CW-bullen den 22 januari 2022
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==
Visst kommer ni ihåg Finlands egen Sputnik det vill säga träsatelliten Woodsat? Den första
satelliten som byggs i plywood och som ska skicka selfies till jorden via radio. Förseningar av
olika anledningar har gjort att uppskjutning nu planeras till någon gång under första halvåret
2022.
Men vad som verkligen skakat om projektet är att amatörradio från satelliten inte längre finns
med i planerna. Internationella Amatörradiounionen IARU har inte gett tillåtelse till de
amatörfrekvenser som satellitbyggarna tänkt använda. Detta på grund av kravet på alltför stor
bandbredd för sändningarna.
Så nu blir det istället att ansöka om kommersiella frekvenser, något som också försenar
uppskjutningen.
Bullen som siktat in sig på att höra träbygget i rymden på ham-banden känner sig lite
besviken. Men samtidigt är det bra att IARU håller efter de som brer ut sig på banden och stör
ut andra.
Vi CW-snubbar drar sällan mycket bandbredd tänker Bullen, så oss borde IARU gilla skarpt!
==
Ingen har väl missat att vi nu översvämmats av covid-varianten Omikron som smittar lättare
än alla tidigare varianter. All tänklig media fylls också av ordet Omikron nu för tiden.
Av ren nyfikenhet tog därför Bullen reda på vad Omikron egentligen betyder. Svaret är lika
enkelt som kort, Omikron är grekiska och betyder litet o i motsats till Omega som betyder
stort O.
Slutsatsen blir alltså att det är lilla o som besvärar oss mest just nu.
Bullen minns när mikro utan o var på allas läppar i början av 80-talet. Då handlade det om
mikro med koppling till mikrovågor. Mikrofebern var starkt smittsam, efter ett tag hade alla
en sådan. Men det handlade inte om någon regelrätt pandemi den gången utan ingen ville helt
enkelt vara utan en egen Bull-TV!
==
Bullen noterar att den solfläckscykel som nu är aktuell faktiskt utvecklas bättre och kraftigare
än vad många forskare förutspått. Alla kurvor pekar kraftigare uppåt än förmodat och antalet
geomagnetiska störning i jonosfären har tredubblats under senaste året, som om nu det skulle
vara positivt hi
Det är inte bara el- och bränslepriser som går uppåt snabbare än någon trott, solen vill också
vara med på tåget tänker Bullen.

==
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==
Ännu en klubbkollega som hyllar morsetelegrafering har dykt upp. Denna gång handlar det
om klubben The Slow Morse Club. Där har man just passerat åtta tusen medlemmar, i stadigt
stigande. Klubben välkomnar alla som gillar långsam telegrafi på banden oavsett förmåga att
sända och ta emot. Vi som hänger här på frekvensen har ju viss faiblesse för snabbare CW
men som vanligt är vi väldigt glada för alla initiativ som håller CW vid liv.
The Slow Morse Club återfinns på Ansiktsboken alltså Facebook och en enkel sökning tar dig
till dem för mer info.
==
Bullen firar en pigg hundraåring! Det handlar om Bergens Radioamatörklubb i Norge som
fyller 100 år. Klubben bildades 1922 bara några månader efter att den första transatlantiska
radiokontakten ägt rum. Idag kallar man sig Bergensgruppen av NRRL.
Hör du LA100B på bandet så är det den klubben som hyllas med ett specialcall. Ta en titt på
deras fina hemsida www.la1b.no i i www.la1b.no för mer info
Kul med en så pigg hundraåring på banden under hela jubileumsåret. Ge dem en hälsning på
bandet när du hör dem.
==
Tack alla lyssnare, ha en skön helg!
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