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Doelen

• Bouwen en testen (software schrijven) van het controllerbord 

• Verder testen van PLL

• Voorbereiding afwerking eindwerk

• Een paar ideeën voor het afgewerkt geheel



Resultaten

Bouwen en testen van het controllerbord 

1. Bouwen 

Gezien het signaal van de TCXO overal zat (20mVpp rommel op de voeding; confer infra 
print V1 en V2) heb ik een nieuwe print met oa. kortsluitings -en spanningsbeveiliging 
gemaakt. Op deze print zitten een groot aantal extra condensatoren, LDFs en zuigkringen 
op de TCXO -en PWM-frequentie. Andere wijzigingen zijn het gebruik van CLKout om het 
te zwakke TCXO-signaal te versterken voor we het aan de PLL leggen en het juist 
aansluiten van de  aansluitingen die eerder verkeerd waren (zodat de flatcable niet langer 
crossed  moet zijn).  Verder heb ik de capture interface en de 16-bit timer in gebruik 
genomen in plaats van de  8-bit-timer en een gewone externe interrupt. De USI en USART 
waren al aangesloten. Ten slotte heb ik onderstaand schema overzichtelijker gemaakt.

Oude printen (V1 en V2)



Print V3 + sfeerbeelden assemblage





2. Testen

Om print V3 te testen is software nodig. Deze software is volledig in C geschreven en 
bevat onderstaande onderdelen:

- PLL-initialitatie -en controle
- TCXO-controle (P-regelaar op basis van 1pps)
- Morse
- Beveiligingen

De definitieve code zal uiteindelijk met tekst en uitleg bij de thesis toegevoegd 
worden. Op dit moment is het vooral belangerijk om te weten dat de P-regelaar goed 
werkt en (zo) nauwkeurig (mogelijk) is. Dit is dan ook uitvoerig getest (confer infra).

Testen uitgevoerd met de Lucent Navman (de GPS-ontvanger waarvoor het bord ontwikkeld 
is):

Hier heb ik een MAX232 aan de USART gehangen en via de terminal van de pc 
opgevraagd hoe nauwkeurig de TCXO is (gecorrigeerd op 3:44min door de GPS).



Grafiek van wat de TCXO doet gedurende 3u44min:  
Legende : y-as in ppb.
                : x-as in stappen van 274s
Er wordt 214 seonden gemeten. De LDF krijgt dan 60 seconden de tijd om de PWM-
aanpassing over te nemen.

Na bijsturing met de P-regelaar is de TCXO tot op +1.4/-1.17ppb nauwkeurig. Dat is 
357 keer nauwkeuriger dan de +-0,5ppm die de fabrikant van de TCXO opgeeft. 
Maar voor een modern baken is mijn meting eigenlijk nog niet nauwkeurig genoeg. 
Dat kan opgelost worden door de uitgang van de GPS rechtstreeks als klok voor de 
PLL te gebruiken. Alleen heb ik maar 10KHz ter beschikking en is dat voor de PLL te 
weinig  (geïllustreerd door de simulator van Analog Devices en de datasheet die op 
de CD-ROM in bijlage staan). Het optrekken van de 10KHz naar de meer courante 
10MHz optrekken is geen optie (daar komt namelijk opnieuw een PLL aan te pas 
waardoor de nauwkeurigheid toch teniet wordt gedaan). 

Vanuit budgettair oogpunt is de Navman als referentie om een TCXO te kalibreren en 
te 'locken' via een µC de beste oplossing. Bovendien is voor testgebruik of om deze 
print als LO in een transceiver/ontvanger/zender voor thuisgebruik te plaatsen de 
verbetering ten opzichte van een gewoon kristal of goedkope TCXO ook 
voldoeninggevend in verhouding met de prijs van 50 euro die er voor de Navman is 
betaald . 

Op het definitieve bord worden alsnog twee connectoren voorzien om een extern 
10MHz en 1pps signaal aan te leggen. Hierdoor kunnen de TCXO en zijn sturing leeg 
blijven (hoeven ze niet gesoldeerd te worden). Er kan ook gewerkt worden met 
nauwkeurigheden die 1000 keer groter zijn. Dit zal nog getest worden op basis van 
een geleende GPS-referentie waar wel 10MHz uit komt (de Thunderbolt).  De keuze 
om met de goedkope NAVMAN of met een duurdere GPS referentie van 10MHz te 
werken (prijzen vanaf 200 euro...) is aan de eindgebruiker van mijn controller/PLL-
print. Als er zonder GPS gewerkt wordt kan er mits een eenvoudige aanpassing in de 
code (eventueel met een drukknop op het expansion bord) tijdelijk een 1pps signaal 
aangelegd worden om de TCXO (het PWM-signaal voor de Vcontrol) te kalibreren 
en in EEPROM op te slaan.



Verder testen van PLL

 Na de eerdere pogingen om de ADF4360 te 
solderen is het de derde keer toch goed 
gelukt en hebben ik de print gesoldeerd. Het 
niveau dat uit de LO komt ligt op -1,5dBm 
(gemeten met een spectrum analyzer, dus dat 
kan er 3dB naast zijn).

 Met de zeer rommelige voeding van het 
oude controllerbord V2 kreeg ik toch de PLL 
aan de praat op 1152MHz (in stappen van 
12,5KHz tot ongeveer 1350MHz), maar wel 
telkens met grote zijbanden (30dB zwakker 

dan het gewenste signaal), telkens op 20MHz afstand. Ik had dus de PLL ongewenst 
gemoduleerd. Ik heb nog geprobeerd om de testprint te voorzien van wat extra 
condensatoren, maar dat was tevergeefs (minimum 10mVpp rommel). De spoelen en 
de banen op de afstemkring van de ADF4360 waren vermoedelijk nog te groot/lang 
(gezien de lage maximum frequentie). Die heb ik vervolgens ingekort, waardoor de 
vrijloopfrequentie van 1300 naar 1800MHz verschoof. Ook heb ik een blikken doos 
(printafval) rond de PLL gezet. Hoger afstemmen ging nog steeds niet (vermoedelijk 
door de slechte voeding of door de te kleine spoelen op de uitgang van de PLL (nog 
te testen)), maar de kwaliteit van het signaal op 1152MHz was ondertussen wel sterk 
verbeterd. De zijbanden hebben intussen een niveau van -55 à 60 dBm (bijna in de 
ruis) en nog een halve dB vermogenwinst (vermoedelijk aangezien de SA maar op 
3dB nauwkeurig het vermogen meet). 



Links het signaal met print V2, rechts het signaal met print V3  en de ingekorte 
spoelen op de PLL. De BW op de spectrum analyzer is ook wel naar beneden 
gedraaid. Het signaal is merkbaar zuiverder. 



Uitvergrote versie van de rommel van print V2 (die met de hele vuile voeding)

De PLL zal lichtjes gewijzigd op de definitieve print overgenomen worden. De 
analoge en digitale voeding moeten nog beter gescheiden worden en van meer en 
grondigere filtering voorzien worden. 



Voorbereiding afwerking eindwerk

De moeilijkste zaken zijn af. Er is code, er is kennis, er is een werkend (ruw) 
controllerbord en een goed werkende PLL. Er is ook reeds voldoende materiaal 
(mmic, pipe-caps, downconverter om mee te meten, teflon printen, componenten,...) 
om nog een net bord te maken voor de demonstatie.

De MAX232, PLL en controllerschakeling staan nu op een schema dat vandaag 
(06/05/2011) zijn laatste wijzigingen en controles krijgt. Daarna zal een bord gemaakt 
worden dat net zoals de andere borden op een Navman past maar ook met een externe 
GPS referentie kan gebruikt worden (zolang er maar 10/20MHz TTL uitkomt die tot 
bij de SMA-connector op het bord geraakt). Dit moet de laatste problemen en de 
overspraak op de flatcable (die verdwijnt dus gewoon) oplossen. Het moet er tevens 
voor zorgen dat ik een print heb die helemaal netjes is om in verschillende latere 
projecten te gebruiken als LO  en controller voor om het even welk type zender en/of 
ontvanger. 

De plannen om nu al op 10GHz uit te komen zijn tijdelijk opgeborgen en vervangen 
door een lagere frequentie. Niet omdat dit te moeilijk is maar omdat ik momenteel 
niet (voldoende) over de juiste meetapparatuur kan beschikken om alles uit te meten 
en te testen. Mijn promotor heeft het momenteel te druk en gezien de waarde van dit 
soort meettoestellen wilt hij dit logischerwijs niet met mij meegeven naar huis. 
Daarom zal het baken voor de 23 of 13cm-band afgewerkt worden. Daar heb ik 
namelijk het nodige materiaal zelf voor  in huis, waardoor ik op eender welk moment 
metingen kan verrichten en testen kan doen. Aangezien de baken/LO-print op een 
heel ruim bereik aan frequenties kan gebruikt worden kan mits gebruik van een 
andere multiplier en eindtrap uiteindelijk nog perfect op 10 GHz gewerkt worden. Ik 
zal dan nog een aantal keer met mijn promotor samenkomen om te kijken of ik buiten 
mijn meetbereik geen rommel uitzend en om na te gaan hoe stabiel het geheel nu is 
(te meten met een veel betere GPS-gelockte frequentieteller). De manier van werken 
verloopt toch analoog, maar de stripline en caviteiten zullen iets groter zijn.  De 
versterkers zijn bovendien iets minder prijzig.



                Een paar ideeën voor het afgewerkt geheel

De oplossing zoals hieronder met de blikkendoos rond het HF-gedeelte ga ik op de 
definitieve print ook proberen toe te passen. Het PLL- gedeelte zal dan in zo'n doos 
onder gebracht worden.

28mm pipe-caps die als filter op 2,4GHz gebruikt kunnen worden:



Om de filters die nog 
gemaakt moeten worden 
te testen heb ik een 
sweep/ruis generator 
gemaakt.

Oplossing: 1 zener/led 
en een handvol MMIC's 
(design van ON1AFF)

Double Quad PCB antenne op 2,4GHz  die met vier afstandbusjes van 18mm op de 
behuizing van het baken bevestigd kan worden. Heeft enkel nog een SMA-connector 
nodig.
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