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2019
5-6/1/2019 Οι SV1CQK SV1CIB στο σταθμό. Πολύ κρύο (-7ο Κελσίου) ενώ την
προηγούμενη είχε χιονίσει και ακόμη υπάρχει χιόνι!

Το δίπολο των 80μ είναι κομμένο, προφανώς από το δυνατό άνεμο. Δεν
αποκαταστάθηκε.
Ο SV1CIB συμμετέχει για καμιά δεκαριά ώρες στο ARRL ROUNDUP. Ιδού το σκορ
του.

12-13/1/2019 Ο SV1CQK από το Σάββατο μαζί με φίλους (Παπάς, Φαρμάκης) και ο
SV1DPI την Κυριακή το πρωί. Πάλι δεν έγιναν εργασίες. Απλά παρουσία…
19-20/1/2019 O SV1CQK από το Σάββατο. Την Κυριακή και οι SV1DPI, SV1CQG. Όλη
μέρα έβρεχε και δεν κάναμε τίποτα…
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26-27/1/2019 O SV1CQK από το Σάββατο. Την Κυριακή και ο SV1DPI. Τοποθετήθηκε
ένα πράσινο δικτυωτό πανί στα πίσω παράθυρα του shack. Με τον τρόπο αυτό
ελπίζουμε να γλιτώσουμε από το νερό που έμπαινε από το παράθυρο λόγω του ότι
έχουν χαλάσει τα λάστιχα του τζαμιού. Στην κρεβατοκάμαρα που επίσης έχουμε
(είχε μπει για να κόψουμε λίγο φως ώστε να μπορεί κάποιος να κοιμηθεί τη μέρα
και σα σήτα για το καλοκαίρι), γλιτώσαμε από τη μικρή εισροή νερού που μας
ταλαιπωρούσε. Παράλληλα θα λειτουργήσει και ως σήτα. Επίσης τοποθετήσαμε
μερικά από τα νοβοπάν που μας είχε χαρίσει ο SV1CQW, ώστε να δημιουργήσουμε
ένα κλειστό χώρο στο μπαλκόνι για την κοπή της πίτας.
29/1/2019 Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα για το CQ WW RTTY 2018. Η συμμετοχή
μας ήταν περιορισμένη αφού είχαν συμμετάσχει οι SV1CIB, SV1DPJ. Είμαστε 2οι
τελικά στην Ελλάδα στην κατηγορία MS με πρώτους τους SX2X.

3/2/2019 Με την παρουσία πλέον των 20 φίλων και μελών, κόψαμε την βασιλόπιτα
της ΕΡΔΕ, την Κυριακή 3/2 και ώρα 12, στο σταθμό διαγωνισμών και εκτάκτων
αναγκών, που διατηρεί η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών, στον Κοκκινόλογγο. Την τελετή
ευλόγησε ο Αιδεσιμότατος και συνάδελφος ραδιοερασιτέχνης Κωνσταντίνος
Γιολδάσης SV1RLA.
Με απόφαση του ΔΣ, τιμήθηκε ο Παναγιώτης Λαμπρακόπουλος SV1HKH για την
πολυετή προσφορά του στο σύλλογο και το ραδιοερασιτεχνισμό και του
απονεμήθηκε από τον Πρόεδρο σχετική πλακέτα.
Ο τυχερός που κέρδισε το φλουρί ήταν ο Κώστας Καρακώστας SV1CQN.
Ακολούθησε Barbecue για όλους τους παρευρισκομένους. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα
τον κ Αϋφαντή για τα κρέατα που πρόσφερε καθώς και τον κ. Αντρέα Κυριλή
(Οιναγορά) για το κρασί.
Μεταξύ άλλων απολαύσαμε ωραίες φωτογραφίες και βίντεο του σταθμού από το
Drone του Γιάννη Μπελεγρίνη SV1HKR..
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6/2/2019 Οι SV1CIB SV1DPI στο σταθμό το μεσημέρι για να αποκαταστήσουν το
δίπολο των 80μ που είχε κοπεί. Δυστυχώς δε μπόρεσαν να το κατεβάσουν.
7/2/2019 Οι SV1CQG SV1DPI SY1BCS στο σταθμό το μεσημέρι. Ο SY1BCS κατέβασε
το μπαλούν και τροποποιήθηκε η εγκατάσταση ώστε να είναι εύκολο το
ανεβοκατέβασμα. Λόγω του δυνατού αέρα δεν τοποθετήθηκε το νέο δίπολο.
Ξεκόλλησε και ο κονέκτορας από την κάθοδο. Σε μέτρηση- έλεγχο των RX κεραιών,
διαπιστώθηκε ότι οι BNC κονέκτορες των RX κεραιών παρουσιάζουν συχνά
πρόβλημα επαφής. Ρίξαμε καθαριστικό επαφών προσωρινά αλλά καλά είναι να
αλλαχθούν όλοι πιθανώς με τύπου Ν ώστε να μην έχουμε πλέον προβλήματα.
8-10/2/2019 CQ WPX RTTY Contest. Οι SV1DPI SV1JMC SV1DPJ SV1CIB SV3BSF
SV1BDO SV1RRX χειριστές. Πρώτη φορά ο SV3BSF στο σταθμό. Μάλιστα μας
δώρισε μερικά κλειδιά Μορς αντίκες! Χάλασε ο διακόπτης του EA4TX και την
Κυριακή δε δουλέψαμε καθόλου τον Inband σταθμό. Κατηγορία MS HP.
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10/2/2019 Την Κυριακή και στα πλαίσια του CQ WPX RTTY, μας επισκέφθηκαν πάρα
πολλοί φίλοι ραδιοερασιτέχνες από πολλά μέρη της Ελλάδας, σε σημείο που η
επίσκεψη να γίνει πιο σημαντική από τη συμμετοχή μας στο contest.
Για την ιστορία οι ραδιοερασιτέχνες που παραβρέθηκαν στην ιστορική αυτή
συνάντηση της Κυριακής 10 Φεβρουαρίου 2019 και που δυστυχώς θα χρειαστούμε
το photoshop για να τους βάλουμε όλους στη φωτογραφία , ήταν οι:
Από Αγρίνιο οι SV1DPJ, SV1CQG, SV1SN, SV1UK, SV1DPU, SV1CIB, SV1CQN, SV1HLB,
SV1RLC, SV1DPI, SV1HKH, SV1CQK, SV1HKM, SV1RRP, από Πάτρα ο SV3BSF, από
Αίγιο ο SV1BDO, από Θεσσαλονίκη οι SV2HTR, SV2AOK, SV2RQ, SV2AMK, SV2ASS,
SV2FQP από Γιαννιτσά ο SV2GNJ, , από Πρέβεζα ο SV6HA, από Αθήνα οι SV1GE,
SV1IT, SV1YU και από Ξάνθη ο SV7LO. Μαζί τους πολλές XYL που έδωσαν έναν άλλο
τόνο. Οι περισσότεροι από αυτούς φυσικά για πρώτη φορά στο σταθμό.
Ευχαριστούμε το Λάκη SV1CIC για το γουρουνόπουλο που πρόσφερε.

SV2HRT, SV1DPJ, SV2FQP, SV1CQG, SV1SN, SV1UK, SV1CQK, SV1BDO, SV1GE, SV1IT,
SV2AMK, SV2AOK, SV6HA, SV2GNJ, SV1YU, SV2ASS, SV1RLC, SV1HLB
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10/2/2019 Ανανεώθηκε η άδεια του SZ1A και ισχύει πλέον έως την 10/2/2029
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16/2/2019 Ο SV1CQK στο σταθμό.
 Καθαριότητα.
 Παράλληλα διαπιστώνει ότι το μισό σκέλος του ρεφλέκτορα της κεραίας των
15μ έχει πέσει στο έδαφος…
17/2/2019 Και οι SV1DPI SV1ETM στο σταθμό.
 Ο SV1ETM παίρνει μαζί του το διακόπτη AS2X2 για να αλλάξει τους ρελέδες.
 Επίσης ελέγχουμε το link με το εργαστήριο του SV1KYX, όπου έχουμε
τοποθετήσει το SDR (192.168.1.8). Διαπιστώνουμε ότι το link δουλεύει
κανονικά αλλά όταν τοποθετούμε το SDR η σύνδεση κόβεται! Μάλιστα τα
δύο tplink (192.168.1.249 ΚΥΧ και 192.168.1.252 SZ1A) που ήταν σε Mode
Access point και client αρχικά, μπήκαν σε bridge mode χωρίς να διορθωθεί
το πρόβλημα. Επόμενη σκέψη είναι να βάλουμε ένα Ethernet switch ή και
router μήπως και διορθώσουμε την ασυμβατότητα sdr και tplink. Πάντως με
τον υπολογιστή συνδεδεμένο στο tplink, η σύνδεση δουλεύει τέλεια.
18/2/2019 Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα του CQ WPX RTTY, σύμφωνα με τα
οποία είμαστε 10οι στον κόσμο! Αναμένουμε τα τελικά…

22/2/2019 Οι SV1JMC SV1DPI στο σταθμό το απόγευμα.
 Ήρθε κατά τις 4μμ ο SV1NMU μ’ έναν ακόμη φίλο (Τσιούμας) και
τοποθέτησαν λάμπα στην κολώνα εμπρός από το σχολείο, καθώς κι έναν
προβολέα.
 Επίσης μας βοήθησαν και αποκαταστήσαμε τη βλάβη στην κεραία των 15μ.
Το στοιχείο που είχε βγει καθώς κι ένα ακόμα που διαπιστώθηκε ότι ήταν
ετοιμόρροπα, πιρτσινώθηκαν με 3/12. Η κεραία είναι οκ πλέον.
 Δυστυχώς διαπιστώθηκε ότι υπάρχει βλάβη στο διακόπτη 6Χ2 του SJ2W. Πιο
συγκεκριμένα ο ρελές στα 15μ του 950, δεν οπλίζει κι έχει στάσιμα. Τα 15μ
στην άλλη θέση (icom) παίζουν κανονικά. Εννοείται ότι ελέγχθηκε και δεν
υπάρχει βλάβη σ’ όλο το υπόλοιπο κύκλωμα και ότι φταίει ο διακόπτης.
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Η βλάβη στο διακόπτη AS2X2 αποκαταστάθηκε από το Σωτήρη SV1ETM.
Αλλάχθηκαν όλοι οι ρελέδες με νέους, δώρο από τον SV1JMC. Ο διακόπτης
επανατοποθετήθηκε και δουλεύει κανονικά.

23-24/2/2019 Ο SV1CQK στο σταθμό.
2-3/3/2019 Ο SV1CQK στο σταθμό. Τοποθέτηση κονταριού σημαίας πιο ψηλά.
4/3/2019 Άρθρο του SV1DPI για τη συνάντηση στο σταθμό της 10/2/2019
δημοσιεύεται στο SV- νέα τεύχος 174. Μάλιστα για άλλη μια φορά, γινόμαστε
εξώφυλλο. Εικόνες του άρθρου στις επόμενες σελίδες:
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8/3/2019 Ήρθε βραβείο από την ARI για τη συμμετοχή του SV1DPJ στο Ιταλικό
contest, το Μάιο του 2018, με το διακριτικό του συλλόγου. 1ος στην Ελλάδα στην
κατηγορία CW HP.

9-11/3/2019 Ο SV1CQK όλο το τριήμερο κάνει κούλουμα! Σάββατο απόγευμα και
Κυριακή πρωί και ο SV1DPI. Κυριακή πρωί και o SV1ETM. Επίσης την Καθαρή
Δευτέρα ο SV1HKH με την κόρη του.
Φτιάχνουμε ράφια για το εργαστήριο από τα νοβοπάν που μας είχε δώσει ο
SV1CQW.
Δοκιμάζουμε ξανά το διακόπτη 6Χ2 και είναι εντάξει. Υποθέτουμε ότι κάποιο
αρέφιασμα συνέβη λόγω των στασίμων της 15άρας. Το κλείσιμο-άνοιγμα της
τροφοδοσίας αποκατέστησε το πρόβλημα.
Βάζουμε ένα ρούτερ στο εργαστήριο του SV1KYX αλλά και πάλι μόλις το sdr red
pitaya συνδέεται στο δίκτυο, κόβεται το ίντερνετ (ή καλύτερα το δίκτυο). Θυμίζω ότι
2 tplink είναι σε bridge mode και μεταφέρουν το δίκτυο στον SV1KYX. Εκεί έχουμε
ρούτερ (που λειτουργεί ως switch) και μοιράζει ασύρματα ίντερνετ. Πάνω του
συνδέουμε το sdr και κόβεται το δίκτυο! Πήραμε το SDR μαζί, το συνέδεσε στο
δίκτυο στο σπίτι του ο SV1DPI και παίζει κανονικά (όπως άλλωστε έπαιζε και στο
σταθμό)! Ωραίο πρόβλημα…

17

16-17/3/2019 Οι SV1CQK (από το Σάββατο) και SV1DPI (την Κυριακή) στο σταθμό.
Επίσης επίσκεψη από SV1CIE και SV1DPE. Τελικό φινίρισμα και βάψιμο στα ράφια
του εργαστηρίου. Επίσης βάψιμο της λαμαρίνας που προστατεύει την ψησταριά.
Ονοματοδότηση των συναγερμών του συναγερμού. Κάναμε αναβάθμιση του
λογισμικού του redpitaya, δοκιμάσαμε να το συνδέσουμε ξανά στον SV1KYX αλλά
δυστυχώς πάλι δεν έπαιξε.
23-24/3/2019 Ο SV1CQK από το Σάββατο και την Κυριακή το πρωί οι SV1DPI,
SV1CIB, SV1ETM, SV1HLB, SV1HKH, SV1RRX, SV1RRO.
 Βάλαμε μέσα σε σωλήνα το UTP καλώδιο του repeater του δημοτικού
ίντερνετ.
 Έγιναν δοκιμές για χειρισμό του writelog remote. Ανεπιτυχώς…
 Βάλαμε ξανά το sdr στην inband κεραία, όπως ήταν.
 Μετακινήσαμε και αλλάξαμε την inband κεραία. Βάλαμε την κεραία σε άλλη
θέση, πιο νότια από πριν (που καθάρισε ο SV1HLB) και αντί για τη R7 βάλαμε
την A3S με το κιτ των 40μ, μόνιμα στραμμένη στην Αμερική. Οι πρώτες
παρατηρήσεις είναι ότι η κεραία ακούει πολύ δυνατότερα αλλά η
παρεμβολή από το running είναι ακόμη μεγάλη. Μικραίνει όταν η κεραία
των 20μ κοιτάει 30 μοίρες καθώς και στα 40μ. Οπότε καταλήξαμε ότι
πιθανώς να φταίει το γεγονός ότι οι η κάθοδος του inband σταθμού, στο
τελευταίο στάδιο, βαδίζει μαζί με τις καθόδους των tx κεραιών. Μόνο η
κάθοδος της 40άρας είναι μακριά και γι’ αυτό ίσως η παρεμβολή είναι
μικρότερη. Είπαμε όπως στο επόμενο βήμα, να τοποθετήσουμε φερρίττες
στην αρχή και στο τέλος της καθόδου του inband σταθμού, καθώς και να
αλλάξουμε τη διαδρομή που ακολουθεί ώστε να μη συμβαδίζει με τις άλλες.
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25/3/2019 Ο Θανάσης SV1CQK τοποθέτησε το 1ο σετ ραφιών που κατασκευάσαμε,
στο εργαστήριο.

29-31/3/2019 CQ WPX SSB Contest. Πρώτη φορά ο Αντρέας SV1DKD στο σταθμό.
Τελικά και παρότι το σκεφτόμαστε μέχρι τελευταία στιγμή, συμμετείχαμε στην
κατηγορία Multi Single High Power. Χειριστές λίγοι αλλά καλοί: SV1DKD, SV1CIB,
SV1DPI, SV1DPJ, SV1CQN, SV1HKH. Απ΄ όλους μόνο οι SV1DKD, SV1DPI ήταν full
time κι αυτό μας δημιούργησε πρόβλημα στην επάνδρωση των θέσεων. Έτσι τις
περισσότερες ώρες μόνο η μία θέση λειτουργούσε. Κάποιες ακόμη και ο inband ή ο
multiplier. Ποτέ και οι τρεις μαζί. Παρ΄ όλα αυτά κάναμε ένα καλό σκορ με
δεδομένο ότι η διάδοση ήταν κακή. Επίσης μας επισκέφθηκαν το ΣΚ οι SV1UK,
SV1DPU, SV1SN, SV1CQR, SV1CIE και ομάδα υποστήριξης, ως συνήθως, οι SV1CQG,
SV1CQK. Παράλληλα έγιναν και κάποιες δουλειές, όπως κλάδεμα των δέντρων. Η
μοναδική αβαρία ότι από τον δυνατό αέρα, γύρισαν λίγο οι κεραίες των 20 και 40μ.
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3/4/2019 Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα του CQ WW SSB Contest 2018. 1οι στην
Ελλάδα, 7οι στην Ευρώπη στην κατηγορία Multi Multi. Συγχαρητήρια σε όλους.

7-8/4/2019 Ο SV1CQK από το Σάββατο και οι SV1ETM, SV1DPI την Κυριακή το πρωί
στο σταθμό. Τυπώσαμε όσα βραβεία δεν είχαμε και αφού τα πλαστικοποιήσαμε, τα
επανατοποθετήσαμε όλα στον
τοίχο
με
χρονολογική
σειρά. Κάναμε
τα σχέδια για το
πώς θα θέλαμε
να διαμορφωθεί
η
τουαλέτα.
Τοποθετήσαμε
ένα
ντουλάπι
που
είχαμε
παλιά
στα
γραφεία, στην
κουζίνα.
Μεταφέραμε το
γραφείο από το
καθιστικό στο
shack και το
τοποθετήσαμε μπροστά μπροστά. Δοκιμάσαμε το voice keyer του SV1CIB (το είχαμε
στο 950) και με μπαταρία και πάλι βγάζει βόμβο. Το πήραμε για περαιτέρω έρευνα
και διόρθωση.
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9/4/2019 Ανακοινώθηκαν τα Raw Scores του CQ WPX SSB σύμφωνα με τα οποία
είμαστε στην 42η θέση σε σύνολο 169 συμμετοχών στον κόσμο και στην 18 η σε
σύνολο 85 στην Ευρώπη. Καθόλου άσχημα…

09/4/2019 Οι SV1CQK και SV1DPI, αφού έκαναν έρευνα αγοράς, αγόρασαν τα υλικά
για την ανακαίνιση του μπάνιου του σταθμού από τον Κώστα Σαραγκανίδα,
δαπανώντας συνολικά 85€. Το συνολικό κόστος ήταν περίπου 190€ αλλά ο κ.
Σαραγκανίδας, όταν άκουσε για την προσπάθεια που κάνουμε, μας πρόσφερε ένα
ποσό κοντά στα 105€ ως έκπτωση-δωρεά. Αγοράστηκαν λεκάνη και καζανάκι
πορσελάνινο, σωλήνες, κόλλες, πλακάκια, κλπ. Σκοπός είναι να βάλουμε και
πλακάκια στην κουζίνα.

14/4/2019 Οι SV1CQK (από το Σάββατο το μεσημέρι) και οι SV1DPI SV1CIB (την
Κυριακή) στο σταθμό. Τακτοποίηση στο εργαστήριο και ανακατασκευή της κουζίνας
(κόντεμα αφού ήταν ψηλή – διόρθωση φύλλων – προσθήκη πλάτης).
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21/4/2019 Οι SV1CQK (από το Σάββατο το μεσημέρι) και ο SV1DPI (την Κυριακή το
πρωί) στο σταθμό. Τοποθετήθηκε ο πάγκος της κουζίνας (για την ακρίβεια δύο
κομμάτια πάγκου που είχαμε). Ευχαριστούμε το Γιώργο Κρικώνη, που για άλλη μια
φορά, μας πρόσφερε υλικά που χρειαστήκαμε. Επίσης τοποθετήθηκαν τα
περισσότερα πλακάκια στην κουζίνα (μένουν 4 που ήθελαν κόψιμο καθώς και το
στοκάρισμα).

30/4/2019 Ο SV1CQK το απόγευμα στο
σταθμό. Αναχώρησε νωρίς το πρωί της 1ης
Μαΐου.
4-5/5/2019 Οι SV1CQK SV1CIB το Σάββατο
το απόγευμα ως την Κυριακή το βράδυ. Οι
SV1ETM SV1DPI νωρίς την Κυριακή μέχρι
νωρίς το απόγευμα. Τελειώσαμε με την
τοποθέτηση των πλακιδίων στην κουζίνα. Ο
SV1GE μας δώρισε 6μ πύργο για να τον
προσθέσουμε στον υπάρχοντα. Με τη
βοήθεια του SV1ELF (Γλυφάδα-Περιστέρι),
του SV1RLC (Περιστέρι-Αγρίνιο), του SY1BCS
(Αγρίνιο), και του SV1CQK (ΑγρίνιοΚοκκινόλογγος), έφτασε τελικά στον
προορισμό του. Επίσης 4 ξύλα που βρήκαμε
και περιποιήθηκαν οι SV1CQG SV1UK
έφτασαν ώστε να κάνουμε διώροφο τα
κρεβάτια που είχε δωρίσει ο SV1CQK.
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6/5/2019 Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα του CQ WW CW 2018. 1οι στην Ελλάδα, 28οι
στην Ευρώπη και 39οι στον κόσμο στην κατηγορία MS HP.

6/5/2019 Στο άρθρο του τεύχους Απριλίου 2019 του περιοδικού CQ, για τα
αποτελέσματα του CQ WW SSB 2018, υπήρχε φωτογραφία της συμμετοχής του
SZ1A, καθώς και κειμενάκι στις προσωπικές ιστορίες στο τέλος του άρθρου. Όλο το
άρθρο εδώ https://cqww.com/results/2018_cq_ww_dx_ssb_results.pdf
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9/5/2019 Του Αγίου Χριστοφόρου σήμερα, πολιούχου του Αγρινίου και οι SV1DPI,
SV1ETM στο σταθμό. Στοκαρίστηκαν τα πλακάκια της κουζίνας. Έτσι ολοκληρώθηκε
η ανακαίνιση της κουζίνας, που περιλάμβανε κοπή των ντουλαπιών, αλλαγή του
πάγκου και την τοποθέτηση των πλακιδίων. Ο Σωτήρης ασχολήθηκε με το
εσωτερικό δίκτυο και προσπάθησε προγραμματίζοντας ένα modem να μπορούμε
εύκολα να περνάμε από το δίκτυο του πατέρα του SV1HKH στο δίκτυο του Δήμου
Αγρινίου. Διαπιστώθηκαν διάφορα προβλήματα στο δίκτυό μας, όπως ελλιπής
σήμανση καλωδίων και ένας κοινός κωδικός πρόσβασης σε όλες τις συσκευές ή
τουλάχιστον αναλυτική περιγραφή αυτών, αφού υπήρχαν κωδικοί που δεν τους
είχαμε καταγεγραμμένους.

11/5/2019 Ο SV1CQK στο σταθμό. Μεταφέρθηκαν δύο πτυσσόμενα καβαλέτα, που
έφτιαξε ο SV1UK (τρίψιμο SV1CQG) με ξύλα που μας έδωσε ο Κώστας Κολοβός.
Επίσης ο SV1UK μας έδωσε το παλιό πλυντήριο πιάτων του, το οποίο είναι
χαλασμένο αλλά ελπίζουμε να επισκευάσουμε.
12/5/2019 Και οι SV1DPI, SV1ETM μαζί με τον SV1CQK.
 Ξηλώθηκαν τα νοβοπάν που είχαμε βάλει μπροστά και μαζεύτηκε ο χώρος
της μπροστά βεράντας.
 Αποθηκεύτηκαν οι καρέκλες του σχολείου.
 Ραντίσαμε με icon τους χώρους.
 Τοποθετήθηκε ένα ρούτερ από το Σωτήρη με διεύθυνση 192.168.1.248 το
οποίο συνδέεται με το internet του Δήμου Αγρινίου. Οι ΗΥ μας αυτή τη
στιγμή χρησιμοποιούν gateway το 192.168.1.1 και παίρνουν internet από
τον sv1hkh. Με gateway to 192.148.1.248 έχουν internet από το Δήμο.
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18/5/2019 Οι SV1CQG, SV1ETM, SV1DPI στο σταθμό. Το απόγευμα ο SV1CQK.
Κόπηκαν τα χορτάρια στον περίβολο του σταθμού. Συντηρήσαμε το ασύρματο
link από τη μεριά του SV1HKH (επιδιορθώθηκε η κεραία, μπήκε ψηλότερα με
μακρύτερη κάθοδο). Δυστυχώς δεν υπήρξε σημαντική βελτίωση στα ποιοτικά
δεδομένα του Wi fi Link.
19/5/2019 Οι SV1CQK, SV1DPI, SV1HKH στο σταθμό.
 Καθαριότητα και τακτοποίηση shack
 Τοποθέτηση αντηρίδων στον ιστό της inband κεραίας κι ενός συρμάτινου
διπόλου για τα 80μ (20 και 20μ), κατευθείαν πάνω στο balun της Α3S,
παράλληλα προς το boom. Σήκωμα κεραίας στα 7,5μ. Το δίπολο
συντονίζει λίγο χαμηλά (3,450) αλλά θεωρήθηκε ικανοποιητικό για την
ώρα, αφού είναι μόνο για RX.
 Καθαριότητα και τακτοποίηση κοιτώνα. Πλύσιμο σεντονιών, κλπ από τη
Γιούλη.
 Σιλικονάρισμα νεροχύτη, καθαριότητα και τακτοποίηση κουζίνας και
καθιστικού. Πλύσιμο όλων των ποτηριών.
 Απομάκρυνσης καθόδου του inband από την άκρη του δρόμου ώστε να
προστατευτεί από μηχανές που θα έκοβαν τα χόρτα.
24-26/5/2019 Εν μέσω Ευρωεκλογών και Δημοτικών, τρέχουμε contest και
συμμετέχουμε στο CQ WPX CW 2019 και στην κατηγορία M2 με δύο σταθμούς
Run και έναν inband.
Πρώτη φορά στο σταθμό
οι Gianni I7PHH και Garo
G0PZA. Χειριστές οι
SV4FFL SV1ELF SV1CIB
I7PHH SV1BJW SV1DPJ
SV2FWV SV1DKD G0PZA
SV1DPI και support οι
SV1CQK SV1CQG SV1UK
SV1SN. Περνάμε πολύ
ωραία αν και τα Pileup
δεν ήταν αρκετά μεγάλα.
Καταφέρνουμε
τελικά
9,051,980 πόντους, 1148
prefixes
αι
4230
μοναδικά QSOs. Πολλά
σχέδια, ενώ μένουμε έκπληκτοι με το πόσο χρήσιμη είναι μια κεραία μόνιμα
στην Ευρώπη, ως εναλλακτική στο run σταθμό. Μια κάθετη επίσης θα ήταν πολύ
χρήσιμη. Τα keyer που είχαμε φτιάξει απέτυχαν, καθώς και το W0XB έβγαλε
πρόβλημα.
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1-2/6/2019 Οι SV1CQK, SV1CIB στο σταθμό. Την Κυριακή το πρωί και ο SV1DPI.
Καθαριότητα των χώρων και ανακατασκευή του πάγκου της κουζίνας ώστε να
χωρέσει το πλυντήριο πιάτων που μας δώρισε ο SV1UK.
3/6/2019 Εκδόθηκαν τα ακατέργαστα αποτελέσματα του cq wpx cw. Σύμφωνα με
αυτά είμαστε 10οι στην Ευρώπη και 17οι στον κόσμο. Αναμένουμε τα τελικά.

6/6/2019 Το Σαββατοκύριακο του περασμένου Φεβρουαρίου που ξεχώρισε για την
επίσκεψη πολλών ραδιοερασιτεχνών απ' όλη την Ελλάδα και το πάρτι που
ακολούθησε, είχαμε "τρέξει" και contest. Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα του CQ WPX
RTTY 2019 λοιπόν, και είμαστε 1οι στην Ελλάδα, 7οι στην Ευρώπη και 9οι στον
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κόσμο! Καθόλου άσχημα... Χειριστές (εν μέσω πάρτι χαρακτηρίζονται και ηρωικοί)
οι SV1JMC, SV1DPJ, SV3BSF, SV1CIB, SV1RRX, SV1BDO και SV1DPI.

8-9/6/2019 Οι SV1DPI και SY1BCS το Σάββατο το πρωί. Καταστρέψαμε το μπάνιο και
αρχίσαμε το χτίσιμο του νέου. Οι SV1CQK SV1CIB από το μεσημέρι του Σαββάτου ως
την Κυριακή απόγευμα. Ο SV1DPI την Κυριακή το πρωί. Σχέδια και μετρήσεις για το
πού χωράει τι, όσον αφορά τα σχέδιά μας για τις νέες προσθήκες.
14-17/6/2019 Τριήμερο Αγίου Πνεύματος και All Asian CW. Ο SV1DPJ “έτρεξε” το
contest. Οι SV1CQK, SV1CIB καθάρισαν την αποθήκη, έφτιαξαν καινούρια ράφια και
τακτοποίησαν. Οι SV1HKH, SV1HLB πέρασαν από το σταθμό. Ελπίζαμε να φτιάξουμε
τα πλακάκια του μπάνιου αυτό το ΣΚ αλλά δυστυχώς, πήραμε μόνο υποσχέσεις για
κάποιο απόγευμα. Το σκορ του SV1DPJ:
22-23/6/2019 Οι SV1CIB, SV1CQK στο σταθμό από Σάββατο μεσημέρι ως Κυριακή
βράδυ. Καθαριότητα και τακτοποίηση.
6-7/7/2019 Οι SV1CQK, SV1CIB, SV1DPJ, SV1HKH, SV1HLB, SV1ETM κατά τη διάρκεια
του ΣΚ στο σταθμό. Ο SV1DPJ προσπάθησε, ανεπιτυχώς, να σετάρει τα mikrotik στα
5GHz που έδωσε ο SV1CIB, προκειμένου το ασύρματο δίκτυο να είναι καλύτερο και
η σύνδεση απρόσκοπτη, αφού τώρα έχει πολλά προβλήματα και λειτουργεί πολύ
κακά. Τελικά τα πήρε μαζί του προκειμένου να τα σετάρει και να φέρει την επόμενη
φορά που θα έρθει και να τα τοποθετήσουμε.
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9/7/2019 Οι SV1DPI, SV1CQG πήγαν το
πρωί στο σταθμό, μαζί με τον αρμόδιο
Αντιδήμαρχο κ. Γρίβα και τον Μηχανικό
του Δήμου κ Κ. Μπαρμπάκη, μετά από
παρέμβαση
του
Δημάρχου
κ.
Παπαναστασίου, ώστε να δουν και να
εξετάσουν το πρόβλημα που υφίσταται το
κτίριο με τη σκεπή και το νερό που
μπαίνει. Προτάθηκε και συμφωνήθηκε ότι
η καλύτερη λύση είναι να τοποθετηθούν
πάνελ πάνω από τη σκεπή. Αναμένουμε
για περαιτέρω ενημέρωση από το Δήμο
Αγρινίου.
12-14/7/2019 Ο SV1CQK από το βράδυ της
Παρασκευής πάνω. Επιβλέπει τις εργασίες
πλακόστρωσης της τουαλέτας, οι οποίες
τελειώνουν το Σάββατο το πρωί (έμεινε
για την Κυριακή το στοκάρισμα).
Παράλληλα ασχολείται με το φτιάξιμο
ενός κιοσκιού.
19-21/7/2019 O SV1CQK από το βράδυ της Παρασκευής και ο SV1CQG από το
βράδυ του Σαββάτου. Σκάβουν τη βεράντα για να περάσει η σωλήνα της
αποχέτευσης. Επίσης κρεμάνε «κουρτίνες» για σκίαστρο της μπροστινής βεράντας.

23-24/7/2019 Οι SV1DPJ, SV1CIB πάνε στο σταθμό για operating το special event
SX94MIKIS.
24/7/2019 O Gianni I7PHH και η Prosistel μας κάνουν δώρο μια κάθετη κεραία για
τα 10,15,20,40 και 80μ. Η κεραία φτάνει σήμερα στο Αγρίνιο και είναι μια
τροποποιημένη PST-248VF.
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25/7/2019 Οι SV1CQG και SY1BCS πάνε για την τουαλέτα και κάνουν την
περισσότερη από την «υδραυλική» δουλειά.
26-28/7/2019 Από το βράδυ της Παρασκευής ο SV1CQK και το Σάββατο ο SV1CIB.
Μπήκε πανί στο κιόσκι, κόπηκε και επανατοποθετήθηκε η εξωτερική πόρτα της
τουαλέτας (έπρεπε να κοπεί λόγω των πλακιδίων) και ολοκληρώθηκε η υδραυλική
δουλειά εντός της τουαλέτας. Μένει πλέον να γίνει η σύνδεση με το βόθρο για να
είναι πλήρως λειτουργική. Επίσης σκοπός είναι να ανοίξουμε πόρτα ώστε να
υπάρχει πρόσβαση από το εσωτερικό.
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2-4/8/2019 Ο SV1CQK το απόγευμα της Παρασκευής, ο SV1CIB το μεσημέρι του
Σαββάτου και οι SV1CQG, SV1HKH, SV1KYX πιο μετά… Μπήκε η σωλήνα
αποχέτευσης της τουαλέτας, τσιμενταρίστηκε κιόλας και πλέον είναι λειτουργική.
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9-12/8/2019 Οι SV1CQK, SV1CIB στο σταθμό. Μεταφορά και μάζεμα της κεραίας R7
που είχαμε αφήσει στην παλιά θέση του Inband σταθμού. Σύνδεση «ματιού» ώστε
τα φώτα της βεράντας να μην ανάβουν με χρονοδιακόπτη αλλά με το σκοτάδι και
να σβήνουν με το φως της ημέρας. Επίσης μπήκε και 4η λάμπα στο βεράντα ώστε να
φωτίζεται το πλάι προς την τουαλέτα.
14-18/8/2019 Οι SV1CQK και SV1CIB, SV1CQG στο σταθμό. Η κάθετη κεραία που
μας δώρισε ο Gianni Ι7PHH και η Prosistel, μεταφέρθηκε στο σταθμό. Κατασκευή
παρτεριών στη φάτσα του οικοπέδου του σταθμού. Το οικόπεδο του σταθμού είναι
μπαζωμένο και δε φυτρώνει τίποτα εύκολα. Είπαμε λοιπόν κι επειδή θέλουμε να
φυτέψουμε λιγούστρα περιμετρικά, ώστε να οριοθετήσουμε το οικόπεδο του
σταθμού, να φτιάξουμε ένα «παρτέρι» με ξύλα, να το γεμίσουμε με χώμα και να
φυτέψουμε εκεί τα λιγούστρα.
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23-25/8/2019 Οι SV1CQK και το απόγευμα του Σαββάτου και ο SV1CQG
31/8-1/9/2019 Ο SV1CQK στο σταθμό. Έφτιαξε 3 ζαρντινιέρες από τα ξύλα των
παλετών ου είχαμε. Επίσης επισκεύασε κάποιες καρέκλες.
7-8/9/2019 Ο SV1CQK στο σταθμό. Το πρωί της Κυριακής οι SV1DPI, SV1HKH.
Ανοίξαμε την κάθετη κεραία του Gianni και είδαμε πώς συναρμολογείτε. Επίσης
αποφασίσαμε να την τοποθετήσουμε στο πίσω μέρος του κτιρίου, δίπλα στην
αποθήκη προς τη μεριά της 15άρας. Εκεί δεν ενοχλεί και θα εκμεταλλευτούμε και
την οροφή του κτιρίου ως γείωση.
14-15/9/2019 Οι SV1CQK, SV1CQG, SV1DPI στο σταθμό. Εργασίες συντήρησης και
καλοπέραση. Σχέδια πολλά επίσης…
21-22/9/2019 …SV1CQK, SV1CIB και SV1CQG την Κυριακή. Αγορά λάστιχου για την
τουαλέτα, και νάιλον για προστασία του γραφείου που μας χάρισε ο Γιάννης
Μπούζιος, καθώς και για τις ζαρντινιέρες. Επισκευή καρεκλών και καθάρισμα
παρτεριών έμπροσθεν του κτιρίου.
27-29/9/2019 CQ WW RTTY. Ο SV1BDO από το βράδυ της Παρασκευής. Οι SV1DPI,
SV1ELF, SV1CIB, SV1CQK από το Σάββατο. Οι Στάθης Αναστασιάδης, SV1ETM,
SV1CQN, SV1JG επίσκεψη. Ο SV1BDO συμμετείχε στα 20μ, όχι full time.

Κατά τα’ άλλα:
 Τοποθετήσαμε την κάθετη κεραία που μας έστειλε ο Gianni. Δεν τη
συντονίσαμε αλλά τη συναρμολογήσαμε και τη βάλαμε.

32





Πήραμε καλώδιο 5Χ16 και σωλήνα για να το βάλουμε υπόγεια για τη
μετατροπή σε τριφασικό. Περάσαμε το καλώδιο στη σωλήνα.
Καθαρίστηκε η οροφή και τα λούκια από τις πευκοβελόνες.
Φτιάξαμε σπιτάκι για τις γάτες.

5-6/10/2019 Οι SV1CQK, SV1CQG, SV1CQN από το Σάββατο. Oι SV1DPI, SV1HKZ την
Κυριακή. Ο Τάκης Ανδρώνης μας διέθεσε δωρεάν το JCB του και με χειριστή τον
SV1HKZ ανοίξαμε αυλάκι που τοποθετήσαμε το 5Χ16 καλώδιο για τη νέα τριφασική
παροχή. Παράλληλα ανοίχτηκε τρύπα για να γίνει η βάση της κολώνας για να μπει η
παροχή, τρύπα για τη μια αντηρίδα του 3ου πύργου (40άρας), τρύπα για τη βάση της
κάθετης κεραίας που θέλουμε να βάλουμε για τα 80μ και μετακινήθηκε και το
τσιμέντο της μιας αντηρίδας του 1ου πύργου, ώστε να είναι σε πιο σωστή γωνία.
Επίσης ανοίξαμε ένα μικρό αυλάκι και βάλαμε τις καθόδους από τον 3ο πύργο προς
το σακ, καθώς κι ένα utp κι μία κενή σωλήνα για ότι χρειαστεί στο μέλλον. Η
τελευταία εργασία δεν ολοκληρώθηκε αφού δεν ήταν μέσα σε σωλήνα όλο το
μήκος των καλωδίων (καθόδου, control ρότορα, κλπ) και μένει να γίνει στο μέλλον
(έχει αρκετή δουλειά).

Αυλάκι ρεύματος:
από την παλιά κολώνα του ρολογιού στην καινούρια, σχεδόν ευθεία.
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Αυλάκι καθόδων:
από τη γωνία εμπρός από το σακ στη γωνία του 3ου πύργου.
12-13/10/2019 Οι SV1CQK, SV1CQG, SV1DPI, SV1CIB, SV1HKH στο σταθμό.
Μαζευτήκαμε προκειμένου να ρίξουμε τα μπετά στις τρύπες που ανοίξαμε. Για το
σκοπό αυτό προμηθευτήκαμε 10 τσιμέντα και 3 κμ αμμοχάλικο. Δυστυχώς λόγω
δουλειάς του SV1HKZ, SV1KYX δε στάθηκε δυνατό να μας φέρουν τη μπετονιέρα κι
έτσι δεν έγινε η δουλειά μας. Βάλαμε τα radials στην κάθετη prosistel, καθώς και
την κάθοδο που είχαμε στην 6μετρική αλλά εκκρεμεί ο συντονισμός της.
15/10/2019 Μας έφερε ο Δήμος Αγρινίου τα πάνελ για την επισκευή της οροφής.
Μαζί προμηθευτήκαμε και τα απαραίτητα σίδερα για την κατασκευή, που
πληρώσαμε εμείς, αξίας 150€. Ο SV1KYX υποσχέθηκε ότι θα τα τοποθετήσει τις
επόμενες 10 μέρες…
19-20/10/2019 Οι SV1CQK, SV1CQG, SV1CQN στο
σταθμό. Ρίξαμε το μπετό της βάσης της μίας
αντηρίδας του 3ου πύργου.

34

25-28/10/2019 CQ WW SSB. Πρώτη φορά ο Παναγιώτης SV4QNP! Μια ομάδα
πολλών και καλών χειριστών, αποτελούμενη από τους SV1DKD SV1PMQ SV8PMM
SV1QXU SV1CIB SV1CQN SV1HKH SV2HQL SV4QNP SV1GE, συμμετείχαν ως SZ1A στο
μεγάλο διαγωνισμό. Καταφέραμε σχεδόν 4000 QSOs και 3.629.994 πόντους.
Επισκέπτες οι SV1DPI, SV1RK, SV1ENG, SV1UK, SV1RLC και άλλοι.

2-3/11/2019 Οι SV1CQK SV1CIB στο σταθμό. Κάψιμο κλαριών, σκουπιδιών,
καθαριότητα στο προαύλιο. Την Κυριακή στο SDR μπήκε η κάθετη της prosistel. Ο
SV1PMQ δώρισε στο σταθμό μια καρέκλα γραφείου, 4 ακόμη καρέκλες
τραπεζαρίας, μια μεταλλική συρταριέρα κι ένα τραπεζάκι με ρόδες.
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4/11/2019 RAW Scores στο CQ WW SSB 2019: 31οι στην Ευρώπη, 44οι στον κόσμο
και 1οι στην Ελλάδα.
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Διακριτικό
IR4X.
LZ5R.
LX7I.
TM6M
DR1A
IR4M
OM7M
IR6T
IO5O
II9P
TM3R
RL3A
EA7PP
ES9C
RT6A
IK2YCW
R7AB

Πόντοι
11,939,668
11,630,790
11,380,834
10,971,576
10,520,069
10,378,451
9,885,886
8,793,734
8,702,015
8,394,877
7,496,190
7,433,920
7,295,211
6,675,832
6,550,440
6,472,470
6,315,257

α/α
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Διακριτικό
OM0M
HG6N
OR2M
DQ4W
HG5A
HB9H
HB9A
IO9A
TM0DX
IR2L
IQ4FA
DP6T
ED7W
SZ1A
SJ0X
CQ8M

Πόντοι
5,810,150
5,374,914
5,214,044
5,163,972
5,085,990
5,049,694
4,816,422
4,760,848
4,389,268
4,286,730
4,225,935
3,768,502
3,731,325
3,629,994
3,607,040
3,574,114

9-10/11/2019 Οι SV1CQK, SV1CIB, SV1CQN στο σταθμό. Υπόμνηση στον SV1KYX για
την επισκευή της οροφής. Υποσχέθηκε για την ερχόμενη εβδομάδα. Δυστυχώς μετά
από επικοινωνία με τον αρμόδιο, μας ανακοινώθηκε ότι η αναβάθμιση σε
τριφασικό αναβάλλεται για μετά τα Χριστούγεννα. Μετατροπή πολυθρόνων σε
καναπέ.
16-17/11/2019 Οι SV1CQK και SV1DPI, SV1HKH (Κυριακή πρωί) στο σταθμό.
Μετρήσαμε τα στάσιμα στην κάθετη prosistel. Είναι παρακάτω σε όλες τις μπάντες
και θέλει κόντεμα. Καθαριότητα-συμμάζεμα.
21/11/2019 Οι SV1KYX, SV1CQG, SV1UK πήγαν στο σταθμό και άλλαξαν τη σκεπή,
βγάζοντας τις λαμαρίνες και βάζοντας τα πάνελ που μας πρόσφερε ο Δήμος
Αγρινίου. Έτσι τα προβλήματα διαρροών σε μεγάλες βροχές, θα γίνουν παρελθόν.
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22-24/11/2019 Συμμετείχαμε στο CQ WW CW Contest το ΣΚ 23-24 Νοεμβρίου 2019.
Χειριστές ήταν οι SV1BJW SV1CDN SV1CIB SV1DKD SV5DKL SV1DPI SV1DPJ SV4FFL
και SV1JG. Ομάδ υποστήριξης ήταν οι SV1CQG, SV1CQK. Περάσαμε πολύ ωραία και
για πρώτη φορά φιλοξενήσαμε το Διονυση SV1CDN. Χρησιμοποιήσαμε το N1MM+
για πρώτη φορά. Είχαμε χρησιμοποιήσει παλιά το παλιό N1MM. Ήταν καλύτερο
αυτή τη φορά αλλά είχαμε διάφορα προβλήματα όπως ότι πρόσθετε QSOs σε μια
μπάντα 0 (!) και δε μπορέσαμε να ανεβάσουμε το σκορ μας στο cqcontest. To
βράδυ του Σαββάτου χάλασε το stub των 40μ και δεν είχαμε κεραία για τα 40μ όλο
το βράδυ του Σαββάτο. Τελικά βρήκαμε το φταίχτη την Κυριακή το πρωί.

30/11-1/12/2019 Οι SV1CQK SV1CIB στο σταθμό. Ο SV1DPI την Κυριακή το πρωί.
Αλλάξαμε τη διαρρύθμιση στο καθιστικό, βάζοντας το σαλόνι κοντά στην κουζίνα
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και την τραπεζαρία προς το shack. Πολλά πράγματα μεταφέρθηκαν στην αποθήκη,
η οποία τακτοποιήθηκε. Το καθιστικό θέλει δουλειά ακόμη. Επιδιορθώθηκε το stub
των 40μ. Με τις αλλαγές (ουσιαστικά αφαίρεση του capacity hat) η κάθετη prosistel
ήρθε στα 40μ (7,100). Εξακολουθεί να είναι μακριά στα 80μ και στα 20μ, καθώς και
πολύ μακριά στα 15,10μ.
1/12/2019 Raw scores για το CQ WW CW 2019. Είμαστε 55οι στον κόσμο, 37οι στην
Ευρώπη, 1οι στην Ελλάδα στο MS HP. Εμείς έχουμε 5.316.399 και ο 1ος στην Ευρώπη
(TK0C) 16.645.520. Οι LZ5R, 2οι στην Ευρώπη, έχουν 15.073.930. 70οι στον κόσμο οι
SX2I (3.912.939).
7-8/12/2019 Οι SV1CQK SV1CIB από το Σάββατο. Την Κυριακή οι SV1ETM SV1DPI
SV1HKH.
Τοποθετήθηκε και 3ο φως, που
ανάβει τη νύχτα, στον πύργο της
40άρας.

Στολίστηκε η
Χριστούγεννα.

είσοδος

για

τα

Οι κάθοδοι των 40μ, 160μ και το
καλώδιο του ρότορα των 40μ,
μπήκαν σε σωλήνα πλαστική. Αυτές
οι σωλήνες, στη συνέχεια, καθώς
και μια άδεια σωλήνα για το
μέλλον και η σωλήνας με το UTP
καλώδιο, θάφτηκαν.
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14-15/12/2019 Οι SV1CQK SV1CIB SV1DPI από το Σάββατο και οι SV1RRO SV1HKH
και SWL Στάθης την Κυριακή το πρωί. Τις προηγούμενες μέρες πολλές αστραπές και
βροντές στο σταθμό. Ο ΗΥ του σταθμού 1 (run) είχε χάσει την ημερομηνία. Δε
διαπιστώσαμε άλλα προβλήματα αλλά δεν εξετάσαμε και τα πάντα. Κατά τα’ άλλα:


Σκυροδετήσαμε τη βάση της κολώνας για το 3φασικό.



Σκυροδετήσαμε τη βάση της κάθετης κεραίας για τα 80μ.
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Τοποθετήσαμε λαμπιόνια για τα Χριστούγεννα

21-22/12/2019 Οι SV1CQK SV1CIB από το Σάββατο και οι SV1ETM SV1DPI την
Κυριακή, στο σταθμό. Συντήρηση, αλλαγή μπαταρίας, καθαρισμός και προσθήκη
κάρτας γραφικών στον ΗΥ του σταθμού 1 (δώρο του SV1CQG). Συντήρηση των
stubs. Επανατοποθέτηση και καλύτερη διευθέτηση της εισόδου των καθόδων και
αυτών από τα stubs στα panel. Επίσης κολλήθηκαν κονέκτορες στις καθόδους που
είχαν αφαιρεθεί (40, 160). Αφαιρέθηκε το ts950sdx από το σταθμό 1 και
καθαρίστηκε.

23/12/2019
Στις
5
Δεκεμβρίου
παραγγείλαμε από το Γερμανικό μαγαζί
Thomann Gmbh (www.thomann.de), 3
ζευγάρια
ακουστικά
με
δυναμικό
μικρόφωνο HMD660, τα οποία έφθασαν
σήμερα. Κόστισαν 40€ το ένα συν 20€
μεταφορικά. Τα ακουστικά ήταν το πρώτο
βήμα στο σχέδιο εκσυγχρονισμού και
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βελτίωσης του shack. Τα 120€ από το συνολικό ποσό, καλύφθηκε από τα OQRS που
έχουμε πάρει αυτά τα χρόνια. Τα καλύτερα έρχονται….

26/12/2019 Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων και οι SV1DPJ, SV1CQK, SV1DPI στο
σταθμό.
 Τοποθετήθηκαν πάλι τα stubs και τα ελέγξαμε κι είναι οκ.
 Τοποθετήθηκε το Yaesu mkV field του SV1CIB στο σταθμό 1 (Run).
Δοκιμάστηκε με το dxlog και με δεύτερο πληκτρολόγιο να ελέγχει το 2ο VFO.
Εντυπωσιακό…. Επίσης δοκιμάστηκαν τα ακουστικά σε cw στο σταθμό 1 και
άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις.
 Προσπαθήσαμε να βγάλουμε την κάθετη prosistel και να τη συντονίσουμε
αλλά είχαν κολλήσει τα U-club που τη στηρίζουν. Μάλλον οι βίδες δεν ήταν
οι σωστές. Οπότε πρέπει την επόμενη να πάρουμε καινούρια και να τα
αλλάξουμε.
 Προκειμένου να έχουμε καλύτερη επικοινωνία με το router του internet,
τοποθετήσαμε το ένα από τις δύο γέφυρες στα 5GHz, πάνω στον πύργο
της40άρας. Δοκιμάσαμε το link και με το δεύτερο που θα βάλουμε σύντομα
στο σπίτι του πατέρα του SV1HKH.
28-29/12/2019 Οι SV1DPJ SV1DPI το Σάββατο και
ο SV1CQK Σαββατοκύριακο στο σταθμό.
 Προσπαθήσαμε να στήσουμε το link στα
5GHz. Δυστυχώς τα δύο πεντάρια δε
βλέπονταν.
 O Βασίλης SV1DPJ έτρεξε για λίγο το RAC
Canada Winter contest, κάνοντας δοκιμές
με το dxlog και στην τεχνική SO2V με δύο
πληκτρολόγια.
 Έγινε format στο computer (pentium4) του
σταθμού 4. Ο ΗΥ ήταν πολύ αργός και
είπαμε μηπως είχε κολλήσει κάτι.
Δυστυχώς απλά είναι παλιός και αργός απ’
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ότι φαίνεται. Θέλει δουλειά ακόμα (update, προγράμματα). Θα δούμε…
29/12/20419 Ο Γιώργος SV1ELF ολοκλήρωσε τις δοκιμές προκειμένου να ελέγξει
μέσω Ethernet έναν ρότορα (στην πρώτη φάση Yaesu) με arduino βασιζόμενοι στο
πρόγραμμα τoυ K3NG. Οι δοκιμές πήγαν καλά και θα συνεχίσουμε να το
δοκιμάσουμε επί πραγματικών συνθηκών.
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2020
02/01/2020 ΟιSV1DPJ, SV1CQK, SV1DPI στο σταθμό.
 Τοποθετήθηκε στο σταθμό 4 (Icom) ένα computer με την core duo μητρική
που μας χάρισε ο SV1CQG και επιδιόρθωσε ο SV1ETM. Έτσι έχουμε πλέον
στο Icom ένα computer με core duo, 4GB μνήμη, σκληρό δίσκο SSD και δύο
οθόνες. Μένει να γίνουν τα windows update και να μπουν όλα τα
ραδιοερασιτεχνικά προγράμματα.
 Τοποθετήθηκε το MKIII στα σταθμό 1, μαζί με το Mark V field και συνδέθηκε
και το interlock.

4/1/2020 Ανέβηκε καινούριο site στο www.sz1a.org με εκτενέστερη αναφορά στο
σταθμό. Το site έχει ακόμη δρόμο για να γίνει πλήρες αλλά είναι η αρχή μιας
προσπάθειας αναβάθμισης της ιστοσελίδας μας. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε
τον Κώστα Αναγνωστόπουλο για τη βοήθειά του στη δημιουργία της νέας
ιστοσελίδας που βασίζεται σε wordpress.

4-6/1/2020 Οι SV1CQK, SV1CIB από το Σάββατο ως τη Δευτέρα στο σταθμό. Ο
SV1CQN το Σάββατο και ο SV1DPI την Κυριακή. Διάφορες εργασίες καθαριότητας 43

τακτοποίησης, καθώς ο καιρός ήταν πολύ άσχημος για εξωτερικές εργασίες. Ο
SV1CIB συμμετείχε στο ARRL RTTY Roundup αλλά διέκοψε την Κυριακή το απόγευμα
λόγω των θυελλωδών ανέμων.
6/1/2020 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. Ο «Ηφαιστίωνας», όπως ονομάστηκε η καταιγίδα, άφησε
τα σημάδια της στο σταθμό μας. Φύσαγε πάρα πολύ δυνατός άνεμος όλη την
Κυριακή. Κατά τις δύο ξημερώματα των Φώτων μια δυνατή ριπή ανέμου έριξε το
πάνω κομμάτι του 3ου πύργου (της 40άρας) πάνω στα καλώδια μέσης τάσης της
ΔΕΗ, κόβοντας τα καλώδια και προκαλώντας διακοπή ρεύματος στην περιοχή.
Φυσικό επακόλουθο ότι έσπασε η κεραία των 40μ και το δίπολο των 160μ. Επίσης
έγιναν ζημιές και στη σκεπή (που πριν λίγες μέρες είχαμε τοποθετήσει).

7/1/2020 O SV1JMC δωρίζει έναν ΗΥ core duo με 2Gb μνήμη και σκληρό SSD στο
σταθμό. Ο SV1DPI ετοίμασε το ΗΥ με τα ανάλογα προγράμματα και είναι πλέον στη
διάθεση του σταθμού, για να τοποθετηθεί πιθανότατα στο σταθμό 5.
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11-12/1/2020 Οι SV1CQK SV1CIB από το Σάββατο. Οι SV1CQG SV1DPI SV1CIE την
Κυριακή το πρωί. Ελέγξαμε το σταθμό. Φαίνεται να υπάρχει βλάβη στο aircondition
του καθιστικού, το οποίο δε δουλεύει. Επίσης το τροφοδοτικό του Icom, ένα Alinco,
έκανε διακοπές αλλά ίσως φταίει η ασφάλεια του πίνακα. Κόπηκε και
τοποθετήθηκαν δύο μεγάλα ράφια από άκρη σε άκρη, κάτω από την τηλεόραση,
στο καθιστικό.
16/1/2020 Από τη συμμετοχή του SV1BDO ως SZ1A στο CQ WW RTTY 2019 στην
κατηγορία Single operator Assited 20m. 1ος στην Ελλάδα, 16ος στην Ευρώπη. Μια
χαρά αν σκεφτεί κάποιος ότι ανάμεσα μαγείρεψε κιόλας και χώρια η κουβέντα...
Μπράβο Σωτήρη.

19/1/2020 Οι SV1CQK SV1CIB από το
Σάββατο και οι SV1HKH και Στάθης
Αναστασιάδης την Κυριακή το πρωί.
Συμμάζεμα του χώρου του καθιστικού.
Την Κυριακή βγήκε το σπασμένο
κομμάτι του 3ου πύργου (40άρας).
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25-26/01/2020 Οι SV1CQK, SV1CIB και SV1CQG από το Σάββατο και οι SV1DPI,
SV1ETM την Κυριακή

1-2/2/2020 Οι SV1CQK SV1CIB το Σαββατοκύριακο και ο SV1CIE το Σάββατο και οι
SV1ETM SV1DPI SY1BCS την Κυριακή. Η ομάδα πήγε στον Άη Βλάση και έβγαλε τη
steppir του SV1DPI και τον πύργο (τρία πεντάμετρα τηλεσκοπικός 13μ συνολικά). Η
κεραία (Steppir) μεταφέρθηκε στο σταθμό, ενώ ο πύργος και τα καλώδια έμειναν
στον Αη Βλάση για μεταφορά με φορτηγό. Ο SV1DPI χάρισε την κεραία και τον
πύργο στο SZ1A.
Διαπιστώθηκε ότι ο διακόπτης 6Χ2 είχε ζημιά. Ξηλώθηκε και στάλθηκε στον SV1ELF
για επιδιόρθωση.
7/2/2020 Οι SC1CIB SV1CQN από την Παρασκευή 7/2 στο σταθμό. Ο SV1CIB
συμμετέχει ως SZ1A στο CQ WPX RTTY 2020 στην κατηγορία SO20m Assisted High
Power.

46

9/2/2020 Κοπή πίτας ΕΡΔΕ στο σταθμό στον Κοκκινόλογγο, παρουσία τουλάχιστον
30 ατόμων. Την κοπή ευλόγησε ο συνάδελφος Ιερέας Κωνσταντίνος Γιολδάσης
SV1RLA. Ο τυχερός που βρήκε το φλουρί, ο Σωτήρης SV1RRX. Τη βασιλόπιτα
πρόσφερε ο SV1DPI. Ακολούθησε κατεδάφιση με σουβλάκια, κρασί και μπύρα.
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15-16/2/2020 Ο SV1CQK στο σταθμό. Καθαριότητα.
18/2/2020 Ο Σταμάτης Ξένος μεταφέρει στο σταθμό με το φορτηγάκι του, ένα
τηλεσκοπικό πύργο, μήκους 13μ, δωρεά του SV1DPI.
22-23/2/2020 Οι SV1CQK, SV1CIB στο σταθμό. Μαζεύτηκαν καλώδια και ο πύργος.
Καθαριότητα κουζίνας. Αποκαθηλώθηκε, με τη βοήθεια του SV1HLB και του
γερανού του κ. Ανδρώνη, το πάνω μέρος του 3ου πύργου (40άρας) προκειμένου να
προσαρμοστεί σ’ αυτόν ο πύργος που δώρισε ο SV1DPI.

29/2-2/3/2020 Απόκριες και καθαρή Δευτέρα. Οι SV1CQK, SV1CIB στο σταθμό. Το
απόγευμα του Σαββάτου και ο SV1CQN. Έγινε επί τόπου έλεγχος για τι θα χρειαστεί
για να γίνει η αναβάθμιση του 3ου πύργου (40μ), προκειμένου να αγοραστούν τα
υλικά.
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29/2/2020 Μεταφορά του site του SZ1A στην Pressidium, server του SV1DKD,
προσφορά του Αντρέα SV1DKD. Επίσης το site αναβαθμίστηκε και μετά τη
μεταφορά του σε wordpress, με πολλή δουλειά, κυρίως από τους SV1DKD, SV1DPI.

7-8/3/2020 Οι SV1CQN, SV1DPI, SV1CQK, SV1CQG από το Σάββατο και οι SV1HKH,
SV1HKZ, SV1CIE την Κυριακή.
 Τοποθέτηση Microham MKII στο Icom και σετάρισμα των προγραμμάτων.
 Προσαρμογή πύργου SV1DPI στο πάνω κομμάτι του 3ου πύργου (της 40άρας)
από τον SV1CQN. Θα απαιτηθεί τουλάχιστον μία μέρα δουλειάς ακόμη πριν
να είναι έτοιμος προς ανάρτηση.




Αποθήκευση Steppir και άδειασμα shack.
Χάλασε και επισκευάστηκε το πλυντήριο πιάτων.

10/3/2020 Οι SV1CQN, SV1CIB δούλεψαν όλη μέρα στο φτιάξιμο του πύργου.
14-15/3/2020 Οι SV1CQN, SV1CIB, SV1DPI, SV1CQK, SV1CQG είναι στο σταθμό από
το πρωί του Σαββάτου. Επίσης οι SV1HKH, SY1BCS, SV1KYX είναι από την Κυριακή το
πρωί. Έγιναν οι παρακάτω εργασίες.
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Αλλαγή λάμπας στον προβολέα που είχε καεί



Συνέχιση σιδηροδουλειάς στον πύργο με προσθήκη σιδήρου για το δίπολο
των 160μ, άλλου σιδήρου για να τον τροφοδοτήσουμε αν χρειαστεί, βάσης
για κεραία στα 11μ, ενισχύσεις, κλπ. Επίσης παρατηρήθηκε ότι κάποια από
τα σίδερα του πύργου του DPI, είχαν πάρει, όπως φαίνεται, νερό τι οποίο
πάγωσε και τα έχει καταπονήσει. Οπότε θα αγοράσουμε βέργα 2Χ2
προκειμένου να αντικαταστήσουμε περίπου 10 από αυτά που εντοπίσαμε
ως προβληματικά.



Έγινε βάψιμο των κολλήσεων που κάναμε με ψυχρό γαλβάνι
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Αγορά και μεταφορά στο σταθμό του οπλισμού για την κολώνα του
ρεύματος



Συμμάζεμα shack με προσθήκη καναλιών για τα καλώδια των ροτόρων και
του ρεύματος.
Επανατοποθέτηση του διακόπτη κεραιών που χάλασε και επισκευάστηκε
από τον SV1ELF. Δεν ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των καλωδίων ελέγχου
και δε δοκιμάστηκε.
Μεταφορά των control από τους ρότορες στο γραφείο κάτω από το
διακόπτη κεραιών και προσπάθεια τοποθέτησης του τηλεχειρισμού τους
που έφτιαξε ο SV1ELF βασισμένο στο arduino και το πρόγραμμα του K3NG
και τις οδηγίες του TK5EP. Το σύστημα έχει ακόμα δρόμο για να δουλέψει
τέλεια. Πιο συγκεκριμένα: ο ρότορας των 10μ δούλεψε και με σύνδεση USB
και με σύνδεση μέσω δικτύου. Ο ρότορας των 15μ δε δοκιμάστηκε γιατί
έπρεπε να κολληθεί εσωτερικά και δεν προλάβαμε. Οι ρότορες των 20 και
40μ, δούλεψαν με σύνδεση USB αλλά όχι με σύνδεση μέσω δικτύου. Το
πρόβλημα φαίνεται να εντοπίζεται σε μια μικροδιαφορά που είχαν οι
πλακέτες Ethernet που είχαν οι 10 και 15 σε σχέση με αυτή που είχαν οι των
20 και 40μ. Περαιτέρω πειράματα θα γίνουν.




20-24/3/2020 O SV1CQK στο σταθμό.
Μπήκε βάση για μεγάλη οθόνη κάτω από το ρολόι.
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Ο SV1CQN πήγε το Σάββατο και τελείωσε τη μετατροπή του 3ου πύργου.
Ο SV1DPI πήγε το Σάββατο και δοκίμασε το Interface για τους ρότορες με άλλο
Ethernet switch. Δούλεψε κανονικά και φαίνεται ότι το πρόβλημα ήταν το Cisco
switch.
Επίσης τοποθετήθηκε το computer που μας είχε δωρίσει ο SV1JMC και συνδέθηκαν
με USB καλώδια οι ρότορες καθώς και με Ethernet στο switch. Οι IP είναι
192.168.1.10 (για τον ρότορα των 10μ), 192.168.1.15 (για τον ρότορα των 15μ),
192.168.1.20 (για τον ρότορα των 20μ), 192.168.1.40 (για τον ρότορα των 40μ). Ο
ρότορας hygain των 15μ δε συνδέθηκε ακόμη.
Επίσης συνδέθηκε 2η οθόνη στο computer του 4ου σταθμού και αλλάξαμε και τη
διάταξη στον 2ο πάγκο (έφυγαν οι ρότορες που πήγαν κάτω από το διακόπτη
κεραιών) και μπήκε ένα ράφι για τις οθόνες, Mk2, τροφοδοτικό, κλπ.
27-30/3/2020 O SV1CQK στο σταθμό. Καθαριότητα καθώς και τοποθέτηση δύο παζλ
στους τοίχους. Επίσης τακτοποίηση κουζίνας, ζαρτινιέρες, καθάρισμα shack,κλπ.
1/4/2020 Δυστυχώς λόγω καραντίνας για την επιδημία του κορωνοϊού, δεν είναι
δυνατόν να πάμε συχνά στο σταθμό. Μόνο ο SV1CQK πηγαίνει και απομονώνεται
για λόγους ασφαλείας.
Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα του CQ WW SSB 2019. Είμαστε 1οι στην Ελλάδα, 34οι
στην Ευρώπη, 49οι στον κόσμο, στην πιο απαιτητική, ίσως, κατηγορία MS HP.
Κάναμε ένα πολύ σκορ με πολλά QSOs, έχοντας ως δεδομένο την κακή διάδοση.
Πήγαμε πάρα πολύ καλά και στα Multipliers αφού προσεγγίσαμε νούμερα που
κάναμε όταν ήταν ανοικτά και τα 10μ. Χειριστές οι SV1DKD SV1PMQ SV8PMM
SV1QXU SV1CIB SV1CQN SV1HKH SV2HQL SV4QNP SV1GE. Το claimed σκορ μας
ήταν 3.629.994 πόντοι ενώ το τελικό 3,098,736 πόντοι. Συγχαρητήρια σε όλους.
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2-6/4/2020 Ο SV1CQK στο σταθμό. Έλεγξε τα UPS που έφερε ο SV1DPJ χωρίς να
μπορέσει να τα επισκευάσει. Τοποθέτησε φως στην αποθήκη.

11-13/4/2020 Ο SV1CQK στο σταθμό. Φύτεψε τα λιγούστρα στις ζαρντινιέρες που
είχε φτιάξει. Έβαλε πόδια στο ξύλο κοπής της ψησταριάς.
16-18/4/2020 Ο SV1CQK στο σταθμό (Μ. Πέμπτη-Μ. Σάββατο).
17/4/2020 Σκέψεις του SV1DPI για τις πολλές δουλειές που εκκρεμούν στο σταθμό
SZ1A:
 Να τελειώσει η εγκατάσταση του ΜΚΙΙ στο σταθμό 4
 Να τελειώσει η επανατοποθέτηση του διακόπτη κεραιών
 Να τελειώσει η εγκατάσταση του interface για τους ρότορες ώστε να
δουλεύουν με το πρόγραμμα που θα τρέχουμε
 Να μπει το κομμάτι του πύργου στον πύργο 3.
 Να τελειώσει η κολώνα ώστε να είμαστε έτοιμοι για το τριφασικό
 Να μπει το τριφασικό.
 Να τοποθετηθεί η κάθετη των 80μ
 Να γίνει συντονιστικό για την κάθετη των 80μ.
 Να κατέβει η κεραία των 20μ
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Να μπουν πιρτσίνια και το balun στην κεραία των 20μ
Να μπει η κεραία των 20μ στον πύργο 3 (πρώην των 40μ)
Να μπει και να συντονιστεί το δίπολο για τα 160μ στο πύργο 3
Να κατέβει ο πύργος 1
Να λυθεί και να συμπληρωθεί με το 6μετρο κομμάτι
Να συναρμολογηθεί και να μπει το balun στην κεραία των 40μ
Να ανέβει ο πύργος 1 πάλι και να μπει η κεραία των 40μ στον πύργο 1
(αλουμινένιο)
Να συντονιστεί η κάθετη κεραία του Gianni και ίσως να τοποθετηθεί σε
καλύτερη θέση.
Να επισκευασθεί το δίπολο των 80μ
Να γίνουν μια προέκταση για τα ακουστικά στο Icom
Να γίνει ένα μικρό interface που θα λειτουργεί και ως προέκταση για τα
ακουστικά του Yaesu ώστε να αλλάζει ο χειριστής εύκολα το ποιον δέκτη θα
ακούει (main, sub ή και τους δύο)
Να μπει το interface που μας έδωσε ο Πάολο για το Yaesu ft990 και να
τεσταριστεί
Να τοποθετηθεί το Yaesu ft990 στη θέση του inband και να συνδεθεί με το
κατάλληλο Interface (για DVK το μιλητήρι του CIB και το USBIII).
Να γίνουν ξανά οι γειώσεις στο shack
Να μπει ο πίνακας με το τριφασικό και τα αντικεραυνικά.
Να μπουν τα αντικεραυνικά πολύπριζα.
Να συναρμολογηθεί-επισκευαστεί-συντονιστεί η Mosley
Να τοποθετηθεί η Mosley στον πύργο 3
Nα μπει το Kenwood 950SDΧ στη θέση 5 και το Kenwood 850SAT στη θέση 6
Να σεταριστεί και να ετοιμαστεί ο πάγκος 3 (Run2-Inband2)
Να γίνει κάποιο splitter για να ακούει και ο inband 2 ή να βρεθεί άλλος
τρόπος να ακούει ο inband 2.
Να μπει σύρμα και radials ώστε να μπορεί να τροφοδοτηθεί ο πύργος 3 για
κάθετη στα 160μ
Να φτιαχτεί και τοποθετηθεί συντονιστικό για το shunt tower των 160μ

17-19/4/2020 Ο SV1CQK στο σταθμό. Επίσης αρκετές ώρες και ο SV1HKH.
Αλλάχθηκαν τα CISCO που «ένωναν» ασύρματα το σταθμό με το σπίτι του πατέρα
του SV1HKH με 2 tp-link που δώρισε ο SV1CQK. Τις τελευταίες μέρες είχε χαλάσει το
link. Αποδείχθηκε ότι έφταιγε η κεραία που ήταν στο σπίτι με το internet. Έτσι τα
παιδιά έδωσαν προτεραιότητα αποκαθιστώντας το link.
30/4-3/5/2020 Ο SV1CQK στο σταθμό. Πετάχτηκαν οι υαλοβάμβακες που
«κοσμούσαν» το πίσω μέρος του κτιρίου με τη βοήθεια του DJ Δημήτρη.
Φυτεύτηκαν λιγούστρα στο εμπρός σύνορο με το δρόμο.
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Επίσης έγινε ραφιέρα στο πίσω μέρος του σταθμού όπου αποθηκεύτηκε πολύ
αλουμίνιο

2/5/2020 Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα του CQ WW CW 2019. Το τελικό μας σκορ
είναι 4.778.427 πόντοι. Αυτό το αποτέλεσμα μας δίνει την 1η θέση στην Ελλάδα, την
34η στην Ευρώπη και τη 52η στον κόσμο. Χειριστές ήταν οι SV1BJW SV1CDN SV1CIB
SV1DKD
SV5DKL
SV1DPI SV1DPJ
SV4FFL
και
SV1JG
με
ομάδα
υποστήριξης
τους συνήθεις
SV1CQG,
SV1CQK.
Κρίνοντας το
αποτέλεσμα
είναι αλήθεια
ότι τα έχουμε
πάει
και
καλύτερα. Και
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όταν ξεκινούσαμε το contest, είχαμε καλύτερο στόχο. Η αίσθησή μας ότι
αξιποιήσαμε τον inband σταθμό καλύτερα από ποτέ, επαληθεύεται από τον αριθμό
των multipliers (733) που ήταν πολύ καλός, δεδομένης της διάδοσης και του ότι τα
10μ ήταν κλειστά. Έχουμε πετύχει 866 το 2013 αλλά ήταν ανοικτά τότε τα 10μ.
Είχαμε την ατυχία τo βράδυ του Σαββάτου να χαλάσει το stub των 40μ. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα να μην έχουμε κεραία για τα 40μ όλο το βράδυ του Σαββάτου. Αυτό δε
μας στέρησε τόσα πολλά QSO αφού κάναμε αρκετά στα 80 και 160μ αλλά χάσαμε
αρκετούς πόντους και πιθανώς κάποια mults.
Το σίγουρο είναι ότι περάσαμε καλά και ως επιστέγασμα της προσπάθειάς μας
ήρθε η δημοσίευση της φωτογραφίας της ομάδας στο περιοδικό CQ!
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9/5/2020 Οι SV1CQK, SV1CIB στο σταθμό. Την Κυριακή οι SV1DPI, SV1CQG και ο
SV1CQN.
 Καινούριες φυτεύσεις φυτών στον περίβολο του σταθμού.
 Βάφηκαν οι κολλήσεις που έγιναν στον υπό κατασκευή πύργο.
 Οι ρότορες συνδέθηκαν σε ΗΥ και στο δίκτυο. Ο ΗΥ έχει ΙΡ 192.168.1.47 Στον
ΗΥ αυτόν τρέχει το PSTrotator 4 φορές, μία για κάθε ρότορα. Υπάρχουν 2
εκδόσεις: μία σεταρισμένη για το Ν1ΜΜ+ και μία για το DXlog. Του Dxlog
ακούει στις πόρτες 12040, 12015, 12020 και 12010 (ανάλογα με τη μπάντα).
Option>Rotator Configuration

Το N1MM ακούει στις πόρτες 12042 (40μ), 12016, 12020 και 12010. Το
Ν1ΜΜ έχει κάτι περίεργο αφού αρνείται να παίξει στην πόρτα 12040(bug).
Τέλος πάντων, τώρα που σεταρίστηκε καμία διαφορά για το χρήστη.
Config>configuration κλπ
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127.0.0.1:12040
192.168.1.47:12016
192.168.1.47:12020
192.168.1.47:12042 192.168.1.47:12010
Παίζει κι από τους 3 ΗΥ (1,2,4), ανάλογα με το σε ποια μπάντα είναι το
ράδιο, γυρνάει και ο ανάλογος ρότορας αρκεί να γράψεις ή το διακριτικό ή
τις μοίρες που θες να γυρίσει.
Με το DXlog με CTRL+F12 γυρνάει SP, ALT+F12 LP και CTRL+F11 σταματάει.
Με το Ν1ΜΜ με ALT+J γυρνάει SP, ALT+L=LP και CTRL+ALT+J=σταματάει.
Μένει ακόμη να καλιμπραριστούν και να συνδεθεί ο Hygain
 Στη συνέχεια συνδέθηκε ο διακόπτης κεραιών 6Χ2 αλλά δε δούλευε!
 Επίσης ανακαλύψαμε ότι ενώ το 1000ΜkV του σταθμού 1 δούλευε την
τελευταία φορά, δε βγάζει ισχύ!
 Μπήκε το συρματόσχοινο του πύργου και δοκιμάστηκε. Υπήρχαν κάποια
μικροθέματα που λύθηκαν.
 Χάλασε πάλι το πλυντήριο πιάτων.
 Επιδιορθώθηκε προσωρινά η βρύση της κουζίνας που έσταζε αν και μάλλον
χρήζει αλλαγής.
Κακή μέρα μάλλον…
16-17/5/2020 Οι SV1CQK όλο το ΣΚ, οι SV1CQG, SV1CQN το Σάββατο απόγευμα και
οι SV1DPI, SV1HKH, SV1CQR την Κυριακή το πρωί.
 Ο Βασίλης Σχίζας μας έφερε ξυλεία για να φτιάξουμε το καλούπι για την
κολώνα που θα μπει το ρολόι για το τριφασικό. Δυστυχώς δε μπορέσαμε
αυτό το ΣΚ.
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Το Yaesu 1000 MKV που δεν έβγαζε ισχύ , δεν είχε τελικά τίποτα. Αφού το
ψάξαμε αρκετή ώρα, ανακαλύψαμε ό,τι δεν πάταγε καλά το 9πινο βύσμα
που πάει στο interlock, κι έμπαινε σε διαδικασία TX Inhibit.
Ο διακόπτης 6Χ2 τσεκαρίστηκε με το analyzer Κι έδειχνε να δουλεύει.
Δυστυχώς μόλις βάλαμε το 2ο ράδιο πάνω, κόλλησε και μετά έβγαζε με
όλους τους τρόπους στάσιμα. Οπότε βγήκε και στάλθηκε πάλι για επισκευή
στον SV1ELF
O SV1DPI έπαιξε για καμιά ώρα, ως SZ1A, στα 20μ στο His Majesty King of
Spain CW contest. Περισσότερο για να δοκιμάσουμε το σταθμό.
Χρησιμοποιήθηκε το DXlog, ο τηλεχειρισμός του ρότορα και το MKV με το
ΜΚΙΙΙ. Δεν παρατηρήθηκε κάποιο πρόβλημα.
Η επαφή με το σπίτι του SV1HKH χάθηκε από την Κυριακή κατά τις 10 το
πρωί και μετά. Έτσι δεν είχαμε πρόσβαση στο internet.

23/5/2020 Οι SV1DPI, SV1RRO στο σταθμό το πρωί μαζί με μάστορα που
καλούπωσε την κολώνα στην είσοδο του σταθμού για να μπει το τριφασικό. Το
απόγευμα οι SV1CQK, SV1CIB, SV1CQG.

24/5/2020 Οι SV1CQK, SV1CIB, SV1CQG από το Σάββατο βράδυ και οι SV1DPI,
SV1RRO, SV1HKH, SV1RRX την Κυριακή.
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Έπεσε το μπετό
στην
καλουπωμένη
κολώνα.
Έγινε
αναβάθμιση των
προγραμμάτων
και των windows
των ΗΥ στους
σταθμούς 1, 2, 4
και 7.



Ευθυγραμμίστηκαν οι ρότορες των 20
και 10μ.



Αντικαταστήσαμε το τροφοδοτικό στο
σταθμό 7 μ’ ένα που δώρισε ο SV1CQG
και γράφει πάνω SV1UK!



Μπήκε πιο ψηλά με πατέντα η βρύση
του νιπτήρα στο μπάνιο, ώστε να
βολεύει.



Συνδέθηκε το icom στο σταθμό 4 με το
microham mkII και λειτουργεί πλέον
και το interlock αλλά και ο PW1
αυτόματα. Το μικρόφωνο δε μας
άφησε 100% ικανοποιημένους και
θέλει λίγη δουλειά ακόμη στο σετάρισμα.
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26/5/2020 Ο μάστορας που καλούπωσε την κολώνα για τη ΔΕΗ, πήγε και την
ξεκαλούπωσε. Οπότε τώρα μένει η γείωση και η τρύπα για το άγκιστρο στην
κορυφή της σωλήνας.
27/5/2020 Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του CQ WPX RTTY 2020. Ο SV1CIB είχε
λάβει μέρος ως SZ1A στην κατηγορία SO20m HP. Κατέλαβε την 1η θέση στην
Ελλάδα, την 10η στην Ευρώπη και τη 15η στον κόσμο, καταφέρνοντας 770.868
πόντους.
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29-31/5/2020 Οι SV1DPJ,SV1CIB ανέβηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο σταθμό,
προκειμένου να συμμετάσχει ο Βασίλης στο CQ WPX CW. Ο SV1DPJ συμμετείχε ως
SZ1A στην κατηγορία SO20m HP, καταφέρνοντας 2025 QSOs, 1024 prefixes και
σκορ 3.351.552 πόντους. Ένα σαφώς εξαιρετικό σκορ.

Κατά τ’ άλλα: Το Σάββατο ήρθαν και οι SV1DPI, SV1CQG, SV1CQK, SV1CQN, ενώ την
Κυριακή επίσκεψη έκανε και ο SV1CQR. Ετοιμάσαμε την κάθετη για τα 80μ και την
τοποθετήσαμε, χωρίς να την ανοίξουμε. Αυτή τη στιγμή μαζεμένη είναι περίπου
7,5μ, ενώ μελετήθηκε για να γίνει 18,80μ σε πρώτη φάση και μετά βλέπουμε πού
θα μας οδηγήσει το τριμάρισμα. Ξεκινάει από Φ50 σωλήνα αλουμινίου, περίπου 2,5
η καθεμία, για να καταλήξει σε Φ12 και Φ8. Οι δύο τελευταίες σωλήνες είναι 2,5μ
αλλά μπαίνει τόσο η μία μες την άλλη ώστε να προσθέτουν και οι δυο μαζί περίπου
2,5μ στο τελικό ύψος. Τοποθετήσαμε και 3-4 ράντιαλς, ενώ κόψαμε και ετοιμάσαμε
περίπου 20 ράντιαλς.
Επίσης ασχοληθήκαμε αρκετή ώρα, με την κολώνα που ετοιμάσαμε για το
3φασικό. Βγάλαμε το φελιζόλ που είχε τοποθετηθεί για να δημιουργηθεί το κενό
για το ρολόι και μας πήρε αρκετή ώρα να βγάλουμε τη γείωση, που είχε μπλεχτεί
στο τσιμέντο. Τοποθετήσαμε τρίγωνο γείωσης δίπλα στην κολώνα. Το καλώδιο που
έρχεται από το σταθμό, ίσως είναι λίγο κοντό και χρειαστεί μια μικρή επέκταση.
Ο διακόπτης 6Χ2 αφού στάλθηκε στην Αθήνα για έλεγχο από τον SV1ELF,
επιστράφηκε άμεσα αφού δεν παρουσίαζε κανένα πρόβλημα. Τελικά, με άλλο
τροφοδοτικό, και αλλαγμένη τη γέφυρα των 20μ (η οποία φαίνονταν να έχει λίγο
μαυρισμένη μύτη), επανατοποθετήθηκε ο διακόπτης. Δοκιμάστηκε και δουλεύει
μια χαρά. Μάλιστα ο SV1DPJ δούλεψε το μισό contest με το διακόπτη πάνω, ενώ
δοκιμάσαμε το διακόπτη και το setup γενικότερα και με το Icom, κάνοντας
ταυτόχρονη εκπομπή.
Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε contest και το setup με το remote
control του ρότορα και πήγε μια χαρά.
Επίσης ο Γιώργος SV1ELF δώρισε ένα τροφοδοτικό 13,8V, ιδιοκατασκευή
για χρήση στο σταθμό.
Τέλος ο Βασίλης μετέφερε στο σταθμό τα αντικεραυνικά που δώρισε στο
SZ1A ο Αντρέας SV1DKD. Πρόκειται για μια μεγάλη δωρεά, αξίας 442€ που
αναλυτικά περιέχει:
 9 τμχ CP1-1300-70 CRYSTAL AUDIO ΜΟΝΟΠΡΙΖΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 16A - 1300J - 45kA
- 70dB EMI/RFI Filtering (6 μαύρα για τα linear + 3 λευκά για εφεδρικά, ΚΨΜ
κλπ)
 10 τμχ CP5-1300-70 CRYSTAL AUDIO ΜΑΥΡΟ ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΟΥΚΟ 5
ΘΕΣΕΩΝ 16A - 1300J - 45kA - 70dB EMI/RFI Filtering (για shack + εφεδρικά)
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4 τμχ CP6-1300-70 CRYSTAL AUDIO ΜΑΥΡΟ ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΟΥΚΟ 6
ΘΕΣΕΩΝ 16A - 1300J - 45kA - 70dB EMI/RFI Filtering (δυο ή τρια των 6 θέσεων
για το server room + εφεδρικα)
1 τμχ ANTIKEPAYNIKO ΑΒΒ Τριφασικό T1+T2 80kA(max) ABB OVR T1-T2 3N 12.5275s P TS QS

3/6/2020 Οι SV1DPI, SV1NMU στο σταθμό το απόγευμα. Το καλώδιο 4Χ16 για το
τριφασικό έπρεπε να είναι μεγαλύτερο από την πλευρά της κολώνας αλλά
δυστυχώς δεν τραβιέται για να έρθει (έχει περίσσευμα από την άλλη). Δυστυχώς και
παρά τις προσπάθειες δεν έγινε δυνατό να τραβηχτεί. Ο λόγος φάνηκε να είναι ότι η
σωλήνα πήρε τσιμέντο εσωτερικά κατά τη σκυροδέτηση της κολώνας, το οποίο και
εμποδίζει την μετακίνηση του καλωδίου. Τουλάχιστον μεταφέρθηκε στο σταθμό,
ένας μεταχειρισμένος ηλεκτρολογικός πίνακας 4 σειρών, διαστάσεων 45Χ55, δώρο
του Θανάση SV1RLC, για να τον τοποθετήσουμε ως κεντρικό.
5/6/2020 Οι SV1DPI,
SV1NMU στο σταθμό το
απόγευμα. Καινούρια
ανεπιτυχής
προσπάθεια να βγει το
καλώδιο.
6-8/6/2020 Οι SV1CQK,
SV1CIB το μεσημέρι του
Σαββάτου. Οι SV1DPI,
SV1ETM την Κυριακή το
πρωί. Ο SV1CQN την
Κυριακή το απόγευμα.
Οι SV1ETM, SV1CQG τη
Δευτέρα το πρωί και ο
SWL
Στάθης
Αναστασιάδης
τη
Δευτέρα το απόγευμα.
Το καλώδιο ματίστηκε
τελικά,
στεγανοποιήθηκε,
εγκιβωτίστηκε
και
τσιμενταρίστηκε.
Επίσης
η
κολώνα
βάφηκε. Τέλος καλό
όλα καλά (ελπίζουμε).
Βγήκαν
τα
ανεπεξέργαστα
αποτελέσματα
(raw
scores) του CQ WPX
CW. O Βασίλης SV1DPJ,
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φαίνεται να είναι 1ος στην Ελλάδα και 20ος στον κόσμο.
13-14/6/2020 Οι SV1CQK, SV1CIB, SV1CQG, SV1CQN στο σταθμό. Επίσης ο SV1DPI
την Κυριακή. Καμία ουσιαστική πρόοδος, μόνο καλοπέραση… Το Icom δεν άκουγε
στο RTTY (το ράδιο ήταν οκ, αναφερόμαστε στον ΗΥ μέσω του ΜΚ2). Ασχοληθήκαμε
αρκετή ώρα. Υποψία που δεν επιβεβαιώθηκε, ότι είχαμε αποσυνδέσει το
μικρόφωνο και πρέπει να παίρνει το AF από εκεί. Ο σταθμός αποσυνδέθηκε ώστε
να γίνουν οι εργασίες για τον πίνακα και το 3φασικό.
20-21/6/2020 Ο SV1CQK στο σταθμό. Δούλεψε λίγο στη μετατροπή του ηλεκτρικού
ρεύματος σε 3φασικό προκειμένου να ετοιμάσει τον πίνακα να υποδεχθεί την
αλλαγή, αφού αναμένεται μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα να συνδεθεί το 3φασικό.
26/6/2020 Ο εργολάβος της ΔΕΗ και ο SV1DPI πήγαν στο σταθμό για τη σύνδεση
του ηλεκτρικού ρεύματος. Δυστυχώς είχαμε ελλείψεις στην εγκατάστασή μας λόγω
μη ενημέρωσης μας από τη ΔΕΗ, κι έτσι η πολυπόθητη σύνδεση δεν έγινε.
27-28/6/2020 Οι SV1CQK, SV1CIB,
SV1CQG, SV1CQN το Σάββατο και
την Κυριακή οι SV1DPI, SV1HKH,
SV1HLB στο σταθμό.
Τοποθετήθηκε με τη βοήθεια του
ανυψωτικού του κ. Δ. Ανδρώνη
(χειριστής ο SV1HLB) το πάνω
μέρος του πύργου στον 3ο πύργο.
Θυμίζουμε ότι το πάνω μέρος είχε
κάνει δώρο ο SV1DPI, ήταν
κατασκευής SV1KYX και ενισχύθηκε,
τροποποιήθηκε και προσαρμόστηκε
από τον SV1CQN. Ο πύργος έχει
σταθερό κομμάτι 15μ + 1,5μ μαστ
και τηλεσκοπικό κομμάτι 8μ.
Δηλαδή η κεραία θα είναι
τοποθετημένη στα 24,5μ. όταν είναι
ανοικτός και στα 16,5μ όταν είναι
κλειστός. Ακόμη στα 12μ έχει
υποδοχή
για
να
μπει
κατευθυνόμενη κεραία που θα
γυρνάει μεταξύ Ευρώπης και
Ιαπωνίας και θα χρησιμοποιείται ως εναλλακτική κεραία για το Run σταθμό αλλά
και ως backup κεραία. Εκεί φιλοδοξούμε να τοποθετήσουμε τη Mosley. Στον πύργο
αυτό που παλιά ήταν τοποθετημένη η 40άρα, σκοπεύουμε πλέον να
τοποθετήσουμε την 20άρα. Αξίζει να δείτε ένα βίντεο του SV1DPI από την
εγκατάσταση
του
3ου
πύργου:

https://www.youtube.com/watch?v=zsM4TOZvFMo καθώς και τη θέα από τα
16μ: https://www.youtube.com/watch?v=_5f0tXtytqs
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Επίσης αποκαταστάθηκαν οι ελλείψεις που
είχε επισημάνει ο εργολάβος (σωλήνα
διελεύσεως,
μακρύτερο
καλώδιο,
μεγαλύτερη σωλήνα).
Τέλος ο SV1CQK δούλεψε λίγο ακόμη στον
καινούριο πίνακα, ώστε με την τοποθέτηση
του 3φασικού να έχουμε άμεσα τις λιγότερες
ελλείψεις.
2/7/2020
Επιτέλους
τριφασικό!
Ο
εργολάβος της ΔΕΗ, νωρίς το πρωί της
Πέμπτης, ήρθε, τα βρήκε όλα εντάξει και μας
έκανε τη σύνδεση με τριφασικό ρεύμα.
Πλέον ο σταθμός διαθέτει παροχή 3Χ63Α!
Λίγο αργότερα ο SV1CQK πήγε στο σταθμό κι
αποκατέστησε την ηλεκτροδότηση του
κτιρίου.

3-5/7/2020 Οι SV1CQK (Παρασκευή),
SV1CQN, SV1CIB, SV1CQG (Σάββατο) στο
σταθμό. Καθαρίστηκε ο περιβάλλων
χώρος και ιδιαίτερα ο χώρος γύρω από
την κολώνα του ρεύματος που είχε πολλή
ατσαλιά. Αποσυναρμολογήθηκε ότι είχε
μείνει από την κεραία των 40μ και
ιδιαίτερα το boom και αποθηκεύτηκε το
υλικό. Επίσης ο SV1CQK δούλεψε
αρκετά
στη
σύνδεση
των
εξαρτημάτων στο νέο ηλεκτρολογικό
πίνακα. Ο SV1NMU μας έκανε δώρο
έναν ηλεκτρολογικό πίνακα με
ασφάλειες.

10/7/2020 Οι SV1NMU, SV1DPI με το
καλαθοφόρο
στο
σταθμό.
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Δοκιμάσαμε να κατεβάσουμε την 20μετρική κεραία για να τη συντηρήσουμε και να
την ανεβάσουμε στον 3ο πύργο. Τελικά λόγω του αέρα και του ότι η κεραία ήταν
βαριά, η κεραία ξαναδέθηκε κι έμεινε στον πύργο (χωρίς κάθοδο).
Επίσης περάσαμε το συρματόσχοινο που έλειπε στον 3ο πύργο, ώστε να μπορεί να
ανεβαίνει.
11-12/7/2020 Ο SV1CQK, από το πρωί του Σαββάτου, οι SV1CQG, SV1DPI το βράδυ
του Σαββάτου, ο SV1HKH το πρωί της Κυριακής και οι SV1CQN, SV1CIB από το
μεσημέρι
της
Κυριακής και μετά
στο
σταθμό.
Δοκιμάσαμε τον 3ο
πύργο αν ανεβαίνει.
Αρχικά
ανέβηκε
μέχρι
τα
20μ
περίπου αλλά δεν
κατέβαινε.
Αποδείχθηκε
ότι
έβρισκε
στο
συρματόσχοινο.
Διορθώθηκε
και
βάφτηκαν οι κάτω
άκρες
των
κομματιών
των
κομματιών
του
κινούμενου μέρους
του
πύργου,

μαύρες, για να τον
παρακολουθούμε
καλύτερα.

Ξαναπροσπαθήσαμε να τον σηκώσουμε αλλά περίπου στα 20μ, «βάρυνε» σαν
κάπου να έβρισκε και τελικά ξεκόλλησε η τροχαλία που κρατούσε το
συρματόσχοινο. Ευτυχώς δε συνέβη κάτι άλλο. Το συρματόσχοινο φράκαρε και
κρατάει τον πύργο, στα 20μ περίπου, ανοικτό. Βάλαμε μια γωνία από κάτω ώστε σε
περίπτωση που ξεφρακάρει να μείνει πάλι εκεί. Τώρα πρέπει, με τη βοήθεια του
καλαθοφόρου, να κολληθεί πάλι η τροχαλία, να μπει καινούριο συρματόσχοινο
ώστε να κατέβει ο πύργος, και μετά να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Οι επιλογές
είναι δύο: η μία να κατέβει πάλι κάτω το πάνω κομμάτι του πύργου και να
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επιδιορθωθεί και δοκιμαστεί κάτω, και μετά να ξανανέβει και η άλλη να μείνει έτσι
(αφού τον κολλήσουμε) και να ανεβάζουμε την κεραία μέχρι στα 18-19μ, που
φαίνεται να δουλεύει ο πύργος. Η 2η επιλογή μάλλον αποκλείει να βάλουμε τη
Mosley ενδιάμεσα… Ένα βήμα εμπρός και τρία πίσω…
17-20/7/2020 Ο SV1CQK το βράδυ της Παρασκευής, ο SV1CIB το πρωί του
Σαββάτου, oι SV1DPI, SV1CIE την Κυριακή στο σταθμό. Όχι κάτι σημαντικό. Εργασίες
συντήρησης και συζήτηση για σχέδια. Το Aircondition του shack δείχνει σημάδια
βλάβης: ξεκινάει να λειτουργεί μόνο του…
22/7/2020 Ο Αλέξανδρος SV0EG δώρισε στο SZ1A δύο εικόνες-αγιογραφίες. Η μία
είναι του προστάτη του συλλόγου Αγίου
Παϊσίου και η άλλη του Πατέρα Απολλώ.
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24-26/7/2020 Οι SV1CQK από την Παρασκευή το βράδυ και ο SV1CQG από το
Σάββατο βράδυ στο σταθμό. Κρεμάστηκε στο shack μια τηλεόραση 40’’ μάρκας
Sharp που έκανε δώρο ο SV1CQK και επισκευάστηκε με ανταλλακτικά του σταθμού.
Θα χρησιμοποιηθεί ως οθόνη για propagation, κλπ. Έγινε αρκετή δουλειά στον
ηλεκτρολογικό πίνακα επίσης. Τέλος αρκετή καθαριότητα σε κουζίνα ιδιαιτέρως και

αλλού. Στο Shack κρεμάστηκε η εικόνα του Π. Απολλώ SV2ASP/A, που ζωγράφισε ο
SV0EG.
31/7-3/8/2020 To βράδυ της Παρασκευής οι SV1CQK, SV1CIB κι έφυγαν τη Δευτέρα
το πρωί. Επίσης το Σάββατο βράδυ ο SV1CQG και την Κυριακή ο SV1DPJ. Αλλάχτηκε
ο ρελές διαφυγής στον πίνακα του shack. Όλο αυτό τον καιρό ψάχναμε το λάθος
αφού ο ρελές έπεφτε όταν ανοίγαμε τις ασφάλειες του shack. Αποδείχτηκε ότι ήταν
ελαττωματικός… Έτσι ολοκληρώθηκε η επανασύνδεση του ρεύματος στο Shack.
4/8/2020 Κατά τη χθεσινή μέρα, χτύπησε ο συναγερμός πολλές φορές, λόγω του
σαλονιού. Οι SV1CQK, SV1CIB πήγαν σήμερα να ελέγξουν και παράλληλα μετέφεραν
ένα καναπέ-κρεβάτι, δώρο του SV1DPF.
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7-10/8/2020 Από την Παρασκευή το μεσημέρι ο SV1CQK. Το πρωί του Σαββάτου και
της Κυριακής ο SV1DPI. Το απόγευμα του Σαββάτου ο SWL Στάθης (και το πρωί της
Κυριακής) και οι SV1CQG, SV1CIB. Επίσης το πρωί της Κυριακής ο SV1CQR.
Επίσκεψη για πρώτη φορά και διαμονή το βράδυ του Σαββάτου ο Γιώργος SV2CNE
(από την Κατερίνη). Ο Γιώργος πέρασε και ενεργοποίησε για το WWFF το SV0009
(λίμνη Τριχωνίδα-Λυσιμαχεία) κι έμεινε το βράδυ στο σταθμό. Κατά τα’ άλλα όχι
πολλά. Σύνδεση TV στο shack αν και κυρίως θα χρησιμοποιείται για σύνδεση με
raspberry-pi και Hamclock. Επίσης συναρμολόγηση πίνακα κουζίνας.
15-17/8/2020 O SV1CQK στο σταθμό αργά το απόγευμα του Σαββάτου. Αναχώρηση
το πρωί της Δευτέρας. Από τη Δευτέρα 10/8 δε λειτουργεί το Link που μας δίνει
internet.
21-24/8/2020 O SV1CQK όλο το ΣΚ και επίσκεψη από τους SV1CQN, SV1CIB,
SV1CQG, SV1ETM, SV1HLB. Αποκαταστάθηκε η σύνδεση με το internet
(αποδείχθηκε ότι μια επανεκκίνηση αρκούσε). Εγκατάσταση ηλεκτρολογικού πίνακα
στην κουζίνα. Το airconditon του shack δουλεύει καλά πλέον. Το πρόβλημα μάλλον
είχε προκύψει από κακή σύνδεση στον πίνακα.
28/8/2020 Μεταφορά ψυγείου και διάφορων κουζινικών (χύτρα, κατσαρόλα,
τηγάνια, κλπ) δώρο από την οικοσκευή της μακαρίτισσας Αγγελικής ΠαπαχρήστουΒάθη, πεθεράς του SV1DPI. Τη μεταφορά έκαναν οι SV1CQK, SV1CQG, SV1CIB.
28-31/8/2020 Ο Θανάσης SV1CQK από την Παρασκευή. Το Σάββατο πρωί οι SV1CIB,
SV1ELF και το απόγευμα ο SV1CQG. Την Κυριακή οι SV1HLB, SV1KYX.
Ο SV1ELF κατασκεύασε σε πλακέτες 4:1 και 6:1 του OK2ZI, διακόπτες σε ένα
μεγάλο κουτί. Ο σκοπός είναι να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά για το αυτόματο
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antenna switching του σταθμού. Το όλο project βασίζεται στο παρακάτω σχηματικό
διάγραμμα. Οι διακόπτες που κατασκεύασε ο Γιώργος είναι οι 4:1 και 6:1 που
φαίνονται στο σχήμα από τα stubs και δεξιά. Τα χρήματα που απαιτήθηκαν,
περίπου 300€, συγκεντρώθηκαν από έρανο μεταξύ ανθρώπων που ήθελαν και
μπορούσαν να προσφέρουν.

Επίσης ο SV1ELF υλοποίησε μια ιδέα του SV1DPI, ώστε να μπορεί κάποιος εύκολα
να αλλάζει τον ήχο στα ακουστικά του Yaesu MkV, ώστε μ’ ένα κουμπί να ακούει το
main δέκτη, μ’ ένα δεύτερο το Sub και μ’ ένα τρίτο το main αριστερά και το sub
δεξιά.

Τέλος ο SV1ELF έφτιαξε κι ένα νέο controller για τον Emotator ρότορα που είχαμε,
βασισμένο σε arduino, μιας και το παλιό original είχε προβλήματα.
O SV1CQK ολοκλήρωσε (;) την ηλεκτρολογική εγκατάσταση αφού σύνδεσε και το
μεταγωγέα για τη γεννήτρια (όταν το ρεύμα κόβεται, χειροκίνητα μ’ ένα διακόπτη
γυρνάς το σύστημα στη γεννήτρια).
5-7/9/2020 Ο SV1CQK από το Σάββατο μεσημέρι και ο SV1DPI την Κυριακή το πρωί.
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12-14/9/2020 Ο SV1CQK από το Σάββατο μεσημέρι και οι SV1DPJ, SV1CQG, SV1DPI
το Σάββατο απόγευμα. Επίσης το βράδυ του Σαββάτου οι SV1HKR, SWL Περικλής
και την Κυριακή το πρωί ο SV1CQR. Τοποθετήθηκε στην TV του shack, ένα thinkpad
που έφερε ο SV1DPJ και τρέχει το Hamclok. Είναι πολύ ωραίο και το μέγεθος της
τηλεόρασης, επιτρέπει την άνετη θέασή του απ’ όλο το shack.

15/9/2020 Μέσω του Αστέριου SV2HQL πουλήσαμε την 4el 10m Quad, δωρεά του
SV1CIB, που δε χρησιμοποιούσαμε πια, στην τιμή των 120€.
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17-19/9/2020 Ο SV1CQK και ο SV1CQG στο σταθμό. Την Κυριακή ο SV1DPI.
24-26/9/2020 Σαββατοκύριακο CQ WW RTTY. Ο SV1CIB έκανε μερικά QSO για το
καλό. O SV1CQK από το Σάββατο στο σταθμό. Την Κυριακή το πρωί έγινε η Γενική
Συνέλευση του συλλόγου και οι εκλογές. Επανεκλέχθηκαν οι SV1CQK, SV1DPI,
SV1HLA, SV1RRX. Νέο μέλος του ΔΣ, ο SV1NMU.
02/10/2020 Ο SV1DPJ είχε συμμετάσχει στο RAC Winter contest 2019 για λίγο,
περισσότερο κάνοντας δοκιμές. Μας έστειλαν βραβείο για την 1 η θέση στην Ελλάδα
στα 20 μέτρα.

3-5/10/2020 O SV1CQK από το Σάββατο και ο SV1CQG την Κυριακή, στο σταθμό.
Επίσκεψη SV1CQR. Ο Τάκης (φίλος του SV1CQK) έβαψε με τσιμεντόχρωμα όλη τη
μάντρα, με σκοπό να κάνουμε κάποιο γκράφιτι μελλοντικά.

72

6/10/2020 Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα του CQ WW CW 2020. Είχε συμμετάσχει ως
SZ1A ο SV1DPJ στην κατηγορία SO20 HP (A). Ήρθε 1ος στην Ελλάδα, 14ος στην
Ευρώπη και 17ος στον κόσμο. Συγχαρητήρια…

9-12/10/2020 O SV1CQK στο σταθμό. Την Κυριακή και οι SV1CQG, SV1DPI, SV1HKH.
Αντικαταστάθηκε με ναυτικό κλειδί η χαλασμένη τροχαλία του 3ου πύργου και
κατέβηκε στην αρχική του θέση. Δυστυχώς ο γερανός που είχαμε κανονίσει
(Σκλαπάνης) για να κατεβάσει πύργους και κεραία, μας ειδοποίησε το Σάββατο ότι
χάλασε κι έτσι δεν ήρθε την Κυριακή. Είχαμε να πάμε 15 μέρες λόγω της
συμμετοχής μας με το 1ο σύστημα προσκόπων Αγρινίου στο Jamboree.
23-26/10/2020 Ο SV1CQK από την
Παρασκευή και οι SV1CIB, SV1CQG, SV1CQN,
SV1DPJ, SV1DPI το Σάββατο και Κυριακή.
 Αντί για το CQ WW SSB που ήταν αυτό το
ΣΚ, μαζευτήκαμε να κάνουμε δουλίτσα. Η
καλοπέραση και το φαγητό δε μας
αφήνουν να είμαστε όσο αποδοτικοί θα
θέλαμε. Ξηλώσαμε το παλιό panel των
κεραιών και ετοιμάσαμε ένα νέο.
Αρχίσαμε να βάζουμε τα πράγματα στη
θέση τους.
 Ετοιμάσαμε τα cisco με τις κεραίες τους
και το κουτί τους για να αλλάξουμε τα
μηχανήματα που κάνουν το wifi link και
να τα επανατοποθετήσουμε στη νέα θέση
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που έχουμε πλέον στον 3ο πύργο αντί για τα tp-link. Σεταρίστηκαν ξανά και
δοκιμάστηκαν.
Αλλάξαμε το setup του repeater που είχαμε για το δημοτικό internet. Πλέον το
δίνουμε σ’ ένα ρούτερ που το μοιράζει ασύρματα ως SZ1A FREE. Έτσι το tplink
είναι σεταρισμένο ως bridge και όχι ως repeater ελπίζοντας να παίζει καλύτερα.
Έγινε προληπτικός ψεκασμός για έρποντα με fedona και απολύμανση για
κορωνοϊό.
O SV1BDO μας έδωσε τροχαλίες για να χρησιμοποιήσουμε στον 3ο πύργο.

28/10/2020 Αρχικά είχαμε σχεδιάσει να πάμε με το καλαθοφόρο για να
επισκευάσουμε τον πύργο. Τελικά λόγω καιρού (βροχερός), πήγαμε μεν αλλά χωρίς
το καλαθοφόρο. Στο σταθμό το πρωινό ήταν οι SV1DPI, SV1CQK, SV1NMU, SY1BCS.
Τοποθετήσαμε μερικά από τα αντικεραυνικά που είχε δωρίσει ο SV1DKD και
δουλέψαμε πάνω στο καινούριο panel κεραιών και γενικότερα τη διευθέτηση. Οι
ρότορες τοποθετήθηκαν ψηλά μαζί με τον ΗΥ που θα δίνει νούμερα, το Interface
των ροτόρων, καθώς και το control των διακοπτών (μελλοντικά). Όλα παίρνουν
ρεύμα από αντικεραυνικό πολύπριζο με διακόπτη που θα τα κλείνει. Η είσοδος των
ροτόρων κλπ γίνεται από πιο ψηλά. Κάτω από τους ρότορες και τα πολύπριζα, είναι
η είσοδος των κεραιών. Εξωτερικά θα υπάρχει panel που θα συνδέονται πάνω οι
διάφορες κεραίες. Οι κάθοδοι θα έρχονται και θα κουμπώνουν πάνω στο μεγάλο
διακόπτη. Από το μεγάλο διακόπτη θα φεύγουν έξι κάθοδοι και θα κουμπώνουν
πάνω στα stubs και από τα stubs θα πάνε στο διακόπτη που θα μοιράζει στα 2
ράδια. Η οθόνη θα χρησιμοποιείται και για το grayline (από το HDMI του thinkpad)
και για τον ΗΥ (RGB)
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29/10/2020 Οι SV1DPI, SV1CQG,
SV1NMU, SY1BCS και SWL Γιώργος στο
σταθμό με το καλαθοφόρο. Έγινε
προσπάθεια να κατεβάσουμε την
κεραία των 20μ και πάλι ανεπιτυχώς.
Δυστυχώς χρειάζεται γερανός. Κατά τ’
άλλα επισκευάστηκε ο 3ος πύργος με
τοποθέτηση 2 τροχαλιών που μας
έδωσε ο SV1BDO. Ο πύργος
δοκιμάστηκε χωρίς πρόβλημα.

Ο τρόπος ανάρτησης.
μετά την αλλαγή
που κάναμε

29/10-2/11/2020 O SV1CQK στο σταθμό. Ο SV1DPI Σάββατο πρωί και Κυριακή. Ο
SV1CQN το Σάββατο το απόγευμα και ο SV1NMU την Κυριακή το μεσημέρι.
Πολλή δουλειά στο πάνελ των κεραιών που άρχισε να παίρνει μορφή. Πίσω από τον
κάθε κονέκτορα, φτιάχτηκε η πλακέτα της φωτογραφίας ώστε να διασφαλιστεί να
μη σπάει το καλώδιο από το κούνημα.
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Επίσης φτιάχτηκαν πολλές γέφυρες από RG400 και το antenna panel αρχίζει να
παίρνει μορφή. Έχει όμως ακόμη δουλειά…

Επίσης τοποθετήθηκαν όλα τα
αντικεραυνικά που δώρισε ο
SV1DKD
στο
shack
και
μικρύνθηκαν τα μήκη των
καλωδίων των συσκευών 220V με
φις που δώρισε ο SV1NMU.
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Τακτοποιήθηκαν οι κάθοδοι που είναι μέσα στο shack

7-9/11/2020 Καραντίνα για
τον κορωνοϊό ξανά από το
Σάββατο 5/11/2020 και μετά.
Ο SV1CQK στο σταθμό τα
Σάββατο το μεσημέρι και ο SV1HKH την Κυριακή το μεσημέρι.
Τέλειωσε το πάνελ εξωτερικά. Πλέον μπορούμε να βάλουμε 18
κεραίες στο shack. Αυτή τη στιγμή έχουμε εγκατεστημένες 10
κεραίες : 10m, 15m, 20m, 40m yagis, 80m, 160m dipoles, 2
beverages, 1 inband, κάθετη Prosistel.

Η διάταξη εισόδου των κεραιών, πλέον, έχει όπως στο ακόλουθο
γράφημα:
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13-16/11/2020 Συνέχεια καραντίνας.
Ο SV1CQK από την Παρασκευή το
μεσημέρι ως το πρωί της Δευτέρας.
Ο SV1HKH επίσκεψη την Κυριακή το
μεσημέρι.
20-23/11/2020 Συνέχεια καραντίνας.
Ο SV1CQK από την Παρασκευή το
μεσημέρι ως το πρωί της Δευτέρας.
Οι SV1HKH, SV1NMU, SV1DPI το
πρωινό της Κυριακής. Ο SV1NMU
έφερε
το
καλαθοφόρο
και
μπορέσαμε, παρά το δυνατό αέρα,
και κατεβάσαμε την κεραία των 20μ.
Για να την κατεβάσουμε λύσαμε τα
στοιχεία από το boom και τα
κατεβάσαμε ξεχωριστά, λόγω του
δυνατού ανέμου. Στη συνέχεια
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πιρτσινώσαμε τα στοιχεία (ήδη οι ανοξείδωτες λαμαρινόβιδες που ήταν κοντά στο
boom, είχαν φύγει! Έλειπε η μία από τις δύο. Επίσης τοποθετήσαμε το ένα από τα
BalUn (αυτό με το φερρίτη mix43), που είχε φτιάξει ο SV1ELF. Τελικά, περίπου με το
ίδιο σύστημα (βάλαμε το Ref και το Dir2, την ανεβάσαμε, και μετά το Drv και το
Dir1), καταφέραμε και ανεβάσαμε πάλι την κεραία στον πύργο Νο3 πλέον (πύργος
για τα 40μ πριν). Συνδέσαμε την κάθοδο, αλλά όχι το καλώδιο του ρότορα (θέλει
μάτισμα). Δεν ανεβάσαμε τον πύργο για δοκιμή, λόγω του δυνατού ανέμου. Η
κεραία έχει 1:1 στο 13,975 (όπως και πριν) αλλά επίπεδη καμπύλη σε όλη τη μπάντα
και δεν την πειράξαμε. Ίσως στο μέλλον θέλει κόντεμα το Drv έξι (6) εκατοστά το
κάθε σκέλος για να έρθει πιο σωστά. Πάντως με το stub έρχεται 1:1 στο 14,210. Τα
στάσιμα δεν ξεπερνούν το 1:1,2 σε όλη τη μπάντα ούτως ή άλλως.

27-30/11/2020
Η
καραντίνα
κορωνοϊού
συνεχίζεται. Παρ’ όλα αυτά, ο SV1CQK στο
σταθμό από το μεσημέρι της Παρασκευής ως
το πρωί της Δευτέρας. Μεταφέρθηκε το
χειριστήριο του συναγερμού από το shack
στο καθιστικό-κουζίνα. Μέχρι τώρα όταν
κάποιος επισκέπτονταν το σταθμό,
άνοιγε το shack αφού έπρεπε από κει
να απενεργοποιήσει το συναγερμό.
Πολλές φορές χωρίς να είναι
απαραίτητο. Έτσι τώρα αυτοί που
πρέπει
(πρόεδρος,
γραμματέας,
έφορος σταθμού και ένας τοπικός) θα
έχουν κλειδί και κωδικό συναγερμού
από την κουζίνα. Για να μπουν στο
shack θα απαιτείται ξεχωριστός
κωδικός και κλειδί που θα υπάρχει
βέβαια εκεί. Επίσης έγινε καθαριότητα,
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συμμάζεμα εργαλείων (για πολλοστή φορά) στο εργαστήριο.
4-7/12/2020 Συνέχεια καραντίνας. Ο SV1CQK πάλι στο σταθμό από το μεσημέρι της
Παρασκευής ως τη Δευτέρα το πρωί. Την Κυριακή το μεσημέρι για λίγο και ο
SV1HKH. Συμμάζεμα του ντουλαπιού στο shack και στολισμός με λαμπάκια για τα
Χριστούγεννα.
10/12/2020
Ενεργοποιήσαμε το livestream για το SZ1A στο Clublog.
Περισσότερες πληροφορίες
https://clublog.freshdesk.com/support/solutions/articles/3000092445-using-clublog-live-streams
Πληροφορίες για το πώς να σετάρουμε το DXlog.
http://dxlog.net/docs/index.php/Additional_Information#Real_time_upload_to_Clu
b_Log_Live_Stream
Και πού
θα
μπορεί
κάποιος
να δει τα
QSO;
https://cl
ublog.or
g/livestr
eam/SZ1
A
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11-14/12/2020
O
SV1CQK από το
μεσημέρι και ο
SV1DPJ
από
το
απόγευμα
της
Παρασκευής.
Ο
Βασίλης
έφυγε
νωρίς την Κυριακή
το πρωί. Ακόμη
περισσότερος
Χριστουγεννιάτικος
στολισμός
και
update
στον
υπολογιστή
του
Hamclock.
18-21/12/2020
O
SV1CQK Παρασκευή
με Δευτέρα πρωί, ο
SV1DPI την Κυριακή,
επίσκεψη οι SV1HKH
και
Πύρρος.
Προσθέσαμε
μια
λάμπα ακόμη στο
shack
για
περισσότερο
φωτισμό.
Επίσης
καθαρίστηκε
και
τακτοποιήθηκε
ο
τρίτος
πάγκος.
Μπήκαν οι κάθοδοι και στο διακόπτη της mosley και σ’ αυτόν της PST248VF+.
21/12/2020 O SV1ELF συναρμολόγησε το διακόπτη MOAS II (δείτε
https://www.k1xm.org/Antenna_Switch/MOAS_II/index.html ). Ο SV1DPI έχει
ετοιμάσει μια πρώτη έκδοση στο πρόγραμμα και γίνονται πειράματα. Χρειάζεται
ακόμη αρκετή εξέλιξη.
27/12/2020 O SV1CQK πέρασε την Κυριακή του στο σταθμό και τάισε τις γάτες.
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2021
2-4/1/2021 Ο SV1CQK από το Σάββατο το πρωί ως τη Δευτέρα το πρωί. Ο SV1DPI το
πρωινό του Σαββάτου. Έβρεξε πολύ όλες τις μέρες. Η καραντίνα συνεχίζεται.
Ετοιμάστηκε το TS950SDX για πώληση. Μετρήθηκαν η κάθοδος της 20μετρικής
(πρώην 40μ) και φτάνει στο νέο ύψος. Επίσης μετρήσαμε το καλώδιο του ρότορα,
το οποίο πρέπει να επεκταθεί κατά 5 περίπου μέτρα για να φτάσει στο νέο ύψος
του πύργου. Ο SV1CQK είχε φέρει μια μεγάλη ποσότητα (50μ;) από Luyci 12x0.25
και θα χρησιμοποιήσουμε ένα μικρό κομμάτι από αυτό.
6-8/1/2021 Ανταλλάξαμε το Kenwood TS950SDX με ένα Yaesu Mark V με τον
SV8QJ. Το ράδιο έφτασε σήμερα με την ACS. Έχει SN 1D260154. Περιέχει ως έξτρα,
το INRAD Roofing Filter καθώς και δύο φίλτρα Inrad για το SSB: 709Β (2,1KHz>8,2MHzIF), 720C (2,0KHz->455KHz IF). Είναι κομπλέ από φίλτρα στο SSB και έχει το
στάνταρντ φίλτρο των 500Ηz στο CW. Λείπουν τα φίλτρα των 250Ηz για το main και
sub receiver. Το ράδιο είναι σε άριστη κατάσταση εκ πρώτης όψεως. Μεταφέρθηκε
άμεσα στον Κοκκινόλογγο.
Επίσης βρήκαμε να αγοράσουμε έναν μεταχειρισμένο ενισχυτή OM2000HF μέσω
της ΟΜ-Power (ελεγμένο από την εταιρεία), από τον Jef DD2CW (ο ενισχυτής ήταν
του ΟΝ6UQ). Ο Jef θα μας δωρίσει κι ένα μεταχειρισμένο Yaesu MarkV field!!!
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8-11/1/2021 Ο SV1CQK από Παρασκευή ως Δευτέρα. Ο SV1DPI το Σάββατο το
πρωί..
 Επίσκεψη και ξενάγηση του Γιάννη Μακρυγιάννη SY2DKX. Ο Γιάννης είναι
από το Αγρίνιο αλλά ζούσε και πήρε το διακριτικό του στην Κοζάνη.
 Ξεστόλισμα των Χριστουγεννιάτικων.
 Ο SV1DPJ δώρισε ένα τροφοδοτικό για να αντικαταστήσουμε το
τροφοδοτικό του Draytek (ρούτερ-wifi) που κάηκε.
 Επίσης χάρισε ένα τροφοδοτικό Alinco χαλασμένο και ο SV1CQK ασχολήθηκε
με την επισκευή του.
 Με τη βοήθεια του Δημήτρη SV2RCK άρχισε να λειτουργεί ιστοσελίδα
https://sv2rck.gr/SZ1A/ με σκοπό την αυτόματη απονομή του βραβείου SZ1A
6 QSOs.

83

22/01/2021 Ο Γιάννης Ζιόβας μας έκανε δώρο έναν ιστό με φλάντζες. Αποτελείται
από 8 3μετρα φλαντζωτά βαρέως τύπου, Φ100 (4"),
με σκαλοπάτια. Ο SV1NMU με το γαμπρό του, τον
μετέφεραν από το Θέρμο στον Κοκκινόλογγο.
Σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε κάποια στιγμή.
Μια ιδέα είναι να κάνουμε κάθετη για τα 160μ κα
παράλληλα να "κρεμάσουμε" ένα 4square για τα
80μ.
Επίσης ο Χρήστος SV6JHA μας δώρισε ένα ΗΥ core
duo για το shack και τον έστειλε με το ΚΤΕΛ.
Σήμερα στείλαμε με τα ΕΛΤΑ στον SV8YM, το
Yaesu ft990 που μας έχει δώσει ο SV1DPJ,
προκειμένου να του εγκαταστήσει το interface που
μας έστειλε ο Paolo και παράλληλα να το
συντηρήσει.
23-25/01/2021 Οι SV1DPJ, SV1CQK από το Σάββατο
στο σταθμό. Πολλή βροχή… O SV1DPI την Κυριακή το πρωί. Ο Jef ON4ACA/DD2CW
μας ειδοποίησε ότι ο ΟΜ2000HF και το MarkV-field είναι ακόμα στο Βέλγιο μεν
αλλά πακεταρισμένα σε παλέτα, έτοιμα να φύγουν για τα κεντρικά της ΟΜ, την
προσεχή Τρίτη 26/1. Τo Mikrokeyer2 που μας δώρισε ο Jef έχει φύγει από Μόναχο
για Αγρίνιο με DHL και αναμένεται. Ο SV1DPJ έκανε μερικά QSO σε CW με το νέο
MarkV (QJ) με 200 Watt. Φαίνεται σε άψογη κατάσταση και απόλαυση να το
χρησιμοποιείς. Ο MOAS Controller εγκαταστάθηκε! Ήδη σήμερα αλλάξαμε κεραίες
με αυτόν, αν και ακόμα θέλει δουλίτσα για να γίνει τέλειος. Μόνο για να μπουν τα
πράγματα στην τελική τους θέση, θα φάμε ένα πρωινό. Πάντως ήδη παίζει...
29/1-1/2/2021 Ο SV1CQK στο σταθμό. Ο SV1DPI την Κυριακή. Ασχολήθηκαν με την
σύνδεση των κεραιών στο πάνελ και τη σηματοδότησή τους και με περαιτέρω
πειράματα με τον MOAS II Controller. Δυστυχώς ο controller κάνει κόλπα κι ενώ
δουλεύει άψογα, κάποια στιγμή κολλάει. Σε επικοινωνία με τον K1XΜ, μας είπε ότι
το πρόβλημα είναι στο hardware. Δοκιμάσαμε άλλον υπολογιστή και άλλο USB
καλώδιο και πάλι είχε θέμα. Καταλήξαμε ότι το πρόβλημα είναι μέσα στον
controller.
30/1/2021 Ο SV8YM μας ειδοποίησε ότι παρελήφθη το Yaesu ft990 που του
στείλαμε.
6-8/2/2021 O SV1CQK το Σάββατο το μεσημέρι, ο SV1DPI την Κυριακή το πρωί.
Λύσαμε τον controller και αλλάξαμε προληπτικά το σταθεροποιητή 7805 που είχε
με άλλον καινούριο. Επίσης ελέγξαμε προσεκτικά τις κολλήσεις. Το USB chip δε
φαίνεται κολλημένο καλά (η κόλληση έγινε στην Αμερική). Το καθαρίσαμε λίγο και
τον ξανασυναρμολογήσαμε με σκοπό να τον δοκιμάσουμε. Επίσης αγοράσαμε
βιακάλ και σφουγγαράκια για να αρχίσουμε το καθάρισμα της 40άρας και της
Mosley.
9/2/2021 Ο MOAS controller δόθηκε στον SV1ETM για να κολληθεί ξανά το ftdi chip.
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10/2/2021 Ο SV1ETM κόλλησε ξανά το ftdi, άλλαξε πάλι το 7805 και το κόλλησε
(πριν ήταν βιδωμένο) για καλύτερα. Τώρα μάλιστα! Είναι άψογο. Μένει να τον
τεστάρουμε ξανά.

12-15/2/2021 Ο SV1CQK από την Παρασκευή. Το πρωί του Σαββάτου οι SV1CIB,
SV1DPI, SV1CQN.
Ο Δημήτρης SV1CIB
συμμετείχε ως SZ1A
στην
κατηγορία
SO20m-HP στο CQ
WPX
RTTY
το
περασμένο
Σαββατοκύριακο.
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Μετά από πολύ καιρό ενεργοποιήθηκε και πάλι ο σταθμός. Δυστυχώς σε κατηγορία
ενός χειριστή, λόγω covid. Επίσης ο Δημήτρης είχε την κεραία μονίμως στραμμένη
στο Βορά αφού ο ρότορας δε λειτουργούσε λόγω των αλλαγών. Ως εκ τούτου η
συμμετοχή του δεν ήταν ιδιαίτερα σοβαρή και περισσότερο είχε δοκιμαστικό
χαρακτήρα για μερικά νέα πράγματα στο σταθμό, όπως το νέο antenna panel.
Τοποθετήσαμε πρόχειρα τον MOAS II Controller προκειμένου να τον δοκιμάσουμε
σε συνθήκες contest.
Ο SV1DPI δοκίμασε την παρεμβολή στον Inband σταθμό από την κεραία των 20μ
λόγω της νέας θέσης της. Η παρεμβολή είναι μηδενική στο Kenwood 850 στα 20μ
περισσότερο από 10KHz παρακάτω και 10KHz παραπάνω από τη συχνότητα
εκπομπής στο RTTY. Κοντύτερα από 10KHz και όσο πιο κοντά τόσο περισσότερο
φιμώνεται ο δέκτης. Τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά.
Ο SV6JHA μας έκανε δώρο έναν ΗΥ dual core με 4Gb μνήμη και κάρτα γραφικών.
Βάλαμε έναν δίσκο SSD που είχαμε στο φορητό και εγκαταστήσαμε τα windows και
προγράμματα. Δεν τελειώσαμε αλλά έγινε αρκετή δουλειά. Το έχουμε εγκαταστήσει
με την οθόνη που μας είχε δώσει ο SV1CQN στο σταθμό 3.
18/2/2021 Στείλαμε τα χρήματα στην ΟΜ-Power και στον DD2CW για την αγορά
ενός μεταχειρισμένου ενισχυτή, ΟΜ2000HF, ίδιου με αυτόν που έχουμε ήδη,
ελεγμένου και εγγυημένου από το εργοστάσιο. Μαζί ο Jef DD2CW και στη μνήμη
του φίλου του ON6UQ, μας δώρισε ένα Yaesu MarkV field κι ένα Microkeyer II. To
Microkeyer ΙΙ έφτασε μάλιστα σήμερα. Όλα μαζί με τα τραπεζικά έξοδα, κόστισαν
1800€ που μαζέψαμε από έρανο μεταξύ μελών και φίλων. Περίσσεψαν 128€ που
θα δοθούν στο σύλλογο για να καλύψει μέρος ή και ολόκληρη την επισκευήαναβάθμιση του Yaesu ft990 από τον SV8YM.
19/2/2021 Η ΟΜ-Power μας ειδοποίησε μέσω email, ότι τα χρήματα
παρελήφθησαν και ο ενισχυτής μαζί με τον πομποδέκτη MarkV field είναι έτοιμα
για αποστολή. Αναμένεται να αποσταλούν την προσεχή Δευτέρα 22/2/2021.
20-22/2/2021 Οι SV1CQK, SV1CIB από το μεσημέρι της Παρασκευής. Επίσκεψη το
απόγευμα του Σαββάτου ο SV1HKZ. Οι SV1DPI, SV1HKH την Κυριακή το πρωί και
από το μεσημέρι και μετά έμεινε μόνο ο SV1CQK. Τοποθετήθηκε καλώδιο στο
ρότορα τους 3ου πύργου της 20μετρικής και πλέον μπορεί και γυρίζει. Θέλει λίγη
δουλίτσα ακόμη να τακτοποιηθεί η ένωση των καλωδίων, να κοπεί το
περισσευούμενο, κλπ. Επίσης το δίπολο των 160μ που ήταν πρόχειρα
τοποθετημένο, επανατοποθετήθηκε στον 3ο πύργο στα 15μ ύψος. Τοποθετήσαμε
μόνιμα πλέον το MOAS ΙΙ controller και τακτοποιήσαμε τα καλώδιά του. Ο
υπολογιστής του SV6JΗΑ δε μπόρεσε να κάνει update και τον πήραμε για
επανεγκατάσταση. Επίσης διαπιστώσαμε ότι το MK2 που μας δώρισε ο DD2CW, έχει
χαλασμένο το διακόπτη ON/OFF. Στη θέση του έχει ένα καλώδιο για τροφοδοσία.
Σκοπεύουμε να βάλουμε ίδιο με τον αρχικό διακόπτη και να αποκατασταθεί στην
αρχική του κατάσταση. Επίσης έγινε λίγη δουλίτσα στους υπολογιστές του σταθμού
και στη συγγραφή οδηγιών για τη χρήση του σταθμού με τα νέα δεδομένα.
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22/01/2021 Ο ενισχυτής έφυγε από την ΟΜ με τη Dachser logistic. Αριθμός
αποστολής για παρακολούθηση 00340258761837484358 στη διεύθυνση
https://elogistics.dachser.com/
27-28/2/2021 Ο SV1DPI το πρωί του Σαββάτου και της Κυριακής, Ο SV1CQK το
μεσημέρι του Σαββάτου ως Δευτέρα πρωί, ο SV1CQN το απόγευμα του Σαββάτου
ως Κυριακή πρωί και ο SV1CIB το μεσημέρι του Σαββάτου ως Κυριακή απόγευμα.
Επισκευάστηκε ο διακόπτης από το ΜΚ2 που μας δώρισε ο Jef DD2CW, που ήταν
χαλασμένος. Αφαιρέθηκε το
καλώδιο
που
είχε
για
τροφοδοσία και προστέθηκε
βίδα με παξιμάδι γείωσης.
Αποκαταστάθηκε στην αρχική
του μορφή.
Τοποθετήθηκαν ράφια στο
shack με μελαμίνες που είχαν
περισσέψει.
Μας πήρε πολύ χρόνο να συνδέσουμε το ρότορα της Hygain που έχουμε στον πύργο
Νο2 στην κεραία των 15μ στο interface του Arduino. Τελικά συνδέθηκε και
λειτουργεί μια χαρά. Είχαμε τα εξής προβλήματα: πρώτα απ’ όλα τα χρώματα του
καλωδίου έχουν ως εξής και
συνδέθηκαν στα αντίστοιχα
νούμερα που φαίνονται. Τα
δύο καλώδια του φρένου
(Brake) τα πήραμε εσωτερικά.
Δυστυχώς
κάποια
στιγμή
πατήθηκε κατά λάθος το
κουμπί του calibration και ό
ρότορας δεν έδειχνε που είναι
η κεραία. Χάσαμε αρκετή ώρα

να ψάχνουμε το πρόβλημα, ώσπου κάποια στιγμή
καταλάβαμε το λάθος μας: Όταν είναι πατημένο
το calibration ο ρότορας δείχνει μόνιμα τέρμα
δεξιά!
Το δεύτερο πρόβλημα ήταν ότι έπρεπε να
φτιαχτεί ένας τρόπος να αποσυνδέεται ο
ρότορας. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήσαμε
κλέμενς που είχαμε πρόχειρα.
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Τρίτον: Ο ρότορας αυτός βγάζει για την ένδειξη 0-13V. Ο arduino όμως διαβάζει από
0-5V. Έτσι τοποθετήσαμε μια μεταβλητή αντίσταση 1KΩ μέσα στο arduino και το
ρυθμίσαμε να διαβάζει μέγιστη τάση 5V.
Μετά απ’ όλα αυτά ο ρότορας λάμβανε κανονικά εντολές να γυρίσει δεξιά,
αριστερά και παράλληλα να ανοίξει και κλείσει το φρένο. Διάβαζε κανονικά το πού
είναι όταν ήταν σε στάση αλλά όχι όταν η κεραία κινούνταν! Για να λυθεί αυτό το
πρόβλημα βάλαμε έναν πυκνωτή στην ένδειξη ως προς γη αρχικώς 470μF/16V Το
πρόβλημα σταμάτησε αλλά η κίνηση της ηλεκτρονικής βελόνας δεν ήταν τέλεια και
στη συνέχεια βάλαμε 1000μF/16V. Μας παίδεψε αρκετά αυτό για να βρούμε τη
λύση (τα εύσημα στο Θανάση SV1CQK).
Διαπιστώθηκε ότι η αντηρίδα του 2ου πύργου (της 15άρας) είχε λυθεί. Προφανώς
αυτό συνέβη κατά τις εργασίες καθαρισμού του διπλανού χωραφιού. Την
ξαναδέσαμε. Καλό είναι να βρούμε μια λύση που δεν θα έχει αυτόν τον κίνδυνο.
Το απόγευμα της Κυριακής διακόπηκε το ρεύμα. Ήρθε ξανά μετά από λίγη ώρα
εκτός μίας φάσης. Ανακαλύψαμε ότι ο γενικός διακόπτης έχει πρόβλημα, διακόπτει
τη μία φάση (συναγερμός, server κ.α.) και πρέπει να τον αλλάξουμε. Ήταν
μεταχειρισμένος.
6-7/3/2021 Πρώτη Κυριακή των Αποκριών. Η καραντίνα για τον κορωνοϊό
συνεχίζεται. Ο SV1CQK από το Σάββατο και ο SV1DPI το πρωινό της Κυριακής.
Τοποθετήσαμε τον υπολογιστή, τους ρότορες, το interface και το ΜΟAS στην τελική
τους θέση. Δεν τα δοκιμάσαμε λόγω χρόνου. Θα γίνει την επόμενη φορά.
Επίσης αγοράσαμε και τοποθετήσαμε μια βάση για τις 3 οθόνες στον 1ο πάγκο.
Έτσι μπορούμε να αφαιρέσουμε το ράφι που είχαμε και να κερδίσουμε χώρο στον
πάγκο ενώ όλη η εγκατάσταση θα είναι πιο τακτοποιημένη. Μας πήρε πολύ χρόνο
γιατί οι δύο 22άρες οθόνες του 1ου σταθμού δεν είχαν τρύπες για κρέμασμα και τις
ανοίξαμε για να μπορέσουμε να τις ετοιμάσουμε και να τις βάλουμε.
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12/3/2021 O ενισχυτής (ΟΜ 2000HF) και το ράδιο (Yaesu MkVfield) έφτασαν στο
Αγρίνιο. Μαζί δυο t-shirts και δύο καπελάκια από την OM-Power.

Εικόνα 1 Yaesu MkV field από Jef DD2CW SN: 5K340021

Εικόνα 2 OM 2000HF SN:1308
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13-16/3/2021 Τριήμερο Αποκριών και Καθαρής
Δευτέρας. Η καραντίνα συνεχίζεται. Ο SV1DPI τα
πρωινά Σαββάτου και Κυριακής, οι SV1CQK, SV1CIB
από το μεσημέρι του Σαββάτου και ο SV1HKH την
Κυριακή το μεσημέρι.
Εγκαταστήσαμε βάση για τις οθόνες και στο 2ο
πάγκο. Πάνω μπήκαν οι 3 οθόνες που διαθέτει ο
2ος πάγκος (σταθμοί 3 και 4).
Εγκαταστάθηκε στο σταθμό 3, το MarkV field του
Jef και ο καινούριος ενισχυτής ΟΜ2000HF. Μαζί
τους και το Microham mkII. Έγινε update στο
firmware και σεταρίστηκε το MKII. Υπάρχουν ακόμη
μικροπράγματα να γίνουν στο σταθμό.

Εικόνα 3 Σταθμός 3 ON6UQ
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Κατεβάσαμε τον υπολογιστή του σταθμού
7 που δεν άνοιγε όταν τον τοποθετήσαμε.
Δούλεψε
κανονικά
κάτω
και
ξανατοποθετήθηκε. Δούλεψε κανονικά αν
και την Κυριακή το μεσημέρι πάλι έκανε
κόλπα και δεν άνοιγε.

Κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν τα
καλώδια για το interlock και στα 3 Yaesu
mkV. Παράλληλα τοποθετήθηκαν κανάλια
ώστε να μπουν όλα τα καλώδια ελέγχου.
Έτσι υπάρχουν 3 κανάλια πλέον: ένα για
τα ισχυρά ρεύματα, ένα για τα Ethernet κι
ένα για τα υπόλοιπα (interlock, ptt για
MOAS, κλπ).
Επισκευάστηκε η μία πολυθρόνα του
shack που ήταν μισοσπασμένη.
Ο SV1HKH ως SX200HKH δοκίμασε για ώρα
το σταθμό με το νέο setup. O σταθμός 3
είχε βόμβο, ο σταθμός 1 ήταν οκ.
Καθαρίστηκε από άλατα και συντηρήθηκε
η Cushcraft 40-2CD (2el για τα 40μ) που
μας δώρισε ο SV1RLC για να
αντικαταστήσουμε τη χαλασμένη από τον
Ηφαιστίωνα, δικιά μας.
Ο SV8YM μας τηλεφώνησε ότι το ft990
είναι έτοιμο. Μας εξέφρασε το θαυμασμό
του για τη δουλειά του Πάολο.
Εγκατέστησε το interface του Πάολο, έκανε
alignment ξανά στο antenna tuner που
ήταν πειραγμένο και επιδιόρθωσε τον
ανεμιστήρα που έκανε θόρυβο. Επίσης
καθάρισε τα ποτενσιόμετρα και μας είπε
ότι το ράδιο είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ανυπομονούμε να το λάβουμε και να
το τοποθετήσουμε στον inband σταθμό.
Χάλασε το router της Draytec που είχαμε στο καθιστικό. Έπαιζε το ρόλο του
Ethernet switch και της διανομής του ασύρματου internet στο χώρο του σταθμού.
Τοποθετήσαμε στη θέση του το Cisco Ethernet switch. Πλέον δεν διανέμουμε
ασύρματα το internet που παίρνουμε από τον πατέρα του SV1HKH στο σταθμό αλλά
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μόνο το Δημοτικό internet που λειτουργεί πλέον πιο αξιόπιστα. Ίσως είναι και
καλύτερα ώστε να είναι ξεχωριστό για το σταθμό και ξεχωριστό για τους χειριστές.
18/03/2021 Το FT-990 έφυγε από τη Ζάκυνθο με προορισμό το Αγρίνιο
20-22/03/2021 Ο SV1CQK από το
μεσημέρι του Σαββάτου και ο
SV1DPI την Κυριακή το πρωί.
Ο ΗΥ του σταθμού 7 δεν έπαιρνε
πάντα μπροστά με την παροχή
ρεύματος, όπως τον είχαμε
ρυθμίσει.
Ανεξήγητα
γιατί.
Πιθανολογούμε ότι αιτία μπορεί να
είναι το πολύπριζο προστασίας που
τυχόν κόβει τις αιχμές. Τελικά τον
βγάλαμε και τον ξαναβάλαμε,
αφού ρυθμίσαμε να ανοίγει
κανονικά. Τραβήξαμε όμως ένα
καλώδιο και το δώσαμε στο
μπουτόν που είχε ο ηλεκτρικός
πίνακας, ένα για το power on κι ένα
για το reset. Έτσι πλέον ο ΗΥ

ανοίγει από κάτω πατώντας το πράσινο
μπουτόν του πίνακα.
Αλλάξαμε όλα τα usb καλώδια (των ροτόρων
και των microham) με νέα μπλενταρισμένα.
Τοποθετήθηκε νέο ρούτερ στο καθιστικό για
να μοιράζει ασύρματα ίντερνετ.
Τοποθετήθηκε VGA splitter για να
μοιράζουμε την τηλεόραση του shack
στους 2 υπολογιστές: τον ΗΥ του
σταθμού 7 και τον ΗΥ του Hamclock.
Τοποθετήσαμε ξανά το ρολόι στη
μπάρα.
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Το Σάββατο 20/3 η σχολή οδηγών Δίπλας Καραμπέκιος μας δώρισε διάφορα
πράγματα που δε χρειάζονταν. Δεν τα μεταφέραμε ακόμη όλα στο σταθμό. Μεταξύ
άλλων: έναν καναπέ (αρκετά φθαρμένος) με δύο πολυθρόνες (σε καλή κατάσταση),
μία καρέκλα με ρόδες (θέλει επιδιόρθωση το ύφασμα), φωτιστικά φθορισμού με
λάμπες, πλαστικά συρτάρια, δύο τραπέζια με μάρμαρο, δύο περσίδες, κλπ. Οι 2
περσίδες που πήραμε, αφού καθαρίστηκαν, τοποθετήθηκαν στα πίσω παράθυρα
του κοιτώνα ώστε να επιτυγχάνουμε μεγαλύτερη συσκότιση.

22/03/2021
Ο
Γιώργος
Κρικώνης και ο SV1DPI στο
σταθμό. Ο Γιώργος μας
βοήθησε να μεταφέρουμε τα
πράγματα που μας δώρισε η
σχολή
οδηγών
ΔίπλαςΚαραμπέκιος στο σταθμό.
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26/03/2021 Έφθασε και παραλήφθηκε το FT990 που μας είχε στείλει ο SV8YM από
τη Ζάκυνθο.
26/03/2021-29/03/2021 Ο SV1CQK
από την Παρασκευή. Ο SV1DPI το
Σάββατο το πρωί. Ο SV1HKZ το
Σάββατο. O SV1CIB από το Σάββατο.
Ο SV1KYX λίγο το Σάββατο και την
Κυριακή το πρωί. Ο SV1HKH την
Κυριακή το πρωί.
Σκάψαμε τρύπες για αντηρίδες, για
τα λιγούστρα και για δυο λεμονιές, με ένα σκαπτικό που έφερε ο SV1HKZ.
Φυτεύτηκε μια λεμονιά που έφερε ο SV1CIB.
Εδώ και δυο εβδομάδες το red pitaya, το sdr μας
δεν ακούει καλά. Για το σκοπό αυτό έγινε
έλεγχος της A3S και των καθόδων σύνδεσης.
Ήταν όλα καλά. Επίσης ανοίξαμε και
καθαρίστηκε μέσα. Είχε πολύ σκόνη. Έγιναν
διάφορες δοκιμές. Δυστυχώς δε φαίνεται να
έφταιγε κάτι από αυτά. Ελπίζουμε να φταίει ο
προενισχυτής του SV1AFN και όχι το πανάκριβο
SDR.
Ο SV1KYX έβαλε κάποιες λαμαρίνες στη σύνδεση
της σκεπής ώστε να αποκλείσει μικροδιαρροές
που
υπήρχαν
σε
περίπτωση
ισχυρής
βροχόπτωσης και δυνατού ανέμου.
Συναρμολογήθηκε η yagi των 40μ. Προσωρινά στο έδαφος. Έχει λίγη δουλίτσα
ακόμη αφού πρέπει να βάλουμε το BalUn (είχε φτιάξει ένα ο SV1ELF) και είπαμε να
της βάλουμε και αντηρίδες στα στοιχεία για ενίσχυση.
Ανοίξαμε το ft990
και το συνδέσαμε.
Δουλεύει
τέλεια.
Υπενθυμίζουμε ότι
κυρίως θέλαμε να
εγκαταστήσουμε το
interface
Teensy
που έφτιαξε ο
Πάολο
και
υποκαθιστά το cat
control (τον έλεγχο
από υπολογιστή).
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Σύμφωνα με τον Τάσο SV8YM, ο οποίος πρόσφερε αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του,
έγιναν οι εργασίες:
3-4/4/2021 Ο SV1CQK από το Σάββατο, o SV1CQN το απόγευμα του Σαββάτου και ο
SV1DPI την Κυριακή το πρωί.






Φυτεύτηκαν λιγούστρα και δεντρολίβανα στις τρύπες που είχε ανοίξει ο
SV1HKZ.
Ο SV1ELF έφτιαξε δύο front end protector για τα δύο καινούρια μηχανήματα.
Επισκευάσαμε τελικά το redpitaya! Εκτός από το τροφοδοτικό του προενισχυτή
και του ανεμιστήρα που βρέθηκε να υπολειτουργεί, ανακαλύψαμε ότι είχε
κοπεί η σύνδεση του πάνελ στη σύνδεση του sdr με την a3s. Σε έλεγχο που έγινε
βρήκαμε κι άλλη σύνδεση στο panel κεραιών χαλασμένη, κάτι που μας οδηγεί
να πρέπει να ελέγξουμε ξανά τις συνδέσεις αυτές.
Τέλος μπήκε αλυσίδα στην είσοδο αντί για τη μπάρα ώστε να οριοθετείται ο
χώρος και να φαίνεται ότι το ρολόι της ΔΕΗ είναι στο όριο του οικοπέδου, αφού
η ΔΕΗ διαμαρτυρήθηκε σχετικά.

10-12/4/2021 Ο SV1CQK από το Σάββατο και ο SV1DPI το πρωινό της Κυριακής.
Τεμπελιά... Πήραμε βίντεο (κακό) και φωτογραφίες από το shack. Περιποίηση των
φυτεμένων φυτών. Μετακίνηση της κάμερας του shack.

17-19/4/2021 Ο SV1CQK στο σταθμό.
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24-26/4/2021 Κυριακή των Βαΐων. Ο SV1CQK στο σταθμό. Την Κυριακή το πρωί ο
SV1DPI και οι SV1CQG, Νίκος Φράγκος. Αλλάχτηκαν οι γενικές ασφάλειες του
πίνακα με καινούριες. Οι παλιές ήταν μεταχειρισμένες και είχαν προβλήματα.
Μερική τακτοποίηση πολύπριζων γύρω από τον πίνακα και σύνδεση του ενός Front
end protector στο σταθμό 3. Σχέδια για το πώς να τακτοποιήσουμε τα καλώδια.
26/4/2021 Παραγγείλαμε κλειδιά CW από τον CT1ILT (CR6K). Είναι φτιαγμένα με 3d
printer. Ο Felipe μας έκανε το ένα κλειδί δώρο. Έτσι μας κόστισαν συνολικά, μαζί με
τα μεταφορικά 117,90€. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων (100€) κάλυψε ο
SV1BJW.

30/4-2/5/2021 Μεγάλη Παρασκευή ως Κυριακή του Πάσχα. Ο SV1CQK από το
απόγευμα της Μ. Παρασκευής και ο SV1CIB από το πρωί του Μ. Σαββάτου. Έψησαν
αρνί και πέρασαν το Πάσχα στο σταθμό!
4-5/5/2021 Αργία Πρωτομαγιάς. Οι SV1CQK,
SV1CQG και Νίκος Φράγκος στο σταθμό. Ο
Νίκος μας έκανε δώρο 2 πολυθρόνες κρεβάτι,
κι ένα μεγάλο πανί, ανεβάζοντας τη
δυναμικότητα φιλοξενίας για ύπνο του
σταθμού σε 15 άτομα πλέον: 10 στον κοιτώνα
(με το ράντσο) και 5 στο καθιστικό (οι δύο
νέες πολυθρόνες, ένας καναπές του SV1UK,
ένας του SV1CIB και μία πολυθρόνα ακόμη
(του SV1CQK).
8-9/5/2021 O SV1CQK από το Σάββατο ως τη
Δευτέρα το πρωί. Οι SV1CQG και Νίκος
Φράγκος το Σάββατο το απόγευμα. Οι
SV1HKZ, SV1DPI την Κυριακή το πρωί. Φύσαγε
δυνατός αέρας και δεν έγιναν εργασίες. Μόνο
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η λάμπα του προαυλίου αλλάχθηκε διότι είχε καεί.
15-17/5/2021 Ο SV1CQK από το Σάββατο. Την Κυριακή το πρωί οι SV1DPI και
SV1HKH. Βάλαμε μερικούς κονέκτορες που έλειπαν (πήραμε και 5μ RG400) για
αντικατάσταση παλιού ομοαξονικού. Προσπαθήσαμε να συντονίσουμε επιτέλους
την κεραία της Prosistel. Η κεραία μέχρι τώρα ήταν σχετικά καλή στα 20 και 40 αλλά
εκτός στα 10, 15 και 80μ. Ταλαιπωρηθήκαμε κάνα τρίωρο, τη συντονίσαμε τέλεια
(!?) αλλά μόλις τεντώσαμε τα ράντιαλς, τη χάσαμε…. Στα 80μ πήγε στο 3740 από το
3525, στα 40μ έμεινε στο 7100, στα 20μ ανέβηκε στο 14330, στα 15μ ανέβηκε λίγο
στο 21250 (από το 21200) και στα 10μ έμεινε εκεί που ήταν (στο 28200). Έτσι πρέπει
την επόμενη φορά να την κοντύνουμε μία τρύπα στα 20μ, λογικά έτσι θα έρθει πιο
χαμηλά και στα 40μ και θα ισορροπήσει και στα 15μ. Επίσης θα χρειαστεί να
βάλουμε το
χατ στα 80μ
που
το
βγάλαμε!.
Γενικώς
ταλαιπωρία.
Έτσι
θα
παίξουμε
τουλάχιστον
στο CQ WPX
CW (για τα
40μ
δεν
έχουμε άλλη
κεραία).
Η
όλη κατάσταση όμως και ο επηρεασμός του συντονισμού από τα ράντιαλς,
μαρτυράει ότι θα χρειαστεί μελλοντικά κι άλλα ράντιαλς να μπουν και εκ νέου
συντονισμός. Πάντως η κεραία με τα μέχρι τώρα δεδομένα, εντυπωσιάζει για
κάθετη….
21/5/2021
Παραλάβαμε
επιτέλους τα κλειδιά
CW από τον CT1ILT.
22-23/5/2021
O
SV1CQK
από
το
Σάββατο στο σταθμό.
Το πρωί της Κυριακής
οι SV1NMU, SV1CQR,
SV1CQG,
SV1DPI,
Νίκος Φράγκος και
Δημήτρης Προβίδας
(1η φορά). Ο Νίκος μας
έφερε αρκετά μέτρα λάστιχο άρδευσης (χρησιμοποιημένο αλλά σε καλή
κατάσταση). Επίσης νερά, παγίδες για μύγες, κλπ. Φτιάξαμε καλώδια για να
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συνδέουμε τα κλειδιά CW με το ράδιο. Δυστυχώς το καλώδιο που είχαμε ήταν
Κινεζιά σκέτη και δεν κόλλαγε καλά. Έτσι δυο ακόμη καλώδια RCA σε RCA για τον
έλεγχο του PTT από το MOAS πήρε να τα φτιάξει ο SV1CQK. Δυστυχώς πιαστήκαμε
στην κουβέντα και δεν κάναμε άλλες δουλειές και κυρίως να συντονίσουμε την
κάθετη κεραία της Prosistel.
26/5/2021 Ο SV1DPI με δύο καθαρίστριες πήγαν το απόγευμα στο σταθμό κι έγινε
γενική καθαριότητα. Παράλληλα ήρθε και ο SY1BCS και τοποθέτησε ένα σκοινί στον
αλουμινένιο πύργο, προκειμένου να εγκαταστήσουμε προσωρινά ένα δίπολο για τα
40μ για το contest.
28-31/5/2021 CQ WPX CW. Σαββατοκύριακο συμμετοχής στο διαγωνισμό. Λόγω της
πανδημίας, ζητήσαμε όλοι οι συμμετέχοντες να έχουν αρνητικό self test, και να
είναι τουλάχιστον μερικώς (με μία δόση) εμβολιασμένοι.
Από την Παρασκευή ήρθαν
οι SV1DPI, SV1BJW, SV1DKD
(με τον κουμπάρο του
Μάκη), SV1DPJ και SV1CIB.
To Σάββατο ο SV1CQK και το
απόγευμα του Σαββάτου ο
SV1CQG.
Δυστυχώς αυτή τη φορά δεν
ήταν όλα έτοιμα. Έτσι
εγκαταστήσαμε ένα δίπολο
για τα 40μ στον αλουμινένιο πύργο. Συντονίσαμε στο cw το δίπολο για τα 80μ
επίσης. Το δίπολο για τα 160μ είναι συντονισμένο χαμηλά. Στην ουσία μέχρι το
1811 μπορείς να παίξεις. Δεν υπήρχε χρόνος για περισσότερα.
Συμμετείχαμε στην κατηγορία MS HP. Κάναμε 3076 QSOs κι ένα αξιοπρεπές σκορ.
Είναι το 4ο καλύτερό μας στην κατηγορία. Στην ουσία τρέξαμε μ’ ένα ράδιο, χωρίς
multiplier σταθμό. Αναλυτικά στατιστικά της συμμετοχής μας:
https://www.qsl.net/sz1a/sh5/2021/2021_cq-wpx-cw_sz1a/index.htm
Όπως είπαμε, πολλά πράγματα ανασχεδιάστηκαν στο σταθμό. Έτσι ήταν λογικό και
αναμένονταν να βρούμε προβλήματα και λάθη. Αναλυτικά τι παρατηρήθηκε (μαζί
και τα καλά):




Δε δούλευε το interlock και ως εκ τούτου δε μπορούσαμε να λειτουργήσουμε
τους άλλους δυο σταθμούς. Προφανώς λόγω των καλωδίων των yaesu. Κάτι δεν
έγινε σωστά. Ανίχνευε ότι το ράδιο εκπέμπει αλλά δεν έκοβε το ράδιο που δε
δούλευε.
Το interface των ροτόρων ήταν μεγάλη ευκολία. Δούλεψε γενικώς καλά. Όμως
κάποιες φορές αρεφιάστηκε ιδιαίτερα όταν έστριβαν οι κεραίες προς το shack.
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Επίσης παρατηρήθηκε κάποιες φορές να ξεπερνάει τις μοίρες που έπρεπε να
σταματήσει.
Το MOAS και οι διακόπτες έπαιξαν καλά. 2-3 φορές κόλλησε. Τη μία σίγουρα
από RF, αφού έχασε την com. Όλες τις φορές χρειάστηκε επανεκκίνηση του ΗΥ.
Ο ΗΥ δεν τραβάει ζόρι και δουλεύει στο ρελαντί.
Πρέπει επιτέλους να φτιάξουμε τη γείωσή μας. Στην ουσία δουλεύουν όλα
χωρίς RF γείωση. Ίσως πολλά από τα αναφερθέντα προβλήματα διορθωθούν
μόνο με τη γείωση.
Τα κλειδιά που πήραμε έπαιξαν καλά και είναι πολύ ικανοποιητικά για το
σταθμό και για τη δουλειά που τα θέλουμε. Ίσως να προσθέσουμε ένα
μαγνητάκι νεοδμίου ακόμη για καλύτερη στήριξη.
Το δίπολο των 160μ είναι συντονισμένο χαμηλότερα από τη μπάντα και πρέπει
να τοποθετηθεί πάλι ψηλά στον πύργο.
Το δίπολο των 40μ λειτούργησε άριστα. Οπωσδήποτε με τη yagi είναι καλύτερα
αλλά κι από την
άλλη το ότι δε
χρειάζεται να
στρίβεις για
να ακούσει
κάποιον είναι
βολικό!
Η κεραία των
20μ
στην
καινούρια της
θέση
(στον
πύργο 3) και
χωρίς να είναι
στα 23μ αλλά
στα
16μ
περίπου,
ήταν
πολύ
καλύτερη σε
σχέση με την
παλιά
της
θέση.
Εντυπωσιακή αλλαγή που εντοπίζεται αφενός στη νέα θέση και αφετέρου στην
τοποθέτηση του BalUn και ίσως στην απουσία του διπόλου των 80μ από κοντά
της.
Είχαμε θόρυβο! Μέχρι τώρα δεν είχαμε τέτοια προβλήματα, όμως αυτή τη φορά
είχαμε ένα θόρυβο ηλεκτρικό στα 20, 80, 160 και 10μ ιδιαίτερα. Δεν ξέρουμε
από πού προέρχεται αλλά πρέπει να το βρούμε. Η διεύθυνσή του είναι προς
Αμερική (το σπίτι γειτονικά στο σταθμό ή τα φωτοβολταϊκά ή κάποια λάμπα led
του δήμου;
To πάνελ κεραιών δε δουλεύει αξιόπιστα. Βρήκαμε πάλι χαλασμένη μια θέση
πριν το contest. Πρέπει να επανασχεδιάσουμε το συγκεκριμένο εξάρτημα.
Άσχετο με το contest αλλά ο server χάλασε! Δυο ανεμιστηράκια χάλασαν και μια
μνήμη. Έτσι δε θα έχουμε skimmer για λίγο καιρό.
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Επίσης άσχετο αλλά μάλλον τρύπησε ο θερμοσίφωνας (τρέχει). Ευτυχώς έχουμε
backup!
Ο SV1ELF μας δώρισε έναν διπύρηνο υπολογιστή και o SV1DPJ ένα P4
υπολογιστή.
Η ομάδα ήταν άπαιχτη! Ο SV1BJW είναι μια ομάδα μόνος του. Μην ξεχνάμε ότι
είναι ο μόνος active contester που έχουμε!
Το τριφασικό επίσης όνειρο.
2/6/2021 Γράφημα εξέλιξης των QSOs στην μπάντα των 40μ στο CQ WPX CW. Σε
κάθε περίπτωση έχει μεγαλύτερη ίσως αξία και ο χρόνος που μείναμε κάθε
φορά στα 40μ κλπ σε κάθε μπάντα….
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3/6/2021 Με τη βοήθεια των JH1AJT (365€), του SV1DKD (300€), του SV4QNP
(50€) και ενός
ακόμη (22€) που
θέλει
να
διατηρήσει
την
ανωνυμία
του,
παραγγείλαμε τρία
Bandpass φίλτρα
High Power για τα
20, 40 και 80μ. Τα
φίλτρα
που
επιλέξαμε
είναι
από το Low Band
Systems (LBS) και
είναι
η
σειρά
contest
series
perfobox με το
ανεμιστηράκι. Το
συνολικό κόστος με την έκπτωση που μας έκανε η LBS ήταν 737€.
Αναμένεται να τα παραλάβουμε σε δύο περίπου μήνες.
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4/6/2021 Ο SV1BJW μας
έστειλε μια σφεντόνα, πετονιά
και βαρίδια, για να βάζουμε τις
συρμάτινες
κεραίες
μας
εύκολα!
4-7/6/2021
Ο
SV1CQK
Παρασκευή βράδυ με Δευτέρα
πρωί. Ο SV1CIB Σάββατο βράδυ
με Κυριακή μεσημέρι. Ο
SV1CQN Σάββατο απόγευμα με
Κυριακή νωρίς το πρωί. Οι
SV1DPI, SV1CQR την Κυριακή το
πρωί.









Τακτοποιήθηκαν
τα
καλώδια περί του ρούτερ
στο καθιστικό.
Βρέθηκε ο ενισχυτής
τηλεόρασης
και
ο
αποκωδικοποιητής των
δορυφορικών
χαλασμένος (να ήταν ο
ηλεκτρικός θόρυβος από
αυτό;). Ίσως από τη
διακοπή ρεύματος της
προηγούμενης Κυριακής που
χάλασε και ο server.
Βρέθηκε γιατί δε δούλευε το
interlock! Πίσω από της 9πινες
θύρες υπάρχει ένα jumper σε
κάθε μία. Για Yaesu και Elecraft
πρέπει το jumper να βγει.
Αντίθετα για Kenwood, Icom
χρειάζεται!
Δυστυχώς
δεν
αναφέρεται στο manual. Έτσι
αφαιρέσαμε τα jumper στις
θύρες 1, 2 και 4 και τα’
αφήσαμε στις άλλες δύο.
Βάλαμε τα rca ώστε ανιχνεύει
το ptt το MOAS και να μην
αλλάζουν οι κεραίες την ώρα
που «πατάει» κάποιο ράδιο.
Δεν το δοκιμάσαμε.
Δουλέψαμε
αρκετά
στο
σετάρισμα του N1MM+ στους σταθμούς 1, 2, 3 και 7. Οι ρότορες
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δουλεύουν μια χαρά και το MOAS το ίδιο. Δε σετάραμε την αλλαγή
κεραιών μέσα από το πρόγραμμα.
Βάλαμε τα ίδια settings στα MarkV στους σταθμούς 1 και 3.

12-14/06/2021 Ο SV1CQK το μεσημέρι του Σαββάτου ως τη Δευτέρα το πρωί. Ο
SV1CIB βράδυ Σαββάτου ως βράδυ Κυριακής. Ο SV1DPI το απόγευμα της Κυριακής.
Ο SV1HKH επίσκεψη την Κυριακή το μεσημέρι.







Τοποθετήθηκε ένα μεγάλο μέρος από τις σωλήνες για το πότισμα των φυτών
μας. Επίσης ο SV1DPI δώρισε μια ηλεκτροβαλβίδα για αυτόματο πότισμα. Τις
σωλήνες μας είχε δωρίσει ο Ν. Φράγκος
Τοποθετήθηκε το BalUn (κατασκευής SV1ELF) στη 40άρα Yagi. Όπως φαίνεται
στη φωτογραφία θα είναι το κάτω μέρος. Επειδή κάποιες φορές υπήρχε
αστοχία στη σύνδεση του καλωδίου στο αλουμίνιο, μπήκε πολυμεριζόμενη
κόλλα.
Ελέγχθηκε για 2η φορά ο ηλεκτρικός θόρυβος. Είχαν ανάψει οι Led λάμπες του
Δημοτικού φωτισμού. Με το άναμμα δεν υπήρχε θόρυβος από τα 80 και πάνω.
Δυστυχώς δεν δοκιμάσαμε πριν. Στα 160μ όμως υπήρχε 9+20. Μετά από μισή
ώρα περίπου παρατηρήθηκε λίγος θόρυβος και στα 80μ. Από τα 40μ και πάνω
ήταν καθαρά.
Ζητήσαμε προσφορά για την ασφάλιση του
σταθμού (αστική ευθύνη, πυρός, κλπ.)

16/6/2021 O A92AA τουιτάρει το ότι πήρε το βραβείο
6QSOS with SZ1A και δηλώνει περήφανος!
21/6/2021 Ο SV1CQK από το μεσημέρι του Σαββάτου
ως την Τρίτη το πρωί (τριήμερο Αγίου Πνεύματος), ο
SV1DPI την Κυριακή και τη Δευτέρα, ο SV1CIB από την
Κυριακή ως τη Δευτέρα, ο SV1CQG και Νίκος Φράγκος
επίσκεψη το πρωί της Κυριακής και ο SV1HKZ το
μεσημέρι της Δευτέρας.






Ολοκληρώθηκε το αυτόματο πότισμα.
Ανοίξαμε τις τρύπες για να μπουν οι γειώσεις
δίπλα στο shack.
Προσπάθεια ανίχνευσης θορύβου στα 160μ και
πάλι ανεπιτυχής.
Σχέδια για αναμόρφωση του τρόπου εισόδου κεραιών, κλπ στο shack,
μελέτη του Wifi ώστε να το πάμε στα 5GHz. O SV1CQK δώρισε ένα Ubiquity
Litebeam 5AC 23 στα 5GHz. Ίσως αν πάρουμε ένα ακόμη να μπορέσουμε να
στήσουμε το δίκτυο στα 5GHz.

25-28/6/2021 Ο SV1CQK από το βράδυ της Παρασκευής ως την Δευτέρα το πρωί, ο
SV1DPI την Κυριακή το πρωί, ο SV1CIB από την Κυριακή ως τη Δευτέρα, ο SV1CQG
την Κυριακή και επίσκεψη το πρωί της Κυριακής ο SV1CQT με τη γυναίκα του και το
απόγευμα της Κυριακής ο SV1HKR.
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Κάναμε τεστ με μπαταρία στο 850sat, απ’ ευθείας σύνδεση με το δίπολο των
160μ, κλειστό το γενικό του ρεύματος και μέρα. Μάλιστα έλειπε και ο γείτονας.
Πάλι υπήρχε ο ίδιος ηλεκτρικός θόρυβος.
Αποψίλωση χόρτων με μηχανάκι.
Λειτουργία πλέον αυτόματου ποτίσματος.
Ήρθαν 30 φερρίτες mix31 από το mouser. Πλήρωσαν από 50€ οι SV1CDN,
SV1CQG, 54,5€ o SV4FFL και 9€ o SV1DPI. Από τους 30 φερρίτες στείλαμε 4 τεμ.
στον SV1ELF για να φτιάξει BalUn για τα 10 και 15μ. Τα υπόλοιπα 26 τεμ. Θα τα
μοιράσουμε στα καλώδια που μπαίνουν στο shack. Όλα αυτά τα καλώδια,
έχουν ήδη φερρίτες αλλά θα ενισχύσουμε τον αριθμό τους, ώστε να φτάσουμε
πιο κοντά στον ιδανικό αριθμό των πέντε (5).

3-5/7/2021 Ο SV1CQK το Σάββατο το απόγευμα
ως τη Δευτέρα το πρωί, οι SV1DPI, SV1ELF την
Κυριακή το πρωί.






Έγινε προσπάθεια ανίχνευσης του
θορύβου στα 160μ με σύστημα δέκτη και
κεραίας που μας δάνεισε ο SV1AOZ.
Φαίνεται ότι προέρχεται από τη γραμμή
του ΟΤΕ.
Βάλαμε 3 ράβδους γείωσης, έναν στο
ύψος του κάθε πάγκου, εξωτερικά δίπλα
στο shack. Δυστυχώς δε μπορούσαν να
μπουν πολύ βαθιά αλλά μόνο γύρω στα
80 εκατοστά. Συνδέθηκαν μαζί με τη
γείωση που υπήρχε στο παλιό ρολόι της
ΔΕΗ και διατρέχει όλη την πλευρά του
shack. Η παλιά ράβδος είναι στην πίσω γωνία του shack και γειώνει και το
μεταλλικό μέρος του κτιρίου.
Το αυτόματο πότισμα έσπασε αφού είχαμε χρησιμοποιήσει ένα μικρό
κομμάτι, περίπου 50εκ. σωλήνα άρδευσης, ο οποίος δεν άντεξε τη μεγάλη
πίεση του δικτύου. Το επισκεύασε μες την εβδομάδα ο SV1KYX για να μην
τρέχει, και τώρα δώσαμε οριστική λύση αφού πήραμε τα απαραίτητα
εξαρτήματα και συνδέθηκε η ηλεκτροβάνα κατευθείαν πάνω στο δίκτυο με
ταυ.

10/7/2021 O SV4FFL σέταρε και δώρισε δύο MIKROTIK στα 5GHz για να
βελτιώσουμε το link με τον πατέρα του SV1HKH για το internet. Παρελήφθησαν
σήμερα.
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10-11/7/2021 Οι SV1DPJ,
SV1CIB το Σάββατο το πρωί.
Αποκαταστάθηκε ο server με
ανεμιστηράκια που αγόρασε ο
SV1DPJ. Το SZ1A skimmer
δουλεύει και πάλι.
Ο SV1CQK το βράδυ του
Σαββάτου στο σταθμό. Την
Κυριακή οι SV1CQG, SV1DPI,
SV1CIB στο σταθμό. Πολλή
ζέστη! Τη Δευτέρα το πρωί
αναχωρούν
οι
SV1CIB,
SV1CQK. Τοποθετήθηκε το ένα
από τα δύο πάνελ Mikrotik
Disc Lite5 ac, που μας έστειλε
ο SV4FFL, στον 3ο πύργο. To
ένα panel με σήμανση CPE και
εσωτερική IP 192.168.1.96 θα
είναι στο σταθμό και το άλλο
με
σήμανση
WISP
και
εσωτερική IP 192.168.1.95 θα
είναι στον πατέρα του SV1HKH.
17-19/7/2021 O SV1CQK στο σταθμό. Διορθώθηκε ένα λάθος με τη σύνδεση της
κεραίας του skimmer που έχει και πάλι την A3S. Επιβεβαιώθηκε ότι το αυτόματο
πότισμα δουλεύει κανονικά. Κατά την προηγούμενη εβδομάδα δεν άναβαν τα φώτα
που αφήνουμε τη νύχτα ανοικτά. Προφανώς κάτι κόλλησε με το ρελέ που τα
ανοίγει, αφού ένα μπάσιμο και βγάλσιμο της πρίζας αποκατέστησε τη λειτουργία
(για την ώρα τουλάχιστον). Ο SV1DPI δώρισε μια παλιά πορτοκαλί τέντα
διαστάσεων περίπου 7Χ2 για να την τοποθετήσουμε μπροστά.
24-26/7/2021 O SV1CQK στο σταθμό. Την Κυριακή το πρωί οι SV1CQG, SV1DPI στο
σταθμό. Έγινε απογραφή των υλικών του σταθμού προκειμένου να προχωρήσουμε
στην ασφάλιση του σταθμού.
30/7-2/8/2021 Οι SV1CQK και SV1CIB στο σταθμό. Ο SV1CQG την Κυριακή 1/8.
Μεγάλος καύσωνας 45 βαθμών Κελσίου. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε
συχνά θέματα με το link του internet. Πρέπει να εγκατασταθούν τα νέα πάνελ του
SV4FFL σύντομα…. Τοποθετήθηκε ξανά το πανί σκίασης και ενισχύθηκε η
κατασκευή στο κιόσκι.
14-16/8/2021 Οι SV1CQK και SV1CIB (Σάββατο βράδυ ως Κυριακή πρωί) στο
σταθμό.
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19/8/2021
Οι
SV1CQK,
SV1CQG,
SV1DPI
υποδεχόμαστε τον Κώστα
SV1FKA στο σταθμό. Ο Κώστας
είναι από τα Σιτόμενα αλλά ζει
μόνιμα
στην
Αθήνα,
εργαζόμενος στο ΕΚΑΒ. Αφού
τον ξεναγήσαμε στο σταθμό,
από
τον
οποίο
εντυπωσιάστηκε, έκανε κι ένα
δυο QSO στα 80μ SSB. Στη συνέχεια φάγαμε όλοι μαζί. Μαζί του είχε έρθει η
γυναίκα με το παιδί του και η αδερφή του με την άντρα της Μανώλη Βασιλάκη από
την Κρήτη.
20-23/8/2021 Ο SV1CQK από την Παρασκευή και ο SV1CQG την Κυριακή στο
σταθμό, καθώς και ο SV1HKH για λίγο την Κυριακή το πρωί. Για δεύτερη φορά
κλειδώθηκε γάτα μέσα την Πέμπτη 19/8. Αυτή τη φορά στο shack. Μας ειδοποίησε
ο γείτονας αφού ο συναγερμός δε χτύπησε από τη γάτα κι έτσι ο Θανάσης πήγε την
Παρασκευή! Είχε ρίξει κάτω το computer του Hamclock.
28-30/8/2021 Οι SV1CQK, SV1DPJ από το Σάββατο και ο SV1CQG την Κυριακή στο
σταθμό.




Ο SV1DPJ έφερε τα Bandpass Filters High Power της LBS για τα 20, 40, 80μ
Επιδιορθώθηκε και σεταρίστηκε ξανά, σωστά αυτή τη φορά, το Hamclock.
Στο σταθμό SZ1A έχουμε ένα wifi link που παίρνουμε internet. Δυστυχώς,
εκτός ίσως από τον πρώτο καιρό που δούλεψε καλά για κάμποσο καιρό, δε
δούλεψε σχεδόν ποτέ σωστά. Διακοπές, πότε δούλευε και πότε όχι, γενικώς
αναξιόπιστο. Μετά από πολλά Σαββατοκύριακα που αφιερώσαμε
ανεπιτυχώς, για να το κάνουμε καλύτερο, επιτέλους κάναμε το σωστό:
απευθυνθήκαμε στον ειδικό: στον SV4FFL. Ο Κώστας εκτός του ότι βρήκε τις
συσκευές που χρειαζόμασταν και τις σετάρισε, μας τις έκανε και δώρο!!!
Έτσι αποκτήσαμε δύο Mikrotik disc Lite5ac. Μετά από αναβολές λόγω ζέστης
και άλλων προβλημάτων, τοποθετήθηκαν. Το link φαίνεται πλέον τέλειο και
λογικά λύσαμε οριστικά το πρόβλημά μας, ελπίζοντας να αφιερώνουμε
πλέον τα ΣΚ μας σε μεγαλύτερες κεραίες.... Μπράβο ομάδα!
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O SV1DPJ συμμετείχε για λίγο και στο YO DX Contest, μόνο στα 15μ CW ως
SZ1A.



Η κεραία των 20μ είχε 1,6 στάσιμα, πράγμα που σημαίνει ότι κάτι δεν πάει
καλά ή τέλος πάντων άλλαξε, αφού ως τώρα ήταν 1:1.
Καθαρίστηκε το SDR και φαίνεται να δουλεύει και πάλι καλά, αφού τον
τελευταίο καιρό είχε θέματα.
Έγινε απεντόμωση με ψεκασμό από Fedona




4-5/9/2021 Ο SV1CQK στο σταθμό. Βγήκε ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας που είχε
χαλάσει. Υπάρχει ένας ακόμη, δωρεά SV1CQN, ο οποίος όμως δεν ξέρουμε σε τι
κατάσταση είναι.
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11-13/9/2021 Ο SV1CQK στο σταθμό. Ο SV1CIB το Σάββατο απόγευμα ως Κυριακή
πρωί, Ο SV1DPI Σάββατο ως Κυριακή απόγευμα. Ο SV1CQG την Κυριακή. Ο SV1HKR
την Κυριακή το απόγευμα. Ο Βασίλης Σχίζας το Σάββατο το απόγευμα.








Ο SERVER πήρε καινούριο νούμερο στο teamviewer κι έτσι χάσαμε την
πρόσβαση για λίγες μέρες. Διορθώθηκε. Νέο νούμερο το 876 355 669
Ελέγχθηκε η 20άρα και είναι οκ από στάσιμα.
Ξεπακετάραμε τα HP BPF φίλτρα και τα βάλαμε. Δεν παρατηρήθηκαν
διαφορές. Τεστάραμε εκπομπή στο 7042 και ακρόαση στο 14084. Είτε μόνο
με το LP BPF, είτε με το LP BPF και Stubs, είτε με το LP BPF και το HP BPF, με
εκπομπή 100W από το ράδιο 1, το αποτέλεσμα στο ράδιο 3 ήταν 9+20.
Επίσης αφαιρέθηκαν οι διακόπτες από την εκπομπή και με κατευθείαν την
κεραία, πάλι τα ίδια.
Δοκιμάσαμε και βάλαμε δύο ακόμη μαγνητάκια σε δύο από τα κλειδιά CW.
Μαζέψαμε λίγο ακόμη από το αμμοχάλικο του προαύλιου.
Βάλαμε κονέκτορες στις δύο καθόδους των RX κεραιών.

24-27/9/2021
Ο
SV1BDO
Παρασκευή βράδυ ως Δευτέρα
πρωί. Ο SV1CQK Σάββατο ως
Δευτέρα. Ο SV1CQG Σάββατο ως
Κυριακή απόγευμα. Οι SV1DPI,
SV1CIB Κυριακή. Ο SV1HKR
Σάββατο και Κυριακή. Οι Νίκος
Φράγκος, Μάκης Τζιμόπουλος,
Στάθης Αναστασιάδης Κυριακή
πρωί. Πρώτη φορά επίσκεψη από
το Αίγιο, ο Αντρέας SV3RQP με τη
γυναίκα του.


CQ WW RTTY Ο SV1BDO θα
συμμετείχε στο contest ως
SO20m LP. Τελικά είχε
δυσκολίες να σετάρει το
σταθμό και δε μπόρεσε να
συμμετάσχει.
Έτρεξαν
κάνοντας QSO την Κυριακή το
απόγευμα οι SV1DPI, SV1CIB,
SV1BDO και θα το στείλουμε
checklog.
o Καλύτερα οι υπολογιστές να ξεκινάνε με πρόγραμμα το N1MM+ αντί του
DXLOG. Οι περισσότεροι χειριστές είναι εξοικειωμένοι μ’ αυτό.
o Γράφηκαν και τυπώθηκαν οδηγίες να υπάρχουν επιτόπου για τα 3
κουμπιά που χρειάζονται για να ανοίξει ο σταθμός.
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o Ίσως θα πρέπει να γραφούν οδηγίες για το πώς να κάνει κάποιος τα
βασικά με κάθε πρόγραμμα.
o Ίσως επίσης θα πρέπει να υπάρχει μια γενική περιγραφή του σταθμού
και της λειτουργίας του ώστε να μπει κάποιος στη λογική λειτουργίας
του.
o Ο σταθμός εξελίσσεται και όποιος από τα μέλη του ή όχι, που δεν
παρακολουθεί τις εξελίξεις, είναι δύσκολο ειδικά τώρα που λόγω covid19
μπορεί να έχουν καιρό να έρθουν, να καταλάβει περί τίνος πρόκειται.
o Διαπιστώθηκε πρόβλημα με το ΜΚ3 το οποίο όταν ενεργοποιούσαμε τη
δεύτερη cat πόρτα, έκανε κόλπα. Αφαιρώντας την πόρτα ήταν όλα οκ.
Κατά τα’ άλλα μαγειρέψαμε μοσχαροκεφαλή που ήταν υπέροχη.
Μας επισκέφτηκε και τον ξεναγήσαμε ο SV3RQP.
Τοποθετήσαμε πιο χοντρά (5mm) μαγνητάκια στα δύο κλειδιά και είναι μια
χαρά.

2-4/10/2021 Ο SV1CQK από το Σάββατο. Οι SV1DPI, SV1ELF την Κυριακή το πρωί,
καθώς και οι SV1HKR, SV1CQG και Νίκος Φράγκος. Στείλαμε το log του CQ WW RTTY
ως checklog. Δουλέψαμε αρκετά στις γειώσεις του σταθμού, φτιάχνοντας τις
περισσότερες αυτών.
9-11/10/2021 Ο SV1DPI το Σάββατο το πρωί. Update στο SZ1A7. Έφυγε εκτάκτως
νωρίς. Οι SV1DPI, SV1CQG, SV1CIB, SWL Στάθης και ο SV1CQK ΤΗΝ Κυριακή το πρωί.
Μπήκαν κος στις γειώσεις ενώ αγοράσαμε άλλα 15μ 6άρι καλώδιο (30μ συνολικά
ως εδώ) για τις γειώσεις. Πολλή βροχή… Από τα ξημερώματα της Κυριακής και μετά,
κόπηκε το internet. Δουλεύει άψογα το Link μας και βλέπουμε και το modem.
16-18/10/2021 Ο SV1CQK από το Σάββατο. Οι SV1DPI, SV1NMU, SWL Μήτσος
Προβίδας την Κυριακή το πρωί, καθώς και οι SV1HKR, SV1CQG και Νίκος Φράγκος.
Αλλάξαμε θερμοσίφωνα με καινούριο που έκανε δώρο ο SV1DKD, αξίας 120€.
Σχέδια για αλλαγή εισόδου των καθόδων, πλήρης σηματοδότηση των διακοπτών
κεραιών, κόλλημα των γειώσεων. Έγιναν και κάποιες δοκιμές και μερικά QSO στο
WAG από τον SV1DPI. Αλλαγή του ΜΚΙΙ που είχε κάνει δώρο ο SV1DPI με το ΜΚ2R+
ώστε να αποκτήσει ο σταθμός δυνατότητα SO2R. Το κιόσκι έπεσε από την καταιγίδα
Μπάλος. Επίσης είχαμε εισροή νερού στην αποθήκη.
22-25/10/2021 Ένα ΣΚ πριν το CQ WW SSB. Ο SV1CQK από την Παρασκευή το
βράδυ. Ο SV1DPI το Σάββατο το απόγευμα και την Κυριακή το πρωί. Δοκιμές, λίγες
γειώσεις που δεν είχαν μπει… Εξακολουθούμε να μην έχουμε internet. Ο ΟΤΕ είπε
ότι το πρόβλημα δεν είναι στη γραμμή του αλλά δε μπορούμε να δούμε και τι
γίνεται μέσα αφού λείπουν όλοι από το σπίτι του SV1HKH. Το Σάββατο το βράδυ
έμειναν και κάποιοι φίλοι του SV1CQK στο σταθμό.
28/10-1/11/2021 Από την Πέμπτη οι SV1CIB SV1DKD SV1DPI SVCQK. Την
Παρασκευή και οι SV1BDO, SV1GE, SV1SN. Επίσης μες το ΣΚ ο SV1CQG, Πάνος
Σταμάτης και πολλοί άλλοι που πέρασαν.
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Συμμετείχαμε στο CQ WW SSB 2021. Χειριστές ήταν οι SV1GE, SV1JG, SV1CIB,
SV1BDO, SV1DPJ, SV1DPI, SV1DKD, SV1HKH. Full time όμως ήταν μόνο τρεις, οι
SV1GE, SV1DKD, SV1CIB και οι υπόλοιποι βοήθησαν περιστασιακά.
Δεν είχαμε τελικά κεραία για τα 160μ ενώ για τα 40μ είχαμε ένα inverted V δίπολο
και όχι τη beam που είναι ακόμη στο έδαφος. Επίσης δεν είχαμε καθόλου RX
κεραίες.
Μετά από καιρό χρησιμοποιήσαμε πάλι το N1MM+, το οποίο ήταν αξιόπιστο και
δούλεψε μια χαρά. Δεν το έχουμε μάθει τόσο καλά ακόμη για να το κρίνουμε, έχει
πράγματα που ακόμη ψάχνουμε αλλά ότι λειτούργησε άψογα ήταν στα θετικά του.
Σε αριθμό QSO είχαμε τον 5ο στην ιστορία μας ανεξαρτήτου κατηγορίας, και τον 3ο
σε MS. Σε σκορ υστερούμε και είμαστε κάπου στην 5η-6η θέση στην ιστορία μας σε
MS αφού μας έλειψαν χειριστές και mults. Κατά τα’ άλλα όλα πήγαν μια χαρά με
πολύ φαγητό και διασκέδαση, με το βάρδο δεμένο στο δέντρο, όπως συνήθως…

Είμαστε ευχαριστημένοι και μαζεύουμε τα κομμάτια μας από την κούραση...
Αναλυτικά στατιστικά:
https://www.qsl.net/sz1a/sh5/2021/2021_cq-ww-ssb_sz1a/index.htm
Παρατηρήσεις - Προβλήματα:




Στο τέλος του contest χάλασε ο ρότορας των 15μ, μάλλον κάτι στο
τροφοδοτικό του.
Παρά τις γειώσεις που προστέθηκαν είχαμε αρκετά προβλήματα RF. Στο
σταθμό 1 είχαμε τεράστιο πρόβλημα στα 20μ αφού αρεφιαζόταν το
μικρόφωνο. Δουλεύαμε το σταθμό 3 στα 20μ.
Πριν το contest αλλάξαμε το ράδιο στο σταθμό 3 με αυτό του σταθμού 5 (QJ)
γιατί είχαμε RF στο μικρόφωνο. Το άλλο λειτούργησε χωρίς θέμα. Και τα δύο
με το MKII ως interface.
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Ο ενισχυτής του σταθμού 3 το Σάββατο το απόγευμα κόλλησε και
σταμάτησε να δουλεύει. Φαίνεται να κόλλησε κάποιος ρελές. Μετά από λίγο
ξεκόλλησε και δεν το ξαναπαρουσίασε.
Οι ρότορες με εξαίρεση αυτού των 15μ που χάλασε στο τέλος, καθώς και το
MOAS II λειτούργησαν εξαιρετικά αξιόπιστα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
To ft-990 του σταθμού 2, έπαιζε το μιλητήρι του και το cat κανονικά, άκουγε
υπέροχα αλλά ενώ πάταγε τον ενισχυτή, δεν διαμόρφωνε στον ενισχυτή
παρά μόνο με τη χρήση του μικροφώνου χειρός.
Ο Αντρέας SV1DKD μας έφερε δώρο υλικά γειώσεων αξίας 300€ περίπου και
μια τηλεόραση 40’’ turbo-x για το hamclock, αξίας 200€. Ευχαριστούμε Άγιε
Βασίλη!
Ο Βασίλης SV1DPJ έφερε ένα modem της wind για να έχουμε internet αξίας
80€.
Ο Γιάννης SV1GE έφερε για το ΣΚ του contest, ένα modem της cosmote με
κάρτα 3G που έπαιζε υπέροχα με μεγάλο download- upload. Βάλαμε το
φορητό υπολογιστή μας και συνδέθηκε κι έπαιρνε clusters και ο ΗΥ του
σταθμού 7 συνδέθηκε σ’ αυτόν και μοίραζε τα σποτς. Τέλειο εργαλείο που
ίσως είναι η λύση μας για το internet στο σταθμό.

6-7/11/2021 Οι SV1CQK, SV1CIB SV1DPI από το Σάββατο. Ο Θανάσης μέχρι τη
Δευτέρα το πρωί.









Κλαδεύτηκε πολύ ο ευκάλυπτος που είχε μεγαλώσει πολύ και αφενός ήταν
επικίνδυνος να σπάσει και να προκαλέσει ζημιές, αφετέρου εμπόδιζε το
δίπολο των 160μ.
Τοποθετήθηκε
το
παράθυρο εισόδου
των κεραιών.
Αγοράστηκε από τον
Αντρέα
SV1DKD,
δεύτερη τηλεόραση
43’’ smart, για το
καθιστικό,
αξίας
260€.
Κατεβάσαμε
τους
ρότορες και τον ΗΥ
του σταθμού 7 σε
ράφι στο παράθυρο.
Πλέον είναι πιο προσβάσιμοι και εύκολο να επέμβουμε. Επίσης στο ίδιο
ράφι μπήκε το τροφοδοτικό του σταθμού 7, καθώς και ΗΥ του Hamclock.
Επιδιορθώθηκε το control του ρότορα Hygain hamIV των 15μ. Είχε κάψει
ασφάλεια.
Επίσης μπήκε ένα σύστημα με κλέμενς για την εύκολη αποσύνδεση του
control των 15μ.
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13-15/11/2021 Ο
SV1DPI
το
Σάββατο το πρωί,
ο SV1CQK από το
μεσημέρι
του
Σαββάτου
και
μετά, ο SV1CIB το
Σάββατο
το
απόγευμα και ο
SV1CQG
την
Κυριακή το πρωί.




Μεταφέρθηκε ο πολυδιακόπτης και σεταρίστηκαν όλα ξανά. Καινούρια
είσοδος των καθόδων, όλα από την αρχή. Υπάρχει ακόμη δουλειά.
Τοποθετήθηκε η 2η TV που δώρισε ο SV1DKD δίπλα στην υπάρχουσα στο
shack. Η μία δείχνει τον ΗΥ του σταθμού 7 και η άλλη το hamclock. Και οι
δύο tv είναι 40”.
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Μεταφέρθηκε το SDR στο shack και λειτουργεί ξανά.
Οι κάθοδοι των RX κεραιών μάλλον είναι
κατεστραμμένες.
Το Cisco Ethernet switch φαίνεται να έχει θέμα
αφού καθυστερεί τη σύνδεση. Τοποθετήθηκαν
όλα πάνω σ’ ένα ρούτερ ώστε να έχει internet
το sdr.

20-22/11/2021 Οι SV1CQK, SV1CIB από το Σάββατο, ο
SV1DPI την Κυριακή, ο SV1HKH την Κυριακή το πρωί.
O SV1CQK έφυγε τη Δευτέρα νωρίς το πρωί.













Τοποθετήθηκε δίπολο τύπου bazooka για τα
160μ, δώρο του SV1BJW.
Τοποθετήθηκαν δύο τρυπητά αυτοκόλλητα
στα τζάμια του shack, δωρεά του SV1DPI. Η
εικόνα τους φέρει φωτογραφίες ανθρώπων
που πέρασαν ή συνέδεσαν το όνομά τους με
το σταθμό.
Καθαρίστηκε και τακτοποιήθηκε το shack.
Στον πάγκο 3, τοποθετήθηκε ΗΥ που δώρισε ο
SV1ELF, dual core με 2Gb μνήμη και κάρτα γραφικών και συνδέθηκε με το
markV field που μας δώρισε ο DD2CW και το USBIII interface του SV1CIB στο
σταθμό 5.
Επίσης φορμαρίστηκε και συντηρήθηκε το laptop μας και τοποθετήθηκε στο
σταθμό 6 μαζί με το Kenwood 850. Θέλει δουλειά ακόμα για να γίνουν
λειτουργικοί οι σταθμοί 5 και 6 αλλά πλέον τουλάχιστον δείχνουν οκ.
Ο SV1CIB δώρισε μια κάρτα γραφικών.
Τοποθετήθηκε
καινούρια
τηλεόραση
στο
καθιστικό,
43”
smart, full hd,
δωρεά
του
SV1DKD. Η παλιά
τοποθετήθηκε
από πάνω της, με
σκοπό να δείχνει
την εξέλιξη του
σκορ μας και
πιθανώς εικόνα
από το shack.
Παραγγέλθηκαν μπλουζάκια, ζακέτες (για όσους το επιθυμούν) καθώς και
λαβαράκια και αυτοκόλλητα για το σταθμό και το σύλλογο.
Ο SV1ELF μας δώρισε 4 κουτάκια συνολικά (δύο για την καθεμία), για την
τοποθέτηση δύο ανεστραμμένων BOG κι έναν προενισχυτή.
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24/11/2021 Ο SV1DPI και δυο καθαρίστριες καθάρισαν το σταθμό και τον
ετοίμασαν για το CQ WW CW Contest. Επίσης τοποθετήθηκαν κονέκτορες σε κάποια
καλώδια που έλειπαν.
25/11/2021 Οι SV1DKD, SV1BDO, SV1DPI, το απόγευμα της Πέμπτης στο σταθμό.
Τοποθετήθηκαν γειώσεις στον 1ο πάγκο. Μετρήσαμε πολλές φορές την RF και
ελαχιστοποιήσαμε τα θέματα στον 1ο πάγκο. Επίσης ψάξαμε πολλή ώρα για τις
πηγές RFI που έχουμε τελευταία. Βρέθηκε ένα switching τροφοδοτικό τοίχου στο
εργαστήριο που έδινε ρεύμα σ’ ένα Ethernet switch να βγάζει RF στα 20μ.

26-29/11/2021 Νωρίς την Παρασκευή, εκτός των SV1BDO, SV1DKD, SV1DPI που
ήταν από την προηγούμενη, ήρθαν και οι υπόλοιποι (με σειρά αφίξεως) SV1CIB,
SV1JG, SV1DPJ, G0PZA, SV1CDN, SV1BJW. Συνεχίστηκαν οι δουλειές με τις γειώσεις.
Στη συνέχεια συμμετείχαμε στο CQ WW CW 2021 contest. Είχαμε δίπολο στα 40, 80,
την bazooka στα 160μ, 4el στα 16μ για τα 20μ, 4el στα 16m για τα 15μ και 6el στα
9μ για τα 10μ. Επίσης είχαμε και την inband (A3S) με κομμένο όμως το ένα σκέλος
για τα 80μ, δεν είχαμε RX κεραίες και είχαμε θόρυβο στα 160μ και περιοδικά
θόρυβο στα 10 και 15μ. Χειριστές ήταν οι SV1DKD, SV1DPI, SV1CIB, SV1JG, SV1DPJ,
G0PZA, SV1CDN, SV1BJW και διοικητική υποστήριξη οι SV1BDO, SV1CQK (που ήρθε
το Σάββατο). Τα πήγαμε αρκετά καλά σε αριθμό QSO, λιγότερο καλά σε πόντους και
Mults. Φάγαμε, περάσαμε ωραία, το διασκεδάσαμε και όλα πήγαν σε γενικές
γραμμές, καλά. Την Κυριακή μας επισκέφτηκε και ο SV1HKH.
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Αναλυτικά στατιστικά της συμμετοχής μας:
https://www.qsl.net/sz1a/sh5/2021/2021_cq-ww-cw_sz1a/index.htm
Προβλήματα – παρατηρήσεις.














Στην αρχή είχαμε λίγο RF στο MOAS και κόλλησε μια φορά αλλά μετά μ’ έναν
φερίτη διορθώθηκε και δεν ξανακόλλησε ποτέ.
Δυστυχώς RFιάζονταν το interface του ρότορα των 15μ και σταματούσε να
λειτουργεί ο αυτοματισμός. Βγάλε βάλε το usb καλώδιο επανέφερε την
κατάσταση. Πρέπει να το δούμε αυτό που ήταν στην ουσία το μόνο
πρόβλημα.
Ο SV1DPJ έφερε 3 καινούρια Ethernet switch τα οποία τοποθετήθηκαν και
σωθήκαμε.
Επίσης ο SV1DPJ έφερε ένα νέο ΗΥ για το hamclock. Παρότι έπαιζε καλύτερα
από εικόνα κλπ, είχε θέμα ότι γύρναγε σε save mode, που δε μπορέσαμε να
το λύσουμε μ’ ένα μόνιμο τρόπο.
Ο Αντρέας SV1DKD έλεγξε με το μαγικό του field meter την RF. Είχαμε λίγα
θέματα στο 2ο πάγκο αλλά πολλά θέματα στο χώρο του σταθμού 7. Εκεί
θέλουν δουλίτσα οι γειώσεις μας.
Επίσης πολλή RF έφερνε μέσα το καλώδιο της κεραίας της τηλεόρασης που
το βγάλαμε.
Μετρήσαμε τη γείωσή μας με όργανο που εξασφάλισε ο SV1DPI. Η γείωση
μας έδειξε καλή συμπεριφορά, ήταν κάτω από 2Ωμ. Αρχικά στον 1 ο πάγκο
ήταν 5Ωμ αλλά με βελτιώσεις που έγιναν, έπεσε κι εκεί. Στον πίνακα ήταν
1,4Ωμ που είναι πολύ καλά.
Ένα κουφό συνέβη με τον ενισχυτή στον 1ο πάγκο στα 80μ το βράδυ της
Κυριακής. Έβγαζε για κάποιο λόγο fault. Δεν έβγαζε fault όταν τον
τροφοδοτούσαμε από το inband ράδιο όμως! Μετά από κάνα τέταρτο
έπαιξε κανονικά και δεν ξαναπαρουσίασε πρόβλημα ως το τέλος.
Το μισό δίπολο στην Inband κεραία κόπηκε.
Την Κυριακή πήγαμε το Red pitaya (το skimmer μας) στο σπίτι του SV1HKH.
Το βάλαμε κατευθείαν πάνω στο mikrotik link και έπαιξε κανονικά! Ως
κεραία βάλαμε ένα κομμάτι σύρμα 15μ περίπου. Αυτό μας έδωσε μεγάλη
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χαρά αλλά και βοήθεια, ιδιαίτερα στον inband που πήγαινε άμεσα όταν
έβλεπε σποτ από το skimmer μας.

4-6/12/2021 Οι SV1CQK, SV1CIB το απόγευμα του Σαββάτου και ο SV1DPI το πρωί
της Κυριακής.



Η Bazooka για τα 160μ κόπηκε από τη μια μεριά, επαληθεύοντας δυστυχώς
το μεγαλύτερό της μειονέκτημα, που είναι το να σταθεί στον αέρα. Χάλασε
στο σημείο σύνδεσης καθόδου και καλωδίου.
Ο σέρβερ κόλλησε και δεν είχαμε skimmer όλη την εβδομάδα. Είχε βγάλει
ένα μήνυμα λάθους και μια επανεκκίνηση αρκούσε τελικά.
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117

10-13/12/2021 Ο SV1CQK, ο SV1CIB το Σάββατο ως την Κυριακή, ο SV1DPI την
Κυριακή, ο SV1HKH την Κυριακή το
πρωί. Ο server χάλασε τελικά.
Πιθανότατα φταίει ο controller ή
κάποιοι από τους σκληρούς δίσκους.
Έγινε καταγραφή και σήμανση του
δικτύου μετά και την προσθήκη των
Ethernet switch που έφερε ο SV1DPJ
στο περασμένο contest.
17/12/2021 Αγοράσαμε από τον
SV3IBQ 3 φίλτρα INRAD, 1,8 στους
8,2, 1,8 στους 455 και 250 στους 8,2
για τα «χιλιάρια μας». Ο Κώστας μας
έκανε μια πολύ καλή τιμή και μας τα
έδωσε στα 200€.

17-20/12/2021 O SV1CQK και ο
SV1DPI το Σάββατο πρωί ως την
Κυριακή το μεσημέρι. Λίγα QSOs στο
Κροατικό contest από τον SV1DPI.
Με την ευκαιρία να υπενθυμίσουμε
ότι το log του SZ1A ανεβαίνει
αμέσως μετά τον κάθε διαγωνισμό στις εξής πλατφόρμες:







lotw.arrl.org
eqsl.cc
qrz.com
hamlog.online
clublog.org
sv2rck.gr/SZ1A/ (για την διεκδίκηση του βραβείου SZ1A)

26-27/12/2021 Ο SV1CQK το πρωί της Κυριακής ως το πρωί της Δευτέρας. Επίσκεψη
ο SV1CIE.
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2022
2-3/1/2022 Oι SV1CQK και SV1CIB στο σταθμό.
Εδώ και λίγες μέρες ξεκινήσαμε ένα έρανο για να αγοράσουμε τα τρία φίλτρα BPF
HP που μας λείπουν για τους 1,8, 21 και 28 μεγάκυκλους.
Με την ευκαιρία να πούμε δυο λόγια για το τι είναι αυτό που πρόκειται να
αγοράσουμε (για τους λιγότερο μυημένους):
Όταν
δυο
ή
περισσότεροι
πομποδέκτες εκπέμπουν από τον
ίδιο χώρο (οπότε οι κεραίες τους
είναι πολύ κοντά), πρέπει να
γνωρίζουμε ότι δεν εκπέμπουν στην
ίδια μπάντα (στην ίδια περιοχή
συχνοτήτων δηλαδή), διότι ο ένας
θα
"τσουρούφλιζε"
τους
υπόλοιπους. Πχ ο ένας είναι στους
14 μεγάκυκλους και ο άλλος στους
21. Παρότι είναι σε διαφορετικές
συχνότητες εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος ο πομπός να "κάψει" τον δέκτη του
άλλου ραδίου. Γι' αυτό το λόγο χρειάζονται τα Bandpass ή ζωνοπερατά φίλτρα
(BPF). Τα φίλτρα αυτά απορρίπτουν τις άλλες συχνότητες, επιτρέποντας τη
συνύπαρξη δύο (ή και περισσότερων) ραδίων στον ίδιο χώρο. Τα φίλτρα αυτά
συνήθως είναι Low Power (χαμηλής ισχύος δηλαδή - ως 100 - 200W) και
τοποθετούνται ανάμεσα από το ράδιο και τον ενισχυτή. Τέτοια φίλτρα ήδη έχουμε.
Παρουσιάζουν απόρριψη συνήθως της τάξης των 40dB σε άλλες μπάντες.
Το μικρό μέρος σήματος που μένει όμως ενισχύεται κι αυτό από τον ενισχυτή, με
αποτέλεσμα να γίνεται μεγαλύτερο και να ενοχλεί το ράδιο που βρίσκεται στην
άλλη μπάντα (χωρίς να το "καίει" βεβαίως), με αποτέλεσμα να περιορίζεται η
ικανότητα λήψης του. Δηλαδή μπορεί και ακούει μόνο τα πιο δυνατά σήματα αφού
παρεμβάλλεται η λήψη του. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν φίλτρα, πολύ ακριβότερα
από τα χαμηλής ισχύος) που αντέχουν τη μεγαλύτερη ισχύ και μπορούν να
τοποθετηθούν μετά τον ενισχυτή. Συνήθως παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερη
απόρριψη της τάξεως των 60dB και πάνω (μην ξεχνάμε ότι μια διαφορά 20dB
σημαίνει κάπου 80+ φορές καλύτερο)!
Εμείς μέχρι τώρα, για να περιορίσουμε το πρόβλημα, είχαμε κατασκευάσει μόνοι
μας stubs. Τα stubs έχουν παρόμοιο αποτέλεσμα, είναι όμως διαφορετικής
φιλοσοφίας και σαφώς χειρότερα ως λύση. Έχουν απόρριψη από 22-28dB (πολύ
μικρότερη). Το ακόμη πιο κακό είναι ότι αυτή είναι η καλύτερη τους. Το stub
κόβεται για μια συχνότητα, οπότε παρουσιάζει τη μέγιστη απόρριψή του σε αυτή τη
συχνότητα και μειώνεται στις γύρω από αυτή. Ενώ τα υψηλής ισχύος ζωνοπερατά
φίλτρα (HP BPF) έχουν σταθερή απόρριψη σε όλη τη μπάντα.
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Το καλοκαίρι αγοράσαμε τρία HP BPF, μόνο για τις μπάντες των 3,5, 7 και 14
μεγακύκλων. Χρειαζόμαστε όμως και άλλα τρία για τους 1,8 , 21 και 28
μεγάκυκλους, για να τελειώνουμε, αφού ως γνωστόν οι μπάντες που
χρησιμοποιούμε στους διαγωνισμούς είναι έξι (1,8, 3,5, 7, 14, 21 και 28).
Είναι απαραίτητο αυτό;
Σίγουρα θα μας δώσει καλύτερη λήψη αφού θα μειώσει αν όχι θα εξαφανίσει την
παρενόχληση από μπάντα σε μπάντα. Από την άλλη έχουμε διάφορες ανάγκες να
καλύψουμε και πάντα βάζουμε προτεραιότητες.
Αγοράσαμε τα φίλτρα το καλοκαίρι για τις πιο σημαντικές μπάντες. Γιατί τώρα να
πάρουμε τα υπόλοιπα;
Ο σημαντικότερος λόγος για να το κάνουμε τώρα και όχι αργότερα, είναι γιατί
κυρίως θα βάλουμε τα πράγματά μας σε μια τάξη. Καθετί που βάζεις στο shack
αλλάζει τις διαδρομές της RF και έχοντας ειδικά φίλτρα και διακόπτες στην τελική
τους θέση και γειωμένα σωστά, έχεις λιγότερα προβλήματα από την αρχή, και
μπορείς απερίσπαστος να προχωρήσεις παρακάτω με ότι άλλο φτιάξεις στο μέλλον.
Παράλληλα κερδίζεις άμεσα την καλύτερη λήψη που είναι πάντα σημαντική.
Τέλος, επιλέξαμε τα φίλτρα του LBS που είναι Ρώσος κατασκευαστής. Τα
συγκεκριμένα αφενός είναι από τα πιο καλά σύμφωνα με τις τεχνικές τους
προδιαγραφές και αφετέρου ο συγκεκριμένος άνθρωπος κάνει μια εξαιρετική τιμή,
μόνο για μας, τιμώντας την προσπάθεια που κάνουμε.
8-10/1/2022 Oι SV1CQK και SV1CIB στο σταθμό από το απόγευμα του Σαββάτου ως
τη Δευτέρα το πρωί.
Για τα φίλτρα BPF HF, καθώς και για τα φίλτρα Inrad που αγοράσαμε, έδωσαν
χρήματα οι SV1RK, SV1DKD, SV1AER, SV1BJW, SV8PMM, SY1AYN, SV1ELF, SV4FFL,
SV4QNP, SV1JMC, SV1PMQ, G0PZA, SV1JG, SV1DPJ, SV1EJD.
15-17/1/2022 Ο SV1DPJ και ο SV1CQK το Σάββατο το
πρωί. Ο SV1CIB το απόγευμα και ο SV1DPI την
Κυριακή το πρωί. Βόλτα από το σταθμό και ο
SV1HKH.
Ο SV1DPJ έφερε έναν υπολογιστή (τον παλιό
προσωπικό του) που είναι ότι πιο καλό έχουμε αυτή
τη στιγμή. Για την ώρα τοποθετήθηκε ως server για
να
εξυπηρετεί
το
SDR
που
επιτέλους
επαναλειτούργησε.
Επίσης τοποθετήθηκε αυτοκόλλητο με το όνομα της
ΕΡΔΕ, δωρεά του SV1DPI στο παράθυρο.
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Τέλος ο SV1DPJ συμμετείχε στο
HA-DX Contest.
Επίσης το μεσημέρι πέρασε κι
έμεινε για λίγη ώρα, o SV1HKH.

22-24/1/2022 Ο SV1CQK από το μεσημέρι του Σαββάτου και ο SV1CIB από το
απόγευμα του Σαββάτου. Ο SV1DPI την Κυριακή το πρωί. Ο SV1CIB συμμετείχε για
λίγο στο ΒΑRTG SPRINT RTTY Contest. Τοποθετήθηκαν φωτογραφίες 20Χ20 των
χορηγών σε τοίχο του καθιστικού.

Οι φωτογραφίες είχαν τυπωθεί και δωρίστηκαν από τον SV1DPI τέλος Νοεμβρίου.
Οι φωτογραφίες είναι των (από αριστερά προς δεξιά και από πάνω προς τα κάτω):
G0PZA, SV1CQK, SV1CQG, SV1BJP, SV1CIB, SV1BDO, SV2AEL, LZ1JZ, SV1AYN, YU7EF,
DD2CW, SV8RMA, Σαραγκανίδας Κώστας, JH1AJT, Jimmy Λαμπρακόπουλος, SV1GE,
SV1JMC, SV1JG, SV1HKH, SV1ELF, SV1DPJ, SV1BJW, I7PHH, SV1CQR, SV1CDN,
SV1PMQ, SV1JMO, SV1MO, SV6JHA, SV8PMM, SV1EJD, SV4FFL, SV5DKL, SV4QNP,
SV2HQL, SV2FWV, SV2BFN, SV2ASP/A, SV1UK, SV1CQN, SV1DKD, SV1RLC, SV1DPI.
Ήδη έχουν προστεθεί στους χορηγούς και οι SV1AER, SV1RK και Ιωάννα Αραβανή,
των οποίων οι φωτογραφίες θα προστεθούν σύντομα.
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29-31/1/2022 Οι SV1DPI, SV1CIB και SV3CYM από το πρωί του Σαββάτου. Ο SV1CQK
το μεσημέρι του Σαββάτου. Ο Γιάννης SV3CYM για πρώτη φορά στο σταθμό.
Κύριος σκοπός ήταν να επισκευάσουμε – μεγαλώσουμε τον 1ο πύργο και να
τοποθετήσουμε
επάνω την κεραία
των 40μ.
Ο 1ος πύργος που
τοποθετήσαμε στο
SZ1A,
ήταν
εγκαταλειμμένος,
με
μερικά
συρματόσκοινα
μόνο στην κορυφή,
όταν
μας
τον
χάρισαν. Λόγω του
ότι
είχε
μόνο
μερικές αντηρίδες,
είχε ως αποτέλεσμα
να έχει στρεβλωθεί λίγο.
Όταν τον σηκώσαμε το 2010, από λάθος, κυρίως του χειριστή του γερανού, έσπασε.
Τότε αφαιρέσαμε ένα μέρος του, τον επιδιορθώσαμε και τον τοποθετήσαμε για ένα
συνολικό ύψος 16μ (από 18 που ήταν αρχικά). Ήταν ασφαλής μεν και επιβίωσε με
άνεση αλλά ήταν λίγο άσχημος και δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερόταν όταν θα
προσθέταμε τα 6μ πύργου που μας χάρισε ο SV1GE. Επίσης έπρεπε μετά από
δώδεκα χρόνια, να αλλάξουμε και τα συρματόσκοινα που είχαν σκουριάσει αφού
αποδείχθηκαν πολύ κινέζικα. Στόχος να τον τον κάνουμε 22μ και να τοποθετήσουμε
πάνω την κεραία των 40μ.
Έτσι έπρεπε να βγάλουμε το
πάνω κομμάτι των 5μ, μετά ένα
κομμάτι 2,80μ και τέλος το
προβληματικό 2,20 μέτρων. Όλα
αυτά αφού βγάζαμε δίπολα,
σκοινιά και ό,τι άλλο ήταν πάνω
στον πύργο.
Τη δύσκολη αυτή εργασία
ανέλαβε να κάνει ο Γιάννης
Γούλας SV3CYM και η εταιρεία
του η Υψοτεχνική, χωρίς τη
χρήση γερανού, αφού τόσο
μεγάλος γερανός ήταν δύσκολο
να φτάσει λόγω του στενού
δρόμου. Αξίζει να αναφέρουμε
ότι ο Γιάννης προσφέρθηκε να
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μας βοηθήσει και του καλύψαμε μόνο τα έξοδα μετάβασης από την Πάτρα και τον
ευχαριστούμε για τη μεγάλη βοήθεια.
Το πρωί του Σαββάτου η πρόβλεψη ήταν για βροχή που θα σταματούσε γύρω στις
11 με 12. Έτσι κι έγινε. Το κακό είναι ότι είχε και δυνατό αέρα, αν και δεν ήταν στην
πρόβλεψη…
Ο Γιάννης έβγαλε αρχικά το 1 κομμάτι των 5μ, μετά το κομμάτι των 2,8μ και τέλος
αυτό των 2,2μ, αφήνοντας μόνο το 6μετρο της βάσης.
Δουλεύοντας συνέχει ως τις 7:30μμ καταφέραμε να επιδιορθώσουμε αρκετά το
"στραβό" κομμάτι. Στη συνέχεια βγάλαμε ρότορα κλπ από το κομμάτι της κορυφής.
Είχαμε αποφασίσει ότι η διάταξη των κομματιών θα είναι πλέον ως εξής: παλιό
6μετρο, καινούριο 6μετρο αποτελούμενο από δύο 3μετρα, το 5μετρο, το κομμάτι
των 2,8 και τελευταίο το κομμάτι των 2,20μ.
Μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι καταφέραμε να προσαρμόσουμε μεταξύ τους τα
κομμάτια στο έδαφος, τα αποσυναρμολογήσαμε σε 6μ, 5μ και 5μ, για να τα
τοποθετήσουμε στον πύργο.
Το μεσημέρι της Κυριακής ο Γιάννης άρχισε να τα τοποθετεί στον πύργο: πρώτα και
μετά το παλιό 6μετρο, βάλαμε τα καινούρια 2 τρίμετρα. Εκεί τοποθετήσαμε 3
αντηρίδες με μονωτήρες συρματόσκοινου Φ6. Μετά βάλαμε το 5μετρο κι εκεί
σταματήσαμε κατά τις 6μμ, κατάκοποι...
Έμεινε να αλλάξουμε αντηρίδες στα 6μ με καινούριες, να βάλουμε αντηρίδες στα
17μ, να βάλουμε το τελευταίο κομμάτι και μετά ρότορα, κεραία και δίπολα.
Αυτή τη στιγμή ο πύργος έχει ύψος 17μ και τελικά το ύψος του θα είναι 22μ ενώ η
κεραία θα είναι στα 23μ (+1μ είναι το mast).
Μια συναρπαστική και διδακτική εμπειρία για μας. Ευχαριστούμε το Γιάννη με όλη
την καρδιά μας.
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5-6/2/2022
Oι
SV1DPI,
SV1CIB,
SV3CYM το Σάββατο
το πρωί μέχρι την
Κυριακή το βράδυ.
Ο
SV1CQK
το
Σάββατο
το
μεσημέρι
μέχρι
νωρίς την Κυριακή.
Οι SV1CQG, SV1CQR
την Κυριακή το
πρωί.
Με τη βοήθεια του
Γιάννη SV3CYM και
της υψοτεχνικής
(http://www.ypsote
chniki.gr/)
ολοκληρώθηκαν οι
περισσότερες
εργασίες στον 1ο
πύργο με την
τοποθέτηση και
πάλι της κεραίας
των 40μ Cushcraft
40-2CD. Η κεραία
είναι πλέον στα 22,5
μέτρα. Στα 20μ είναι
αναρτημένο το
δίπολο των 80μ.
Αναλυτικά:
Η κεραία είχε
καταστραφεί από
τον Ηφαιστίωνα. Ο
SV1RLC μας χάρισε τα κομμάτια μιας ίδιας. Παράλληλα αποφασίσαμε να κάνουμε
αλλαγή στη θέση των κεραιών των 20μ και των 40μ, καθώς και να αναβαθμίσουμε
τους 2 πύργους. Ο πύργος 3 φιλοξενεί πλέον την κεραία των 20μ μ' ένα συνολικό
ύψος 23μ και ο πύργος 1 θα φιλοξενούσε την κεραία των 40μ. Αυτό το τελευταίο
έργο είχε μείνει, ως γνωστόν, πίσω, για διάφορους λόγους.
Έτσι το ΣΚ 29-30/1 και 5-6/2 κατέβηκαν τα κομμάτια του 16μετρου πύργου και
επανασυναρμολογήθηκε για να φτάσει στα 22μ με την προσθήκη 6μ πύργου, δώρο
του SV1GE. Τοποθετήθηκαν καινούρια συρματόσκοινα μεγαλύτερης διαμέτρου, με
μονωτήρες ώστε το μήκος τους να είναι μικρότερο από λ/4 για να μην επηρεάζεται
η κεραία. Μπήκε ξανά ο ρότορας, η κεραία (στην οποία τοποθετήθηκε και BalUn
κατασκευής SV1ELF) και το δίπολο των 80μ, ενώ υπάρχει και μία ακόμη αναμονή
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για ανάρτηση κι άλλης συρμάτινης κεραίας ή για τροφοδότηση του πύργου ώστε να
χρησιμοποιηθεί ως κάθετη στα 80-160μ. Πρέπει να ευχαριστήσουμε πολύ τους
SV1CIB, SV1CQK, SV1DPI που ήταν εκεί και τα δύο Σαββατοκύριακα που
απαιτήθηκαν, τους SV1CQR, SV1CQG που βοήθησαν στο τελικό στάδιο, τον SV1ELF
για το BalUn, τον SV1RLC για την κεραία και τον SV1GE για τον πύργο.
Επίσης πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους και τα μέλη μας, που με τις
προσφορές τους μπορέσαμε να φέρουμε σε πέρας το έργο.
Πάνω απ' όλα όμως πρέπει να ευχαριστήσουμε τον άνθρωπό μας, τον άοκνο
επαγγελματία, το Ελληνικό γεράκι των πύργων, Γιάννη Γούλα SV3CYM. Χωρίς αυτόν
δε θα κάναμε κυριολεκτικά τίποτα. Είναι ευτυχία που έχουμε εδώ στην Ελλάδα,
έναν τέτοιο άνθρωπο που με την τεράστια πείρα του, μπορεί να αναλάβει εξ
ολοκλήρου τέτοιες δουλειές και να τις φέρνει σε πέρας με επαγγελματική συνέπεια
και αξιοπιστία. Παράλληλα είναι ένας υπέροχος άνθρωπος που αξίζει κάποιος να
τον γνωρίσει. Ευχαριστούμε Γιάννη! Ο Γιάννης πρόσφερε δωρεάν την εργασία του
στο σύλλογο (4 μέρες από 12 ώρες κάθε μέρα).
Ελλείψεις
Έχουν μείνει μικροπράγματα που έχουν ακόμη όμως δουλειά...
1) Πρέπει να αλλάξουμε τα συρματόσχοινα στα 6μ που τα αφήσαμε τελευταία
και δεν προλάβαμε. Έχουμε κρατήσει συρματόσχοινο γι αυτή τη δουλειά.
2) Πρέπει να αλλάξουμε κάποια στιγμή τα U που στηρίζουν την κεραία στο
μαστ, διότι αυτά που είχαμε δεν ήταν αρκετά καλά (ήταν πιο μακριά, πιο
αδύνατα, κλπ).
3) Η κάθοδος δεν έφτασε στην είσοδο του shack. Λείπουν 2-3 μέτρα.
Συνδέσαμε ένα κομμάτι κάθοδο πρόχειρα και τα σήματα ήταν εντυπωσιακά.
Πρέπει όμως να κάνουμε κάτι πιο μόνιμο.
4) Επίσης βάλαμε δυο κομμάτια που είχαμε για να επεκτείνουμε το καλώδιο
του ρότορα. Δυστυχώς παρότι ο ρότορας γυρνάει δεξιά αριστερά, κάτι
κολλήσαμε λάθος και δεν δείχνει. Θέλει λίγο ψάξιμο.
5) Η κεραία απέκτησε πιο οξύ συντονισμό. Έχει 1,2 στάσιμα στο 7110, με 1,9
στο 7000 και 1,8 στο 7200. Ίσως να θέλει 2-3 πόντους μάκρεμα αλλά δε
γίνεται εύκολα αυτό... Αν κάποια μέρα έρθει καλάθι μπορεί να το δούμε....
6) Το δίπολο των 80μ απέχει 2,5μ από την κεραία, είναι στα 20μ ύψος και με
πιο ψηλά τα άκρα του απ’ ότι παλιότερα. Δυστυχώς έχει ελάχιστα στάσιμα
1,9 στο 3610 (συντόνιζε στο 3580 πριν). Έχουμε άλλη κάθοδο που δεν
χρησιμοποιούσαμε πρόσφατα (ήταν πιο μακριά). Ίσως φταίει η κάθοδος,
ίσως και κάτι άλλο. Αυτό θέλει πιο πολλή ώρα ψάξιμο.
11-14/2/2022 Οι SV1CIB, SV1DPI το απόγευμα της Παρασκευής, οι SV1DPJ,
SV8PMM αργά το βράδυ και οι SV1CQK, SV1CQG το Σάββατο. CQ WPX RTTY
Contest. Συμμετείχαμε (χειριστές οι SV1CIB, SV1DPI, SV1DPJ, SV8PMM) κι έγινε
χαμός. Κάναμε το καλύτερο σκορ από ποτέ: 2553 QSOs, 939 mults και 8.244.420
πόντους. Εντυπωσιακός ο συναγωνισμός με τους J42L που τελικά τερμάτισαν
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οριακά πίσω μας. Το N1MM+ δούλεψε καλά κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού
(έκανε κόλπα αλλά λίγα) αλλά μετά τον τελικό συγχρονισμό των logs «έχασε» 17
QSOs και 9 mults… για άλλη μια φορά…








Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την κεραία των 40μ. Μας άκουγαν τα
skimmers της Δυτικής ακτής και είχαμε απίστευτα pileups.
Το δίπολο των 80μ δε συντόνιζε με τίποτα κάτω από 1,8 στον πύργο Νο1.
Τελικά το βάλαμε στον Νο3 (της 20άρας) κι εκεί είχε 1:1, αλλά μπήκε
πρόχειρα φυσικά.
Το ft990 δε μπορέσαμε να το κάνουμε να παίξει RTTY. Όταν έπαιζε δεν
πάταγε τον ενισχυτή και τέτοια θέματα πολλά. Επίσης από κάποια στιγμή
έβλεπε στάσιμα. Τελικά βάλαμε το 3ο MKV (DD2CW) και παίξαμε στον
inband.
O inband άκουγε πολύ χαμηλότερα πλέον από τις κεραίες και στα 40μ. Το
καλό ότι η παρεμβολή στα 40μ ήταν πολύ μικρή.
Από τα 40μ στα 20μ είχαμε αξιοσημείωτα μεγάλη παρεμβολή… αλλά και από
τα 80 στα 40μ υπήρχε. Από τα 20μ στα 15μ όλα οκ.
Επίσης παρεμβάλλονταν πολύ η τηλεόραση στην κουζίνα.

19-21/2/2022 O SV1CQK το μεσημέρι του Σαββάτου, οι SV1CIB, SV1CQG το βράδυ
του Σαββάτου και ο SV1DPI την Κυριακή το πρωί.









Φτιάξαμε 2 ακόμη τσοκ για την είσοδο των κεραιών στο shack. Τώρα όλες οι
κεραίες έχουν τσοκ εισόδου, ενώ 4 από αυτές έχουν και αντικεραυνικό.
Επίσης επισκευάσαμε το καλώδιο του ρότορα των 40μ που έκανε κόλπα και
το περάσαμε από πάνω να κατεβαίνει και να μπαίνει στο shack από την
είσοδο των καλωδίων ρότορα.
Ο Μάκης Τζιμόπουλος μας δώρισε μονωτήρες για να βάλουμε στα
συρματόσχοινα των πύργων.
Επίσης μονωτήρες καθώς και ράβδους γείωσης μας έκανε δώρο ο SV1JG και
τα έφερε ο SV1DPJ.
Από το τελευταίο Σαββατοκύριακο ο SV1DPJ επισκεύασε με δικά του έξοδα
και έφερε το server, ο οποίος είναι σε λειτουργία και πάλι. Το skimmer
παίζει πλέον από το σπίτι του πατέρα του SV1HKH και με το link που μας
έδωσε ο SV4FFL έρχεται στο server και από κει στο reversebeacon.
O SV1CIB έπαιξε για λίγο στο ARRL CW.
Βγήκαν τα Raw scores (ακατέργαστα) για το CQ WPX RTTY 2022. Είμαστε 2οι
στον κόσμο στην κατηγορία MS HP, ενώ πρώτοι είναι, με μικρή διαφορά, οι
J42L. Ελπίζουμε να ανατρέψουμε το σκορ στα τελικά αποτελέσματα…

26-28/2/2022 O SV1CQK το μεσημέρι του Σαββάτου ως τη Δευτέρα το πρωί, ως
συνήθως, και ο SV1DPI την Κυριακή το πρωί. Στο σταθμό δύο βέργες γείωσης και
μερικοί μονωτήρες για τα συρματόσκοινα, που μας χάρισε ο SV1JG. Έγινε
προσπάθεια μερικών αλλαγών ώστε να βρούμε την αιτία που κολλάει μετά από
κάποια ώρα το skimmer. Μάλλον η αιτία φαίνεται να είναι στο server διότι τον
συνδέσαμε κατευθείαν με το ρούτερ κι ενώ έδειχνε συνδεδεμένος στο internet, δεν
υπήρχε πρόσβαση με το teamviewer. Επίσης αρκετά σχέδια για το πώς θα πρέπει να
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γίνουν οι γειώσεις του σταθμού. Μια σκέψη είναι να γίνει ένα δίκτυο με
χαλκοσωλήνα (ώστε να εξασφαλιστεί καλή σύνδεση μεταξύ των, όπως στο
ακόλουθο σχήμα.
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27/2/2022 Άρθρο για τη συμμετοχή μας στο CQ WPX RTTY 2022 δημοσιεύτηκε στο
site μας:
https://sz1a.org/%ce%bd%ce%ad%ce%b1%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8e%cf%83%ce%b5%c
e%b9%cf%82/cq-wpx-rtty-2022-score/
Στατιστικά από τη συμμετοχή μας https://www.qsl.net/sz1a/sh5/2022/2022_cqwpx-rtty_sz1a/index.htm

3/3/2022 Σήμερα ο SV1DPJ παρέλαβε τα φίλτρα BPF HP της LBS για τα 10, 15, 160μ.
(είχαν σταλεί στο όνομά του ώστε να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες πιο εύκολα.
Όλα πήγαν καλά αν και προλάβαμε οριακά! Ταχυδρομήθηκαν από τη Ρωσία λίγο
πριν αρχίσει ο πόλεμος με την Ουκρανία. Οι κυρώσεις των Δυτικών προς τη Ρωσία,
κάνουν πλέον πολύ δύσκολη, αν όχι αδύνατη, την παραγγελία και την αποστολή
από Ρωσία και σίγουρα κινδυνέψαμε να μπλέξουμε αφού είχαμε προπληρώσει τα
φίλτρα.
Μετά το CQ WW CW του Νοεμβρίου ξοδέψαμε:




420€ για την αναβάθμιση του πύργου 1 της 40άρας, κυρίως σε υλικά,
210€ για τα στενά φίλτρα inrad που πήραμε για τα MarkV συν ένα φίλτρο
που μας έδωσε ο SV1JG,
790€ για τα 3 φίλτρα της LBS (https://lowbandsystems.com/collection/1k5contest),
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Αναμένεται άμεσα να δώσουμε άλλα 100€ για τη βελτίωση της γείωσης του
σταθμού συν τα υλικά γείωσης που μας
δώρισε ο SV1DKD.

Έγινε δηλαδή μία επένδυση τον τελευταίο
χειμώνα άνω των 1500€ σε χρήμα που μαζί με
τα υλικά που δωρίστηκαν, φτάνει τα 20002500€! (και μετά από ένα φθινόπωρο που πάλι
κάναμε πράγματα). Να θυμίσουμε από τα
υλικά, το φίλτρο του SV1JG, τα υλικά γείωσης,
το rf chock κι έναν υπολογιστή από τον SV1DKD,
την κεραία Bazooka του SV1BJW, τον
υπολογιστή, ethernet swiches, επισκευή server
που μας χάρισε ο SV1DPJ, τα balun για τις BOG
του SV1ELF, τη δουλειά που πρόσφερε ο
SV3CYM και άλλα πολλά μικροπράγματα. Όλα
μαζί κοστίζουν αρκετά χρήματα που
προσέφεραν στην ιδέα φίλοι και μέλη μας.
Να θυμηθούμε τα διακριτικά όλων όσων έβαλαν χρήματα φέτος το χειμώνα και να
τους ευχαριστήσουμε θερμά (η σειρά είναι τυχαία): SV1RK, SV1DKD, SV1AER,
SV1BJW, SV1EJD, SV1CQG, SV8PMM, SY1AYN, SV1ELF, SV4FFL, SV4QNP, SV1JG,
SV1JMC, G0PZA, SV1PMQ, SV1DPJ.
5-7/3/2022 Οι SV1CQK, SV1CIB και ο SV1DPI την Κυριακή το πρωί. Αγοράστηκαν
χαλκοσωλήνες Φ15 και τοποθετήθηκαν σύμφωνα με το σχέδιο παραπάνω
(σελ.127), εκτός από τη σωλήνα στο χώρο εισόδου των κεραιών (έξω). Οι σωλήνες,
κλπ κόστισαν 90€. Μένει να συνδεθούν οι συσκευές πάνω τους και να
τακτοποιηθούν τα καλώδια.
11-13/3/2022 Οι SV1DPJ, SV1CIB από Παρασκευή βράδυ, ο SV1CQK από Σάββατο
μεσημέρι, ο SV1CQG από Σάββατο απόγευμα. Οι Στάθης Αναστασιάδης, SV1DPI,
SV1HKH, SV1SN την Κυριακή το πρωί. Όλοι έφυγαν την Κυριακή το μεσημέρι και
απόγευμα.


Ο SV1CQK είχε φέρει
κάποια ντουλάπια
από το σπίτι του που
έκανε ανακαίνιση. Ο
Στάθης
τα
τοποθέτησε
πάνω
από τον πάγκο της
κουζίνας.
Περισσεύουν κάποια
ακόμη
που
σκοπεύουμε να τα
τοποθετήσουμε απ’
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έξω.
Προσπαθήσαμε να βάλουμε τη bazooka για τα 160μ στον πύργο 1, της 40άρας,
αφού την αποκαταστήσαμε στο σημείο που ένωσης rg58 και καλωδίου του ενός
σκέλους, που είχε κοπεί. Συντόνισε με 1,1 στάσιμα στο 1815. Δοκιμάσαμε να την
φέρουμε λίγο πιο πάνω ώστε να έχουμε καλύτερη κατανομή, λόγω και του νέου
τμήματος της μπάντας, πάνω από το 1850 που μας έδωσαν. Δυστυχώς όμως
όταν την ανεβάσαμε ξανά, είχε άπειρα στάσιμα. Ξανά κάτω για να
διαπιστώσουμε ότι είχε κοπεί στο μπαλούν. Ξανά επιδιόρθωση, ξανά πάλι
πάνω, αλλά δυστυχώς πάλι στάσιμα, ενώ κόπηκε και το σκοινί που την
ανεβοκατεβάζαμε.
Στη συνέχεια διορθώσαμε
την κεραία των 20μ που είχε
στρίψει από τον αέρα. Το
σημείο που έχει πρόβλημα,
είναι τα U που πιάνουν στο
mast, τα οποία χρήζουν
αλλαγής. Σημείωση: δε
μπορούσαμε να βρούμε το
ένα τμήμα της ζώνης.
Παράλληλα
βάλαμε
ψηλότερα το άκρο του
διπόλου των 80μ. Ήταν λίγο 1. O SV1HKH στον πύργο φτιάχνει το δίπολο των 80μ και την
yagi των 20μ
δύσκολο διότι έπρεπε να το
περάσουμε πάνω από την
μία αντηρίδα του πύργου 3. Τέλος πάντων, μετά από ώρα, όλα έτοιμα.
Δυστυχώς ότνα μετρήσαμε το δίπολο όμως, είχε 2,5 στάσιμα. Λόγω του
προχωρημένου της ώρας,, το αφήσαμε για την επόμενη φορά.
Ο Βασίλης έφερε μαζί του
τα Bandpass φίλτρα High
Power των 10, 15, 160μ της
LBS που αγοράσαμε. Όταν
ανοίξαμε τη συσκευασία,
διαπιστώσαμε
ότι
κάτι
κουδουνίζει μέσα. Αυτό που
κουδούνιζε ήταν αυτό των
15μ. Γρήγορα διαπιστώσαμε
ότι αυτό που κουδούνιζε
ήταν μια βίδα και κάτι
κομματάκια πορσελάνης. Το 2. Ο σπασμένος και ο ξεβίδωτος πυκνωτής στο BPF των 15μ
μετράμε με το antenna
analyzer και βρίσκουμε άπειρα στάσιμα. Ανοίγουμε τις βίδες και βλέπουμε μέσα
έναν πυκνωτή σπασμένο κι έναν ξεβίδωτο στον αέρα. Στη συνέχεια βιδώσαμε
τον πυκνωτή και τώρα δεν έχει στάσιμα (περίπου 1,15). Σε επικοινωνία με τον
κατασκευαστή, εξεπλάγην φυσικά, υποσχέθηκε να μας στείλει άλλους
πυκνωτές, αλλά λόγω του πολέμου Ρωσίας Ουκρανίας και των κυρώσεων προς
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τη Ρωσία, αυτό δε μπορεί να γίνει άμεσα. Μας είπε όμως ότι λογικά δε θα έχει
πρόβλημα να παίξει ακόμη κι έτσι.
Ο Βασίλης έψαξε το server για να βρει γιατί κολλάει το skimmer χωρίς να βρει
κάποιο πρόβλημα για το οποίο να είναι σίγουρος... Υποθέσεις πολλές βέβαια...
Τελικά άφησε να παίζει ως skimmer, ο υπολογιστής που έφερε τελευταία
Ο Θανάσης ήταν λίγο άρρωστος κι έφυγε κι αυτός μαζί μας την Κυριακή το
απόγευμα. Αύριο θα είναι μια καλύτερη μέρα ελπίζω... Γεμίσαμε εκκρεμότητες
ξαφνικά...

20/3/2022 Τελικά οι Θανάσης, Βασίλης και Δημήτρης αρρώστησαν. Ως εκ τούτου
όλα έμειναν πίσω. Μόνο ο Θανάσης πήγε σήμερα για να ταΐσει τις γάτες…
23/3/2022 Καθαρισμός κτιρίου με καθαρίστριες, προσφορά του SV1DKD. Ο SV1DPI
πήγε τις καθαρίστριες.
24-28/3/2022 Οι SV1DPI, SV1DKD, SV5DKL από την Πέμπτη για το contest CQ WPX
SSB. Μέχρι την τελευταία στιγμή αναμέναμε και τους SV1CIB, SV1DPJ αλλά τελικά
ήταν ακόμη θετικοί, οπότε είμαστε λίγοι. Την Παρασκευή το απόγευμα ήρθε και ο
SV1CQG ως το Σάββατο και την Κυριακή ο SV1CQK και ο SV1HKH.












Την Παρασκευή συντονίσαμε το δίπολο των 80μ στο SSB.
Το δίπολο των 160μ εξακολουθεί να είναι χαλασμένο.
Τοποθετήθηκαν τα φίλτρα inrad που είχαμε αγοράσει στα MKV του 1ου
πάγκου. Πιο συγκεκριμένα μπήκαν τα SSB φίλτρα, ένα στο ένα κι ένα στο
άλλο. Μένει ένα CW 250 που θα μπει στο μηχάνημα του 3ου σταθμού. Πλέον
το Mkv field του run έχει όλα τα φίλτρα (inrad roofing, 500άρι, 250άρι,
300άρι στο subreceiver και 2 και 1.8 για το SSB), ενώ του inband έχει roofing,
όλα τα ssb (ένα 2 κι ένα 1.8) και to 500άρι του CW. Του λείπει στην ουσία
ένα 250άρι.
Μπήκαν γειώσεις σε όλα τα μηχανήματα (εκτός από τον τρίτο πάγκο), πάνω
στο δίκτυο των σωλήνων Φ15 που είχε ήδη τοποθετηθεί. Το αποτέλεσμα
εκπληκτικό με την βελόνα να μην κουνιέται καθόλου κάτω από τα 15μ και
σχεδόν καθόλου στα 10μ. Αποφασίσαμε να βάλουμε κι ένα χάλκινο πάνελ
πίσω από το σύστημα διακοπτών για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα και
περισσότερη ευελιξία στο μέλλον.
Λίγο πριν αρχίσει το contest, σταμάτησε να λειτουργεί το arduino για το
ρότορα των 40μ. Βάλαμε ένα ERC που είχε ο SV1DPI και λειτούργησε μ’
αυτό. Προς επιδιόρθωση…
Επίσης δε λειτουργούσε ο διακόπτης AS2X2 για τον inband. Χάλασε το
καλώδιο που τον τροφοδοτεί από το interlock. Προς επιδιόρθωση…
Τον Inband τον λειτουργήσαμε κάνοντας εκπομπή απευθείας στην κεραία
του (A3S), πράγμα που ίσως τελικά είναι καλύτερο αφού δεν ενοχλείται ο
Run.
Τοποθετήθηκαν τα BPF φίλτρα της LBS για τα 10, 15, 160μ. Το φίλτρο των
15μ που είχε ένα χαλασμένο πυκνωτή, λειτούργησε μια χαρά.
Ο SV1DKD πήρε μαζί του κι έδωσε στον SV1RK για έλεγχο το Yaesu FT990
που είχε θέματα στο CQ WPX RTTY (έβγαζε στάσιμα). Προς επιδιόρθωση…
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Ξεκίνησε να λειτουργεί το internet με μια νέα κάρτα της Vodafone.
Προσωρινά για δοκιμή έχουμε ένα δανεικό ρούτερ 4G της TPLink, το tp-link
TL-MR6400.
Την Κυριακή το απόγευμα χάλασε η κεραία των 15μ. Έφυγε η κάθοδος. Είχε
λυθεί το choke balun και μπλέχτηκε στο ρότορα και κατά την περιστροφή
τραβήχτηκε και κόπηκε. Επίσης έχασε μερικές μοίρες ο ρότορας. Προς
επιδιόρθωση…
Παρόμοιο πρόβλημα υπάρχει και με την κεραία των 10μ, όπου επίσης
λύθηκε το choke balun και υπάρχει κίνδυνος να κοπεί, ενώ έχει χάσει μοίρες
ο ρότορας και δε δείχνει σωστά.
Έγινε αυτοψία για τη νέα θέση της inband που σχεδιάζουμε. Η κατάλληλη
μεριά είναι κοντά στη δεξαμενή, εκεί που ήταν ο τηλεοπτικός αναμεταδότης
που δε λειτουργεί πλέον. Το θέμα είναι να μας επιτρέψουν να πάμε εκεί.
Δοκιμάσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον ενισχυτή του NL του SV1DPI στον
Inband. Από την αχρησία, είχαν κολλήσει τα κουμπιά. Το διορθώσαμε αλλά
ακόμη δε λειτουργεί. Προς επιδιόρθωση…
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που φαίνεται να έχει ο σταθμός αυτή τη στιγμή
όμως, είναι ότι παρόλη την καλή γείωση και εξαιρετικό φιλτράρισμα, έχουμε
θέμα με παρενόχληση από τον ένα σταθμό στον άλλο. Σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις όλων μας, δε θα έπρεπε. Όμως ειδικά από τα 40μ στα 20μ
υπάρχει σοβαρό θέμα (9 μονάδες παρεμβολή). Ουσιαστικά θέμα δεν έχουμε
μόνο από τα 20 στα 15μ. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις υπάρχει πρόβλημα
από ελάχιστο ως πολύ. Δυστυχώς δε βρήκαμε γιατί. Εξετάσαμε τον
πολυδιακόπτη (τον παρακάμψαμε), καθώς και το διακόπτη 6Χ2 (παράκαμψη
επίσης), χωρίς το πρόβλημα να διορθώνεται. Επίσης δε φαίνεται να είναι το
πρόβλημα της επανεκπομπής που είχαμε παλιά με το τροφοδοτικό του
Ethernet switch, αφού ο θόρυβος είναι προοδευτικά αυξανόμενος και
υπάρχει ακόμη και με 5W!!!

Μετά απ’ όλα αυτά, το σκορ στο CQ WPX SSB, πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Στην
αρχή αρχίσαμε σοβαρά, αλλά γρήγορα μας βγήκε η κούραση της γείωσης. Αυτό
μας έκανε να μην ασχοληθούμε πολύ με το contest, σε σημείο που κάποια
στιγμή από τις 4πμ το Σαββάτου ως τις 12μμ της Κυριακής, να μην εκπέμπει
ούτε ο Run… Το λάθος, που δεν πρέπει να επαναλάβουμε, είναι ότι ΠΑΝΤΑ πριν
το contest πρέπει να βγάζουμε βάρδιες. Ο καθένας θα κάνει τη βάρδια του.
Ακόμη κι αν κάποιος δεν την κάνει γιατί δε μπορεί, θα συνεχίσει ο επόμενος.
Όπως κάναμε τώρα, κάποια στιγμή τα «παίξαμε» όλοι, απογοητευτήκαμε, κλπ κι
έμεινε πολλές ώρες χωρίς καν χειριστή. Το αστείο μετά απ’ όλα αυτά, είναι ότι ο
σταθμός φαίνεται ότι έχει βελτιωθεί τόσο, που ακόμη κι έτσι, κάναμε ένα σκορ
που ίσως, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, αποδειχθεί το καλύτερό μας ως
τώρα σ’ αυτόν το διαγωνισμό! Αναλυτικά: χειριστές οι SV5DKL, SV1DKD,
SV1DPI. Κατηγορία MS HP. Claimed σκορ: 5.705.216, QSOs 2.575 και Multipliers
1.013 (καλύτερο σκορ ως τώρα οι 4.776.097 πόντοι, 2.697 επαφές, 1.049 mults
το 2015).
01/04/2022 Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα του CQ WW SSB 2021. Είχαμε
συμμετάσχει στην κατηγορία MS HP. Χειριστές ήταν οι SV1GE SV1JG SV1CIB SV1BDO
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SV1DPI SV1DPJ SV1DKD SV1HKH Είμαστε δεύτεροι στην Ελλάδα, 47οι στην Ευρώπη
και 80οι στον κόσμο. Τελικό σκορ 2.619.526 πόντοι

2-3/4/2022 Ο SV1CQK από το Σάββατο το μεσημέρι ως τη Δευτέρα το πρωί, ο
SV1DPI Σάββατο απόγευμα ως Κυριακή απόγευμα και ο SV1CQM την Κυριακή το
πρωί.
Παρελήφθη φύλλο χαλκού διαστάσεων 1000Χ2000Χ0,6 mm, δώρο του SV1DKD για
να τοποθετηθεί ως πάνελ στους διακόπτες για καλύτερη γείωση. Κόψαμε ένα
κομμάτι 60 εκ για μπροστά και μια λωρίδα 7 εκ. για τις ενώσεις. Το υπόλοιπο
(133εκ) θα πάει μέσα.
Έγιναν διάφορα πειράματα όσον αφορά την παρεμβολή. Πιο αναλυτικά:




Εκπομπή ΤΧ σταθμός 3 7065, ισχύς 20W
Λήψη RX σταθμός 1 14227, USB με NAR1 φίλτρο και IPO σβηστό (με
προενίσχυση δηλαδή)
και οι 2 κεραίες στο Βορρά εκτός αν διαφορετικά σημειώνεται.

1. όλα συνδεδεμένα όπως λειτουργεί ο σταθμός: παρεμβολή 9S
2. Σύνδεση της κεραίας των 40μ στο BPF HP των 40 κι από κει κατευθείαν στο
μηχάνημα. Καμία παρεμβολή διακοπτών κλπ. Ο σταθμός 1 (λήψη στα 20μ)
συνδεδεμένος κανονικά: παρεμβολή 9S, καμία αλλαγή.
3. Σύνδεση dummy load στο BPF HP των 40μ και από την άλλη κατευθείαν στο
μηχάνημα. Ο σταθμός 1 (λήψη στα 20μ) συνδεδεμένος κανονικά: καμία
παρεμβολή 0S.! Αυτό μάλλον σημαίνει ότι δε φταίει για την παρεμβολή κάτι
μέσα στο shack.
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4. Σύνδεση της κεραίας των 40μ στο BPF HP των 40 κι από κει κατευθείαν στο
μηχάνημα. Ο σταθμός 1 (λήψη στα 20μ) συνδεδεμένος κανονικά (όπως και
στην περίπτωση 2), δοκιμές με την κεραία να περιστρέφεται σε διάφορες
μοίρες: η παρεμβολή μηδενίζεται στις 90 μοίρες. Γενικότερα παρατηρήθηκε
παρεμβολή όταν η κεραία των 40μ ήταν ανάμεσα από 30-0-300-270 μοίρες.
Ίσως πιο έντονα, χωρίς περισσότερα S units στις 300 μοίρες περίπου όπου το
audio ήταν πιο δυνατό και ακούγονταν σαν ηλεκτρικός θόρυβος (ζζζ). Με το
γύρισμα του ρότορα, η παρεμβολή φάνηκε να πέφτει στις 7 περίπου
μονάδες στις διάφορες μοίρες. Λίγο μετά ήταν ξανά 9 μονάδες. Σημειώνω
ότι το κτίριο είναι περίπου στις 300 μοίρες σε σχέση με την κεραία.

10/4/2022 Μετά από καιρό, όλοι μονοήμερο! Πρωί της Κυριακής ο SV1CQM και
λίγο μετά ο SV1DPI. Πιο μετά ο SV1NMU, οι SV1CQK, SV1CIB και ο Γιάννης
Δασκαλάκης που μόλις πήρε την άδεια ραδιοερασιτέχνη (ακόμη δεν έχει
διακριτικό). Κάναμε ξενάγηση στο Γιάννη, και κόψαμε όσα κλαδιά ενοχλούσαν τα
δίπολα και τις αντηρίδες ή ήταν πολύ κοντά στο κτίριο και υπήρχε κίνδυνος
πυρκαγιάς. Φύγαμε αργά το απόγευμα. Βάλαμε την κάρτα του internet στο παλιό
modem της wind, αφού το tp-link TL-MR6400 πρέπει να το επιστρέψουμε.
Λειτούργησε όλο τον καιρό άψογα χωρίς καμία διακοπή και παραγγείλαμε ένα ίδιο,
αξίας 70€ περίπου. Το ποσό θα το καλύψουν οι SV1CDN, SV1DPJ.
16-17/4/2022 Οι SV1DPJ SV1CIB το βράδυ του Σαββάτου, την Κυριακή το πρωί οι
SV1DPI SV1CQK.




Βάλαμε το νέο modem-router TPLINK TL-MR6400.
Επίσης τοποθετήθηκε μια καινούρια end fed κεραία που έφτιαξε και δώρισε
ο SV8LMQ, στο SDR Redpitaya αλλά χωρίς να συνδεθεί αφού μένει να
φτιάξουμε την κάθοδο.
Επίσης βγάλαμε τα BPF HP και τους διακόπτες προκειμένου να
τοποθετήσουμε το φύλλο χαλκού αξίας 250€ που έκανε δώρο ο SV1DKD.
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Ο server δοκιμάστηκε και πάλι και δεν ανοίγει καν. Έτσι χρησιμοποιούμε στη
θέση του τον υπολογιστή που δώρισε τελευταία ο SV1DPJ.

Το απόγευμα της Κυριακής (των Βαΐων) όλοι έφυγαν, ενώ κάποιοι ε΄χαν φύγει πιο
νωρίς.
24/4/2022 Κυριακή του Πάσχα… Κανένας δεν πήγε.
1-2/5/2022 Κυριακή του Θωμά και Πρωτομαγιά. Οι SV1CQK SV1CIB την Κυριακή το
μεσημέρι στο σταθμό. Το απόγευμα ο Στάθης Αναστασιάδης και ο SV1HKH.


Αποκαταστάθηκε
η
βλάβη της 15άρας yagi.
Κατέβηκε το δίπολο,
προστέθηκε το BalUn
που είχε φτιάξει από
καιρό ο SV1ELF, και
ξανανέβηκε το δίπολο
της Yagi. Όλα καλά και
μια
σημαντική
εκκρεμότητα έληξε.

Τη
Δευτέρα
ήταν
αργία
Πρωτομαγιάς. Και οι SV1DPI,
SV1HKR στο σταθμό.




Μπήκε το φύλλο χαλκού
του SV1DKD, πίσω από
τα
BPF
και
τους
διακόπτες
και
επανατοποθετήθηκαν.
Συνδέθηκε
με
το
υπόλοιπο
σύστημα
γείωσης ενώ τραβήχτηκε
κι
ένα
κομμάτι
χαλκοσωλήνας για να
γειωθούν οι ρότορες,
κλπ. του σταθμού 7.
Μπήκε κάθοδος στην
end fed που είχαμε τοποθετήσει στο σπίτι του SV1HKH για το SDR.
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3/5/2022 Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα του CQ WW 2021. Είμαστε 1οι στην Ελλάδα,
34οι στην Ευρώπη και 54οι στον κόσμο. Είχαμε καλά QSOs αλλά λίγα mults λόγω
αφενός του θορύβου στα 160μ αλλά και της έλλειψης της yagi στα 40μ.
Συγχαρητήρια σε όλους.

7-9/5/2022 Σαββατοκύριακο συνδυασμένο με τη γιορτή του Αγ. Χριστοφόρου
(πολιούχος της πόλης μας). Οι SV1CQK, SV1CQG, SV1CIB, SV1CQN από το Σάββατο.
Οι SV1DPI, SV1HKH, SV1KYX, και Στάθης Αναστασιάδης την Κυριακή (έφυγε ο
SV1CQN). Επίσης επίσκεψη οι SV1CQR, SV1HKR, SV1HLB. Τη Δευτέρα οι SV1CQK,
SV1CIB, SV1DPI, SV1HKR, SY1BCS και οι Στάθης Αναστασιάδης, Γιώργος Ταράτσας.





Κόπηκαν τα χόρτα στο προαύλιο (SV1KYX).
Τοποθετήθηκε νέο δίπολο για τα 160μ στα 20μ ύψος, στον πύργο της
40άρας και συντονίστηκε στα 1838ΚΗz. Έχει εύρος με 1,5 στάσιμα περίπου
50 κύκλους (από το 1814 ως το 1865). Η προηγούμενη κεραία τύπου bazzoka
είχε προβλήματα αφού μας κόπηκε τουλάχιστον 3 φορές (SV1HKH SV1CIB
SV1CQG SV1CQK).
Τοποθετήθηκε φύλλο χαλκού και στο πάνελ εισόδου των κεραιών (SV1DPI
SV1CQK)
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.
Συντονίστηκε το δίπολο των 80μ στο RTTY και σημαδεύτηκε. Τώρα έχει
στάσιμα κάτω από 1,5 από το 3530 ως το 3650, όντας συντονισμένο στο
3588 (SV1HKH SV1CIB).
Αποκαταστάθηκε η βλάβη του τηλεσκοπικού μηχανισμού του πύργου 3
(20άρας) με κόλληση νέας γωνιάς και μετατροπή της τροχαλίας (SY1BCS
SV1CQK). Η συγκεκριμένη βλάβη μας εμπόδιζε να υψώσουμε τον πύργο στα
24μ. Τώρα πλέον είναι εντάξει.

Μετρήθηκαν και σημανθήκαν οι κεραίες (SV1DPI).
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Κατέβηκε το δίπολο της 10μετρικής και μπήκε
επανατοποθετήθηκε (SV1CIB SV1CQK SV1DPI SY1BCS).
Καθαρισμός προαυλίου (SV1CQK)

BalUn

και

14-15/5/2022 Οι SV1CQK και SV1CIB από το Σάββατο το μεσημέρι μέχρι αργά το
βράδυ της Κυριακής.
21-22/5/2022 O SV1CQK από το Σάββατο το μεσημέρι ως την Κυριακή το απόγευμα.
Ο SV1DPI το πρωινό της
Κυριακής. Συμμαζεύτηκαν
και καθαρίστηκαν τα
ράφια κάτω από την
τηλεόραση, καθώς και το
μέρος εκεί μπροστά κάτω
από την τηλεόραση που
είχα κακό χάλι. Επίσης
τακτοποιήθηκαν
τα
καλώδια του ρούτερ.
Επίσης μαζεύτηκαν τα
περισσότερα καλώδια και γενικότερα από την ατσαλιά που υπήρχε στο shack λόγω
της τοποθέτησης των γειώσεων.
25/05/2022 Ο SV1DPI μαζί με δυο καθαρίστριες πήγε στο σταθμό ώστε να
καθαριστεί ο σταθμός για να φιλοξενήσει τους χειριστές για το CQ WPX CW το
ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Το κόστος του καθαρισμού είναι προσφορά του
SV1DKD. Παράλληλα τοποθετήθηκαν οι γειώσεις στο ράφι των ροτόρων και κάποιες
άλλες μικρές εργασίες που προέκυψαν μετά την τοποθέτηση των φύλλου χαλκού.
27-30/05/2022 CQ WPX CW. Πριν το contest θεωρούσαμε ότι ο σταθμός ήταν στα
καλύτερά του. Το contest όμως σε δοκιμάζει. Έτσι ανακαλύψαμε προβλήματα σε
δύο ρότορες (των 20 και 10μ) που είχαν ξεσφίξει οι βίδες και έχαναν μοίρες,
παρεμβολή από τα 40 στα 20 (οκ αυτό το γνωρίζαμε από πριν) και άλλα πιο μικρά,
μεταξύ των οποίων και δύο διακοπές ρεύματος! Όμως τελικά ήταν καλά αν και
περιμέναμε
καλύτερη
διάδοση. Δεδομένης της
απουσίας
Ρώσων,
Ουκρανών, Λευκορώσων
και της προσπάθειας
που
καταβάλαμε,
είμαστε
ψιλοικανοποιημένοι με
QSOs
και
Mults.
Χειριστές οι SV1BJW
SV1CIB SV1DKD SV1DPI
SV1DPJ SV1ELF SV2FWV
SV4FFL.
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Είχαμε τη χαρά μετά από καιρό, να δούμε πολλούς φίλους που μας επισκέφτηκαν,
μεταξύ των οποίων και τους SV6DBG, SV1GIM που μας επισκέφθηκαν για πρώτη
φορά. Μετά από καιρό είδαμε και τους SV2HQL, SV4FFL, SV2FWV. Όλες οι
κατεδαφίσεις εξελίχθησαν μια χαρά. Ευχαριστούμε όσους βοήθησαν (SV1CQK
SV1CQG) αλλά και όσους μας επισκέφθηκαν, που ήταν πολλοί: SV1CQR, SV1SN,
SV1CQM (και τις πολλές καταπληκτικές μπριζόλες που μας έφερε), SV1HLB, SV1HKH,
SV1KYX, SV1HKR...
Αναλυτικά στατιστικά, όπως συνήθως, στη διεύθυνση:
https://www.qsl.net/sz1a/sh5/2022/2022_cq-wpx-cw_sz1a/index.htm
Το log μας είναι ήδη στα LotW, Clublog, Eqsl, Hamlog, sv2rck, qrz και qrzcq.
 Το δίπολο των 160μ
δούλεψε πολύ καλά
και δεν είχε και
παράσιτο πέραν των
στατικών που πάντα
έχουν τα 160μ.
 Δεν είχαμε ιδιαίτερα
προβλήματα RF. Οι
γειώσεις φαίνεται να
δουλεύουν.
 Είχαν χαλαρώσει οι
βίδες στο ρότορα που
κρατούσαν την κεραία
των 20 και 10μ. Τις
έσφιξε στη μεν κεραία
των 20μ ο SV1ELF, στη
δε κεραία των 10 οι
SV1DPJ,
SV1CQM.
Ανακαλύψαμε
ότι
αυτό συμβαίνει γιατί
όταν περιστρέφεται η
κεραία με εντολή του
arduino interface, η
κεραία κινείται με τη
μέγιστη ταχύτητα. Πρέπει να επέμβουμε και να το διορθώσουμε.
 Χρησιμοποιήσαμε τον ενισχυτή του SV1DPI (NL) και εκπέμπαμε από την
Inband κεραία. Γενικώς δε χρησιμοποιήσαμε πολύ τον inband λόγω
χειριστών, αλλά το setup αυτό δούλευε πιο καλά από το προηγούμενο που ο
inband έπαιρνε την κεραία του run, κλπ. Τώρα ο inband εξέπεμπε και άκουγε
από την ίδια κεραία.
 Ένα Ethernet switch (αυτό του shack) όταν πήγαμε δε δούλευε. Αρχικά το
αντικαταστήσαμε. Στη συνέχεια το ελέγξαμε. Δε βρήκαμε κάτι και
διαπιστώσαμε ότι δούλευε κανονικά. Δεν ξέρουμε γιατί έγινε αυτό.
 Το BPF LP του σταθμού 1, έδειξε να μην αλλάζει μπάντες. Το βγάλαμε εκτός.
Δεν είμαστε σίγουροι αν φταίει αυτό ή το καλώδιο του MOAS.
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Το Interface του ρότορα των 40μ το βάλαμε πάλι και δούλευε. Δυστυχώς στη
διάρκεια του contest χάλασε ξανά. Συνδέσαμε πάλι το interface του
Γερμανού για να παίξει ως το τέλος.
Τοποθετήσαμε έναν ηλεκτρολυτικό πυκνωτή 1000mF μεταξύ ένδειξης και
γης στο arduino του ρότορα και σταμάτησαν τα «κόλπα» που έκαναν οι
Yaesu DXA (κουνιόταν η ένδειξη στο pstrotator και κάποιες φορές δε
σταματούσε εκεί που τον στέλναμε). Ο DXC δεν έκανε τίποτα και δε βάλαμε
πυκνωτή.
Είχαμε παρεμβολή από τα 40μ στα 20μ. Διαπιστώσαμε ότι η παρεμβολή
είναι μεγαλύτερη και ενοχλητική από την πρώτη αρμονική και πάνω, ενώ
ανέχεται από την πρώτη αρμονική και κάτω. Πχ ο σταθμός 1 στο 7030.
Πρόβλημα από το 14060 και πάνω μεγαλύτερο απ’ ότι από το 14060 και
κάτω.
Ο Βασίλης SV1BJW μας έκανε δώρο ένα φίλτρο Yaesu 300Hz για τα
1000άρια.
Κατεβάσαμε την κάθετη της prosistel γιατί κάποια στιγμή νομίσαμε ότι είναι
η αιτία της παρεμβολής από τα 40 στα 20μ. Τελικά δεν ήταν αυτό το
πρόβλημα.
Ο SV1ELF έφερε φύλλα αλουμινίου, πάχους 0,9mm, και κατάλληλων
διαστάσεων ώστε να τοποθετηθούν σε μέρος των πάγκων με τα
μηχανήματα. Σκοπός να έχουν μεταλλική επιφάνεια από κάτω τα
μηχανήματα και καλύτερη γείωση. Το κόστος ήταν 80€ και ήταν δωρεά του
SV1DKD

4-6/6/2022 Οι SV1CQK, SV1CIB, SV1CQG από το Σάββατο το μεσημέρι. Επίσκεψη οι
SV1CQN και SV1DPI την Κυριακή. Τοποθετήθηκε αφού προσαρμόστηκε κατάλληλα,
ένα εξωτερικό ντουλάπι ανάμεσα στο εργαστήριο και την τουαλέτα, για
αποθήκευση διάφορων πραγμάτων.
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18-20/6/2022 Οι SV1CQK, SV1CIB SV1CQG από το Σάββατο, οι SV1DPI, SV1CQZ,
SV1ETM την Κυριακή. Δυστυχώς το redpitaya που χρησιμοποιούσαμε για το
skimmer και το ένα από τα δύο mikrotik, χάλασαν. Αποκαθηλώσαμε το σταθμό sdr
και τα δώσαμε στον SV1ETM μήπως και καταφέρει να τα επιδιορθώσει, χωρίς
πολλές ελπίδες όμως.
25-26/6/2022 Οι SV1CQK, SV1CQG από το Σάββατο ως τη Δευτέρα το πρωί στο
σταθμό. Ανοίχτηκε η τρύπα για να ενωθεί το έξω πάνελ με το μέσα.
1/7/2022 Δε μας μπήκε καλά
ο μήνας. Αν και το αναμέναμε,
αφού είμαστε δεύτεροι στα
ακατέργαστα αποτελέσματα,
εκδόθηκε το τεύχος του CQ με
τα αποτελέσματα του CQ WPX
RTTY 2022. Είμαστε δεύτεροι
λοιπόν. Περίεργο να είσαι
δεύτερος…
Ακόμη
πιο
περίεργο να είσαι δεύτερος
στον κόσμο, δεύτερος στην
Ευρώπη και μαζί μ’ αυτό
δεύτερος
στην
Ελλάδα!
Κάναμε το καλύτερο σκορ μας
ως τώρα στο cq wpx rtty,
ξεπεράσαμε
το
Ελληνικό
ρεκόρ αλλά οι J42L ήταν
καλύτεροι και μας πέρασαν.
Το τελικό σκορ μας ήταν
7.285.500.
Τουλάχιστον
κάναμε περισσότερα QSOs…
Κρίμα που χάσαμε…
2-4/7/2022
Οι
SV1CQK,
SV1CIB, SV1CQG, SV1CQN στο
σταθμό…
4/7/2022
Σήμερα
ανακοινώθηκαν online τα
αποτελέσματα
και
κατεβάσαμε το βραβείο για το
διαγωνισμό CQ WPX RTTY
2022. Είμαστε, όσο πιο
επίσημα γίνεται, παντού δεύτεροι. Συγχαρητήρια στους χειριστές μας και στους
φίλους του J42L που ήταν πρώτοι κι ελπίζουμε την επόμενη φορά να είμαστε εμείς
οι πρώτοι.
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9-11/7/2022 Οι SV1CQK, SV1CIB, SV1CQG στο σταθμό. Ενώθηκε το εξωτερικό με το
εσωτερικό panel. Επίσκεψη ο SV1HKH.
16-18/7/2022 Οι SV1CQK, SV1CIB, SV1CQG στο σταθμό. Ξηλώθηκε η κεραία A3S του
Inband σταθμού, προκειμένου να τη χρησιμοποιήσουμε στο SX14ASTRO (14η
Πανελλήνια Συνάντηση Ερασιτεχνών Αστρονόμων) στο Δρυμώνα Θέρμου.
23-24/7/2022 Οι SV1CQK, SV1CIB στο σταθμό. Επίσκεψη Φράγκου και SV1CQG.
Προετοιμασία για SX14ASTRO.
28/7/2022 Οι SV1CQK, SV1CQG, SV1CIB στο σταθμό για να πάρουν τα πράγματα για
να πάνε στο Δρυμώνα για την 14η ΠΕΕΑ και το SX14ASTRO. Από ραδιοεξοπλισμό,
πήραν μαζί τους το 1000 του inband με το usbII interface, το φορητό υπολογιστή HP,
την Α3S και τη γεννήτρια. Η γεννήτρια δε δούλευε όταν έφτασαν εκεί. Τελικά ήταν
το μπουζί της. Επίσης κάποια στιγμή είχε στάσιμα η κεραία αλλά όταν την
κατέβασαν διορθώθηκε.
31/7-1/8/2022 Επιστροφή από την 14η ΠΕΕΑ και διανυκτέρευση στο σταθμό για
τους SV1CQK SV1CIB.
2/8/2022 Ο Τόνυ PY2DY ήρθε για πρώτη φορά επίσκεψη στο σταθμό. Μαζί του στο
σταθμό ο SV1ELF και ο SV1DPI.
Ο Τόνυ είναι Έλληνας στην καταγωγή από την Ερεσό της Λέσβου. Γεννήθηκε και ζει
στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, μιας πόλης 20 εκατομμυρίων κατοίκων, το 1973!
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Είναι μέλος της περίφημης ομάδας PX2A, ενώ έχει βγει δύο φορές πρώτος στον
κόσμο σε contest σε ατομικές συμμετοχές. Είναι ιδιαίτερα ικανός χειριστής στο SSB.
Στα contest βγαίνει από
το σταθμό του ως PV2P
ενώ
το
Ελληνικό
διακριτικό του είναι
SY8APQ. Μας έφερε
αυτοκόλλητα με το
διακριτικό του, 4 κούπες
PX2A και ένα λάβαρο
που
μνημόνευε
τη
συνάντησή μας.
Αφού τον ξεναγήσαμε
στο σταθμό, δούλεψε
ένα
μεγάλο
pileup
τρέχοντας το SX14ASTRO
για πολλή ώρα. Στη συνέχεια έψαξε και μίλησε, ως SX14ASTRO, με πολλούς
Βραζιλιάνους στα 15μ.
Ενθουσιάστηκε από το σταθμό (παρότι ο
PX2A έχει stack κεραιών) αλλά κυρίως
από την προσπάθεια και το όραμά μας,
όπως του την περιγράψαμε. Υποσχέθηκε
ότι θα έρθει ξανά κάποια στιγμή να
τρέξουμε ένα contest. Έφυγε το βράδυ,
υποσχόμενος να μας χαρίσει δυο από τα

πράγματα που είχε μαζί του στην Ελλάδα,
ένα ζευγάρι ακουστικά με μικρόφωνο Heil
και μια σούπερ digital γέφυρα 2KW Lextel
MS-2000.
Τελικά φύγαμε όλοι μαζί το βράδυ.
Ο Γιώργος SV1ELF συναρμολόγησε και έφερε στο σταθμό, ένα πολυδιακόπτη
κεραιών, αποτελούμενο από 6 κομμάτια 2Χ1, καθώς κι ένα διακόπτη κεραιών 6Χ1.
Οι πλακέτες είναι του OK2ZI, δώρο από τον SV1DPI.
Ο 6Χ1 θα χρησιμοποιηθεί μελλοντικά στον Inband, ενώ ο 6Χ2Χ1 θα χρησιμοποιηθεί
μετά τα BPF HP για να μοιράσει τις κεραίες σε 4 ράδια αντί για 2 που μοιράζεται
μέχρι τώρα. Φυσικά θα χρειαστεί κι ένας διακόπτης 6X2 ακόμη. Το σύστημα
εναλλαγής κεραιών όπως σχεδιάστηκε να λειτουργήσει στο μέλλον:
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7-8/8/2022 Ο SV1CQK στο σταθμό.
9/8/2022 Οι SV1DPI,
SVCQG στο σταθμό.
Μας επισκέφθηκαν οι
Γιάννης SV2CQC και
Παντελής SV2ESW που
ήρθαν για πρώτη φορά
στο σταθμό, περί της 12
μεσημβρινής. Μείναμε
περίπου ως τις 4μμ. Του
ξεναγήσαμε
στο
σταθμό,
τους
αναλύσαμε το project
και τα όσα περάσαμε
για να φτάσουμε στο
σήμερα, και φάγαμε!
Ήταν μια πολύ ωραία
ραδιοερασιτεχνική
μέρα που όλοι απολαύσαμε, ενώ στη συνέχεια το βράδυ της ίδιας μέρας, φάγαμε
μετά γυναικών στο Αγρίνιο. Ανανεώσαμε το ραντεβού μας για κάποιο contest!
144

12-14/8/2022 Ο SV1CQK στο σταθμό το μεσημέρι της Παρασκευής.
Ήρθε ο ψυκτικός για να επιδιορθώσει το κλιματιστικό του shack. Δυστυχώς δε
μπορούσε, και βάλαμε ένα που είχαμε από δωρεά του SV8RMA (το τελευταίο).
Είναι 12άρι το έξω και 9άρι το μέσα, inverter. Υπήρξε φόβος μήπως και δε δουλέψει
αλλά το βάλαμε και φαίνεται να δουλεύει!
Το Σάββατο πήγε και ο SV1CIB στο σταθμό.
Συμμαζεύτηκε και τακτοποιήθηκε η αποθήκη, ώστε να είναι ευκολότερη η
αναζήτηση των υλικών.
Επίσης τοποθετήθηκε τα αλουμίνια που είχαμε αγοράσει σ’ έναν από τους πάγκους.
Υπενθυμίζεται ότι με χρήματα που έδωσε ο SV1DKD αγοράσαμε φύλλο αλουμινίου
κατάλληλα κομμένο, ώστε να το βάλουμε κάτω από τα μηχανήματα (υπολογίζεται
να καλύψει όλο το μήκος και το 1/3 του βάθους του πάγκου). Το φύλλο θα ενώνεται
με τη σωλήνα γείωσης και θα προσδίδει μια επιπλέον προστασία γείωσης στα
μηχανήματα.
Το Icom 756 pro II στο σταθμό 4 κλείνει μετά από λίγη ώρα χρήσης. Η ασφάλεια στο
καλώδιο τροφοδοσίας είναι ιδιαίτερα ζεστή.
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