
Toisessa videossa Scott Manley kertoo erittäin havainnollisesti mitä 
romahduksessa tapahtui ja miksi. Kuvista päätellen Arecibo oli tosiaan jo 
huonossa kunnossa.
Https://www.youtube.com/watch?v=59WQIRvezzI

Helsingin Sanomat: Valtava radioteleskooppi romahti Puerto Ricossa 
tutkittuaan avaruutta vuosikymmeniä
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000007657056.html?
share=cccb647bf6728528688af40801184618

Tekniikan Maailma: Arecibo romahti
https://tinyurl.com/y2f69uag

MSN: Bondista tuttu Arecibo romahti 
https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/ulkomaat/james-bond-elokuvasta-tuttu-
arecibon-radioteleskooppi-romahti-puerto-ricossa/ar-BB1byv4U

NSF: Arecibo Observatory’s 305-meter telescope suffers collapse
https://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=301737

SKY News: Huge telescope scaled by James Bond collapses
https://news.sky.com/story/huge-telescope-scaled-by-james-bond-and-
used-to-search-for-alien-life-collapses-12148599

Arecibo puretaan
https://spacenews.com/nsf-to-decommission-arecibo-radio-telescope/

Avaruusmagasiini:
https://tinyurl.com/yy7wsysn

<takaisin pääotsikoihin>

Hakkeri iski suosittuun mods.dk -sivustoon. Vaihda salasanasi
Tanskalainen mods.dk-sivusto on mahtava aarreaitta niille, jotka haluavat
modata (modifioida) tai säätää laitteitaan. Pienillä toimenpiteillä saattaa
saada rigistään aivan uusia ominaisuuksia.

MODS on sinänsä maksullinen mutta rekisteröitymällä pääsee katsomaan ja
lataamaan yhden ohjeen päivää kohti! Jos avustaa, päivärajoitusta ei ole.
Kannattaa myös tilata itselle ilmainen, muutaman kuukauden välein tuleva
sähköposti uusista modauksista.

Mods.dk ilmoitti joulukuun alussa sivullaan hakkerin iskeneen ja saaneen 
ainakin käyttäjien sähköpostiosoitteet ja tiettävästi myös salasanat. Jos olet 
lahjoittanut rahaa luottokortilla tai PayPal-järjestelmällä, näitä tietoa ei ole 
hakkeroitu. Sivusto suosittelee salasanan vaihtamista.

<takaisin pääotsikoihin>

Maailman suurin jäävuosi törmäämässä Etelä-Georgia -saariin, VP8
Tekniikan Maailma lehti kertoo pitkässä
jutussa että maailman suurin jäävuori,
Etelämantereesta vuonna 2017 irronnut A68,
lähestyy nyt syrjäistä Etelä-Georgian saarta,
VP8; Etelä-Atlantilla. Britannian
merentakaiseen alueeseen kuuluvalla saarella
asuu tuhansia pingviinejä ja hylkeitä, ja
jäävuori on törmäyskurssilla sen kanssa.

Törmäys voi aiheuttaa ekologisen katastrofin
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saarella. Jos jäävuori ajautuu liian lähelle saarta, estää se eläimiä 
hakemasta merestä ruokaa poikasilleen. Se voisi myös murskata eliöitä ja 
niiden ekosysteemin merenpohjassa. Törmäyksen todennäköisyys on 50 
prosenttia.
https://tinyurl.com/y45bxuv7

VP8 South Georgia on ClubLog-palvelun Most Wanted -listalla sijalla 33. 
Viimeisin peditio saarelle lienee VP8STI vuonna 2016. 

<takaisin pääotsikoihin>

Hedy Lamarr'ia animaationa ja dokumenttinä
Hedy Lamarr (1914–2000) oli aikansa kohukaunotar ja Hollywood-tähti, mutta
hän oli paljon muutakin. Keksijä. Tuottaja. Edelläkävijä. Nainen joka ei 
mahtunut rooliinsa. Hän oli glamourtähti, joka vietti illat kehitellen radio-
ohjattavia torpedoja.

Nykyisin tunnustetaan, että Lamarr'lla oli tärkeä rooli taajuushyppely- ja 
laajakaistatekniikan kehittämisessä. Hänen keksintöään käytetään yleisesti, 
vaikka se haudattiin sota-aikana arkistoihin. Radio-ohjattavien torpedojen 
sijasta Lamarria kehotettiin keskittämään ajatuksensa sodan tukemiseen 
viihdytyskiertueilla suukkoja myymällä.
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/01/18/eroottisesta-ekstaasista-
taajuushyppelyyn-hollywood-tahti-hedy-lamarrin

Näyttelijä ja keksijä, jonka ensimmäinen päärooli aiheutti kotimaassaan 
Itävallassa skandaalin. Pakeni myöhemmin kurjan aviomiehensä luota 
Yhdysvaltoihin, jossa teki loistavan uran elokuvanäyttelijänä ja kehitti 
keksintöjä armeijalle. Animaatiosarja historian kapinallisista naisista, jotka 
ovat toimineet tienraivaajina muille.
https://areena.yle.fi/1-50254414

Tuleva Hollywood-tähti Hedy Lamarr juoksenteli alasti metsissä ja näytteli 
ensi kertaa naisen orgasmia valkokankaalla aikansa kohuelokuvassa, jossa 
nuori nainen solmii rakkaudettoman avioliiton iäkkään herrasmiehen 
kanssa. Ohjaus Gustav Machatý. (Ekstase, Tshekkoslovakia/Itävalta 1933)
https://areena.yle.fi/1-4284225

<takaisin pääotsikoihin>

RigExpertillä vuodenvaihteen alepäivät
RigExpert, antennianalysaattoreita, modeemeita ym valmistava ja suosittu 
yhtiö tarjoaa vuodenvaihteen alennusta eräistä tuotteistaan. Alennuskausi 
on 15.11.2020-15.1.2021.

Model             Instant Rebate
RE AA-230 ZOOM    25,00 USD
RE AA-600         25,00 USD
RE AA-1000        50,00 USD
RE AA-1400        60,00 USD

Alennuksen saa jokaiselta valtuutetulta jälleenmyyjältä mutta ehkä 
helpoimmin suoraan Ukrainasta sp: office@rigexpert.com
rigexpert.com

<takaisin pääotsikoihin>
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