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Å
t) Den nya TV-sa-

telliteran innebär
att vi möts av en
lång rad nya be-
grepp och be-
nämningar. I
denna förteck-
ning törklaras de
mesf vanligen
förekommande
orden och för-
kortningarna.
Listan gör inga
som helst an-
språk på att vara
komplett.

Aktiv satellit. En aktiv satellit
är utrustad med transponder
(en eller flera), vilken förstär-
ker de svaga signalerna från
marksändaren innan dessa
återutsänds från satellitens
sändare. Motsatsen är en pas-
siv satellit, som endast återref-
lekterar signalerna från Jorden
utan förstärkning.
Antenndiameter. Parabolan-
tennens diameter (D).
Avkodare. För att av olika
skäl lorhindra att obehöriga tar
emot satellitsändningar kan
signalerna kodas, "scram-
blas", på olika sätt, så att bild-
och ljudinnehållet inte går att
använda, utom för de TV-tit-
tare som har en speciell avko-
dare, "descrambler".
Azimutvinkel. Vinkeln mel-
lan sann nord (dvs kompass-
riktningen korrigerad för miss-
visning) och den riktning som-
parabolantennen skall peka för
att kurTna mottaga en viss sa-
tellits signaler. Azimutvinkeln
är avhängig av mottagnings-
platsens geografiska läge.

Banposition. Satellitens posi-
tion anges med antal grader
öster eller väster om Green-
wich-meridianen (t ex sovjet-
iska Horizont 13,5' V och 53'
o).
Betal-TV. TV-program som
sänds via kabel eller vanlig
sändarstation. Sändningarna
är kodade och för att kunna se
dem mäste man betala en sär-
skild avgift och få en speciell
avkodningsenhet. Se även av-
kodare.
Broadcast. Sändning som får
mottagas av allmänheten utan
extra kostnad.
Bruslemperatur. Det termis-
ka brus som uppkommer i ett
mikrovågshuvud anges ofta
som brustemperatur. Enheten
för brustemperatur är Kelvin.
Detta värde skall vara så lågt
som möjligt.
Cassegrain. I en Cassegrain-
antenn placeras en extra ref-
Iektor där matarhornet sitter
på en vanlig parabolantenn.
Härigenom kan man flytta fo-
kus till en punkt bakom anten-
nen. Signalen passerar då ge-
nom ett hål i reflektorytans
mitt.

C-MAC. Mac-systemet är err
av flera förslag til,l ny l:irg-TV-
standard. Systemet är utveck-
lat av en engelsk firma (IBA)
och det är bestämt att engelska
satellitsändningar skall använ-
da detta system. Bokstaven C
står för åtta stycken högkvali-
tativa d igitalljudkanaler.
C/N. "Carrier to Noise". Sig-
nal-brusförhållande på inkom-
mande signal före demodule-
ring i satellitmottagaren. Se
även S/N.
COMSTAR. System för sa-
tellitsändningar i USA till ka-
bel-TV-nät pä 4 GHz. De tre
systemen är COMSTAR,
WESTSTAR och SATCOM.
DBS. "Direct Broadcasting
Satellite", direktsändande
rundradiosatelliter avsedda för
direkt mottagning hos Tv-tit-
taren.

dBW/m2. Antal watt i decibel
i förhållande till I W, som t
kvadratmeter på jordytan blir
bestrålad av.

Dekoder. Elektronisk enhet
som omvandlar en kodad sig-
nal till vanlig TV-signal. Se
även avkodare.

Depolarisator. Separerar hö-
ger- och vänstercirkulär pola-
risation i matarhornet på satel-
litantennen, se även polarisa-
tion.
Direktsändande satellit. Sa-
tellit med hög transponderef-
fekt som förstiirker signirlen
innan den återsänds till Jor-
den.
ECS. "European Communi-
cation Satellite", europeiska
tcleförvaltningilrnåls egcn
kommunikationssatellit. An-
vänds bland annat till sänd-
ningar från Europas länder till
kabel-TV-nät. Se även Sky
Channel.
Elevationsvinkel. Parabolan-
tennens höjdvinkel, dvs vin-
keln mellan jordplanet och
siktlinjen till satelliten.
Experimentsatelliter, an-
vänds till örsök med både
punkt-till-punkt-kommunika-
tion och för "broadcast"-ex-
perimentsändningar.
FM-tröskel. Under ett visst
värde på C/N försämras bild-
kvaliten snabbt då man går
mot lägre värden på C/N. C/N
= 8 dB sägs utgöra FM-trös-
keln.
Folksatellit. Se DBS.
Fokus. I en parabolantenns
fokus koncentreras all infal-
lande strålning. Ofta anges
värdet på f/d, dvs fokusav-
ståndet genom diametern för
parabolantennen. Ex fokusav-
ståndet på en 1 m parabolan-
tenn med fld:0,4 är lika med
40 cm.
Footprint. Täckningsområdet
för en satellitsändning kallas
ofta för "footprint" (fotav-
tryck) p g a formen som bildas
när sändarstrålen projiceras på
jordklotet.
Fri sikt. För att kunna motta-
ga satellitprogram skall det
vara fritt från hinder mellan
satelliten och den mottagande
parabolantennen, dvs inga hus
eller naturhinder får skymma.
De svaga signalerna från satel-
liten gör det också omöjligt at
placera antennen skyddad un
der tak.
Geostationära banan. On
satelliten går i en kretsbanl
35786,04 km över ekvaton
med samma omloppsriktninl
som Jordens rotation och me,
en omloppstid på ett dygn, s
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följer sateltiten Jordens rörel-
se. Detta får till följd att satel-
liten, utgående från en betrak-
tare på Jorden, alltid befinner
sig på samma plats på himlen.
Därför är det inga problem att
hålla en parabolantenn inrik-
tad mot satelliten. Denna sägs

då vara geostationär.
GHz. I GHz = 1000 MHz.
Vid satellitsändningar används
flera frekvensband. Det vanli-
gaste för kommunikationsbruk
är 4 GHz-bandet och för bro-
adcast-sändningar 12 GHz'
bandet.
Greenwich-meridianen. se

banposition.
Horizont. Sovjetunionen har
utvidgat sitt TV-nät med hjälp
av satelliter. En del sänder
med mycket hög ellekt över
Europa, t ex Horizont i3,5'V,
som har en mycket stark 4

GHz-transponder.
Inomhusenhet. Kallas även
"tuner" eller satellitmottaga-
re. Den består i princip av två
FM-mottagare efter varandra -
en för videosignalen och en för
audiosignalen. Två olika sys-
tem finns - System 1000 och
System 70. I System 1000

kommer alla satellit-TV-kana-
ler via kabeln till inomhusen-
heten där kanalväljaren finns.
I System 70 sitter kanalvälja-
ren i utomhusenheten och en-
dast en satellit-TV-kanal kom-
mer in via kabeln. Kanalvalet
sker från inomhusenheten i

båda systemen.
Inriktning. En parabolantenn
måste riktas in med en nog-
grannhet på mindre än en halv
grad om man vill uppnå opti-
mala mottagningsförhållan-
den. Detta gäller såväl azimut-
som elevationsvinkeln. Om
man känner satellitens posi-
tion p samt mottagningsplat-
sens längdgrad I och bredd-
grad b, kan man beräkna ele-
vationsvinkeln v genom

cosM:cosbxcos(1-p)

.-.._cosM-0,151269,ts,------;inM 
-

och azimutvinkeln a genom

a= 180"+arcrg*tg(1 -P)
sln D

INTELSAT. INTELSAT-sa-
telliterna är kommunikations-
satelliter som distribuerar TV-
program världen över.
Kabel-TV-nät. TV-program
som distribueras via kabel i

enskilda hyreshus eller till
större bostadsområden. Pro-
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Cassegrain -antenn.

lnla[a6d€ §lfåinrng

.,/ Sp+Qctnsuotx---
lnlallsr6e syåhrog

Pa ra bol a ntennens fokus.

iinnll sirtt lil iiörbindelsc rrred

ett begliinsat antlil nrottagare.
Kr1'ptering. Se irr,kodale .

Ljudunderbärvåg. t det 'l-V-

system som stora dclar av
ViistcLu'opir unvrindcr' (cli,iri-

bland Sverige) ligger Ijudun-
derbärvagen på tiekvensen -5.5

MHz. Vid satellitsLndningar
kan ljudet ligga på en annan
frekvens inom området 4 till 8'
MHz, se även stereoljud.
Lolt. Plrrirbolrrrrlcnrrcn "scr"
satelliten inom ett visst omril-
de. Denna "synvinkel" kallas
antennlob. Ju större parabo-
lens diamet.er är desto smalare
iir det område clen täcker. Det-
ta medfbr årtt stora parabolan-
tenner lir mycket känsliga att
rikta in. Motsatsen gäller att
rmi ilnlenneI IlickeI strrt t e

onirirde, men är samtidigt
kiinsli-qare lrir stiirnrngar. Se

tircrr rntrklnrnr:.

Matarhorn. Sitter i para-
holantennens fokus och har till
uppgift att samla upp signalen
på ellektivast möjliga sätt.
Mikrovågshuvud. Det finns
tre olika typer:
e LNA (Low Noise Ampli-

fier.) som förstärker de svaga

satellitsignale rna.
r LNB (Low Noise Block

Downconverter) har dets till
uppgilt att lörstärka signa-
lerna dels att konvertera
(omvandla) alla TV-kanaler
till ett lägre frekvensband.
Detta band ligger runt 1000

MHz (System 1000).

o I.NC (Low Noise Conver-
ter) betecknar en ihopbyggd
LNA och en avsteimbar con-
vcrter med 70 MHz utfie-
kvcns (System 70). Endast
cr l'V-kanal kommer ut från
LNC'n.

Motorstyrning. Om man har
behov av att snabbt växla mel-
lan olika satelliter kan parabol-
antennen utrustas med en mo-
tor som riktar in antennen mot
önskad satellit. Denna inställ-
ning sker via en motorstyr-
ningsenhet inomhus.
Nerlänk. En satellitlänk har
två delar, en upplänk och en
nerlänk. Någonstans har man
en upplänkstation varifrån
man skickar en välriktad signal
upp till satelliten. Denna Över-
töringskanal kallas systemets
trppliink. I rrrtelliten tus :ignlr-
len emot, törstärks, frekvens-
omvandlas och återsänds där-
efter irver ett stort område pii
J orden.
Nordsat. Sanrnorriiskt TV-su-
teliitprilekt s0m utretts sedan
I 960-talet. [)relirniniir mirls:itt-
ning iir att hzr den törsta satelli-
ten - Noldsat A - uppsänc1

omkring 1990.

NTSC. Det amerikanska tärg-
1'V-syste met. Anv:inils iUSA,
Kanada och Japan.
Olympus. Försökssatellit som
kommer att sändas upp 1987

och bland annat skall täcka
Italien med TV-program,
OTS. "Orbital Test Satel-
litc". Ilxpcrinrcnlstrlcllil som
var avsedd för TV-sändningar'
på l2 GHz-bandet över Väst-
europa. Togs ur drift 1984.

PAL. Det lärg-TV-system
som Västeuropa (utom Frank-
rike) använder sig av.
Parabolantenn. Mot parabol-
antennen infaller parallella
strirlar som efter studs på ytan
rumlrr i parabolens bränn-
punkt (se tbkus). Ju större re-
flektorn är'.ju högre signalel'-

Azimut- och
elevationsvinklarna.

Antennens lob varierar med dess diameter.

Parabolantennens
diameter (D).

\lt(.51-/
* 4ZiHUlB ..-

granrkiillornii kun lirr-a bijcle
rnar k- och rlrtcllrtrrrnrjrtinglrr .

Nlitet kan ocksir anviindas till
lokala TV-srindningar. sam-
hällsinformation och betal-TV.

Kabel-'l'V-trrner. Vicl kabel-
TV-sändningar kan de s k S-
kanalerna användas lör att få
plats med fler program. Dessa
kanaler ligger då mitt emellan
de ordinarie VHF- och UHF-
banden. För att kunna ta emot
dcssa kabcl-l'V-srirrdrtirtgar
krävs att TV-mottagcren är ut-
rustad med en S-bandtuner el-
ler att man skaffar en konver-
ter, s k "svarta lirdan", som
omvandlar S-kanalern:r till
andra kanaler pir VHF- och
UH F-bandet.

Kelvin. Se brustemperatur.

Kommunikationssatellit. Sa-
telliter avsedda för pLrnkt-till-

nrrnkt-ör crloling cller' \onl nir il



l'ekl kun sanrlas in. En 2 nr pa-
nrbol lrar lvl'a giinger (6 ri B)
hiigre liirsttilkning iin en pirrur-
bol nreci diarnetern I nt. tlrirliir.
;rlt \ I:tt) :rt I't t:r t:tttgt'r'rliit |r'.
I)assir satellit. Sc rrktiv s:rrel-
lir.
I)olarisation. Sitnrrlcn ll lin cn
:lrlcllit klrn viuir nolltlisrnrtl nlr
lvrtr olikli sllI:
c hrigcr-crrktrllir
. \ iut\1er crrl,rrllir
r vertikal lin.jiir'
o horisontal Iin-j:ir'.
\1ln rrtnvtt.jar rletta li)r ult fli
IlaIs merl fler TV-kanaler
irrorrr slul rllr ll ckvensblrnd.
I']unkt-till-punkt-satellit. Se
l',,1t111111,,11,,,rttsrltltllit
Iliktningsvinkel. Sc inrikl-
rr rng.
Runrlradiosatellit. Srrtelliter'
nrccl h(;g trlrnsponriercl'l'ekl
:onr irlcr'\lilt(lcr :ignlrlcInlr liir'-
.llirkl;r
S.\]'COll . Sc ( O\lS-l AI{
Satellitlänk. Sc rrerlrink.
Satellitlrtotlagart'. llc.llrr :rr
tr.t ulontltLrs- och en inomhtr-
scnhet. sc liven utonthLrsenhet
rcspckt ivc inonrhLrscnhct.
Scralnblirrg. .Sc avkoclirrc.
Sk.v Channel. E.ngelsk I-V-
\llrlion sont slinder fitmil-jeLrn-
tlcrhirllning pii kviillstid via
F.('S-srrtell iten iiver Europa t ill
olika kabel-TV-niit. Finan-
srcrirs dcls uv reklam och ciels
,r\ h\ tir liir ;rr krrti:r|lrlttt:lrting
(sc lrVLotlirre). Klrrr tils emot
nrcti cn ylrr:rbollrnlcnn pti cirkir
.l nr.

S/N. '"Signll to Noise". Med
l.cgreppet signal/hr.usfiirhirl-
llrntle nrcnirr rnirn norntirlt irv-
\tiindet nrcllun signal och brus
isignlrlen sonr komnter ut fritn
ticnroriulatorn i inonthusclelen
och vrsirr sig iTV-rLrtan.

[..renrpcl:
.i7 dB ger.cn god hilcl
.10 ti B ger cn hvgglig hilcl
1.1 tl B ger en drilig bild

Spill-over. Srinrlninglrrnu ur'-
scritllr liil. lutrlnr ltincler klin
lrr cn \c i Sr crigc. Nligrir
''\lrltcnlirtir \k()tl" nrelliln \it-
lcllilcrnlrs tlckninqsonrr-iitlr-rr
lirtns inle. rrlirn tiet hlir irlltitl
r'rr r is: nlingtl iirclspill (sc

rlll\\'rrrtr) :0llt ktrn llt\ cnt()l
lrcr.ocnrlc plr piinrholstorlc-kcn.

Stereol.iud. E.n clcl sirtelliter
siincie r nied [1e rir I.j Lrtl Lr ntle rbrir-
r igor. 'fill exenrpel l-Lrxors
stereoapplu'lter iir klaru l(jr'
stcr-e ol.lLrtl . rilir rnan unviintler

Satellitlänkar.

cn e\trir l-lLrdurrdcIbiirVig pa

5.7-5 i\'lHz. Deltx st's{cm lln-
vrinris i Viisttvskland idag.
Srrhrel'leklor. \s ( ;1.'g.v 1111 .

"Svart låda". Bcgreppet trir
\cs sonr en vlt|c irppilllit. en
liis lirtlir. sonr tlll ink(ipirs extr-a
till en'T\'-nrotluglrre. I)ennu
skulle likl grirnl kLrnnu vlrni
inbyggd ifV:n. Exenrpcl rir'

bla ncl l n n a t I-V l- kon ve ltc r'.

klbel-"T'V-trrner'. slrtelIitmotta-
uillC. \lL'l e()\1ek()(jcl ()\\ .

Synvinkel. Se lob.

1'DI,'-1. Dcn fnrnske DBS-sir-
tellilcn som skull siincias Lrpp

l9E6 och placeras på l9'V.
'Iele-X. \'irr egen nor-diska sa-
tcllil .,'rn *le llr. rrr §r erige.
Nolge och Finland. Pliineras
.lll \iin(ilt\ llnP lq8-.
Telstar l. Den liirsta aktiva
konrnrrrnikationssatell iten sont
srtnrle TV-plogram rnellan
[-, SA och ELrropa med prcrlnir'
dcn 23.jrrli 1962.
'ferrestrialt distributions-
nät. Kirllas ocksii ör n'rtrrk-

bLrndnu il istribLrlionsnlit. Di-
strihrrenrr- l \" I och T\"1 iir,er
S ve rige .

'l-ransponder'. Ien sutellit hur
nran lle ni tnrnspontirirr' ('f V-
siinclure) och vlrje tri)n\pon-
der motsvat'itl vid -['V-iiverf'ö-

rrngar den ufrLtstlting sonl
kriivs fiir att iiverl(irl en TV-
l..lrnlrl. I r i..lr l:rll klrn r:tlrrr riirr.
tllr lr,lr I'V klrnrrlcr pir \iunntir
Inrnslrontlcr', s k hlrlvtnrns-
ponde r.
TV-SAT. Den väsrtyska
DFIS-srrlclliten .om liilviirrtlrr
konrnlr trpp rrnrler i9ll.S och
plucerits pri 19" \'.
Tiickningsonrriide. Dcl onr-
r:itlc sorl slrlcllitcns slrrrtlnirrg
ill :l\\Cd(l illl l;iek:1. \C il\Cn
footprrnt.
UHF-bandet. 'Ultra High
F rcqLrencr,". Inom detta band
t'inns TV-kanalerna 2l-69. I

Sverige siincls TV2 på UHF-
bandet.
Upplänk. Se nerlänk.
Utomhusenhet. Utomhusde-
larna bestiir av en parabolan-
tenn nted liiste och ett mikro-
virgshrrvLrd ntecl nlrtarhorn och
hirllare.
VHF-bandet. "Vcry High
Frequency". Detta band delas
upp iVHFI och VHFlll.
VHFI innehirller TV-kanaler'-
na 2-4 och VHFIII kanalerna
-s*12. I Sverige sänds TVI på
VH F-bandet.
Videoingång. Om TV-nrotta-
garen har en vicieoin*eirng bitr'
clen anvrinclas lör att hö.ja bild-
och ljudkvaliten vid avspel-
ning av vicleoband eller vid
mottagning av satell itprogranr
med en yttre inonlhusenhet.
WARC -77. Alla satelliter lr
DBS-typ finns reglerade i de
internationella ft'ekvensför-
handlingarna WARC -77
(World Administrative Radio
Coni'erence 1977) i en kanal-
plan som taststiiller:
. position irl,nrclen
o kanainrrnrmer (r regcl -5 ka-

rralc r/ la n ci)

o poliirisatiorr (höger- eller
r linstercirkLrl:ir)

o tiickningsonlilcle
L-xempel:
F rankrike:

banposition: I9' V
kanalcr': I . .5. 9. ll. l7
polarisation: högelcirkLrliir
tiickningsontr'åcie : Frankrike

WESTSTAR. Se COM-
STAR.
Överspill. Se spill-over. I
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The folLowlng contrlbutlon deaLs uith the orlglne of ir:
and oth€! clJ"sturbances which have hlthelto been neglee usil
Llterature and ln DX-prograrunoe.
What we are not conoelned wlth here ar€ Sudden lonoephc:'i-c Dls-
tr.rrbanceg (SSF caused by solar x-fays ancl Polar Cap Åbr;crptlon(rCe) caused by reJ.atlvletJ.c partlcles and f,oLlowed by r::;'i.r:rotlc
sto!m.
All thoee evente have their origln ln eo1ar flarer:* ;.r:.:, ox;
cluded are lonoepheric dlaturbancos such as sporadi. .pa-
gation (mostly blänketlng), (E-), as well aB äbnorr,,,- 'jyer
attenuatlon, an event elniLar tU SID.
Magneti.c or lonosph€!ic stolms can be ospeclally, weli , ,.,:,r"v€cl
durine the years of the solar activity ninimun. Thori: ..,'; flot
yelated to the dietulbancee we excLudecl above. 0ften ri,.,,,': :jJ-s-
turbances or storns .recur €l/ory 27 days. Thls can ha;;;: tp to
fiv6 or six tllnes befole they disappear as unexpecterl).;' ' rhoy
emerged. Earllerr soJ-ar reglons eupposed to lrrducs :.. ;.atic
etoyms on Earth lvevs nsned M-regione. In fact they utr:'.r iiore
than a nattel of conJectu.re. Apalt froro this te.rrostrli,: .:llact
nobody knew anything about then until the §unre coron{r up-
p6! part of the heJ-tosphere vlsibLo durlng an cir L- . .: \qBE,

frontally photoglaphed ln very ehort ultlavlolot 119;i'r' r:oft
N-rays (fol lnetance betweea 3 and 32 Ängetroemel or ., ,i 54
Ingstroene), wlth the help of space vehicles. The reason :rtn;hlng
waÅ kno$B was that the Barthte atnosphere abso.rbs thic i-rpe of
lacllation. In the area of the agsuned M-regloa a darktli.:ui was
observed ln the othelwiee brlght corona. The davk i.,r!)..,-iii.r rB-
senbleal coatlneatg ou Earth Juet Llke the Amsrlcas, enil they
clossed the solar equator, too, f,or lnstance on the vi,:",' ilrst
photograph of, a coronal hoLe, naned CH11 taken ou 'i ir:t,
't9't3.

But there were othel forloe resembJ.ing channelo, blggor .i;,. ,,;rluL;
Ien ovalel too, generally llmlted to one hemlsphdro cr. .'. itiag-
netlc fleld and other measulementg coufirned thst l,ir ',, ,itit'k
spots uere ln fact coronal hoIes. Strong magnetlc bor:,ir; '., ab.
eent here, the field 1lnoe extending tnto outer epaco 

"om-peraturo ie Lower thaa ln the surroundl)xg brlght. r:L . snd
i]p_qets Less matter (1.e. a lower' denslty of mg-tter),
llhe coronal holee (ae tbey were narred) have therefoli :'op-
erty of J.ettlng malnly protons and electrons, bt:i wer
HeLlun nuclel (about 3%) escape as hlgh speed eolo:' i:rto
outo! space. (Juet l-tke built up water penetratlng :i : If
thle hlgh epeed solal wlnd etream reachos Ealth i'" -: . ; i-te
geonagnetic fleLd. Ihe eolar pa.rticles flon J-nto ti:r, '.. at-
moophete causS.ng lonoepherlc storn thore *no"t in1'tr:;-r '., do-
creäsee (ae usu;l) wlih decreaeing geographieal 1at:rIl,l,,. The
hlgh epeed wlnd b3.owing f,ron the coronal hole hae att r '',,r'nge
späea öf loo krn,/sec. Ii may $,€11 exceed ?00 km/eec (.r,,':, co-
tonaL holee, especlally du:ring the period after eol",.' ;ity
naxiuun).
The general tul"e 1s - the
the ionospheric storm on
particulalLy effectlve lf
§een from Bartb lt noveg
along an "Arohimedean epL-
ra1 Ilke water conlng
flon a lotatlng splink-
Ler. Thie le because of
the §unre rotatlon. How-
€v€r, thie ptoduces a
rlddlo. On ths Sun thore
ls dlfferontlal rotatlon.
Polnts on dlfferent
hollographlc latitudes
have dlfferent rotatlon
rateq. A point nea! the
equator hae a rate of
about 24 daYsr wheleas a
polnt near tho PoLe hag
a rate of about l0 daye.
thue, a coronal hole near
the equator ehoul-d return

blggor tho coronal ho1es, tl:i,
Earth. The hlgh speed winri i
lt etreame acroE,E the ec1- i.i: +;,

, 'fhe tiddle oI coro&e§ $ar:,,

oarLlor than the one at
saV 35or and Bo ahould
ionoepheric storn and
raclio-dletu.rbance; Itre a etlange thing, but coronir
not follow the differsntlal totation rule. Noar tht *;
't970rs tho co-ronal hol€s loturned afte! 28.5 days atlil
with a littld Eastward ehlf,t.
At the beglnnlng of the 19BO'e they had a sllght l;i: .

returnlng afte:r onJ.y about 26.4 daye. Currently tiiu:
2?-day-pattern luhich ls synchronous wlth the rotatii ,

the Sun.
SLleht Eaet- ol lVeetward drifts polnt to stvuct[ral i::.
as ähearing, dieoolutlon or unlflcatlon of hoLes.
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The Sun
S-o1ar.,actlvlty ehowed the expected sIlght increaee laet ,i{pril/
May. the next period-of el1ght1y agltated actlvity w111 plobebly
occur in Septenber,/ 0ctober.
fhe adJ ueted Relatlve Su:repot mean nur,,ube! of
1985 le anticlpated to be 15 and the rnean radlo
(2,800 Mflz) 73 un1te.

The lonosphere
The following propagational conditlons lesult from the situatlon
deecrlbecl abovä (älL tiroee are Local Time):
11-m-bandt Not eulted for Super-DX. Openingo irregular. Raroly
until- mid-0ctober eveninge ln Southorly to South-Westerly dllec-
tlons (for DIere in the Northern liernisphere). DXere l-n the
Southern henlephele shouJ.d tly at around 13 hours in North-8ast-
olly dlrectlong acloss the oquator.
§poradlc-§ propagatlon (s") w111 decreaso conslderably by lato
ÅprlI 1985"

13-n:-band; Thls band, too, 1g almost unusabl-e for East-Wost-ci.l-
cuits. l'lorth-South-DX-trafflc Is poeeible on dayllght clrcuits
durina positive phaeee eveninBs (ln the Northern heni.sphere un-
ti1 October) and around 13 h 1n tho Southern hemlsphore.

-t6:o:!gn-dj- tr'venlngs on dayllght circulte (Southevn hemlsphore at
äroEä--if-tr) comlaratlveiy ie11able with a sklp zone öf about
2rOOO km; particularly favourable from the termlnator (at daw::
and dusk) wlth maxlroum at duek, to Earthre ilLuninated slde.
19-m-band: Currently the beet band for Super-DX. The band re-
quires a good deal of daylight ionlsation. The circuit may part-
ly run ac!oss the night sector. Particulatly favourablo at dawn
and dusk via ionospheric wave guides (including E.). DX can bo
operated from all dlroctlons apart from raroly -openlng polor
clrcuite.
25-m-band I Because of tho bandre stron8 dayllght attonuation
long dlstancee ehould bo blidged rnainly aclosc] Earthre night
eldo.

the 2nd half of
flux on 10.7 cm

1 Super-DX
lrcuite

In the Northern hemLsphero, mid-0ctobe:r w111 brlng autunnal
propagatlon and eprlng to the Southorn homlophore. In mld-Novom-
ber deep wlntel condltlons w11.1 begln (su&ner !n the South)
changlng the plcture completely; beet DX-conditlono url11 pro-
valI et around 13 h Xn the Nolthern hemlophere and evenlnge ln
the Southern hemlephero.
I[ow we are nso! the eolar acttvi.ty mlnlnum try to brldge long
Eaet-IYest dietances on the long path on froquencles botwee:r 5
and 1O MHz mornings from 5 to 10 houre at the lateet.
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Fredrik är brottsling. Varje
Iördag jagas han av polisen.
Flans hrotl är att sända ra-
clio.

Fredrik finner sig irtte i
radiomonopolet. trlan anser
att det är var rnänniskas rätt
att fritt få sända radiopro-
gram. Därför jagas han av
polisbilar och televerkets
pejlbil.

Men hittills har han alltid
klarat sig undan - i sista
stund.

Närradion är något som
Fredrik inte gillar. Närradi-
on har blivit till bara för att
kontrollera människor och
få dem att sända under
myndigheternas övervak-
ning.
Hans program går ut i ste-
reo och finansieras med rek-
Iam.

Moderat Debatt följde
med Fredrik under en illegal
sändning.

Scenen kunden ha utspelats i
nazityskland på 4O-talet. Men
det är Sverige 1985. Killarna är
radiopirater, fast beslutna att
den svenska friheten även ska in-
nefatta radion. Men det tycker
inte myndigheterna.

Moderat Debatts utsända var
med vid en av piratsändningarna
från en skog utanfor Helsing-
borg. Gömd i en buske berättade
Fredrik, en av piraterna, for Mo-
derat Debatt varfdr han bryter
mot lagen.

Hcir rir hjrirtat i Radio Megas utrustning. Ett drivsteg

som bestrimmer scindningsfrekvensen. Den svenska

lagen farbjuder innehavet ov en iådan opporot.
Ett par unga killar smyger tyst
genom skogen. Mellan sig bär de
en stor låda - en radiosändare.
Om några minuter ska de påbör-
ja en sändning. De vet vad de ris-
kerar. Har de otur blir de gripna
av myndigheterna. Vid ett stort
träd stannar de. Effektivt börjar
de montera upp utrustningen.
En klättrar upp i trädet med an-
tennen och sändaren slås på.
Dom gömmer sig försiktigt bak-
om några buskar. En bit bort vet
de att pejlingsbilen börjat fånga
in deras signaler. Myndigheterna
har börjat ringa in deras sända-
re.



Fredrik är brottsling.
Han är radiopirat med

egen kommersiell radio-
station som vräker ut
hitmusik och reklam
över Helsingborg.

Och det är ju olagligt.
Sju veckor med polisen i

hälarna - men Fredrik är
lortfarande fri som fägeln.
Han har lärt sig att undvika
både polisen och televerket.

- I borjan iick jag ar.-

bryta sändningen och fly
varenda gång.

Första gången satt han
hopkrupen uppe på husta-
ken. Sedan grävde han ner
sig uppe på Söderåsen, rik-
tade antennen och öste ner
I 200 watt erp över Helsing-
borg.

En timme fick han på
sig, sedan anlände telever-
kets pejlarbil, med polis-
eskort. Men Fredrik hade
posterat ut vakter, så han
hann fly.

Sändaren vågade han in-
te hämta hem förrän flera
dagar senare, men den
lanns kvar i granriset där
han gömt den.

Nu går det bättre, last
kncpen hållcr han helst lör-

sig själr,

Motståndsrörelse

- Det här handlar om
principer, säger Fredrik.
Jag vet vad jag gör, och att
jag fär fängelse den dagen
de tar mig. Men det fär jag
väl ta...

Fredrik har nämligen
startat en motståndsrörelse
i förbudslandet Sverige.
Luften är fri, och myndig-
heterna skä inte försöka ta-
la om för honom vad som
är kvalitativt och tillåten
radio.

Sändningarna började
vid årsskiftet. Tillsammans
med några kamrater starta-
de Fredrik Radio U-båt i
Helsingborg.

Då handlade det om en

ren provokation. Han ville
bevisa att marknaden lör
kommersiell musikradio
var hur stor som helst. Sta-
tionen "sponsrades" av af-
färer i Helsingborg och
Helsingör, som fick banda-
de reklaminslag i program-
men.

En spark i baken
En annan drivfjäder var

att ge solfliggarna i närra-
dion en spark i baken.

- Närradion är hyck-
lande och feg. Den kom till
för att rensa upp blaäd ra-
diopiraterna - och det har
den ju lyckats hyfsat med.

Idag sitter de gamla
bundslörvanterna och vän-
der plattor under lagstad-
gade former. Radiopirater
tycker de inte om längre.

- Ändä har de varit pi-
rater själv, nästan hela hö-
gen. Nej, närradion är ing-
enting annat än ett försök
att bryta nacken på rebeller
och anpassa dem till mono-
polsystemet.

Fast då har man inte räk-
nat med Fredrik.

,]

Polisen i hälarna
Radio U,båt hade precis

blivit ordentligt känd när
den lick slå igen:

- Polisen'hade kommit
alldetes f,ör tätt inpä, så vi
vågade inte fortsätta.

Fredrik satte sig ner och
lunderade i en mänad. Han
åkte ner till kontinenten,
köpte stereosändare och li-
te annat srnått och gott.

Sedan började han om
igen. l

Första lördagen i juni
kom Radio Mega till värl-
den. Med sändningar i ste-
reo, reklam och engelska
DJs.

Sedan fick Fredrik;börja
gömma sig. Polisen är ho-
nom i hälarna, det gäller
att aldrig bli tagen på bar
gärning.

Gnesta Kalle
.- Tänk om vi haft mo-

nopol på pressen? Om bara
tre sanktionerade tidningal
hade fått komma ut; en se-
riös, en halvseriös och en
"populär". Vad hade vi
iagt då?

Men med radio och TV
går det alldeles utmärkt.

- Folk får nöja sig med
Tellemar, Gnesta Kalle och
"Skivor från Vetlanda".
Det är kvalitativt och bra,
för det har Sveriges Radio
bestämt.

Nu gäller det atr få igång
en debatt, konstaterar
Fredrik. Människor ska lå
upp ögonen för hur det är
ställt med yttrandefriheten.
Egentligen.

Till nästa år går Sveriges
Radios avtal med staten ut.
Monopolet fyller 60 år, och
det är högt på tiden med en
begravning:

- Bättre sent än aldrig,
som Fredrik uttiyckei sa-

ken.
Fast först hoppas han att

Radio Mega ska få avkom-
mor så att lyssnare runt om
i Sverigc får något att jäm-
föra monopolet med.

-- Radiomonopolet
måste rasa, förr eller sena-

re. Men om vi inte raskar
på kommer utländska in-
tressenter att ta över rub-
bet, genom satellitsänd-
ningarna. Fast man ska
lorstås inte räkna med att
det kommer att gå snabbt,
inte i utredningslandet Sve-
rige...

,Tills vidare sänder Radio
Mega i Helsingborg, varje
Iördag klockan I5 på 97,8
MHZ.

ET

Fotnot: Namnet Fredrik är
fingerat

Från olikq platser sönder Fredrik sitt illegolo pro-
gram. Ibland frdn ell husl{lk trtitt i Helsingborg. Att-
dra gdnger som hcir från en skog utanfr)r staden.



Med den här lärgglada broschyren lörsöker Caial Plus locka nya abonnentet.

o

Då kom katastrofen för Canal
Plu§. Francois Mitterrand, som

1982 startat projektet med Ca.
nal Plus, gick i januari ut och

deklarerade att han är positivt
inställd till privata. TV-bolag.
Frågan skulle snabbutredas.

Mitterrands utspel var en

dolk i ryggen på den bräckliga
nya kanalen. Dcn tålde ännu

inte ens tanken på nya konkur-

BETÅI.TW Hfl TRAH§KA
anal Plus, lransk Be-
tal-TV, var den första na-
tionella marksända Betal-
TV-kanalen i Europa.

Några varma sommarkvällar
i Paris sitter jag och tittar på

,Canal Plus program. De har ett
häftigare tempo än de tre kana-
lerna, TFl, Antenne 2 och FR3.
Inga debatter, ingen kultur så

långt ögat når. Här har man be-
talt för atl bli road. Och road
blir man timme ut och timme in.

Det är filmer, mycket bra,
knappt årsgamla filmer, lekar,
pop, tävlingar, shower, sport och

korta nyhetsprogram. Dygnet
runt på helgerna och 20 timmar
på vardagarna.

,Den nya, fräcka, pigga kana-
len slog bland folk trots bety-
dande tekniska problem i bör-
jan. Abonnemangen strörilmade
ln' -/-

renter. De första månaderna ef-
ter nyheten sjönk abonne-
mangen. En ryktesflora kom
igång. Det talades om konkurs,
om finanskungar som lagt bud
på Canal Plus. Nästan varje dag
kom en ny märklig nyhet om

vad som skulle hända med den

ännu inte hallårsgamla kanalen.
Ryktena s/turrar fortlarande i

Paris. Canal Plus diskuteras,

vcntileras. Här några röster:

- Canal PIus är toppcn. säger

den unge advokaten. Jag betalar
en dryg hundralapp i månaden

och har TV nästan hela dygnct
runt. Och en TV som brra sän-
der det jag vill se: filmer, sport,
shower. . .

- Mera TV? Aldrig i livet!
Jag avskyr TV. Jag har ingen
TVI utropar gymnasiclärarin-
nan.

- Canal Plus är ett liasko, ett
totalt fiasko! Vi räknar inte med
den nya kanalen i TV-samman-
hang, säger den medelålders
TV-producenten.

Men så låter det inte hos

ägarna och på Canat Plus.
Havas. cn av Europrs ledrndc

reklamlirmor, som också säljer
resor, fast food och driver tid-
ningar, är huvudintressent i Ca-
nal Plus. Det är ett halvstatligt
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företag, mycket rikt och Åaktigt
(vilket betyder att Canal Plus
delvis fungerar inom en statlig
ram). I deras runda, eleganta
kontorsskrapa möter jag fram-
tidsdirektören för Canal Plus,

Jacques Driencourt.

- Hur går det egentligen för
Canal Plus? Ligger den i döds-

ryckningar eller. . .?

- Absolut inte, tro inte på

rykten! säger Jacques Drien-
court. Betal-TV är här lör att
stannå även om vi halt ett tullt
halvtir. Filrnbntnschcn hrtr vitrit
vårt bästa stöd. De upptäckte
att deras iarhågor, att Canal
Plus skulle tömma biogralerna,
var obefogade. De fick behålla
biopubliken och lick en ny pu-
blik i hemmen som vi betalar
bra för - 70 miljoner rcdan
första halvåret!

- Men president Mitterrands
utspel om privata TV-kanaler
har väl ändå förändrat situatio-
nen för er?

- Ja, men inte så mycket som

vi lruktade från början. Det var
en enorm chock lör oss. Vi var
inte alls lörberedda på det. Vi
blev bromsade när vi behövde

full fart. Men elter en reklam-
kampanj har vindcn vänt. Un-
derlaget av abonnenter ökar
också genom rtt hela Frankrike

1985 nås ,
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]i,irim5ffi"ilIlirl{i,l.l'i,i',,"tfif.äffiJlffiffii I och kralt sorn finns i Sverige i

Jacques l'atis lilm Playtirne,
drilten nrcd dct moderna san-r-

hället.
Här tar Alsain Dc Grclf, pro-

duktionschel och nlirrnastc man
till kanalchcl'cn Pierre Lescure
emot mig. IIan komnrcr lrån cn

av de andnr klrntlcrnu. /\ntcnnc
I, där hun vrrr undcrhirllnings-
procluccnt. 

-l'ill 
Clanll Plus konr

hart i slrrtci rrr, 1981. nrir lnan

L,,,rJ:,dc k., kret be.l.,irritr.r i'ltc-
hållct i krrnrrlcrr.

Dct r rr r 1a n tast iskt roligt.
clt n\ tt srill rrtt tlinkri 'l \' pir. en

kunal sonr intc vltr i "lrllnlinhe-
tcns tjainst". \/t vur nrlckct I ria.
I Icit klarr vir r a tt l ilrncr och

sport skullc donrincra Lrtbudct.
r\bonnen[enlr skulle l'å något

extra, eftcrsom de bctalldc. Det
bctl'ddc clvu. tolv liinrcr per
vcckn. Det bcty'dde specicllu
sportrrrr ngcniang sonl nran

bara kundc sc i Canirl Plus. sont

t ex F-ranska rrlistcrskapcn i lot-
boll. Crnal l'lus skullc ha ett
n),tt ansiktc, r ngrc, lrlinarc.

E.tt I'rrinrLre ansiktc lick nran

ocksii. nrcn dairelnot inte dcn

l'örnrögnrL. rnLcllcktuclla pubiik
nran troddc. I)ii slopadc man dc

solistikcrldc progranrnrcn ocl.t

kulturinsirLgcn.
KuliLrr ur intc vilr sak. sli-

gcr Allin,lc (lrci'i'. \1i rir cn ke-

- \'lrrl g, r i,q(,rrtligclr srensk
llct:rl-'l \'l

i\1dnl ,,. cl:klr i)r'ogr:lr]t!
Oclr dct ',Lrt r rLli tlcrr svcnska
publikcn'., , r,r ()cir Llc konlrcr
intc vilr .. trrr';'l I)ct behirys
mCrl pL'jlIi ,,:i rllllrknltdCn lt!
kultuririri:r...:r sklil t'ör att
kunna i:rr.,r,jl dcn bcgåvning

nal [ör abonnerande, där rränni-
skor lriggcr ner pengar lör att
titta. pcngar lör att roa sig och
li.rrströ srg,

- \'Ien har Canal Plus tillfört
'l'\' något nytt? "Canrl Plus vi-
sar inte nrorgondagens program
utan gårdagens" skrev tidningen
Lc Noulel Observateur nyligen.

V i gi)r r/agens program,
htrr nt,,r!:ontllrScns 5cr ut veI r i

urtc. Men vi producerar mycket
cgna program; nyheter, ung-
donrs- och barnprogranr, prat-
shower, sport och löljetonger.
Och 1ag tyckcr vi har cn egen
profil, en ny prolil. Vi har mera
dircktsändningar, vi är snab-
barc, vitalarc och nrera bild-
nrcdvetna. Vi jobbar fint trots
att vi vcrkligen halt motvind dct
l'örsta halvirrct. Nr.ir jag ser på

vad viir lilla strb irstadkommer
iir jag optimistisk lör lranrtiden.
.lag tror på Canrl Plus.

Framtide n lår utvisa vem som

har ruitt: dcn driipande TV-pro-
iluccntcn sonr kallade Canal
Pius ctt l'iasko eller Jacques
l)ricneourt och Alain dc Crcl'l.l

1'ornr av konstnrirer, skådcspc-
lare och rcgissörcr. Det kan Be-

tal-TV ge, säger Hannes Oljc-
lund sor:t lått cn jJktig sommlr i

en ny arbetsgrupp lör ett nytt
Bctal-TV- lörslag.

Och vad tror Jacques Drien-
court med sina crlarenheter av

Canrl Plus om Betal-TV i Sve-

rigc'l
.- Jag tror Ilctal-TV iir cn bra

idö onr rnun vill ha cn yttcrligare
TV-kanal. Och jag tror att
svcnskerna är mogna iör det.
Dct linns många människor som

vill kunna se på TV som för-
)lli)cl\(. sottt vill lt:r :rltr:rnltliv.
Bctal-l'V kan bli en succ6. Jag
tror dcssutonr att dct I'inns kapa-
crtct ett utvcckla en bra nv
l'V-kunal 1 §vcrigc,

- Ar Svcrigc inte för litet för
Ilctul-'I \'?

- Nc1, om rnan jäml-ör med
L-lSA sorn vi alltid gör, startar
iilltid Bctai-TV i litcn skala irån
början. Och ju mindre del man
täcker desto billigare blir det. I

: sIcnsk
.r i)Ch

ic re-

;elirr-
: I)lan

rLl Illgf
:rr sig,
'ct Ior

Hannes 6ii*
d

I Sverige möttes på försom-
maren Jacques Driencourt från
Canal Plus och Hannes Olje-
lund, chef för Betal-TV-projek-
tet inom Sveriges Television. De

talade över ämnet "Betal-TV i
Europa" inför The International
Council of The National Aca-
demy Television Arts and Scien-
ces, d v s styrelsen för den ame-
rikanska organisation som delar
ut TV-världens Oscar, Emy.

Hur går dct mcd Bctal-TV i

Sverige? passade vi på att fråga.

- Jag är mera optimistisk än
tidigare i våras, säger Hannes
Oljelund. I maj uppmanade
Bcngt Cöransson [ilrnbran-
schen, idrotten och Sveriges Te-
levision att lörsöka enas om ctt
gemensamt Betal-TV-lörslag.
Det ska vi ha lärdigt i höst. Se-

dan ska regeringen och riksda-
gen säga sitt, Och från klarsig-
nal till start tar det ett år.

1982 började man i Sverige
utreda frågan om Betal-TV. I
botten låg sedan Sveriges Tele-
visions förslag med start hösten

'scques Driencouri i'. tl:r betal-TV.

l9ii5 s
Bc trr l-'i
he t;r ti i

kIlrnrllr
hillr,ri,
alll.rr

ju rrrirr
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Radio Nigeria
EducatiCInal Service

Transmission Frequencies

4.932 M HZ

SEPARATE CHANNEL FOR
EDUCATIONAL BROADCASTING

THE 1st day of October, 1983, marked a turning point
in the history of educational broadcasting in Nigeria.
On that day, Radio Nigeria launched a f ull day eighteen-
and-a-half hour broadcasting of educational pro-
grammes on a separate channel. This feat is the f irst
of its kind in Africa. This goes to fulfil the prophetic
statement of the last expatriate Director-General of
the then Nigeria Broadcasting Corporation now
Federal Radio Corporation of Nigeria Mr. lan K.

Mackay on educational broadcasting, who in 1964
observed that -"Nigerians are keen on education, and once they

realise what a nation-wide school broadcasting
system has to offer, they will make full use of the
available facilities. The NBC schools broadcasting
service has made a useful beginning, Prorrided
effective and collective support is forthcoming, a

Nigerian schools broadcasting system, of which the
N.B.C. would be but a cog, could well become a

show piece for Africa. I hope there are sufficient,
capable, energetic and enthusiastic Nigerians who
are determined this should be so. Then, and only
then, will broadcasting become a most valuable
element in Nigerian education."

There is no gainsaying the fact that a new chapter of
educational broadcasting has been opened in Nigeria.
Anywhere in Nigeria, be it in Sokoto, Lagos, Abuja,
Calabar or Maiduguri, if one tunes into 4.932 MHZ
in the 60 metre band shortwave, one will surely receive
educational programmes. The broadcast starts at

5.30 a.m. and ends at midnight everyday including
Saturdays and Sundays.

The road to achieving this great feat, on tho part of
Radio Nigeria, has been long and rugged. This is why
thd Federal Radio Corporation of Nigeria has every

cause io rejoice on this occasion because in spite of
all odds, it has succeeded in establishing a separate

channel for educational programmes.

"At ihis point, it is very important to ntention the

contributions of those by whose sheer hard work and

determination the fUll-day broadcasting of etJucational
programmes has become a reality. Without going deep
into history, one cannot but mention the significant
contribution of Mr. George Bako (O.O.N.) Director-
Genoral of the Federal Radio Corporation of Nigeria
and current President of the Commonwealth Broad-
casting Association, Mr. George Bako is not an educa-
tionist by profession. He is an engineer. Yet curiously
he had an inspiration on the important role educational
broadcasting can play in furthering the educational
aspirations of the country and in boosting the national
policy on education with emphasis on qualitative and
functionaleducation. Hs was determined to re-organise
the educaticnal broadcasting department, and today,
as a result of his dynamism, drive and personal support,
tho unit has become a full fledged department on its
own with a separate transmitting channel broadcasting
educational programmes. This channel is available
to all educational institutions, albeit to all Nigerians
desirous of utilizing broadcasting for education.

However, Mr. George Bako had some foundation on
which he worked. ln 1975, the then Director-General
of the Nigerian Broadcasting Corporation Dr. Christo-
pher Kolade decided to upgrade the broadcasting arm
of the corporation simply known at that time as the
N.B.C. Schools Unit. He then appointed Mr. Sunday
Young-Harry (M.F.R.) who became the first Director
of the Service. Mr. Sunday Young-Harry's tenure of
offico constitutes the transition period in the operational
evolution of the department. By his wise counsel and
support he has helped in no small way in the take-off
of the expanded service. ln his present capacity as the
Zonal Director, Lagos, he is responsible to the Director-
Generalonthedayto day running of the Educational
Service.

Now going farther back into history, the first attempt
in school broadcasting in Nigeria was in 1953-54
under the Nigerian Broadcasting Service which became
the Nigerian Broadcasting Corporation (N.B.C.) in
1957. The broadcasts comprised B,B.C. transcribed
programmes with some local material which were
directed at secondary schools in and around Lagos.
That broadcast was short-lived. But the interest it
generated prompted the Federal Adviser on Education

to invito Mr. R. S. Postgate, an experienced broadcaster

and educationist, who was later to become Director-
General of the N.B.C. He was to survey the desirability
or otherwise of estabtishing "a comprehensive system
of school broadcasting in English and the main verna-
culars at primary and secondary levels with particular
referonce to regional needs." Postgate, in his report,

imtified the establishment of the system, and visualised
that the servico would be "a joint effort between the

educational and broadcasting agencies."

ln 1959, however, the Ford Foundation of America

at the request of the N.B.C., agreed to provide

N1 50,000.00 grant to start a Federal School Broadcas-

ting Service. Thereupon Dr. Charles Armour was asked
to establish the Schools Unit. Before then, he was
Director of Programmes in Lagos and on secondment



from B.B.C. lbadan being the only University town
in Nigeria at that time stood above all other towns as
far as the choice of location of the School Unit was
concerned. So in October 1960, Dr. Charles Armour
opened the office of the Unit there.

The B.B.C. lent its support and provided facilities
for rocording programmes in London. Molly Reynolds
and lato Tom Butcher were seconded as producers.
They were joined early in 1961 by their Nigerian
counterparts, Ernest Leyimu, Mrs, Adebukunola Fakoya
and Mrs, Olufunmilayo Denloye who is still irr the
service, Tho team worked hard to produce programmes
for sscondary schools, teacher training colleges and
top primary schools.

On April '12, 1961, the first experimental pro-
grammes under the scheme came on the air and this
lastod for some time. However, in January 1962,
servico to the whole country started on termly basis.
The broadcast time was almost three hours per day
for five days in the week. ln addition, some liaison
work was done to creato awareness of the service
among schools and collegos in different parts of the
country.

The Ford Foundatidrr of America continued'to fund
the Service until 1966, when the Foundation withdrew
from the scheme. And from then till today, the School
Unit became the baby of the then N.B.C., and subse-
quently of the F.R.C,N.

One could say that the first era under Charles Armour
ended after 1 B months; and the seco.nd era began with
Mr. Leyimu asthefirst Nigerian Head of Schools Broad-
casting. During his tenure of office many changes
occurred, some of which include increase in the
nunrber of Nigerian staff in the form of replacement
of expatriates, and establishment of an Educational
Broadcasting Council, which comprised all School
Broaclcasting Units in the Ministries of Education
of tho former Northern, Western and Eastern Regions.

After the second era came the most significant era
in tho history of Educational Broadcasting, This third
er.r began in 1979 with the assurnption of office of
Mr. Goorgo Bako as Director-General.

By the end of 1981, and at the beginning of 1982
a transmitting station was built at ljede, a little town
off lkorodu in Lagos State, and the Educational Service
of Radio Nigeria can now boast of two 50 kilowatt
transmitters short-wavo capable of beaming pro-
grammes to every nook and corner of the country.

As a climax to this advonture, a General Manager
Radio Nigeria Educational Service in the person of
Mr. 'Dipo Ayeni was appointed in May 1983. Then
Educational Service took its place side by side with
other services in the Corporation like Voice of Nigeria,
Radio Nigeria - 2 and Radio Nigeria lkeja.

Tho stage wäs set and on 1st October, 1983,
Radio Nigeria Educational Service commenced full
day transmission on 4.932 MHZ in the 60 meter band

shortwave. A new but vigorous channel was born to
bring to every home oi every Nigerian, qualitative

educational and instructional materials for -i

Primary Schools
Junior Secondary
Senior SecondarY
Teacher Education
Continuing Educatiorr and
Open University Studies

ln order to give satisfaction and pleasure tc ou[
diverse audiences transmission begins at 05.30 hours
and ends after midnight everyday of the week.

Mr. George Bako (OON)
Director-Gererol ol the Federal Radio Corporation oJ Nigeria

and. Curreot Presid.ent of the Commonueahh Broafuuiing
Åssoc iation
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Nu presenterar Datatronic -86-års VICTOR-program.
Datorer med senaste tekniken, Resursstarka. Kompatibel med lndustristandard.
och med priser som får både Dig och våra konkunenter att skrika hogt i skyn.

Men av olika anledningar.

VICTOR PC med 2 skivstationer 14.995:-
VICTOR PC med 15 Mb hårddisk, 24.995:-
VICTOR PC med 30 Mb hårddisk, 34.995:*

I UIGTIIR PC PAKETET IIIGÅN

tangentbord samt menyprogram met vl croR-vU, även kailat " Hjälpredan ".
Programvara, hårdvara och tillbehör är helt kompatibel.
(Priserna är av Datatronic rekommenderade listpriser.)

Ring Datatronic, 08-744 59 20, eller något av försäljningsställena så får Du veta mer.

ictor vet.^-lIddtatpnicab
VICTOR från-(I Box 420 s4 i26 I}STOCKHOLM

ANVIKAADBMETO5TO-110 10 BJÄREOINgENJÖTSf MANPERULFHB046.291608 8ORÅSMIPSDATAO33-1350 10 ESKILSTUNARPUESKILSTUNA016.14gSglFALI(ENAERG ABACUS DATA & SYSTEM 0346-16636.FARSTA MIC MAC 08-93 11 EO. CÄVIE PNESTEMA026.11 5630.GÖTEBOEG GOTIIIA DATAO31.2O 03 lO,GFIUNDELLS031-209340/184030 PccGÖTEBOBGo3l-144310 wETTEBGBENSo3I-r0ro60/62.wETTERGBENSo31.10ro60/64.wETTEBGRENS031-ro1067.HALM''ÄD
MlNlMAx035-11823s/1o9660 HELSINGBoRGEBDATASPEcIALTsTEN042-180330.HEsrRAKloAHESTRaogzo-gsors.xÄnnöslxocoruDATA0611-23450.KALtx
DATA & CONSULTTJÄNST 0923-148 10 . KALMAR KALMAR MINIDAIA O48O.2g777. KRISTIANSTAO DATAB 044-10 33 22 , KUNGSBACKA WETTEBGRENS O3OO.16090 ,uaLtÖ DATOBGBUPPEN SVENSKAAB 040-1261 oo . MrcA oerapnoouxreR AB 040-73660 lonixbprxcio öÅre iörftääsKoNSULrorl-1s7470. DArAx 0r1,1627791162179 SKARASTJÄRNDATA0511-1os40 srocKHoLMEPocoa-T4lg4oo.rcsoFFrcEoB-14so10 RElaaxolrroÅsMASKTNEFoB-541950.svATo0B-7140905 TEAMMoBlLls08-71488 10 vlcCENTER0S'692024 uDDEvaLLAADBiasiosiz-ttttz uppsALAEMABor8-152i.15.vÄRNAITtoKoNToRAMADATATvÅRNAMo03T0-47640 vÅsrERÅsnpuvÄsrenÅsozt-tåsosq v.rCoiunoawärriÄäneNsosl-10106o/6s.wETTEHGRENSKoNToHSCENTERo3T-ro1060.
ÖBEBRooAwIDSSoNSMASKTNAFFARABoIe-13641ö onliiouösvii;äödÅiÅ;ffi"aäis ösrensuNDDArAMELAN'ER063-124s40

Microprocessor: lntel 8088 Kom.utgång (standard): 't st parallell
Bildskärm, mono: 14 tum256 Kb

MS-DOS 2.11

Primärminne:
Operativsystem:


