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Inhoud ombouwpakket (PMPC): 

weerstand 47 kΩ 

weerstand 4,7 kΩ 

weerstand 82 kΩ 

weerstand 10 kΩ 

weerstand 1,8 kΩ 

transistor BC549 of BC547 

condensator 0,22 µF 

EPROM 27C128 of 27C256 (DIL28) 
geprogrammeerd met Display-software 

PROM 27C256R (PLCC32) 
geprogrammeerd met Toon-software 

Display-transparant 

 

 

 
Prijs €12,50 incl. verzendkosten 

 
NB de Flash EEPROM module met 
daarin de nieuwe firmware wordt 
uitsluitend geleverd door PA4DEN, email 
pa4den@hotmail.com 

Ombouwhandleiding Philips FM1200 en FM1300 VHF of 
UHF mobilofoon met toetsenbord-display 
drs. Jan Buiting, PE1CSI 
Philips Mobilofoon en Portofoon Collectie 
(PMPC) 
info@pmpc.myweb.nl 
http://www.pmpc.myweb.nl 
 
De ombouw zoals ontwikkeld door Dennis 
Koller PA4DEN is tamelijk ingrijpend van 
aard en een vervolg op de eenvoudige 
ombouw voor 100 kanalen, ontwikkeld door 
PE1CSI en PA1MT, en beschreven in Radio 
Today, September 2000. De door Dennis 
ontwikkelde ombouw berust op totaal nieuw 
geschreven software voor (1) hoofd CPU, (2) 
toon CPU en (3) display CPU en heft alle 
beperkingen op van de originele Philips 
firmware voor deze mobilofoons. 
 
In grote lijnen bestaat de ombouw uit de 
volgende stappen: 
1. vervangen van de EPROM in het display; 
2. verwijderen van de trunking PROM; 
3. montage van een nieuwe PROM op de 

plaats van de trunking PROM; 
4. opbouw van twee kleine 

hulpschakelingen voor CTCSS / 5-toon-
opwekking en -detectie; 

5. vervangen van de EEPROM door een 
groter maar pin-compatible type; 

6. plaatsing van de nieuwe firmware 
(ingegoten module). 

 
Hoewel het mogelijk is om de ombouw uit te 
voeren uitsluitend aan de hand van de 
schema’s, wordt voor diegenen met minder 
kennis van zaken op het gebied van 
elektronica de ombouw hieronder stapsgewijs 
beschreven. 
 
Hoe werkt de ombouw 
De onderstaande beschrijving heeft 
betrekking op het schema van de 
ombouwschakeling. 
Het komt er op neer dat de twee kleine 
schakelingen binnen het gestreepte kader 
worden aangesloten op een aantal 
processorlijnen die oorspronkelijk werden 
gebruikt voor communicatie met het FX419 
modem IC (dat nu niet meer wordt gebruikt). 
CTCSS tonen worden opgewekt door de 
toon-CPU m.b.v. pulsbreedtemodulatie 
software-tabellen in de toon-PROM. De ruwe 
PWM signalen worden afgenomen van CPU 

poortlijn P1.3 en toegevoerd aan een R-C 
laagdoorlaatfilter om de sinusvormige 
omhullendene er uit te halen. De 5-toon, 
1750 Hz en DTMF signalen op poortlijnen 
P1.1 en P1.2 worden samengenomen met 
R560 en R561. Alle toonsignalen worden dan 
samengenomen en aan opamp IC543B 
toegevoerd die deel uit maakt van de 
modulatieversterker. 
De mobilofoon kan ontvangen tonen 'lezen' 
via het rond een BC547 opgebouwd 
nivieauverschuiver-trapje. Door 
terugkoppelingsweerstand R550 te 
verwijderen, krijgt opamp IC541C in principe 
oneindige gain. Hierdoor worden de 
audiosignalen aan de ingang van de opamp 
zwaar versterkt tot niveau's tussen 2 en 6 
volt. Omdat m.n. het lage niveau niet geschikt 
is voor de CPU, is de BC547 toegevoegd om 
een 'echte' digitale niveau-variatie van 0-5V 
te bewerkstelligen. Over het feit dat het 
uitgangssignaal van IC541C nog steeds 
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wordt toegevoerd aan de FX419 hoeven we 
ons verder niet druk te maken. De pull-up 
aan de INT\ ingang van de 80C31 processor 
dient als collectorweerstand voor de BC547. 
 
Stapsgewijze beschrijving van de 
ombouw 
Het versienummer van de besturingsprint in 
de mobilofoon is 1, 2, 3 of 4 en wordt 
aangegeven door een geelgedrukt cijfer in de 
rechterbovenhoek. Op versie-1 printen dient 
pen 32 van de firmware EPROM-voet via 
twee soldeerveldjes te worden verbonden 
met pen 30. De nieuwe firmware module 
wordt dan zo gemonteerd dat de onderste 
hoekpennen 14 en 15 in de busjes 16 and 17 
van de voet komen. Alleen versie-1 printen 
hebben een 32-pens PLCC voet voor de 
trunking PROM (IC549). Deze voet maakt het 
vervangen van de originele PROM veel 
makkelijker dan bij de latere versies van de 
besturingsprint. 

Waarschuwing. De IC's kunnen worden 
beschadigd door statische lading. 

1. Demonteer het display en plaats de 
nieuwe EPROM type 27C128, 27C256 of 
27C512 (met sticker ‘display’). Vervang 
de display-transparant en zet het display 
weer in elkaar. 

2. Verwijder het control board helemaal uit 
de mobilofoon. 

3. (Niet voor Versie 1) Controleer de stand 
van de printspoor-brug rechts naast de 
trunking CPU IC548 (zie onderzijde print). 
Het middelste veldje moet (weer) aan 
massa zitten. 

4. Verwijder de 27C256R PROM (IC549) 
van de print. Als er een plastic kapje 
overheen zit, dit eerst verwijderen. Net als 
het losslijpen van de IC pennen kan dit 
het beste gedaan worden met een kleine 
Flex. Het oude IC is waardeloos en kan 
gerust vernield worden. Maak de 
soldeereilandjes goed schoon en vlak, 
doe dit echter niet met soldeerlitze want 
dat absorbeert het laatste restje 
vloeimiddel dat nodig is voor het vlot 
vastsolderen van het nieuwe IC. 

5. Monteer de nieuwe PROM met het ‘putje’ 
(pen 1) aan de kant van de 80C31 
processor. Hiervoor is een SMD bout 
nodig (max. 15W). Richt de PROM zeer 
nauwkeurig uit op de soldeereilandjes en 
soldeer daarna eerst 1 hoekpen vast. 

Controleer opnieuw de ligging van alle 
pennen, en corrigeer indien nodig de 
plaatsing van het IC. Soldeer daarna snel 
alle aansluitingen. Gebruik de ohmmeter 
om alle PROM verbindingen naar de 
schakeling te controleren. 

6. (Optioneel) Vervang de 24C16 EEPROM 
(IC311) door een 24C64. 

7. Verwijder de drie (Versie 1: vier) SMD 
weerstanden die met rood zijn gemerkt op 
de tekening van de 
componentenopstelling. 

8. Kras de twee spoortjes door die op de 
tekening van de componentenopstelling 
zijn aangeven met een rode streep. Dit 
zijn zeer korte spoortjes! De ohmmeter 
gebruiken ter controle van de gemaakte 
onderbrekingen! 

9. Monteer nu de twee kleine schakelingen 
binnen het gestippelde kader van het 
ombouwschema. De 7 componenten 
worden vrijdragend op de print 
gemonteerd. Let er op dat u niet ‘hoger’ 
bouwt dan de elco’s op de print. Zoek zelf 
geschikte massapunten op voor de 0,22 
µF condensator, de emitter van de BC549 
en de 1,8 kΩ weerstand. Er zijn genoeg 
massapunten beschikbaar aan de 
componentzijde van de print. Op de 
tekening van de componentenopstelling is 
met blauwe vierkantjes aangegeven waar 
de twee hulpschakelingen worden 
aangesloten. De cijfers in de rondjes 
corresponderen met die in het schema 
van de ombouwschakeling. Gebruik 
dunne draad om de twee 
hulpschakelingen aan te sluiten op de 
besturingsprint. 

10. Controleer de interne verbindingen van 
de toegevoegde schakelingen m.b.v. de 
ohmmeter en het schema. 

11. Monteer de omgebouwde besturingsprint 
weer in de mobilofoon. 

12. Alleen Versie-1: verbind de twee 
soldeereilandjes met een kort geïsoleerd 
draadje zodat de Flash module 
voedingsspanning krijgt. Zie Bulletin 1. 

13. Verwijder de firmware EPROM en plaats 
de ingegoten Flash EEPROM module. 
Pen 1 is gemarkeerd met een putje. 
Alleen voor besturingsprint Versie-1: 
monteer de module 'naar beneden' in de 
voet. Alle andere versies: de pen-1 
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indicatie bevindt zich zo dicht mogelijk bij 
de rand van de print. 

 
Testen 
1. Houd een willekeurige toets ingedrukt 

tijdens het inschakelen. Het display komt 
nu in een testmode terecht. Controleer of 
alle tekens goed verschijnen en of alle 
LEDjes aan en uit gaan. 

2. Schakel uit, wacht 5 seconden en schakel 
weer in. Even geduld, de initialisatie wordt 
uitgevoerd! De welkom/copyright tekst 
van PA4DEN moet nu kort verschijnen. 
De mobilofoon is daarna klaar voor 
programmeren via het toetsenbord. 

 
Opmerkingen 
1. Indien het niveau van de uitgezonden 

CTCSS tonen te laag is, kan de 47 kΩ 
weerstand verlaagd worden tot ca. 22 kΩ. 

2. Indien u bij tekstingave een lange rij 
willekeurige tekens tegenkomt op het 

display, deze tekens eerst verwijderen 
m.b.v. de gele toets. 

3. De default opstartfrequentie is 435.0000 
MHz, ook al hebt u een VHF set. De 
bandinstelling hoeft dan maar éénmalig te 
worden veranderd in '2m' in het menu. 

4. Bewaar het zwarte doosje voor de 
ingegoten module. Dit doosje kunt u 
gebruiken om de module op te sturen 
voor een evt. software update. 

5. Software updates voor de firmware 
module worden alleen geleverd door 
Dennis Koller PA4DEN, email 
pa4den@hotmail.com. 

 
Waarschuwingen 
1. Druk nooit de PTT toets in zonder dat een 

70-cm antenne of dummy-load is 
aangesloten. 

2. Schakel altijd de mobilofoon aan en uit, 
niet de voeding. 

 

 
 
Schema van de ombouwschakeling. De toegevoegde componenten bevinden zich binnen 
het gestreepte kader. 
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