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Doelen

• Bouwen en testen van vrijlopende oscillator

• Simuleren van buffertrap

• Simuleren van bandpassfilter



Resultaten

Bouwen en testen van vrijlopende oscillator

1. Bouwen: schema, bordlayout en print





2. Testen

Ik heb testen gedaan met de vrijlopende oscillator door middel van verschillende 
spoelen/frequenties tot op 20MHz, maar ik bleef tot aan 6kHz rommel behouden (zelfs met 
een gestabiliseerde voeding). 

Mogelijke oplossingen:

• Verwarmde blikkendoos (oven)

• Andere/betere spoelen gebruiken voor een hogere Q-factor van de afgestemde kring

• Ander type oscillator gebruiken

• Toch een PLL gebruiken

Aangezien achter elk type oscillator er hoe dan ook een goede filter moet komen, en 
een buffertrap om te vermijden dat de oscillator beïnvloed wordt door eventuele 
impedantievariaties aan zijn uitgang (CW), heb ik de bandpassfilter en de buffertrap 
wel gesimuleerd maar niet meer gebouwd.



Simuleren van buffertrap

Door een selectieve buffer te plaatsen achter de oscillator kon ik deze (zoveel 
mogelijk) vrijwaren van het schakelen van de stappen erachter (CW). Dit om ringing 
tot het minimum te beperken. Het voordeel van het meteen selectief maken van de 
buffertrap is dat er meer filtering is (en hoe meer filtering, hoe beter). De schakeling 
hieronder is een selectieve sourcefollower (geen versterking, verzwakking zelfs) 
maar de oscillator heeft nu wel een uitgangsimpedantie van 50ohm en is minder 
gevoelig voor het schakelen van de trappen erachter. 



Simuleren van bandpassfilter

1. Berekenen

In de FFT kan je zien dat de uitgang van de buffertrap nog niet echt zuiver is. Het is 
hoe dan ook handig om op het einde van elke trap (bouwsteen) te zorgen dat het 
signaal zuiver is en op 50 ohm is afgestemd. Hiervoor is een chebyshevfilter of een 
PI-filter een zeer handig instument. Als voorbeeld heb ik een chebyshevfilter van de 
vierde orde op 144MHz berekend en gesimuleerd. 

• 144MHz High-Q bandpassfilter
BW: 137,77MHz tot 146,666666667 Mhz 

Keuze filter:  Chebyshev met 0,5dB rimpel vierde orde

• Ω=3 -> 27 MHz BBW waarvan 9 met een rimpel van max 0,5dB

• BW=169560000

• 62dB verzwakking

• g1 = 1,7058

• g2 = 1,2296

• g3 = 2,5408

• g4 = 1,2296

• g5 = 1,7058

• g6 = 1

• C1 = 201,2pF

• L1 = 6,25nH



• C2 = 3,47pF

• L2 = 362,59nH

• C3 = 299,69pF

• L3 = 4,2nH

Praktische realisatie:

C1 en L1 worden parallel geschakeld met een resonantiekring op 144MHz (om de 
versterker ook al selectief te maken). Dat geeft samen 220pF en 5,6nH.

In het andere geval wordt er 6,2nH en 180pF gebruikt. 

C2 en L2 worden in beschikbare waarden respectievelijk 3pF en 390nH.

C3 en L3 worden in beschikbare waarden respectievelijk 270pF en 4,3nH.

2. Simuleren

Alle harmonischen zijn verdwenen zonder dat het gewenste signaal sterk verzwakt wordt. 



Gezien in de praktijk het signaal van mijn vrijlopende oscillator op 144 Mhz nogal 
rommelig is, heb ik de oscillator opnieuw berekend. Deze keer heb ik hem berekend op 
72MHz, met als doel een grotere (betere) spoel te kunnen gebruiken. Zo kan ik dan een 
afgestemde kring met een hogere Q-factor verkrijgen, waardoor ook een mooier signaal 
geproduceerd wordt. Ik heb dit gesimuleerd met daarachter een verdubbelingstrap en 
nogmaals een chebyshevfilter. De oscillator zelf heb ik ook in de praktijk gebouwd en 
getest, maar daarvan bleken de resultaten nog steeds teleurstellend te zijn.

Hierboven zijn alle harmonischen (en de grondgolf) eruit gefilterd. Zoals gepland komt de tweede 
harmonische er sterk en netjes door. 

Conlusies

Gezien de teleurstellende resultaten van mijn vrijlopende oscillator en de complexiteit van veel van 
de voorgestelde oplossingen is het geplande traject gewijzigd. 30KHz zou ik waarschijnlijk ook 
nooit helemaal weg krijgen. Een PLL op 144MHz is een oplossing, maar ik ben op een zeer 
interessante IC gebotst die aanzienlijk hogere frequenties op een nog eenvoudigere manier kan 
produceren. De ADF4360 is een PLL en een VCO in een IC, die tussen 65MHz en 2725MHz 



gebruikt kan worden. Hiermee zijn de resultaten aanzienlijk beter dan de resultaten die mijn 
vrijlopende oscillator (zelfs met temperatuur -en voedingsstabilisatie) gaf.

De theoretische outputs van de AD4360 volgens zijn datasheet:
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