310 LRG/SSC, kā tas notika …
2002. gada vasarā kāds paziĦa uzaicināja mani svinēt Līgo svētkus „
MiėeĜbākā ” (viĦam tur vasaras māja). Uzkāpjot bākā un pētot apkārtni,
austrumu pusē virs priedēm rēgojas kaut kas dīvains. Bākas uzraugs
sacīja, ka tas esot bijušais padomju izlūkošanas centrs „ Zvaigznīte ”, bet
tagad - radioastranomijas centrs. Nolēmām aizbraukt to apskatīt. Kad
izkāpu no mašīnas neticēju savām acīm – 32 m diametrā paraboliskā
antena o-ho! Objekta darbinieki izrādījās Ĝoti atsaucīgi un izrādīja antenu
un izstāstīja par tā vēsturi.
Šobrīd tur darbojas zinātnieki un objekta nosaukums ir „Ventspils
Intenacionālais Radioastranomijas Centrs ”.
Pēc kāda laika, kad radās doma LRG grupai piedalīties Eiropas CB
programā “Bijušie armijas objekti” un kopīgi pavadīt nedēĜas nogali,
atcerējos par „Zvaigznīti”. Domāts darīts, no objekta vadības dabūju
atĜauju un 29. jūnijā ar Ervīnu un Egilu braucām izlūkot vietu kur
apmesties. Tās pašas dienas nogalē kopsapulcē tika noskatīts ierakstītais
video materiāls un dota zaĜā gaisma projekta īstenošanai un noteikts
datums : 19. – 21. jūlijs.
Izbraucām 19. jūlija pēcpusdienā. Ventspilī iznomājām treileri un vēl
aptuveni 30km aiz Ventspils Kolkas virzienā un esam objektā. Uzstādījām
antenas, ăeneratoru, aparatūru un protams, teltis. Visa nedēĜas nogale
bija Ĝoti karsta, vienīgais glābiĦš – Irbes upe, kas savu kārtējo līkumu
meta pavisam netālu no nometnes vietas.
20.jūlijā bijām ekskursijā pa objektu.
Nedaudz par tehniku, kas bija mums līdz :
4 elementu Yagi uz 10m ;
5/8 vertikāls uz CB, trīsstūris uz 80m ;
9 elementu Yagi uz 144 Mhz un arī 5/8 vertikāls ;
3 KW „SDMO LX3000” ăanerātors ;
TS-570DG un TM-255E.
Diemžēl izplatība uz augšējiem diapazoniem nebija laba (maigi teikts), tāpēc lielāko laiku pavadījām
pie BBQ, miestiĦa un “gudrām” sarunām par mūžigajām tēmām – SWR, QRO, QRM !
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