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Το ημερολόγιο αρχίζει να γράφεται τον Οκτώβριο του 2015, οπότε μόνο τα σημαντικά γεγονότα, για
τα οποία υπάρχουν στοιχεία, καταγράφονται για τα 5 πρώτα χρόνια…
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2009
26/11/2009 Παραχώρηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κοκκινόλογγου στην
ΕΡΔΕ, από το Δήμο Παρακαμπυλίων, για τη δημιουργία σταθμού Contest. Το κτίριο
είναι περίπου 14Χ7 και διαθέτει δύο αίθουσες, αποθήκη και WC. Υποχρέωση της
ΕΡΔΕ να το συντηρεί.
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2010
25/4/2010 Πρώτες εργασίες στο κτίριο

1/5/2010 Η πρώτη εκδήλωση. Μαζευόμαστε, ψήνουμε και γιορτάζουμε την
Πρωτομαγιά μας στο προαύλιο του νεο-παραχωρηθέντος κτιρίου στον
Κοκκινόλογγο, μαζί με τις οικογένειές μας.
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6/6/2010 Σκάψιμο τρύπας για τοποθέτηση πύργου 18m κατασκευής GE που μας
έχει παραχωρηθεί από την ΤΕΔΚ Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και τρύπες για τα
δεσίματα των αντηρίδων. SV1HKH, SV2HQL, SW1KYX, SV1CIB, SW1HKR και SV1DPI
είναι εκεί.

7/7/2010 Σκυροδέτηση βάσης πύργου. SV1KYX, SV1HKZ, SV1DPI, SV1HKH, SWL
Στάθης, SV1HLB, SV1CIB

SV1KYX, SV1HKZ, SV1DPI, SV1HKH, ΣΤΑΘΗΣ, SV1HLB, SV1CIB

10/7/2010 Αγορά ρότορα Yaesu g1000dxa για τον 1ο πύργο της Χ7
14/7/2010 Σκυροδέτηση βάσεων αντηρίδων 1ου πύργου.
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16/7/2010 Μεταφορά του πύργου από τα γραφεία της ΕΡΔΕ στην Καμαρούλα, στο
σταθμό στον Κοκκινόλογγο από τους SV1HKZ, SV1HLB.

22/8/2010 Σήκωμα πύργου. Ατύχημα!!! Ο πύργος από κακό χειρισμό του γερανού,
ταλαιπωρίας που είχε υποστεί στην προηγούμενη θέση του, φόρτωσης στην
κορυφή του με κεραία και ρότορα, λυγίζει και πέφτει. Η κεραία του συλλόγου X7
σπάει σε διάφορα σημεία. Τοποθέτηση ενός μόνο κομματιού του πύργου, 6μ
περίπου, στο τέλος. Απογοήτευση… Το όνειρό μας δείχνει να σταματάει κάπου
εδώ… Το ζόρι, τη χαρά της ομάδας και την απογοήτευση απόλαυσαν και λούστηκαν
οι SV1HKH, SV2HQL, SV1KYX, SV1HLA, SV1HKR, SV1HKZ, SV1CQG, SV1CIB, SV1DPI,
SWL Κώστας (μετά SV1HLB) και Νίκος και ο χειριστής του γερανού Ηλίας που
προσφέρθηκε αφιλοκερδώς να βοηθήσει.
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29/9/2010 Γκρεμίζουμε το σάπιο διαχωριστικό μεταξύ γραφείου και αποθήκης. Εκεί
θα στεγάσουμε το σακ και τον κοιτώνα των χειριστών μελλοντικά. Λες να το
ξαναπάρουμε πάνω μας;

1/10/2010 Ο χώρος του σακ και του 1ου κοιτώνα (ενιαίος τότε) βάφεται.
6/10/2010 Ο SV1JMO φτιάχνει τον 1ο πάγκο για τα μηχανήματα

9

23/10/2010 Ετοιμασίες και επισκευή πύργου. SV1CQK, SV1CIB, SV1JMO, SV1DPI και
SV1UK κάνουν τις απαραίτητες εργασίες.
24/10/2010 Ετοιμασίες πύργου, ρότορα κλπ ώστε όλα να είναι έτοιμα για ανάρτηση
την επόμενη μέρα. SW1HKZ, SW1KYX, SV1HKH και ο SW1HLB αφιερώνουν τη μέρα
τους.
25/10/2010 Ο πύργος τοποθετείται τελικά, χωρίς κεραία αυτή τη φορά κι έχοντας
μείνει 17μ πλέον. Η όλη επιχείρηση γίνεται υπό βροχή. Ο SV1HKH ανεβαίνει
τσουβαλάτος να λύσει τους ιμάντες. SV1SN, SV1CQG, SV1HKH, SV1DPI, SW1KYX,
SW1HKZ, και ο SW1HLB βοηθούν από εδάφους.

ΚΑΘΙΣΤΟΙ: SV1HKZ, SV1HKH, ΟΡΘΙΟΙ: SV1CQG, SV1KYX, SV1HLB, SV1DPI, SV1SN

29/10/2010 Προκειμένου να συμμετάσχουμε στο CQ WW Contest (30-31/10),
προσπαθούμε ανεπιτυχώς να βάλουμε προσωρινά και μέχρι να επισκευάσουμε τη
Χ7, μια steppir 2 στοιχείων. Παρά τον πολύ κόπο, δεν τα καταφέρνουμε χωρίς
γερανό. Βάζουμε τουλάχιστον τα δίπολα για 80 και 160μ. Δε συμμετέχουμε στο
διαγωνισμό τελικά, προς απογοήτευση όλων.
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2011
16/1/2011 Κόβουμε την πίτα μας στο χώρο του σταθμού, σηματοδοτώντας μια νέα
αρχή για την προσπάθειά μας. Κάνουμε QSO με τον SV2HQL που απουσιάζει.

30/1/2011 Ο SV1CQK κάνει την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σταθμού, βάζοντας
πρίζες, πίνακες και τα σχετικά
15/2/2011 Η κεραία Χ7 συναρμολογείται, χρησιμοποιώντας καινούρια
ανταλλακτικά, που παραγγείλαμε από την Αμερική, όπου απαιτείται, από τους
SV2HQL, SV1DPI, SV1HKH, SW1HKZ και το Στάθη Αναστασιάδη, ώστε να είναι έτοιμη
για ανάρτηση την επόμενη μέρα.
16/02/2011 ώρα 4μμ Μετά από σχέδια
ετών, όνειρα μηνών, αποτυχίες και
άλλα δεινά...η κεραία Χ7 (10,15,20μ)
είναι στη θέση της στον 1ο πύργο στα
18μ περίπου. Τοποθέτηση διπόλου και
για τα 40μ. Οι SV1HKH, SV1JMO είναι
κρεμασμένοι στον πύργο και οι SV1CIB,
SV1DPI, SV1HLB είναι από κάτω μαζί με
το γερανό. Το πρώτο QSO ήταν με τον
M5GUS στις 13:51 UTC.

11

20/2/2011 Πρώτος διαγωνισμός από το σταθμό SZ1A. Οι SV1DPJ, SV1DPI, SV1CIB
και άλλοι συμμετέχουν στο ARRL CW μόλις για 2-3 ώρες δοκιμαστικά. Ο σταθμός
αποτελείται από ένα
Icom 756 pro II,
ενισχυτή τον Icom
PW1 και κεραία τη
Χ7 στα 18μ και
δίπολα
για
τα
χαμηλά.
Μας
φαίνονται
πάρα
πολλά όλα αυτά και
σκεφτόμαστε ότι για
χρόνια θα είμαστε
μ’ αυτό το setup.
Επιτέλους βλέπουμε
τα όνειρά μας να
πραγματοποιούνται,
αφού πλέον έχουμε
μόνιμο σταθμό και
δεν γυρνάμε ως
γυρολόγοι όπως στο παρελθόν!
16/3/2011 Ο φίλος Γιώργος Μούσιος μας βοηθάει και φτιάχνουμε το χώρισμα με
γυψοσανίδα στο σακ. Σκοπός είναι να γίνει ένας κοιτώνας για τους χειριστές.
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19/3/2011 Συμμετέχουμε στο διαγωνισμό Russian DX Contest για 4-5 ώρες,
δοκιμαστικά. Παράλληλα γίνονται εργασίες στο χώρο.

SV1HKZ, SV1DPI, SV1CIB

26/3/2011 Διαγωνισμός CQ WPX SSB. Ο πρόεδρος SV1HKH είναι στη Νέα Υόρκη για
δουλειά και επικοινωνεί μαζί μας, στήνοντας πρόχειρο δίπολο. Ουσιαστικά είναι ο
1ος διαγωνισμός που
συμμετέχουμε όλοι
μαζί από το νέο μας
σταθμό.
Τελικά
οι
είμαστε 2 πίσω από
τους SZ3P, ενώ κοντά
μας 3οι είναι το SX1L.
2.116
επαφές,
3.406.284 πόντοι και
882
prefix.
Στα
μικρόφωνα ή πολύ
κοντά βρέθηκαν οι
SV1DPI
SV1CIB
SV1JMO
SV1DPJ
SV2HQL
SV1CQN
SV1SN SV1UK SV1HKD
SV1CQG
SV1CQK
SV1HKZ SV1KYX SV1HKR
SV8GKE και ο SWL Κώστας (SV1HLB). Φωτογραφίες:
https://picasaweb.google.com/103146749541780342314/CQWPXSSB2011_03_27_#
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2-3/4/2011 EA RTTY κατηγορία SOHP. Ο SV1CIB συμμετέχει τερματίζοντας 7ος στον
κόσμο με 837 επαφές και 404.494 πόντους (τελικό).
28-29/5/2011 Διαγωνισμός CQ WPX CW. Κατηγορία MS HP. Πρώτη φορά ο SV8GKE
συμμετέχει μαζί μας σε
διαγωνισμό
από
τον
οι
Κοκκινόλογγο. 1
στην
Ελλάδα, μετά από σκληρό
συναγωνισμό με το SX1L
και 18οι στην Ευρώπη.
4.333.776 πόντοι, 2.618
επαφές,
904
prefix.
Συμμετείχαν ως χειριστές
οι SV1DPI SV1DPJ SV8GKE
SV1CQN
SV1CIB,
και
ψήστες SV1HKZ, SV1HLB,
SV1CPO, SV2HQL.

9-10/7/2011 Συμμετέχουμε στο IARU Contest εκπροσωπώντας την Ελλάδα στα 10μ
SSB σε συνεργασία με την ΕΕΡ και το SX0HQ
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3/9/2011 Διοργανώνουμε, για τη χρηματοδότηση του σταθμού αλλά και ως
ευχαριστώ προς τους κατοίκους του Κοκκινόλογγου, πανηγύρι-πάρτυ με DJ στο
χώρο μπροστά από το σταθμό. Μεγάλη επιτυχία! Και κάτι μας έμεινε… Τα εύσημα
στους μπροστάρηδες SV1HKH, SV1CQK, SV1HLB, SV1CIB, SV1CQG, SV1HKZ, SV1DPI
που δούλεψαν πολύ και αφιλοκερδώς για να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.
Φωτογραφίες
https://picasaweb.google.com/114195421952141682894/Sz1a04_09_2011?authuse
r=0&feat=directlink

7/9/2011 Ο Στάθης φτιάχνει τον πάγκο της κουζίνας. Τα ντουλάπια δωρίζει ο
Δημήτρης Λαμπρακόπουλος.
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18/9/2011 Επισκευή ρότορα Χ7. Ανακαλύπτουμε ότι είχαμε ξεχάσει να βιδώσουμε
όλες τις βίδες όταν τον τοποθετήσαμε ή τέλος πάντων κάπως ξεβιδώθηκαν!!
Αποτέλεσμα ο ρότορας να κάνει κάτι παλαβά. Πάλι καλά…

24-25/9/2011 Διαγωνισμός CQ WW RTTY. Κατηγορία MS HP. Σκορ 1.456.272, 1548
QSOs. 1οι στην Ελλάδα, 26οι στην Ευρώπη και 36οι στον κόσμο
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1/10/2011 Αγοράζουμε ένα ράντσο, ενώ ένα ακόμα κρεβάτι δωρίζει ο SV1CIB. Έτσι
ο σταθμός διαθέτει πλέον 5 κρεβάτια (δύο ακόμη δώρισε παλιότερα ο Δημήτρης
Λαμπρακόπουλος κι ένα ακόμη ο SV1HKH).
4/10/2011 Επίσκεψη Λάμπρου N2VOE στο σταθμό.

SV1HKH, N2VOE

29/10/2011 Διαγωνισμός CQ WW SSB. Πρώτη φορά δοκιμάζουμε το στήσιμο ενός
δικτύου υπολογιστών. Κατηγορία MS HP. Χειριστές οι SV1EBV SV1CQG SV1DPJ
SV1HKH
SV1DPI
SV1UK
SV1CIB
SV1JMO
SV1SN
SV1CQN SV1CQK.
2.020.200 πόντοι,
3.080 QSOs, 120
ζώνες και 398
ραδιοχώρες.
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10/12/2011 Διαγωνισμός ARRL 10m. Επίσκεψη SV1CQM. 382.136 πόντοι, 824 QSO,
Χειριστές οι (SV1DPI, SV1CIB, SV1DPJ, SV1HKH, SV1UK, SV1SN, SV1CQG, SV1CQK,
SV2HQL, SV1HKZ, SV1HLB

11/12/2011 Ο ενισχυτής μας, ένας ICOM PW-1, εδώ και μερικούς μήνες,
παρουσιάζει προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, ενώ δουλεύει κανονικά, μετά από 1015 ώρες χρήσης, βγαίνει εκτός. Τον ενεργοποιείς ξανά και παίζει για κάποια ώρα
αλλά αυτό έκτοτε συνεχίζει να γίνεται. Η αυτοδιάγνωση βγάζει ως βλάβη
«ανισορροπία στο ρεύμα των τρανζίστορ». Αποφασίζουμε να τον στείλουμε μέσω
του SV1GYG, στον Μάριο Πρωτόπαπα της ICOM για να τον γιατρέψει….
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2012
10/1/2012 Ο ενισχυτής επιστρέφει. Ο Μάριος έχει αλλάξει δύο τρανζίστορ και
πληρώσαμε 300 ευρώ (δυστυχώς δεν χρειάζονταν αλλαγή όπως είδαμε στο τέλος).
Δυστυχώς το πρόβλημα επιμένει όμως. Πιστεύουμε ότι κάτι άλλο φταίει, αφού
υποτίθεται ότι ο ενισχυτής επισκευάστηκε (μέγα λάθος!!!). Αρχίζουμε να ψάχνουμε
στρεφόμενοι σε τυχόν RFΙ προβλήματα. Βάζουμε καλύτερες γειώσεις, προσθέτουμε
φερρίτες (7/4/2012) σε κάθε κάθοδο και καλώδιο που μπαίνει στο σακ (κάτι που
ούτως ή άλλως έπρεπε να έχουμε κάνει) αλλά το πρόβλημα επιμένει. Τον
δοκιμάζουμε σε Dummy Load που μας στέλνει ο SV1ELF και αναπαράγουμε το
πρόβλημα. Άρα δε φταίει σε κάτι ο σταθμός! Τελικά τον ξαναστέλνουμε στο Μάριο,
ο οποίος δηλώνει αδυναμία επισκευής (!!!) και μας συστήνει το Στέφανο SV1NL. Τον
στέλνουμε κι εκεί, πληρώνουμε κι εκεί 50 ευρώ αλλά ο ενισχυτής έρχεται πάλι με το
ίδιο πρόβλημα το οποίο φυσικά ανακαλύπτουμε στο επόμενο contest. Τελικά στο
τέλος της χρονιάς (20/12/2012), το «γόρδιο δεσμό» λύνει ο Τάσος SV8YM, ο οποίος
είναι ο μόνος που τελικά ασχολήθηκε με τον ενισχυτή (δεν πιστεύουμε ότι είναι
άσχετοι – απλά δεν ασχολήθηκαν αν και πληρώθηκαν – ντροπή).
11-12/2/2012 Διαγωνισμός CQ WPX RTTY. 3.100.103 πόντοι, 1.703 επαφές, 631
prefix. Χειριστές οι SV1DPI, SV1CIB, SV1EBV. 1οι στην Ευρώπη, 10οι στην Ευρώπη και
17οι στον κόσμο.

SV1EBV, SV1CQN, SV1HKZ, SV1CIB
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18/2/2012 Διαγωνισμός ARRL CW. O SV1DPJ συμμετέχει (SZ1A) στα 15μ. Χαλαρά,
1ος στην Ελλάδα με 19.722 πόντους

22/3/2012 Διαγωνισμός CQ WPX SSB. Κατηγορία Multi Single HP. Κάνουμε
2.670.440 πόντους, 1911 QSOs, και 808 prefixes, αλλά είμαστε 2οι πίσω από τους
SZ3P. Χειριστές SV1DPI SV1CIB SV1HKH SV1EBV SV1HKZ SV1CQG SV1SN SV1CQK
SV1HLB. Δεν το ‘χουμε αυτό το contest;

SWL ΣΤΑΘΗΣ, SV1HKH, SV1DPI, SY1AGB, SV1HLB
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1/4/2012 Με απόφαση της ΓΣ, και εισήγηση του SV1SN, συμπληρώνεται ο
Εσωτερικός κανονισμός περί της λειτουργίας του σταθμού στον Κοκκινόλογγο.
7/4/2012 Προσθέτουμε φερρίτες mix 31 (ferrite number 2631803802),
αγορασμένους από το mouser, σε κάθε καλώδιο που μπαίνει στο σακ. Στην αρχή
βάζουμε 5 σε κάθε καλώδιο (ιδανικό) αλλά αργότερα και προσθέτοντας καλώδια
και μην έχοντας πόρους για άλλους φερρίτες, τους μοιράζουμε ανά 3 σε κάθε
καλώδιο. Συστήνουμε για μελέτη το παρακάτω
http://audiosystemsgroup.com/RFI-Ham.pdf

7-8/4-2012 EA RTTY. Ο SV1CIB (SZ1A) παίρνει την 7η θέση (πάλι) παγκοσμίως,
κάνοντας 862 επαφές και 465.690 πόντους

20/4/2012 Ο Στάθης Αναστασιάδης χωρίζει ένα δωμάτιο («σουίτα») με μελαμίνες
που δωρίζει ο SV1CQK, στο χώρο της τραπεζαρίας.
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2/5/2012 Με Απόφαση του ΔΣ, σε συνέχεια της απόφασης της ΓΣ, ορίζονται οι
κανόνες λειτουργίας του σταθμού. Υπεύθυνος ο SV1CIB. Περισσότερα
http://sz1a.blogspot.gr/2012/05/blog-post.html
5/5/2012 Διαγωνισμός ARI. Ο SV1DPJ (SZ1A) 6ος στον κόσμο -1ος στην Ελλάδα στη
SO-CW με 1026 QSOs, 272 mults και 769.488 πόντους.

15/5/2012 Τοποθέτηση πινακίδας, όπως ορίζει ο νόμος, στη βάση του 1 ου πύργου
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26-27/5/2012 Διαγωνισμός CQ WPX CW. Πρώτη φορά ο SV2FWV. 6.153.816
πόντοι, 2879 QSOs, 1068 mults, συντρίβουμε το προηγούμενο Πανελλήνιο ρεκόρ,
αλλά χάνουμε από το SW8A (μια ομάδα κυρίως Βουλγάρων). Χειριστές οι SV2FWV,
SV8GKE, SV1DPJ, SV1DPI. Δεύτερη φορά χάνουμε μετά το ssb αλλά κερδίζουμε ένα
φίλο...

SV8GKE, SV2FWV

16-17/06/2012 Αll Αsia CW. Ο SV1CIB συμμετέχει ως SZ1A και κάνει 582 επαφές,
κερδίζοντας την πρώτη θέση στην Ελλάδα
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7/7/2012 Δωρεά bandpass φίλτρων από το Βαγγέλη SV2BFN. Επιτέλους η
δημιουργία 2ου σταθμού είναι ορατή. Ο Βαγγέλης επισκέπτεται το Αγρίνιο
γυρνώντας από διακοπές και όταν συζητάμε για το project SZ1A, ενθουσιάζεται και
αποφασίζει να μας δωρίσει μια σειρά από ζωνοπερατά φίλτρα. Με τα φίλτρα αυτά
είναι δυνατόν να λειτουργήσει και 2ος σταθμός στον ίδιο χώρο, χωρίς ο ένας
σταθμός να «κάψει» τον άλλο. Η ιδέα της δημιουργίας δεύτερου σταθμού που είναι
πλέον ορατή, μας γεμίζει ενθουσιασμό.

20/7/2012 Με μεσολάβηση του SV1EBV ένας 12μετρος σιδερένιος homemade
πύργος δωρίζεται στην ΕΡΔΕ. Ο πύργος συντηρείται, βάφεται και μεταφέρεται στον
Κοκκινόλογγο.
25/7/2012 Επισκευή βόθρου. Η πλάκα που σκέπαζε το βόθρο κατέρρευσε πριν λίγο
καιρό και χρειάστηκε να φτιάξουμε καινούρια… Το μυστρί το πιλοφόρι…
9/8/2012 Σκυροδέτηση βάσης 2ου πύργου. Σκληρά δουλεύουν οι SV1CQN για τα
κολλήματα της βάσης, SV1RLB, καθώς και οι SV1HKH, SV1HLB και SWL Στάθης
Αναστασιάδης για τη σκληρή δουλειά να ρίξουν τα μπετά και να βάλουν το θεμέλιο
λίθο.
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20/8/2012 Τοποθέτηση πινακίδων στο δρόμο

25/8/2012 2ο πανηγύρι. Ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία!!! Η τσίκνα από την ψησταριά
με τα σουβλάκια, που είχε στηθεί κοντά στη βάση του πύργου, έφτανε μέχρι την
X7!!! Ήταν δε τόσο νόστιμα, που ως τα μεσάνυχτα είχαν εξαφανιστεί όλα. Έγινε
δυνατό χάρη στους SV1CQK, SV1HKH, SV1HLB, SWL ΣΤΑΘΗ, SV1CIB, SV1CQG,
SV1DPI, SV1HLA, SV2HQL, SY1AGB. Φωτογραφίες:
https://picasaweb.google.com/114195421952141682894/RedForestParty2012?auth
user=0&feat=directlink

2/9/2012 Με τα χρήματα που εξοικονομούμε από το πανηγύρι, ο SV1CQK τοποθετεί
συναγερμό με δυνατότητα GSM, ώστε να μας ειδοποιεί όταν χτυπάει.
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16/9/2012 Δωρεά κεραίας Hygain Exp14 από τον SV1CIB μαζί με το ρότορά της ένα
Hygain HamIV.
29-30/9/2012 CQ WW RTTY. Ο SV1GYG (SZ1A) συμμετέχει χωρίς ενισχυτή, clusters
και βοήθεια, αφού όλοι ασχολούνται με το 2 ο πύργο… Κατηγορία SOAB LP. Τελικά
Κυριακή πρωί χαλάει και ο Η/Υ και τερματίζει 4ος στην Ελλάδα με 108.290 πόντους
και 407 QSOs…

10/10/2012 Τοποθέτηση του 2ου πύργου με την Exp14 (10,15,20,40μ). Ο αρχικός
πύργος των 12μ επεκτάθηκε και φτάνει περίπου στα 17μ σε πλήρη ανάπτυξη.
Επιτέλους 2η κεραία άρα και 2ος σταθμός!! Ο 2ος σταθμός αποτελείται από το
Kenwood 850sat του συλλόγου και ενισχυτή έναν zz1600 δανεικό από τον SV1CIB.
Στήνουμε δίκτυο 3 υπολογιστών. Οι δύο στους σταθμούς και ο τρίτος εκτός να
λειτουργεί ως server και υπολογιστής που παίρνει και δίνει cluster. Ιντερνετ για τα
clusters από στικάκι 3G.

26

20/10/2012 Τοποθέτηση stubs για αποφυγή παρενόχλησης από τον έναν σταθμό
στον άλλο. Τα stubs είναι κομμάτια καθόδου που μπαίνουν παράλληλα στη γραμμή
από τον ενισχυτή στην κεραία και με το κατάλληλο μήκος βοηθούν στην απόρριψη
κάποιων συχνοτήτων. Έτσι για παράδειγμα μια κάθοδος 23’ βραχυκυκλωμένη στην
άκρη, περνάει τα 40 και κόβει τα 20 και τα 10μ. Έτσι υπάρχει μεγαλύτερη απόρριψη
και καλύτερο φιλτράρισμα των αρμονικών. Ουσιαστικά λειτουργούν σαν
ζωνοπερατά φίλτρα με μικρότερη όμως απόρριψη αρμονικών.

26/10/2012 Contest CQ WW SSB. Πρώτη φορά στο σταθμό ο SV1BDO. Πρώτη
φορά με δύο σταθμούς. Κατηγορία MS HP. Κάνουμε το 3ο καλύτερο σκορ που έγινε
ποτέ στην Ελλάδα (το 2ο δικό μας από το 2004) και είμαστε φυσικά 1οι στην Ελλάδα,
αλλά μόλις 56οι στην Ευρώπη και 99οι στον κόσμο. 2.814.891 πόντοι, 3.321 QSOs,
133 ζώνες, 498 ραδιοχώρες. Χειριστές οι SV1BDO SV1CIB SV1CQG SV1CQK SV1DPI
SV1DPJ SV2FWV SV1HKD SV1HKH SV1HKZ SV2HQL SV1UK SV1JMO
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24-25/11/2012 Διαγωνισμός CQ WW CW. Πρώτη φορά ο SV1RP. Βάζουμε μια
συρμάτινη Yagi 3 στοιχείων για τα 40μ με μόνιμη κατεύθυνση Ιαπωνία. Χαμός!

Τελικό σκορ 5.921.100 πόντοι, 638 ραδιοχώρες (παραλίγο 5Β DXCC σ’ ένα
Σαββατοκύριακο με 93 ραδιοχώρες στα 80μ), 172 ζώνες. Πανελλήνιο ρεκόρ και 1οι
στην Ελλάδα στο MS HP, 2οι στη ζώνη 20 και 28οι στην Ευρώπη. Οι συμμετέχοντες
ήταν οι SV1DPI,
SV1DPJ, SV1RP,
SV2FWV, SV1CIB,
SV1CQN, SV1HKH,
SV1CQK, SV1CQG
ενώ
από
κει
πέρασαν
και
πολλοί
άλλοι
μεταξύ
των
οποίων
SV1SN,
SV1UK, SV1DPU,
SV1CQR, SV1HLB,
SV1HKZ, SV1HLA
κ.α.
Το
CQ
δημοσιεύει
φωτογραφία μας
από
το
διαγωνισμό.
Το
σχετικό άρθρο:
http://www.cqww.com/results/2012_cq_ww_dx_cw_results.pdf
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24/11/2012 Αγιασμός σταθμού από τον Ιερέα SV1RLA

SV1RLA, SV1DPI, SV1SN, SV1HKH, SV1CQK, SV1HLB, SV1UK

20/12/2012 Στέλνουμε τον ενισχυτή ICOM PW1 στον Τάσο SV8YM για επισκευή.
Δυστυχώς παρότι τον στείλαμε στην ICOM στο παρελθόν (Μάριο) και στον Στέφανο
(SV1NL) δεν έγινε δυνατό να επισκευαστεί. Ο ενισχυτής μετά από 10-15 ώρες
χρήσης έβγαινε εκτός λειτουργίας ξαφνικά. Ο Τάσος ασχολείται, βρίσκει τη βλάβη
(ένα τρανζίστορ στην PA4 μονάδα είναι ελαττωματικό), την αποκαθιστά (μας
ανακοινώνει στις 27/12 ότι τη βρήκε) κι ο ενισχυτής έκτοτε λειτουργεί κανονικά επί
48ώρου. Μπράβο Τάσο!!!
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2013
2/2/2013 1ο Τρίαθλον. Συμμετέχουμε ως SZ1A (SV1CIB RTTY – SV1HKH SSB – SV1DPI
CW). Παρουσιάζονται προβλήματα στα computers στο CW και η συμμετοχή μας
τελειώνει άδοξα.
9/2/2013 CQ WPX RTTY. Στριμώξαμε και τον Αντώνη SV1ENG ως χειριστή.
Κατηγορία Μ2. Τελικά τερματίζουμε 10 οι στον κόσμο, 6οι στην Ευρώπη κι 1οι στην
Ελλάδα με 7.689.591 πόντοι, 2.965 επαφές και 819 prefix. Χειριστές οι SV1GYG,
SV1BDO, SV1HKD, SV1CIB, SV1DPI, SV2FWV και SV1ENG. Support team και
επισκέπτες: SV1HLB, SV1CQK, SV1HKH, SV1HKZ, SV2HQL, SV1SN, SV1UK, SV1CQG,
SY1ALH, SV1KYX, SV1HKR. Φωτογραφίες:
https://picasaweb.google.com/114195421952141682894/ContestCQWPXRTTY2013?
authuser=0&feat=directlink

SV1BDO SV2FWV SV1DPI SV1ENG SV1CIB SV1HLB
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16-17/2/2013 ARRL CW. Ο SV1DPJ συμμετέχει (SZ1A), και τερματίζει 1ος στην
Ελλάδα (24ος στην Ευρώπη) στην SOHP. Τελικό: 1354 QSO και 913.828 πόντους. Το
QST δημοσιεύει σχετική φωτογραφία.

1/3/2013 Τοποθετούμε μια κατευθυνόμενη κεραία Quad για τα 10μ, 4 στοιχείων,
κατασκευής Lightning Bolt Antennas,δωρεά του SV1CIB. Η κεραία μπαίνει χωρίς
ρότορα, πάνω σε ιστό που τοποθετείται πάνω στη μπασκέτα!

31

24/5/2013 Διαγωνισμός CQ WPX CW. Οι χειριστές ήταν οι SV1CIB, SV1DPI, SV1DPJ,
SV1RP, SV2FWV, SV8GKE. Τελικά τερματίσαμε 1οι στην Ελλάδα, 19οι στην Ευρώπη
και 28οι στον κόσμο. 5.051.004 πόντοι, 2.708 QSOs, 942 prefix.

6/6/2013 Αποκαθήλωση από τους SV1DPI, SV2HQL της Quad 4 στοιχείων για τα 10μ
με σκοπό να πουληθεί και να αντικατασταθεί με κεραία τύπου Yagi.
13-14/7/2013 IARU SX0HQ 80m SSB- τοποθέτηση των 2 πρώτων Beverage και ενός
ασύρματου διακόπτη κατασκευής SV1DPI, για να τις επιλέγεις. Χειριστές οι SV1CIB,
SV1DPI, SV1HKH, SV2HQL. Κάποιες ώρες και στα 40 SSB. 360 QSOs στα 80μ και άλλα
100 στα 40μ. Φωτογραφίες:
https://picasaweb.google.com/114195421952141682894/ContestIARU2013SX0HQ8
0m40mSSB?authuser=0&feat=directlink
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2/8/2013 Τοποθέτηση κλιματιστικού, προσφορά SV1CQK. Η εγκατάσταση γίνεται
παρουσία SV1CIB, SV1CQG, SV1CIF και SV1DPI. Φωτογραφίες:
https://picasaweb.google.com/114195421952141682894/AirCondition

12/9/2013 Φτιάχνουμε 2ο πάγκο για το σακ και κουτί για τα stubs
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28-29/9/2013 Διαγωνισμός CQ WW RTTY. Multi-2. Χειριστές οι SV1DPI, SV1CIB,
SV1BDO, SV2FWV, SV1DPJ, SV1GYG, SV1EBV. Επίσκεψη SV1JMJ, SY1AFZ, SV1JMI,
SY1BCS, SV1CQR, SV1HKR, SV1SN, SV1CQG, SV1UK, SV1HKH, SWL Στάθη. Χαμός!
Συντρίβουμε το Πανελλήνιο ρεκόρ με 3.748.784 πόντους, 3.032 επαφές, 132
πολιτείες, 96 ζώνες και 290 ραδιοχώρες. 1οι στην Ελλάδα, 10οι στην Ευρώπη και 17οι
στον κόσμο. Φωτογραφίες:
https://picasaweb.google.com/114195421952141682894/ContestCqWwRtty2013?fe
at=directlink

4/10/2013 Ο SV1CQW και το Ράδιο Αγρίνιο, δωρίζει ένα 12μετρο πύργο στην ΕΡΔΕ.
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26/10/2013 Διαγωνισμός CQ WW SSB. Multi single HP. Πολλά προβλήματα. Χαλάει
ο ZZ1600, υπολογιστές και άλλα πολλά. Τελικά κάνουμε 2.063 (2.120) QSOs,
1,705,136 (1.873.519) πόντους, 132(134) ζώνες και 436(443) ραδιοχώρες και
χάνουμε πανηγυρικά από τους SX2I… 2οι στην Ελλάδα, 74οι στην Ευρώπη και 138οι
στον κόσμο. Χειριστές οι SV1CIB, SV1CQK, SV1CQG, SV1DPI, SV1DPJ, SV1HKH,
SV2HQL. Φωτογραφίες:
https://picasaweb.google.com/114195421952141682894/ContestCQWWSSB2013

29/10/2013 Δυο κομμάτια πύργου μήκους περίπου 12 μέτρων δωρίζονται από τον
SV1CQW στο σύλλογο και μεταφέρονται στον Κοκκινόλογγο. Τα σχέδια για την
κατευθυνόμενη κεραία των 40μ αρχίζουν να παίρνουν σάρκα…
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10/11/2013 Επανασυντονισμός των stubs με χρήση αναλυτή φάσματος από τον
SV1DPP.

SV1DPP

13/11/2013 Αγοράζουμε μια μεταχειρισμένη κεραία 2 στοιχείων για τα 40μ από την
Αμερικήμ, με απώτερο σκοπό να την τοποθετήσουμε στο σταθμό. Είναι μια
Cushcraft 40-2CD.
16/11/2013 Καθαρισμός κτιρίου από τους SV1CQG, SV1UK. Σύνδεση θερμοσίφωνα
δωρεά του SV2HQL, από τον SV1CQK
20/11/2013 Επιδιόρθωση ZZ1600 από SV1ELF
22/11/2013 Τυπώνουμε μπλουζάκια Red Forest Contest Station
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23-24/11/2013 Διαγωνισμός CQ WW CW. Πρώτη επίσκεψη SV5DKL(ως χειριστής)
και των SV3RF, SV3ICK (ως επισκέπτες). Χειριστές οι SV5DKL, SV2FWV, SV1DPJ,
SV1CIB, SV1DPI και SV1CQN. 5.925.172 (6.712.380) πόντοι με 4.234 (4.367) QSOs,
184 (190) ζώνες και 682 (700) ραδιοχώρες. Φωτογραφίες:
https://picasaweb.google.com/114195421952141682894/ContestCQWWCW2013?a
uthuser=0&feat=directlink

SV5DKL, SV3ICK, SV3RF, SV2FWV

15/12/2013 Ο SV1HLB βάζει τα πλακάκια στο μπάνιο και ο SV1HKZ συνδέει τα
υδραυλικά. Έχουμε επιτέλους μπάνιο (ντους)….
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2014
4-5/1/2014 Διαγωνισμός ARRL ROUNDUP RTTY. Τελευταία (μέχρι την επόμενη)
φορά του SV2HQL μαζί μας, αφού λίγο μετά μετακομίζει στα Ιωάννινα. Χειριστές
ήταν οι SV1BDO, SV1CIB, SV1DPI και SV2HQL. H ARRL στα εκτεταμένα
αποτελέσματα, που δημοσιεύτηκαν στο site της, έχει και φωτογραφία από τη
συμμετοχή μας! 10οι στον κόσμο με 60.114 (64152 αρχικά) πόντους τελικό σκορ.
729 qsos.

SV1BDO, SV2HQL

18/1/2014 Αποκατάσταση των κομμένων Beverage από τον SV1CQN με νέο σύρμα
που δωρίζει ο SV2FWV.
24-25/1/2014 Διαγωνισμός CQ 160m. Ο SV1CQN συμμετέχει από το σταθμό

38

29/1/2014 Το South California Contest Club (Σύλλογος διαγωνισμών της Νότιας
Καλιφόρνια), ενδιαφέρθηκε, έμαθε και δημοσίευσε σχετικό άρθρο για την ΕΡΔΕ
και το SZ1A.

8-9/2/2014 Ο SV1CIB ως SZ1A συμμετέχει στο διαγωνισμό CQ WPX RTTY.
Κατηγορία SOAB HP. 2.967.660 πόντοι, 1.531 QSOs και 630 prefix. 1ος στην Ελλάδα,
15ος στην Ευρώπη και 35ος στον κόσμο

12/2/2014 Φτάνει από την Αμερική η κεραία Yagi 2 στοιχείων (Cushcraft 40-2CD)
για τα 40μ που αγοράσαμε από τον NY6DX.
15-16/2/2014 Διαγωνισμός ARRL International CW. Ο SV1DPJ συμμετέχει σε όλες
τις μπάντες, κάνοντας περισσότερα από 1700 qsos.
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5/3/2014 Τοποθέτηση beverage στις 270, 180, 120 μοίρες

5-6/4/2014 Συμμετοχή στο διαγωνισμό EA RTTY από τον SV1CIB. Τερματίζει 11ος
στον κόσμο.
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1/5/2014 πρωτομαγιά στον Κοκκινόλογγο. Μεγάλη παρέα! Έχει καθιερωθεί πλέον.
Εντυπωσιάζει ο SV1RLC με τα τηλεκατευθυνόμενα αμαξάκια του.

19/5/2014 Οι SV1DPJ και SV1CIB, την Κυριακή 18 Μαΐου τοποθετούν την παλιά
κεραία του Βασίλη, μια R7, στο σταθμό, για χρήση κυρίως στις WARC μπάντες.
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24-25/5/2014 Διαγωνισμός CQ WPX CW. Ευρωεκλογές! Χειριστές οι SV1CIB,
SV1CQN, SV1DPI, SV1DPJ, SV1RP, SV2FWV και SV5DKL. 7.264.575 πόντοι, 3.173
επαφές και 1.167 prefix. 1οι στην Ελλάδα, 12οι στην Ευρώπη, 26οι στον κόσμο.
Αρωγοί οι SV1CQG, SV1CQK, SV1HKH και ο SV8GKE που ήταν όλο το Σάββατο εκεί
για παρέα....
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5/6/2014 Δημοσίευμα αναφορά του SV Νέα για το σταθμό. «Ένας σταθμός για
όλους». Όλο το άρθρο http://www.qsl.net/sz1a/download/sz1aSVNEA.pdf
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12-13/7/2014 Διαγωνισμός IARU με το SX0HQ στα 10μ SSB και στα 80μ SSB

20/7/2014 Εκσκαφή τρύπας για τον 3ο πύργο (40άρας). Ισοπέδωση χώρου για
μελλοντική εγκατάσταση, παραπλεύρως του σταθμού.
27/7/2014 Κατασκευή βάσης 3ου πύργου μέσα στο λιοπύρι… 4 κυβικά και πλέον
τσιμέντο… Πεθάναμε… Για τη σκυροδέτηση της βάσης εργάστηκαν σκληρά
αφιερώνοντας ένα Κυριακάτικο πρωινό τους οι SV1HKH, SV1CIB, SV1HLB,
SY1BCM,SY1BCL
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2/8/2014 3ο πανηγύρι στο σταθμό. Επίσης μεγάλη επιτυχία αν και όχι οικονομικά
σαν το 2ο. Μεγάλη και πάλι η υποστήριξη των κατοίκων… DJ ο SV1CQW

13/09/2014 Μετά από ατέλειωτες συζητήσεις μεταξύ SV1BDO και SV1DPI,
καταλήγουμε ότι πρέπει κάποια στιγμή να αναβαθμίσουμε το σταθμό με κεραίες
monobanders. Καταλήγουμε στις κεραίες του YU7EF και ο Σωτήρης αρχίζει να
σκέφτεται την κατασκευή μιας κεραίας για τα 15μ. Η κεραία είναι η EF154A1LX, μια
4 στοιχείων Yagi με μήκος boom 7,30μ.
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8/10/2014 Ο SV1CQN
κατεβάζει το ρότορα
της Hygain Ham IV
προκειμένου να τον
στείλουμε
για
επισκευή

16/10/2014 Εργασίες για
τον
3ο
πύργο.
Κατασκευάστηκαν από τον
SY1BCL 2 τηλεσκοπικά
κομμάτια που μπαίνουν
στο 2ο κομμάτι κι έτσι ο
πύργος
που
θα
φιλοξενήσει
τη
monobander των 40μ θα
φτάνει σε πλήρη ανάπτυξη
τα 22 μέτρα περίπου.

SV1CQG, SV1CIB, SY1BCL
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23/10/2014 Ο Zorro JH1AJT επίτιμο μέλος του συλλόγου μας και καλός φίλος, 1 ος
στη λίστα του DXCC για τα 10μ, δωρίζει το προσωπικό του ράδιο, ένα Kenwood
950SDX στο σύλλογο για χρήση στο σταθμό Contest. Παράλληλα ενισχύει
οικονομικά το σύλλογο με 1500 ευρώ για έργα στο σταθμό

25-26/10/2014 Διαγωνισμός CQ WW SSB. Οι SY1BCL και SY1ALH συμμετέχουν για
πρώτη φορά ως χειριστές μαζί με τους SV1CIB, SV1DPJ, SV1DPI, SV1SN και SV1HKH.
Συμμετέχουμε στην κατηγορία Multi Single Low power και τερματίζουμε 2οι στην
Ευρώπη και 4οι στον κόσμο και φυσικά 1οι στην Ελλάδα!! Φυσικά κάνουμε
Πανελλήνιο ρεκόρ με σκορ 1.450.449 (1.616.835) πόντους, .

SY1BCL (SV1RRP)

15/11/2014 O ρότορας του 2ου πύργου, που φιλοξενεί την exp14, κάνει από καιρό
κόλπα αφού δε δείχνει σωστά. Τον βγάζουμε (SV1HKH) και τον στέλνουμε στον
Τάσο SV8YM για επισκευή και συντήρηση.
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20/11/2014 Ενώ οι
εργασίες
κατασκευής του 3ου
πύργου συνεχίζονται
πυρετωδώς,
βάφουμε το κουτί
φιλοξενίας
των
stubs.

23/11/2014
Εγκατάσταση
3ου
πύργου
και
κατευθυνόμενης κεραίας
για τα 40μ (40-2CD)
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28/11/2014 Συνδέουμε το ίντερνετ με λινκ που εγκαθιστά ο SV1DPJ, από το σπίτι
του πατέρα του προέδρου μας SV1HKH.
29/11/2014 Διαγωνισμός CQ WW CW. Τρέχουμε χωρίς beverage (ο διακόπτης
μπαίνει κάποια στιγμή αλλά δε δουλεύει σωστά) και χωρίς 40άρα ως το Σάββατο το
βράδυ.
Το
ίντερνετ κάνει
πολλές
διακοπές.
Τελικό
σκορ
6.349.422
πόντοι (αρχικά
7.127.460), 1οι
στην Ελλάδα
και 30οι στην
Ευρώπη, 51οι
στον κόσμο με
SV
ρεκόρ.
5.132 επαφές
(5.281),
171
ζώνες(175),
602
(613)
χώρες.
Χειριστές
οι
SV2FWV,
SV1DPJ, SV1DPI, SV1CIB, SV1CQN. Ανεβάζουμε live score (όταν λειτουργεί το
ίντερνετ). Φωτογραφίες:
https://picasaweb.google.com/114195421952141682894/ContestCQWWCW2014
13-14/12/2014
Ο SV1HKH στο
διαγωνισμό της
ARRL στα 10m
μόνο SSB. Τελικά
καταφέρνει 627
QSOs,
85
ραδιοχώρες, 23
πολιτείες
και
135.432 πόντους.
Support team οι
SV1CIB, SV1CQG,
SV1UK, SY1ALH,
SV1DPI,
SV1CQK,
SY1BCL
SV1HKH, SV1CQK
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20/12/2014 Ο Τάσος SV8YM επισκευάζει το ρότορά μας Hygain HAM IV (χαλασμένο
ποτενσιόμετρο), τον γρασάρει και μας τον ξαναστέλνει. Τον βάζουμε πάλι στην
EXP14. Δυστυχώς καίει την ασφάλεια. Τελικά ανακαλύπτουμε ότι τα καλώδια
ακουμπάνε στον πύργο κι εκεί γίνεται το βραχυκύκλωμα. Βάζουμε ένα λάστιχο εκεί
(SV1HKH), κι όλα καλά.
2014-12-29 Οι SV1DPJ, SV1CIB, SV1DPI, SV1HKH και ο SWL Στάθης, αφιερώνουν
άλλη μια μέρα στο σταθμό. Πιο συγκεκριμένα:
 Μπήκε σε μόνιμη βάση το link για το ίντερνετ και η όλη εγκατάσταση έγινε
επαγγελματική, ενώ οργανώθηκε και backup για κάθε ενδεχόμενο.
 Συντονίστηκε η κάθετη Cushcraft R7 που είχε προσφέρει ο SV1DPJ και
λειτουργεί πλέον άψογα. Η εν λόγω κεραία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την
κάλυψη των WARC μπαντών.
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2015
3/1/2015 ARRL ROUNDUP RTTY. Συμμετέχουν οι SV1BDO, SV1CIB, SV1DPI, SV1SN

SV1CIB, SV1BDO

18/01/2015 Ο
Γιώργος SV1ELF
μετά από αρκετά
πειράματα και
αποτυχίες,
κατασκευάζει τη
«δικιά
μας»
έκδοση
ενός
διακόπτη
που
σκοπό έχει να
μοιράζει 8 RX
κεραίες σε δύο
ράδια.
Κάθε
ράδιο μπορεί να
διαλέξει ακόμη
και την ίδια
κεραία ή και
διαφορετική, ότι
θέλει ο κάθε χειριστής. Πλήρες άρθρο για την κατασκευή στο site μας:
http://www.sz1a.org/index.php/el/genika/231-2
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19/01/2015 Άρθρο του SV2FWV στο SV Νέα 149 για το CQ WW CW 2014
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14-15/2/2015 WPX RTTY. Ο SV1ELF πρώτη φορά ως χειριστής. Επιτέλους live
camera και το κυριότερο live score. Χειριστές ήταν οι SV1CIB, SV1DPI, SV1DPJ,
SV1ELF,SV2FWV, SV1SN, SV1JMO και βοηθητικοί αλλά απαραίτητοι οι SV1CQK,
SV1CQG, SV1UK. 6.217.530 (6.718.645) πόντοι, 2.404 (2487) qso και 830 (851)
prefix. 1οι στην Ελλάδα, 5οι στην Ευρώπη και 5οι στον κόσμο!!!

SV1DPJ, SV1ELF, SV2FWV

08/03/2015 Επισκευή και επανατοποθέτηση 40άρας. Αυτή τη φορά ανεβοκατέβηκε
με τα χέρια με ράουλο που μπήκε στην κορυφή του πύργου. Στην κορυφή του
πύργου οι SY1BCS, SV1HKH και από κάτω και γύρω γύρω με τα σχοινιά οι SV1UK,
SY1ALH, SV1CIB, SV1CQG, SV1DPI, SV1RLC
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14/03/2015 O SY1ALH δωρίζει και κατασκευάζει έναν πάγκο εργασίας, ο οποίος και
τοποθετείται εντός του σακ

18/03/2015
Τοποθέτηση
15άρας
EF154A1LX κατασκευής και
δωρεάς SV1BDO στον 2ο
πύργο που μέχρι τώρα
φιλοξενούσε την EXP14. Στον
πύργο ο SV1HKH, στην
ταράτσα ο πονεμένος από το
R6 SY1BCS, και πλήρωμα
εδάφους οι SV1UK, SV1CQG,
SV1CIB, SV1DPI. Πολύτιμη
όπως πάντα η βοήθεια του κ.
Δημήτρη Ανδρώνη με το
γερανάκι του να κάνει τα
αδύνατα,
δυνατά.
Φωτογραφίες:

https://picasaweb.google.com/114195421952141682894/201503184el15
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27/3/2015 Διαγωνισμός CQ WPX
SSB.
Πρώτη
φορά
με
τη
monobander των 15μ. Αμιγώς
Αγρινιώτικη ομάδα. Σταματήσαμε
5,5 ώρες πριν το τέλος και χάσαμε
στα ανεπίσημα σκορ! Τελικά μετά
τον έλεγχο, είμαστε 1οι στην
Ελλάδα, 28οι στην Ευρώπη και 51οι
στον κόσμο. Επιτέλους έστω κι έτσι
κερδίζουμε τους SZ3P μετά από
πολλές και απανωτές ήττες...
Χειριστές ήταν οι SV1SN SV1DPI
SV1CIB SV1HKH SV1CQN SY1BCL
SV1CQG SV1JMO, ενώ διοικητική
υποστήριξη οι SV1UK, SY1BCS,
SV1HLB. 4.776.097 (5.137.530)
πόντοι, 2.697 (2823) επαφές και
1.049 (1083) prefix… Φωτογραφίες

https://picasaweb.google.com/114195421952141682894/201503CqWpxSsb

9/4/2015 Ο SY1BCL φτιάχνει τη βάση για το μοτέρ που θα σηκώνει και θα κατεβάζει
το τηλεσκοπικό
μέρος
του
πύργου
της
40άρας. Με το
μοτέρ ασχολείται
ο SV1RLC. Τελικά
κάποια αστοχία
στο
μοτέρ
αναβάλλει προς
το
παρόν
τη
χρήση του και μας
οδηγεί ξανά στον
τόρνο…
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1/5/2015 Πρωτομαγιά. Πάλι μαζευτήκαμε πολλοί…

24/5/2015 Επίσκεψη SV1BJP στο σταθμό. Λίγο καιρό μετά ο Γιάννης δωρίζει στο
σταθμό σεντόνια και μαξιλαροθήκες.

SV1BJP, SV1DPI
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30/5/2015 CQ WPX CW Ψήσαμε αρνί! Περάσαμε υπέροχα. Στο νήμα με τους J42T
που πρόβαλλαν ως φαβορί πριν από το διαγωνισμό. Χειριστές ήταν οι SV1DPJ
SV1DPI SV1CIB SV1RP SV8GKE και υποστήριξη πρόσφεραν οι SV1CQK SV1BDO
SV1HKH SV1CQG SV1UK. Τρομερή η κόντρα στο cqcontest.net. Τελικά και σύμφωνα
με τα τελικά αποτελέσματα χάσαμε: 9.454.104 εμείς και 9.549.553 οι J42T. Κάναμε
3.654 QSOs και 1242 mults. Φωτογραφίες:
https://picasaweb.google.com/114195421952141682894/ContestCQWPXCW2015
Στατιστικά:
http://www.qsl.net/sz1a/sh5/sv1dpj/2015/2015_cq-wpx-cw_sz1a/sh5.htm
Μεταξύ άλλων πολλών (χαμός) το σταθμό επισκέπτεται ο SV1OBP.

5/6/2015 Παραλαμβάνουμε ένα ρότορα
μεταχειρισμένο από Αμερική, από τον NY6DX.

Yaesu

G800

που

αγοράσαμε

7/6/2015 Στο hamfest της ΕΕΡ ο Τόνυ LZ1JZ μας δίνει τις κάρτες που παραγγείλαμε
για το SZ1A και που δείχνουν φωτογραφία του σταθμού.
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20-21/6/2015 Διαγωνισμός All Asia CW. Χειριστές οι SV1CIB, SV1DPJ (κυρίως) και οι
SV1DPI, SV1CQN. Ομάδα υποστήριξης οι SV1CQK, SV1CQG, SV1HKH. 1235 επαφές
και αρχικό σκορ 680.211 πόντοι.

23/6/2015 Βίντεο διάρκειας 2 λεπτών περίπου για το σταθμό από τον SV1JMO
τραβηγμένο από τετρακόπτερο. Όλο το βίντεο εδώ https://vimeo.com/130592342
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15/7/2015 Διαγωνισμός IARU SX0HQ 40m CW. Συμμετέχουμε βοηθώντας την ΕΕΡ
και αντιπροσωπεύοντας την Ελλάδα.

9/9/2015 Τοποθέτηση κεραίας 4 στοιχείων για τα 20μ (EF204ARC) στον 1ο πύργο
που μέχρι τώρα φιλοξενούσε τη Χ7. Η κεραία είναι πολύ μεγάλη! 9,80μ μπουμ!
Τέρας στα μάτια μας…
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12/9/2015 Εργασίες επισκευής και διαμόρφωσης 4ου πύργου, ύψους περίπου 11
μέτρων για την τοποθέτηση της monobander των 10μ. Ο 6μετρος πύργος είναι
δωρεά SV1DPI και ο ιστός που προσαρμόζεται μαζί με το ρότορα δωρεά του SV1CIF.

14/9/2015 Λύνουμε ένα πρόβλημα που μας ταλάνιζε καιρό. Ο ένας σταθμός
προκαλούσε υπερβολικό interference (παρενόχληση) στον άλλο. Παρ’ όλες τις
προσπάθειές μας, αυτό δε βελτιώθηκε ποτέ. Αρχικά το νομίζαμε λογικό και ότι
είχαμε ελλιπές φιλτράρισμα! Τελικά αποδεικνύεται ότι το πρόβλημα είναι το
τροφοδοτικό του ethernet switch που ενώ είναι «ήσυχο» κατά τη διάρκεια
ακρόασης, επανα-εκπέμπει θόρυβο παντού, την ώρα που εκπέμπει ένας από τους 2
πομποδέκτες. Το πρόβλημα διογκώνεται όταν οι κεραίες βλέπουν προς το κτίριο. Το
βγάζουμε από την πρίζα, το πετάμε και ησυχάζουν τα αυτιά μας…
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19/9/2015 Τοποθέτηση 4ου πύργου για τη φιλοξενία της κεραίας των 10μ. Πολύ
κούραση για να ρίξουμε το μπετό και να σηκώσουμε τον πύργο. Κουράστηκαν οι
SV1CIB, SV1DPI, SV1UK, SV1CQG.

20/9/2015 Τοποθέτηση νέου Ethernet Switch μάρκας Cisco, προσφορά του SV1DPJ.
Την ίδια μέρα εκλογές στην Ελλάδα αλλά εμείς είμαστε εκεί!

25/9/2015 Το ίντερνετ δε λειτουργεί, αφού κεραυνός έκαψε το μόντεμ στο σπίτι
του SV1HKH. Μυρίζει καμένο…
69

25/9/2015 Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεστ πριν το διαγωνισμό RTTY,
ανακαλύπτουμε ότι παρόμοιο πρόβλημα με αυτό που δημιουργούσε το
τροφοδοτικό του ethernet switch, δημιουργεί και το τροφοδοτικό της IP κάμερας,
αλλά μόνο όταν υπάρχει εκπομπή στα 80μ. Βγαίνει κι αυτή από την πρίζα… αλλά
την κρατάμε. Τη χρειαζόμαστε! Θα μπαίνει πάλι στην πρίζα όταν φεύγουμε για να
παρακολουθούμε το χώρο…
26-27/9/2015 CQ WW RTTY. Τις πρώτες 5 ώρες δεν έχουμε ίντερνετ. Δίνουμε τη
βλάβη στον ΟΤΕ. Εγκαθιστούμε στικάκι 3G για να έχουμε clusters κι έτσι
δουλεύουμε τις υπόλοιπες ώρες. Χειριστές είναι οι SV1BDO, SV1CIB, SV1CQN,
SV1DPI, SV5DKL. Κάνουμε νέο πανελλήνιο ρεκόρ… πρώτη φορά με τη monobander
των 20μ. Για τα 10μ εγκαθιστούμε το Σάββατο το πρωί τη Χ7 στο μικρό 4 ο πύργο…
Ευτυχώς τα 10μ είναι σχεδόν κλειστά.

26/9/2015 Η Χ7 τοποθετείται προσωρινά στον 4 ο πύργο των 10μ, ώστε να έχουμε
μια κεραία για τα 10μ. Ο ρότορας EMOTATOR που μας δώρισε ο SV1CIF
αποδεικνύεται ότι από την πολυκαιρία έχει ξεραθεί και κοπεί ένα λαστιχάκι.
Αποτέλεσμα ενώ δουλεύει (γυρνάει την κεραία) δε δείχνει τη θέση της κεραίας το
χειριστήριο. Ο SV1CQK αναλαμβάνει να τον επισκευάσει.
26/9/2015 Τοποθέτηση του δίπολου των 80μ στα 15μ ύψος στον 1ο πύργο
(20άρας) από τον SY1BCS.
27/9/2015 Τοποθέτηση του δίπολου των 160μ στον 3ο πύργο (40άρας) στα 20μ
ύψος (μέχρι τώρα ήταν στον 1ο πύργο της 20άρας) από τον SV1HKH.
28/9/2015 Συλλογή χρημάτων και παραγγελία κεραίας 6 στοιχείων για τα 10μ
EF106C στον SV1BDO με boom 9,95μ.
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29/9/2015 Τα στατιστικά της συμμετοχής μας στο CQ WW RTTY
http://www.qsl.net/sz1a/sh5/sv1dpj/2015/2015_cq-ww-rtty_sz1a/index.htm
30/9/2015 Αποκατάσταση της βλάβης από τον ΟΤΕ. Παρ’ όλα αυτά το λινκ με το
σταθμό δεν αποκαταστάθηκε.
10/10/2015 Καθαρισμός χώρου τραπεζαρίας και επαναδιευθέτηση του χώρου με
δημιουργία 2ου κοιτώνα με δύο κρεβάτια.
10/10/2015 Ανεπιτυχής προσπάθεια διόρθωσης του ίντερνετ. Ενώ δούλεψε κάποια
στιγμή, τελικά το λινκ με το σταθμό δε δουλεύει.
11/10/2015 Σετάρισμα φίλτρων Kenwood 950sdx και γενικότερα σετάρισμα του
πομποδέκτη με μελέτη των οδηγιών χρήσης. Ανακαλύψαμε ότι έχει επίσης 250άρι
φίλτρο κι ένα 1800! Ντροπή μας…
12/10/2015 Ο SV1DPI αρχίζει να γράφει αυτό το ημερολόγιο…
14/10/2015 Ο SV1BDO ανακοινώνει στο facebook ότι η καινούρια κεραία μας είναι
έτοιμη!

15/10/2015 Αγοράζουμε πολύπριζα, πρίζες, κλπ ηλεκτρολογικό υλικό για το
σταθμό. Επίσης αγοράζουμε ένα ασύρματο πληκτρολόγιο και ποντίκι, καθώς και
mouse pad. Επίσης αγοράζουμε σκοινί για να μπουν αντηρίδες στο τηλεσκοπικό
τμήμα της 40άρας, της 10άρας και της 15άρας που ως τώρα δεν έχουν.
16/10/2015 O SV1BDO στέλνει με τον SV1PCF την καινούρια κεραία Yagi 6
στοιχείων για τα 10μ στο Αγρίνιο. Ο SV1KYX αναλαμβάνει τη μεταφορά της από το
Αγρίνιο στον Κοκκινόλογγο.
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17-18/10/2015 Oι SV1BDO, SV1CIB συμμετέχουν ως SX3B από το SZ1A στο
διαγωνισμό JARTS RTTY 2015 στην κατηγορία MS κάνοντας πάνω από 2000 επαφές.
18/10/2015 To control του ρότορα Emotator που προορίζεται για τη 10μετρική και
γυρνάει τη Χ7, επισκευάζεται από τον SV1CQK και μπαίνει στη θέση του.
17/10/2015
 Ο SV1KYX μετέφερε την κεραία των 10μ στον Κοκκινόλογγο.
 Αγοράζουμε σχεδόν μια
κουλούρα σκοινί (500μ
περίπου).
 Ο SV1JMC ανέβηκε στον
πύργο και μαζί με τη
βοήθεια των SV1DPI,
SV1CQG, SV1CIB βάζουν
αντηρίδες
στον
΄3ο
πύργο της 40άρας και
στον 4ο πύργο της
10άρας.
 Ο SV1DPI αποκατέστησε
τελικά το λινκ κι έχουμε
πάλι
ίντερνετ.
Το
καλώδιο τροφοδοσίας
του Power Over Ethernet (POE) δεν είχε μπει καλά!! Τελικά από τον κεραυνό
υπέφερε μόνο το ρούτερ του ΟΤΕ. Οι συσκευές του λινκ μας είναι οκ.
 Κάνουμε έλεγχο για τη συναρμολόγηση της 10μετρικής και λείπουν 6 U-club.
Οπότε η συναρμολόγηση αναβάλλεται…
18/10/2015 Ο SV1RLC τακτοποιεί τα ηλεκτρικά κυρίως της τραπεζαρίας, αλλάζοντας
φθαρμένες πρίζες, βάζει καινούρια γραμμή για τα ψυγεία, πολύπριζα όπου
απαιτείται, ενώ οι SV1CQG, SV1CIB, SV1DPI καθαρίζουν και τακτοποιούν το χώρο,
αλλάζοντας τη διάταξη των επίπλων.
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22/10/2015 Αγορά φριτέζας για το σταθμό, προσφορά των SV1DPI, SV1CQG,SV1UK,
SV1JMC,SV1RLC,SV1CQK, κ.α.
23/10/2015 Οι SV1JMC, SV1CIB,SV1JMC,SVCQK συναρμολογούν την κατευθυνόμενη
κεραία 6 στοιχείων των 10μ, η οποία είναι έτοιμη να τοποθετηθεί στον πύργο.
Δυστυχώς λόγω πολύ δυνατού αέρα, αυτό δεν είναι δυνατό.

23/10/2015 Τοποθετείται μια κεραία VHF-UHF Χ200 κι ένας πομποδέκτης Icom
2820, δωρεά του SV1CIF, ώστε να υπάρχει επικοινωνία του σταθμού με τους
υπόλοιπους ραδιοερασιτέχνες της περιοχής.
24/10/2015 Εν μέσω του cq ww ssb contest, με δυνατό αέρα (λίγο καλύτερα όμως
από την προηγούμενη μέρα) και με τη βοήθεια των SV1GE, SV1CIB, SY1ALH,
SV1CQK, SV1CQG, SV1DPI η κεραία EF106C ανεβαίνει στον μικρό πύργο.
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24-25/10/2015 Συμμετέχουμε στο διαγωνισμό CQ WW SSB MS Low Power. Είναι 1η
φορά του SV1GE στον σταθμό και η 1η φορά του SV1JMC ως χειριστή. Σπάμε το
περσινό μας ρεκόρ (και SV) με 3.455.734 πόντους, 3.069 QSOs, 574 χώρες και 144
ζώνες. Χειριστές οι SV1DPI SV1GE SV1CIB SV1BDO SV1CQG SV1JMC SV1HKH SV1DPJ
SV1CQK SV1UK.

από αριστερά προς τα δεξιά SV1GE, SV1JMC, SV1CIB

25/10/2015 Ο SV1GE δωρίζει μια κεραία τύπου Mosley pro 67-c-2 για να
τοποθετηθεί στο σταθμό.
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7/11/2015 Οι SV1DPI, SV1ALH,
SV1UK, SV1CIB, SY1ALH και ο φίλος
Χρήστος πάνε στο σταθμό και
δουλεύουν στην αναδιάταξη και
επανασυντονισμό των stubs χωρίς
κονέκτορες
T
αλλά
κολλητά.
Ετοιμάζονται τα stubs για τα 160, 80,
15. Παράλληλα αναρτούν την
Ελληνική Σημαία στον 1ο πύργο

11/11/2015 Οι SV1JMC, SV1DPI
τοποθετούν τα stubs της 10άρας και
της 20άρας. Μένουν αυτά της
40άρας.
15/11/2015 Οι SV1CIB, SV1DPI πήγαν
και τοποθέτησαν το stub της 40άρας.
Επίσης έγινε καθαριότητα στο shack.
Έγιναν δοκιμές για παρεμβολή από
μπάντα σε μπάντα και διαπιστώθηκε
παρεμβολή από τα 40 στα 20μ, που
δεν υπήρχε πριν, ενώ οι άλλες
μπάντες ήταν άψογες (40 και 15, 20
και 15, 20 και 10, 160 και 80, 80 και
40). Αργά το βράδυ στο σπίτι ο
SV1DPI βρήκε ότι υπάρχει λάθος και
στην απόσταση που τοποθετήθηκε το ένα stub από το άλλο στα 40μ αλλά και στο
stub που εξομαλύνει την αντίσταση. Δυστυχώς πρέπει να το ξαναδούμε…
16/11/2015
Οι
SV1CQG,
SV1CIB,
SV1DPI πήγαν στο
σταθμό και ξανά
ασχολήθηκαν με τα
stubs.
Έγιναν
οι
απαραίτητες
διορθώσεις
και
τοποθετήθηκαν
επιτέλους
όλα.
Βρέθηκε επίσης ότι η
κυρίως
αιτία
της
παρενόχλησης από τα
40 στα 20μ, ήταν το
τροφοδοτικό
του
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ρότορα Emotator που γυρνάει την κεραία των 10μ. Όταν ο ρότορας είναι κλειστός η
παρεμβολή ελαχιστοποιείται. Στο παρελθόν είχαν βρεθεί ένοχοι τόσο ένα Ethernet
switch, όσο και μια IP κάμερα. Με την ευκαιρία έγινε η επέκταση του καλωδίου και
σεταρίστηκε η IP κάμερα και μπορεί κάποιος να ελέγχει το σταθμό τις ώρες που δε
λειτουργεί.
Τα stubs του SZ1A πλέον έχουν ως εξής:
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Στα 40μ έχει μπει και δεύτερο ίδιο STUB (λ/4 στα 40μ=7,01μ) για να έχουμε
μεγαλύτερη μείωση στα παρεμβολής στα 20μ αφού τα 20μ είναι ακριβώς η
αρμονική των 40μκαι αντιμετωπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η απόσταση
μεταξύ δυο ίδιων stubs, για να έχουμε τη μέγιστη απόρριψη πρέπει να είναι λ/24
(για τα 40μ και RG213 1,17μ).
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17/11/2015
Ο
SV1JMO, με τη
συνοδεία πολλών
φίλων, τράβηξε
βίντεο με το
εξακόπτερο με τις
νέες κεραίες του
σταθμού.
21/11/2015 Οι
SV1DPI SV1CQG
πήγαν στο σταθμό
και έγιναν οι
τελευταίες
εργασίες και
καθαριότητα στο
WC.
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26/11/2015 Οι SV1DPI SV1CQG SV1CIB SV1UK πήγαν για το τελευταίο μάζεμα πριν
το cq ww cw. Βρίσκουμε την κάθοδο που συνδέει τις beverage με το 2ο ράδιο με
φαγωμένο το μπλεντάζ! Αποκαθιστούμε τη βλάβη πρόχειρα. Ο SV1UK επισκευάζει
τη σόμπα.
27/11/2015 Μεταβαίνουμε (SV1DPJ, SV1CIB, SV2FWV, SV1DPI, SV1CQG) από το
πρωί της Παρασκευής στο σταθμό μαζί με τον Don G3XTT, διευθυντή του Αγγλικού
ραδιοερασιτεχνικού περιοδικού Practical Wireless. Αργότερα έρχεται ο Κλεάνθης
SV1JG (πρώτη φορά στο σταθμό) με το Στάθη SV5DKL. Λίγο μετά ο Μιχάλης
SV8GKE και ο Αντώνης SV1ENG. Νωρίς το βράδυ έρχονται οι SV1CQN, SV1BDO,
SV1SN, SV1CQK. Μαζί με τον SV1HLB είμαστε 15 άτομα στο φαγητό και κοιμόμαστε
13 άτομα στο σταθμό.
28-29/11/2015 Συμμετέχουμε
στην κατηγορία Μ2. Ο
SV1CIB φέρνει το ράδιό του,
ο SV1DPI ράδιο, ενισχυτή και
interface, ο SV1UK το
Microkeyer II, ο SV1JG έναν
ALPHA 99 και ο SV1ELF έναν
homemade
ενισχυτή.
Καταφέρνουμε να κάνουμε
8318
επαφές
και
12
εκατομμύρια πόντους. Το
ίντερνετ χάλασε από κεραυνό
την Παρασκευή το βράδυ και
την περνάμε πάλι με το 3G.
στην 1η σειρά:
SV1DPI,
SV1CQN,
SV1ENG. Στη
η
2 σειρά:
SV8GKE,
SV1DPJ,
SV1JG. Στην 3η
σειρά:
SV1CIB,
SV2FWV,
G3XTT,
SV5DKL
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29/11/2015 Μια έκπληξη πρώτου μεγέθους μας επιφυλάσσει η μέρα, αφού οι
SV2BFN, SV2DCD, SV2CLJ μας επισκέπτονται απροειδοποίητα, ντυμένοι τζιχαντιστές
και απαγάγουν τον SV5DKL! Μεγάλη πλάκα, ωραία έκπληξη. Το facebook παίρνει
φωτιά από το σχετικό βίντεο που τραβάει ο SV1CQG.

29/11/2015 Ο SV1HKH ανεβαίνει στον πύργο της 20άρας και τοποθετεί στην
κορυφή την Ελληνική σημαία, πάνω σε μπαμπού.
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29/11/2015 Οι SV1CQK, SY1ALH επιδιορθώνουν την κάθετη κεραία V-U και
τοποθετούν σε καλύτερη και μονιμότερη θέση το VU μηχάνημα.

1/12/2015 Ανακοινώνονται τα RAW scores του CQ WW RTTY. Σύμφωνα με τα σκορ
που έστειλε ο καθένας είμαστε στη 12η θέση στον κόσμο και 7οι στην Ευρώπη, στην
απαιτητικότατη κατηγορία Multi Single High Power. Έχουμε ξεπεράσει διάσημους
σταθμούς!
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01/12/2015 Ο Don G3XTT γυρνάει στην Αγγλία και γράφει στο Facebook: "Just back
from a great weekend with Western Greece Contest Club (callsign SZ1A) - these guys
know how to contest and have fun at the same time" ήτοι "Μόλις γύρισα από ένα
υπέροχο Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα με το Σύλλογο της Δυτικής Ελλάδας
(διακριτικό SZ1A) - αυτοί οι τύποι ξέρουν πώς να τρέχουν contest και να
διασκεδάζουν την ίδια στιγμή!" Παράλληλα κάνει την παρακάτω εικόνα,
τραβηγμένη στο σταθμό και στο φόντο να γράφει SZ1A, εικόνα προφίλ!!!

6/12/2015 Ανακοινώνονται τα RAW scores του CQ WW SSB. Σύμφωνα με τα σκορ
που έστειλε ο καθένας είμαστε στην 8η θέση στον κόσμο και 3 οι στην Ευρώπη, στην
κατηγορία Multi Single Low Power!
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5/12/2015 Το κινέζικο ραδιοερασιτεχνικό φόρουμ http://www.hellocq.net/
αναφέρεται στην πρόσφατη συμμετοχή μας στο CQWW CW.
10/12/2015 Στη σελίδα http://reversebeacon.blogspot.gr/2015/12/2015-cqww-cwstats-and-trivia.html δημοσιεύονται στατιστικά από το reverse beacon network
κατά τη διάρκεια του cq ww cw contest 2015. Στη λίστα με τους περισσότερο
σποταρισμένους από το δίκτυο των sdr σταθμών, είναι και ο SZ1A!!! Αλλά το
σπουδαιότερο είναι ότι μεταξύ των σταθμών αυτών, έχουμε τον 3ο καλύτερο μέσο
όρο σε σήμα προς θόρυβο!!! Αν συνυπολογίσουμε ότι δεν είχαμε τίποτα τεράστια
ρώσικα λίνεαρ, είναι μια καλή ένδειξη ότι οι κεραίες μας δουλεύουν καλά. Κι όταν
είναι homemade δικαιούσαι να είσαι περήφανος... Ένα μεγάλο ευχαριστώ αφενός
στο σχεδιαστή YU7EF και αφενός στον SV1BDO για την κατασκευή...
Most
Spotted Spots
Callsign

Mean S/N

9A1A

46523

56.1

K3LR

44116

53.3

WE3C

43788

43.2

W3LPL

40980

48.7

W2FU

40368

44.6

DF0HQ

39192

50.6

LZ9W

38291

53.4

NR4M

33496

49.5

PJ2T

28855

50.7

YT5A

28402

49.1

LY7A

26143

59.1

OL4A

24696

52.7

K1ZR

23831

37.7

LX7I

23708

52.8

SN8B

23514

54.7

N4WW

23349

49.3

AA2A

23092

48.6

OL3Z

21601

48.8

P40L

20872

52.8

LY2W

20105

53.7

W9SN

19881

50.1

DR5N

19635

57.3

HG7T

19209

56.6

HG1S

19207

54.0

PJ4A

19042

54.2

DR4A

19024

48.7

JA3YBK

18436

57.6

UT7E

18382

54.2
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ED1R

17909

58.3

LZ5R

17679

51.6

G5W

17391

53.1

K9CT

17290

54.2

CR3L

17030

58.6

DL1A

16765

55.1

HB9CA

16643

60.2

RW0A

16258

63.1

K0DQ

16108

47.9

LZ7A

15942

57.5

KH6J

15812

47.8

SZ1A

15776

58.8

NQ4I

15037

50.4

EF8U

14762

46.8

PA4O

14599

55.5

DL0GL

14477

58.6

RT4F

14438

51.8

N5DX

14284

58.0

RT6A

14148

59.6

LY4A

13903

52.2

VE3EJ

13825

54.7

HG6N

13821

53.9
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12/12/2015 Ανακοινώνονται τα RAW scores του CQ WW CW. Σύμφωνα με τα σκορ
που έστειλε ο καθένας είμαστε στην 25η θέση στον κόσμο και 13οι στην Ευρώπη,
στην κατηγορία Multi 2! Εκπληκτικό σκορ για τα Ελληνικά δεδομένα.
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19/12/2015 Οι SV1BDO, SV1CIB, SV1DPI, SV1JMC και ο SWL Σωτήρης Μουτόπουλος
(αναμένει το διακριτικό του) συμμετέχουν στο OK RTTY στην κατηγορία MS με το
διακριτικό SX90IARU τιμώντας τα 90 χρόνια από την ίδρυση της Διεθνούς Ένωσης
Ραδιοερασιτεχνών (IARU). Η συμμετοχή έχει κυρίως εκπαιδευτικό σκοπό αφού
έχουμε προσκαλέσει κι άλλους. Τελικά από τους «άπειρους» έρχονται μόνο οι
SV1JMC και ο Σωτήρης. Πάλι καλά… Ομάδα υποστήριξης και πάλι οι SV1CQK,
SV1CQG, ενώ κάποια στιγμή έρχεται για παρέα και ο SV1RRP. Κάνουμε 972 επαφές,
172 Mults + 113 OK και συνολικά 711.930 πόντους κάτω από κακές συνθήκες
διάδοσης.

19/12/2015 Ο SV1CQK τοποθετεί ντουλάπι πάνω από τον πάγκο, το οποίο πρόκειται
να φιλοξενήσει πιάτα και ποτήρια…
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2016
3/1/2016 Οι SV1DPJ, SV1DPI, SV1CIB περνάνε την Κυριακή τους στο σταθμό
κάνοντας CQ σε διάφορες μπάντες. Παράλληλα τοποθετούν interface κατασκευής
SV1ELF στο Kenwood 950sdx και σετάρουν και τα προγράμματα, ώστε το kenwood
να έχει το δικό του interface για cw και ψηφιακά. Μέχρι τώρα προσαρμόζαμε
διάφορα interface μελών. Το interface ως προς το cw, βασίζεται σε arduino που
προσομοιώνει ένα winkey! Ως προς το RTTY μέρος, έγινε με optocouplers και
μετασχηματιστάκια 1:1.
8/1/2016 Βγήκαν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του ΟΚ RTTY Contest του 2015.
Ο SZ1A έλαβε μέρος με το διακριτικό SX90IARU και είναι 2ος παγκοσμίως! Είναι
κρίμα γιατί η πρώτη θέση χάθηκε "άδικα", αφού πολλές από τις επαφές μας ήταν
μοναδικές (δεν εμφανίστηκαν σε άλλα log και δεν έστειλαν κιόλας) και
αφαιρέθηκαν από το τελικό σκορ. Για την ακρίβεια αφαιρέθηκαν 190 σε μας και 70
στους Εσθονούς που τερμάτισαν τελικά πρώτοι. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, αυτοί
είναι οι κανονισμοί. Άντε και του χρόνου πρώτοι... Συγχαρητήρια ιδιαίτερα στο νέο
αίμα που για πρώτη φορά συμμετείχε σε διαγωνισμό: το Σωτήρη Μουτόπουλο που
συμμετείχε πρώτη φορά σε contest αλλά και τον SV1JMC που έκανε τις πρώτες
επαφές του στο RTTY.
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08/01/2016 Δημοσίευση άρθρου του SV1DPI στο SV νέα 155 για το CQ WW CW
2015
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9/1/2016 Δημοσιεύεται στο http://www.sz1a.org/index.php/el/genika/231-2 άρθρο
του SV1ELF σχετικά με την κατασκευή του διακόπτη για την διανομή των beverages
στα δύο ράδια. Το άρθρο στέλνεται για δημοσίευση και στο SV-νέα
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15/1/2016
 Ο SV1JMC με τους SV1CQG, SV1CIB επισκέπτονται το σταθμό, προκειμένου
να εξετάσουν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στον πύργο της 40άρας. Το
κινητό κομμάτι δείχνει να μπλοκάρει και να μην κατεβαίνει με την ευκολία
που γίνονταν αρχικά. Ο Βασίλης διαπιστώνει ότι έχει στραβώσει λίγο
(πιθανώς αφήσαμε πολύ μικρά κενά κατά την κατασκευή ή έπρεπε να
βάλουμε πιο μεγάλης διατομής σωλήνες) και προτείνει να γρασαριστεί και
παράλληλα να έχουμε ένα σκοινί που να κρέμεται από κάτω, ώστε με λίγο
τράβηγμα να τον βοηθάμε…
 Ο SV1CIB τοποθετεί usb interface για cat control στο Kenwood 950sdx, που
παραγγείλαμε από το ebay.
17/1/2016 O SV1HKH με το Στάθη πάει στο σταθμό και βρίσκει, μετά από δυνατό
άνεμο, τις παρακάτω βλάβες:
 Οι βίδες που στηρίζουν το ρότορα της 15άρας (hygain hamIV) έχουν κοπεί
και η κεραία ίσα ίσα που κρατιέται. Επίσης το λάστιχο που είχαμε από κάτω,
χάλασε και ίσως τι μικρό κενό που δημιουργήθηκε, «βοήθησε» στο να
κοπούν οι βίδες. Έτσι έβγαλε το ρότορα προκειμένου να επισκευασθεί.
Επίσης από τις γύρες, που έφερε η κεραία από τον αέρα, χάλασε και λίγο η
κάθοδος.
 Η κεντρική (περαστή) βίδα στο ρότορα της 20άρας, κόπηκε. Επίσης ξεβίδωσε
και η μία από τις βίδες που κράταγαν το μαστ.
 Επίσης διαπιστώθηκε ότι ο βόθρος βούλωσε. Πιθανότατα έπεσε ο ένας
τοίχος (αυτός προς το κτίριο)
22/1/2016 Διοργανώνουμε λαχειοφόρο για την ενίσχυση του σταθμού. Ο κάθε
λαχνός κοστίζει 2,5€ και τυπώνουμε συνολικά 1000. Ο νικητής θα πάρει 500€ και θα
βγει με τα 3 τελευταία ψηφία της κλήρωσης του λαϊκού λαχείου, την 15 η Μαρτίου
2016. Σκοπός είναι να συγκεντρώσουμε χρήματα για την αγορά 2 ου ενισχυτή (που
θα έχει τη θέση του 1ου ).
24/1/2016
 Ο SV1UK αναλαμβάνει και βρίσκει καινούριες βίδες (φτιαχτές) για το ρότορα
της 15άρας, καθώς και γκρόβερ (δεν είχε παλιότερα). Ο SV1DPI τοποθετεί τα
καλώδια. Φτιάχνουμε μπαλούν με σπείρες για τη 15άρα, και
επιδιορθώνουμε με μονωτική τη γδαρμένη κάθοδο (προσωρινά).
Μελλοντικά θα την αλλάξουμε.
 Τοποθετούμε βάση με ανεμιστήρα στο λάπτοπ HP που έχουμε στον 3ο
σταθμό (Kenwood 850)
 Ο SV1HKH επανατοποθετεί το ρότορα στη 15άρα και την κάθοδο. Το ένα U
που πιάνει το ρότορα με το μαστ, σπάει. Οι SV1UK, SV1CQG, SWL Στάθης
βοηθούν από εδάφους.
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Ο
SWL
Στάθης
ασχολείται
με
την
επισκευή του βόθρου.
Για το σκοπό αυτό
τοποθετεί νέα σωλήνα
που ενώνει το WC με
τον
εναπομείνοντα
βόθρο. Μένει να μπει
ένα Ταυ και μία
συστολή.
.



Η κεραία των 20 μέτρων
και
εξαιτίας
της
σπασμένης βίδας, έχει
γυρίσει από τον αέρα
και κοιτάει ανάποδα και
ο ρότορας δεν δείχνει
σωστά.
Ο
SV1HKH
ανεβαίνει στον πύργο
και τη διορθώνει ώστε
να δείχνει σωστά. Η
σπασμένη περαστή βίδα
δεν είναι δυνατό να
αλλαχθεί με ένα άτομο και
δεν αντικαταστάθηκε (προς το παρόν).

29/1/2016 Καινούριο, ακόμη καλύτερο βίντεο για το σταθμό από τον SV1JMO. Δείτε
το https://vimeo.com/153504800
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30/1/2016 Συμμετείχαμε στο Βέλγικο contest UBA SSB.
Χειριστές ήταν οι SV1BDO, SV1CIB, SV1JMC, SV1RRX,
SV1DPI, SV1JMO. Βοηθητικοί (όπως σχεδόν πάντα) οι
SV1CQK, SV1UK, SV1CQG και η SV1DPU. Όλα πήγαν μια
χαρά (ο Σωτήρης μαγείρεψε κανονικά!) εκτός της
διάδοσης. Επίσης το Writelog δεν έβγαζε κανονικά τα
multipliers και μας δυσκόλεψε. Συν ότι δεν έβγαζε και
cabrillo στο τέλος (χρησιμοποιήσαμε το contest log
checker
για
τη
μετατροπή
http://www.contestlogchecker.com/ ). Κάναμε τελικά
851 επαφές (μαζί με τα dupes) και πετύχαμε 528.903
πόντους. Πρώτο SSB contest για το Σωτήρη SV1RRX, που
ξενύχτησε αγόγγυστα με πολύ χαμηλούς ρυθμούς...
1/2/2016 Ήρθε το βραβείο για την περσινή συμμετοχή μας στο ARRL ROUNDUP
2015. 1οι στην Ελλάδα και 6οι στον κόσμο. Χειριστές οι SV1BDO, SV1CIB,
SV1DPI,SV1SN.

7/2/2016 Οι SWL Στάθης και SV1HKH τελειώνουν με την επισκευή του βόθρου
11/2/2016 Οι SY1BCL και SV1CQG μεταφέρουν μια ηλεκτρική κουζίνα, δώρο του
SV1CQR στο σταθμό.
12/2/2016 Ο SV1CQK επισκευάζει και τοποθετεί την ηλεκτρική κουζίνα στη θέση της
παλιάς. Επίσης με τις ντουλάπες δημιουργούμε ένα χώρο όπου τοποθετούμε
μόνιμα τα δύο ράντσα, έχοντας πλέον ένα ακόμη δωμάτιο. Σύνολο τοποθετημένω
μόνιμα πλέον κρεβατιών: επτά (7)
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13-14/2/2016 CQ WPX RTTY Contest. Οι SV1BDO, SV1CIB, SV1JG, SV1JMC, SV1JMO,
SV1DPI συμμετέχουν στο διαγωνισμό, στην κατηγορία Multi 2. Χρησιμοποιούν 2
ράδια μόνο (icom 756 και
kenwood
950).
Νέο
Πανελλήνιο ρεκόρ (το
παλιό πάλι διμό μας).
Βοηθοί και επισκέπτες οι
SV1CQK, SV1CQG, SV1SN,
SV1RRX, SV1HKR, SV1UK,
SV1CQR. Η κεραία των
15μ έχει φύγει από τη
θέση της και ο ρότορας
δείχνει
+45
μοίρες.
Προφανώς λόγω του σπασμένου U κατά την τοποθέτηση. Πρέπει να τη
διορθώσουμε. Αναλυτικά το σκορ
16/2/2016 Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του CQ WW RTTY. Είμαστε πρώτοι
στην Ελλάδα με νέο Πανελλήνιο ρεκόρ, 6οι στην Ευρώπη και 11οι στον κόσμο. Τελικό
σκορ 3,668,326
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20-21/2/2016 Οι SV1DPJ SV1CIB συμμετέχουν στο ARRL CW Contest. Καταφέρνουν
να κάνουν σχεδόν 1500 επαφές με Αμερική-Καναδά και περίπου 930 χιλιάδες
πόντους… Well done boys… Το μόνο κακό είναι ότι ξαναβούλωσε ο βόθρος…

21/2/2016 Εν μέσω του contest, το πρωί του Σαββάτου, οι SV1DPI, SV1DPJ, SV1CIB
τοποθετούν μία κεραία Lazy-V για τα 30μ στον πύργο της 10μετρικής. Η κεραία αυτή
είναι στην ουσία ένα σχεδόν κάθετο δίπολο με δύο σκέλη των 7,05μ. σε διάταξη V
όμως. Η κεραία είναι έμπνευσης Luc ON4IA, ο οποίος μας την πρότεινε για τα 80μ
(απαιτεί 24 μέτρα ιστό για τη στήριξή της). Την κάναμε για τα 30μ για δοκιμή και
βλέπουμε…

23/2/2016 Ο Jimmy Λαμπρακόπουλος (αδελφός του SV1HKH) δωρίζει στο σταθμό
220€ και μπαίνει στο πάνθεον των μεγάλων χορηγών του σταθμού!

97

25/2/2016 Δημοσιεύονται τα ακατέργαστα scores για το cq wpx rtty 2016, που
συμμετείχαμε στην κατηγορία Μ2. Είμαστε 4οι στον κόσμο, 3οι στην Ευρώπη.
Αναμένουμε τα τελικά αποτελέσματα…

13/3/2016 Μαθαίνουμε τα αποτελέσματα του JARTS RTTY 2015. Είχαμε
συμμετάσχει
με
το
διακριτικό
SX3B από το
σταθμό
SZ1A.
Είμαστε 3οι
στον
κόσμο!!
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13/3/2016 Ο SV1HKH αντικαθιστά το χαλασμένο U στην κεραία των 15μ αλλά ΔΕΝ
αποκαθιστά τη διεύθυνσή της, έτσι ώστε όπου κοιτάζει να δείχνει και ο ρότορας.
Αυτό θα γίνει άλλη φορά
25/3/2016 Ομάδα χειριστών και μελών του SZ1A, αποτελούμενη από τους SV1DPI,
SV1DPJ, SV1BDO, SV1ELF, SV1HKH, πάει στην Ιεράπετρα Κρήτης μετά από
πρόσκληση τη ομάδας SX9C και από το shack του SV9FBG και με το διακριτικό SX9C
συμμετέχουν στο CQ WPX SSB στην κατηγορία Multi Multi. Μαζί με μας είναι και οι
J42T.

από αριστερά προς τα δεξιά όρθιοι: SV1DPI, IK0EFR, SV2BFN, SV5DKL, SV9RGI, SV2DSJ, SV9FBG,
SV1ELF, SV1BDO, SV2CLJ, SV2DCD και καθιστοί: SV1DPJ, SV1JG, SV1GE, SV2BXZ, SV1HKH
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30/3/2016 Παραλαμβάνουμε το βραβείο για το διαγωνισμό OK RTTY του
Δεκεμβρίου 2015, όπου με το διακριτικό SX90IARU είμαστε 2οι στον κόσμο.
Συγχαρητήρια σε όλους!

2-3/4/2016 Συμμετέχουμε στο EA RTTY contest στην κατηγορία Multi. Χειριστές οι
SV1RRX, SV1JMC, SV1CIB, SV1DPI, SV1BDO, SV1CQK. Καταφέρνουμε 708 επαφές και
322.664 πόντους

από αριστερά προς τα δεξιά SV1CQG, SV1CQK, SV1CIB, SV1DPI
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6/4/2016 Με τα
χρήματα
της
λαχειοφόρου
αλλά και αυτών
από τη δωρεά
του Zorro JH1AJT
αγοράζουμε έναν
ενισχυτή
ΟΜ
Power 2000HF.
Τον πουλάει ως
μεταχειρισμένο η
OM Power, η
οποία
δίνει
εγγύηση για ένα
χρόνο.
Τον
προσφέρει στην ΕΡΔΕ, αναγνωρίζοντας το έργο μας, στην τιμή των 2000 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών. Ο ενισχυτής φτάνει στις 6 Απριλίου 2016
στο Αγρίνιο και το ίδιο απόγευμα, οι SV1JMC, SV1CIB, SV1DPI πάμε στο σταθμό
όπου τον τοποθετούμε και τον δοκιμάζουμε. Η πρώτη εντύπωση άκρως θετική!
9-10/4/2016
Συμμετέχουμε
στο
OK/OM SSB Contest.
Χειριστές οι SV1CIB,
SV1DPI,
SV1BDO,SV1RRX,
SV1DPJ. Χάσαμε 3
ώρες στην αρχή του
διαγωνισμού διότι δεν
έπαιζε
ούτε
το
writelog, ούτε
το
n1mm+ σύμφωνα με
τους κανονισμούς του
διαγωνισμού. Τελικά
παίξαμε με το wintest
το οποίο έπαιζε μια
χαρά. Γι’ αυτές τις 3
πρώτες ώρες, ο SV1CIB
συμμετείχε στο JIDX
CW Contest. Όλο το
SSB το τρέξαμε με το
Kenwood 950 και τον
καινούριο
ενισχυτή
που
ήταν
μια
απόλαυση.
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16/4/2016 Οι SV1CIB, SV1DPI πάνε στο σταθμό κάνοντας λίγες εργασίες μεταξύ των
οποίων τοποθέτηση της καθόδου για τα 30μ. Επίσης ο SV1DPI δωρίζει ένα keyer
w5xd, κλπ.

17/4/2016 Οι SV1CIB, SV1DPI, SY1BCS, SWL Στάθης Αναστασιάδης και ο SWL
Κώστας Σταμούλης πάμε στο σταθμό ώστε να καταλήξουμε, μετρήσουμε και να
υπολογίσουμε το κόστος ανακαίνισης του σταθμού σε ξενοδοχειακή υποστήριξη
αλλά και ως προς το χώρο του shack. Η τελική πρόταση, αφού αξιολογήθηκαν
κόστος, δυσκολία κατασκευής και κέρδη, είναι βασισμένη σε μια ιδέα του SV1SN κι
έχει ως εξής:
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19/4/2016 Οι SV1DPI και Στάθης Αναστασιάδης πάνες στο σταθμό με σκοπό την
ανακαίνιση της κουζίνας. Ο Στάθης επιλαμβάνεται και αλλάζει τον πάγκο και τη
θέση του νεροχύτη ώστε να είναι πιο βολικός. Παράλληλα παίρνει τα μέτρα για
πορτάκια. Επίσης τοποθετούμε θήκες προστασίας στους δυο ενισχυτές, προσφορά
του SVJMC.

20/4/2016 O SV1JMO κάνει φορμά στον υπολογιστή του Icom που είχε διάφορα
θέματα (μεταξύ των οποίων ότι δεν αποκωδικοποιούσε καλά RTTY μετά από χρήση
ωρών) και τον ελέγχει για πιθανές δυσλειτουργίες. Φαίνεται να δουλεύει καλά,
εκτός του ότι είναι λίγο αργός.
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22/4/2016 Το καλύτερο contest που τρέξαμε από το SZ1A είχε και ευτυχή κατάληξη
αφού 1)πήραμε ακόμη καλύτερη θέση από τα προσωρινά αποτελέσματα (10οι στην
Ευρώπη - 22οι στον κόσμο) 2)περάσαμε τα 10 εκατομμύρια (σκορ ταμπού) 3)έχουμε
το Πανελλήνιο ρεκόρ 4)είμαστε 11οι στον κόσμο και 4οι στην Ευρώπη σε QSO (άρα
σε pileup-ευχαρίστηση δε διαφέρουμε πολύ από άλλους). Για την ιστορία χειριστές
ήταν οι SV1DPJ SV2FWV G3XTT SV5DKL SV1JG SV1ENG SV1DPI SV1CQN SV1CIB
SV8GKE αλλά είναι κρίμα να μη μνημονεύσουμε και τους πολλούς βοηθούς με
πρώτον τον SV1BDO και πίσω του τους SV1UK, SV1CQG και όλους τους υπόλοιπους,
καθώς και την πειρατική επίθεση των J42T και τελικά την αδελφοποίηση...
Αναλυτικά το τότε άρθρο http://www.sz1a.org/index.php/el/11-news/230-cq-wwcw-2015

23-24/4/2016 SP DX RTTY Contest. Ο SV1BDO πήρε μέρος ως SZ1A στο 24ωρο SPDX
RTTY Contest. Ο αρχικός
σχεδιασμός ήταν να τρέξει
σαν SO2R (Single Operator,
2 Radios). Τελικά πήρε
μέρος σαν απλός χειριστής
με ένα ράδιο, καθώς
παρουσιάστηκαν
αρκετά
προβλήματα RFI μέσα στο
SHACK όταν μετακινήθηκαν
κάποια καλώδια. Τελικά,
έκανε 953 επαφές & 6
εκατομμύρια πόντους.
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23/4/2016 Οι SV1DPI SV1UK SV1CQG
SV1CIB έβαλαν πορτάκια στην
κουζίνα του σταθμού. Βάφτηκε ο
νέος πάγκος μετά τη μετατροπή. Για
να μπει το πλυντήριο πιάτων στη νέα
του θέση χρειάστηκε κι έγινε μια
μικρή τροποποίηση της αποχέτευσης
του νεροχύτη. Μένει λίγη δουλειά
στη ρύθμιση των πορτών.

7/5/2016
Οι
SV1CIB,
SV1DPI
εγκαθιστούν
προγράμματα
και
σετάρουν τον υπολογιστή του Icom
που είχαμε πρόσφατα φορμάρει.

11/5/2016
Εκδίδονται
τα
οριστικά
αποτελέσματα
για
το
διαγωνισμό
EA
RTTY
Contest
2016
και
κερδίζουμε την 3η
θέση στον κόσμο.
Χειριστές ήταν οι
SV1RRX, SV1JMC,
SV1CIB, SV1DPI,
SV1BDO, SV1CQK.
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11/5/2016 Μπορεί ο 2ος στόχος (σκορ πάνω από 10 εκατομμύρια) να μην
επιτεύχθηκε τελικά, αλλά σίγουρα είμαστε ικανοποιημένοι από την 3η θέση στην
Ευρώπη και 4η στον κόσμο στο CQ WPX RTTY!!! Θυμίζω ότι χειριστές ήταν οι
SV1BDO, SV1CIB, SV1DPI, SV1JG, SV1JMC, SV1JMO... Θέλει λίγο ακόμη για την
κορυφή αλλά και τόσο πολύ ακόμη...

19/5/2016 Προετοιμασίες για το CQ WPX CW. Οι SV1CIB, SV1CQG, SV1DPI πήγαν
και έκαναν τις ακόλουθες εργασίες:
1. τακτοποίησαν καλώδια και μηχανήματα
2. επαναπρογραμματίστηκε τοkeyer arduino ώστε να είναι συμβατό και με το
writelog
3. κόπηκαν τα χορτάρια στο προαύλιο του σχολείου
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20/5/2016 Ήρθε το βραβείο από
τη συμμετοχή μας, ως πρώτοι
στην Ελλάδα, στο ALL ASIA CW
Contest τον Ιούνιο του 2015 με
χειριστές τους SV1DPJSV1CIB,
SV1DPI,
SV1CQN,
SV1CQG,
SV1CQK, SV1HKH

22/05/2016 Συνέχεια προετοιμασίας για το contest και όχι μόνο. Οι SV1HKH,
SV1RRX, SV1DPI, SV1CIB, SV1CQK και SY1AYI πήγαν στο σταθμό και:
1. τοποθετήθηκαν πόμολα και άλλες μικρολεπτομέρειες στα ντουλάπια της
κουζίνας
2. καθαρίστηκαν επιμελώς τα ντουλάπια, καθαρίστηκαν και τακτοποιήθηκαν
τα πράγματα μέσα στα ντουλάπια
3. τακτοποιήθηκαν τα διάφορα κομμάτια καθόδου
4. αλλάχτηκε η κάθοδος στην κεραία των 10μ
5. διορθώθηκε η κεραία των 15μ που κοίταζε αλλού σε σχέση με το ρότορα.
6. Σηματοδοτήθηκαν οι κάθοδοι εντός του shack και, όπου χρειάζονταν,
μπήκαν καινούρια κομμάτια.
7. Κολλήθηκαν μερικοί κοννέκτορες.
8. Καθαρίστηκε και τακτοποιήθηκε ο πάγκος εργασίας του shack
9. Άνοιξε το αυλάκι και μπήκε στη γη η σωλήνα με την κάθοδο των 40μ.
10. Μετρήθηκαν και καταγράφηκαν τα υλικά για να μπει αυτόματο πότισμα.
11. καθαρίστηκε και φυτεύτηκε με εποχιακά λουλούδια, το παρτέρι έμπροσθεν
του σχολείου.
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27-29/5/2016 Συμμετέχουμε στο CQ WPX Contest CW στην κατηγορία Μ2.
Μαζεύεται μεγάλη ομάδα, η καλύτερη που θα μπορούσε να μαζευτεί στην Ελλάδα,
αποτελούμενη
από
τους:
SV1DPJ,
SV2FWV,
SV1CIB,
SV1CQN,
SV1DPI,
SV8GKE,
SV4FFL, SV1JG,
SV5DKL, LZ1JZ,
SV1BJW. Μαζί
και
οι
SV1BDO,
SV1CQK,
SV1CQG,
SV1UK,
SV1HKH
ως
ομάδα
υποστήριξης.
Ψήνουμε αρνί και γενικώς περνάμε υπέροχα. Πρώτη φορά στο σταθμό για τους
SV4FFL, SV1BJW, LZ1JZ.
από αριστερά προς τα δεξιά:
SV8GKE, SV1DPJ, SV1DPI, SV2FWV, SV1CQN, SV1JG, SV1CIB, LZ1JZ, SV5DKL, SV1BJW

28/5/2016 O SV1VS δωρίζει δύο κεραίες Quad 6 στοιχείων για τα 6 μέτρα.
Τοποθετούμε (SV1KYX, SV1HLB, SV1HKH, SV1DPI, SV1JG, SV1CQK) πρόχειρα την μία
από τις δύο, κι έτσι ο σταθμός αποκτά κεραία για τα 6 μέτρα.
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18-19/06/2016
Οι
SV1DPJ,
SV1CIB
συμμετέχουν
στο
διαγωνισμό All Asia CW
στην κατηγορία MS HP.
Καταφέρνουν
880
επαφές με Ασιατικούς
σταθμούς και σκορ
392.200 πόντους.

19/6/2016 Ο SY1AYI τοποθετεί μια βρύση στον ευκάλυπτο δίπλα στην είσοδο και το
λάστιχο για το αυτόματο πότισμα (τις συσκευές είχε δωρίσει ο SV1DPJ
20/6/2016 Το καλό μας Icom 756 pro II μετά από χρόνια αξιόπιστης λειτουργίας
έβγαλε πρόβλημα. Πιο συγκεκριμένα στα 6μ και στα 10μ εμφανίζει στάσιμα.
Λειτουργεί κανονικά στις άλλες μπάντες. Ο SV1DPJ το πήρε για να το δώσει για
επισκευή. Επίσης, από λάθος χειρισμό, κάηκε το bandpass των 15μ. O SV1DPP
ανέλαβε να το επισκευάσει.
22/6/2016
Ο
SV1DPI
μετέφρασε
τις
οδηγίες
συντονισμού του OM Power
2000HF στα Ελληνικά, ώστε
να είναι εύκολος σε όλους ο
συντονισμός του.
17/7/2016 Ήρθε το βραβείο
για το UBA SSB 2016 που
συμμετείχαμε
τέλος
Ιανουαρίου (χειριστές οι
SV1BDO, SV1CIB, SV1JMC,
SV1RRX, SV1DPI, SV1JMO). 3οι
στον κόσμο…

109

18/07/2016 Δημοσίευση άρθρου του SV1DPI στο SV Νέα 158 για το CQ WPX CW
Contest 2016.
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19/7/2016 Ο SV1DPP επισκεύασε το φίλτρο των 15μ!
24/7/2016 Μια υπέροχη βραδιά στο σταθμό για μερικά μέλη του SZ1A με φαί και
πολλές μπύρες. Μεταξύ άλλων οι SV1HKH, SV1CQK, SV1RRX. Επίσης ανάμεσα και
λίγο CQ…
17/8/2016 Ο SV1DPI παραλαμβάνει από το Μάριο SV1IYQ το επισκευασμένο Icom
756 Pro II. Είχε μια βλάβη στη γέφυρα στασίμων και έβλεπε στάσιμα στα 10μ και
στα 6μ, ενώ δεν υπήρχαν. Το πρόβλημα μάλλον δημιουργήθηκε από το πάτημα στα
6μ!!!
19/08/2016 Μετά από καιρό επισκεφθήκαμε το σταθμό. Η κεραία των 40μ έχει
στραβωμένα τα άκρα του ρεφλέκτορα, προφανώς από τον αέρα. Επίσης τη
βρίσκουμε να κοιτάζει προς το νότο και να έχουν ξεσφίξει τα μπράτσα του ρότορα
που κρατάνε το mast με αποτέλεσμα ο ρότορας να μην γυρίζει. Ευτυχώς οι SV1RLC
και SY1BCS έρχονται επειγόντως στο σταθμό το βράδυ της Παρασκευής. Ο Νίκος
SY1BCS ανεβαίνει στον πύργο και σφίγγει το ρότορα. Έτσι η κεραία γυρίζει ξανά. Δεν
είναι δυνατόν να εκτιμηθεί πόσο επηρεάστηκε η κεραία από το στράβωμα των
άκρων αλλά φαίνεται να παίζει μια χαρά από πλευράς στασίμων. Το κακό είναι ότι
κατά το ανέβασμα του πύργου ζορίστηκε και κόπηκε το συρματόσχοινο που κρατάει
το τρίτο κομμάτι του πύργου κι έτσι ανεβαίνει το μέγιστο στα 17 μέτρα.
20-21/08/2016 Παίρνουμε μέρος στο
SARTG RTTY Contest στην κατηγορία
Multi Single. Πρώτη φορά ως χειριστής ο
Θοδωρής SV1EJD (είχε ξαναέρθει ως
επισκέπτης στο CQ WPX CW). Επίσης
μας επισκέπτονται οι SV1RK και μας
διδάσκει πώς συντονίζουμε τον ΟΜ,
SV1CQG, SV1CQR, SV1HKH, SV1HKZ.
Μέχρι τώρα τον συντονίζαμε λάθος κι
επιτέλους ο ΟΜ δουλεύει τέλεια. Στο
τέλος του διαγωνισμού μετράμε 908
επαφές, 199 Multipliers και τελικό σκορ
2.005.920 βαθμούς. Χειριστές του
σταθμού ήταν οι SV1DPI, SV1EJD,
SV1BDO.
25/08/2016 H OM μας έστειλε μια
καινούρια λυχνία GU84B μετά τα
παράπονά μας ότι ο ΟΜ δε δουλεύει
πάντα σωστά αλλά μερικές φορές κόβει βγάζοντας μήνυμα λάθους.
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30/08/2016 Μας επισκέπτεται στο σταθμό ο Tommy Horozakis VK2IR από την
Αυστραλία, ο οποίος χειρίζει κιόλας από το σταθμό ως SV0XBF. Γαρδούμπες,
κοκορέτσια
και
σουβλιμάδες
συνόδεψαν την
τελετή υποδοχής!
Ήταν
εκεί
οι
SV1HKH, SV1BDO,
SV1DPI, SV1RLC,
SV1CQG, SY1BCN
και
ο
Πάνος
Σταμάτης.
Ο
Αναστάσης
(Tommy)
κοιμήθηκε
το
βράδυ
στο
σταθμό…
07/09/2016
Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα του OK-OM SSB Contest του 2016. Είμαστε 1οι μεταξύ
των Ευρωπαϊκών σταθμών (στην ουσία και 1 οι στον κόσμο) στην κατηγορία MS,
παρότι χάσαμε 3 ώρες στην αρχή του διαγωνισμού! Χειριστές οι SV1CIB, SV1DPI,
SV1BDO, SV1RRX, SV1DPJ.
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10/09/2016 άρθρο του SV1EJD για το SARTG RTTY Contest 2016 στο SV Νέα 159
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17/09/2016 Oμάδα, αποτελούμενη από τους SV1DPI, SV1CIB, SV1CQG, SV1HKH,
SY1BCS, SV1RRO και τον φίλο του??, κατέβασε την κεραία των 40μ, προκειμένου να
την ισάξει (τα άκρα του ρεφλέκτορα είχαν στραβώσει) και να αλλαχθεί το boom. Για
το ίσαγμα είχαμε αγοράσει Φ12 αλουμίνια για να βάλουμε αντί για τα 1/2" που
είχαν στραβώσει. Δυστυχώς όταν σφίξαμε το σφιγκτήρα δεν έσφιγγε αρκετά. Έτσι
ισάξαμε τα ίδια (1/2”) τα οποία φαίνονταν και πιο γερά και τα γυρίσαμε ανάποδα,
με αποτέλεσμα η όποια στραβωμάρα τους να μη φαίνεται καθόλου. Επίσης
μετρήσαμε το παλιό boom και ήταν 652 εκ, ενώ το μάνιουαλ το έδινε 668 εκ. (η
απόσταση είναι ανάμεσα στα στοιχεία και όχι από το κέντρο τους, όπως τη δείχνει
και το manual - αυτό που μετράμε συνήθως από κέντρο στοιχείου σε κέντρο
δηλαδή, είναι 672 εκ.). Το καινούριο boom που βάλαμε είναι μεγαλύτερο (Φ60Χ3)
και έχει ενίσχυση στη μέση (εσωτερικά) ένα αλουμινένιο σωλήνα μήκους 1,5
μέτρου Φ55Χ2,5 τορναρισμένου για να χωράει. Φαίνεται πολύ γερό. Επίσης
αλλάξαμε με νέες, τις πλάκες στήριξης των στοιχείων (αλουμινένιες) και για boom
plate χρησιμοποιήσαμε μια γαλβανισμένη πλάκα πάχους 3χιλ και διαστάσεων
20Χ30 εκ.
18/09/2016 Ομάδα από τους SV1CIB, SV1CQG, SV1HKH, SV1RRO και SV1UK πήγαν
ξανά την Κυριακή και συναρμολόγησαν την κεραία και την ανέβασαν στον πύργο.
Τα στάσιμα είναι 1,2 στο μεγαλύτερο τμήμα της μπάντας και φτάνουν μέχρι 1,4
κοντά στο 7200. Αρκετά λιγότερα από πριν που έφταναν ως και 1,8 στο άκρο.
Δείχνει να έχει καλύτερη συμπεριφορά, κάτι που θα εκτιμήσουμε και στα προσεχή
contest.
Το πάνω τμήμα
του πύργου της
40άρας
δυστυχώς δεν
επιδιορθώθηκε
κι
έτσι
ανεβαίνει γύρω
στα 17μ αυτή
τη
στιγμή.
Επίσης δεν έχει
μπει για το
προσεχές
contest
η
κάθετη για τα
80μ (ακόμα οι
τρύπες
πρόεδρε!!).
Επίσης
δεν
αποκαταστάθηκε η λειτουργία του διπόλου για τα 160μ, το οποίο μπλέχτηκε στα
κλαδιά κατά το κατέβασμά του προκειμένου να μην εμποδίζεται το
ανεβοκατέβασμα της 40άρας.
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23/09/2016 Μεταβήκαμε στο σταθμό την Παρασκευή για το CQ WW RTTY. Βρήκαμε
τσουρουφλισμένο, από τους κεραυνούς που είχαν πλήξει την περιοχή 1-2 βδομάδες
πριν, το PW1. Δεν είχε κεραίες πάνω φυσικά (πάντα βγαίνουν), αλλά το γεγονός ότι
ήταν στην πρίζα κλειστός, αρκούσε. Μαζί κάηκε και το ένα ψυγείο (το ΕΒΓΑ)
Επίσης από τους κεραυνούς ξανακάηκε το μόντεμ από το ίντερνετ. Ο ΟΤΕ το
αντικατέστησε και υπάρχει πάλι ίντερνετ στον πατέρα του SV1HKH. Δυστυχώς κάηκε
και το bridge που ήταν εκεί. Το άλλο του σταθμού δουλεύει μια χαρά.
Βρήκαμε κομμένο από την κακοκαιρία το δίπολο των 80μ. Η βλάβη
αποκαταστάθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.
Αντικαταστάθηκε η λυχνία του ΟΜ με την καινούρια που έστειλε η εταιρεία (εντός
εγγύησης) από τον SV1ELF. Ο ενισχυτής δούλεψε χωρίς κανένα πρόβλημα όλο το ΣΚ.
Αποκαταστάθηκε από τον CQK η κάθοδος από τον διακόπτη των beverage στο
kenwood 950, που είχε κοπεί.
Ο ELF σύνδεσε τα κουτάκια στο 950 ώστε να μπορεί να γίνει χρήση των κεραιών RX.
Επίσης ξαναμπήκε η Γιαπωνέζα beverage που είχε βγει, από τους SV1ELF, SV1DPI. Η
Αφρικάνα δε δουλεύει σίγουρα. Όλες όμως θέλουν έλεγχο
Ο SV1RRO ανέβηκε κι έκοψε τα ψηλά κλαδιά του ευκάλυπτου, ξεμπλέκοντας το
δίπολο των 160μ αλλά και τα κλαδιά που στράβωσαν την κεραία των 40μ.
Στην αρχή του διαγωνισμού, είχαμε κάποια προβλήματα RF ειδικά στο σταθμό του
Icom. Με τη χρήση φερριτών στο καλώδιο USB σε serial, λύθηκαν στη συνέχεια.
Πρέπει να αλλάξουμε ξανά τη διάταξη των μηχανημάτων στην παλιότερη, ώστε οι 2
χειριστές να έχουν δίπλα τους τούς ρότορες.
24-25/09/2016 Πήραμε μέρος στο CQ WW RTTY Contest στην κατηγορία MS HP,
όπως και πέρυσι. Η διάδοση δεν ήταν πολύ καλή. Σε κεραίες η διαφορά από πέρυσι
ήταν η κεραία των 10μ αντί για τη Χ7 που χρησιμοποιήσαμε για τα 10μ πέρυσι.
Καταφέραμε
να
κάνουμε περισσότερα
QSO
και
περίπου
200.000
περισσότερους
πόντους.
Κάναμε
πολλές περισσότερες
ραδιοχώρες
αλλά
λιγότερα states από
πέρυσι. Οπωσδήποτε
πρέπει να δούμε το
τελικό σκορ μετά τον έλεγχο, για να δούμε αν κάναμε ένα νέο ρεκόρ. Χειριστές ήταν
οι SV1DPI, SV2FWV, SV1JG, SV1BDO, SV1ELF (μόνο Σάββατο), SV1JMC, SV1CIB (μόνο
Σάββατο). Υποστηρικτική ομάδα οι SV1CQK, SV1UK, SV1CQG, SV1RRO, SV1HKH.
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29/09/2016 Οι SV1JMC, SV1DPI πήγαν στο σταθμό και έλεγξαν τον διακόπτη των
beverage. Οι beverages συνδέθηκαν απευθείας πάνω στο ράδιο αλλά και μέσω του
διακόπτη. Έγιναν όλοι οι έλεγχοι και ο διακόπτης λειτουργεί κανονικά. Επίσης
κολλήθηκε ξανά ο κονέκτορας των 160μ στο πάνελ που είχε ξεκολλήσει.
02/10/2016 Ο SV1DPJ δώρισε ένα νέο σύστημα bridge-access point προκειμένου να
αντικαταστήσουμε το παλιό που κάηκε. Το σύστημα είναι σεταρισμένο από το
Βασίλη και μένει να τοποθετηθεί.
3/10/2016 Ανακοινώνονται τα Raw Scores για το CQ WW RTTY. Είμαστε 1οι στην
Ελλάδα, 5οι στην Ευρώπη και 7οι στον κόσμο σε μια πολύ απαιτητική κατηγορία (MS
HP)
08/10/2016 Οι SV1CIB, SV1DPI πήγαν στο σταθμό κι έκαναν καθαριότητα στο shack
και επαναδιάταξη των ραδίων στην παλιά τους θέση. Παράλληλα τακτοποιήθηκαν
όλα τα καλώδια.
08-09/10/2016 Ο Διονύσης (φίλος του SV1JMC) άρχισε να φτιάχνει μια ζωγραφιά
στον τοίχο ανάμεσα στο shakc και το σαλόνι.
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13/10/2016 Ο SV1HKH πάει στο σταθμό με σκοπό να ανοίξει τις τρύπες για τη βάση
της 80άρας. Δεν ανοίγει τις τρύπες αλλά τοποθετεί το access point στο σπίτι του
πατέρα του για να πάρουμε internet.
15/10/2016 Οι SV1CQR, SV1DPI πάνε στο σταθμό και τοποθετούν το bridge που
έδωσε ο SV1DPJ. Επιτέλους, ένα μήνα μετά τον κεραυνό, πάλι internet στο σταθμό.
Το κακό είναι ότι το
ρούτερ έχει πολύ αργή
σύνδεση, οπότε πρέπει
να δώσουμε βλάβη
Διαπιστώθηκε ότι το
computer του Kenwood
950 βγάζει θόρυβο στο
SSB, τουλάχιστον στα
20μ, που φτάνει και τις 9
μονάδες!
Ο Διονύσης έχει σχεδόν
τελειώσει τη ζωγραφιά
που συγκεντρώνει το
θαυμασμό όλων…
24/10/2016 Οι SV1CIB SV1DPI αλλάζουν τη διάταξη των ραδίων στην παλιά icom,
950, 850 και ετοιμάζουν το σταθμό για το SSB την επόμενη εβδομάδα. Επίσης
ανακαλύπτουν ότι το Arduino keyer προκαλεί θόρυβο στο 950 στα 20μ!
28/10/2016 Με απόφαση του ΔΣ (167/28-0-2016), διοργανώνεται λαχειοφόρος για
2η χρονιά με σκοπό τη βελτίωση του σταθμού.
28/10/2016 Ο Μάριος SV1IYQ επισκεύασε τον ενισχυτή PW1. Είχε αρπάξει το
τροφοδοτικό του από υπέρταση του δικτύου. Ο ενισχυτής λειτουργεί χωρίς
πρόβλημα όλο το Σαββατοκύριακο.
28-30/10/2016 Μια πολυάριθμη ομάδα
συγκεντρώθηκε και για πρώτη φορά
δοκιμάζουμε να τρέξουμε Multi Mutli
στο CQ WW SSB Contest 2016.
Χρησιμοποιούμε σαν τρίτο ενισχυτή τον
Acom 1500 του Δημήτρη SV8LMQ και
συνολικά μόλις τρία ράδια. Πρώτη
φορά στο σταθμό οι Δημήτρης
SV8LMQ, Σταύρος SV7BVM και Γιάννης
SV7JJZ. Χειριστές οι SV1EJD, SV8LMQ,
SV1DPJ, SV1BDO, SV7BVM, SV7JJZ,
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SV1CIB, SV1CQN, SV1DPI, SV1HKH, SV1JMC, SV1UK, SV1RRP, SV1SN, SV1JMO.
Support team SV1CQK, SV1CQG, SV1CIC, SV1CQR, SV1RLC και Πάνος (αδελφός DPI).
Ψήσαμε και γουρουνόπουλο κι έγινε χαμός. Είχαμε πολλά προβλήματα
παρενόχλησης από τον ένα σταθμό στον άλλο. Ειδικά ενοχλούσαν τα 160μ τα 40μ,
τα 20μ τα 10μ και το πιο περίεργο τα 20μτα 15. Παρ’ όλες τις δοκιμές δε στάθηκε
δυνατό να βρούμε τα έφταιγε. Παλιότερα δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα, οπότε κάτι
που άλλαξε ή χάλασε φταίει, αλλά τι; Σε κάθε περίπτωση το τελικό σκορ ήταν
5.042.253 πόντοι και 5.549 επαφές. Δεδομένης και της διάδοσης που δεν ήταν στα
καλύτερά της, όχι και άσχημα. Τελειώσαμε το διαγωνισμό μια ώρα νωρίτερα από το
κανονικό λόγω απειρίας των χειριστών!!!

SV1CIB, SV1CQR, SV1CQK, SV1SN, SV1EJD, SV7JJZ, SV7BVM, SV1UK, SV1CQG,
SV1DPI, SV1RLC
1/11/2016 Οι SV1CIB SV1DPI πάνε στο σταθμό για να ερευνήσουν το πρόβλημα της
παρεμβολής. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το βρούμε πάλι. Διαπιστώνουμε ότι
ακόμα και με 40-50 W, υπάρχει παρεμβολή από τα 20 στα 15μ.
8/11/2016 Ανακοινώνονται τα Raw Scores για το CQ WW SSB. Σύμφωνα μ’ αυτά
είμαστε 1οι στην Ελλάδα, 8οι στην Ευρώπη και 22οι στον κόσμο.
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25-27/11/2016 Συμμετέχουμε στο CQ WW CW Contest. Πρώτη φορά στο σταθμό ο
Αντώνης SV4RNT. Χειριστές οι SV1CIB, SV1DPJ, SV1DPI, SV1JG, SV2FWV, SV4FFL,
SV8GKE και ομάδα
υποστήριξης
οι
SV1BDO, SV1CQG,
SV4RNT, SV1CQK,
SV1SN,
SV1CIC,
SV1RRP, SV1HKH,
SV1UK,
SV1HKH
και Dr Panos.
Ψήσαμε
πάλι
γουρουνόπουλο,
προσφορά
και
πάλι του SV1CIC.
Περάσαμε
πολύ
ωραία αν και η διάδοση δεν ήταν καλή κι έβρεχε όλο το ΣΚ. Το σκορ μας ως MS HP…
4/12/2016 Οι SV1CIB, SV1DPI στο σταθμό Κυριακή πρωί. Μετράμε τις beverages. Οι
1 και 2 φαίνονται καλές (2,1 και 1,7 στάσιμα). Οι 3, 4 και 5 έχουν πρόβλημα. Η 3 έχει
4,3 στάσιμα ενώ οι 4 και 5 δείχνουν άπειρα στάσιμα!
Το δίπολο των 160μ ήταν κομμένο. Μάλλον το έκοψε ο γείτονας…
Δοκιμάζουμε ξανά για την παρεμβολή που είχαμε στο SSB. Δε διαπιστώνουμε
κανένα πρόβλημα αυτή τη φορά, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι. Καμία παρενόχληση
ούτε καν από τα 40 στα 20 όπου 4-6 χιλιόκυκλους από την αρμονική δεν ακούγεται
ο σταθμός. Οι δοκιμές έγιναν με 100-150 βατ. Δεν υπάρχει παρεμβολή ούτε στα 10
από τα 20μ αλλά υπάρχουν πολλές αρμονικές. Οι δοκιμές έγιναν ακούγοντας SSB
και στα 2 ράδια και κυρίως πατώντας RTTY. Πατήσαμε και SSB χωρίς διαφορά.
Μυστήρια πράματα. Αντιθέτως ανακαλύπτουμε ότι ο ΗΥ του 950, όταν τρέχει το
ve7cc και βλέπουμε τα σποτ, βγάζει γύρω στις 3 μονάδες θόρυβο στα 20 και 10,
πιθανώς κι αλλού!!!
5/12/2016 Βγήκαν τα Raw Scores του CQWW CW. Σύμφωνα με αυτά ο SZ1A είναι
περίπου όπου και πρόπερσι που τρέξαμε στην ίδια κατηγορία MS HP: 27οι στην
Ευρώπη και 48οι στον κόσμο. Ο συναγωνισμός είναι ιδιαίτερα δύσκολος σ' αυτή την
κατηγορία. Όταν βλέπεις σταθμούς με στακαρισμένες κεραίες όπως ο sj2w μόλις 45 θέσεις πιο μπροστά από μας, καταλαβαίνει κάποιος πόσο δύσκολη και απαιτητική
κατηγορία είναι. Ίσως έπρεπε να συμμετάσχουμε σε ευκολότερη κατηγορία. Από κει
και πέρα: χάσαμε mults στα χαμηλά (160, 80) και στα 10μ (υπήρχαν περιθώρια
σύμφωνα με σταθμούς γύρω μας για κάτι καλύτερο από τα 5 QSO). Στα χαμηλά
χάσαμε mults (5-6) λόγω του ότι δεν είχαμε αρκετή ισχύ για να περάσουμε. Επίσης
συνολικά διαπιστώνεται ότι οι χειριστές δε δίνουν σημασία στα Mults αλλά κάνουν
κυρίως αυτό που τους αρέσει: CQ. Όταν είναι στο mult σταθμό, πολλοί εκ των
χειριστών δεν αποδίδουν καλά και το κάνουν ως αγγαρεία. Μακάρι να μπορούσαμε
να το αλλάξουμε αυτό. Επίσης για άλλη μια φορά σημειώνεται η έλλειψη inband
σταθμού.
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7/12/2016 Οι SV1CQN, SV1CIB πήγαν στο σταθμό για συντήρηση των beverages.
Τοποθετήθηκε ράβδος γείωσης και αντίσταση στην Αμερικάνα (Νο1), η Γιαπωνέζα
(Νο2) ελέγθηκε ξανά και
είναι εντάξει, η Νο3
δείχνει 4-5 στάσιμα
αλλά δεν πρόλαβαν να
γίνει έλεγχος. Από τη
Νο4 (Αφρικάνα) έχει
κοπεί η κάθοδος δεξιά
του δρόμου (φαίνεται
κομμένη με μαχαίρι).
Από τη Νο5 (Καραϊβική)
χάθηκε το μπαλούν και
χάλασε και ο BNC
κονέκτορας από την
κάθοδο, μάλλον από
εργασίες γκρέιντερ που
έγιναν. Βρέθηκε και
κομμένη
παρακάτω
(ενώθηκε). Στο τέλος της τοποθετήθηκε πάλι γείωση και αντίσταση που είχε κλαπεί.
8/12/2016
Εκδόθηκαν
τα
αποτελέσματα
του
SARTG WW RTTY
Contest 2016.Είμαστε
πρώτοι στον κόσμο σε
αριθμό QSO αλλά
τρίτοι
σε
σκορ.
Χειριστές οι SV1EJD,
SV1BDO, SV1DPI. Με
καλύτερη στρατηγική,
ελπίζω πρώτοι του
χρόνου....
10/12/2016 Οι SV1CIB SV1DPI πήγαν στο σταθμό για να δουν το θέμα με τις
beverages. Αντικαταστήσαμε τα καλώδια των γειώσεων στις 1 και 3 που είχαν
οξειδωθεί. Δεν έδειξε να αλλάζει κάτι. Τα στάσιμα στο M/Σ στο 1840 ήταν για την 1:
2,3, για τη 2: 1,7 και την 3: 4,3 περίπου. Οι Μ/Σ μετρήθηκαν και ήταν εντάξει. Στην 4
τα στάσιμα ήταν 1:1 στο Μ/Σ. Δυστυχώς οι κάθοδοι των 4 και 5 ήταν κομμένες από
τρωκτικά σε περισσότερα από ένα σημείο. Έγινε προσπάθεια επισκευής τους με
κόλληση και επανασύνδεση αλλά το αποτέλεσμα στα στάσιμα ήταν μη αποδεκτό:
πάνω από 7. Ως εκ τούτου κρίθηκε αναγκαία η αλλαγή των καθόδων. Για την
καλύτερη προστασία τους καλό είναι να αγοράσουμε και σωλήνα ποτίσματος
(μαύρο) και να τοποθετηθούν μέσα.
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17/12/2016 Οι SV1HKH, SV1JMC (στον πύργο) και οι SV1CQG, SV1DPI (στο έδαφος),
αντικατέστησαν το σπασμένο συρματόσκοινο στον πύργο 3 (της 40άρας). Είχε
σπάσει το συρματόσκοινο επειδή έβρισκε σε κάποιο σημείο, με αποτέλεσμα να μην
ανεβαίνει το 3ο κομμάτι του πύργου. Το νέο συρματόσκοινο που χρησιμοποιήθηκε
είναι ασύστροφο 5 χιλιοστών (7μ).
Επίσης αντικαταστάθηκε το ένα σκέλος του διπόλου των 160μ με 40μ περίπου
«καλώδιο αυτοκινήτου» 2,5 τ. χιλιοστών. Τα παλιά σκέλη είχαν καλώδιο σιλικόνης
2,5 χιλ. αλλά δεν είχε καλή συμπεριφορά, διότι «γδύνονταν» πολύ εύκολα και στη
συνέχεια στα σημεία που ήταν γυμνό, «σάπιζε» και κόβονταν.
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2017
3/1/2017 Οι SV1DPJ SV1CIB πήγαν στο σταθμό και ασχολήθηκαν με τον ΗΥ που
έβγαζε θόρυβο. Αλλάχθηκε το καλώδιο της οθόνης αλλά ο θόρυβος εξαφανίστηκε
μετά από το καθάρισμα από αράχνες που είχε μέσα ο ΗΥ. Επίσης έκοψαν και λίγα
ξύλα για τη σόμπα.

09/01/2017 Ο SV1HKH πάει στο σταθμό και είναι χιονισμένος!!!
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14/01/2017 Διοργανώνουμε το 1ο Προβατίνα Contest στον Κοκκινόλογγο. Ο Πάνος
Μήλιος πρόσφερε μια προβατίνα για ψήσιμο. Μια μεγάλη παρέα μαζευτήκαμε,
ακόμη περισσότεροι προσκλήθηκαν, και ψήσαμε την προβατίνα υπό τις οδηγίες του
μάστορα Πάνου Μήλιου. Οι συγκεντρωθέντες ήταν οι SV1DPI, SV1CIB, SV1BDO,
SV3IEG (πρώτη φορά στο σταθμό), SV1CQG, SV1CQK, SV1SN, SY1ALH με το γιο του
Αλέξανδρο, SV1CIE με το γιο του Κωνσταντίνο, SVHLB, SV1CIC, SV1RRP και ο Πάνος
Μήλιος. Πολλοί κοιμήθηκαν στη συνέχεια στο σταθμό και περάσαμε πολύ όμορφα.
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18/01/2017 Δημοσίευση άρθρου στο SV νέα 161 για το σταθμό και εξώφυλλο
φωτογραφία του SV4FFL στο σταθμό
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21/01/2017 Οι SV1CIB SV1DPI SV1DPJ περνάνε μέσα σε 50μ σωλήνα ποτίσματος
Φ20 περίπου100μ κάθοδο RG58 για να τροφοδοτήθουν οι beverages 4 και 5 (νότοςκαραϊβική). Τις προηγούμενες καθόδους είχαν φάει τα τρωκτικά κι έχουν μείνει
κομμάτια.
22/01/2017 Οι SV1CIB SV1DPI SV1CQK περνάνε τη μέρα τους στο SZ1A. Βάζουν
κονέκτορες bnc στη μία από τις δύο καθόδους των beverages. Δυστυχώς η beverage
της Καραϊβικής έχει κοπεί, οπότε δε συνδέεται. Επίσης τοποθετούμε ένα σκοινί από
τον πύργο των 40μ στον πύργο των 20μ, απ’ όπου κρεμάνε ένα σύρμα 2,5χιλ. ως
Inv-L για τα 160μ, μήκους περίπου 40μ. Κόβουν επίσης 12 ράντιαλς 41,2μ το
καθένα. Τοποθετούν τελικά τα 10 από αυτά. Η κεραία L έχει SWR 1,9 και Z=26+-13
Ohms, με συνδεδεμένο το MFJ259B κατευθείαν στον κονέκτορα. Με ένα κομμάτι
κάθοδο RG213 μήκους περίπου 10μ, τα στάσιμα πέφτουν στο 1,5. Δεν έγιναν
τελικές δοκιμές σε τίποτα.
25/01/2017 Εκδόθηκαν τα επίσημα αποτελέσματα του CQ WPX 2016 CW
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27-29/01/2017 O SV1DPI συμμετέχει με το διακριτικό του στο CQ 160m CW,
κάνοντας
λίγα
περισσότερα
από
1000 QSOs. Το Inv-L
τις
περισσότερες
φορές ήταν χειρότερο
από το δίπολο, ενώ η
μεν
Αυστραλέζα
beverage δε δούλευε
σχεδόν καθόλου και η
Αμερικάνα
δε
δούλευε
καλά.
Κάποια
στιγμή
εμφάνισε στάσιμα το
κύκλωμα των stubs
στα 160μ και βγήκε
εκτός.
Ο
SV1CIB
συμμετείχε με το διακριτικό του συλλόγου SZ1A στο BARTG SPRINT RTTY.
4/2/2017 Οι SV1JMC, SV1CIB, SV1DPI πάνε και ετοιμάζουν το σταθμό για το CQ WPX
RTTY.
10-12/2/2017 Τρέχουμε το CQ WPX RTTY Contest. Πρώτη φορά ως χειριστής ο
Θωμάς SV2CLJ. Επίσης πρώτη φορά ως χειριστής ο Δημήτρης SV1RRO. Την Κυριακή
ο Θανάσης SV1RLC προσφέρει ένα αρνί για ψήσιμο και ο πρόεδρος SV1HKH
οργανώνει πάρτυ
με
ζωντανή
ορχήστρα με τον
Γιώργο SV1HKG
και
άλλους.
Πρώτη φορά ως
επισκέπτης και ο
Κώστας SV1CID
Χειριστές ήταν οι
SV2CLJ, SV1CIB,
SV1BDO, SV1DPI,
SV1JMC, SV1RRO.
Αρχίσαμε
ως
Multi Single αλλά
από
λάθος
κατανόηση των
κανονισμών, το
απόγευμα
του
Σαββάτου
γυρίσαμε σε M2 με σκορ λίγο πάνω από 9 εκατομμύρια.
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25/2/2017 Ο Βασίλης SV1DPJ προσφέρει ένα computer server στο σύλλογο και δύο
dual core υπολογιστές, «φρέσκους» με λειτουργικό και τα ραδιοερασιτεχνικά
προγράμματα εγκατεστημένα.
28/2/2017 Η λαχειοφόρος που οργανώσαμε για την ενίσχυση του SZ1A ανέδειξε ως
νικητή τον Σάββα SV2AEL/9H1AE. Ο Σάββας πρόσφερε τα κέρδη του στο σταθμό.
Έτσι και παρότι η λαχειοφόρος δεν πήγε όσο καλά αναμέναμε, έμεινε ένα ποσό
περίπου 1000€ για το σύλλογο. Με αυτά τα χρήματα και σύμφωνα με το σχέδιο που
έχει εκπονηθεί, θα φτιάξουμε την αποθήκη, τη νέα διάταξη του χώρου και τα
ηλεκτρολογικά. Ελπίζουμε να περισσέψουν χρήματα και για κάτι ακόμη…
1/3/2017 Ο Δημήτρης SV1CIB πάει στο σταθμό και χειρίζει για λίγο. Ο κονέκτορας
της 15άρας έχει ξεκολλήσει και τον κολλάει.
5/3/2017 Ο Πάνος SV1HKH πάει στο σταθμό και εκτός από το operating,
καταστρώνει τα σχέδια με τον Χρήστο SV1KYX για τη δημιουργία της αποθήκης.
Σύμφωνα με αυτά οι διαστάσεις
της θα είναι περίπου 5Χ2Χ2,2μ
7/3/2017 Οι Δημήτρης SV1CIB
και Κώστας SV1DPI πάνε στο
σταθμό για operating. Εκτός
αυτών συνδέουν το υπάρχων
homemade
interface
στo
Kenwood 950 και ανιχνεύουν ότι
το τροφοδοτικό του ρολογιού και
μια από τις 2 λάμπες Led που
δώρισε ο SV1CQK βγάζουν
θόρυβο. Επίσης φαίνεται να έχει
χαθεί το κλειδί που ξεκλειδώνει
το φοριαμό των stubs, με
αποτέλεσμα να μη μπορέσουν να
ασχοληθούν με τη βλάβη που
έχει το stub των 160μ.
8/3/2017 Ανακοινώθηκαν τα
αποτελέσματα του SARTG RTTY
2016 όπου οι SV1BDO, SV1EJD
και SV1DPI είχαν συμμετάσχει
τον Αύγουστο του 2016. Βγήκαμε
3οι στον κόσμο… Όχι κι άσχημα…
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21/03/2017 Οι SV1KYX (μάστορας) και SV1DPI (βοηθός) φτιάχνουν μεταλλική
αποθήκη στο πίσω μέρος του κτιρίου, προκειμένου να αποθηκεύσουμε διάφορα
πράγματα που τώρα καταλαμβάνουν το χώρο συνεστίασης.

Ο SV1CIB αγοράζει (100€) από ίντερνετ καφέ και για λογαριασμό της ΕΡΔΕ, δύο
μεταχειρισμένες οθόνες LG 22΄΄ για το σταθμό.
25/03/2017 Οι SV1HKH, SV1HLB, SV1KYX και SV1RRX πάνε στο σταθμό και ρίχνουν
το μπετό στο δάπεδο της αποθήκης
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26/03/2017 Ανήμερα του CQ WPX SSB πήγαμε στο σταθμό. Δυστυχώς δε
συμμετείχαμε ουσιαστικά φέτος. Παρόλα αυτά την Κυριακή το πρωί οι SV1DPI,
SV1CIB, SV1CQK και SV1HLB ανηφόρισαν στο σταθμό, όπου ο SV1CIB έβγαλε το
διακριτικό μας SZ1A στον αέρα για 2-3 ώρες κάνοντας περίπου 300 επαφές.
Ο SV1CQK καθάρισε τη σκεπή από τις πευκοβελόνες και ο SV1DPI με τον SV1HLB
έκαναν τα σχέδια για την τοποθέτηση των πραγμάτων στην αποθήκη και την κεραία
των 80μ.
Παράλληλα, την ώρα που είμαστε εκεί, μας επισκέφθηκαν δύο ποδηλάτες, ο Λίνος
και ο Σπύρος. Τους ξεναγήσαμε στο σταθμό και τους δείξαμε όλα αυτά που έχουμε
κάνει. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν και ο Λίνος έγραψε ένα άρθρο στο agrinionews.gr
(το πρώτο σε επισκεψιμότητα ειδησεογραφικό site στην περιοχή) όπου
αρθρογραφεί. Ο τίτλος του άρθρου είναι «Η πύλη επικοινωνίας του Αγρινίου από
Ανταρκτική ως Βόρειο Πόλο και σε όλο τον πλανήτη», είναι πολύ τιμητικό για την

142

ΕΡΔΕ και μπορείτε να το διαβάσετε εδώ
http://www.agrinionews.gr/pyli-epikinoniastou-agriniou-apo-antarktiki-os-vorio-polo-kese-olo-ton-planiti/
Παράλληλα δημοσίευσε φωτογραφία του
στο
facebook,
μπροστά
στον
«ασυρματιστή», σχολιάζοντας «Οι εκπλήξεις
που μπορείς να βρεις στο πουθενά. Ακόμη
και απίθανα μέρη παγκοσμιοποιούνται από
το μεράκι ραδιοερασιτεχνών»

1-2/4/2017 Ο SV1BDO συμμετείχε
κατά
τη
διάρκεια
του
Σαββατοκύριακου 1-2 Απριλίου στο EA
RTTY Contest 2017 με το διακριτικό
του συλλόγου SZ1A. Ο Σωτήρης
συμμετείχε στα 20μ μόνο κάνοντας
περίπου 400 επαφές. Οι SV1CQK,
SV1HKH και SV1KYX τον επισκέφθηκαν
την Κυριακή 2/4 ψήνοντας χέλια και
ψάρια. Παράλληλα δούλεψαν και λίγο
στην υπό δημιουργία αποθήκη...
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4/4/2017 Δημοσιεύτηκαν τα ακατέργαστα αποτελέσματα του CQ WPX RTTY 2017.
Ως γνωστόν ο SZ1A
συμμετείχε
στην
κατηγορία Multi 2,
αν και για κάπου 12
ώρες είχαμε ένα
μόνο
ράδιο
ενεργό... Σύμφωνα
με τα log που
έστειλαν οι σταθμοί
και χωρίς να γίνει
διασταύρωση των
στοιχείων, είμαστε
στην
6η
θέση
παγκόσμια και 5οι
στην
Ευρώπη.
Καθόλου άσχημα αν
και θα μπορούσαμε
να πετύχουμε πολύ καλύτερο σκορ... Εν αναμονή των τελικών αποτελεσμάτων που
λογικά και λόγω της διαφοράς από τον προηγούμενο και επόμενο, δε θα
επηρεάσουν τη θέση της τελικής κατάταξης. Όλα τα αποτελέσματα εδώ:
http://cqwpxrtty.com/claimed.htm
6/4/2017
Δημοσιεύτηκαν
στο περιοδικό
τα
αποτελέσματα
του CQ WW
SSB 2016. O
SZ1A 7ος στην
Ευρώπη
(χειριστές
οι
SV1EJD,
SV8LMQ,
SV1DPJ,
SV1BDO,
SV7BVM,
SV7JJZ, SV1CIB,
SV1CQN,
SV1DPI,
SV1HKH,
SV1JMC,
SV1UK,
SV1RRP,
SV1SN,
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SV1JMO).
6/4/2017 Παρότι ακόμη δε δημοσιεύτηκαν στο site
δημοσιεύτηκαν
στο
περιοδικό και σας
παρουσιάζουμε
τα
αποτελέσματα
του
διαγωνισμού
του
περασμένου
Σεπτεμβρίου για τους
Ελληνικούς σταθμούς.
Ο SZ1A συμμετείχε
στην κατηγορία MULTI
SINGLE με χειριστές
τους SV1DPI, SV2FWV,
SV1JG,
SV1BDO,
SV1ELF,
SV1JMC,
SV1CIB και ομάδα
υποστήριξης
τους
SV1CQK,
SV1UK,
SV1CQG,
SV1RRO,
SV1HKH. Τερματίσαμε
στην 5η θέση στην
Ευρώπη και στην 6η
του κόσμου! Όλα τα
αποτελέσματα
για
τους
Ελληνικούς
σταθμούς
στην
παρακάτω εικόνα:
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του διαγωνισμού,

11/4/2017 Στις 28-29 Γενάρη 2017 κι ενώ ο SV1DPI συμμετείχε στο CQ 160m
Contest, ο SV1CIB συμμετείχε ως SZ1A στο BARTG Sprint RTTY 2017. Τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού βγήκαν σήμερα 11/4 και ο Δημήτρης SV1CIB είναι
στην 30η θέση στον κόσμο στην κατηγορία του, μεταξύ 229 συμμετεχόντων.
Ιδιαίτερα συγχαρητήρια αξίζουν στους SV8DTD, SV8DTY που ήταν 2οι στον κόσμο
στην κατηγορία τους.
Όλα τα αποτελέσματα
http://bartg.rsgbcc.org/cgibin/hfresults.pl?Contest=Jan%20BARTG%20Sprint%20Contest&year=2017

11/4/2017 Οι SV1CIB και SV1DPI μετέβησαν στο σταθμό, έκοψαν τα χόρτα και
έβαλαν πολυουρεθάνη και αρμόκολλα στην αποθήκη. Περί τις 7μμ κόπηκε το ρεύμα
και χρησιμοποιήθηκε μετά από καιρό η γεννήτρια.
15/4/2017 Οι SV1CIB, SV1DPJ πήγαν στο σταθμό. Άλλαξαν τον ΗΥ του Icom με άλλον
που είχε ετοιμάσει και δωρίσει ο SV1DPJ. Τον παλιό πήρε ο SV1CIB για να τον
φορμάρει και ετοιμάσει.
30/4/2017 Οι SV1HKH, SV1CQK, SV1BDO πήγαν στο σταθμό και μετακόμισαν τις
δύο ντουλάπες και άλλα πράγματα στην αποθήκη, προκειμένου να ελευθερωθεί ο
χώρος στον κυρίως σταθμό. Μένουν κι άλλα πράγματα να αποθηκευτούν ώστε να
υπάρξει ακόμη μεγαλύτερος χώρος...
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1/5/2017 Μια μεγάλη παρέα πήγε στον Κοκκινόλογγο για να περάσουμε όλοι μαζί
την Πρωτομαγιά. Πιο μακρινός ο Θοδωρής SV1EJD με την οικογένειά του, καθώς και
ο Βασίλης SV1DPJ, που ήρθαν από την Αθήνα για το σκοπό αυτό!
Ήταν ακόμη μαζί μας οι SV1DPI, SV1CQG, SV1HLA, SV1SN, SV1CIC, SV1CQN,
SV1BDO, SV1CQK, SV1UK, SV1RRP, SV1RLC, SV1ETK, SV1CQO, Πάνος (αδελφός DPI)
με τις οικογένειές τους. Μέγα πλήθος δηλαδή, κάπου στα 40 άτομα συνολικά.
Φυσικά τα πιρούνια και τα πιάτα δεν έφτασαν αλλά υπήρξε, όπως συνήθως,
υπερεπάρκεια φαγητού, καλής διάθεσης και περάσαμε όμορφα! Και του χρόνου...

6/5/2017 Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα του EA RTTY 2017. Ο συγκεκριμένος
διαγωνισμός
είχε
διεξαχθεί στις 1-2
Απριλίου 2017 και είχε
λάβει μέρος με το
διακριτικό
του
συλλόγου SZ1A, ο
Σωτήρης
SV1BDO.
Τελικά ο Σωτήρης και
παρότι δεν συμμετείχε
fulltime, τερμάτισε 7ος
στον
κόσμο!
Συγχαρητήρια…
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7/5/2017 Δημοσιεύτηκαν στο site www.cqww.com τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού CQ WW SSB 2016, όπου είχαμε συμμετάσχει στην κατηγορία Multi
Multi. Παρά το ότι το σκορ μας θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερο, τερματίσαμε
στην 1η θέση στην Ελλάδα κάνοντας Πανελλήνιο ρεκόρ, και στην 7 η στην Ευρώπη!
Μπράβο παλληκάρια! Για την ιστορία χειριστές ήταν οι SV1EJD, SV8LMQ, SV1DPJ,
SV1BDO, SV7BVM, SV7JJZ, SV1CIB, SV1CQN, SV1DPI, SV1HKH, SV1JMC, SV1UK,
SV1RRP, SV1SN, SV1JMO. Support team οι SV1CQK, SV1CQG, SV1CIC, SV1CQR,
SV1RLC και Πάνος (αδελφός DPI)

15/5/2017 Παραγγείλαμε νέες
κάρτες
(παλιό
design)
με
μικροδιορθώσεις, στον
Tony
LZ1JZ.
Αναμένεται
να
τις
παραλάβουμε στο Hamfest της
ΕΕΡ στις 11/6/2017
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16/5/2017 Παρελήφθη ο νέος καταψύκτης μας. Τον αγοράσαμε με λεφτά που είχαν
περισσέψει από τα φαγητά, και έρανο (UK,CQG,DPI,HKH) προκειμένου να
αντικαταστήσουμε τον παλιό που ήταν προβληματικός. Ο SV1KYX τον μετέφερε
στον Κοκκινόλογγο.
24-25/5/2017 Οι SV1DPI, SV1DPJ είναι στο σταθμό κάνοντας εργασίες και
προετοιμάζοντας το σταθμό για το CQ WPX CW Contest. Μεταξύ άλλων
τοποθετούνται οι Servers στο δωματιάκι πίσω από την κουζίνα.
26-28/5/2017 Συμμετέχουμε στο CQ WPX CW Contest στην κατηγορία Μ2.
Χειριστές είναι οι SV1CIB,
SV1DPI, SV1DPJ, SV2FWV,
SV4FFL.
Ομάδα
υποστήριξης οι SV1CQK,
SV1CQG, SV4RNT, SV1UK,
SV1BDO, SV1HKH, SV1CQR,
SV1RRP, SV1HLB. Πολλοί οι
επισκέπτες που έδωσαν ένα
ξεχωριστό
τόνο.
Την
Κυριακή το πρωί έγιναν
βολές με τόξο και ξενάγηση
στο υδροηλεκτρικό φράγμα
Καστρακίου που βρίσκεται δίπλα μας.

Η διάδοση δεν ήταν καλή και ιδιαίτερα όλη την Κυριακή παίζει ουσιαστικά το ένα
ράδιο μόνο, αφού τα 15μ είναι σχεδόν κλειστά.
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Έτσι την Κυριακή το πρωί το ρίχνουμε στην τοξοβολία:

Τις τελευταίες 6 ώρες της Κυριακής έμειναν μόνο οι SV1CIB, SV2FWV για να
τελειώσουν το contest…Ως εκ τούτου το σκορ υπολείπεται πολύ των προηγούμενων
χρόνων…

Περάσαμε όμως πολύ ωραία…
Μεταξύ άλλων έγιναν και οι παρακάτω εργασίες:
 Καθαρίστηκαν τα λούκια από τις πευκοβελόνες.
 Επισκευάστηκε η Quad των 6μ (είχαν κοπεί δύο στοιχεία της). Δυστυχώς έχει
στάσιμα (περίπου 3). Ελέγχθηκε το balun και η κάθοδος και είναι εντάξει.
 Μονώθηκε όσο το δυνατόν η αποθήκη για υγρασία.
 Μεταφέρθηκε και η τρίτη ντουλάπα στην αποθήκη.
 Επανατοποθετήθηκε πιο καλά η κεραία του WiFi.
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Τοποθετήθηκε η σημαία του συλλ΄γου (δώρο του SV1ELF) μαζί με την
Ελληνική, στον ιστό μπροστά από την κεραία των 40μ

Επίσης παρουσιάστηκαν τα ακόλουθα προβλήματα:
 Είχαμε παρεμβολή από το ένα ράδιο στο άλλο και η ακρόαση στο Icom στα
40μ ήταν προβληματική αφού ενίοτε έπεφτε η ευαισθησία (σαν να κόλλαγε
κάποιος ρελές). Τελικά η βλάβη έγινε μη αναστρέψιμη το απόγευμα της
Κυριακής. Ανακαλύψαμε ότι έφταιγε η κάθοδος που ένωνε τον ενισχυτή με
το πάνελ (η γκρι κάθοδος που συνόδευε το PW1) και πιο συγκεκριμένα ο
ένας από τους δυο κονέκτορες. Αλλάχτηκε με άλλη και όλα είναι εντάξει
πλέον. Και η παρεμβολή έπεσε κατά πολύ και το πρόβλημα της ακρόασης
δεν ξαναπαρουσιάστηκε.
 Χάλασε ο ρότορας (Emotator) της 10μετρικής.
30/5/2017 Ανακοινώθηκαν στο site του cqww τα αποτελέσματα του διαγωνισμού
του 2016, όπου είχαμε
λάβει
μέρος
στην
κατηγορία
MS
HP.
Σύμφωνα
με
αυτά
είμαστε πρώτοι στην
Ελλάδα,
26οι
στην
Ευρώπη και 46οι στον
κόσμο. Συνολικά κάναμε
4.170 QSOs, 4.055.161
πόντους, 141 ζώνες, 523
ραδιοχώρες…
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6/6/2017 Βγήκαν
τα ακατέργαστα
σκορ για το CQ
WPX CW 2017, το
διαγωνισμό στον
οποίο
είχαμε
συμμετάσχει πριν
λίγες μέρες. Τα
σκορ
αυτά
προκύπτουν από
το log που στέλνει
ο καθένας και τον
υπολογισμό του
σκορ του από το
διοργανωτή.
Μένει δηλαδή να
γίνει
η
διασταύρωση των
log, κλπ... Είναι
μια ένδειξη για το
σε ποια θέση
περίπου θα είναι
κάποιος. Άρα θα
είμαστε
κάπου
στην 20η θέση στον
κόσμο, 15οι στην Ευρώπη και 1οι στην Ελλάδα.... Και του χρόνου...
11/6/2017 Οι SV1DPI, SV1JMC, SV1SN, SV1RLC πάνε στο hamfest της ΕΕΡ.
Δεχόμαστε πλήθος κολακευτικών σχολίων για το σταθμό, συναντούμε πολλούς
φίλους και ο Τόνυ μας δωρίζει 1000 κάρτες για το SZ1A!

152

8-9/7/2017 Οι SV1DPJ, SV1DPI και SV1CIB συμμετέχουν στο IARU Contest με την
ομάδα της Ελλάδας SX0HQ. Συμμετείχαμε στα 160CW και 20CW, κάνοντας περίπου,
150 και 1800 QSO αντίστοιχα.
10/7/2017 Έρανος για άλλη μια φορά! Μαζεύουμε χρήματα και παραγγέλνουμε το
Interlock του EA4TX μετά των παρελκόμενών του. Το συνολικό κόστος θα φτάσει τα
440€ περίπου. Η παραλαβή του αναμένεται ως το τέλος Ιουλίου.

14/7/2017 Φθάνει το βραβείο για το AA CW Contest του 2016. Οι SV1CIB, SV1DPJ
είχαν συμμετάσχει τότε, καταλαμβάνοντας την 1η θέση στην Ελλάδα, τη 2η στην
Ευρώπη πίσω από τους HG7T και την 7η στον κόσμο! Καθόλου άσχημα...

18/7/2017 Δημοσιεύτηκαν σήμερα τα αποτελέσματα του CQ WPX RTTY 2017.
Είχαμε λάβει μέρος στην κατηγορία Μ2 αν και αρχικά είχαμε αρχίσει σαν MS. Ένα
λάθος όμως μας οδήγησε να γυρίσουμε πλήρως σε Μ2 μετά τις πρώτες ώρες.
Καταλάβαμε την 1η θέση στην Ελλάδα, 4η στην Ευρώπη και 6η στον κόσμο. Χειριστές
ήταν οι SV1BDO, SV1CIB, SV1DPI, SV1JMC, SV1RRO και SV2CLJ. Ήταν η πρώτη φορά
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που ήρθε και συμμετείχε μαζί μας ο Θωμάς SV2CLJ και το πρώτο contest που
συμμετείχε ως χειριστής ο Δημήτρης SV1RRO.

21-23/7/2017 Ο SV1CQK είναι στο σταθμό και δουλεύει στην ανακαίνιση. Το
Σάββατο πρωί τον βοηθάει και ο SV1DPI. Ξηλώνεται το shack, καθώς και η
γυψοσανίδα που το χωρίζει με τον κοιτώνα. Πλέον ο χώρος είναι ενιαίος και θα
γίνει όλος shack. Επίσης ξηλώνεται το «μπλε χώρισμα» στο καθιστικό-κουζίνα
προκειμένου να γίνει ο νέος κοιτώνας. Πολλή δουλειά και εν μέσω ζέστας…
28/7/2017 Έφτασε το πακέτο της παραγγελίας που κάναμε στον EA4TX για τη
συσκευή interlock.
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29/7/2017 Οι SV1CQG, SV1DPI πάνε στο σταθμό και ασχολούνται με το βάψιμο του
ενιαίου χώρου πλέον του shack. Αφού αδειάζουν το χώρο από τα κρεβάτια κλπ,
στοκάρονται οι τοίχοι και βάφεται η οροφή. Την επόμενη φορά οι τοίχοι. Ο SV1CQK
έρχεται νωρίς το απόγευμα και μένει στο σταθμό για περαιτέρω εργασίες.

30/7/2017 Ο SV1RRP ανακατασκευάζει τους υπάρχοντες πάγκους για τα
μηχανήματα, και φτιάχνει κι έναν καινούριο. Οι πάγκοι θα είναι 250Χ80 εκατοστά
και 73 εκ. ύψος (τελικό). Συνολικά θα υπάρχουν τρεις πάγκοι και ο καθένας θα
φιλοξενεί 2 σταθμούς (έξι συνολικά). Ο Κώστας φτιάχνει τη σιδηροκατασκευή (μετά
θα προσαρμοστούν τα ξύλα) με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη
κίνηση μεταξύ των δύο σταθμών κάθε πάγκου, ώστε να μην ενοχλούνται οι
χειριστές με ενδιάμεσο εμπόδιο αλλά και να επιτρέπεται η χρήση και των 2
σταθμών από ένα χειριστή (SO2R).
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1/8/2017 Οι SV1CIB, SV1CQG, SV1DPI βάφουν τους τοίχους του Shack και τους
πάγκους. Ο SV1KYX φέρνει τα πάνελ που θα χρησιμοποιηθούν για το χώρισμα
κρεβατοκάμαρας-καθιστικού.

3/8/2017 Οι SV1DPI, SV1ETM, SWL Στάθης κόβουν και ετοιμάζουν τους πάγκους,
ράφια, κλπ. ξυλουργικές εργασίες ενώ προσαρμόζουν και τον πάγκο για το
εργαστήριο.
4-5/8/2017 Ο SV1CQK στο σταθμό: καθαριότητα και προετοιμασία του
εργαστηρίου.
10/8/2017 Οι SV1CQG, SV1DPI
τοποθετούν τους πάγκους, τα
μηχανήματα πάνω τους στην τελική
τους (;) θέση και καθαρίζουν το
εργαστήριο (κι όμως θέλει κι άλλο –
πολλή βρώμα).
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11/8/2017 Αγοράσαμε τα περισσότερα από τα υλικά για την αναβάθμιση της
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του σταθμού. Αυτή συνιστάται κυρίως στα εξής:
 Θα υπάρχουν δύο ασφάλειες για κάθε σταθμό. Μία για τον ενισχυτή και μία
για τα υπόλοιπα (τροφοδοτικό, υπολογιστή, οθόνη).
 Θα υπάρχει μεταγωγικός διακόπτης ώστε, σε περίπτωση διακοπής του
ηλεκτρικού ρεύματος, να δίνουμε ρεύμα από τη γεννήτρια άμεσα και
εύκολα σε όλο το σταθμό.
 Θα υπάρχει ρελέ συνδεδεμένο με το συναγερμό που θα κόβει φάση και
ουδέτερο σε όλα τα μηχανήματα με την ενεργοποίηση του συναγερμού. Ο
σκοπός να αντιμετωπίσουμε υπερτάσεις του δικτύου που στο παρελθόν μας
έκαναν ζημιές.
 Η εγκατάσταση θα είναι έτοιμη για τη μετατροπή σε τριφασική, καθώς και
αρτιότερη ηλεκτρολογικά, σύμφωνη με τους κανονισμούς.
 Θα υπάρχει ρελέ προστασίας.
Επίσης αγοράστηκαν 250μ κάθοδος RG213 για να συνδέσουμε τον inband σταθμό
με την κεραία RX.

12-13/8/2017 Ο SV1CQK είναι όλο το ΣΚ στον σταθμό, σχεδιάζοντας κι ετοιμάζοντας
πράγματα για την ηλεκτρική εγκατάσταση. Οι SV1DPI, SV1ETM πάνε το απόγευμα
της 12ης και δουλεύουν λίγο στο shack.
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19-20/8/2017 Ο SV1CQK είναι όλο το ΣΚ στον σταθμό. Τοποθέτησε το πάνελ της
εισόδου των καθόδων με στυπιοθλίπτες (αυτό που είχε ετοιμάσει ο SV1JMC). Θα
τοποθετηθεί άλλο ένα πάνελ για την είσοδο όλων των υπόλοιπων καλωδίων
(ρότορες, ρεύματος, συναγερμού, Ethernet). Παράλληλα έκανε κάποιες εργασίες
«μαζέματος» του χώρου.

26-28/8/2017 Ο SV1CQK από Παρασκευή, οι SV1CQG, SV1CIB, SV1DPI το Σάββατο
και την Κυριακή, ο SV1ETM το Σάββατο και ο SV1KYX Σάββατο και Κυριακή
απόγευμα, έκαναν τις παρακάτω δουλειές στο σταθμό:
 Καθαρισμός λουκιών ταράτσας
 Δημιουργία κοιτώνα με τοποθέτηση χωρισμάτων από πάνελ
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Βαφή τοίχων και οροφής κοιτώνα



Καθαρισμός και τοποθέτηση κρεβατιών στον κοιτώνα



Αρχή κατασκευής
ηλεκτρολογικής
εγκατάστασης.
Συγκέντρωση υλικών,
καταγραφή
ελλείψεων και
τοποθέτηση
καναλιών και
καλωδίων στους 2
πρώτους πάγκους.
Βαφή με μίνιο της
πόρτας
του
εργαστηρίου
Βελτίωση
της
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λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας του πάνελ με τοποθέτηση
κομματιού πλακέτας για την καλύτερη κόλληση της κεραίας.
1-3/9/2017 Ο SV1CQK από την Παρασκευή, οι SV1CQG, SV1DPI Σάββατο και
Κυριακή, ο SV1RRO το Σάββατο πρωί, ο SV1HKZ την Κυριακή το πρωί, ο SV1DPJ το
Σάββατο, ο και ο SV1RLC το Σάββατο απόγευμα και την Κυριακή, δούλεψαν για την
ανακαίνιση του σταθμού. Αναλυτικότερα:
 Τοποθετήθηκε ο ηλεκτρολογικός πίνακας στο shack.
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Βαφή τοίχων και οροφής καθιστικού-κουζίνας. Καθαρισμός και τοποθέτηση
επίπλων.




Βαφή τοίχων τουαλέτας.
Τοποθέτηση βρύσης έξω από το εργαστήριο.

6/9/2017 Οι SV1DPI, SV1DPP τοποθετούν τα stubs σε μεταλλικά δοχεία,
δημιουργώντας ένα δοχείο για κάθε μπάντα. Χρησιμοποιούν τα ίδια stubs που είχε
ο σταθμός. Αυτά μετρούνται και συντονίζονται με spectrum analyzer Rigol.
Αναλυτικά οι μετρήσεις που πήραμε:
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7/9/2017 Οι SV1DPI, SV1ETM πάνε στο σταθμό, βάζουν φερρίτες mix31 σε κάθε
κάθοδο (10, 15, 20, 40, 80, 160, Beverage Radio1, Beverage Radio2) και τις περνάνε
από τους στυπιοθλίπτες. Στη συνέχεια τοποθετούν ένα ράφι και πάνω σε αυτό τα
μεταλλικά δοχεία με τα stubs. Η κάθε κάθοδος τοποθετείται στο stub της και στη
συνέχεια οδηγείται σ’ ένα panel. Το panel κατασκεύασε ο SV1DPI. Ο SV1ETM
έφτιαξε μικρά πλακετάκια που τοποθέτησε πίσω από τους κονέκτορες, ώστε να
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος να ξεκολλήσουν με τη χρήση, όπως συνέβαινε στο
παρελθόν. Εκεί θα συνδέει ο κάθε σταθμός την κάθοδό του, κάθε φορά στην κεραία
που επιθυμεί.

8/9/2017 Αγοράζουμε μερικά ηλεκτρολογικά ακόμη καθώς και πλέγμα για τα
κανάλια της καθόδου. Ο SV1CQK πάει στο σταθμό το απόγευμα της ίδιας μέρας…
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9-10/9/2017 Οι SV1DPI, SV1CIB πάνε στο σταθμό, μαζί με τον SV1CQK, που είναι
ήδη εκεί. Γίνονται οι ακόλουθες εργασίες:
 Βάφονται οι πόρτες του μπάνιου, εργαστηρίου και καθιστικού.




Μπαίνει πάνελ με στυπιοθλίπτες για την είσοδο των καλωδίων ελέγχου
(ρότορες, ρεύμα, δίκτυα, κλπ) Είχε μπει ξεχωριστό πάνελ για τις καθόδους.
Φώτα shack. Τοποθετούνται τρεις συνολικά λάμπες φθορισμού μήκους
120εκ. η καθεμία.
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Ασφάλειες που υπολείπονται, καθώς και πρίζες για ρότορες, Ethernet
switch, ρολόι, κάμερα, κλπ.
Τοποθέτηση των καναλιών όδευσης των καθόδων. Οι κάθοδοι (δύο για κάθε
σταθμό – μία για TX και μία για RX), θα φθάνουν από το πάνελ τοποθέτησης
ως τον ενισχυτή, από κανάλι φτιαγμένο από συρμάτινο πλέγμα, που θα
τοποθετηθεί λίγο κάτω από την οροφή (περίπου 50εκ.). Θα τοποθετηθούν
δύο παράλληλα κανάλια, ένα για τα ράδια στα αριστερά κι ένα για τα ράδια
στα δεξιά. Για την ώρα θα τοποθετηθούν όσοι κάθοδοι ήδη έχουμε.

Κάηκε το τροφοδοτικό του ρούτερ (12V-1A) και πρέπει να αντικατασταθεί.
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Ανακεφαλαίωση εργασιών ανακαίνισης μέχρι τώρα:
Shack
Σχεδόν ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του shack: καινούριο χρώμα, καινούριοι
ηλεκτρικοί πίνακες, τα stubs μέσα στα πορτοκαλί κουτιά, καινούριο πάνελ,
καινούριες είσοδοι των καλωδίων με στυπιοθλίπτες (ξεχωριστές για καθόδους και
ξεχωριστή για τα υπόλοιπα καλώδια), τα καινούρια φώτα φθορισμού , οι σχάρες
απ' όπου θα περάσουν οι κάθοδοι, καινούριοι πάγκοι, καινούριες πρίζες με δύο
ξεχωριστές ασφάλειες για κάθε σταθμό και επιτέλους interlock συσκευή.
Μένουν ακόμη: να μπουν οι κάθοδοι και να συνδεθούν τα μηχανήματα, τα καλώδια
ethernet, και οι ρότορες, γειώσεις, καθώς και να βάψουμε την πόρτα. Επίσης η
διακόσμηση του χώρου. Γενικότερα να το κάνουμε να λειτουργήσει...
Κοιτώνας
Δημιουργήθηκε (με πάνελ), βάφτηκε, καθαρίστηκε ο χώρος και τοποθετήθηκαν τα
κρεβάτια, καθώς και τηλεόραση. Μένουν μικρολεπτομέρειες με κάτι γωνίες, ένα
παταράκι που θα κάνει ο SV1KYX, η τοποθέτηση, τρίψιμο και βάψιμο της πόρτας,
σανίδες για ένα κρεβάτι και να ενωθούν σε διώροφο δύο από τα κρεβάτια,
κρεμάστρες και ηλεκτρολογικά (φώτα - πρίζες - έχει μπει ένα κουτί ήδη με παροχή
ρεύματος στο χώρο). Επίσης να τοποθετηθεί κουρτίνα στα παράθυρα και ματάκι για
το συναγερμό. Τέλος να κάνουμε σκάλες για τα διώροφα.
Καθιστικό-Κουζίνα-βεράντα
Άδειασε ο χώρος του καθιστικού, βάφτηκε (τοίχοι- ταβάνι- ντουλάπι- πόρτα) και
τοποθετήθηκαν τα έπιπλα, ψυγεία, ντουλάπια, στερεοφωνικά. Μένει: Να κοπεί η
πόρτα για το μπάνιο (μαζί με μικρή μετακίνηση του νιπτήρα) και να μπει πόρτα, να
μπουν πλακάκια πίσω από το νεροχύτη, να μπουν φώτα και πρίζες, τηλεόραση,
aircondition, πάγκοι, καθώς και φώτα στη βεράντα. Έχουν βρεθεί - αγοραστεί όλα
εκτός από πλακάκια και την πόρτα. Ίσως να βάψουμε και τη φάτσα του κτιρίου (αν
φτάσει το χρώμα)
Εργαστήριο
Καθαρίστηκε κι έγινε η μετατροπή της βρύσης που βγήκε έξω. Επίσης
προσαρμόστηκε το γραφειάκι για να χωράει και βάφτηκε η πόρτα με μίνιο και
χρώμα. Μένει: Να σιλικοναριστεί, να βαφτεί, να μπουν ράφια, ηλεκτρολογικά και
να τακτοποιηθούν εργαλεία, κλπ.
WC
Καθαρίστηκε, βάφτηκαν η πόρτα και οι τοίχοι. Μένει: Να ανοίξει η πόρτα προς το
καθιστικό, να βαφτεί η οροφή και το κάτω μέρος του τοίχου. Αν φτάσουν τα
χρήματα, θα μπει και κανονική λεκάνη, πλακάκι, σιφώνι και βρύση. Επίσης
χρειάζονται σιλικόνες.
Περιβάλλον χώρος
Μένει: Να αδειάσει από τη σαβούρα. Μελλοντικά έχουμε πολλά όνειρα...
Κεραίες
Ουσιαστικά δεν είχαμε σχεδιάσει αλλαγές αλλά μένουν: Να αλλαχθεί ο ρότορας της
10μετρικής που έχει χαλάσει (υπάρχει ο ρότορας αλλά είναι μεταξύ Αθήνας,
Λάρισας και Αιγίου - παραγγέλθηκε καλώδιο), να αλλαχθεί η κάθοδος των 160μ, να
τοποθετηθεί η R7 για τον inband σταθμό. Μαζί πρέπει να μπει 250μ κάθοδος
(αγοράστηκε αλλά πρέπει να τοποθετηθούν 6 κονέκτορες). Επίσης να τοποθετηθεί
και να συντονιστεί η κάθετη των 80μ (πάει πολύς καιρός που εκκρεμεί).
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16/9/2017 Οι SV1CQG, SV1DPI, SV1ETM είναι στο σταθμό το Σάββατο το πρωί ως τις
6μμ. Τοποθετούνται οι κάθοδοι που θα ενώνουν το panel με το κάθε μηχάνημα (την
κάθοδο προσέφερε ο SV1DPI). Τελικά τοποθετούνται οι κάθοδοι μόνο για τις 4
πρώτες θέσεις χειρισμού και στις θέσεις 1 και 3 μπαίνει και μία κάθοδος από RG58
για τις RX κεραίες. Επίσης τοποθετούνται στις θέσεις 1-4 και 6, καλώδια Ethernet,
καθώς και το Ethernet switch. Επίσης κλείνουν τις τρύπες στον τοίχο, που υπήρχαν
στο σημείο που έμπαιναν παλιά οι κάθοδοι. Επίσης στοκαρίστηκαν οι πόρτες
καθιστικού και εργαστηρίου.
17/9/2017 Ο SV1HKH μεταφέρει στο σταθμό το ρότορα της Yaesu που είχαμε
αγοράσει από την Αμερική μεταχειρισμένο, καθώς και το Icom 756 pro II. Το ρότορα
είχαμε στείλει πριν από καιρό στον SV1RK, ο οποίος τν έλυσε και τον ξαναέδεσε,
γρασάροντάς τον και αποκαθιστώντας κάποιες μικροζημιές που είχε. Το proII είχαμε
δώσει στον SV1BDO ώστε να το βάλει προς πώληση στη Γερμανία. Τελικά δεν
πουλήθηκε και το Σάββατο τα επέστρεψε και τα δύο (ράδιο και ρότορα) ο SV1BDO.
Ο SV1HKH τα έφερε στο σταθμό και είναι στη βάση τους πάλι.
20/9/2017 Οι SV1DPI, SV1ETM στο σταθμό. Ασχολούνται κυρίως με την αξιολόγηση
των υπαρχόντων ΗΥ. Υπάρχουν δύο διπύρηνοι που είναι κάπως καλύτεροι (δωρεά
SV1DPI, SV1DPJ), δύο P4, ένας πιο παλιός και το laptop. Οι δύο πρώτοι ως
καλύτεροι τοποθετούνται στις θέσεις 1 και 2, ο τρίτος καλύτερος στη θέση 4, to
laptop στη θέση 5 και οι άλλοι δυο στις θέσεις 3 και 6.
Επίσης καθαρίζουν τον 1ο πάγκο και
κολλάνε ταινία γύρω γύρω.
Μπαίνοντας στο shack, υπάρχουν 3
πάγκοι. Ο κάθε πάγκος φιλοξενεί 2
σταθμούς, συνολικά δηλαδή 6. ΄
Ο πρώτος αριστερά μπαίνοντας είναι ο
κίτρινος σταθμός κι έχει το Νούμερο 1.
Έχει το Kenwood 950, τον ενισχυτή ΟΜ
2000HF και είναι ο βασικός Run σταθμός.
Ο πρώτος δεξιά είναι ο μπλε σταθμό κι
έχει το Νούμερο 2. Έχει το Kenwood 850
και μπορεί να δουλέψει με το interlock και
το διακόπτη 2Χ2 ως inband σταθμός.
Στο δεύτερο πάγκο βρίσκεται αριστερά ο
κόκκινος σταθμός, νούμερο 3 χωρίς
μηχάνημα αυτή τη στιγμή, και δεξιά o
λευκός σταθμός νούμερο 4 με το Icom 756
και το PW1 (multiplier σταθμός).
Στον
τρίτο
πάγκο
πρόκειται
να
φιλοξενείται ο δεύτερος run-inband
σταθμός σε περιπτώσεις Μ2. Ο αριστερά
σταθμός είναι ο γκρι, νούμερο 5, με το
δανεικό μηχάνημα του SV1CIB, το Yaesu
ft1000 MarkV field. Και ο δεξιά σταθμός
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είναι ο πράσινος, νούμερο 6 σταθμός, με το Yaesu ft-990.
21/9/2017 Τρόπος σύνδεσης του Run και Inband ραδίου: Είναι βασικό το bandpass
φίλτρο να είναι τοποθετημένο ΜΕΤΑ το διακόπτη κεραίας AS2X2, ώστε και το
inband ράδιο να εκπέμπει μέσω του φίλτρου. Ο διακόπτης AS2X2 δίνει τη γραμμή
<bandpass - ενισχυτή - κεραία εκπομπής> στο ράδιο 1 (Run – Kenwood 950) ενώ στο
ράδιο 2 (Inband – Kenwood 850sat) δίνει την κεραία που χρησιμοποιούμε για RX και
η οποία βρίσκεται 250μ μακριά (R7). Το Inband ράδιο μπορεί να ακούει χωρίς
bandpass, καθώς και στην ίδια μπάντα (κάτι που μας ενδιαφέρει), λόγω απόστασης
από τις άλλες κεραίες. Όταν το ράδιο 2 εκπέμπει, παίρνει τη γραμμή <Bandpass –
Ενισχυτή – Κεραία>, που μέχρι τότε ανήκε στο ράδιο 1, ενώ το ράδιο 1 ακούει τότε
με την κεραία που βρίσκεται μακριά. Είναι σημαντικό λοιπόν, το Bandpass φίλτρο
να είναι μετά το διακόπτη, ώστε να λειτουργεί στην εκπομπή είτε του ενός είτε του
άλλου ραδίου!

Ράδιο 1 RX - Ράδιο 2 RX Ράδιο 1 TX - Ράδιο 2 RX Ράδιο 1 RX - Ράδιο 2 TX

Yagi – R7

Yagi – R7
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R7 - Yagi

23-24/9/2017 Οι SV1CQG, SV1CIB, SV1DPI, SV1ELF, SV1CQK στο σταθμό όλο τα ΣΚ
και οι SV1UK, SV1HKH την Κυριακή. Έγιναν οι ακόλουθες εργασίες:
 Τοποθετήθηκε ο ρότορας Yaesu 800 που είχαμε αγοράσει από την Αμερική
και
συντηρήθηκε
από τον SV1RK
στην κεραία των
10μ.
Χρησιμοποιήθηκ
ε
καινούριο
καλώδιο 6Χ0,75
που
αγοράσθηκε.
 Συνδέθηκε
ρελές που θα
κόβει το ρεύμα
στο shack όταν
μπαίνει
ο
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συναγερμός και θα το επαναφέρει όταν θα βγαίνει. Έτσι δε θα χρειάζεται να
βγάζουμε και να βάζουμε πρίζες στα μηχανήματα για το φόβο υπερτάσεων
στο δίκτυο.
Τοποθετήθηκε καλώδιο για 3φασική παροχή μέσα από νέο πλαίσιο
στυπιοθλιπτών, καθώς και καλώδιο για τη σύνδεση με τη γεννήτρια, σε
περίπτωση διακοπής ρεύματος.
Συνδέθηκε και δοκιμάστηκε το
interlock στον 1ο πάγκο. Επίσης
σεταρίστηκε (και έπαιξε για μερικά
QSOs στο CQ WW RTTY Contest ο
1ος σταθμός (950-ΟΜ). Ως server για
το interlock θα χρησιμοποιείται ο
ΗΥ του inband ραδίου (Kenwood
850). Διαπιστώσαμε ότι το κυρίως
ράδιο (Run – Kenwood 950) δεν
παίζει με τον ενισχυτή αν δεν είναι
αναμμένο το Interlock! Για να
παίξει πρέπει να αποσυνδεθεί το
ptt του ενισχυτή! Μένουν ακόμη
λεπτομέρειες….
Μπήκε κάθοδος και για το σταθμό
6 (πράσινος). Μένει να μπει
κάθοδος μόνο στον σταθμό 5 (γκρι)
πλέον.
Μπήκαν φώτα (2 «χελώνες» και φως ασφαλείας) στην κρεβατοκάμαρα.
Επίσης τοποθετήθηκε πολύπριζο.
Τοποθετήθηκαν λάμπες φθορισμού στο καθιστικό-κουζίνα.
Τακτοποιήθηκαν τα καλώδια δικτύου στο καθιστικό.
Τοποθετήθηκαν λάμπες φθορισμού στη βεράντα.
Βάφηκε η μπροστινή όψη του κτιρίου (κίτρινος ο τοίχος και μπλε (Kraft
ονομασία πέλαγος). Πιο συγκεκριμένα στις ήδη βαμμένες πόρτες (WC,
εργαστηρίου, καθιστικού) προστέθηκαν και η πίσω πλευρά της πόρτας του
καθιστικού και η πόρτα του shack.
Πέρασαν
μέσα
στο
shack
τα
καλώδια των
ροτόρων. Οι
ρότορες
τοποθετήθηκ
αν
προσωρινά
στο δεύτερο
πάγκο, στη
θέση
του
σταθμού 3.
Μελλοντικά
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θα μπουν στα ράφια.
Τοποθετήθηκε ντουλάπι στο shack για αποθήκευση μικροπραγμάτων.
Τοποθετήθηκε το ρολόι στο shack.
Τοποθετήθηκε σε νέα θέση η κάμερα
Τοποθετήθηκαν καλώδια δικτύου από το ρούτερ στο switch και το καλώδιο
δικτύου του σταθμού 5 που έλειπε. Τακτοποιήθηκαν τα καλώδια Ethernet.
Τοποθετήθηκαν καινούριες σανίδες στο ημίδιπλο κρεβάτι (δεν υπήρχαν
παλιές). Μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαμε κάτι παλιά μαδέρια εκεί.
Τα μαδέρια πήρε ο SV1UK με σκοπό να τα επεξεργαστεί και να φτιάξουμε
πάγκους.
Συναρμολογήθηκε η R7 με σκοπό να την τοποθετήσουμε, για να ακούει το
inband ράδιο. Δυστυχώς μετρήθηκε και δεν έδειξε καλή συμπεριφορά στο
SWR που ήταν ανεβασμένο παντού εκτός από τα 10-12μ. Διαπιστώθηκε ότι
υπάρχει και δεύτερο πηνίο χαλασμένο εκτός από αυτό των 30μ που είχε
επιδιορθωθεί στο παρελθόν από τον SY1AYI. Ως εκ τούτου δεν
τοποθετήσαμε τη R7, όπως αρχικά είχαμε σχεδιάσει, προκειμένου να την
επιδιορθώσουμε.

1/10/2017 Οι SV1CQK, SV1CQG, SV1DPI, SV1CIB, SV1ETM στο σταθμό.
Πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες.
 Συνδέθηκαν οι ρότορες αφού ματίστηκαν τα καλώδια.
 Συνδέθηκε και ρυθμίστηκε το μιλητήρι που δώρισε ο SV1JMC στο
Kenwood 950.
 Τοποθετήθηκαν γειώσεις στους σταθμούς 1 και 2
 Τοποθετήθηκε η πόρτα της κρεβατοκάμαρας. Στοκαρίστηκε και τρίφτηκε
για να είναι έτοιμη προς βάψιμο.
 Βάφηκαν τα ταβάνια του WC και του εργαστηρίου.
 Ηλεκτρολογικές εργασίες εντός του καθιστικού.
 Μεταφέρθηκαν στο σταθμό 4 παγκάκια που ετοίμασαν οι SV1UK και
SV1CQG όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Τα παγκάκια έγιναν από τα
μαδέρια που ήταν στο ημίδιπλο κρεβάτι!
 Ο SY1AYI επισκεύασε το πηνίο της R7. Δυστυχώς και παρά την πολλή
ώρα που ασχοληθήκαμε, η R7 δεν συντονίζει σωστά παρά μόνο στα 10μ.
Ως εκ τούτου αποφασίσαμε να μην τη χρησιμοποιήσουμε ως inband
κεραία, προς το παρόν, αφού απαιτείται πολύς χρόνος για την επισκευή
της και αναζητούμε άλλη λύση.
4/10/2017 Οι SV1DPI, SV1ETM στο σταθμό. Ασχολήθηκαν κυρίως με την
προσαρμογή του voice keyer του SV1CIB. Φτιάχτηκε αντάπτορας από Yaesu σε
Kenwood καθώς και προσαρμόστηκε η διαμόρφωση και το επίπεδό της. Επίσης
δοκιμάσαμε και εκπομπή με τον ενισχυτή, χωρίς πρόβλημα. Λίγο πρόβλημα φάνηκε
στο βύσμα του μικροφώνου, το οποίο και θα αλλαχθεί. Επίσης στο computer του
850 διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν drivers για την κάρτα ήχου καθώς και το
interface έχρηζε επισκευής (την οποία ανέλαβε ο SV1DPI). Τέλος μεταφέρθηκε η
τηλεόραση LCD 37” από τα γραφεία στο σταθμό για να την τοποθετήσουμε στο
καθιστικό.
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7-8/10/2017 Οι SV1DPI, SV1ETM, SV1CQK, SV1CQG, SV1DPJ, SV1UK στο σταθμό.
Πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες:
 Ετοιμάστηκαν (συναρμολογήθηκαν, format κλπ) υπολογιστές για όλες τις
θέσεις εργασίας.













Σεταρίστηκε και ο υπολογιστής του σταθμού 4 (Icom) και μάλιστα ο SV1DPJ
συμμετείχε για κάποια ώρα στο TRC Contest.
Ηλεκτρολογικές εργασίες εντός καθιστικού.
Καθαρίστηκε, επιδιορθώθηκε, σιλικοναρίστηκε, βάφηκε και τακτοποιήθηκε
το εργαστήριο!
Τελειώσαμε με την πόρτα της κρεβατοκάμαρας. Μπήκαν τα πηχάκια και
βάφηκε.
Τοποθετήθηκε
φαρμακείο
εξοπλισμένο
με
τα
απαραίτητα.
Μικροεπιδιορθώσεις
στο
shack. Αυτή τη στιγμή
δουλεύουν άψογα (;) ο
σταθμός 1 και 4.
Καθαρίστηκε
και
τακτοποιήθηκε το καθιστικόκουζίνα. Ότι πράγματα είχαν
μείνει μεταφέρθηκαν στην
αποθήκη.
Ασχοληθήκαμε ξανά με τη R7
και
την επισκευή
της.
Ανακαλύψαμε (SV1ETM), ότι
τα θερμοσυστελλόμενα που
χρησιμοποιήσαμε άλλαζαν το
συντονισμό της κεραίας!
Αφαιρέθηκαν και η κεραία
είναι σε καλύτερη κατάσταση
πλέον, αφού συντονίζει καλά
στα 12,15, 17, 20μ και είναι
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ανεκτή για RX στα 10, 30 και 40μ. Οπωσδήποτε η αλλαγή των πηνίων στα
τραπ των 10 και 30μ την έχουν επηρεάσει και πρέπει κάποιος να ασχοληθεί
πολλή ώρα για να την επαναφέρει 100%. Πάντως θεωρήσαμε ότι είναι οκ για
τη δουλειά που τη θέλουμε.
Αγοράσαμε λάστιχο ποτίσματος Φ20 για να βάλουμε μέσα την κάθοδο της
κεραίας RX προκειμένου να προστατευθεί από τα τρωκτικά μιας και θα
βαδίζει 250μ μες το δάσος.
Τοποθέτηση τηλεόρασης LCD (που είχαμε στα γραφεία) καθώς και
φωτογραφιών χορηγών και γωνιάς Ζόρο.

14/10/2017 Σάββατο πρωί και στο σταθμό οι SV1DPI, SV1CIB, SV1ETM.
 Καθαρίστηκε η σκεπή από τις πευκοβελόνες και ξεβουλώθηκαν τα λούκια.
 Περάστηκε η κάθοδος για την
κεραία του inband (250μ
συνολικά) μέσα σε σωλήνα
από αυτόματο πότισμα
Φ20. Για να περαστεί
χρησιμοποιήθηκε η εξής
τεχνική: από τη μια μεριά
βάλαμε σκοινί (ράμα) με
ένα
μικρό
κομμάτι
σακούλας και από την άλλη
ρουφήξαμε
με
την
ηλεκτρική σκούπα. Μετά
με το σκοινί τραβάγαμε την
κάθοδο να περάσει (χωρίς
κονέκτορα).
 Format στο φορητό και
πλέον όλοι οι ΗΥ είναι
έτοιμοι.
 Το απόγευμα ήρθε ο
SV1CQK και ασχολήθηκε με
την
οργάνωση
του
εργαστηρίου.

15/10/2017 Κυριακάτικο ηλιόλουστο πρωινό και οι SV1CQK, SV1CIB, SV1DPI,
SV1HKH, SV1RRO στο σταθμό.
 Καθάρισμα των κλαδιών των πεύκων που αφενός εμπόδιζαν το δίπολο των
80μ και αφετέρου και οι πευκοβελόνες τους έπεφταν στη στέγη
βουλώνοντας τα λούκια.
 Τοποθέτηση της R7 ως κεραία RX για το inband ράδιο, 200μ περίπου μακριά.
Απλώθηκαν 250μ κάθοδος περίπου και στο τέλος μπήκε η κεραία σε
απόσταση 200μ περίπου από την κεραία των 20μ (η πιο κοντινή απόσταση)
και στη διεύθυνση των 90 μοιρών. Το ιδανικό θα ήταν να μπει νότια, αλλά δε
βόλευε. Όταν η 20μετρική «κοιτάει» Ευρώπη-Αμερική, δεν υπάρχει καμία
παρεμβολή. Όταν γυρίζει στις 30 μοίρες (προς Ιαπωνία) η παρεμβολή είναι 3
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μονάδες. Όταν κοιτάζει τη R7 (σπάνια περίπτωση) φτάνει στις 7 μονάδες.
Μετρήθηκαν και οι απώλειες του καλωδίου και είδαμε σήματα που
ακούγαμε 9+ στη βάση της R7 να τα ακούμε 9 μονάδες στο σταθμό μετά απ’
όλη την κάθοδο και τις ενώσεις. Το κακό είναι ότι μετά απ’ όλα αυτά κι ενώ
γίνονταν οι τελικές διορθώσεις στην τοποθέτηση της καθόδου (σκαψίματα
και χώσιμο σε κάποια σημεία), τα σήματα έπεσαν πάρα πολύ δίνοντας μας
την εντύπωση ότι κάτι συνέβη. Προς διερεύνηση κάποια επόμενη μέρα λόγω
και του ότι έπρεπε να φύγουμε λόγω του γάμου του SV1RRX!



Επίσης έγιναν κάποιες παρατηρήσεις σε παρεμβολές από τον έναν σταθμό
στον άλλο. Και την προηγούμενη είχαμε παρατηρήσει ότι ο σταθμός των 20μ
έκανε παρεμβολές στο σταθμό των 15μ. Δεν κάναμε άλλες παρατηρήσεις το
Σάββατο. Η παρεμβολή έφτανε στο SSB τις 7 μονάδες! Την Κυριακή είδαμε
ότι αυτό συμβαίνει όταν η κεραία «κοιτάει» προς το κτίριο στις 340 μοίρες
ενώ γυρνώντας την στις 30-40 μοίρες η παρεμβολή εξαφανίζεται. Αυτό μας
έκανε να πιστεύουμε πως κάποιο τροφοδοτικό switching δημιουργεί το
πρόβλημα. Κάνοντας το πείραμα όμως μερικές φορές και γυρνώντας την
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κεραία, διαπιστώσαμε με έκπληξη ότι η παρεμβολή ξαφνικά σταμάτησε και
δεν υπήρχε ούτε στη μία ούτε στην άλλη διεύθυνση. Αυτό μας έβαλε σε
υποψίες ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει με την κεραία και ιδιαίτερα με τη
σύνδεση της καθόδου σ’ αυτή. Στη συνέχεια θα κάνουμε περισσότερα
πειράματα, καθώς και οπτικό έλεγχο ώστε να εξαλείψουμε το πρόβλημα.
17/10/2017 Με τη βοήθεια του SV1RLC που εξασφάλισε τη δωρεάν μεταφορά από
την Αθήνα, έφτασαν στο Αγρίνιο, τα δώρα του Φώτη Παπαδέλη SV8RMA. Ο Φώτης
έστειλες 2 air condition, αποροφητήρα, φούρνο μικροκυμάτων, ατομικούς
ανεμιστήρες και ποδο-ptt! Ευχαριστούμε!
18/10/2017 Οι SV1ETM, SV1DPI στο σταθμό. Αναλυτικά:
 Μεταφέρθηκαν τα πράγματα που έστειλε ο SV8RMA.
 Ανιχνεύθηκε και επισκευάστηκε το πρόβλημα που είχε η κεραία του Inband
σταθμού η R7. Ήταν ένας βραχυκυκλωμένος κονέκτορας ο οποίος
βραχυκύκλωσε όταν τραβήχτηκε η κάθοδος για να θαφτεί. Αλλάχτηκε και
είναι οκ.
 Επίσης υπήρχε ένα RCA που ένωνε το auxbox του inband με τον ενισχυτή,
που μερικές φορές βραχυκύκλωνε. Αλλάχτηκε με νέο.
 Έγιναν μερικές δοκιμές με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα της
λειτουργίας του inband ράδιου με το run.
21/10/2017 Οι SV1CIB, SV1DPI στο σταθμό.
 Βάφηκε όλη η μαρκίζα του κτιρίου.
 Οι SV1UK, SV1CQG είχαν ετοιμάσει πηχάκια για το χάρτη. Κολλήθηκαν,
τοποθετήθηκε ο χάρτης και η όλη κατασκευή στον τοίχο του shack.
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Καθαρίστηκε και τακτοποιήθηκε η κουζίνα –τραπεζαρία.



Με τη βοήθεια του SV1HKZ μεταφέρθηκε ο νιπτήρας του μπάνιου λίγο πιο
πέρα, προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για εσωτερική πόρτα.
Ο SV1KYX ετοίμασε ένα σιδερένιο «κρεβάτι» για να τοποθετηθεί στο χώρο
του κοιτώνα. Βάφηκε και ετοιμάστηκε.
Κολλήθηκαν RCA κονέκτορες στα foot switch που έστειλε ο SV8RMA.
Συμμετείχαμε για 2 ώρες περίπου στο WAG, προκειμένου να δοκιμάσουμε
το σταθμό. Διαπιστώσαμε τα εξής προβλήματα:
o Η κεραία των 15μ έχει στάσιμα. Κάτι συμβαίνει. Λίγος χρόνος για να
επιδιορθωθεί.
o Το inband ράδιο αυξάνει πολύ το ρυθμό!
o Δυστυχώς, όταν πάταγε το 850 (inband) δεν πάταγε ο ενισχυτής.
Από το σχέδιο που στείλαμε για έγκριση στον EA4TX δεν είχαμε
τοποθετήσει τις διόδους. Ελπίζω να λυθεί αυτό το θέμα με την
τοποθέτησή τους. Όταν βγάζαμε το ptt που πάει στον ενισχυτή,
έπαιζε κανονικά.
o Δεν διαπιστώσαμε παρενόχληση από τα 20 στα 15μ (αν και η κεραία
των 15μ δεν έπαιζε σωστά).
o Η αλλαγή των κεραιών όταν πατάει το inband είναι ανεπαίσθητη. Η
παρεμβολή σε λογικά πλαίσια.
o Δεν έχουμε ούτε ένα ζευγάρι ακουστικά της προκοπής! Του Icom
δουλεύουν τουλάχιστον αλλά είναι της πλάκας. Άλλο ένα ζευγάρι δεν
έχει μικρόφωνο, ένα ακόμη δε δουλεύει το μικρόφωνο και βγάζει
μαύρα και σε κάνει χωνί, ενώ το τα επισκευασμένα heil έχουν
πρόβλημα με το καλώδιό τους που πότε κάνει επαφή και πότε όχι….
Δυστυχώς χρειαζόμαστε άμεσα τουλάχιστον 3 ζευγάρια ακουστικά με
μικρόφωνο…
Κολλήθηκαν ετικέτες στις πόρτες, καθώς και στον κάθε σταθμό και
σημάνθηκαν οι ασφάλειες στον πίνακα.
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22/10/2017 Οι SV1CQK, SV1CQG, SV1ETM, SV1DPI στο σταθμό. Δυστυχώς ο
πρόεδρος SV1HKH δεν ήρθε στο σταθμό και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή ούτε η
επισκευή της κεραίας των 15μ αλλά και ούτε το να μάθουμε τι έχει. Κατά τ’ άλλα:
 Προστέθηκε και δεύτερος ρελές για να γειώνεται και ο ουδέτερος με την
εφαρμογή του συναγερμού.
 Τοποθετήθηκε σχάρα στο σημείο που κατεβαίνουν οι κάθοδοι.



Τοποθετήθηκε η Ελληνική σημαία στον τοίχο του shack
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Συνδέθηκαν δύο δίοδοι 4148 στα καλώδια του ptt, σύμφωνα με το σχέδιο
που υπέδειξε ο EA4TX (δες στις 21/9/2017) και λύθηκε το πρόβλημα του
PTT. Τώρα και το inband και το RUN ράδιο λειτουργούν άψογα και μπορούν
και εκπέμπουν και τα δύο μέσω του bandpass και του ενισχυτή.

Όλα καλά λοιπόν, με τη διαφορά ότι δεν έχουμε κεραία για τα 15μ!

24/10/2017 Οι SV1HKH, SV1CIB πήγαν στο σταθμό. Το πρόβλημα στην κεραία των
15μ ήταν ότι είχε φύγει η γείωση από τον κονέκτορα λόγω κακής αρχικής
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κατασκευής. Σκούριασε και ξεκόλλησε. Κατέβασαν το δίπολο και το έφεραν στο
Αγρίνιο για επισκευή.
26/10/2017 Παρελήφθη από τον SV1ELF που το αγόρασε στην Αθήνα, 100μ RG213.
27/10/2017 Οι SV1HKH, SV1CIB πήγαν πάλι το πρωί της Παρασκευής και
τοποθέτησαν το δίπολο της κεραίας που επισκεύασε ο SV1DPI. Όλα εντάξει, η
κεραία των 15μ δουλεύει πάλι καλά.
Το απόγευμα ο SV1DPJ αλλάζει το Ethernet switch στο εργαστήριο (δίνει στο server,
κλπ.) και βάζει καινούριο (και καλύτερο).
28-29/10/2017 CQ WW SSB Contest. Ο Γιάννης SV1PMQ πρώτη φορά στο σταθμό.
Οι εκπλήξεις όμως δε σταματούν εδώ: Νωρίς το Σάββατο έρχεται και ο Αστέρης
SV2HQL μετά από πολύ καιρό.

Συμμετέχουμε στο contest για πρώτη φορά λειτουργώντας τον inband σταθμό στην
κατηγορία MS HP (στην πραγματικότητα τον δουλέψαμε λίγο και στο WAG κατά τις
δοκιμές το προηγούμενο ΣΚ).
Στον αρχικό σχεδιασμό ως χειριστές είναι οι SV1PMQ, SV1CIB, SV1DPI, SV1ELF,
SV1DPJ. Στη συνέχεια προστίθεται ο SV2HQL καθώς και για λίγο οι SV1SN, SV1RRP.
Την Κυριακή το πρωί συμμετέχει και ο SV1HKH.
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Επίσκεψη (και βοήθεια πολλοί από αυτούς) πραγματοποιούν οι SV1UK (που
προσφέρει εξαιρετικό γεύμα με ψάρια το Σάββατο το μεσημέρι), SV1CQG που είναι
στο σταθμό από Παρασκευή ως Κυριακή απόγευμα, ο SV1CQK από το Σάββατο
μεσημέρι ως την Κυριακή το πρωί, ο SV1CIC μαζί μ’ ένα γουρουνόπουλο που
ψήνουμε το βράδυ του Σαββάτου, ο SV1RRO την Κυριακή το πρωί και βοηθάει να
επισκευάσουμε την Αμερικάνα beverage, οι SV1CQR και SV1RRX για καφέ την
Κυριακή το πρωί και ο SV1RLC με μια αγκαλιά κεσεδάκια με γλυκό κουταλιού. Το
βράδυ έρχεται στο φαγητό και ο SV1CIE με το γιο του Κωνσταντίνο.

Κάνουμε σημαντικά καλύτερο σκορ από άλλες φορές αλλά υπολειπόμαστε 2150
επαφές (!!!) από τους J42T. Τεράστιο νούμερο! Καταφέρνουμε κοντά στις 3400
επαφές. Αντιθέτως στα mults είμαστε αρκετά κοντά. Δυστυχώς και παρότι οι
οδηγίες ήταν σαφείς, κάποιος από τους χειριστές έκανε επαφές εκτός μπάντας στα
160μ. Χάσαμε αρκετές χώρες εξαιτίας αυτού αφού οι επαφές αυτές σημάνθηκαν με
X-QSO και δε μέτρησαν.

Προφανώς υπάρχουν εξηγήσεις. Από τη συζήτηση προκύπτει ότι:
 Οι χειριστές μας δεν είναι αρκετά καλοί και έμπειροι.
 Έχουμε βελτιώσει πολύ το σκορ μας (άρα λειτούργησε ο inband). Τόσο
μεγάλη βελτίωση (40-50%) όμως σημαίνει ότι πριν (και τώρα) δεν είμαστε
καθόλου καλοί και υπήρχαν πάρα πολλά περιθώρια.
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Δεν χρησιμοποιούμε τους καλύτερους στο running αλλά όλους με τη σειρά
(στρατηγική επιλογή που έχει βέβαια κόστος). Όταν κάποιος κάνει αρκετό
δρόμο για να έρθει, θεωρούμε ότι δεν είναι σωστό να μην τον βάλεις στο
running αλλά μόνο στον inband, κλπ. Το θέμα βέβαια είναι αυτός, να μένει
«πιστός» και να επανδρώνει συνέχεια την ομάδα ώστε η βελτίωσή του να
είναι και βελτίωση της ομάδας… Γιατί μέχρι τώρα έρχονται χειριστές και
μετά δεν ξαναέρχονται.
Δεν έχουμε χαραγμένη στρατηγική που να ακολουθούμε αλλά εξαρτιόμαστε
από την ικανότητα του εκάστοτε χειριστή.
Μας αρέσει το Pileup και όχι η στρατηγική. Αν και αυτό ισχύει γενικότερα
για όλους, θα κερδίσουμε πόντους αν καταφέρουμε να το περιορίσουμε.
Δεν έχουμε αρκετούς full time χειριστές. Πολλοί από τους συμμετέχοντες
έρχονται για λίγο, και θέλουν να συμμετέχουν. Ακόμη και αν είχε χαραχθεί
στρατηγική,
στους μισούς δε
θα μπορούσαμε
να
την
εξηγήσουμε! Πχ
παρότι
εξηγήσαμε περί
της τήρησης του
bandplan,
κάποιος δεν το
άκουσε. Χώρια
ότι
τις
τελευταίες
6
ώρες
έμειναν
μόνο 2 χειριστές!
Κάτι που πρέπει να συζητήσουμε, δηλαδή, είναι η γενικότερη οργάνωση.
Μέχρι πότε θα δεχόμαστε δήλωση συμμετοχής χειριστών (τώρα μέχρι την
προηγούμενη θεωρητικά αλλά και όποια ώρα έρθει κάποιος τον βάζουμε να
παίξει), τι θα κάνουμε με αυτούς που έρχονται και θέλουν να παίξουν εκτός
προγράμματος, κλπ. Πχ αυτή η φορά δεν γνωρίζαμε μέχρι την Πέμπτη ποιοι
και πόσοι θα είμαστε.
Παρασυρόμαστε, σ’ ένα βαθμό, από την παρέα, την καλή συζήτηση, το
φαγητό και το χαβαλέ, δίνοντας μικρή σημασία στο διαγωνισμό. Βέβαια κι
αυτό είναι μέρος του προγράμματος και το κυριότερο στο DNA των μελών
μας. Το ιδανικό θα ήταν να βρούμε ένα τρόπο να έχουμε και τα δύο. Ίσως η
καλύτερη οργάνωση να βοηθούσε σε κάτι τέτοιο.
Σε κάθε περίπτωση: περνάμε πολύ ωραία και δεν είναι απαραίτητα κακό
που δεν κάνουμε το καλύτερο σκορ. Εκπαιδεύουμε και εκπαιδευόμαστε οι
ίδιοι αφενός στη δημιουργία του σωστού σταθμού και αφετέρου στο
χειρισμό του σε συνθήκες contest, περνώντας πολύ ωραία. Απλά ίσως
πρέπει να βρούμε μια ισορροπία: Οκ δεν είναι στόχος να βγούμε πρώτοι,
είναι όμως στόχος να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο σωστά;

Κατά τα’ άλλα…
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Βρήκαμε κομμένη την τροφοδοσία του διακόπτη των beverage.
Αποκαταστάθηκε το Σάββατο το πρωί.
Η Αμερικάνα Beverage ήταν κομμένη. Επισκευάστηκε την Κυριακή το πρωί
(το Σάββατο έβρεχε συνέχεια) αλλά ανακαλύψαμε την Κυριακή το βράδυ ότι
δεν άκουγε καλά. Θέλει ψάξιμο…
Η «Γιαπωνέζα» beverage έδειχνε να δουλεύει εξαιρετικά. Το κακό είναι ότι
στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο «γιαπωνέζα» αφού «βλέπει» στις 70
μοίρες περίπου.
Ο ρότορας της κεραίας των 15μ δεν έδειχνε τίποτα. Ίσως κάποιο καλώδιο
δεν «πατάει» μετά την επισκευή της κεραίας.
Τοποθετήθηκε το πατάρι και το στρώμα πάνω σ’ αυτό μες τον κοιτώνα.
Τοποθετήθηκε η κουρτίνα στο καθιστικό που μας έδωσε ο SV1HLA.
Ο σταθμός γενικώς λειτούργησε πάρα πολύ καλά, χωρίς προβλήματα.
Λειτουργήσαμε το writelog, έχοντας μηδενικά προβλήματα στο δίκτυο, με
τρεις σταθμούς (Run – Inabnd - Mult).

Φεύγοντας (τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας) τοποθετούμε το Afedri (SDR)
στο εργαστήριο με κεραία τη R7. Ο σκοπός είναι να το κάνουμε να δουλεύει ως
τοπικό cluster και να το χρησιμοποιούμε για μας. Πειράματα που έκανε ο SV1DPJ
στην Αθήνα, πήγαν καλά και δούλευε.
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30/10/2017 Δημοσιεύτηκαν στο cqwpx.com τα αποτελέσματα του διαγωνισμού CQ
WPX SSB 2017. Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό δεν είχαμε πάρει μέρος όλοι μαζί
αλλά ο Δημήτρης SV1CIB έλαβε μέρος για κάποιες ώρες, την Κυριακή το πρωί. Κι
όμως μας είχε μια καλή έκπληξη. Έστω και με τη μικρή αυτή συμμετοχή, ο Δημήτρης
κέρδισε την 1η θέση στην Ελλάδα! Συγχαρητήρια!

3/11/2017 Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα του CQ WPX CW του περασμένου Μαΐου.
Ο SZ1A είχε λάβει μέρος στην κατηγορία M2 με χειριστές τους SV1CIB, SV1DPI
SV1DPJ SV2FWV SV4FFL. Καταφέραμε 6.944.500 πόντους και είμαστε 1οι στην
Ελλάδα, 16οι στην Ευρώπη, 23οι στον κόσμο.
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4/11/2017
Σαββατιάτικο πρωινό για τον SV1DPI στο σταθμό.
 Εξετάστηκαν με το Antenna Analyzer οι Beverages. Η Αμερικάνα είχε κάποιο
κονέκτορα χαλασμένο και δεν πάταγε η γείωση. Αλλάχθηκε, τεσταρίστηκε
και είναι οκ τώρα (1:1 SWR). Η «Γιαπωνέζα» και η Αφρικάνα δείχνουν καλές
(1,5:1 SWR). Στην Αυστραλέζα διαπιστώθηκε ότι η κάθοδος κάπου είναι
κομμένη (μπλεντάζ). Επίσης το μπαλούν της ήταν γεμάτο νερό.
 Επίσης διαπιστώθηκε ότι το Afedri δημιουργεί πρόβλημα στο δίκτυο. Επίσης
έδειχνε, για κάποιο μυστήριο λόγο, να μην ακούει τίποτα! Αφαιρέθηκε και
το πήραμε στο Αγρίνιο για περισσότερα πειράματα.
Το απόγευμα στο σταθμό ο SV1CQK.
 Καθαριότητα και τακτοποίηση των ντουλαπιών της κουζίνας αλλά και
γενικότερα.
5/11/2017 Οι SV1DPI, SV1JMC, SV1CQK στο σταθμό.
 Αλλάζουμε την κάθοδο και το μπαλούν της Αυστραλέζας Beverage.
Εξακολουθεί να έχει 2,9:1 SWR!
 Την περπατάμε σχεδόν ολόκληρη και δεν είναι κομμένη. Ίσως φταίει η
γείωσή της. Πάντως δείχνει να ακούει αρκετά καλά. Έτσι αυτή τη στιγμή
υπάρχουν 4 beverages: μία προς 330ο, μία προς 70ο , μία προς 100ο και μία
προς 180ο.
 Παράλληλα, η καθαριότητα της κουζίνας συνεχίστηκε.
 Τοποθέτηση κουρτίνας κουζίνας. Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των
κουρτινών του καθιστικού.



Κρέμασμα αποροφητήρα. Μένει το μπουρί…

11/11/2017 Οι SV1DPI, SV1CIB στο σταθμό το πρωί. Ο SV1CQK το απόγευμα.
 Τοποθέτηση γείωσης στην «Αυστραλέζα» Beverage. Τα στάσιμα ήρθαν σε
φυσιολογικά επίπεδα 1,5:1.
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Μέτρηση των καθόδων των beverage. Αυτή του Kenwood 950 είναι μια
χαρά. Η κάθοδος που φέρνει τη beverage στο Icom έχει θέμα αφού δεν
πατάει η γείωση. Αλλάζουμε τον κονέκτορα που πάει στο διακόπτη και
επανήλθε στα φυσιολογικά.
Έγιναν τεστ για το πώς ακούν και παρότι δεν ήταν βράδυ να τις τεστάρουμε
πλήρως, μείναμε ικανοποιημένοι.
Ο SV1DPI συμμετείχε για 2 ώρες περίπου στο WAE RTTY.
Το δίπολο των 80μ επανήλθε στο CW (το είχαμε πάει στο SSB για το contest)
Χαρτογραφήθηκε το δίκτυο του SZ1A. Το internet ήταν χαλασμένο από τον
ΟΤΕ. Το modem μάλλον έχει καεί. Έχει δοθεί βλάβη. Μαζί με κάποιες
συσκευές (αυτές του ρότορα) που θα μπουν στο μέλλον, έχει ως εξής:

12/11/2017 Οι SV1CQK, SV1DPI είναι στο σταθμό. Κυρίως ο χρόνος τους
αφιερώθηκε σε τακτοποίηση διαφόρων πραγμάτων και ιδιαίτερα αυτών του
εργαστηρίου. Παράλληλα τοποθετήθηκαν ελαστικά κάλυπτρα στις πόρτες του
καθιστικού και του shack, διότι είχε παρατηρηθεί ενίοτε να μπαίνει νερό από το
ανεμόβροχο. Δοκιμάσαμε επίσης τις beverage νωρίς το βράδυ της Κυριακής. Ήταν
αρκετά ήσυχες (S0, παραπάνω απ’ ότι έπρεπε;), είχαν απόρριψη, άκουγαν
κοντινούς σταθμούς αρκετά χαμηλότερα από το δίπολο, ως και 50dB! Στα 40μ είχαν
θόρυβο 4 μονάδες, ανεξήγητα (;).
18/11/2017 Οι SV1CQG, SV1ETM, SV1DPI στο σταθμό το πρωινό του Σαββάτου. Το
απόγευμα και ο SV1CQK.
 Το ίντερνετ είναι χαλασμένο εδώ και δυο εβδομάδες. Το πρόβλημα είναι
στον πατέρα του SV1HKH. Πήγαμε και είδαμε ότι το modem είναι καμμένο.
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To bridge που έχουμε λειτουργεί. Έχουμε δώσει βλάβη στον ΟΤΕ γιατί και η
ταχύτητα ήταν χαμηλή.
Σετάραμε ένα modem hol που είχαμε ώστε να μπορεί να μπει στον πατέρα
του Πάνου σε περίπτωση που χρειαστεί.
Περάστηκε η τελευταία κάθοδος RG213 που έλειπε (τώρα μόνο RG58 θα
χρειαστούμε μελλοντικά) από το πάνελ στο σταθμό 5 (γκρι).
Καθαριότητα κουζίνας-καθιστικού.
Μπήκε προστατευτική λαμαρίνα μπροστά και πλάι (νότια και ανατολικά)
στην ψησταριά ώστε να μη βρέχεται αλλά και να προστατεύεται από τον
αέρα (από το Βορρά την προστατεύει το κτίριο).
Εγκαταστήσαμε μια PCI κάρτα με δύο com στο computer του σταθμού 1
(950).
Προσπαθήσαμε να σετάρουμε το so2r-cw keyer ΜΚ1100 ανεπιτυχώς.
Φεύγοντας διαπιστώσαμε ότι το interlock έβγαζε τετραγωνάκια στην οθόνη.
Δεν προλάβαμε να δούμε πολλά αλλά η επανεκίνηση δεν έλυσε το
πρόβλημα.

19/11/2017 Κυριακή και οι SV1CQK (διανυκτέρευσε) και οι SV1HKH, SV1DPI στο
σταθμό.
 Είχαμε διαπιστώσει ότι η φωνή των χειριστών ακούγονταν δυνατά στον
κοιτώνα. Έτσι αποφασίσαμε να τοποθετήσουμε τις γυψοσανίδες που είχαμε
βγάλει στον τοίχο ανάμεσα στο shack και τον κοιτώνα, μαζί με τα φελιζόλ,
ελπίζοντας ότι ο ήχος θα κόψει αρκετά. Ούτως ή άλλως είναι τζάμπα και τις
γυψοσανίδες θα τις πετάγαμε. Δεν είναι σε καλή κατάσταση (είναι στραβές)
αλλά ελπίζουμε το αποτέλεσμα να μας ικανοποιήσει. Σήμερα μπήκε ο
σκελετός αφού βγήκε το σοβατεπί και το «γύψινο».
 Ο SV1HKH ανέβηκε στον πύργο της 15άρας αλλά δε διαπίστωσε κάποιο
πρόβλημα στο καλώδιο. Ήταν όμως δύσκολο να κοιτάξει καλά κάτω από το
ρότορα. Αποφασίσαμε να μη βγάλουμε το ρότορα αφού τουλάχιστον
κινείται και να το δούμε ξανά μετά το contest του επόμενου ΣΚ (CQ WW
CW).
 Σεταρίστηκε το ΜΚ1100 στο 950. Τελικά ο λόγος που δε δούλευε ήταν ότι
δεν έπαιρνε τροφοδοσία συνέχεια αφού το βύσμα ήταν ελαττωματικό.
Αλλάχτηκε και είναι οκ, τουλάχιστον με το writelog.
 To interlock είναι εντάξει σήμερα. Βγάζει κανονικά γράμματα και
δοκιμάστηκε και δουλεύει κανονικά. Μετά από επικοινωνία με τον EA4TX,
μας είπε ότι ενίοτε και όταν το computer που είναι συνδεδεμένο το USB,
είναι κλειστό, μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν είναι σίγουρο αλλά μπορεί να
συμβεί. Θα διορθωθεί ανοίγοντας το computer. Σε κάθε περίπτωση το
interlock δουλεύει κανονικά.
 Η μπαταρία της σειρήνας του συναγερμού χρήζει αντικατάστασης.
Επιλήφθηκε ο SV1CQK για να την αντικαταστήσει.
22/11/2017 SV1ETM SV1DPI στο σταθμό.
 Αντικαταστήσαμε το modem στον πατέρα του Πάνου και ήρθε το ίντερνετ.
Βέβαια οι ταχύτητες είναι πολύ χαμηλές. Δυστυχώς όμως δεν ήρθε στο
σταθμό. Υπάρχει επικοινωνία με το modem αλλά ίντερνετ γιοκ.
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Υποπτευόμαστε μήπως μπήκε σε λάθος θύρα (wan;) το καλώδιο του
Ethernet που δίνει στο bridge.
Επισκευάστηκε το homemade interface του 850. Τοποθετήθηκε και δουλεύει
κανονικά.
Το ΜΚ1100 συνδέθηκε στη com5 της pci κάρτας που πήραμε και
τοποθετήσαμε και δουλεύει με το writelog. Τοποθετήσαμε και το υπόλοιπο
homemade interface στην com1 και δουλεύουν πλέον και τα 3 mode στο
σταθμό 1 (950). Έγινε προσπάθεια (ανεπιτυχώς) για σετάρισμα του keyer με
το wintest.
Ο SV1DPI έκανε δώρο δύο αφίσες 113X73 εκ. με φωτογραφίες από το
σταθμό για να τοποθετηθούν στο shack.

24-26/11/2017 CQ WW CW Contest. Κι αυτή τη φορά περάσαμε ωραία φυσικά... Σε
σχέση με άλλες φορές δεν ήταν πανηγύρι, αφού είμαστε εμείς κι εμείς. Μας αρέσει
να έχουμε περισσότερο κόσμο. Ελπίζουμε να το καταφέρουμε την επόμενη φορά.
Κατά τ' άλλα τρέξαμε... Οι χειριστές μόνο 4: SV2FWV, SV1DPJ, SV1DPI, SV1CIB.
Ομάδα υποστήριξης (και αυτή περιορισμένη) οι SV1CQG, SV1CQK. Επίσης είχαμε
επισκέψεις των SV1UK και της SV1DPU, του SV1JMC το Σάββατο, καθώς και του
SV1SN την Παρασκευή. Δε μπορέσαμε να επανδρώσουμε το 3ο ράδιο πάρα μόνο
για λίγο, και για όσο αντέχαμε. Κρίμα! Κάναμε καλά run με καλά pileup, δουλέψαμε
πολλούς Αμερικάνους, πράγμα σπάνιο αφού συνήθως οι Γιαπωνέζοι τους
ξεπερνούν στο SZ1A και ξεπεράσαμε τους εαυτούς μας στα mults αφού κάναμε όσα
και το 2014 (το καλύτερό μας) αλλά με τα 10μ κλειστά αυτή τη φορά. Η διάδοση δεν
ήταν καλή, τα 20μ έκλειναν πολύ νωρίς (6:30 τοπική!) και τα 10μ δεν άνοιξαν ποτέ.
Καταφέραμε να προσεγγίσουμε αρκετά το καλύτερό μας σκορ, έστω κι αν τότε
κάναμε παραπάνω από
1000 επαφές στα
10μ, ενώ τώρα 5-6.
Τα πήγαμε πολύ
καλά στις χαμηλές
μπάντες και αν και
τα 10μ ήταν ανοικτά,
θα κάναμε 5BDXCC
σ' ένα ΣΚ. Άρα
βελτιωνόμαστε.
Έστω κι αν δε
σπάσαμε
το
προηγούμενο ρεκόρ
μας, που ήταν ο αρχικός μας στόχος. Το σκορ μας ήταν live και online στο
www.cqcontest.net. Θα ήταν καλύτερα όλο και περισσότεροι να το βάζουν live.
Καθώς επίσης είναι και πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθεί κάποιος την εξέλιξη του
contest. Μέσος ρυθμός 100 QSO την ώρα δεν είναι κι άσχημα πάντως... Κατά τ'
άλλα: Φανταστικό σκορ από τους OM7M με 200 qso ανά ώρα! Μπράβο! Θέλουμε
πολύ δρόμο ακόμα για να τους φτάσουμε. Επίσης να σημειώσουμε ότι μια νέα
δύναμη γεννιέται. Όσοι δεν το πήραν χαμπάρι, μιλάω για το LZ5R του φίλου μας
Τόνυ LZ1JZ που αναβαθμίστηκε και θα αναβαθμιστεί κι άλλο και κατάφερε να
ξεπεράσει τον πολύ δυνατό ES9C (έστω κι αν τελικά έχασαν και οι δυο από τους
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TK0C). Πλήρη στατιστικά, log (χωρίς πεθαμένους
) στη διεύθυνση
http://www.qsl.net/sz1a/sh5/2017/2017_cq-ww-cw_sz1a/index.htm
6/12/2017 Raw scores στο CQ WW SSB
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6/12/2017 Raw scores στο CQ WW CW. Παρατηρούμε τη σημαντική βελτίωση που
είχαμε στο CW, όπου ο ίδιος σταθμός πήγε από την 72η θέση (SSB) στην 37η (CW).
Παρ’ όλα αυτά υπολειπόμαστε πολύ από κάτι αξιοσημείωτο έστω κι αν δεις (ειδικά
στα αποτελέσματα της Ευρώπης) ότι έχουμε αφήσει καλά ονόματα πίσω μας και με
τη σημείωση ότι δε χρησιμοποιήθηκε ο inband σταθμός (λόγω έλλειψης χειριστών).
Άρα έχουμε περιθώρια βελτίωσης ακόμη. Χαρακτηριστικό πάντως ότι η κατηγορία
MS HP είναι η πιο δύσκολη απ' όλες, αφού το σκορ των δύο πρώτων ξεπέρασε το
σκορ του πρώτου στην κατηγορία Μ2 και ΜΜ!!!

9-10/12/2017 Το Σάββατο πρωί οι SV1ETM, SV1CQG, SV1DPI, Σάββατο απόγευμα
ως Κυριακή βράδυ ο SV1CQK και την Κυριακή το πρωί ο SV1DPI στο σταθμό.
 Στοκαρίστηκε η γυψοσανίδα που μπήκε μεταξύ shack και κοιτώνα.
 Διαπιστώθηκε ότι στα πίσω παράθυρα του shack μπαίνει λίγο νερό μετά από
πολλή βροχή. Αντίστοιχα από τις μπροστινές πόρτες που φτιάξαμε με τα
λάστιχα που έφερε ο SV1RLC, δεν υπάρχει πλέον πρόβλημα εισόδου νερού.
 Τεστάραμε το RTTY στα δύο kenwood (σταθμός 1 και 2). Παίζει κανονικά.
Πλέον στα δύο kenwood παίζουν όλα τα modes. Το ίδιο και στο Icom
(σταθμός 4).
 Μπήκε η πρίζα στην οποία θα συνδέεται η γεννήτρια και θα δίνει ρεύμα σε
όλο το κτίριο.
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Μπήκε πρίζα για να συνδέουμε τον προβολέα και τοποθετήθηκε σε νέα
θέση ο προβολέας (πάνω στη μπασκέτα)
Τοποθετήθηκε κομπιούτερ και η οθόνη στο shack (μπροστά στα stubs).
Εγκαταστάθηκε το dxatlas ώστε να παίζει στη διάρκεια των contests και να
παρακολουθούμε το gray line.
Ένα τερματικό με μια οθόνη που χάρισε ο SV1ETM τοποθετήθηκαν στο
καθιστικό. Με αυτό μπορούμε να μπαίνουμε στον server και να τον
χειριζόμαστε, καθώς και να μπαίνει κάποιος στο internet για σερφάρισμα.
Εργασίες συμμαζέματος (ως συνήθως) στο εργαστήριο.
Αλλάχθηκε η μπαταρία (2032) του ρολογιού του shack.

16/12/2017 Ο SV1DPI συμμετέχει στο OK RTTY 2017, τρέχοντας με το διακριτικό
του, στην κατηγορία SO20. Με κακή διάδοση κάνει περίπου 380 QSOs.
23/12/2017 Οι SV1ETM, SV1DPI πάνε στο σταθμό.
 Προστέθηκε, στην ελεύθερη θέση που είχε το interface του interlock, το FSK.
Μέχρι τώρα το interlock του EA4TX λειτουργεί άψογα στο CW και SSB αλλά
στο FSK δε λειτουργούσε αφού η γραμμή FSK δεν πέρναγε μέσα από αυτό.
Τώρα περάστηκε αλλά δυστυχώς μισολειτουργεί. Δε σε αφήνει πλέον να
στείλεις RTTY αλλά επειδή το PTT που πάει πίσω, δεν περνάει από το
interlock, βγάζεις ένα σταθερό τόνο. Περαιτέρω βελτίωση απαιτείται.
 Με μια ψήκτρα που δώρισε ο SY1AYI κι ένα στοιχείο που δώρισε ο SV1DPI,
φτιάχτηκε ένα dummy load περίπου 250W.
 Εξετάστηκε το πρόβλημα με το 950 που δεν παίζουν καλά οι beverages σ’
αυτό το ράδιο σε σχέση με το 756. Οι RX κεραίες ακολουθούν την εξής
διαδρομή: Από το πάνελ στο band pass (μια χαρά). Από το bandpass στο FEP
(front end protector - δεν πάταγε η γείωση στον ένα κονέκτορα καλά.
Επισκευάστηκε αλλά διαπιστώθηκε ότι πάλι θέλει πολύ καλό σφιχτό βίδωμα
για να πατήσει – απαιτείται περαιτέρω βελτίωση). Από το FEP στο ρελέ που
διαλέγουμε RX/TX κεραία (δεν ελέγχθηκε). Από το ρελέ στο ράδιο (δεν
ελέγχθηκε).

192



Τοποθετήθηκε μια δεύτερη κάμερα. Η κάμερα μας δόθηκε ως χαλασμένη
από τον SY1BCS, επισκευάστηκε από τον SV1ETM, σεταρίστηκε από τον
SV1DPI και τοποθετήθηκε σήμερα στο σταθμό. Βλέπει προς το προαύλιο. Η
διεύθυνση για να τη δει κάποιος είναι:
http://redforest.dyndns.org:10000 και το username=live και password=live

31/12/2017 Οι SV1CIB, SV1DPJ, SV1DPI πάνε στο σταθμό. Διαπιστώνεται πρόβλημα
στην κεραία των 40μ, η οποία έχει πολλά στάσιμα. Επίσης δοκιμάζεται το interface
με arduino για το FT990 με την 1,2 rom που μας έστειλε ένας Ιταλός
ραδιοερασιτέχνης από το Μεξικό, ανεπιτυχώς. Κάναμε update το writelog στους ΗΥ
1 και 2.
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2018
6-7/1/2018 Οι SV1CQG, SV1ETM, SV1HKH, SV1DPI την Κυριακή και ο SV1CQK και το
Σάββατο και την Κυριακή στο σταθμό.
 Το ένα παράθυρο του κοιτώνα είχε ανοίξει και είχε μπει νερό. Θέλει
προσεκτικότερο κλείσιμο, αφού διαπιστώθηκε ότι μπορεί να κλείσει καλά.
 Η κάμερα μπήκε σε νέα θέση προκειμένου να καλύπτει καλύτερα το χώρο.










Κατέβηκε η κεραία των 40μ, επισκευάστηκε και ξανα-ανέβηκε. Το πρόβλημα
ήταν στο ότι είχαν χαλαρώσει τα βιδάκια που συγκρατούσαν τους
ακροδέκτες της καθόδου στην κεραία. Αυτή τη φορά μπήκαν γκρόβερ. Η
κεραία έχει ελάχιστο SWR 1,2 (mfj259b) στο 7130. Παράλληλα μπήκαν
αντηρίδες και στο πάνω κομμάτι του πύργου.
Δοκιμάστηκε ξανά και επιμελέστερα το arduino cat interface του ft990.
Καταλήξαμε ότι υπάρχει πρόβλημα και δε δουλεύει. Επίσης καθαρίστηκε το
μικρόφωνο του ft990 (το ίδιο είχε συμβεί και για το μηχάνημα).
Καθαριότητα.
Είχε ξεχαστεί το aircondition του shack ανοικτό! Χρειάζεται μεγαλύτερη
προσοχή ή να μπει κι αυτό στο γενικό διακόπτη που κλείνει με την όπλιση
του συναγερμού.
Επικοινωνήσαμε με τον ψυκτικό κ. Θανάση Γκέκα και κλείσαμε ραντεβού για
το επόμενο Σαββατοκύριακο προκειμένου να τοποθετήσει τα κλιματιστικά
που δώρισε ο SV8RMA. O SV1JMV μας είχε υποσχεθεί να έρθει να τα
τοποθετήσει δωρεάν στις αρχές Οκτωβρίου αλλά μέχρι τώρα δεν το έκανε.
Οπότε καταφύγαμε σε άλλη λύση.
Τοποθετήθηκε ένα σίδερο μήκους περίπου 1μ, στην κορυφή του πύργου της
40άρας, προκειμένου να την δοκιμάσουμε ως κάθετη στα 160μ. Μετρήθηκε
μόνο του και φαίνονταν να είναι resonant στα 2100 περίπου. Βάζοντας όμως
τα ράντιαλς, τα στάσιμα ήταν άπειρα και δε μπορούσαμε να πάρουμε
μετρήσεις. Περαιτέρω έρευνα απαιτείται. (Ίσως το λάθος είναι στο ότι δε
γειώσαμε τα ράντιαλς πάνω στον πύργο κατά τη μέτρηση.
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13/1/2018 SV1CQG, SV1UK, SV1DPI, SV1ETM προκειμένου να βάλουμε τα
aircondition που δώρισε ο SV8RMA.
 Ήρθε ο τεχνικός και τοποθέτησε τα κλιματιστικά. Δυστυχώς τελικά δε
λειτούργησε κανένα από τα δύο. Το πρώτο (18000 BTU) που τοποθετήθηκε
στο καθιστικό, λειτούργησε για μισή ώρα περίπου αλλά μετά έπεσε η
ασφάλεια κι έκτοτε ανάβει, λειτουργεί για 3-4 λεπτά και μετά σταματάει. Το
δεύτερο (12000 BTU) που τοποθετήθηκε στον κοιτώνα και ήταν καινούριο,
ανακαλύψαμε ότι του έλειπε μια πλακέτα! Ως εκ τούτου δε δουλεύει. Θα
γίνει περαιτέρω προσπάθεια επιδιόρθωσης και για τα δύο αλλά η
απογοήτευση κυριάρχησε. Πάνε 100€ που δώσαμε για την εγκατάσταση…
 Καθαρίστηκε και ψεκάστηκε το κλιματιστικό του shack.
 Ο SV1ETM έφτιαξε έναν «αντάπτορα» προκειμένου μικρόφωνα πυκνωτικά
όπως αυτά των υπολογιστών, να δουλεύουν με τα βραχέα που απαιτούν
δυναμικά μικρόφωνα. Δούλεψε αν και απαιτούνται μικρορυθμίσεις.
 Ο SV8RMA προσφέρθηκε να στείλει δύο άλλα κλιματιστικά μιας και αυτά
φάνηκαν προβληματικά. Θα δούμε τι θα κάνουμε.
 Ο SV2HJQ σε συνομιλία που είχε αρχικά με τον SV2HQL και στη συνέχεια με
τον SV1DPI, προσφέρθηκε να φτιάξει τα απαιτούμενα πηνία και να μας
στείλει και τα αναλυτικά σχέδια προκειμένου να κατασκευάσουμε μια 2
στοιχείων Yagi για τα 80μ. Η κεραία, σύμφωνα με το Μιχάλη, έχει ακτίνα
περιστροφής 11,25μ.
16/1/2018 SV1ETM, SV1DPI στο σταθμό.
 Ήρθε ο ψυκτικός και έβαλε μία πλακέτα στο 12άρι κλιματιστικό του κοιτώνα.
Πλέον δουλεύει με τη διαφορά ότι έχει μόνο μία ταχύτητα (τη μεγάλη) και
δε γυρίζουν οι περσίδες. 40€ επιπλέον κόστος. Πάλι καλά….
 Oι SV1ETM, SV1DPI έκαναν βίδες το 18άρι. Καταλήξαμε ότι ο συμπιεστής
είναι στα τελευταία του. Παρ’ όλα αυτά διαπιστώσαμε ότι το κλιματιστικό
δουλεύει στη χαμηλή ταχύτητα και μόνο χωρίς πρόβλημα.
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18/1/2018 Από τις 17/1/2018 και μετά, δεν έχουμε internet. Σήμερα πήγε ο ΟΤΕ και
υποτίθεται ότι το διόρθωσε, μεταξύ άλλων αλλάζοντας το μόντεμ.
25/1/2018 Οι SV1DPI, SV1ETM στο σταθμό.
 Το ίντερνετ αποκαταστάθηκε από τον ΟΤΕ. Αλλάχθηκε το ρούτερ και πάλι, το
οποίο ξανασεταρίστηκε ώστε οι πόρτες 10000 να προωθείται στην
192.168.1.22, η 8081 στην 192.168.1.21 και επίσης οι πόρτες του server 445
και 3389 στην 192.168.1.151. Επιπλέον σεταρίστηκε να τέλνει email και η
κάμερα του shack.
 Είχαμε περάσει μέσα από τη γραμμή του interface του EA4TX τη γραμμή FSK,
ώστε να κόβει και στο RTTY. Όμως εξακολουθούσε να κάνει PTT, και έστω αν
δεν έστελνε RTTY,αυτό ήταν κάτι που δε θέλαμε. Μετά από δοκιμές
διαπιστώσαμε ότι αν κόβαμε το PTT που πάει πίσω στο ράδιο και όχι το
FSK,το πρόβλημα λύνεται. Έτσι και κάναμε. Τροποποιήσαμε τη διάταξη των
καλωδίων και πλέον το FSK πάει κατευθείαν στο ράδιο ενώ το PTT από το
soundcard interface πάει διαμέσου του EA4TX. Έτσι λειτουργεί το interlock
και στο RTTY. Επόμενος στόχος να επεκτείνουμε το interlock στο σταθμό 4
(Icom) αφού τώρα καλύπτει μόνο τους σταθμούς 1 και 2.
 Μαζέψαμε τα ράντιαλς που υπήρχαν για το inv L των 160 το οποίο
καταργήθηκε.
27-28/1/2018 Ο SV1CQK από το Σάββατο και οι SV1ELF, SV1HKH, SV1DPI την
Κυριακή.
Κατεβάσαμε
το
ρότορα της 15άρας
που
δεν
είχε
ένδειξη πού είναι,
ενώ
γυρνούσε
κανονικά.
Είχε
φύγει ένα καλώδιο
και δε δούλευε.
Πολλές βίδες που
συγκρατούν
τα
καλώδια
είχαν
«κλωτσήσει».
Επισκευάστηκε
κανονικά
και
επανατοποθετήθηκε.
«Φάγαμε» πολλή ώρα διότι παρότι τοποθετήσαμε τα καλώδια, δεν έδειχνε και
πάλι. Ανακαλύψαμε τελικά ότι το κουμπί calibrate μπορείς και να το πατήσεις και
όταν είναι πατημένο κάνεις μόνο calibration και δε δείχνει (όταν είναι έξω
κουνώντας το μετακινείς τη βελόνα αλλά βλέπειςκιόλας). Η σωστή σειρά για να
καλιμπράρεις είναι να το πατήσεις, η βελόνα να πάει τέρμα δεξιά και το ρυθμίζεις
να πάει στο 180 τέρμα δεξιά. Μετά ξε-πατάς και βλέπεις σωστά την ένδειξη. Μετά
από τόσα χρόνια που τον έχουμε, κάτι μάθαμε…
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3/2/2018 SV1CIB, SV1DPI, SV1ETM, SV1CQK στο σταθμό.
 Βάφηκε ο πρόσθετος τοίχος γυψοσανίδας που τοποθετήθηκε ανάμεσα στο
shack και τον κοιτώνα.
 Άρχισε η κατασκευή του interlock για το Icom.
 Τοποθετήθηκαν ξύλα που έφτιαξε ο SV1UK για την τοποθέτηση
ανακοινώσεων και QSL καρτών των επισκεπτών.
 Τοποθετήθηκε το πάτωμα στο κρεβάτι-εξώστη πάνω από το διάδρομο που
οδηγεί στην τουαλέτα
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4/2/2018
Πρωινό
Κυριακής
και
προγραμματίσαμε την Κοπή της πίτας της
ΕΡΔΕ στο σταθμό, προκειμένου να έχουν την
ευκαιρία και όσοι δεν είχαν έρθει ως τώρα,
να επισκεφθούν τον ανακαινισμένο σταθμό
μας. Την κοπή της πίτας ευλόγησε ο Π.
Κωνσταντίνος SV1RLA. Τελικά ήρθαν
λιγότεροι απ’ ότι περιμέναμε. Παρέστησαν
οι: Παναγιώτης SV1HKH με τον αδερφό του
Γιώργο και τον ανιψιό του Άγγελο, Θανάσης
SV1RLC, Κωνσταντίνος SV1DPI με την XYL του
Γιούλη, Θανάσης SV1CQK, Σωτήρης SV1ETM, Κώστας SV1CQG με την XYL του Λέλα,
Δημήτρης SV1CIB, Δημήτρης SV1RRO, Σωτήρης SV1RRX με την XYL του Κονδυλία,
Κώστας SV1HLB, Δημήτρης SV1SN, Γιώργος SV1HKG και Βασίλης SV1JMC. Ο Π.
Κωνσταντίνος ευλόγησε την Βασιλόπιτα περί τις 11:45. Στη συνέχεια ψήσαμε
σουβλάκια και κεμπάπ, σερβίραμε σαλάτες, κρασί, μπύρες και φάγαμε όλοι μαζί.
Αμέσως μετά ο Γιώργος SV1HKG με την παρέα του έπαιξαν ζωντανά και
τραγούδησαν μέχρι αργά το απόγευμα. Δυστυχώς η βροχερή μέρα δε βοήθησε σε
μεγαλύτερη προσέλευση συναδέλφων ραδιοερασιτεχνών. Όσοι παραβρεθήκαμε
πάντως, περάσαμε πολύ ωραία. Τα σουβλάκια πρόσφερε ο κ. Αϋφαντής, το κρασί ο
??? και τις μπύρες το Γυροδικείο. Την πίτα έφτιαξε η Γιούλη, XYL του SV1DPI.

6/2/2018 SV1ETM, SV1DPI στο σταθμό.
 Καθαριότητα του shack
 Αγοράστηκαν και μεταφέρθηκαν ένα Φ125 σπιράλ για να συνδεθεί ο
αποροφητήρας και 2 σιλικόνες για να βάλουμε στα τζάμια που μπαίνει νερό
(το ένα στο shack και το άλλο στον κοιτώνα)
 Μεταφέρθηκαν 2 νέα κλιματιστικά, δώρο κι αυτά του SV8RMA, στο σταθμό.
Ο SV1RLC φρόντισε να μεταφερθούν δωρεάν από Αθήνα. Είναι και τα δύο
inverters, το ένα είναι Hitachi 14000BTU και το άλλο Toyotomi (12000BTU το
έξω, 9000 BTU το μέσα).
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Τελείωσε το interface για το Icom προκειμένου να συνδεθεί κι αυτό με το
Interlock. Δυστυχώς τα πειράματα δεν έδειξαν ότι πέτυχε, αφού όταν πατάει
το Icom, τα Kenwood ανοιγοκλείνουν αντί να μην πατάνε καθόλου.
Απαιτείται περαιτέρω μελέτη.
Έγινε update στο writelog και ετοιμάστηκαν για το contest, οι τρεις
υπολογιστές των σταθμών 1, 2 και 3.

7/2/2018 SV1CQG, SV1ETM, SV1DPI
 Ο Σωτήρης κατάφερε το interlock να δουλέψει σε FSK! Τελικά η σχεδίασή
του από τον Ισπανό έχει αδυναμία στο να παίξει σωστά FSK, τουλάχιστον με
άλλα ράδια εκτός Yaesu και Elecraft. Ο Σωτήρης προσθέτοντας κάποιες
διόδους ανάμεσα στο PTT και στο SEND (TX GND) το έκανε να δουλέψει
όπως πρέπει.
 Τοποθετήσαμε τα βραβεία στο shack.

9-11/2/2018 CQ WPX RTTY κατηγορία Μ2.
Συμμετέχοντες χειριστές οι SV1BDO, SV1CIB,
SV1DPJ, SV1JMC, SV1RRX, SV2FWV, SV4FFL,
SV4RNT. Το σκορ ήταν ελάχιστα μικρότερο
από το καλύτερό μας του 2016. Ίσως και να
μείνει μετά το log checking περισσότερο.
Run έκαναν τα Kenwood 950 και Icom
756pro2 και inband το Kenwood 850.
Ψήσαμε και γουρουνόπουλο προσφορά του
SV1CIC. Ως επισκέπτες ήρθαν οι SV1DPI,
SV1CQK, SV1UK, SV1CQG, SV3ICK, SV3SCW
και άλλοι.
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12/2/2018 Ο Σωτήρης SV1BDO έκανε τις παρακάτω παρατηρήσεις μετά τη
συμμετοχή του στο CQ WPX RTTY.
 Οι μισοί και πλέον πόντοι (5892 από 11098) έγιναν στα 40μ.
 Στα 40 & 80μ κάναμε το 62% των επαφών, αλλά πήραμε το 76,48% του
συνόλου των πόντων.
 Τα 20 & 15μ είναι καλά για να μαζεύουμε μακρινά multipliers που είναι
δύσκολο να τα βγάλουμε στις χαμηλές μπάντες, αλλά όχι πόντους.
(παρατήρηση SV1DPI: η διαφορά υπάρχει λόγω και του ότι στα 20-10μ
δουλεύουμε πολλούς σταθμούς από την Ευρώπη που δίνουν λιγότερους
πόντους, ενώ αν δουλεύαμε περισσότερα DX θα παίρναμε περισσότερους
πόντους).
 Σύγκριση 80μ με 20μ. Παρόλο που στα 80 κάναμε λιγότερα (κατά το 1/3
περίπου) από τις επαφές που κάναμε στα 20μ, έχουμε περισσότερα QSO
points, λόγω κανονισμών.
 Ο Inband σταθμός δούλεψε πολύ καλά στα 40μ, αλλά είχε προβλήματα
στα 20μ.
 Υπήρχαν δυνατές παρεμβολές από τον RUN1 των 40μ στον RUN2 των 20μ,
 Χρειάζεται να εκπαιδευτούμε περισσότεροι χειριστές στον τρόπο χρήσης του
inband σταθμού.
 O Inband σταθμός είναι πολύ αποδοτικός από την Κυριακή μεσημέρι και
μετά, ενώ νωρίτερα χρειάζεται πολύ καλό συγχρονισμό με τον Run-1, όταν ο
Run-1 έχει Pileup.
 Εκτός από τον τρόπο χρήσης, θα πρέπει να επιλέγουμε κάθε φορά (ανάλογα
με το Contest) και την στρατηγική που θα ακολουθούμε. ειδικά στον τρόπο
χρήσης του Inband σταθμού.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 Έχοντας σαν δεδομένα τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις & εξοπλισμό του
SZ1A, η συμμετοχή μας στην κατηγορία Multi-2 στα WPX είναι πλέον
μονόδρομος, με την προϋπόθεση ότι θα μπορούμε να μαζευόμαστε
τουλάχιστον 8-9 χειριστές ώστε να επανδρώνονται πλήρως 3 σταθμοί (Run1,
Inband-1 & Run2.)
 Το δίπολο των 80μ πρέπει να αντικατασταθεί με την κάθετη, ώστε να
μπορούμε να κάνουμε περισσότερα μακρινά QSO (& multipliers). Με 100
περισσότερα QSO στα 80μ & 20-30 επιπλέον Multipliers, θα είμαστε σίγουρα
πάνω από τα 10Μ πόντους.
 Καθώς τα prefixes μετράνε μόνο μία φορά (και όχι σε κάθε μπάντα) στο WPX
Contest, ο σταθμός RUN-1 θα πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι του
Inband σταθμού, όταν υπάρχει υψηλός ρυθμός στα QSO, πχ Σάββατο πρωί
και απόγευμα στα 20μ, εκτός και αν υπάρχει κάποιο μακρινό ή σπάνιο prefix
στον αέρα από τον In-band, ενώ αργά το βράδυ στα 40μ που πέφτει ο
ρυθμός και υπάρχει διάδοση προς Αμερική (με νέα Multipliers), τότε θα
πρέπει να υπάρχει καλή συνεργασία των 2 σταθμών, με προτεραιότητα
πολλές φορές στα new ones του In-band.
 Έχουμε μπροστά μας τα 2 μεγάλα WPX Contests, SSB & CW. Με σωστή
προετοιμασία, πιστεύω ότι μπορούμε να τα πάμε πολύ καλά.
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Επίσης μια παρατήρηση του SV1DPI από την εξέταση του Log: Την Κυριακή ο
σταθμός των 20μ έκανε το τελευταίο του QSO σ’ αυτή τη μπάντα στις 17:07 UTC,
ενώ από τον Άγιο Βλάση έκανα σταθμούς με 200W με μικρότερη κεραία μέχρι τις
18:45UTC και ίσως και περισσότερο (το Σάββατο η μπάντα στον Κοκκινόλογγο
κράτησε μέχρι τις 18:53 αλλά δεν έχω στοιχεία για τον Αη Βλάση). Προφανώς η
θέση έχει να κάνει (μεγάλο υψόμετρο) όπως και το ότι ο Κοκκινόλογγος έχει ένα
λόφο με υψομετρική διαφορά 100μ με το σταθμό στο 1χλμ., καθώς και το ότι ίσως
οι καλοί σταθμοί είχαν κάνει QSO με το SZ1A το Σάββατο που εγώ δεν συμμετείχα.
Μήπως όμως επηρεάζεται ο λοβός της κεραίας από το γεγονός ότι στην κατεύθυνση
της Αμερικής απλώνεται και το δίπολο των 80μ. Για να αποκλείσουμε αυτή την
περίπτωση προτείνεται η μεταφορά του διπόλου των 80μ και η ανάρτησή του από
τον πύργο της κεραίας των 15μ.
17-19/2/2018 Σαββατοκύριακο των Απόκρεω και Καθαρή Δευτέρα. Ο Θανάσης
SV1CQK γιορτάζει τα κούλουμα στο σταθμό! Παράλληλα κάνει και διάφορες
δουλειές: Βάζει τη σωλήνα του απορροφητήρα, τοποθετεί δορυφορικό πιάτο (!),
περνάει τα καλώδια για το τριφασικό στην κουζίνα, συμμαζεύει τα καλώδια του
ρούτερ, περνάει τις γραμμές ρεύματος για τα κλιματιστικά του καθιστικού και του
κοιτώνα, κλπ.
19/2/2018 Ανακοινώθηκαν τα ακατέργαστα σκορ για το πρόσφατο CQ WPX RTTY,
όπου είχαμε πάρει μέρος στην κατηγορία Μ2. Σύμφωνα μ' αυτά θα είμαστε στην 7η
θέση παγκόσμια, σε μια κατηγορία που αποδείχθηκε μονόλογος των Ευρωπαίων.
Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι οι LZ7A που κονταροχτυπιόμασταν στο live score και
τελικά τους είχαμε περάσει για λίγο, δήλωσαν τελικά το ημερολόγιό τους στην
κατηγορία ΜΜ και είναι 4οι στον κόσμο, θέση που θα μπορούσαμε κι εμείς να
έχουμε αν δηλώναμε το log μας εκεί... Το σκορ μας είναι πολύ καλό αν δεις ότι πίσω
μας είναι οι Γερμανοί και οι Ισπανοί! Συγχαρητήρια σε όλους για άλλη μια φορά.
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24-25/2/2018 Σαββατοκύριακο… Ο SV1DPJ συμμετέχει στο UBA CW Contest, ενώ οι
SV1CIB, SV1CQK, SV1DPI, SV1ELF, SV1CQG, SV1ETM, SV1HKH επισκέπτονται το
σταθμό.
 Μεταφέρονται στο σταθμό τα περισσότερα από τα εργαλεία του Γιώργου
Κολοβού (SK) που μας παρεχώρησε, στη μνήμη του, η μητέρα του. Μεταξύ
άλλων ηλεκτροσυγκόλληση, τρυπάνι, τροχός, μέγγενη, γερμανικά κλειδιά,
κατσαβίδια, κλπ. Πρέπει πλέον να οργανωθεί το εργαστήριο.
 Ο ρότορας της κεραίας των 20μ (Yaesu 1000) έκανε κόλπα από το CQ WPX
RTTY Contest. Πλέον έκανε πολύ περισσότερα και η κεραία σχεδόν σε όλο το
διαγωνισμό έμεινε ακίνητη κοιτώντας Ευρώπη. Τελικά την Κυριακή το πρωί,
ελέγχθηκε και βρήκαμε το καλώδιο κομμένο στον κονέκτορα.
Επιδιορθώθηκε και είναι εντάξει πλέον.
 Σημαδέψαμε πού θέλουμε να γίνουν τρύπες για την εγκατάσταση της
κεραίας των 80μ. Δυστυχώς ο άνθρωπος που θα έρχονταν με το τρακτέρ για
να τις ανοίξει, δε ήταν συνεπής…
 Το δίπολο των 160μ ήταν κομμένο. Πιθανότατα επειδή κόπηκε μέρος του
ευκαλύπτου στο δίπλα οικόπεδο που το κρεμούσαμε, τραβήχτηκε και
κόπηκε. Το καλώδιο δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Παρ’ όλα αυτά
επιδιορθώθηκε αλλά δεν επανατοποθετήθηκε, αφού πρέπει να δούμε τα
νέα δεδομένα, ώστε να επιλέξουμε την καλύτερη θέση.
 Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρική εγκατάσταση των κλιματιστικών με αυτόνομες
γραμμές πλέον.
 Μέσα σ’ όλα αυτά, ο Βασίλης, SV1DPJ, έκανε ένα πολύ καλό σκορ στο
Βέλγικο διαγωνισμό. Αναλυτικά:
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27/2/2018 Για τη συμμετοχή μας στο ΟΚ/ΟΜ SSB Contest το 2016, που είχαμε
τερματίσει 1οι στην Ευρώπη, λάβαμε σήμερα την πρώτη ξύλινη πλακέτα που
κατακτούμε ως σταθμός! Φυσικά και είμαστε πολύ περήφανοι και χαρούμενοι. Για
την ιστορία και μόνο, χειριστής ήταν, εκτός από τους αναφερόμενους στην πλακέτα
SV1BDO,SV1CIB,SV1DPI,SV1DPJ και ο SV1RRX. Προφανώς από λάθος δεν
συμπεριελήφθη αλλά αυτό είναι το λιγότερο.

3-4/3/2018 SV1DPI, SV1CQG, SV1ETM, SV1CQK στο σταθμό. Καθαριότητα, σκέψη
πώς θα πρέπει να γίνει με το interlock ώστε να δουλεύει πάντα, παντού και σωστά,
πρώτη τακτοποίηση εργαλείων.
10-11/3/2018 SV1DPI, SV1ETM (Σάββατο πρωί) και SV1CQK (Σάββατο απόγευμα ως
Κυριακή απόγευμα) στο σταθμό. Μεταφορά μερικών ακόμη εργαλείων του Γιώργου
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Κολοβού (SK), καθαριότητα, και λίγες ανεπιτυχείς δοκιμές για το interlock ώστε να
δουλεύει πάντα. Θα επανέλθουμε. Επίσης έγιναν άλλες μικροεπισκευές.
17-18/3/2018 SV1ETM, SV1DPI, SV1CQK στο σταθμό.
 Σπαταλήσαμε πολύ χρόνο για να κάνουμε το interlock να δουλεύει και στα 3
modes χωρίς άλλες αλλαγές καλωδίων. Διαπιστώθηκε τελικά ότι το μεγάλο
πρόβλημα ήταν RFI στη γραμμή του PTT του μικροφώνου. Μπήκε ένα
κεραμικός πυκνωτής προς τη γη και δουλεύει στο 850. Στο Icom 756pro2
μπήκε ρελές με μπαταρία 9V η οποία συνδέθηκε στο ALC ώστε να δίνει -3,8V
όταν διατάζει το interlock ώστε να μη βγάζει ισχύ to Icom όταν πατάει το
εσωτερικό μιλητήρι. Τώρα μένει να δουλέψει και το 950…
 Τελικά την Κυριακή ετοιμάστηκε και το interlock στο 950 και πλέον παίζει και
στα 3 ράδια.
 Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ένας μικρός βόμβος στο 950. Οφείλεται σε κάποιο
βρόχο γείωσης ή RFI. Πάντως συμβαίνει όταν είναι πάνω στη γραμμή το
μιλητήρι του CIB. Χωρίς το μιλητήρι δεν υπάρχει πρόβλημα. Βάζοντας
μπαταρία το πρόβλημα ήταν πιο μικρό, αλλάζοντας στο τροφοδοτικό του
850 ήταν καλύτερα. Τέλος πάντων για την ώρα, θα ζήσουμε με αυτό, αφού
δεν είναι και τόσο μεγάλο.
 Εγκαταστήσαμε το writelog και στο computer του σταθμού 5, 6 και έγινε
update στα υπόλοιπα.
 Μετρήθηκαν και πάλι οι beverages. Ο κονέκτορας της νότιας στο διακόπτη
χρήζει άμεσης αλλαγής. Γενικότερα οι κονέκτορες θέλουν αλλαγή.
 Σάββατο βράδυ επίσκεψη του SV1CIE και της SV1DPE
 Κυριακή πρωί επίσκεψη του SV1CIE και της παρέας του (4 άτομα συνολικά)
 Κυριακή πρωί και ο SV1HKH στο σταθμό και βοήθησε στην
επανατοποθέτηση του διπόλου των 160μ. Μπήκε στην ίδια θέση με πριν,
στον πύργο 3 της 40άρας, μόνο που από τη μεριά του ευκαλύπτου που

κόπηκε, δέθηκε σε άλλο χαμηλότερο δέντρο. Το δίπολο ξαναμετρήθηκε και
βρέθηκε το ένα σκέλος (αυτό που πήγαινε προς τον ευκάλυπτο) μεγαλύτερο
κατά 4-5 μέτρα. Συμπληρώθηκε και ξανασυντονίστηκε (χρειάστηκε να
κοπούν τελικά 2,5 μέτρα και να διπλωθεί άλλο μισό μέτρο). Έτσι συντονίζει
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στο 1840 με 1,1, ενώ έχει 1,7 στο 1810. Τιμές αποδεκτές κι έτσι δεν
ασχοληθήκαμε άλλο.
Ο ψυκτικός Θανάσης Γκέκας (που είχε τοποθετήσει και τ’ άλλα) ήρθε και
άλλαξε την εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού του καθιστικού με τη νέα,
που μας είχε στείλει ο SV8RMA. Αυτή ήταν Hitachi (όπως η προηγούμενη)
αλλά μικρότερη (14000BTU έναντι 18000 η παλιά).
Συνδέθηκε το ρεύμα από τον πίνακα της κουζίνας για τα 2 κλιματιστικά του
Καθιστικού και του Κοιτώνα.
Το δίκτυο έχει πλέον ως εξής:

23-25/3/2018 CQ WPX SSB Contest! Πρώτη φορά στο σταθμό οι SV8RMA και
SV6JHA. Χειριστές ήταν οι SV1EJD SV8RMA SV6JHA SV1CIB SV1HKH SV1ELF SV1RRX
SV1DPI SV1BDO. Ομάδα υποστήριξης οι SV1CQK, SV1CQG. Μας επισκέφθηκαν οι
SV1HLB, SV1CIC με Λυκούργο, SV1RRP, SV1CQR, SV1CIE, SV1UK, SV1ETM, SV1CQN,
SV1SN και άλλοι. Αναλυτικά όσα συνέβησαν:
 Είχε βλάβη ο κεντρικός σωλήνας του νερού. Δώσαμε βλάβη στη ΔΕΥΑΑ.
Ήρθαν ένας Πολιτικός Μηχανικός, ο κ. Κατσαρός που ξεναγήθηκε και στο
σταθμό κι ένας υδραυλικός, με τη βοήθεια του SV1DPF που διαμεσολάβησε
σχετικά. Δε μπόρεσαν να αποκαταστήσουν τη βλάβη. Τελικά με τη βοήθεια
του SV1HKH πήραμε νερό από ένα διπλανό σπίτι.
 Ωραίο το φαγητό. Λίγο διαφορετικό από άλλες φορές. Μπακαλιάρος
σκορδαλιά, ρύζι με συκωτάκια, σπληνάντερα και κοκορέτσια στα καλύτερα
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τους... Μεγάλη και ωραία η παρέα επίσης. Πολλές επισκέψεις, κόσμος
πήγαινε κι ερχόταν, έγινε λίγο πανηγύρι όπως συνήθως... Το περιβάλλον του
σταθμού γράφει ωραία στις φωτογραφίες...
Χάλασε ο ενισχυτής Icom PW1 (δεν έβγαζε ισχύ μετά από προσπάθεια να
συντονίσει στα 40μ την 3η ώρα μετά την αρχή).
Χάλασε το Icom 756proII το οποίο βγάζει 75W!
Κατά τ’ άλλα ο σταθμός δούλεψε ικανοποιητικά χωρίς παρεμβολές.
Η διάδοση ήταν κακή.
Διαπιστώθηκε απροθυμία και δυσκολία των χειριστών να αλλάξουν μπάντα.
Αλλάχθηκαν 2 κονέκτορες στο σύστημα των beverages: αυτός που συνδέει
την Αφρικάνα στο διακόπτη και αυτός που συνδέει το kenwood στο
διακόπτη. Την πρώτη μέρα (πριν την αλλαγή), δούλεψαν ικανοποιητικά, όχι
όμως την επόμενη.
Έγινε λίγη ακόμη δουλειά στο εργαστήριο αφού μπήκαν σε σειρά κάποια
εργαλεία. Ο SV6JHA μας άφησε ως δώρο ένα δραπανοκατσάβιδο.
Οι χώροι του σταθμού άρεσαν πολύ σε όλους.
Υπάρχει προβληματισμός για τη σωστή χρήση του inband σταθμού.
Το τελικό σκορ μας ήταν το 2 ο καλύτερο που κάνουμε από το σταθμό.

Αναλυτικά στατιστικά της προσπάθειάς μας στην διεύθυνση:
http://www.qsl.net/sz1a/sh5/2018/2018_cq-wpx-ssb_sz1a/index.htm
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27/3/2018 Οι SV1DPI, SV1ETM πήγαν στο σταθμό.
 Ανοίχθηκε ο ενισχυτής και διαπιστώθηκε ότι 2 τρανζίστορς ήταν
εντελώς καμένα και άλλα δύο είναι υποψήφια. Αποφασίστηκε να
αλλαχθούν και τα τέσσερα.
 Διαπιστώθηκε ότι έσταζε νερό από την οροφή στο σημείο του 2ου
πάγκου που είναι οι ρότορες. Το κακό είναι ότι είχε εισχωρήσει νερό
στο control του ρότορα της 40άρας. Ανοίχθηκε και το αφήσαμε να
στεγνώσει. Μάλλον δεν έχει πάθει βλάβη. Παράλληλα
προστατέψαμε τα υπόλοιπα για την περίπτωση που ξαναστάξει.
 Η μπαλαντέζα είχε ξεχαστεί έξω και τη μαζέψαμε.
31/3/2018 Οι SV1DPI, SV1ETM πήγαν στο σταθμό. Το απόγευμα ο SV1CQK.
 Είχαμε παράπονα ότι οι Beverages δε δούλευαν καλά στο 950.
Ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε ότι δεν πάταγαν καλά οι γειώσεις στο
κουτάκι που κάνει τη μεταγωγή. Διορθώθηκε και πλέον δουλεύουν
τέλεια. Όμως το σύστημα αυτό μας έχει δώσει πολλές φορές βλάβες
και πρέπει να βρούμε κάτι πιο αξιόπιστο.
 Αλλάχθηκε το dummy load που είχε καεί με καινούριο στοιχείο
150W. Ελέγχθηκε και δουλεύει μέχρι τα UHF με 1,2 στάσιμα! Δε
δείχνει τόσο γερό, για 150W δηλαδή, αλλά τα 100W τα άντεξε
πάντως μια χαρά.
 Για το Icom 756pro2 που έβγαζε λιγότερη ισχύ διαπιστώσαμε ότι
έφταιγε το τροφοδοτικό που έδινε μικρότερη τάση. Το ράδιο είναι
μια χαρά. Το τροφοδοτικό ενώ δείχνει στο όργανο 13,8V στην πράξη
βγάζει κάτω από 13V. Δεν ξέρω τι άλλαξε πάντως η αιτία από κει
είναι. Το ράδιο δουλεύει μια χαρά.
 Αλλάχθηκε ο προβολέας της αυλής. Ο προηγούμενος είχε πάρει νερό
και χάλασε (ήταν IP65).
1/4/2018 Νέο ΔΣ στην ΕΡΔΕ.
 Πρόεδρος SV1CQK,
 Αντιπρόεδρος SV1RLC,
 Γραμματέας SV1DPI,
 Ταμίας SV1HLA και
 μέλος SV1RRX.
Καλή θητεία σε όλους.
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2/4/2018 Ανακοινώθηκαν τα Raw Scores του CQ WPX SSB 2018. Σύμφωνα μ’ αυτά
φαίνεται να είμαστε στην 1η θέση στην Ελλάδα, 17η θέση στην Ευρώπη και στην 28η
θέση στον κόσμο στην κατηγορία MS HP.

2/4/2018 Η ΔΕΥΑΑ αποκατέστησε τη βλάβη που είχαμε και πλέον έχουμε πάλι νερό
στο σταθμό (το βρήκαμε κομμένο την 23η Μαρτίου).
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3/4/2018 Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του CQ WW SSB 2017 όπου είχαμε
συμμετάσχει στην κατηγορία MS HP. Είμαστε 2οι στην Ελλάδα με 1ους τους J42T με
μεγάλη διαφορά. Αναλυτικά για την Ελλάδα στην κατηγορία μας (συν οι SX2X που
έστειλαν Checklog):

Θα ακολουθήσει ανάλυση των λαθών μας στο εν λόγω διαγωνισμό ώστε να
μπορέσουμε να διορθώσουμε κάποια από αυτά και να είμαστε καλύτεροι την
επόμενη.
Παρ’ όλα αυτά, η φωτογραφία της ομάδας κόσμησε τις σελίδες του CQ Magazine
στο σχετικό άρθρο:

6/4/2018 Μ. Παρασκευή και οι SV1DPJ SV1CIB στο σταθμό. Βάζουμε το afedri ως
SDR και skimmer να αποκωδικοποιεί και να σποτάρει σταθμούς δοκιμαστικά. Ο
σκοπός είναι να το χρησιμοποιούμε στα contest για να έχουμε ένα τοπικό δίκτυο
clusters.
7/4/2018 Μ. Σάββατο και οι SV1DPI SV1DPJ περνάνε από το σταθμό, μετακομίζουν
το afedri στο εργαστήριο, που βρίσκεται και ο server. Βάζουμε ένα τροφοδοτικό στο
afedri διότι διαπιστώσαμε ότι το ρεύμα από τη USB πόρτα του server δε του φτάνει
για να ακούει σωστά, ενώ το αντίθετο συμβαίνει με τη USB πόρτα του ΗΥ του 850
(Θέσης 2).
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9/4/2018 SV1ELF, SV1DPJ, SV1DPI στο σταθμό.
 Λίγη δουλίτσα ξανά με το Afedri το οποίο είναι πλέον στον αέρα με κεραία
προσωρινά τη R7.
 Το δίπολο των 160μ έπεσε – κόπηκε.
 Μετρήσαμε την κεραία των 6μ (6el Quad). Είχε πολλά στάσιμα και δεν
έπαιζε. Βρήκαμε ότι συντόνιζε στο 51.750. Αποφασίσαμε να αλλάξουμε το
σύρμα με νέο πολύκλωνο (ήταν μονόκλωνο το αυθεντικό) διατομής 2,5
(ήταν 1,5 το παλιό). Το σύρμα που χρησιμοποιήσαμε είναι το λεγόμενο από
τους ηλεκτρολόγους «αυτοκινήτου». Βάλαμε, αρχικά, καλώδιο μήκους
5,98μ. Τελικά χρειάστηκε να κόψουμε αρκετό (γύρω στα 10εκ ίσως και λίγο
ακόμα) για να συντονίσει σωστά. Για το σκοπό αυτό ανεβοκατεβάσαμε 5
φορές την κεραία. Τελικά το αποτέλεσμα μας αποζημίωσε αφού συντονίζει
πλέον στο 51.100 με λιγότερο από 1,5 SWR. Στο τέλος τοποθετήσαμε ξανά
την κεραία στη θέση της με κατεύθυνση προς την Ευρώπη με την κάθοδο
που είχε, η οποία όμως δε φτάνει στο shack. Επίσης ο κονέκτορας της
καθόδου αυτής που είναι κάτω θέλει άλλαγμα αφού δεν παίζει σωστά.

14-15/4/2018 Ο SV1CQK στο σταθμό. Καθαριότητα στην οροφή, και γενικότερα
τακτοποίηση και καθαριότητα.
21-22/4/2018 Oι SV1CQK, SV1HKH στο σταθμό. Το βράδυ του Σαββάτου φαγοπότι
με πολλούς καλεσμένους! Το πρωί της Κυριακής επανατοποθέτηση του διπόλου
των 160μ και βελτίωση της θέσης του. Δοκιμάστηκε, με επιτυχία, το τόξο για να
πιαστεί το δίπολο ψηλά.
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28-29/4/2018 O SV1CIB συμμετέχει στο
RTTY Contest. Οι SV1CQK, SV1ETM,
SV1DPI, SV1HKH, SV1KYX επισκέπτονται το σταθμό (ο SV1CQK μένει εκεί και το
βράδυ. Αναλυτικά:
 Το σκορ του SV1CIB στο contest






Τοποθετήθηκε σκίαστρο εξωτερικά των πίσω παραθύρων του κοιτώνα,
προκειμένου να γλυτώσουμε το πολύ φως στη διάρκεια της ημέρας, να
λειτουργήσει ως σίτα για τα έντομα αλλά και πιθανά λίγη βροχή.
Φυτέψαμε ντοματιές στο μπροστά παρτέρι!
Αλλάξαμε την κάθοδο της 6μετρικής με νέα. Δεν την κολλήσαμε στο panel.
Καθαρισμός με πιεστικό του χώρου έμπροσθεν του κτιρίου.

30/4/2018 Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του CQ WW CW Contest, του
μεγαλύτερου σε συμμετοχές contest σε κώδικα Μορς. Εκτός από 1οι στην Ελλάδα,
είμαστε 23οι στην Ευρώπη και 38οι στον κόσμο σε μια ιδιαίτερα απαιτητική
κατηγορία, τη MS HP (πολλοί χειριστές-ένα ράδιο, μεγάλη ισχύ). Συχνά στην
κατηγορία αυτή λαμβάνουν μέρος οι καλύτεροι. Πετύχαμε το καλύτερο
πλασάρισμα που είχαμε μέχρι τώρα στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, έστω κι αν το
σκορ που κάναμε είναι το 4 ο καλύτερο μας, προφανώς λόγω διάδοσης. Αν
σκεφτούμε ότι είχαμε μόνο 4 χειριστές (FWV, DPJ, CIB, DPJ) για 3 θέσεις
λειτουργίας, υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης… Συγχαρητήρια σε
όλους και φυσικά, πάντα, στην ομάδα υποστήριξης.
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1/5/2018 Τα περάσαμε όμορφα... Μια ωραία παρέα ραδιοερασιτεχνών και μη,
γιορτάσαμε την Πρωτομαγιά σήμερα στο SZ1A. Όλοι μαζί φάγαμε, ήπιαμε, κάναμε
σχέδια επί σχεδίων, δώσαμε
υποσχέσεις, και φτιάξαμε
και λουλουδένιο στεφάνι
με
ντόπια
προϊόντα!
Μεταξύ άλλων ευχηθήκαμε
στον Πρόεδρο που είχε τα
γενέθλιά του και μας
κέρασε μπακλαβά, μας
πήρε
η
ώρα
5μμ
συζητώντας, ενώ πολλή
ώρα
μας
πήρε
να
αποφασίσουμε, χωρίς να τα
καταφέρουμε, πότε θα
ξαναβρεθούμε... Στα hilights
ότι επιτέλους βρήκαμε
καλύτερο σεφ από το BDO
που μας είχε στοιχειώσει: τη
Λένα SV1DPE! Συμμετέχοντες οι SV1CQK, SV1CIB, SV1DPI, SV1DPF, SV1CIE, SV1DPE
με Guest Star τον SV1RK που ήρθε από τη Ναύπακτο! Φυσικά και σύζυγοι και τέκνα
αυτών! Και του χρόνου!
2/5/2018 O SV1DPI έστειλε ερώτημα στον YU7EF για τη βέλτιστη τοποθέτηση των
κεραιών που διαθέτουμε (EF106C, EF154A1LX, EF204ARC) σε στακ 2 κεραιών.
Χρειάζεται να γνωρίζουμε εκ των προτέρων τι θέλουμε, ώστε να σχεδιάσουμε
σωστά τον επόμενο πύργο.
Όλη τη νύχτα δεχθήκαμε πολλά μηνύματα παραβίασης από το συναγερμό, χωρίς να
φαίνεται κάτι ύποπτο στις κάμερες. Ο SV1CQK πήγε σήμερα το μεσημέρι, για να
βρει ότι είχε ξεχαστεί ένα παράθυρο στην κουζίνα λίγο ανοικτό και η κουρτίνα που
κουνιόταν, ήταν υπεύθυνη για το συναγερμό.
5/5/2018 Οι SV1CQG, SV1ETM, SV1DPI, SV1DPJ, SV1CIB, SV1CQK στο σταθμό. Είναι
μερικές μέρες όπου όλα πάνε στραβά. Απλά τότε πρέπει να σταματάς και να
επανέρχεσαι την επόμενη….
 Παραλάβαμε χθες τα τρανζίστορ που παραγγείλαμε από την Κίνα. Οπότε
σήμερα πήγαμε να τα τοποθετήσουμε. Δυστυχώς ανακαλύψαμε ότι ο
προμηθευτής από το ebay, έστειλε αφενός άλλα (Motorola αντί για Macom)
αλλά το σπουδαιότερο τα τρανζίστορ δεν ήταν καλά, αφού είχαν ρεύμα
διαρροής (που δεν έπρεπε). Άρα άκυρη η επισκευή του PW1.
 Ενώ ο SV1DPJ άρχισε να συμμετέχει στο ARI Contest, διαπιστώθηκε
πρόβλημα στην κεραία των 40μ που είχε στάσιμα 3:1.
 Δοκιμάστηκε το interface για το ft990 που μας έστειλε ο IU1CWM/XE.
Δυστυχώς δε δούλεψε ικανοποιητικά. Είναι βασισμένο σε arduino το οποίο
διαβάζει το cat του 990 με παλιά rom και το μεταδίδει στον υπολογιστή.
 Μέχρι και η τουαλέτα ήταν βουλωμένη.
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Κατά τ’ άλλα… Ο SV1DPJ τοποθέτησε ένα νέο SDR-Skimmer (αξίας περίπου
400€, το οποίο δουλεύει πολύ καλύτερα, και ακούει σε 8 μπάντες
ταυτόχρονα. Έτσι έχουμε το δικό μας cluster που κατά τη διάρκεια των
διαγωνισμών, μπορεί να τροφοδοτεί με σποτ μόνο εμάς, καθώς επίσης και
να το χρησιμοποιούμε για τις δικές μας προβλέψεις διάδοσης. Λέγεται
Redpitaya και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση
https://www.redpitaya.com/





Κολλήθηκε η κάθοδος της 6μετρικής στο πάνελ.
Αρχίσαμε την κατασκευή ενός διπόλου για 10, 20, 40, 80μ.
Κατασκευάστηκε το καλώδιο που θα ενώνει τη γεννήτρια με την εξωτερική
πρίζα και θα μπορεί να τροφοδοτήσει το σταθμό σε περίπτωση διακοπής.
Επισκευάστηκε το banpdass των 80μ το οποίο δεν πάταγε καλά.
Διαπιστώθηκε ότι είχε χαλαρώσει πολύ ο ένας εκ των 2 κονεκτόρων.
Διορθώθηκαν τα λαμάκια του κονέκτορα και ψεκάστηκε με WD40 και
δείχνει να λειτουργεί..
Το δίπολο των 160μ μετρήθηκε για στάσιμα μετά την επανατοποθέτησή του
(SV1HKH, SV1CQK) και βρέθηκε να συντονίζει ψηλά, γύρω στο 1870 (1,7 στο
1825)
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6/5/2018 SV1CQK, SV1CIB, SV1DPI, SV1DPJ στο σταθμό.
 Ξεθάψαμε την εγκαταλειμμένη κάθοδο μήκους περίπου 40μ (παλιά των
160μ, χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή για να ενώνει τη R7 με το sdr).
 Ξεχορταριάστηκε το παρτέρι μπροστά στην κουζίνα
 Τακτοποίηση εργαστηρίου
 Ο Βασίλης SV1DPJ, έστω και χωρίς 40 μέτρα, τέλειωσε το ARI DX CW
συμμετέχοντας στην κατηγορία SOAB CW HP

9/5/2018 Του Αγίου Χριστοφόρου σήμερα και στο Αγρίνιο είναι αργία, ένεκα
που είναι Πολιούχος. Ευκαιρία για εξόρμηση στο σταθμό για τους SV1DPI,
SV1CQK, SV1ETM, κυρίως για καφεδάκι. Παράλληλα ρίξαμε υγρό-οξύ στην
τουαλέτα, μήπως και απαλλαγούμε από τα συνεχή βουλώματα και τσεκάραμε
μια 42΄΄ LED τηλεόραση που μας έδωσε χαλασμένη ο SV1HKH μήπως και την
επιδιορθώσουμε. Δυστυχώς δε βλέπω φως…
11/5/2018 Ο Popa YU7EF απάντησε στα ερωτήματά μας (βλέπε 2/5/2018).
Σύμφωνα με την απάντησή του, το ελάχιστο ύψος τοποθέτησης της κάτω
κεραίας σε περίπτωση στακαρίσματος, καθώς και η απόσταση μεταξύ των 2
κεραιών, πρέπει είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Κεραία
Ελάχιστη
Ύψος 2ης
Απόσταση μεταξύ των 2
απόσταση από το κεραίας αν η 1η
κεραιών (μ)
έδαφος (μ)
μπει στο
ελάχιστο (μ)
EF106C (28MHz)
8,5
17,5
9-10
EF154A1LX
8,5
19,5
10-12
(21ΜHz)
EF204ARC
13
26
13-15
(14MHz)
Η κάτω κεραία πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 μήκος κύματος ψηλά. Γενικότερα
το ιδανικό είναι, φυσικά, να τοποθετηθούν οι κεραίες όσο ψηλότερα γίνεται.
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12-13/5/2018 Ο SV1CQK από το απόγευμα του Σαββάτου. Την Κυριακή το πρωί
έφτασαν και οι SV1HKH, SV1DPI, SV1ETM, SV1RRO και αργότερα ο SV1CIE με το
γιο του. Κατεβάσαμε τη 40άρα. Δε φάνηκε να υπάρχει πρόβλημα στα πηνία.
Εκεί που συνδέεται
η κάθοδος στο
δίπολο,
είχε
θέμα
από
παλιότερα και
φάνηκε και πάλι
να κουνιέται η
μία βίδα. Το
στοιχείο λύθηκε
στο εν λόγω
σημείο,
και
δέθηκε από την
αρχή με γκρόβερ
παντού
και
γράσο.
Την
ανεβάσαμε πάλι αφού δε φαίνονταν κάτι άλλο. Στο analyzer πάλι δεν είχε θέμα.
Η πρώτη δοκιμή μας αιφνιδίασε αφού είχε και πάλι το ίδιο πρόβλημα με το
Icom. Όταν το ελέγξαμε με το Kenwood 950, ήταν εντάξει! Γυρνώντας πάλι στο
Icom, βρήκαμε ένα κομμάτι κάθοδο που ένωνε το Icom με το Bandpass
ελαττωματικό. Χωρίς αυτό όλα ήταν οκ και τα στάσιμα 1:1 στο 7120 περίπου.
Ασχοληθήκαμε και με το δίπολο των 160μ. Φτιάξαμε νέα βάση για να το
στηρίζουμε στο κέντρο του και το περάσαμε κάπως καλύτερα. Ακόμα φαίνονταν
να συντονίζει στο 1870 περίπου. Επίσης περάσαμε την κάθοδό του στον αέρα
(πριν ήταν στο έδαφος και την πατούσαν τα αυτοκίνητα). Η λύση δε μας
ικανοποίησε και θα επανέλθουμε.

19/5/2018 Οι SV1ETM, SVDPI το πρωί στο σταθμό. Επεκτάθηκε η κάθοδος των
160μ, περάστηκε σε σωλήνα και θάφτηκε μαζί με αυτή των 40μ (και το καλώδιο
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του ρότορα των 40μ) κατά το σημείο (περίπου 15μ) που περνάνε από τον πύργο
στο φράχτη.
Ο SV1CQK το απόγευμα στο σταθμό. Τοποθέτηση καινούριας Ελληνικής σημαίας
στον ιστό, αφού η παλιά είχε φθαρεί.
20/5/2018 SV1CQK, SV1HKH στο σταθμό. Επανατοποθέτηση του διπόλου των
160μ και συντονισμός αυτού.
23/5/2018 SV1ETM, SV1DPI στο σταθμό.
 Επισκευή του Icom PW1 με αντικατάσταση 4 τρανζίστορ. Τα τρανζίστορ
αγοράστηκαν από το Mouser και ήταν άψογα (όχι σαν του Κινέζου).
Επίσης άψογα είναι και τα υπόλοιπα 4, τα οποία ελέχθησαν. Ο ενισχυτής
δείχνει να λειτουργεί άψογα.
 Το δίπολο των 160μ συντονίζει στο 1887! Χρειάζεται να μακρύνει πολύ.
 Επίσης διαπιστώθηκε ότι το πολύπριζο του σταθμού 4, δεν έχει ρεύμα.
 Καρφώθηκαν καλύτερα οι ράγες που κρατάνε τις QSL κάρτες.
 Αλλάχθηκαν και τα καλώδια που ενώνουν το Icom με το bandpass και τον
ενισχυτή. Θα αλλαχθούν σύντομα και τα υπόλοιπα ενδιάμεσα καλώδια,
αφού αποδείχθηκε ότι με τον καιρό χαλάνε τα χοντρά rg213 και οι
κονέκτορες. Για το σκοπό αυτό αγοράστηκε RG316D (double shielded)
και κονέκτορες, ώστε και καλύτερη συμπεριφορά να έχει και να μην
δύσκαμπτο, ελπίζοντας να αντέξει περισσότερο.
 Το πολύπριζο του icom (σταθμού 4) δε δουλεύει.
25/5/2018 SV1DPJ, SV1CIB, SV1DPI στο σταθμό. Ετοιμαζόμαστε για το CQ WPX CW.
 SV1DPJ δωρίζει ένα τροφοδοτικό, το οποίο μετά τις πρώτες δοκιμές,
αποφασίζουμε ότι θέλει μετατροπές και επισκευή, ώστε να είναι
αξιόπιστο. Έχουμε πλέον 4 τροφοδοτικά στο σταθμό: ένα στον 1 ο πάγκο
(σταθμοί 1,2) που εξυπηρετεί τις συσκευές του πάγκου και το Kenwood
850sat του 2ου σταθμού, ένα στον πάγκο 2, που εξυπηρετεί το Icom και
τις συσκευές του (Alinco). Στον 3ο πάγκο θα βάλουμε αυτό του SV1DPJ.
Επίσης έχουμε ένα που είναι στο εργαστήριο. Χρειαζόμαστε και για
backup κι ένα για το Vhf-uhf (Icom 2520) που χρησιμοποιούμε για τις
τοπικές επικοινωνίες.
 Αλλάζουμε τις καθόδους-γέφυρες που ενώνουν τα ράδια-band pass κλπ
στο σταθμό 1, 2,4. Αποφασίσαμε να αλλαχθούν λόγω αναξιοπιστίας του
rg213. Είναι βαρύ και με τον καιρό, χαλάει στους κονέκτορες. Πλέον
βάλαμε RG316D που είναι λεπτό ομοαξονικό με τεφλόν και το κυριότερο
έχει διπλή «κάλτσα» ώστε να έχουμε μεγαλύτερη ηλεκτρομαγνητική
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προστασία.





Διαπιστώσαμε ότι εκτός από το πολύπριζο του Στ4 δε δούλευε ούτε αυτό
του Στ1, ούτε του Στ6! Τελικά το πρόβλημα βρέθηκε να είναι σε μια
32άρα ασφάλεια που όταν τη χτυπήσαμε δούλεψε. Έχουμε backup
μπαλαντέζα και τις δίπλα πρίζες για περίπτωση ανάγκης, και στην πρώτη
ευκαιρία θα αλλαχθεί.
Το βραδάκι ήρθε και ο SV1JG και η Άννα και φάγαμε.

26-27/5/2018 CQ WPX CW. Συμμετέχοντες οι SV1DPJ, SV1CIB, SV1DPI, SV1JG. Ο
Κλεάνθης ήρθε το Σάββατο πρωί. Το μεσημέρι έφυγε. Ήρθαν για παρέα οι SV1CQG,
SV1CQK. Την Κυριακή ήρθαν οι SV1CQR, SV1HLB, SV1KYX. Παράλληλα με το contest
 Καθαρίστηκε η οροφή και τα λούκια ξανά από τις πευκοβελόνες.
 Φτιάχτηκε ο κήπος με τις ντομάτες και καθαρίστηκε από τα αγριόχορτα.
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Επεστράφησαν μερικά από τα εργαλεία του Γιώργου Κολοβού, αφού η
μητέρα του ζήτησε να έχει μερικά ως ανάμνηση.
Δοκιμάσαμε για live stream αλλά όταν βάζαμε το καλώδιο σύνδεσης από το
Στ1 (950) στον ΗΥ με το χάρτη, έβγαινε βόμβος στα ακουστικά!
Επίσης στα 80μ είχαμε RF στη σύνδεση του server και χάνονταν από το
δίκτυο.
Ο PW1 μια χαρά, σαν καινούριος.

Για το Contest: Όταν το 2013, με καλύτερη διάδοση και περισσότερους χειριστές
κάναμε 2708 επαφές και 5 εκατομμύρια, η αίσθησή μου ήταν μάλλον καλύτερη.
Αυτή τη φορά, με 4 μόνο χειριστές (SV1DPJ, SV1CIB, SV1DPI, SV1JG), τους εξής 3
(αφού ο SV1JG ήταν μόνο το πρωινό του Σαββάτου): SV1DPJ, SV1CIB (αφού ο
SV1DPI τα 'παιξε - γέρασα; - μετά το πρωί της Κυριακής), μάλλον θέλαμε
περισσότερο. Κυρίως γιατί ο σταθμός έχει πολλές παραπάνω δυνατότητες. Για να
τις εκμεταλλευτούμε όμως χρειάζονται
περισσότεροι χειριστές, εξοικειωμένοι με
το σταθμό (άρα να έρθουν και να
ξανάρθουν), να λειτουργήσουν ως ομάδα
στο διαγωνισμό (με διακριτούς ρόλους, ο
καθένας να καταλάβει και να υπηρετήσει
το ρόλο του, κλπ). Με ευχές λοιπόν, ώστε
να γίνουμε καλύτεροι και περισσότεροι στο
μέλλον ώστε να πιάνει τόπο ο κόπος μας,
ιδού ο κόπος μας:

Να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε τους "αρχάγγελους" - φύλακες SV1CQG,
SV1CQK, για την πολύτιμη βοήθειά τους και τους SV1CQR, SV1ETM για την
επίσκεψή τους.
Στατιστικά από το
cw_sz1a/index.htm

contest

http://www.qsl.net/sz1a/sh5/2018/2018_cq-wpx-

28/05/2018 Το Internet έχει πέσει και από το πρωί της Δευτέρας δεν έχουμε στο
σταθμό. Έχει δηλωθεί βλάβη στον ΟΤΕ.
01/06/2018 Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα του CQ WPX RTTY 2018. Η μείωση του
σκορ λόγω logchecking δε μας επέτρεψε τελικά να σπάσουμε, για λίγο, το
προηγούμενο ρεκόρ μας. Αυτό βέβαια δε μας εμπόδισε να κατακτήσουμε την 1η
θέση στην Ελλάδα και την 7η σε Ευρώπη και κόσμο στην κατηγορία Μ2. Από τις
καλές μέρες…
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3/6/2018 Ο SV1HKH στο σταθμό. Κάνει επανεκκίνηση στο ρούτερ κι από τις 11:03’
έχουμε πάλι πρόσβαση στο internet. Προφανώς κάτι διόρθωσε και ο ΟΤΕ μιας και
έκτοτε φαίνεται πιο σταθερό…
9-10/6/2018 SV1CQK, και την Κυριακή SV1DPI, SV1ETM στο σταθμό. Δεν είχαμε
νερό. Τελικά την Κυριακή το απόγευμα ήρθαν και οι SV1KYX, SV1HLB και
αποκατέστησαν τη βλάβη που ήταν στο δίκτυο κι έχουμε πάλι νερό. Μεταξύ άλλων
μικροεργασιών, τοποθετήσαμε μπάρα στην είσοδο του οικοπέδου του σχολείου.

16-17/6/2018 SV1CQK αργά το Σάββατο και οι SV1DPI, SV1ETM, SV1HKZ, SV1HKH
και Στάθης την Κυριακή το πρωί. Τοποθετήθηκε αποχέτευση στον εξωτερικό
νιπτήρα που είχαμε. Επίσης τοποθετήσαμε ένα τροφοδοτικό από ΗΥ στο V-U που
έχουμε στο χώρο, αφού το τροφοδοτικό που είχε μέχρι πρόσφατα, το πήραμε και το
βάλαμε στο RU88. Η κεραία των 6μ είχε στάσιμα (όχι σταθερά – πότε είχε πότε όχι)
21/6/2018 Οι SV1DPI SV1ETM μετέφεραν μια μεταχειρισμένη ηλεκτρική κουζίνα,
δώρο του SV1CQN, στο σταθμό.
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24-25/6/2018 Ο SV1CQK στο σταθμό από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά.
Συνδέθηκε η νέα κουζίνα. Λειτουργεί άψογα.
30/6-1/7/2018 Ο SV1CQK από το βράδυ του
Σαββάτου, οι SV1ETM, SV1DPI, SV1CIB,
SV1CQG την Κυριακή.
 Συναρμολόγηση
της
A3
και
πακετάρισμα για το SX12ASTRO (12η
Πανελλήνια Εξόρμηση Ερασιτεχνών
Αστρονόμων).
 Επισκευή χαλασμένου στηρίγματος
της γεννήτριας.
 Συναρμολόγηση δύο σκηνών που θα
χρειαστούν στην εξόρμηση.
 Δοκιμάστηκε το τροφοδοτικό που
έφερε ο SV1DPJ και το οποίο έδειχνε
να έχει προβλήματα. Λειτούργησε
άψογα και δεν έδειξε να έχει
πρόβλημα!
 Τέλος κάναμε CQ με το SX12ASTRO
κάνοντας πάνω από 700 επαφές.
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7-8/7/2018 Ο SV1CQK από το Σάββατο και οι SV1ETM, SV1CIE την Κυριακή στο
σταθμό, ασχολήθηκαν με την προετοιμασία της συμμετοχής μας στο SX12ASTRO.
21-22/7/2018 Ο SV1CQK από το Σάββατο το μεσημέρι ως την Κυριακή το βράδυ στο
σταθμό. Το Σάββατο απόγευμα πέρασαν για λίγο και οι SV1DPI, SV1KYX.
28-29/7/2018 Ο SV1CQK από το Σάββατο το μεσημέρι ως την Κυριακή το βράδυ στο
σταθμό. Έβαλε στη σειρά βίδες και άλλα στο εργαστήριο.
4/8/2018 Οι SV1DPJ, SV1CIB στο σταθμό αργά το απόγευμα του Σαββάτου. Νέος
server μεγαλυτέρων δυνατοτήτων σεταρίστηκε από τον SV1DPJ κι είναι στο σταθμό.
27/8/2018 Το ρεύμα του κτιρίου θα πληρώνεται με τη βοήθεια του Δήμου
Αγρινίου!.
29/8/2018 Αποτελέσματα SP DX
RTTY Contest: Ο SV1CIB είχε πάρει
μέρος ως SZ1A. Κατετάγη τελικά
8ος στον κόσμο, 4ος στην Ευρώπη
και 1ος στην Ελλάδα.
2/9/2018 Ο SV1CQK από το
Σάββατο το βράδυ και οι SV1ETM,
SV1DPI, SV1HKH και Πάνος
Σταμάτης με Χι την Κυριακή το
πρωί. Ψήσαμε κοτόπουλο και
συντονίσαμε και το δίπολο των
160μ.
3/9/2018
Αποτελέσματα
CQ WPX SSB
2018. 1οι στην
Ελλάδα,
17οι
στην
Ευρώπη
οι
και 28
στον
Κόσμο.
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9/9/2018 Οι SV1DPJ, SV1DPI στο σταθμό. Εγκαθιστούν μία ακόμα κάμερα, δώρο του
SV1HKR, προκειμένου να ελέγχεται καλύτερα ο εξωτερικός χώρος. Επίσης
δημιουργείται FTP server.

15-16/9/2018
Οι
SV1CQK (από το
Σάββατο)
και
SV1DPI
(την
Κυριακή το πρωί)
στο σταθμό. Ο
Θανάσης
ασχολήθηκε με την
επέκταση
του
συναγερμού
στο
εργαστήριο,
αποθήκη
και
κοιτώνα.
Επίσης
τοποθετήθηκε
ο
διακόπτης 6Χ2 του
SJ2W που συναρμολόγησε ο
SV1ELF (δώρο των SV1DPI,
SV1JMC,
SV1ELF,
SV1CQG,
SV1UK, SV1DPJ) καθώς και
επιγραφές
ότι
υπάρχουν
κάμερες.
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22/9/2018 Οι SV1ETM, SV1DPI στο σταθμό.
 Αγοράστηκε από το Lidl συρταριέρα με 33 συρταράκια για μικροπράγματα.
 Πλύθηκαν και σιδερώθηκαν τα άπλυτα σεντόνια από τη Γιούλη (XYL SV1DPI).
Ίσως δεν έχει καταγραφεί αλλά στο παρελθόν και οι Τάνια, Λέλα (XYL
SV1HKH, SV1QG) έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους στον τομέα αυτό.
 Το δίπολο των 160μ κόπηκε ξανά…
 Ελέγχθηκε το Yaesu ft-990 που δώρισε ο SV1DPJ. Σκεφτόμαστε να το
πουλήσουμε και γι’ αυτό το λόγο, σε συνδυασμό με το ότι δε
χρησιμοποιήθηκε ποτέ, το ελέγξαμε ως προς τη λειτουργία του. Το ράδιο
λειτουργεί άψογα.
 Ενοποιήθηκε ο διακόπτης των bandpass με το διακόπτη των κεραιών. Έτσι
πλέον υπάρχει ένας διακόπτης που γυρνάει το διακόπτη στη σωστή κεραία
και το bandpass στη σωστή μπάντα, συγχρόνως. Υπάρχουν 2 τέτοιοι
διακόπτες: ένας για το kenwood 950 (και παράλληλα για τον inband) και
ένας για το Icom.
23/9/2018 Οι SV1CQK, SV1DPI, SV1CIB στο σταθμό. Τοποθετήθηκε ο νέος server στη
θέση του, προσφορά του SV1DPJ. Τώρα μένει να σεταριστεί. Έλεγχος του διακόπτη
με ισχύ. Όλα καλά. Το μόνο που διαπιστώσαμε να είναι αρκετά ζεστό, είναι το
τροφοδοτικό του διακόπτη κεραιών – διακόπτη beverages – διακόπτη bandpass.
Είναι 1A τοίχου αλλά φαίνεται λίγο οριακό.
26-27/9/2018 Πολύ δυνατοί άνεμοι στο σταθμό. Ο συναγερμός πήρε μπροστά
πολλές φορές στη διάρκεια της νύχτας, εξαιτίας του ότι όλο το κτίριο κουνιόταν!
Τελικά φαίνεται ότι η κεραία των 40μ έστριψε και πλέον ο ρότορας δείχνει λάθος,
συν του ότι πρέπει να έχει φέρει μια στροφή παραπάνω! Όλα τα υπόλοιπα δείχνουν
εντάξει.
29-30/9/2018 Οι SV1CIB, SV1DPJ, SV1CQK στο σταθμό από το Σάββατο και την
Κυριακή. Επισκέπτες οι SV1CQG, SV1CQR, SV1DPI, SV1HKH, SV1CQN και ο SWL
Θανάσης Φλωρόπουλος.
 Δυστυχώς
παρότι
σχεδιάζαμε
να
συμμετάσχουμε στο CQ
WW RTTY, δεν τα
καταφέραμε. Τελικά οι
SV1CIB,
SV1DPJ
συμμετείχαν
κάποιες
ώρες, ενεργοποιώντας το
διακριτικό του συλλόγου.
 Ο Βασίλης SV1DPJ έστησε
τον καινούριο server
αφιερώνοντας αρκετές ώρες.
 Προφανώς ξεχάστηκε να συνδεθεί η κάμερα Bosch και δε λειτουργεί.
 Ο καινούριος διακόπτης λειτούργησε χωρίς προβλήματα.
 Τοποθετήθηκε ραφάκι στο εργαστήριο για το SDR και το τροφοδοτικό.
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1/10/2018 Μάλλον κάπου μας ξέφυγε, φταίει και το CQ που ακόμα δεν τα
δημοσίευσε στο site του CQ WW RTTY παρά μόνο στο site του περιοδικού. Πέρυσι κι
ενώ και η ανακαίνιση βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη, ο Γιώργος SV1ELF έκανε μερικά
QSO στα 40μ. Μάλιστα χωρίς τον ενισχυτή αφού το interlock μπέρδευε το ptt.
Τελικά απουσία δευτέρου βγήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα και μάλιστα με ρεκόρ!!! Αν
έχεις τύχη διάβαινε και ριζικό περπάτα…

6/10/2018 Οι SV1ETM, SV1DPI στο σταθμό. Τοποθετήθηκε κάρτα μνήμης στην
κάμερα turboX ώστε να υπάρχει και καταγραφή βίντεο. Επίσης λύθηκε το πρόβλημα
με το RTTY στο Icom, που ήταν μια λάθος σύνδεση. Για το σκοπό αυτό
δημιουργήθηκε το παρακάτω σχέδιο, το οποίο θα υπάρχει στο σταθμό ώστε να
διευκολύνεται πιθανό λάθος στο μέλλον. Ο SV1CQK πήγε στο σταθμό το απόγευμα
κι έμεινε και την Κυριακή.
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13-14/10/2018 Οι SV1CQK, SV1HKH, SV1DPI και SWL Θανάσης Φλωρόπουλος στο
σταθμό.
 Αλλάξαμε την Ελληνική σημαία με νέα αφού η παλιά είχε καταστραφεί




Τοποθετήσαμε σήτες στα δύο παράθυρα του εργαστηρίου προκειμένου να
μπορούμε να τα αφήσουμε ανοικτά για καλύτερο εξαερισμό των servers.
Επιδιορθώθηκε το δίπολο των 160μ που είχε κοπεί




Τοποθετήθηκαν αυτοκόλλητα στα χειριστήρια του διακόπτη
Επιδιορθώθηκε ο ρότορας της κεραίας των 40μ. Από το δυνατό αέρα είχε
σπάσει η περαστή βίδα. Στη θέση της τοποθετήθηκε 8mm μπετόβεργα.



Κατασκευάστηκαν δύο ξύλινες βάσεις με ρόδες (20 ρόδες δώρισε ο SWL
Γιώργος Κρικώνης) για να τοποθετηθούν οι ΗΥ των σταθμών 1 και 2,
προκειμένου να αδειάσει λίγο ο πάγκος.
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20-21/10/2018 Οι SV1CQK, SV1DPI, SV1HKH, SV1ETM στον σταθμό. Περιήγηση με
τον SV1HKH και αξιολόγηση των θέσεων για τοποθέτηση της Inband κεραίας και της
κάθετης για τα 80μ. Μέτρηση των beverages. Η 1 είχε χαλασμένο κονέκτορα στο
κουτί. Η 2 και 4 ήταν καλά ενώ η 3 είχε λίγα στάσιμα.
27-28/10/2018 CQ WW SSB! Πολύς κόσμος στον σταθμό! Ο περισσότερος από ποτέ.
Για πρώτη φορά οι Γεωργία SV1QXU, Θοδωρής SV1QXX, Παναγιώτης SV8PMM,
Μιχάλης SV1MO και 1η φορά ως χειριστής ο Νίκος SV3SCW. Επίσης οι SV1DPI,
SV1CIB, SV1JG, SV1HKH, SV1CQK, SV1CQG, SV1BDO, SV1PMQ (με πολλά νερά και
απίθανα σαραγλιά).
Την Παρασκευή ο SV1CIC έφερε λουκάνικα και μπριζόλες κι έγινε χαμός. Επίσης το
Σάββατο φάγαμε αγριογούρουνο στιφάδο, προσφορά του Αντρέα Μπανιά και της
Λέλας (XYL του SV1CQG) που το μαγείρεψε.
Το Σάββατο ήρθαν οι SV1SN, SV1JMC (και ως χειριστής) και SV2HQL, SV1DPJ.
Την Κυριακή μας επισκέφθηκαν οι SV1CQN, SV1HLB, SV1CIE και ο Πάρεδρος της
Σαργιάδας Τάκης Κροκιδάς με την πρόεδρο του Πολιτιστικού ομίλου Σαργιάδας, κα
Αφροδίτη Αγγέλη και πλήθος νεαρών από την περιοχή της Σαργιάδας. Επίσης
παίξαμε με drone του SV1QXX, τόξο και αεροβόλο!

Ως προς το contest: Συμμετείχαμε στην κατηγορία ΜΜ, ώστε να είναι ευκολότερη η
προσαρμογή των πολλών νέων στο σταθμό, τρέξαμε με το wintest και συνολικά με 3
ράδια (1,2,4). Ως 3ο ενισχυτή χρησιμοποιήσαμε τον Acom 1010 του SV1DPJ. Χάσαμε
ένα bandpass φίλτρο (των 10μ), που κάηκε άμεσα με το που χρησιμοποιήθηκε.
Προφανώς δεν είχε τεσταριστεί αρκετά κατά την επισκευή του από τον SV1DPP.
Κατά τα’ άλλα ο σταθμός λειτούργησε ικανοποιητικά. Υπήρχε αρκετή παρεμβολή
από τα 40 στα 15μ, αλλά και από τα 20 στα 10 (πιο ανεκτή αν βγάζαμε τους
προενισχυτές στα 10μ).
Τοποθετήσαμε ένα διακόπτη με 2 ρελέδες (κατασκευής SV1ELF, σχεδίασης SV1DPI)
που έχει μόνιμα συνδεδεμένες τις RX κεραίες σε 2 σταθμούς. Πιο συγκεκριμένα
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όταν ο σταθμός 1 διαλέγει ανάμεσα στα 160 ή 80μ, αυτόματα δίνει στον 4 (ή όποιον
άλλον συνδεθεί) τα 80 ή 160μ αντίστοιχα. Έτσι αποφεύγουμε το πρόβλημα όπου δε
λειτουργούσαν οι RX
κεραίες γιατί κάτι δε
βιδώθηκε καλά.
Με την τοποθέτηση του
διακόπτη μας έλειψε ένα
bandpass φίλτρο (των
160μ) σε κατάσταση multi
multi.
Το
Contest
χαρακτηρίστηκε από τα
υπέροχα φυστίκια Αιγίνης που έφερε ο Παναγιώτης SV8PMM, από την καλοπέραση
σε όλα τα επίπεδα και το πολύ φαγητό. Αυστηρά διαγωνιστικά, το πρόγραμμα δεν
τηρήθηκε όσο έπρεπε, δεν υπήρχε σχέδιο όσον αφορά την πρόβλεψη διάδοσης και
γενικά κινηθήκαμε σε χαμηλούς ρυθμούς. Αντιμετωπίστηκε από τους
περισσότερους ως γιορτή και όχι ως διαγωνισμός. Καλό κι αυτό, καλός και ο
διαγωνισμός και η πιο «φανατική» συμμετοχή. Και του χρόνου!
1/11/2018 Τσιμπήσαμε άλλο ένα βραβειάκι από το cq wpx cw, έστω κι αν η
συμμετοχή μας ήταν περιορισμένη σε άτομα φέτος: SV1DPJ, SV1DPI, SV1CIB, SV1JG.
1οι στην Ελλάδα, 15οι στην Ευρώπη και 21οι στον κόσμο. Και του χρόνου.

3-4/11/2018 Οι SV1DPI, SWL Φλωρόπουλος Θανάσης, SV1CQK, SV1CIB στο σταθμό.
Περισσότερο συμμάζεμα και καφές, ενώ ο SV1CIB συμμετείχε για λίγο, στο Jakarta
RTTY Contest. Έλεγχος της κεραίας των 15μ που υπήρχε υποψία ότι δεν παίζει πολύ
καλά, δεν έδειξε κάτι. Επίσης μπήκε πιο μόνιμα ο διακόπτης 80/160 του SV1ELF για
τις RX.
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10-11/11/2018 Οι SV1ETM, SV1DPI το πρωί του Σαββάτου και ο SV1CQK από
Σάββατο μεσημέρι ως Κυριακή βράδυ. Εξετάστηκε ένας τρανζιστορικός ενισχυτής
500W που μας χάρισε ο SV1UK και δε δούλευε. Δε βγήκαν ασφαλή συμπεράσματα
ως προς τη βλάβη και θα επανέλθουμε. Επίσης ο Θανάσης μάζεψε και προστάτεψε
τα καλώδια από τον πύργο νο1 προς το κτίριο.

17-18/11/2018 Οι SV1ETM, SV1CQG, SV1DPI το Σάββατο το πρωί, παρέδωσαν τη
σκυτάλη στους SV1CQK, SV1CIB το Σάββατο το απόγευμα. Ξανά ενασχόληση με τον
τρανζιστορικό ενισχυτή του SV1UK, χωρίς να καταφέρουμε κάτι. Ο SV1CIB
ασχολήθηκε λίγο με το LZ DX Contest. Συμμάζεμα του ντουλαπιού του Shack.
23-25/11/2018 Τα σχέδια ήταν να πάμε Θεσσαλονίκη στο SX2X όπου και είχαμε
προσκληθεί.
Δυστυχώς
την
τελευταία στιγμή αναβλήθηκε. Ως
εκ τούτου ο σταθμός δεν είχε
ελεγχθεί
και
υπήρξαν
δυσλειτουργίες (πχ οι beverages
προς Αμερική και Ινδικό δε
δούλευαν).
Παρόλα
αυτά
συμμετείχαμε στο CQ WW CW
Contest, έστω και την τελευταία
στιγμή. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως
για τη βοήθεια και την παρέα, την
ομάδα υποστήριξης SV1CQK, SV1CQG, SY1ALH καθώς και τους SY1BCS, SV1CQR,
SV1UK, SV1DPU για την επίσκεψη. Ευχάριστη έκπληξη η επίσκεψη την Κυριακή του
Θοδωρή SV1EJD και της γυναίκας του. Χειριστές οι SV1CIB, SV1DPI, SV1DPJ, SV1JG.
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Και του χρόνου περισσότεροι… Το σκορ μας ανάλογο το περσινό παρότι η διάδοση
ήταν χειρότερη και την Κυριακή το πρωί διορθώσαμε και τις beverages αν και
επίκειται ανακατασκευή τους.

1/12/2018 Οι SV1ETM, SV1DPI στο σταθμό. Αντικαταστάθηκαν οι δύο σκληροί
δίσκοι του σταθμού 2 και 4 με SSD μέσω του προγράμματος Paragon χωρίς δηλαδή
format και εγκατάσταση των προγραμμάτων ξανά. Επίσης κατέβηκαν οι δύο ΗΥ του
1ου πάγκου στο έδαφος σε ειδικές βάσεις με ρόδες. Θέλει ακόμα λίγη δουλειά η
διάταξη των πραγμάτων στο πάγκο και επίσης οι συνδέσεις ώστε να δουλέψει ξανά
ο πάγκος αν και τα περισσότερα έγιναν.
6/12/2018 Σκέψεις του SV1DPI για το τι πρέπει να γίνει στο σταθμό στο επόμενο
εξάμηνο:
 ENAΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
o Σύνδεση με το ίντερνετ του Δήμου (ovislink DPI και κεραία)
 METAΦΟΡΑ SDR ΣΤΟΝ ΚΥΧ
o Ασυρματική σύνδεση με με το σπίτι του KYX. (tplink DPI)
o Εγκατάσταση κεραίας και sdr στον ΚΥΧ
 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ BEVERAGES
o Κόψιμο συρμάτων beverages
o Φτιάξιμο στηριγμάτων beverages
o Αντικατάσταση - εγκατάσταση beverages
 ΕΠΙΣΚΕΥΗ MOSLEY
o Στήσιμο ιστού BDO στο προαύλιο χώρο για δοκιμές - επισκευές
κεραιών
o Συντονισμός - επισκευή Mosley
 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 80ΑΡΑΣ
o Διάνοιξη τρυπών με αρίδα για κάθετη των 80μ
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o Σκυροδέτηση τρύπας για τα 80μ
o Τοποθέτηση 80μετρικής και των ράντιαλς αυτής
o Συντονισμός 80μετρικής
SHACK
o Αποκατάσταση λειτουργίας σταθμού 1
o Ράφι για τον 1ο πάγκο (6 στηρίγματα από Γιώργο Κρικώνη)
o Κατέβασμα ΗΥ του ICOM στο δάπεδο
o Δημιουργία βάσεων και για τους υπόλοιπους ΗΥ
o Εκτύπωση βραβείων που λείπουν
o Πλαστικοποίηση βραβείων
o Τοποθέτηση βραβείων
ΚΕΡΑΙΑ INBAND
o Ιστός για την τοποθέτηση της Χ7 ως Inband κεραίας
o Παραπανίσια Κάθοδος (χρειάζεται;)
o Μεταφορά και εγκατάσταση της κεραίας
o Κατασκευή διακόπτη για εναλλαγή κεραίας (Χ7 και διπόλων) μέσω
καθόδου
o Εγκατάσταση δίπολων για 40, 80, 160
ΚΟΥΖΙΝΑ
o Κατασκευή ενός ακόμη ντουλαπιού για πιάτα
o Τοποθέτηση πλακιδίων πίσω από το νεροχύτη
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ
o Μεταφορά από γραφεία Καμαρούλας μιας βιβλιοθήκης και
τοποθέτησή της
o Τοποθέτηση φωτογραφιών χορηγών
ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ
o Τοποθέτηση σκάλας στο διώροφο κρεβάτι
o Μεταφορά κρεβατιού από Στάθη Αναστασιάδη και επισκευή αυτού
o Δημιουργία ενός ακόμη διώροφου κρεβατιού με τα 2 κρεβάτια του
CQK
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
o -Κατασκευή Εργαλειοφόρου
o -Τακτοποίηση εργαστηρίου
ΑΠΟΘΗΚΗ
o -Τακτοποίηση αποθήκης και ανακύκλωση αχρήστου υλικού
o -Δημιουργία εξωτερικού χώρου με παλέτες και τοποθέτηση υλικών
εκεί
WC
o -Τοποθέτηση λεκάνης, πλακιδίων στο έδαφος με σιφόνι και βρύση
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
o -Ανακύκλωση άχρηστου υλικού και μεταφορά αυτού
o -Καθαριότητα
o -Βάψιμο κτιρίου στο πίσω μέρος
o -Βάψιμο λαμαρίνας εμπρός από την ψησταριά
o -Φύτευση λιγούστρων περιμετρικά του οικοπέδου
o -Αμμόχωμα στο προαύλιο
o -Εγκατάσταση ποτίσματος
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o -Σπορά γκαζόν
o -Κατασκευή και τοποθέτηση επίπλων εξωτερικού χώρου (παγκάκιατραπέζια από παλέτες)
o –Πέργκολα
o Βάψιμο σκεπής
8-9/12/2018 Οι SV1CQG, SV1DPI το πρωί του Σαββάτου στο σταθμό. Αργά το
μεσημέρι ήρθε και ο SV1CQK ενώ το βράδυ ήρθαν οι SV1CIB, SV1HKH. Ο SV1CQK
έφυγε το πρωί της Κυριακής και οι SV1CIB, SV1HKH το μεσημέρι της Κυριακής.
Ολοκληρώσαμε την αλλαγή της διάταξης στον 1ο πάγκο και πλέον παίζει κανονικά η
θέση 1, ενώ η θέση 2 έχει ακόμη θέματα αφού δεν κάνει ptt αν και πρέπει να είναι
κάτι απλό. Ο SV1CIB χρησιμοποιώντας το σταθμό, παρατήρησε ότι αλλάζουν τα
στάσιμα της 40άρας από 1:1 σε 1,5:1 κατά τη διάρκεια μετάβασης από τη νύχτα στη
μέρα. Επίσης η γιαπωνέζα beverage δε δούλευε καθόλου, ενώ και η αμερικάνα
δείχνει να υπολειτουργεί. Αντιθέτως η Αυστραλέζα και η Αφρικάνα δουλεύουν
κανονικά.

15-16/12/2018 Ο SV1CQK στο σταθμό από το Σάββατο το μεσημέρι και ο SV1HKH
την Κυριακή το πρωί.
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18/12/2018 Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του Jakarta RTTY Contest 2018 που
είχε συμμετάσχει ως SZ1A ο SV1CIB. Ο SZ1A είναι 4ος στην Ευρώπη.

22/12/2018 Οι SV1ETM, SV1DPI στο σταθμό.
 Αλλάζουμε το δίσκο από το laptop με έναν μεταχειρισμένο SSD που μας
έδωσε ο SV1CQG.
 Επίσης τοποθετήσαμε το computer από το σταθμό 4 στο έδαφος (σε ειδική
βάση με ρόδες).
 Προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα στον inband σταθμό όπου δε
δουλεύει το cw όπως θα έπρεπε (δουλεύει με VOX αλλά όχι χωρίς).
Αποδεικνύεται ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν κάνει PTT το arduino keyer που
έχουμε. Το πήρε ο SV1DPI μαζί του για περαιτέρω διερεύνηση
26/12/2018 Οι SV1DPJ, SV1DPI, SV1CQK το πρωινό στο σταθμό. Ο SV1DPJ δωρίζει
ένα Tplink repeater το οποίο και τοποθετούμε στον πύργο της 40άρας προκειμένου
να αναμεταδίδουμε το δημοτικό ίντερνετ ώστε να έχουμε κι άλλη μία επιλογή για
πρόσβαση στο διαδίκτυο από το χώρο του σταθμού.
28/12/2018 Οι SV1CIB, SV1DPJ στο σταθμό. Σετάρονται και δοκιμάζονται τα 2 tplink
που δώρισε ο SV1DPI προκειμένου να δουλεύουν μαζί ώστε να τοποθετήσουμε το
sdr σε άλλη θέση πιο μακριά στο σπίτι των SV1HKZ-SV1KYX. Οι IP που δόθηκαν είναι
102.168.1.251 και 252. Αυτό που θα είναι μακριά θα είναι σεταρισμένο ως access
point ώστε να μπορούν και τα παιδιά να έχουν internet.
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29/12/2018 Οι SV1DPJ, SV1DPI στο σταθμό από το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
 Αγοράζουμε 250μ σωλήνα άρδευσης μαύρη Φ20 προκειμένου να την
χρησιμοποιήσουμε ως προστασία για καλώδια που θα οδεύσουν σε
διάφορα μέρη. Άμεσα για το utp που πάει στο wifi repeater του δήμου και
στα tplink του SDR.
 Τοποθετούμε το UTP και το ένα tplink (client 192.168.1.251) στον πύργο νο2
(15μ). Το καλώδιο το περνάμε μέσα σε Φ18 σωλήνα άρδευσης, που είχαμε
μέχρι τώρα για πότισμα και την οποία θα αντικαταστήσουμε με Φ20.
 Τακτοποιούμε και τοποθετούμε ταμπέλες στα καλώδια και στα Ethernet
switch που βρίσκονται στο εργαστήριο μαζί με τους servers. Αυτή τη στιγμή
λειτουργούν δύο servers για το SDR και τα clusters με διευθύνσεις 151 και
152.
 Κόβουμε μερικά ξύλα για προσάναμμα και καθαρίζουμε ένα μέρος από την
ατσαλιά στο πίσω μέρος.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ 2 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 2019 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ
ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
https://www.qsl.net/sz1a/download/sz1a_calendar2.pdf
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