Monteringsvejledning til OZ8NST rævemodtager.

Indledning
Monteringen af printet forudsætter at man har en vis erfaring med at lodde komponenter på en
printplade samt har et elementært kendskab til elektronik. Endvidere er det en god ide hvis man
sikrer sig adgang til noget måleudstyr i form af oscilloskop, multimeter og frekvenstæller.
Konstruktionen er udviklet mhp. at flere i en lokalafdeling der går i gang med at bygge den i
fællesskab evt. sammen, således at man kan hjælpe hinanden hvis man oplever problemer.
Proceduren for montering er at man starter bagfra. Dvs. starter med udgangsforstærkeren og
tester om den virker. Hvis det er tilfældet så fortsætter man med LF-filteret, tester og ser om det
virker. Det næste er LF-forforstærker som skal samles og testes. Når disse dele er færdige og
virker, kan man fortsætte med oscillatoren, mixeren, HF-forstærkeren og til sidst sense
forstærkeren.
LF udgangsforstærker

De komponenter som udgangsforstærkeren består af er markeret med blåt på billedet ovenfor.
Med undtagelse af IC2 har disse komponenter ingen pos. nummer. Man skal bare montere de
værdier der er opgivet på printet og ikke andet – til en start. Modstanden som er markeret med
”1u” til venstre for 47nF kondensatoren skal ikke monteres men derimod skal der isættes en
kortslutning. Trimmepotentiometeret skal heller ikke monteres da det som udgangspunkt ikke
bruges.
For at teste forstærkeren monteres en lille højtaler på de to øer mærket ”LF”. På den øverste ben
på potentiometeret tilsluttes stel og på ben 6 IC 2 +9 volt. Ved at røre ved ben 3 på IC2 skal der
kunne høres en kraftig brummen i højtaleren. Hvis det ikke sker så må man starte med at finde
fejlen. Det frarådes på det kraftigste at gå videre med monteringen hvis forstærkeren ikke virker.

LF-filter
LF-filteret har til formål at begrænse den modtagne båndbredde. De Den har centerfrekvens
omkring 1kHz. Dvs. under afprøvningen skal vi være opmærksom på at den 50 Hz ”knurren” som vi
forventer at høre i højtaleren er meget svag. Men det kan høres!

De komponenter der skal monteres er mærket med blåt på billedet for oven. Når monteringen er
færdig skal de to nederste ben på potentiometerpositionen (”Vol”) kortsluttes.
For at teste filteret skal der tilsluttes stel til den nederste ben på R30 og 9V+ på den øverste del af
R29. Ved at røre ved den øverste ben på R23 skal der kunne høres en meget svag brumme i
højtaleren. Alternativt, hvis man kan, tilsluttes en tone generator som er indstillet til 1 kHz/10mV
og der skal komme en meget kraftigt tone i højtaleren.
LF-forforstærker
LF-forforstærkeren har til opgave at forstærke den meget svage signal der kommer fra mixeren.
De komponenter der skal monteres i som hører til den del af konstruktionen er markeret med blåt
på nedenstående billede.

Proceduren er det samme som i de forrige dele. Efter færdig montering af den del af kredsløbet
kan der tilsluttes strøm det samme sted som beskrevet under filteret. Ved at røre ved den øverste
ben på R14 skal der kunne høres en meget svag brummen i højtaleren.
Krystal oscillator
Nu er turen kommet til krystaloscillatoren. Den kan man ikke teste eller justere uden noget
måleudstyr. Man kan selvfølgeligt bruge sin kortbølgeradio til at se om den svinger og om den er
på den korrekte frekvens men hvorvidt amplituden af signalet fra den er korrekt kræver det en
oscilloskop.

Efter monteringen af oscillatoren er der et par ting man skal være opmærksom på. På printet er
der indikeret at L3 er på 5 uH. Det er IKKE korrekt! Der skal monteres en spole på 33uH! Hen over
spolen (L3) skal der loddes en 2,2nF kondensator. Ved at tilslutte et oscilloskop på højre side af L3
skal der kunne ses et 1,825MHz signal med en amplitude på ca. 9Vpp. (Uden at mixeren er
monteret.)
HF-forstærker og mixer
Start med at vikle L3 (det er forkert markering men den indenfor den med blåt mærkede område).
Forbindelserne til spolen skal være på den side hvor der er tre ben. Der er ca. 18 viklinger i to lag.
Vær forsigtig når du lodder ledningen til benet da plastikken kan IKKE tåle for meget varme. Hvis
benene giver sig pga. varmen vil man ikke kunne få formen ned i printet. Det gælder også hvis man
lader tinnet løbe langs benet. (Hvis man ikke har prøvet sådan noget før så snak med en der har!)

Når man har monteret komponenterne til forforstærker og mixer skal ferritantennen vikles. Der er
21 viklinger stramt viklet på ferritstavens midte. Det hele fikseres med krympeflex. Antenne
loddes fast til de to lidt større øer yderst til venstre i det med blåt markeret område. Test af denne
del foretages senere.
Sens forstærker
Sens forstærkeren bruges til at entydigt bestemme retningen til ræven. Den kobles ind på HFforstærkeren via et potentiometer som skal justeres når hele konstruktionen er samlet og er
kommet i kasse.

På billedet ovenfor er sens forstærkeren markeret.
Test af konstruktionen
For at kunne teste konstruktionen har man brug for en signalkilde der kan levere en 1825kHz
signal med ret stor styrke. Det skal man se at få skaffet. Når man tilfører spænding til

konstruktionen skal der kunne høres en ca. 1 kHz signal i højtaleren. Ved at skrue på C5 (HF
forstærker) skal man justere det til maks. Signal. Det gælder også for L3. PASS PÅ!!! HVIS KÆRNEN
I L3 KNÆKKER SÅ KAN MAN IKKE FÅ DEN UD OG DER SKAL VIKLES EN NY SPOLE!!!! DEN ER MEGET
SART! Justeringen af oscillatoren foretages på den trimmekondensator der er lige under ved siden
af krystallet. Når man drejer på den vil tone frekvensen i højtaleren ændre sig.
Mekanisk indbygning
Den mekaniske indbygning vil jeg overlade til den enkelte. Der er mange måder at gøre det på og
det må komme an på den enkeltes mulighed for at lave mekanik. Jeg skal dog bemærke at sens
antennen som normalt laves med en teleskopantenne fra en gammel transistorradio er ikke at
anbefale. Den har med at hænge fast i diverse træer og buske og knække. Det er måske en god ide
at overveje at bruge en 25cm lang gardinspiral. Den knækker ikke.
I den udgave som bygges i Næstved afdelingen er mekanikken med i byggesættet. Alle andre må
selv løse den udfordrende del af projektet.

Diagram af modtageren kan ses her.

