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SÄNDAREAMATORER.
De franeka

Eolarår5sändninga~.

följa ett utomordentligt Yidlyftigt programo De avse att utröna dels signalstyrkans regel
bundna årliga och dagliga variation, dels dess tillfälliga ändringar speciellt i samband
med jordmagnetiska' störningaro Som dessa senare utgå från polartrakterna och polartrakterna I
under polaråret är.o väl bevakade genom ett 40-tal magnetiska observat':JrieI'. med sjä.lyregi8t~ :
rerande inetrument, är tidpunkten för radioförsöken synnerligen lämpligt v.a.1d. SSA räknar
därför med att varje medlem deltager så ofta. han kan under polaråret , som ..,'arar till den
31 augusti 1933. För anteckning och insändning av resultaten tillhandahåller·SSA bekTäma
brevkort, ett för varje våglängd, sändningsstation och lyssningsperiod.
Alla sändningarna bestå av boksh.ven "Z" ideligen upprepad, då och då kommer en·
kontrollgruEE &v 5 siffror~ upprepad tre ggr; under de två siet.. minuterna av varje sänd
ningsperiod ges två streck om 30 sek. varaktighet (lämpliga för mätning av styrkan) med
cu. 30 sek. mellanrum och sist 5 st. "Z".Signalstyrkan bör anges på kortet i den gamla
eka.1an från "O" ohörbart till 1'9" våldsamt stark; likaså bör kontrollgruppen inskriyas.
Bokstaven "X" sättes i stället för styrkegrad, när man varit hindrad att lyssna.
Sändningarna indelas· i dagliga sändningar i tiominutersperioder~morgon, middag och
kväll samt i månatliga sändningar på de "internationella dagarna" två (eller tre) ggr 1
månaden under 26 timmar i sträck med 5 resp. 10 minuters varaktighet varje timme. på förs~
ta ordningens internationella dagar (prog~am A) arbeta två sändare, på andra ordningens en
Den 11 internationella dagen lf börjar. varje gång otJsdag kl., 1400 Greenwich tid och slutar
,följande dag, torsdag~ klo 1600 (alltså svensk tid onsdag klo 13 till torsdag kl" 15).
.
y'!r och en, som insänder l:tssniE,gsrapporter erhåller från franska Meteorologiska Cent
ralanstalten en månatli~ radogörelse för de uPRnådda resultaten av försöken.
så ge vi en fullständig sändningsplan, dar alla tider naturligtvis äro Greenwich me'"
deltid. Ingen skall låta sig avskräckas' av dess omfattning; det gäller för var och en a1;t
slå sig på en bestämd del av programmet och hålla ut så vitt möjligt till polaråreta slut ~ I
I första rummet helst de månatliga sändningarna enligt program A och främst timmarna 17,
20, 21, 24, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 11, 12 och 1,5 GMT~ som särskilt rekommenderats för
lyssning. FLE på 36070 meter är den starka sändaren, som ger tidssignaler kl. 0800 och
2000, och är därför lätt att hitta.
Franska polarårsprogrammet.
Program A,
10/5, 7/6,
FYB 10,580
. FLE 8,162

dy&nen onsdag till torsdag; den 9/11 och 14/12 1932; Il/l, 8/2, 8/3,. 12/4,
12/7 och 9/8 1933.

Kels = 28,35 meter, från 5 till 10 minuter efter varje hel timme,
Kels: 36,70 meter, från 40 till 45minuter"
"
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»

Program B, dygnen onsdag till torsdag: derl 2/11, 30/11 och 21/12 1932; 18/1, 15/2, 15/3,

5/4, 315, 3l/5~ 28/6, 19/7 och 16/8 1933.

FLJ 9,230 Kels :' 32,59 meter, från 5 till 10 minuter efter varje hel timme.
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FYB~t6;580
, FLE
8,162
FLE
4,081
FYD
4,000
FLE 4;2,25
FYL 15,66

Kc/s: 28,35
Kels:: 36,70
Kc/s = 73,50
Kels m 75,00
Kels ~:,,7,100
Kc/s = 19,150

meter,
meter,
meter,
meter,
m?ter,
meter,

från kl.
f· kl
ran
o
från kl.
tr.ån....kl ll

0609 till 0816
0700 t··l
~ l 0710
1950 t;ll 1957
Q.7PEtill 0710
~ån ~ 0809 tl~l 0816
Anslås i shacket.

och från
•
oc~ fran
GMT.
och från
och från

2009 till 2016 GUT
1300 till 1310 GMr.
'1300 till 1310 GMT
2009 till 2016 GMT.
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R~r.:..t_~l!L.SM.-J~. UIie Vår 'din -UR i Enskede ligge.r i:nTB på latsida,1, Han ii: siändigt
igå.ng på 80 mb uch uttrycker' sin förtjusning 0'}6" detta. ba:'ld. öcm vid t1t.iyararJde. tidp'.. mh
är synnerligAn anvandbart för SM- oc~ skandinavien - ·~SO. Dagliga sked med ~XJ~ o.UA, ~YG,
':'RE och ~VP V" 319. vilket nöje det ä.:~ w['r'ka på 3~5 1.1(;, En mä.'1gd OHsins är'J o~kså igång dä:"
och 1judstyrkor,;3, i=in:> storao Encte.st sent på kväilarna går det sämre, 0ch tiden för' sig
nalernas försvinnande tillbakaflyttas ju mera vi n~~ma DSS jul~no F.~~ går det bra hela
dagen till f:r.'arnemot kL 18 qm+.o =UR m6ddela1" vida.re att -XJ och -VP äro klara f:..lTle~test
på 160 m och att SM lYF (DL1) hörs R7 på 40 mc SM 5' Te hörs R5 på 20Q -UR rekommende:oa:
80 mo för- dessa s ... nar-e ham2, För (jv!'.ig+' få. ''ii taCi\!? ·,UR fö,;" hand insats med rek1a'llartik
la.. i dags- och veckopressen o De ha 'lis.at. sig ypperl"i.g'.i för SSA:s nyrekrytering., Genom
AFA-uppsatsen helt nyligen blf'lVO en mängd int.<essdrade, som tillskr9vo UR, uppmärksamma~
de på SSA och hur enkelt d~t är att. bli korivågareo Tack -UR,
•
Till sist bör inte underlåtas tala ~m f~r v~~ ~rade 1~5ekretsj dat v~r kurrespoh
dent i det kända kråkvinkel samhället Grönköping ur dess 7reckO~Bladj som utJcJmmer en gång
i månaden) inhämtat (läst) huruledes en av sta.dens me:ra kiinua u;'lga män på eteriska umrå"
det, nämligen hr reservgnistoperatören i JCFluttvapnet l Folke Pilzån~ lyckat s genom förmed ..
1ing av hr professor Piccard avlyssna strat os~är6.rna.s muslk o 1.'le:;ko=Bladet gjords silc.;es
s ensaiion (lösnummerJ.'ekord) på första. sidan i vajan t root s dementi det. clrkulera!lde ryktet
om hr medarbetarens, fd. förrädaren PBterzohn~ lönefH~hBjning torde havs någoD J cm dDck
svag gr~nd. För vår del vilja vi h611e~ lcke fHrringa hr Peterzohns journalistiska bragd j
emedan även hr reservgnistopel'at·ören P o låtit kmIgöra a"J notarius pllbli'~us Pa'Lllus Berg
ström å tjänstens vägnar bestyrkt i~tyg, dymedelst fdrklarande det med hela sanningen
ö,~Y'eD68täm;llande vara~ det We,;ku~Bladf..t s h$.r madat'be-rar-e själv .§..~J;,!~~ hurusom herr Pilzfm
hdrt startosfärisk musiko
-

·>;,)00---·'

Föreningen S.S.Ao, S+,ut'.kholm. Vi ha!' i D3.g å'lsendr: den SM6wL tiikGlnme!lj~ Praemie fo;:,
r:ans' Arbejde under Nordisk Test .i Ja!lHa~ t11 Deres Adresse og' beder- Dem vanligs'G videre~
sende den med vor Lyk.tlnskning. Grundet paa den i·:;'r.ge 'rU.. sl,~tning ha!' 'j i ment, det vormaaIs"
t.jenl.igst at 3aml~ hele de.-, iTldkjmu"! Bell.b U,'l::ie: e::,t..::g ans1i.3.ffe fire' em; S..11vsk.joldl!! hec'
for (+.re Pra.emiar f{Jr Sender-e, ti 1 fa..ld",nde henL'.Usvls SM6'f!L, LA2H ;:g' OH3NA ug een Pfaemie
for Mcdtagere~ tilfaldenda LA-M-03S)o V1 ~~kier for De~9s Medvirken og haaber j at e;~ntu
e11e fremtidige interskand~.. naviske tdsts i hvert Fal,i ikkö v:'l. L~mme 1:il. at. ,lide un~e::, saa
staerkt forsinkei Bed,6mmels"" som J.:.t. j:,; di>s-:aerr-e del1.:ne Ga;'lg har '\iaeret Tu1.faeldeT.,
Med vy 73 forbliv~r vi Mei HLjagielae EoD.R, J,St,ffens~n. Formand,
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OB' 5. pse sänd in år" ",:··tgiften snar-'3.dt utan ar·t lnva.:nta p06-~föfSk;;tt. < Det be~pru-a::' skatT...
mästaren ~n rn.a:3sa t.id och a!'bet~ o"h b'::'ir dessutom någ.:.-i, bi}l.tgf~.;-:, ,Tu fön~ G.r.3a."'g:itej~na
kc:nm.a in, des"~o t.idigare "blir förening6iJS e;konomiska. ställning klar 0;;r~ dest Q oftare kal'!
QTC korrmia ut o Postgirokonto 522.?7 o
Hi~hi. Ett KoTelegrafrege:tneni:e ha,:- ft:Jt+, sin fc:tara l"0!'saIldaxkiirrd och derl spänstiga~·
+.e telegrafiste!l a.v underbefälet, dsr'g~a:nt Xo 3ki.::.ll pro",ra sT:a1;,i0n~(jo Han kalla.· på d~n
lyss~a.nde motstationen Dch sprattlat' iväg p~ :lyckeJ..llö"Om ni. hHr, så sval":l lja J , vm ni int,~
hör~ så svar~ ~nej'.

Tryc kt nr av QTC ut k.)i1l1nar i ncm ;'; B. lO d'igs.:' o V'rir 'ia nya

rti~d idIJlllic.l,'.
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