
Vanhan kertausta
FT8-lähetelajin suosio ylittää sähkötyksen ja puheen!

ClubLog'ia vetävä Michael, G7VJR: ilmoitti, että:
"In September 2017, the number of FT8 QSOs uploaded to Club Log was the 
same as CW and SSB combined."

Tämän mukaan ClubLog-palveluun ladatuissa lokeissa on ollut niin paljon FT8-
lähetelajin yhteyksiä, että niiden lukumäärä on ollut sama kuin CW- ja SSB-
yhteyksien lukumäärä yhteensä. Kaikella rehellisyydellä täytyy toki muistaa, 
että FT8- ja muut digimodet ovat valmiina sähköisessä muodossa ja niiden 
määrä on tämän vuoksi suhteeltaan suurempi.

<takaisin pääotsikoihin>

Taas uusi FT8-versio julkaistu!
Huippusuositusta FT8-ohjelmasta on nyt julkaistu uusi versio.
Versio 1.8.0-rc3: wsjtx-1.8.0-rc3-win32.exe
Sen voit ladata täältä:
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html

Uudessa versiossa ei ole sinänsä mullistavia uutuksia, lähinnä käyttäjä-
ystävällisyyden parantamista. Tärkein lienee DT-ajan eli sen, kuinka tarkka 
kellosi on, nostaminen 2.5 sekuntiin!

<takaisin pääotsikoihin>

Uusia uutisia ulkomailta
Uusi NCIS Rikostutkijat raivostutti radioamatöörit

"NCIS Rikostutkijat" on tuttu myös suomalaisille katsojille. Sarja on pyörinyt 
Nelosella jo vuosia. Lämpimän huumorin sävyttämässä rikosdraamasarjassa 
seurataan Yhdysvaltain laivaston erikoisyksikköä, jonka tehtävänä on selvittää 
eri puolilta maailmaa rikoksia jotka tavalla tai toisella liittyvät Yhdysvaltain 
laivastoon tai merijalkaväkeen. Tiimiä johtaa agentti Gibbs. 

Lokakuun 31. 2017 esitettiin Yhdysvalloissa sarjan uusin episodi: Season 15, 
Episode 6, ohjelman nimi "Trapped" – "Satimessa". 

Juoni: Laivaston upseeri löytyy murhattuna ruohonleikkurin alta golfkentällä. 
McGee löytää uhrin kotoa radioamatööriaseman – ja iloitsee myös olleensa 
nuorena fanaattinen radioamatööri. Hmmm .... 

McGee ottaa radiolla yhteyden epäiltyyn syylliseen lokikirjasta löytyneiden 
merkintöjen avulla. Tämä on todellisuudessa sosiaalisesti ujo ja arka, mutta 
radiossa kokee suuruutta ja korkeaa itsetuntoa, suorastaan uhoa. (Hmmm ... 
kuinka tavallista) McGee löytää syyllisen vihdoin muutaman kilometrin päästä 
murhatun lokikirjan ja luparekisterien tietojen kautta.

OK. Tuntuu ihan hyvältä, mutta radioamatöörit on raivostuttanut se, että 
yhteyksissä ei käytetä radioamatöörikutsuja vaan LA/CB-kutsuja.  

Sarjaa tuottava CBS on saanut satoja vihaisia kirjeitä hameilta ja netistä löytyy
mm. adressi, jolla yritetään saada CBS pyytämään anteeksi loukkausta ja 
tekemään ohjelman radioamatöörien hyvästä työstä Puerto Ricossa.

NCIS uusin episodi on katsottavissa maksullisena netissä. Nelosella pyörii tällä 
hetkellä vielä kaksi vuotta vanhoja episodeja.

Paitsi LA-kutsujen käyttö radioamatöörejä on raivostuttanut hamien 
luokitteleminen hallusinaatiotäyteisiksi antisosiaalisiksi "pummeiksi". Eräiden 
kommenttien mukaan aiheutunut vahinko on vakava.

<takaisin pääotsikoihin>
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