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Inleiding 
Nieuwsgierig geworden door de artikelen verschenen over de Si570 van Silabs in het blad van de 
Benelux QRP club. (QRP nummers 129 en 130) 
Ton PA0KLT beschrijft in een paar afleveringen in werking en een ontwerp voor een universele Si570 
VFO. Ook Douwe PA0DKO schrijft over de bijzondere eigenschappen van dit IC. Zoals grote 
stabiliteit en een lage zijband ruis. In dit kleine verhaaltje geef ik weer hoe deze experimentele 
schakeling nagemaakt heb. De ontwerper heeft de ATMEGA8 controller (Atmel) samen met de Si570 
op een stukje experimenteel printplaat gemaakt.  
 

 
Realisatie 
Huug   PE0HHM heeft een aantal print ontwerpen gemaakt. Een van deze heb ik gebruikt voor het 
maken van een printje.  
Voor het uitproberen van de schakeling is er een stukje multriplex als voetplaat en een plaatje 
aluminium als front gebruikt. 
Hierop zijn de bedien organen en het display gemonteerd.  



Het display is voorzien van achtergrond verlichting. Deze wordt gevoed doormiddel van een serie 
weerstand. De stroom mag niet meer zijn dan 140mA. Voor het door mij gebruikte blauwe display is 
deze stroom niet groter dan 60mA.  
De ATMEGA8 met geprogrammeerde inhoud komt bij Ton PA0KLT vandaan. 
Het feriet voor de trafo 1:4 (wikkelverhouding 1:2) aan de uitgang komt uit een Philips combiner.  
Het bestaande draad is verwijderd en drie draden met een diameter van .25mm samen gedraaid, welke 
twee maal door deze varkensneus is gehaald. Uiteindelijk twee hiervan in serie geschakeld. Hierdoor 
heb je automatisch een midden tab en een wikkelverhouding van 4:2 windingen. Het midden wordt 
aan de massa gesoldeerd. 
Verder zijn het display en de bedien organen via bandkabels aangesloten. Dit zal later als deze in een 
TRX komen nog wel anders worden. EMC en EMI !!! 
Als koppel en ontkoppel condensatoren is er gekozen voor SMD’s. Deze hebben van nature een lagere 
eigen resonantie. 
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Resultaten 
Alvorens dat Si570 gemonteerd was is het geheel getest. Alle functies konden nog niet getest worden, 
dit kwam doordat er geen I2C communicatie was. Na het insolderen van de Si570 functioneerde alles 
zoals het hoorde. 
Het is even wennen hoe de knoppen bediend moeten worden.  
Probleemloos is de frequentie te variëren van 3.5 tot 280 MHz (LVDS type). 
Waarbij het uitgans vermogen bijna 1mWatt bedroeg. 
De frequentie stabiliteit heb ik nog niet gemeten, maar mijn eerste indruk is dat deze niet slecht is. 
Zoals door Ton al is geschreven is het aan te raden om deze schakeling een afschermde doos te 
monteren. 
Om dit verhaal kompleet te maken is er in de bijlage de technische beschrijving uit QRP130 van Ton 
PA0KLT bijgevoegd.  
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