caviteit (blauw zijn de vermogens van de ingaande frequenties, rood de uitgaande)

Uit deze waardes kunnen we afleiden dat er nog extra filtering op 1,16 en 6,958 voorzien moet 
worden. Voor beide frequenties ga ik waarschijnlijk een zuigkring voorzien vlak achter de 
multiplier. De zeer sterke piek op 6,958 zal daarmee niet weg zijn maar wel al sterk gereduceerd 
worden. De daaropvolgende trappen bestaan uit versterkers met een maximale frequentie van 2,7 à 
3,5GHz en zullen dus op hun beurt die 6,958GHz ook enkel verzwakken. Later metingen moeten 
bepalen of dit afdoende is. De MMIC die (minstens) 2W levert is intern afgestemd en ik hoop dat ik 
daar dan ook geen extra filters meer achter moet zetten. Enkel een klein stukje coax en de antenne. 
Dit om zoveel mogelijk van dit vermogen te behouden (1,5dB verlies met 1 caviteit is best veel om 
op te offeren). 

Momenteel hebben we een GPS gekalibreerde PLL waarvan de fout altijd zo groot is als de fout van 
de TCXO. Op 2,320GHz geeft dit een afwijking van +-9Hz oftewel 3,88ppb. Als we later met dit 
bord op nog hogere frequenties gaan werken wordt deze fout onacceptabel. +-45Hz op 10GHz, +-
648Hz op 144GHz, ... Daarom wil ik in een later stadium na mijn eindwerk met de Navman die tot 
op 0,001ppb nauwkeurig 10KHz uitklokt via een PLL en TCXO op een extra print 10/20MHz 
maken en dat zo aan mijn controller/PLL voeren (zijn 2 SMA connectoren voorzien voor 1pps en 
10/20MHz). De seriële interface die we nu geschreven hebben kan dan terug gebruikt worden om te 
zien op basis van de 1pps of de PLL op 10/20MHz correct werkt en of de navman inderdaad 
gelocked is om anders alsnog de NR melding te seinen.

http://www.jrmiller.demon.co.uk/projects/ministd/frqstd0.htm 

In het 13cm baken kunnen we dan bv. Een SveeSix-CM3 gebruiken die ik van Carl gekregen heb. 
Deze zijn niet gemaakt voor timing doeleinden en hebben enkel een 1pps uitgang. Maar met de 10 a 
20 minuten interval waarmee we nu al werken zou de fout op die 1pps toelaatbaar moeten zijn 
(even groot of kleiner dan de fout van de TCXO).  

Ondertussen is ook de GPS en de MAX232 opstelling getest en op 17/05 is de print verstuurd. 



Eindtrap

Uit de multiplier komen veel ongewenste frequenties. Nu we hebben gezien dat de caviteiten een 
zeer stijle passband hebben maar toch nog wel wat doorlaten dat we liever niet de uitzenden. 
Daarom ga ik voor mijn PA nog een chebyshev filter zetten en dit waarschijnlijk combineren met de 
enkele caviteit. Daarmee verlies ik ongeveer alle winst die er gemaakt is met de multiplier maar ben 
ik wel zeker dat ik een stijl filter heb op 1 frequentie. Daarachter kan dan met een paar extra 
MMIC's het vermogen terug opgetrokken worden tot de 18,2dBm die we nodig hebben om de 2W 
MMIC aan te sturen. Door alle versterkers daarachter mooi lineair in te regelen hoop ik tussen mijn 
eindtrap en antenne enkel een klein stukje coax te moeten gebruiken (geen filters meer) zodat er 
zoveel mogelijk nuttig vermogen overblijft om uit te zenden. Als we de 2W (tot zelfs 2,8W) 
inderdaad kunnen leveren aan onze connector en de antenne die we gemaakt hebben levert 
inderdaad een richtingsversterking van 11dBi en we rekenen met 1dB verlies in coax en 
connectoren (pigtail om uit de kast te geraken en 2 sma verbindingen) kom ik op een ERP 
vermogen van maximaal 25W.

5de orde 0,5dB chebyshev op 2,5GHz
fc= 2320MHz         
fl=2088MHz        
fu=2552MHz       
BW(13cm)=3254610000       
WL(6cm)=16194557229       

g1=1,7058 
g2=1,2296 
g3=2,5408 
g4=1,2296 
g5=1,7058 
g6=1 
componenten 
2,5GHz           
 C1=C5=10,48pF   
 L1=L5=363,92pH 
 C2=0,2pF       
 L2=18,88nH      
 C3=15,6pF       
 L3=244,32pH  

Vandaag nog 2 antennes gemaakt (20 mei) en er zijn 5 (overdelivery) printen en genoeg 
componenten voor 4 a 5 printen aanwezig dus ik weet wat te doen dit weekend. PLL ic's staan al op 
de 5 borden. Morgen aan de rest verder werken.



Ma-za 23-28 mei

Borden in elkaar gezet. Er zijn er 2 grandioos mislukt, telkens ter hoogte van de PLL (veel 0402 
componenten). Eentje werkt succesvol op 1728MHz (handig voor naar 10GHz te gaan) en eentje 
werkt op 1,16GHz voor naar 13cm te gaan (kan ook direct op 23cm gebruikt worden). De andere 
vertoont nog kuren waar ik is naar moet kijken.



Proof of concept voor een discreet 2,32GHz 7th order chebyshev en een schema voor een 33-
34,5dBm PA met een klein vermogen ingang (tot +- -10dBm).

De simulaties hieronder lopen van 1,16GHz tot 3,48GHz (dit om te zien of de grondgolf en 3de 
harmonische goed uitgefilterd worden). Vertikaal gaan we van 0dB tot -100dB in stappen van 10dB.

Montecarlo

Er zijn dus verzwakkingen tot 20dB mogelijk in de passband. Hiermee moet rekening gehouden 
worden op de PA. Een extra MMIC dat overbrugt kan worden indien niet nodig is een mogelijke 
oplossing.



Dit schema zal aan mijn scriptie in A3 toegevoegd worden. Om het nu toch leesbaar te maken op 
A4 heb ik het schema niet al te netjes bij 1 geduwd.
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