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Doelen

• Ontwerpen van PLL

• Ontwerpen van volledig controllerbord

Resultaten

Ontwerpen van PLL

Het idee voor de AD4360 heb ik uit VHF Communications nr. 42 gehaald. Zoals ik in het vorige 
verslag al vermeld heb, is dit een VCO en een PLL in een IC. Met een zeer beperkt aantal externe 
componenten en een goed referentiesignaal kan je dus een zeer stabiel signaal op een 'relatief' hoge 
frequentie maken. (MIN 65MHz - MAX 2725MHz) Deze IC wordt zowat overal gebruikt in 
VHF/UHF-toepassingen (DECT/GSM/WIFI/analoge zenders/ontvangers...). Ik heb alles op 
1728MHz berekend en daarvoor de nodige componenten besteld. Dit omdat mijn spectrumanalyzer 
maar tot 1800MHz meet en omdat er slechts één versie van deze chip bij Farnell te krijgen was 
AD4360-7 (175 tot 1800MHz). Op zich is het perfect mogelijk om de print op alle frequenties te 
gebruiken (ik heb een SMD balun voorzien ipv een µStrip filter). Snel gerekend kon ik perfect alle 
frequenties tussen 430 en 2725MHz voorzien met deze print. Boven +-1,75GHz (hangt een beetje 
van de versie af) vallen de afstemspoelen weg, lager zal ook wel gaan maar ik heb niet gezien hoe 
groot de spoelen dan moeten zijn en/of deze nog in 0402 te krijgen zijn. Met de AD4360-7 die ik 
heb zou dus ook op 70cm/23cm gewerkt kunnen worden (of op een deeltal van een hogere band dat 
in zijn gebied ligt). Bv. 767MHz * 3 om op 13cm te werken (alhoewel dat je dan beter een AD4360-



0 besteld). Voor de metingen op 10GHz ga ik waarschijnlijk in eerste instantie een gewone LNB 
gebruiken en dan terug meten met mijn spectrumanalyzer. Eenmaal alle andere trappen klaar zijn 
(daarom de PA nog niet) ga ik beginnen met nauwkeurige metingen en verslagen. 

De PLL is hier berekend door de 
simulator van Analog Devices zelf. Ik 
heb 2 afstemspoelen van 433pH nodig 
(0,4nH in 0402 besteld). Aangezien dit 
niet meer is dan een stukje draad, kan 
het zijn dat deze weg mogen worden 
gelaten (spoelen zijn in het schema van 
VHF-communications niet aanwezig). 

Uitgang +5dBm op 1728MHz in stappen 
van 12,5kHz. Dit resulteert na een 
vermenigvuldiging van zes in 
10,368GHz in stappen van 75kHz. Ik 
zou bv. met deze constructie en de 
passende versie van de chip op 2592 
Mhz kunnen werken in stappen van 
12,5kHz en dan vermenigvuldigen met 
4, om dan stappen van 50KHz op 
10GHz te krijgen. 

Gezien de gebalanceerde uitgang van de IC heb ik een Lumped Lattice LC-Balun gesimuleerd en 
geïmplementeerd. Deze constructie zorgt voor zowel de transformatie van gebalanceerd naar 
ongebalanceerd (Balun), als de impedantietransformatie en powercombining. De constructie is 
tegelijk ook een bandpassfilter. L1 en L2 (L3 en L4 op de print) zijn er om de parasitaire 
capaciteiten van de PLL te compenseren.  



Na deze simulaties heb ik een schema gemaakt en gezien de kleine componenten de print naar de 
drukker gestuurd. De sturing (+ GPS-referentie en TCXO) komen op een andere print, aangezien ik 
dat nog wel zelf kan etsen (en aangezien we de PLL liever in een aparte blikken doos steken).

Op ware grootte:





Ontwerpen van volledig controllerbord



Ik heb een controller gekozen (ATTiny4313) en op basis van de datasheet van die controller en 
de datasheet van de PLL IC heb ik een controllerbord gemaakt. Op dit bord staan onder andere 
de TCXO en de aansluitstekkers voor een expansiebord en de GPS-ontvanger. De TCXO's die 
ik besteld heb zijn verschrikkelijk klein ( 5 mm op 3,2 mm). Ik had de afmetingen niet 
nagekeken voor mijn bestelling en blijkbaar zijn de afmetingen sterk aangepast tegenover ca. 
twintig jaar geleden.
Aangezien de TCXO een heel dure component is, heb ik op mijn print plaats gelaten voor twee 
exemplaren. De ene kost 7 euro (2,5ppm) en de andere 20 euro (0,5ppm) en beide zijn in 
verschillende frequenties te krijgen (kan noodzakelijk zijn als de PLL een andere stapgrootte 
moet hebben). Ze hebben wel allebei een verschillende footprint. Afhankelijk waarvoor dit 
printje ooit nog gebruikt zou kunnen worden in de toekomst (bv. Een VOS) kan het interessant 
zijn om een goedkoop type TCXO te monteren (met een andere footprint). Ik zal in mijn 
definitieve versie een TCXO van het type IQD FREQUENCY PRODUCTS CFPT-126 
gebruiken  (kostprijs 19,73 euro ex. BTW).

 

• Frequency:20MHz 

• Output Waveform:Square Wave 
• Supply Voltage:3.3V 
• Resonator Case:SMD 
• Operating Temperature Range:-40°C to +85°C 
• Frequency Stability:± 0.5ppm 
• SVHC:No SVHC (15-Dec-2010) 
• Frequency Accuracy + @:1ppm 
• Frequency Accuracy - @:1ppm 
• Operating Temperature Max:85°C 
• Operating Temperature Min:-40°C 
• Temperature Stability + @:0.5ppm 
• Temperature Stability - @:0.5ppm

Op deze print worden vier headers voorzien. Een om de ISP-programmer (AVR MKII in mijn 
geval) aan te sluiten, een om naar de PLL te gaan (TCXO clock, frequentie programmeren via Two-
wire en lock detect), een om naar de NAVMAN Jupiter T GPS timing receiver te gaan (seriële bus 
om de GPS-ontvanger in te stellen en ten slotte een 1PPS-uitgang om te meten of de TCXO idd 20 
miljoen tikken per seconde doet) en een om naar een expansiebord te gaan. Dat expansiebord zal 
waarschijnlijk een bord worden dat tegen de hoofdbehuizing wordt gevezen en aan de hand van 
ledjes of een LCD statusinformatie aan de operator zal bezorgen. Vanaf dit bord zal dan met SSR's 
of soortgelijke de voeding  van de overige trappen gestuurd worden om zo CW/sequentiesturing te 
doen. Een eventuele richtkoppelaar kan dan via een ADC meetwaarden terugsturen naar de 
controller (met een extra ADC ertussen, aangezien we die in de ATTiny4313 moeten missen).



(Hier ziet u de print op ware grootte.)

De keuze voor de ATTiny4313 is er gekomen omdat deze in SOIC te krijgen was (is nog thuis te 
etsen, in tegenstelling tot ATMega's in SMD uitvoering), en omdat deze zowel een hardware UART 
als een hardware Two/Three-wire interface heeft en een 16-bit timer en een PWM poort. Daarbij 
blijven er nog 9 I/O lijnen over voor andere toepassingen. Ter compensatie moet ik een ADC 
missen, zuinig zijn op de I/O lijnen en ervoor zorgen dat ik met 4k flash toekom. Als ik een LCD 
(bv. ew24210) en een richtkoppelaar gebruik, blijven er nog twee I/O's over voor de CW/sequencer. 





Vooruitzicht

Ik heb hopelijk binnen twee weken iets dat klokt op 1728MHz. Dan kan ik ook beginnen aan mijn 
vermenigvuldigers, eindtrap, (waveguide) bandpassfilter, richtkoppelaar, isolator/circulator en 
antenne (moeten niet per se allemaal zelf gemaakt worden). 

  (Voorbeeld van een gedrukte richtkoppelaar.)

Wat ik voorlopig al in voorraad heb:

• Een standaard LNB

• Een hoopje MMIC's (Avago MGA-632P8 en MGA-425P8) 

• Wat transistoren (INFINEON BFP420 en BFP640)

• Een stapeltje teflon printjes

Wat ik nog nodig heb:

Een power MMIC of een power transistor op 10GHz die liefst ook een grote gain heeft (zodat ik 
niet teveel (dure) transistoren in mijn eindtrap moet gebruiken om aan een serieus vermogen te 
komen).



Bijlage

Een blokschema van een constructie die ik zou kunnen maken om met de aangekochte 
componenten van de PLL naar 10GHz te geraken en mijn signaal te moduleren (CW):



Een simulatie van een BFP640 die ingezet wordt als x9 vermenigvuldiger (1,152 GHz tot 10,368 
Ghz):
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