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Doelen

• Bouwen en testen (testprogramma's) van het controllerbord (prototype) -> 
Tekenen definitief bord en naar drukker sturen

• Bouwen en testen PLL

• Casestudie maken voor de vermenigvuldiging tot 10GHz en de 
testopstelling(en) om dit te testen en uit te meten

Resultaten

Bouwen en testen (testprogramma's) van het controllerbord (prototype) -> 
Tekenen definitief bord en naar drukker sturen

1. Bouwen



Voorlopig hangt mijn schakeling aan een Thunderbolt referentie, dit is een complete TCXO met 
GPS stabilisatie in 1 doos. Hier komt altijd 1pps en 10MHz uit ook al is er geen GPS signaal 
(Jupiter T levert 10kHz en 1pps ook al is er geen GPS signaal) 

Testroutines

Eerste:

Int0 (1pps) gebruiken om exact op 1 seconden de ledjes om de beurte te laten branden
#define F_CPU 20000000UL  // 20 MHz

#include <avr/io.h>

#include <util/delay.h>

#include <avr/interrupt.h>

SIGNAL (SIG_INT0)

{ 

�

if (PORTD == 0x10) {

�

PORTD = 0x20;

�

}

�

else {

�

PORTD = 0x10;

�

}



}

int main (void)

{

   // PD output

  DDRD = 0xff;

  // interrupt on INT0 pin 

  GIMSK  = 0x40;

  MCUCR = 0x03;

  EIFR=0x40;

  sei(); //Enabling all interrupts

�

 while (1) { 

 }

}

2de test routine: Toevoeging van een PWM signaal op OC0A zodat de frequentie van 
de TCXO geregeld kan worden:
#define F_CPU 20000000UL  // 20 MHz

#include <avr/io.h>

#include <util/delay.h>

#include <avr/interrupt.h>

SIGNAL (SIG_INT0)

{ 

�

if (PORTD == 0x10) {

�

PORTD = 0x20;

�

}

�

else {

�

PORTD = 0x10;

�

}

}

int main (void)

{

   // TIMER 0 Fast PWM, clear OC0A, OC0B on match

    TCCR0A = (1 << COM0A1) | (1 << WGM01) | (1 << WGM00);

    TCCR0B = (1 << CS02); // TIMER 0 Prescaler ck/8

�

 // PD output

 DDRD = (1 << PD4)|(1 << PD5);

   //PWM kanalen als uitgang

  DDRB = (1 << PB2); //0C0A

   // PWM kanalen

  OCR0A = 100;

�



�

  // interrupt on INT0 pin 

 GIMSK  = 0x40;

  MCUCR = 0x03;

 EIFR=0x40;

  sei(); //Enabling all interrupts

while (1) { 

for (OCR0A = 255; OCR0A > 110; OCR0A--) {

}

    }

   return 0;

}

��



Bouwen en testen PLL

De printjes voor de PLL kwamen op 29 maart toe en ik heb dezelfde dag nog eentje bestukt 
(ADF4360 ligt kort en ik heb er nieuwe moeten bestellen om nog is een poging te ondernemen)



Casestudie maken voor de vermenigvuldiging tot 10GHz en de 
testopstelling(en) om dit te testen en uit te meten

Om van 1728MHz naar 10,368GHz te gaan moeten we vermenigvuldigen en dat kan op 
verschillende manieren en die hebben elk hun voor -en nadelen.

Optie 1:

Vermenigvuldigen met versterkers en daartussen filters (hairpin, pipe-cap, ...) (kan in 1 stap ook 
natuurlijk)

Het voordeel van deze manier van werken is dat je het uitgaande signaal beter onder controle hebt 
(kan ook al redelijk sterk gemaakt worden zo). En door in verschillende stappen te 
vermenigvuldigen in dit geval met daartussen caviteiten, zorg je ervoor dat het uitgangssignaal uit 
minder ongewenste signalen bestaat. Alles onder de 10GHz is zo al weg. (en daarboven ook dankzij 
de caviteit op 10GHz). Nadelen zijn: Het is al redelijk complex en er is meer dat stuk kan gaan.

Optie2:

Eenvoudiger is een oplossing met een filter en een niet lineair element (bv. diodes).



In het voorbeeld wordt er gebruik gemaakt van een 18 elements hairpin filter. De diode rechtsonder 
is het vermenigvuldigende element. Het voordeel van deze constructie is dat alles passief gebeurt en 
er dus geen voeding, geen versterkers, geen .. nodig zijn. Het nadeel de rommel aan de uitgang ligt 
1800MHz uit elkaar waardoor er dus een vergrote kans op overgebleven ongewenste signalen 
bestaat (bandbreedte van de filter?) Extra voordeel is ook dat het werkt of niet werkt maar nooit een 
klein beetje :) Daarom gaan we dit waarschijnlijk eerst bouwen om al iets te hebben op 10GHz en 
daarna zullen we de constructie bouwen met de tussenstappen.

Simulaties (geen transmissielijn filter maar terug een chebyshev voor te proberen)

Berekeningen:

5de orde 0,5dB chebyshev op 5GHz en 10GHz

fc= 5184MHz fc=10368MHz

fl=4665,6MHz fl=9331MHz

fu=5702,4MHz fu=11404MHz

BW(6cm)=6512360000 BW(3cm)=13018440000

WL(6cm)=32389114459 WL(3cm)=64781700328

g1=1,7058

g2=1,2296

g3=2,5408

g4=1,2296

g5=1,7058

g6=1



componenten

5GHz

C1=C5=5,24pF
L1=L5=181,96pH
C2=0,1pF
L2=9,44nH
C3=7,8pF
L3=122,163pH

10GHz

C1=C5=2,6pF
L1=L5=90,9pH
C2=0,0505pF
L2=4,7225nH
C3=3,9pF
L3=61pH

Om mijn zender op zijn maximale uitgangvermogen uit te regelen en te zien hoe breed, rommelig 
mijn signaal is (en hoe goed de onderdrukking van het signaal is wanneer de zender uitgeschakeld 
wordt bij CW) ga ik eventueel een ontvanger op 10GHz maken met behulp van een LNB. Een LNB 
kost 3,75 en bevat voor ongeveer 10 keer dat bedrag aan leuke componenten :P Daarom heb ik er 
ineens een hoop besteld om te slopen. Initieel ga ik een standaard LNB gebruiken om te zien of ik 
idd signaal heb op 10GHz. Vervolgens ga ik mijn eigen constructie (PLL + multiplier) aanpassen 
om de 9,70GHz keramische resonator (die er niet vies van is van aventoe 5MHz te verschuiven in 
frequentie) van de LNB te vervangen door iets stabieler zodat ik een stabiele downconverter krijg of 
een oplossing die ook zou moeten werken is het opzettelijk vervuilen van de ingang met een zwak 
maar zeer stabiel signaal. Bij deze constructie zou de uitgang ook zeer stabiel moeten zijn en het 
voordeel is dat je je de LNB niet moet opendoen. Er zijn ook trukken om een LNB ineens als 
transverter te gebruiken waarbij je +-100mW rf zendvermogen op 10GHz krijgt ook dit wil ik nog 
verder bestuderen.



Conclusies: ADF4360 is een onhebbelijk klein onding en ik hoop dat ik de tijd die ik ondertussen 
verloren heb met op de print te wachten en nu op nieuwe chips te wachten niet ga voelen in mijn 
eindresultaat. 
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