KUNGSBACKA RADIOAMATÖRER

SUMPBÄVER VIA ETERN
Det är inte var dag man får
sig en sådan här blöt figur
på skärmen.
Men den 19 oktober var det
dags. Det var vid Voice of
Americas (VOA) söndagssändning kl 19:30 UTC på
15670 kHz som det inträffade. I VOA:s digitala
sändningar ingår texter och
bilder i olika ämnen. Ofta
med anknytning till teknik,
men inte alltid.
Denna söndag pratade man om invasiva djur- och växtarter i allmänhet
och illustrerade artikeln med en bild
på en sumpbäver.
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Moden som användes var MFSK32,
en mode som är lagom snabb för att
man skall hinna med att läsa. Bilden,
en PNG-fil, hade storlek 240 x 167
pixlar.

Den avkodade texten löd:
In North America, imported nutria
escaped from fur farms and now are
causing widespread environmental
damage. Meanwhile, federal and
state agencies in the American Midwest are spending tens of millions of
dollars per year to control the spread
of several Asian carp species, hoping to keep them out of the Great
Lakes. Wild pigs - which carry diseases and parasites, threaten
livestock and damage crops - are
now found in 45 states.
Texten avkodades helt perfekt och
bilden blev också riktigt bra.

VOA Radiogram transmission
Schedule
(all days and times UTC):
Sat 0930-1000 5745 kHz
Sat 1600-1630 17860 kHz
Sun 0230-0300 5745 kHz
Sun 1930-2000 15670 kHz
All via the Edward R. Murrow
transmitting station in North Carolina.
Fldigi (programvara för att ta emot
(och sända) digitala moder kan hämtas på http://www.w1hkj.com/
download.html
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Välkommen till månadsmöte onsdag 5/11 kl. 1900
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KRA:s INFORMATIONSSIDA
KRA-bladet är Kungsbacka
RadioA matörers organ för meddelanden
och information. Uttalanden och åsikter
som framförs i signerade artiklar är ej
KRA:s eller b ladets allmänna.
KRA:s och redaktionens adress är :
Lindfjällsvägen 15, 439 91 ONSA LA
Tel 0300-61048

Redaktör är SM6GDU, Bengt
Artiklar till bladet tar jag helst emot
via e-post:sm6gdu@ssa.se
Manusstopp är normalt fredagen tre
veckor före månadsmötet.
Medlemsavgiften för 2014 är 100:Postgironummer: 4867-8

DETTA HÄNDER UNDER
NOVEMBER!

ODX i oktober 2014

De goda konditionerna på kortvågen har fortsatt. speciellt på de höga banden.
25 av 42 kontakter har skett på 24 eller 28 MHz. Även denna månad blev den
bästa noteringen Nya Zeeland, denna gång på 28 MHz.
Den 19:e i månaden kortade jag av min W3EDP-antenn från cirka 26 meter
till knappt 20 meter. Tanken var att den skulle bli bättre för trafik på 3,5
MHz, åtminstone inom närområdet. Återstår att bedöma om det blev så.
Som vanligt har moden varit antingen JT65 eller JT9 och maximala uteffekten 40 W.

3,5 MHz I1RJP JN45 1345km

Onsdag den 5/11 kl. 1900. Månadsmöte
i klubblokalen Onsala Hemvärnsgård.

7 MHz WA4AMG EL95 7639 km WSPR
10 MHz VK7TR o VK7BO QE38 16395 km
14 MHz VK3VKJ QF22 15953 km

Onsdag den 19/11 kl. 1900. Klubbafton i
Onsala Hemvärnsgård.

18 MHz UN7DA NO00 4394 km
21 MHz YD1DXM OI33 10915 km
24 MHz ZL1COP RF73 17058 km

VÄLKOMMEN!

28 MHz ZL3NB RE66 17967 km
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Har Du betalat medlemsavgift i KRA för 2014?

Omslagsbilden: hämtad från: http://bilder.alltinggratis.se/
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