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VOORWOORD

Bij toeval ontdekte ik een mooie IC-735 kortegolf transceiver van ICOM op de advertentie

portaal van de Funkamateur, de Kleinanzeigen pagina. Even heen en weer gemaild met

de verkopende partij, en de koop was snel rond. Voor mij was de informatie dat het

toestel nog in goede staat was en dat het smalle 250Hz CW filter geïnstalleerd was

doorslaggevend. Het apparaat zou ongeveer 32 jaar oud zijn. Ik was natuurlijk erg

benieuwd wat ik kon verwachten van 32 jaar oude technologie en hoe me dat zou

bevallen. Toen ik het pakketje ontving was het mij al duidelijk dat de vorige eigenaar het

toestel zeer goed had verzorgd, de unit zag er erg mooi uit, eigenlijk als nieuw. Het was

bijna niet te geloven dat deze IC-735 32 jaar oud was.

Misschien belangrijk of niet, maar laat een transceiver na ontvangst van pakket enkele

uren acclimatiseren.  Hierdoor kan de transceiver in de verpakking op

kamertemperatuur komen. Anders bestaat de kans dat er vocht op de onderdelen en

printplaat condenseert als deze erg koud zijn, als de unit te snel wordt uitgepakt in een

relatief vochtige warme woonkamer. Dit wilde ik absoluut wilde voorkomen. Dus geduld

is belangrijk vooral in de winter.

Na een paar maanden gebruik van de IC-735 merkte ik kleine problemen op, vooral op

40m als de band erg vol is. De IC-735 heeft een drievoudige conversie ontvanger en het is

bekend dat de faseruis van de lokale oscillator niet optimaal is, door de hoge frequentie

van de eerste LO. Maar op bepaalde dagen was het nogal problematisch, en ik had ook

het idee dat het probleem zich intermittent uitte. Na een zoektocht op het internet was

het mij duidelijk dat de VCO trimmers na 30 jaar de geest hebben gegeven. Hierdoor

heeft PLL problemen de VCO goed aan te sturen. Het resultaat is een zeer slecht faseruis

gedrag met pll lock-problemen, die in CW met sterke signalen op de band zich vertalen in

sterke ruis CW-signalen, vooral op 40m. Aangezien 99,9% van mijn QSO's in CW zijn,  en

~ 50% op 40m betekende dat voor mij dat ik me me moest voor te bereiden op een

reparatie die behoorlijk lastig lijkt. Het goede nieuws; De IC-735 heeft slechts een paar

SMD-onderdelen en alle informatie is op internet te vinden.  Dit betekent dat de reparatie

voor mij haalbaar moest zijn. De reparatie verliep wonderwel goed, en aangezien ik

vermoed dat er nog meer ICOM IC-735's ergens in Europa zijn, leek het me zinvol om

mijn ervaringen te delen.  Ik hoop ook met dit artikel het aankopen en herstellen van

andere oldtimer transceivers aan te wakkeren. Het is technische een leuke uitdaging, en

met relatief weinig effort en kosten heb je goede kans om prachtige spullen in huis te

halen, geen garantie.  Ook is de IC-735 zodanig opgebouwd dat de PA eventueel
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vervangen kan worden door een eigenbouw QRP PA, alle communicatie met de PA gaat

via hardware touwtjes, en er is ruimte genoeg voor eigen experimenten. Vermoed dat dit

ook zo werkt in andere oldtimers.

Om het PLL-board te repareren moet je de IC-735 behoorlijk ver uit elkaar halen, dus

probeer ik tijdens deze reparatie ook andere kleine reparaties mee te nemen.

In dit artikel bespreek ik de volgende reparaties die ik heb uitgevoerd:

● VCO trimmers vervanging, te vinden in BQC NB september 2021

● Referentie oscillator trimmer vervanging

● LCD en S-meter verlichting reparatie

● Lithium backup batterij vervanging

● PA ventilator opschonen

● CAT interface instellingen maken voor microham CAT interface

● In bedrijf stellen en afregelen
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Reparatie van referentie oscillator

Het effect van een instabiele trimmer zal resulteren in een minder schoon ref signaal

voor de  PLL wat direct effect zal hebben op de LO kwaliteit. De REF-frequentie is

12,8MHz, en bijvoorbeeld 10Hz-variatie zal resulteren in ~70 Hz-variatie op de  70MHz

LO.

Daarom ook deze trimmer, C138 6pF, ook vervangen, een simpel klusje nu we het PLL

board in handen hebben. Natuurlijk ook weer de soldeerverbindingen reinigen met de

Kontak printplaat reiniger.
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LCD en S-meter verlichting reparatie Het repareren van de verlichting

Dit is wat makkelijker omdat we de IC-735 al uit elkaar hebben. Ik heb ervoor gekozen

om de gloeilampjes te vervangen door een normale gloeilampjes. Het werkt ook met

LED's, maar je krijgt niet het originele uiterlijk van het display, en met LED's en je moet

experimenteren met serieweerstanden. Ik had het geluk dat ik bij de plaatselijke

elektronicawinkel lampjes kon kopen, iets kleiner, maar prima voor toepassing. Het is

belangrijk dat gloeilampjes te vinden vinden die <60mA verbruiken bij 13,8V, anders

kunnen er problemen ontstaan met het lichtdimmer circuit. Een ander voordeel van

gloeilampen is dat de dim schakeling dan nog goed werkt. De dim schakeling zorgt er ook

voor dat kleine voedings variaties niet herkenbaar zijn op de gloeilamp spanning en de

lichtintensiteit dus stabiel is, ook als je overschakelt op zenden. Je hoeft de front PCB niet

te verwijderen om de oude gloeilampen te verwijderen. De front PCB is eenvoudig wat te

kantelen om gemakkelijk bij de lampjes te komen.

De gloeilampen zijn gemonteerd in een groene huls. Het voelt trouwens best

ongemakkelijk met alle losse snoeren, maar daar is verder niets aan te doen.
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Plaats nieuwe gloeilampen en soldeer ze terug in de groene hulzen, en deze reparatie is

ook klaar. De front PCB kan weer in de oorspronkelijke positie worden teruggezet.
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Lithium back-up batterij vervangen

Een eenvoudige reparatie, maar wees voorzichtig. Er zijn twee manieren om de batterij

verkeerd om te solderen. Het is natuurlijk wel belangrijk dat de plus en min weer goed

op elkaar aansluiten. Als je de batterij verkeerd om plaatst, gaat de microcontroller dood.

Ook is het belangrijk dat de minpool met koperen afscherming met een microcontroller

wordt gemonteerd. Min omhoog.
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De PA-ventilator reinigen

Aangezien de PA ook al van de IC-735 is verwijderd, is dit hét moment om de ventilator

schoon te maken en te smeren. U hoeft alleen de afdekplaat te verwijderen om toegang te

krijgen tot de ventilator.

Ik heb de ventilator verwijderd, schoongemaakt met een beetje alcohol en

wattenstaafjes, en de lagers zorgvuldig gesmeerd met naaimachineolie. Nu draait de

ventilator weer als nieuw.
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Maak de CAT-interface-instellingen voor de Microham-interface in volgorde.

De IC-735 is nog steeds van het pre-menu tijdperk. De instellingen van de CAT-interface

kunnen ook niet via menu's of knoppen worden gewijzigd. Op het PLL board zit jumper

connector J22 waarmee de CAT geconfigureerd kan worden.

J22
ID

Functie Standaard
Fabrieksinstellingen

Microham
instellingen

DB3 Transceive 1
automatische wanneer
frequentie wordt
gewijzigd

0 Geen automatische

DB2

Adres IC-735

1

Adres 100 → 4

1

Adres 100 → 4DB1 0 0

DB0 0 0

DB5
baudrate

1
1200 baud

0
9600 baud

DB4 0 1

Details vindt u in HOOFDSTUK 16 van de servicehandleiding.

In elkaar zetten en afregelen

Dat is natuurlijk een spannend moment. Monteer het PLL-bord, PA en alle kabels terug.

Monteer de IC-735 nog niet, nu moet het PLL-bord worden afgesteld. Je hebt een antenne

en een multimeter nodig.
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In de servicehandleiding hoofdstuk 7-3 wordt beschreven hoe VCO-trimmers af te

regelen. Het is eigenlijk heel simpel. Breng de ontvanger op de hoogste frequentie van

elke VCO en stel de trimmers zo af dat de afstem spanning ~ 6.5V is. Hiervoor wordt de

multimeter aangesloten op de R108 en is de ontvanger ingesteld op de volgende

frequenties.

Frequency ontvanger
mode AM

streefwaarde
gelijkspanning aan R108

aanpassing trimmer

7.9999MHz 6.5V C37

14.9999MHz 6.5V C45

21.9999MHz 6.5V C52

30.0000MHz 6.5V C59

Afstemmen ging gemakkelijk. Lukt het niet, dan moet je natuurlijk nog een of meerdere

problemen oplossen. Als de afstelling in orde is, kunt u de afscherming op het

VCO-gedeelte monteren en solderen.  Afstellen van de C138 is natuurlijk mogelijk met
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een nauwkeurige frequentieteller, maar de IC-735 heeft een leuke oplossing voor het

afstellen van de referentie oscillator geïntegreerd.

Met een kleine schakelaar kun je een 25kHz markering signaal krijgen in het ontvangst

pad. Je zet de ontvanger op AM en zoekt een tijd referentiesignaal. Ik heb 9.996 MHz

RWM gebruikt en stelde de C138 in op zero beat. Werkt goed. In mijn QTH is RWM op

9,996 MHz of 4,996 MHz meestal behoorlijk sterk.

Deze procedure wordt ook uitgelegd in de gebruikershandleiding op pagina 39. De

markeer schakelaar bevindt zich direct naast het VCO-compartiment. Vergeet niet de

marker weer uit te zetten.

Nu kun je alles weer in elkaar zetten, inclusief covers,  zou alles als nieuw moeten

werken. Goede fase ruisverhouding op alle banden, LCD en S-meter verlichting weer

mooi, precies op frequentie, stil draaiende ventilator en het geheugen werkt weer, en de

CAT interface is nu correct geconfigureerd voor MICROHAM interfaces.

In bedrijf stellen en conclusies

Ik heb veel plezier gehad met het in nieuwstaat brengen van de IC-735. De technologie

uit de jaren 80 is interessant. Volledig analoog en er werken een indrukwekkend aantal

van 124 transistors, 18 FET's, 258 diodes en 42 IC's erg goed samen. Voor een kleine

investering en niet al te veel moeite heb ik nu een hele goede en mooie all mode

transceiver met goede ontvangst van 0.1-30MHz. Het 250Hz CW-filter in de 9MHz IF

werkt uitstekend. Het ruis niveau is erg laag, en ook zeer zwakke CW signalen zijn prima

te nemen. Ik vermoed dat dit komt door de volledig analoge en zorgvuldig discreet

opgebouwde ontvanger.  Op internet is veel informatie te vinden over deze oldtimers.

Ook heb ik op eBay een originele servicemanual weten te kopen, waarmee alle

schakelschema's en informatie goed te lezen zijn. Ik hoop dat mijn bijdrage de interesse

voor klassieke oldtimer transceivers uit de jaren tachtig heeft aangewakkerd. Velen zijn

er nu te koop, en wat de reden van verkoop ook is, de meeste verkopende OM's of YL's

zijn erg blij als hun transceiver een nieuwe start kan maken. In mijn geval heb ik de

aankoop niet als een zakelijke deal ervaren. Ik had het ervaren als een deal waarbij de

prijs klein was en het plezier van verkopen en kopen groot was, ook omdat duidelijk was

dat de IC-735 een tweede leven zou krijgen. De techniek is eenvoudig te onderhouden, er

zijn geen speciale soldeergereedschappen nodig zodat ik toekomstige fouten kan

herstellen. Ondertussen nog een tweede 735 (ook in nieuwstaat) met 400Hz INRAD CW

filter op de kop getikt, deze is nu voor thuis, en de door mijzelf gerepareerde unit gaat

mee naar de camping.
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-SERVICEHANDLEIDING IC-735

-ICOM Technical Bulletin om PLL-probleem aan te pakken

-Kurzwellenamateurfunkgeräte aus 50 Jahren, Reinhard Birchel DJ9DV

(ISBN 978-3-88976-156-9

-IC735 Facebook-groep https://www.facebook.com/groups/222411074549375
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