Beste,
Zoals afgesproken zie agenda > http://www.onz.be/agenda.html een evaluatie van de stand van
zaken.
Door verschillende omstandigheden (vriesweer, regen, Crazy FM) zijn er weinig buitenwerken
uitgevoerd.
Daarom heb ik niemand eraan herinnerd om aanwezig te zijn, ik was er en diegenen die er waren,
waren welkom.
Overlopen van het vorig verslag dd 06/12/2009: (verslag terug te vinden op de site
http://www.onz.be/ledenvergadering.html)
C : Lineair
- Rudy is begonnen met het maken van aansluitkabels voor testen van de Lineair. Ook is er een
schrijven vertrokken naar de nodig instanties voor het gebruik van deze lineair.
D:
- Alle materialen liggen in het lokaal om 2 40/80 meter dipolen te maken. De antennedraad die on7dsp
ter beschikking stelde
moet nog afgehaald worden. Als alternatief is er nog 100m 2,5² VOBst draad beschikbaar.
Er moeten geen extra balum aangekocht worden, er werd nog een balum gesponsord door on4aim.
- Inverted "L" antenne. Er is een goedkeuring bekomen van de gemeente om een muurdoorvoer op
professionele wijze te maken.
E:
- Grondplan: Tanguy heeft een aantal opmetingen uitgevoerd maar Rudy heeft naderhand een
elektronische versie van het grondplan gekregen van de gemeente.
- 2 de mast op container: Een grondplaat voor de montage van de mast is gemaakt, van zodra het
weer (vooral de temperatuur) wordt deze aan de container bevestigd.
- Elektriciteit in de container: Een rode wachtbuis en VVB kabel ligt klaar voor de graafwerken. Yves
was begonnen met de graafwerken, maar deze liggen nu stil door de "Crazy FM" problemen.
- Er werden al extra labels aangebracht op coaxkabels.
- Er zijn 2 extra 12V aansluitpunten geplaatst op de werktafel in de radiokamer en 3 in het leslokaal.
- De FT840 met interface zal verplaatst worden naar de 19" kast en zal gebruikt worden voor
WINMOR.
- De FT1000MP met een nieuwe SB2000 interface komt in de plaats van de 840. Er werd ook nog een
SB2000 interface aangekocht voor de FT897.
De volgende evaluatie is voorzien op zondag 14/03/2010 om 10h
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