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نوسان ساز کنترل شونده با ولتاژ از نوع پوش -پوش در فرکانس  0011-0011مگاهرتز
حمید غریب ،1سید آرش احمدی

*2

 -1دانشجوی کارشناس ارشد -2 ،استادیار ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
(دریافت19/11/11 :؛ پذیرش)19/19/21 :

چکیده
با افزایش فرکانس ،ضریب کیفیت نوسانسازها کاهش پیدا کرده و باید به دنبال روشهای جدید بررای کراهش نرویز فراز نوسرانسرازها برود
نوسانسازهای پوش -پوش قابلیت بهبود نویز فاز را دارند در این مقاله یک نوسانساز پوش -پوش کنترلشونده با ولتاژ در محدوده فرکانسر
 1011 MHzتا  1011 MHzبه کمک نرمافزار  ADSطراح  ،شبیهسازی و ساخته شده است نوسان ساز پوش-پوش از دو نوسان ساز مشرابه
کولپیتس که در محدوده فرکانس  111 MHzتا  111 MHzنوسان کرده و از طریق یک مدار تزویج فاز بههم متصر هسرتند ،تشریی شرده
است یک مدار ترکیبکننده ،خروج زیر نوسانسازها را با هم ترکیب کرده ،در نتیجه مولفه اصل و هارمونیکهای فرد حرف و هارمونیرک
دوم و سایر مولفههای زوج در خروج ظاهر م شود که با این روش نویز فاز  3dBنسبت به حالت که زیر نوسانسازها به تنهای در محدوده
 1011 MHzتا  1011 MHzنوسان کنند ،بهبود م یابد

واژگان کلیدی
نوسانساز پوش -پوش ،نویز فاز ،نوسانساز کنترلشونده با ولتاژ

 -1مقدمه

1

نوسانسازهای کنتررلشرونده برا ولتراژ جرز مهمر در مردارا
حلقههای قف فاز هستند که برای سنتز فرکانس بهکار م رونرد
بهطور کل به سه روش م توان موج فرکرانس رادیروی را تولیرد
کرد اول بهرهگیری از نوسانسازهای است که بهطرور مسرتقیم
در فرکررانسهررای برراس نوسرران م ر کننررد ،دوم ر بهرررهگیررری از
نوسانسازهای است کره در فرکرانس پرایین نوسران کررده و برا
بلوکهای عملیات ضربکننده و فیلترینگ به فرکانس باس تبدی
م شوند و سوم بهرهگیری از نوسانسازهای است کره از ننرد
زیرنوسان تشیی شدهاند که در فرکانس پایین نوسان کرده ،باهم
ترکیب شده و هارمونیک  -Nام آنها استفاده م شود این سه نوع
نوسانساز در شری  )1قابر مشراهده اسرت در فرکرانسهرای
مرراییروویو ضررریب کیفیررت تشرردیدگر کرراهش مرر یابررد و
نوسانسازهای که مستقیما در فرکرانسهرای مراییروویو نوسران
م کنند ،نویز فاز بدتری نسبت به نوسانسازهای زیر هرارمونیی
دارند استخراج هارمونیک Nام نوسان از یک نوسانساز فرکرانس
پایین برای بهبود نرویز فراز در فرکرانسهرای مراییروویو ،روشر
متررداول اسررت  ]1-0نوسررانسررازهای پرروش -پرروش از جملرره
نوسرانسرازهای هسررتند کره زیرنوسران سررازهرای آن در نصر
فرکانس خروج  ،نوسران مر کننرد نحروه عملیررد نوسرانسراز
* نویسنده مسئولaahmadi@eetd.kntu.ac.ir :
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پوش -پوش در شی  )0ترسیم شده است از لحاظ تئوری ثابت
مر شررود در ایررن حالررت نررویز فرراز نسرربت برره حررالت کرره زیررر
نوسان سازها مستقیما برای فرکرانس مرورد ن رر طراحر شروند،
 3 dBکمتر خواهد شد  ]9همچنین مزیرت ایرن نوسرانسرازها
نسبت به نوسانسازهای دارای بلوک دوبرابر کننرده ،پیچیردگ و
بلوک عملیات کمتر و در نتیجه اندازه کونیتر و انررژی مصررف
کمتر م باشد ]0

 -2نوسانساز پوش -پوش
هرگاه  Nنوسانساز با اختال فاز

را با هم ترکیب کنیم ،مولفه

اصل حف  ،مولفههای هارمونیرک Nام بهبرود یافتره و فرکرانس
خروج  Nبرابر م گردد به این نوسانساز ،نوسانساز  Nپوش یا
هارمونیک Nام گفته م شود

شکل ( :)1سه نوسانساز مختل جهت تولید امواج رادیوی

]0

نوسانساز پوش -پوش حالت خاص از نوسانساز  Nپوش برا
 N=0م باشد همرانطرور کره در شری  )0دیرده مر شرود در
نوسانساز پوش -پوش دو نوسانسراز مشرابه وجرود دارد کره برا
اختال فاز  181درجه نسبت به هم ،نوسان م کنند بره عبرار
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دیگر دو نوسانساز به طور هم فاز نوسان نم کنند در صورت کره
این دو نوسانساز به طور هم فاز با هم ترکیب شوند ،مولفه اصل
و هارمونیکهای فرد حف خواهد شد با توجه به اینکه در طی
این دو نوسانساز ،هارمونیک دوم وجود دارد و هارمونیک دوم در
هر یک از نوسانسازها هم فاز هستند ،این مولفرههرا در خروجر
جمعکننده ظاهر م شوند این امر موجب مر شرود ترا فرکرانس
خروج مدار ،دو برابر فرکانس نوسان هر یک از نوسانسرازهرای
موجود در مدار باشد

Sub-Oscillator
1

در این مدار ،ترانزیستورهای دو نوسرانسراز از طریرق بریس
بههم متص بوده ،لفا جریان کلیتور آنها نسبت به هم دارای 181
درجه اختال فاز شده که از الزاما اصل ساختار پروش -پروش
است

coupling
Sub-Oscillator
2

RL

مدار نوسانساز پوش -پوش از نند بخش اصل تشیی شده:

fo/2

 -1تشدیدگر -0 ،زیرنوسانساز دو نوسانساز در فرکرانس نصر
فرکانس خروج ) -9 ،1شیفت دهنده فاز -0 ،ترکیبکننده توان

شکل ( :)2نمایش عملیرد نوسانساز پوش -پوش

سیگنالهای خروج بهصور زیر م باشند :]5
)

)1
)0

)

(

∑

) (

(

∑

) (

بهعلت عملیرد فرد زیرنوسانسازها ،اختال فراز دو سریگنال
بهدست م آید
خروج از
)9
در نهایت دو سیگنال با هم جمع شرده و سریگنال خروجر
پوش -پوش را بهوجود م آورند:
) (

)0

)

 -9مدار نوسانساز پوش -پوش
شماتیک نوسانساز پوش -پوش در شی  )9ترسیم شده اسرت
 ]1در مردار دو زیررر نوسرانسرراز مشرابه در محرردوده فرکانسر
 111 MHzتا  111 MHzوجود دارد کره خروجر آنهرا بره یرک
ترکیبکننده توان همفاز متص است

fo/2

fo

 -0وقت دو نوسانساز در مود فرد نوسان کنند و خروج آنها به
طور همفاز جمع شود ،به دلی ناهمبسته بودن منابع نرویز ،نرویز
فاز به اندازه  9 dBکاهش م یابد اگر این عدد را با  1 dBبهبرود
نویز در نوسانساز پوش -پوش نسبت به حالت که هر یک از زیر
مجموعه ها بهطور جداگانره در دو برابرر فرکرانس نوسران اولیره،
نوسان کنند ،جمع کنیم ،میزان بهبود نویز فاز  3 dBم شود

(

) (

) (

∑

در ادامه مقاله روند طراح هر قسمت توسط نرمافرزار
تشریح م شود

 -1-9تشدیدگر مایکرواستتری

ADS

کوپتل شتده لابتل

تنظیم با دیود ورکتور
تشدیدگر نقش تعیین فرکانس را در نوسانساز بر عهده داشرته و
در قاب تن ریم برودن فرکرانس نوسرانسراز و نویزفراز آن تراثیر
مستقیم دارد تشدیدگر م تواند بسته به پییربنردی نوسرانسراز
بهصور مدار  LRCموازی یا سری طراح شود

ضررریب کیفیررت تشرردیدگر برابررر اسررت بررا  2πبرابررر انرررژی
ذخیرهشده در مدار بر روی انرژی از دسرت رفتره در هرر نرخره
نوسان؛
)
]
)

)(5

(

[

بدین ترتیب مولفهی اصل و هارمونیکهرای فررد حرف شرده و
مولفههای زوج که هم فازهستند ،باهم جمع مر شروند بهتررین
عملیرد زمان بهدست م آید که دو نوسانساز از لحاظ ساختار و
رفتار فرکانس مشابه باشند

که در آن Vc ،ولتاز دو سر خرازن و  RPمقاومرت تلر شرده
موازی م باشد بهطور مشابه ضریب کیفیرت برر حسرب سرل و
مقاومت موازی به صور زیرم باشد:

 -1-2بهبود نویز فاز در یک نوسانساز پوش -پوش

) (1

کاهش نویز فاز مهمترین مزیت نوسانسازهای پوش -پوش اسرت
که به دو دلی صور م گیرد؛  -1بهرهگیری از یک تشدیدگر برا
ضریب کیفیت بیشتر به دلی نوسان در نص فرکرانس خروجر ،
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م باشد
1-Suboscillator
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W=6mi l,l=150mi l

Amplifier
O/P

O/P
RFMD-NLB310

3.3pF
W=16mil,l=300mil

W=16mil,l=300mil

Vcc=12v

220nH

2000Ω

Fo:600-700 MHz

Combiner
Network

120nH

120nH

Combiner
Network 0.5pF

120nH

bb639

100Ω

33pF

33pF

bb639

12pF

0.5pF

330pF

Fo:600-700 MHz

0.5pF
300Ω

300Ω

NE68830

NE68830

0.5pF

2000Ω

100Ω

100Ω
12pF

120nH

220nH
BB535

0.5pF

Phase Coupling
Network

20pF

220nH

BB535

W=50mil,l=391mil

W=50mil,l=191mil

BB535

30pF
1000Ω

bb640

1000Ω

1500Ω
140nH

140nH

BB535

)(0-30v

39nH
Vtune

Sub-Circuit 1

Tuning Network

Sub-Circuit 2

BB535

4300Ω

39nH

4300Ω

W=50mil,l=391mil

100pF

bb640

100pF

BB535

3.3nH

W=50mil,l=191mil

3.3nH

30pF

شکل ( :)9مدار شماتیک نوسانساز کنترلشونده با ولتاژ پوش -پوش ]5

ضریب کیفیت تشردیدگر برا عامر دیگرری بره نرام ضرریب
کوپلینگ نیز افزایش م یابد این عامر کره برا کوپر کرردن دو
تشدیدگر مجزا به وجود م آید ،نسبت خازن کوپلینگ سرری بره
خازن اصل تشدیدگر م باشد شی  )0دو تشدیدگر کوپ شده
سری را نشان م دهرد کره در آن Zr ،و  Zcبره ترتیرب امپردانس
تشدیدگر و امپدانس شبیه کوپلینگ م باشند

مییرواستریپ معمول دارند لرفا بررای افرزایش ضرریب کیفیرت
به جای استفاده از خطوط مییرواسرتریپ برا امپردانس زیراد کره
خاصیت سلف دارند ،از خطوط مییرواستریپ تزویج شده استفاده
م شود
برای کونکتر کردن ابعاد مدار نوسانساز ،تشدیدگرها
بهصور نیم دایرهای طراح شده اند یک طر خط کوپ شده
توسط حفره ویا به من ور برگشت ولتاژ  DCدر شبیه دیودی به
زمین متص شده است تشدیدگر مورد ن ر با ترکیب شبیه
دیودی تن یمپفیر که بین دهانه ورودی و زمین متص است،
برای فرکانس دلخواه تن یم م شود نحوه تن یم فرکانس در
ادامه توضیح داده خواهد شد شی  )5تشدیدگر شبیهسازی
شده به همراه ابعاد آن را نشان م دهد

شکل ( :)0تشدیدگر کوپ شده سری ]1

در نوسانساز پوش -پوش ساختهشده ،بهجای سرل فشررده
در بخش تشدیدگرها از خطوط کوپ شرده منناطیسر اسرتفاده
شده است که خاصیت سلف دارد این خطوط با خازن ورکتروری
که به آنها متص است تشدید کرده و فرکرانس نوسران را تعیرین
م کنند خطوط تزویج شده بهدلی اینکه از کنار به هرم ترزویج
م شوند و بخش عمدهای از میدان الیتریی و منناطیسر برین
آنها از هروا عبرور مر کنرد ،تلفرا کمترری نسربت بره خطروط
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شکل ( :)5تشدیدگر ماییرواستریپ کوپ شده
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شی  )1مدار شماتیک تشردیدگر قابر تن ریم بره همرراه
شبیه دیودی را نشان م دهد مدار تشدیدگر بروی زیرسیه راجرز
با ضخامت  90می و ثابت دیالیتریرک  9/98و تانژانرت تلفرا
 1/1101ناپ شده است همچنین نتایج شبیهسرازی تشردیدگر

در شی  )1قابر مشراهده اسرت در فرکرانسهرای مراییروویو
م توان از تشدیدگرهای مجتمع شده در زیرر سیره هرم اسرتفاده
کرد ]8

شکل ( :)6مدار شماتیک تشدیدگر قاب تن یم به همراه شبیه دیودی

 -2-9طراحی زیرنوسانساز

پایین مورد استفاده قرار م گیرند ،بهترین عملیرد  1/fرا دارند

همانطور که در شی  )9مشاهده شد ،هر یک از زیرنوسانها در
نص فرکانس اصل خروجر یعنر در محردوده  111 MHzترا
 111 MHzباهم ترکیب شده و فرکانس خروجر پروش -پروش
 1011 MHzتا  1011 MHzرا بهوجود م آورند

در این مقاله از ترانزیستور دو قطب به شماره
ازشرکت  NECاستفاده شده است و دارای نویز فلییر کم ،جریان
کلیتور باس و ولتاژ کار پایین است و عمدتا برای ساخت
نوسانسازهای کم نویز از آن استفاده م شود

همانطور که قبال گفته شد ترانزیستور در مدار نقش مقاومت
منف را ایفا م کند در انتخاب ترانزیستور باید به فرکانس مورد
دلخواه ،توان خروج مورد نیاز ،نویز فلییر یا نویز  1/fکمتر و
شرایط بایاس کردن توجه نمود کم بودن نویز  1/fدر ترانزیستور
یک پارامتر مهم م باشد زیرا بهصور نویز باند جانب به اطرا
فرکانس نوسان منتق م شود .ترانزیستورهای دو قطب در
مقایسه با ترانزیستورهای اثر میدان نویز فلییر به مراتب کمتری
دارند ترانزیستورهای دو قطب بزرگ با  ICmaxباس که در جریانهای

تشدیدگر به امیتر ترانزیستور متص شده تا ضریب کیفیت
واحدی را بر روی محدوده فرکانس مورد ن ر فراهم کند بر
نوسان ساز نیز همانند تشدیدگر بر روی زیرسیهی راجرز با
ضخامت  90می و ثابت دیالیتریک  9/98و تانژانت تلفا
 /1101ناپ شده است .شی  )8شماتیک مدار زیرنوسانساز و
شی  )3منحن توان خروج بر حسب فرکانس را در محدوده
 111 MHzتا  111 MHzنشان م دهد
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شکل ( :)1منحن اندازه  S11بر حسب دس ب و مقدار حقیق امپدانس ورودی تشدیدگر

شکل ( :)8مدار زیر نوسان ساز بهکارگرفته شده در ساخت نوسانساز پوش -پوش در محیط

ADS

ظرفیت خازن این دیود نسبت به ولتاژ ورودی را نشان م دهد
این دیود عموما برای تن یم فرکانس تشدیدگرها و تیونرها در باند
 UHFمورد استفاده قرار م گیرد
مطابق شی  ،)8دیودهای ورکتور در مدار بهصور پشت به
پشت متص شدهاند این کار تاثیر ولتاژ  RFکه روی دیودها قرار
دارد را بر تنییر ظرفیت خازن دیود ،خنث م کند

 -0-9شیفتدهنده فاز
شکل ( :)3طی توان خروج مدار زیر نوسان ساز وقت که در
فرکانس  111MHzنوسان م کند

 -9-9تنظیم فرکانس
برای تن یم فرکانس با تنییر ولتاژ ،از دیود ورکتور یا همان دیود
متنیر استفاده م کنیم دیود ورکتور در مدار به صور معیوس
بایاس شده و با تنییر ولتاژ ،مقدار ظرفیت خازن آن تنییر
م کند در این طراح از دیود ورکتور به شماره  BB535از
شرکت  Infineonاستفاده شده است شی  )11نمودار تنییرا
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همانطور که قبال گفته شد سیگنالهای خروج هر یک از
زیرنوسانسازها در نوسانساز پوش -پوش 181 ،درجه اختال
فاز دارند ،اما گاه ممین است بهعلت ایدهآل نبودن پاسخ
قطعا  RFو عوام درون دیگر این مقدار اختال دنار تنییر
شود ،به همین من ور برای جبران مقدار فاز جابهجا شده یک
شیفتدهنده فاز بین دو زیرنوسانساز قرار م گیرد شی )11
مدار شماتیک تزویج فاز و شی  )10منحن فاز آن را بر حسب
فرکانس نشان م دهند
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توان باهم ترکیب شده و از آنجای که دو سیگنال باهم اختال
فاز  181درجه دارند ،فرکانسهای دو سیگنال باهم جمع م -
شوند
شی  )19شماتیک مدار ترکیب کننرده تروان شربیهسرازی
شده ،شی  )10منحن اتال تروان برین دهانرههرای ورودی و
خروج ر و شرری  )15ایزوسسرریون بررین دهانررههررای خروج ر
ترکیبکننده توان را در فرکرانس  151 MHzفرکرانس مرکرزی
زیرنوسانساز) نشان م دهند

شکل ( :)11منحن تنییرا ظرفیت خازن دیود ورکتور مورد استفاده
برحسب ولتاژ ورودی
C2
C=100.0 pF

D2
bb640

D1
bb640
+

+

Term2
Num=2
Z=50 ohm

-

L2
L=1 nH

R1
1500 Ohm

L1
L=1 nH
DC

C1
100.0 pF

شکل ( :)19مدار ترکیب کننده توان در محیط

ADS

Term1
 Num=1Z=50 ohm

Vdc=15.5 V

شکل ( :)11شماتیک مدار تزویج فاز

شکل ( :)10منحن اتال توان بین دهانههای ورودی و خروج بر
حسب فرکانس

شکل ( :)12منحن فاز و افت عبوری مدار تزویج برحسب فرکانس

با توجه به شی ها ،عام شیفت فاز تنییر ظرفیت خازن
دیود ورکتور است ،و با تنییر ولتاژ تن یم ،مقدار خازن دیود
ورکتور جا به جا شده و در نتیجه مقدار فاز موردن ر بدست
م آید

 -5-9مدار ترکیب کننده توان
سیگنالهای خروج هر یک از نوسانسازها توسط ترکیبکننده
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شکل ( :)15منحن ایزوسسیون بین دهانههای ورودی بر حسب
فرکانس

شی  )11مدار شماتیک نوسانسازپوش -پوش شبیهسازی
شده در محیط  ADSو شی  )11منحن توان خروج بر
حسب فرکانس را نشان م دهد همانطور که در شی مشاهده
م شود هارمونیک دوم سیگنال پایه تقویت شده است
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نوسانساز کنترلشونده با ولتاژ از نوع پوش -پوش در فرکانس  1011-1211مگاهرتز؛ حمید غریب و سید آرش احمدی

شکل ( :)16مدار نوسانساز پوش -پوش در محیط

15

ADS

شکل ( :)18برد نهای نوسانساز و قسمتهای مختل آن

 -2-0تست و اندازهگیری
شکل ( :)11منحن توان خروج نوسانساز پوش -پوش بر حسب
فرکانس

 -0ساخت و نتایج اندازهگیری
 -1-0مشخصات زیرالیه
شی  )18برد نهای نوسانساز به همراه قسمتهای مختل آن
را نشان م دهد ابعاد برد  91×05 mm0است
بررا توجرره برره شررمارههررای مشررخه شررده در شرری
قسمتهای مختل نوسانساز بهشرح ذیر م باشد:

،)18

 -1تشرردیدگر مییرواسررتریپ -0 ،یی ر از زیررر نوسرران سررازهای
کولپیتس -9 ،دیودهای ورکترور -0 ،ورودی ولتراژ کنتررل بررای
تن یم فرکانس -5 ،ورودی تنفیه اصل  -1 ،ترکیبکننرده تروان،
 -1کانیتور خروج )SMA 51Ω
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در ابتدا هریک از زیرنوسانسازها به تنهای تست م شوند
فرکانس نوسان هر یک از زیرنوسانسازها م بایست بین 111 MHz
تا  111 MHzباشد و تنییرا فرکانس نسبت به ولتاژ تن یم م
بایست مشابه هم باشد در ادامه زیر نوسان سازها از طریق مدار
تزویج فاز بههم متص شده ،نوسانساز پوش -پوش تست م شود
خروج نوسانساز به دستگاه تحلی گر متص و طی خروج
مشاهده م شود در نوسانساز ساختهشده با تنییر ولتاژ در
محدوده  1/1 Vتا  ،1/8 Vبازه فرکانس موردن ر بهدست م آید
شی  )13طی توان خروج نوسانساز پوش -پوش را در
دستگاه تحلیلگر طی نشان م دهد مولفه زیرهارمونیی در
طی خروج نوسانساز پوش -پوش حداق  91 dBپایینتر از
مولفه نوسان اصل است شی های  ،)01-01به ترتیب منحن
فرکانس خروج برحسب ولتاژ تن یم و منحن توان خروج بر
حسب فرکانس خروج را نشان م دهند
سزم به ذکر است که نررمافزارهرای تجراری ماننرد  ADSاثرر
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مدوله شدن نگال طی توان منابع نرویز فلییرر توسرط جریران
کلیتور را در نوسانسازها در ن ر نم گیرند و عموما شبیهسرازی
 بهتر ظاهر م شود از11 dB  بعضا تا،نسبت به نتایج اندازهگیری
این جهت نتایج شبیهسازی نرویز فراز در ننرین مرواردی معتبرر
]8 نیست

 پوش- طی توان خروج نوسانساز پوش:)13( شکل

 منحن توان خروج بر حسب فرکانس:)21( شکل

برای تامین ولتاژ ورودی نوسانساز از باطری استفاده کرردیم
زیرا باطری نویز کمتری نسبت به سایر منابع تنفیه به نوسانسراز
) نویز فاز شبیهسرازیشرده نوسرانسراز را1 وارد م کند جدول
حول فرکانس مرکزی نشان م دهد

 منحن فرکانس خروج برحسب ولتاژ کنترل:)21(شکل
 نتایج شبیهسازی نویزفاز:)1( جدول
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 نتیجهگیری-5
 پوش کنتررلشرونده برا ولتراژ در محردوده-یک نوسانساز پوش
 طراح و ساخته شد مدار1011 MHz  تا1011 MHz فرکانس
،تزویج فاز در محدوده فرکانس مورد ن ر برهخروب عمر کررده
موجب شده دو زیرنوسانساز در مود فررد نسربت برههرم نوسران
کنند شبیهسازی تشدیدگر و مدار تزویج فراز توسرط تحلیر گرر
 پروش توسرط تحلیر گرر- و مدار نوسانساز پروشADS مداری
 و روش توازن هارمونیی شبیهسازی شده اسرتADS غیرخط
 ترا1011 MHz  پروش در برازه فرکانسر-مدار نوسانساز پوش
 پوش نوسان کرده و از- بهطور پیوسته در مود پوش1011 MHz
قف خارج نم شود تنییرا فرکانس با تنییر ولتاژ کنترل تقریبا
خط است میزان حف مولفه اصل و مولفههای فرد هر یرک از
 در کر بانرد اسرت91 dB زیرنوسانسازها در خروجر حرداق
،هرنند توان خروج با افزایش فرکانس اندک کراهش مر یابرد
 تنییررا تروان،م توان با اضافه کردن یک مدار جبرانساز دامنه
را نسبت به فرکانس کاهش داد
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Abstract
In microwave oscillators, the quality factor of the resonators decreases with an increasing
frequency. There exist some methods for compensating the losses in the resonators. The pushpush configuration is able to improve the oscillator phase noise. In this work, a push-push
voltage-controlled oscillator utilizing a parallel coupled resonator has been designed for the
frequency range of 1200-1400 MHz. The push-push oscillator consists of two similar Collpits
oscillators, which are designed for the frequency range of 600-700 MHz. These sub-oscillators
are coupled by a phase coupling network and with 180 degrees phase difference. The in-phase
combiner combines the even harmonics of each sub-oscillator and cancels the fundamental and
odd harmonics. The overall oscillation of the push-push oscillator consists of the second and
even harmonics of the sub oscillators. By this technique, the phase noise is improved 9 dB
compared to the case of the stand-alone oscillation of each sub circuit at the output frequency.

Keywords: Push-Push Oscillator, Phase Noise, Voltage Controlled Oscillator
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