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NVRA voorlopig weer open op de zondagmiddagen…
Omdat de avondklok voorlopig nog voortduurt heeft het bestuur besloten om het
NVRA-gebouw nu open te stellen op de zondagmiddag vanaf 13.30 uur tot
17.00 uur. De eerste zondagmiddag zal zijn op zondag 28 februari.
Vanzelfsprekend blijven alle maatregelen van kracht welke eerder gepubliceerd
zijn in Nieuwsbrief 26, zie:
https://nvra.net/wp-content/uploads/2020/06/2020060101-Nieuwsbrief-NVRANr-26.pdf
Deze regels zijn gebaseerd op het generiekkader van het RIVM, zie paragraaf 3:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-coronamaatregelen/generiekkader (Maximaal aantal bezoekers per ruimte)
Hoe lang de zondagmiddagen zullen worden benut is dus afhankelijk van het
voortduren van de avondklok. Zo gauw deze maatregel wordt ingetrokken gaan
wij weer terug naar de vertrouwde woensdagavonden.
Tot slot: de situatie op onze vereniging moet niet verward worden met uw
situatie thuis, daarom nog even deze samenvatting:
Uitzonderingen op de regels voor groepsvorming






betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet
openbare manifestaties;
het belijden van een godsdienst of levensovertuiging;
uitvaartplechtigheden (maximaal 100 personen);
huwelijksvoltrekkingen (maximaal 30 personen);
beroep, bedrijf of vereniging;

Vervanging van de 70 cm yagi voor een betere…
Op zaterdag 17 oktober jl. werd de 70 cm yagi vervangen voor een betere. Om
de oude antenne te kunnen bereiken was er echter wel een hoogwerker nodig.
Klaas PL2164 heeft gelukkig connecties op dat gebied. Tegen 10.30 uur kon de
klus beginnen. Martin PA4MRS ging samen met machinist van de fa. Versteeg
naar boven om in de middenmast eerst de oude antenne te verwijderen. De dag
ervoor had hij al met Fred PD0FSH de nieuwe antenne in elkaar gezet. De nieuwe
antenne is een 26 elements Wimo van het type PA432-26-7 BGP.
Een flinke jongen van ruim 7 meter lang welke vanuit het midden naar voren en
achteren wordt getuid. Gelijk is er van de gelegenheid gebruik gemaakt om er 24
meter nieuwe coax aan te knopen. In de andere mast was de LNB stuk gegaan
en was ook het schoteltje niet meer helemaal koosjer. Onderwijl dat de antenneklus werd uitgevoerd ging Klaas met zijn streamer de tuin te lijf om het onkruid
te beteugelen. Gelukkig hadden wij deze dag het weer geheel aan onze zijde. Om
13.30 uur was de klus geklaard en wat later vielen er een paar spettertjes. Fred
heeft van deze activiteit een leuk filmpje gemaakt.
Als u naar: https://nvra.net/index.php/links/ gaat dan vindt u het helemaal
boven in de rij. O, ja metingen hebben uitgewezen uit dat de 70 cm yagi 1 op
1,2 loopt. Toppie.

Met een hoogwerker wordt de nieuwe 70 cm antenne gemonteerd.

(Proef)Plaatsing nieuwe TX van PI6HLM op 27 februari...
Op zaterdag 27 februari a.s. zal met de nieuwe zender van PI6HLM op de
toren eerst een droogtest (binnen) worden gedaan. Als deze test goed uitpakt
dan zal nog dezelfde dag deze zender worden geplaatst. Als de zender geplaatst
is (buiten) volgt een tweede test om te controleren of de koeling van de eindtrap
naar behoren werkt.
De aansluitingen van de oude en de nieuwe kast zijn compatibel. Mocht de
nieuwe zender niet naar wens functioneren, dan gaat hij weer mee naar huis en
wordt de oude zender teruggeplaatst.
U zult begrijpen dat PI6HLM op zaterdag 27 februari a.s. enige tijd uit de lucht
zal zijn. De nieuwe antenne zal later in het jaar worden geplaatst.

De nieuwe TX (10250 MHz) van PI6HLM met open geklapte Storno kast

Video verwerking, PLL-status, meting stroom en dus vermogen van de eindtrap en het meten van
de temperatuur. Indien de temperatuur van de eindtrap >= 84 graden wordt deze uitgeschakeld.

Afhankelijk van de resultaten op zaterdag 27 februari a.s. zal in een vervolg
artikel de rest van de zender worden beschreven.

Print + processor PI6HLM repeater besturing (V6) nu
verkrijgbaar…
Er is een nieuwe print voor de PI6HLM repeater besturing inclusief de processor
bij de NVRA verkrijgbaar. Bij verandering van de DTMF-lijst passen wij voor u de
software in de processor aan. Dit kunnen wij sinds kort in eigen beheer
aanpassen. De prijs voor de print en processor bedraagt voor leden: € 15,De prijs voor niet-leden bedraagt: € 20,Voor de overige onderdelen en bouw volgt u de link:
https://nvra.net/index.php/nicam-decoder/dtmf-besturing-pi6hlm/

Agenda februari en maart 2021
28 feb.

Hobbymiddag vanaf 13.30 tot 17.00 uur.
Uw gastheer is Pim PD0LPU

7 mrt.

Hobbymiddag vanaf 13.30 tot 17.00 uur.
Uw gastheer is Ton Hesselman PA2TON

14 mrt.

Hobbymiddag vanaf 13.30 tot 17.00 uur.
Uw gastheer is Arnold Vogelaar PE1AMH
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