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Woord vooraf

Het onderwerp van dit boek — Televisiesatellieten
- is de laatste tijd sterk in de belangstelling komen
te staan.
Dag- en weekbladen publiceren indringende be
schouwingen, radio en televisie wijden er speciale
reportages aan. Het valt echter niet te ontkennen
dat deze media, wier eerste taak is om nieuws te
brengen, (een taak welke zij op lofwaardige wijze
vervullen, daarmee demonstrerend dat het begin
sel van de vrije uitwisseling van informatie in
Nederland geen loze kreet is) dat deze media dus
het onderwerp dan ook als nieuws behandelen,
met als gevolg dat de geïnteresseerde lezer (luiste
raar, kijker) aan het einde van het artikel of repor
tage soms met een aantal onbeantwoorde vragen
blijft zitten.
Hij wordt om de oren geslagen met termen als
footprint en spill-over, hij wordt geacht te begrij
pen wat er bedoeld wordt met begrippen als geo
stationaire baan en hij moet proberen de onoms totelijke ƒ<?//£/? op te vissen uit de gekleurde ver
pakking, waarin de informatie wordt gepresen
teerd. (Per slot van rekening is de verpakking het
enige datje weggooit!)
Maar alle scherts ter zijde, het onderwerp is be
langrijk genoeg om een antwoord te zoeken op de

vragen, die de over ons uitgestorte waterval van
informatie heeft achtergelaten.
Daarom is het verheugend dat een algemeen be
kend televisiecommentator als Chriet Titulaer de
moeite heeft genomen om alle feiten op een rijtje
te zetten, beginnend met een historisch overzicht
waarin de technische ontwikkeling stap voor stap
wordt beschreven en eindigend met een toekomstblik: het geheel verlevendigd met commentaar van
vrijwel iedere instelling of organisatie, die zich
ooit over het onderwerp in kwestie heeft uitgela
ten.
Met deze duidelijke uiteenzetting der feiten
(waarin tevens een aantal historisch gegroeide
misvattingen worden gecorrigeerd) wordt aan de
komende discussie in Nederland een heldere,
nuchtere basis gegeven, wat deze discussie alleen
maar ten goede kan komen.
Uit dit boek echter kan een ieder, die de feiten
voor zichzelf laat spreken, de conclusie trekken
dat televisiesatellieten niets anders zijn dan een
technisch hulpmiddel te midden van vele andere,
welke de techniek ons tegenwoordig ter beschik
king stelt om informatie-uitwisseling te realise
ren.
Ir. H. T. Huele
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1.

Geschiedenis van de televisiesatelliet

Op 10 juli 1962 werd duidelijk dat de wereld een
nieuw tijdperk op het gebied van de telecommuni
catie was binnengestapt. Op die dag werd er voor
het eerst in de geschiedenis een televisiebeeld
overgebracht van de ene plaats op aarde, via een
satelliet, naar een andere plaats op aarde. De satel
liet die deze primeur op zijn naam bracht, heet de
Telstar-1. Het beeld dat geschiedenis zou maken
was de Amerikaanse vlag op de voorgrond en het
satellielontvangststation in Andover (Maine,
V.S.) op de achtergrond. Bij de eerste proef lag
het zend- en het ontvangstpunt in de Verenigde
Staten. Slechts enkele dagen later werden er tele
visiebeelden via de Telstar-1 van de Verenigde
Staten naar Europa en van Europa naar de Ver
enigde Staten gebracht.
Het principe van distributie van televisiebeelden
via een satelliet was gedemonstreerd, de ontwik
keling van de televisiesatelliet kon beginnen.
VOORGESCHIEDENIS

Voor de komst van de kunstmanen waren er al
verbindingen tussen verschillende continenten
gemaakt. Al in 1915 werd er, in een experiment,
aangetoond dat er met behulp van radiogolven
contact gemaakt kon worden tussen twee conti
nenten aan weerszijden van een oceaan. In 1927
werd de eerste transatlantische telefoonverbin
ding, tussen New York en Londen, opengesteld.
Deze verbinding werd aanvankelijk met langgolvige, later met kortgolvige, radiosignalen onder
houden. De storingen in deze verbindingen waren
dermate hinderlijk, dat naar andere oplossingen
werd gezocht. Een kabel over de bodem van de
oceaan zou zo'n andere oplossing kunnen bieden.
De eerste kabel door een diepe zee werd in 1921
gelegd tussen Florida en Cuba. De afstand die met

Een pagina uit het oorspronkelijke manuscript van Arthur C.
Clarke, waarin in 1945 het principe van communicatie via
satellieten werd aangegeven.

deze kabel werd overbrugd was echter betrekke
lijk gering, daarom kon een signaal zonder tussen
tijdse versterking van het ene uiteinde naar het
andere worden gebracht. Een signaal dat door een
kabel reist neemt voortdurend in sterkte af. Als er
een lange weg overbrugd moet worden, moet het
signaal periodiek worden opgekrikt, worden ver
sterkt. De hiervoor benodigde apparatuur, de zo
genaamde repeater, werd rond 1950 ontwikkeld.
De komst van de repeater maakte het aanleggen
van kabels over grote afstanden, en dus van het
ene continent naar het andere mogelijk. Er werd
meteen begonnen met het aanleggen van een
transatlantische kabel tussen de Verenigde Staten
en Europa. De eerste pogingen om zo’n kabel te
leggen mislukten jammerlijk. De problemen wa
ren onderschat.
Het duurde tot 1956 voor de eerste transatlantische
kabel, van Oban in Schotland via Newfoundland
naar Sydney Mines in Nova Scotia, in gebruik
werd genomen. Intussen waren de mogelijkheden
voor het draadloos overseinen van signalen ook
verder ontwikkeld. De televisie had haar intrede
gedaan en radio (grafisch) verkeer was tot volle
bloei gekomen.

Bij het draadloos overseinen van signalen werd,
om grote afstanden te overbruggen, gebruik ge
maakt van steunzenders. Deze steunzenders wer
den op hoge gebouwen of op speciaal hiervoor
gebouwde torens geïnstalleerd. Ze zijn in staat om
een afstand van enkele tientallen of enkele hon
derden kilometers te overbruggen. Een steunzender ontvangt een signaal en zendt dat versterkt
weer uit. Als we uitgaan van steunzenders op 100
meter hoge torens, kunnen we telkens 50 kilome
ter overbruggen. Om een televisieprogramma van
Hilversum naar Parijs te brengen hebben we dus
tien van die steunzenders nodig. Op het vasteland
is dit een dure, maar realiseerbare, opgave. Als we
echter een televisieprogramma van de Verenigde
Staten naar Europa willen brengen, is er een einde
loze keten steunzenders in de oceaan nodig. We
kunnen ook volstaan met één steunzender in het
9
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De 30 meter grote Echo-1 -ballon wordt voor een opblaastest
op aarde met gas gevuld.

midden, maar die moet dan wel ruim 700 kilome
ter hoog zijn. Het zal duidelijk zijn dat dit een niet
realiseerbare oplossing is.
ARTHUR CLARKE

In 1945 bedacht Arthur C. Clarke dat het pro
bleem via de ruimtevaart oplosbaar was. Een sa
telliet kon makkelijk 700 km boven de aarde ko
men en dan als steunzender zonder paal worden
10

gebruikt. Dit lumineuze idee werd door Clarke
uitgewerkt in de vorm van een artikel dat ver
scheen in het tijdschrift ‘Wireless World’. Het
artikel werd door Clarke op 25 mei 1945 voltooid
en kreeg als titel ‘The Space Station - lts Radio
Applications’. In dit artikel, geschreven twaalf
jaar voor de lancering van de eerste Spoetnik,
wordt en passant het gebruik van zonnecellen en
het nut van de geostationaire baan aangegeven.
Clarke had weliswaar een vooruitziende geest,
maar hij was niet optimistisch over de mogelijk
heid dat zijn voorstellen gerealiseerd zouden wor
den. Hij zei (in 1945) niet te verwachten dat hij
nog zou meemaken dat er communicatiesatellie 
ten in de ruimte zouden komen. Minder dan 20
jaar later was Arthur Clarke getuige van de

Telstar-experimenten en daarna zag hij hoe de
Intelsats als een parelsnoer de geostationaire baan
gingen bevolken.

DE EERSTE PROEVEN

Al voor de eerste kunstmaan in een baan om de
aarde draaide, werden er experimenten met com
municatie vanuit en via de ruimte uitgevoerd. De
eerste proeven dateren uit 1949 en werden uitge
voerd door het Amerikaanse leger in het ‘Bumper
project’. Bij die proeven werden sondeerraketten
gebruikt, die een hoogte van 400 km boven de
aarde bereikten. Vanaf die hoogte werden radio
signalen uitgezonden, die op aarde werden opge
vangen. In juli 1954 werden er door de Ameri
kaanse marine experimenten uitgevoerd, waarbij
de maan als reflector werd gebruikt. De in de
Verenigde Staten uitgezonden signalen werden
door de maan teruggekaatst en in Hawaii weer
opgevangen. De resultaten waren dermate bevre
digend dat deze communicatiemogelijkheid enige
jaren operationeel gebruikt zou gaan worden. De

grote beperking was natuurlijk dat de maan niet
altijd boven de horizon staat en dus dat het systeem
niet altijd beschikbaar is. Ook in 1954 werden de
theoretische mogelijkheden voor communicatie
via kunst manen verder uitgediept door dr. John R.
Pierce van de Bell Telephone Laboratories. Dr.
Pierce gaf twee mogelijkheden voor communica
tie via satellieten: het reflecteren van signalen met
behulp van passieve satellieten en het heruitzenden van signalen met actieve satellieten.
In 1960 werd met de Echo-1 de realiseerbaarheid
van passieve satellieten bewezen en twee jaar later
bewees de Telstar dat ook actieve satellieten haal
baar waren.

Voor de lancering van Echo en de Telstar werden
er echter nog een paar proeven gedaan. De eerste
proef was in feite de Russische Spoetnik-1, die op
4 oktober 1957 als eerste kunstmaan in een baan

De Echo-1 als een helder spoor tussen de sterren, gefotogra
feerd op 1 oktober 1965, en een bericht uit de krant van 17
augustus 1960.

Satelliet blijft
goed zichtbaar
k LS een
beidere ster, die zich
A\ langzaam langs de hemel be
weegt, zal de Amerikaanse ballonsatelliet ook in de komende nachten
op bepaalde momenten duidelijk te
zien zijn, zo deelt men ons mede van
de zijde der Utrechtse Sterrenwacht.
Telkens wanneer de satelliet „pas
seert”, is hij ongeveer twintig minuten zichtbaar.
Hieronder vermelder wij de momenten, waarop men met de meeste
kans op succes de (zuidelijke) hemel
kan afturen naar de Amerikaanse
kunstster.
In de nacht van woensdag op donder
dag is de satelliet om 22.26 uur vrij
hoog in het zuiden, om 0.30 uur hoog
in het zuiden en om 2.34 uur hoog in
het zuidwesten te zien.
De volgende nacht, die van donderdag
op vrijdag, zijn de beste tijden: 22.04
uur vrij hoog in het zuiden, 0.10 uur
hoog in het zuiden en 2.15 uur hoog
in het zuidwesten.
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om de aarde kwam. De Spoetnik-1 zond, met
behulp van een ingebouwde zender met een ver
mogen van 1 Watt, een piepsignaal naarde aarde.
Dit piepsignaal werd gedurende 21 dagen op golf
lengten van 15 en 7,5 meter op aarde opgevan
gen. Na 21 dagen zweeg de zender, omdat de
energiebron aan boord van de Spoetnik was uitge
put.
De Verenigde Staten hadden intussen voorberei
dingen getroffen voor een aantal proeven op het
gebied van de satellietcommunicatie. Het eerste
experiment nam een aanvang op 18 december
1958 met de lancering van de 68 kg wegende
SCORE (Signal Communication by Orbiting Relay Equipment).
De Score had een bandrecorder aan boord. Op die
bandrecorder zat een bandje met een kerstbood
schap van president Eisenhower, het bandje was
vóór de lancering opgenomen en in de satelliet
geplaatst. Gedurende dertien dagen werd dit
bandje hoog boven de aarde afgedraaid en op
aarde ontvangen. De volgende stap was het terug
kaatsen van een signaal.

ANDOVER, MA1NE

HOLM0&. N. J.

-

ECHO
De lancering van de eerste Echo-satelliet vond
plaats op 12 augustus 1960. De Echo is in wezen
niet meer dan een grote ballon, die in de ruimte
wordt opgeblazen. Dit opblazen gebeurt door
middel van een gas, dat in vloeibare vorm wordt
meegevoerd. Teneinde het gewicht van de ballon
tot een minimum te beperken, werd er gebruik
gemaakt van een uiterst dun mylar-polyesterfolie, dat desalniettemin erg stevig was. De dikte
van het folie bedroeg bij de Echo-1 0,001 centi
meter, dat is ongeveer de helft van de dikte van het
cellofaan dat om een pakje sigaretten zit.
Het folie waaruit de Echo-1 was gemaakt, was aan
de buitenkant bespoten met een vliesdun laagje
aluminium. Hierdoor werden niet alleen radiosig
nalen, maar ook licht, erg goed teruggekaatst. De
30 meter grote bol was daarom met het blote oog
aan de hemel zichtbaar op momenten dat de zon op
aarde al achter de horizon was verdwenen, maar
de veel hogere Echo nog bescheen. In de eerste
maanden na de lancering van de Echo drukten veel
kranten een soort dienstregeling af, waarin de
tijden werden vermeld dat de Echo-1 als een hel
dere bewegende stip tussen de sterren zichtbaar
zou zijn. Nadat de Echo-1 in een baan om de aarde
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FIRST DEMONSTR ATION TESTS WITH BEU SYSTEM’S TELSTA* SATBlfTÏ

De Telstar ving een signaal uit Andover op en zond dit weer uit
naar Holmden.

was gekomen werd de ballon volgens plan opge
blazen.
Korte tijd daarna werd de ballon beschadigd, on
der meer door fragmenten van de raket die voor de
lancering was gebruikt en die in vrijwel dezelfde
baan als de Echo terecht was gekomen. Tenge
volge van deze beschadigingen veranderde de
vorm van de Echo van een mooie ronde ballon in
een onregelmatig object. De Echo kon echter niet
gewoon leeglopen als een ballon op aarde, want de
luchtledigheid van de ruimte voorkomt dat een
ballon, die lek is, in de ruimte in elkaar wordt
gedrukt. De atmosfeer van de aarde, die hier een
leeglopende ballon samendrukt, ontbreekt op die
grote hoogte.
De Echo-1 -ballon maakte gebruik van heel smalle
frequentiebanden. Hierdoor was het niet mogelijk
om meer dan één telefoongesprek gelijktijdig via
de passieve satelliet te voeren. De oorspronkelijke
baan van de Echo-1 was 1600 km boven de aarde.

Tijdens zijn leven kwam de Echo-1, net als iedere
satelliet, steeds lager, totdat hij op 24 mei 1968
verbrandde bij de temgkeer in de dampkring van
de aarde.

Op 25 januari 1964 was er intussen een tweede
Echo gelanceerd De middellijn van Echo-2 was
iets groter dan die van de Echo-1, namelijk 41
meter. Er was ook een iets steviger materiaal ge
bruikt voor nummer twee dan voor nummer één,
hierdoor bleef de vorm beter bewaard nadat ook
deze ballon werd beschadigd.
Het opblazen van de Echo-2, boven Zuid-Afrika
een uur na de lancering, kon op aarde worden

De Telstar in een opengewerkte tekening.

gevolgd omdat er een televisiecamera was gemon
teerd in de top van de Agenaraket, die voor de
lancering was gebruikt. Ook de Echo-2 was een
passieve satelliet, die alleen maar voor het terug
kaatsen van signalen kon worden gebruikt. In
principe kon iedereen in de wereld de Echo voor
proefnemingen gebruiken. Zo is bekend dat ook
Russische technici proeven met de Echo hebben
gedaan; dit gebruik was overigens al vóór de lan
cering door de Verenigde Staten gefiatteerd.
DE EERSTE TELEVISIEBEELDEN

Voor de volledigheid moet hier nog de Courier-1B
worden vermeld. Deze Amerikaanse satelliet
werd op 4 oktober 1960, dus twee maanden na de
Echo-1, gelanceerd. De Courier-1B was in feite
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de eerste actieve telecommunicatiesatelliet: deze
kunstmaan kon boven één land een bandje opne
men en dat later boven een ander land afspelen. De
Courier-IB werkte zeventien dagen. Een werke
lijke doorbraak op het gebied van de telecommu
nicatie via de ruimte zou worden verzorgd door de
Telstar-1.

vangststation in Andover via de Telstar-1 naar
Washington, 640 km van Andover, waar vicepresident Lyndon B. Johnson deze woorden hoor
de: 'Hier spreekt Fred Kappel, ik ben in het ont
vangststation in Andover, Maine. Dit gesprek
gaat via onze Telstar-satelliet . . .hoe ontvangt u
mij?’. Het antwoord kwam meteen: ‘U komt
prima door, meneer Kappel’.
Meteen na dit experiment werd er begonnen met
het uitzenden en weer opvangen van een televisie
beeld via de Telstar. Binnen vijftien uur na de
lancering was er via de ruimte een verbinding
gelegd. Het reeds genoemde televisiebeeld van de
Amerikaanse vlag voor het ontvangststation in
Andover werd nog op 10 juli 1962 uitgezonden en
weer opgevangen. Nog enkele uren later werd er
een televisiebeeld vanuit de Verenigde Staten naar
Frankrijk en Duitsland gebracht en daarna werden
de eerste televisiebeelden vanuit Europa live in de
Verenigde Staten ontvangen.
De Telstar maakte het mogelijk om televisiebeel
den van het ene punt naar het andere punt op aarde
te brengen. Voor de ontvangst van die signalen
was ingewikkelde en dure apparatuur nodig. De
Telstar-experimenten werden met slechts enkele
ontvangststations uitgevoerd: Andover (Maine,
V.S.), Goonhilly Downs (ZW. Cornwall, Enge
land), Pleumeur-Bodou (Frankrijk), Fucino

Op 10 juli 1962 werd de Telstar-1 gelanceerd en
nog diezelfde dag werd het eerste telefoongesprek
via een satelliet gevoerd. Aan een kant van de lijn
zat een ingenieur van Bell Telephone, Fred Kappel. Zijn woorden gingen van het satellietont-

De 380.000 kg wegende hoornvormige antenne in Andover
(Maine, V.S.), die voor de eerste proeven met communicatie
satellieten werd gebruikt.

. JF Wfmiy birc

Gesprek tussen Londen en Washington via Early Bird.

(noordelijk van Rome, Italië), Raistings (bij Miinchen, Duitsland), Rio de Janeiro (Brazilië), Nutley (New Jersey, V.S.) en een station in Japan. Al
deze ontvangststations deden op vrijwillige basis
mee aan de experimenten, waarbij elk land zijn
kosten betaalde.
De Telstar-1 werkte tot 21 februari 1963, toen
vielen de satellietsignalen weg. Waarschijnlijk
was de oorzaak voor het uitvallen van de Telstar-1
dat één transistor was beschadigd door de kosmi
sche straling in de ruimte. De tweede Telstar kreeg
daarom als opdracht om de stralingsinvloed gede
tailleerd te bestuderen, zodat satellieten met een
langere levensduur gebouwd konden worden.
Voor het overige leek de Telstar-2 als twee drup
pels water op Telstar-1. De Telstars zijn bolvor
mige satellieten met een middellijn van 88 cm en
een gewicht van 77 kg.
De zender in de Telstar had een vermogen van
2,25 Watt.
De voornaamste ontwikkeling van Telstar tot televisiesatelliet is het opvoeren van het vermogen
van de zender. Naarmate de door de satelliet uit
gezonden signaalsterkte groter is, is de benodigde
ontvangstapparatuur kleiner en goedkoper.
De dure experimentele ontvangststations die ten
tijde van de Telstar werden gebruikt, worden nu
vervangen door ƒ 1000kostende parabolen, die
iedereen die dat bedrag wil betalen, in staat stelt
televisiebeelden rechtstreeks van een satelliet op
te vangen. In dit boek zal vaker worden betoogd
dat het niet mogelijk is een scherpe grens te trek
ken tussen satellieten die wèl en die niet televisiesatellieten genoemd mogen worden.
De ontwikkeling van de televisiesatelliet is een
heel geleidelijke ontwikkeling, die onmiskenbaar
op 10 juli 1962 met het door de Telstar-1 gerelayeerde televisiebeeld begon en die nu haar eind
punt nadert met de operationele televisiesatellieten, die in vele landen (zie hoofdstuk 6) in aan
bouw zijn.

Het bijzondere aan de Telstars is verder dat deze
twee kunstmanen privé-bezit waren van de Ame
rican Telephone and Telegraph Company (ATT).
ATT had het ontwerp en de bouw van de Telstar
uitbesteed aan Bell Telephone, waar dr. Pierce de
leiding had van een op dit terrein pionierende
groep technici. Voor de lancering van de Telstar
zorgde NASA, die echter door ATT betaald werd
voor de lanceerkosten en het gebruik van NASA-

grondstations. Het commerciële gebruik van com
municatiesatellieten is derhalve al met de Telstars
begonnen.
De Telstar-1 is gebruikt voor telefoon- en
telegraafverkeer, voor datatransmissie en voor
telefoto-experimenten, alsmede voor 50 transat
lantische televisieproeven (waarvan vijf in kleur).
De Telstar-1 gebruikte een frequentieband die
voldoende breed was voor één kleurentelevisieprogramma of 600 geluidskanalen. Er konden met
de Telstar-1 echter geen 600 telefoongesprekken
gelijktijdig worden gevoerd, omdat de grondsta
tions slechts twaalf gesprekken gelijktijdig konden
verwerken.Enkele maanden na de lancering van
de Telstar-1 bracht NASA de experimentele
communicatiesatelliet Relay in de ruimte. De Relay is ondermeer gebruikt om geluidsverbindingen
te maken tussen Noord- en Zuid-Amerika en Eu
ropa gelijktijdig, om geluidsverbindingen te ma
ken tussen de Verenigde Staten en Japan en voor
het doorgeven van televisiebeelden van de moord
op president John Kennedy, de dood van paus
Johannes XXIII en de verkiezing van paus Paulus
VI.
De experimenten die ATT met de Telstar-1 was
begonnen, zijn met de Telstar-2 voortgezet. Bij de
Telstar-2 lag de nadruk op verbindingen tussen de

November 1963.
Na de moord op John Kennedy werd Lyndon B. Johnson
president. Hij legde de ambtseed af in een vliegtuig.
De wereld was via de Relay-1 getuige.

Als een geostationaire satelliet wordt gelanceerd komt de
kunstmaan eerst in een elliptische baan om de aarde.
In het hoogste punt werkt de apogeummotor, waardoor de
echte geostationaire baan wordt bereikt. In de geostationaire
baan worden de zonnepanelen en de antennes uitgeklapt.

contact mogelijk met bijvoorbeeld Europa en de
Verenigde Staten gelijktijdig. Om 24 uur per dag
contact te garanderen tussen de Verenigde Staten
en Europa zouden er echter 50 Relay’s nodig zijn!

Verenigde Staten en Europa. In de jaren rond 1962
werd er een belangrijk nadeel van de bestaande
communicatiesatellieten ervaren. De kunstmanen
draaiden in ll/z a 2 uur om de aarde. Slechts
gedurende een klein deel van die baan was er

Deze oplossing zou duur en ingewikkeld zijn. Een
veel goedkopere oplossing was al in 1945 aange
geven door Arthur Clarke: de geostationaire satel
liet. Clarke had laten zien dat met slechts drie
kunstmanen in een geostationaire baan er voortdu
rend contact kon zijn tussen iedere set van twee
punten op de aardbol.
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De geostationaire baan lijkt nu al vol te raken: Dit is de situatie
in 1979. In werkelijkheid is er ruimte voor vele duizenden
satellieten.

DE GEOSTATIONAIRE BAAN

De tijd die een satelliet nodig heeft om een keer om
de aarde te draaien heet de periode. Naarmate de
satelliet in een hogere baan om de aarde draait is
die periode groter.
Een kunstmaan op 300 km boven de aarde zal een
periode van 90 minuten hebben, dus zo’n satelliet
zal in anderhalf uur éénmaal om de aarde draaien.
Een kunstmaan op 1400 km boven de aarde zal al
een periode van twee uur hebben. Het is eenvou
dig te berekenen dat een baanhoogte van 36.000
km boven de aarde een periode van 24 uur ople
vert. In 24 uur draait de aarde echter ook éénmaal
om haar eigen as. Een kunstmaan die in 24 uur om
de aarde draait kan daarom stil lijken te staan ten
opzichte van de aarde. Om dat effect te bereiken
moet er wel aan twee extra voorwaarden zijn vol
daan. In de eerste plaats moet de baan cirkel vor
mig zijn, dus de baanhoogte moet voortdurend
36.000 km zijn. Als de baan niet cirkel- maar
ellipsvormig is, is de snelheid van de satelliet ten

opzichte van de aarde niet constant en kan het
beoogde effect niet worden verkregen. In de
tweede plaats moet de helling van de baan van de
satelliet ten opzichte van de evenaar 0° zijn, dat
wil zeggen dat de satelliet een cirkelbaan precies
boven de evenaar beschrijft.
Als aan al deze voorwaarden is voldaan zal de
kunstmaan, eenmaal in die baan gebracht, stil
lijken te hangen ten opzichte van de aarde. Deze
baan noemen we de geostationaire baan en satel
lieten in die baan heten geostationaire satellieten.
Omdat geostationaire satellieten zich altijd op een
vast punt 36.000 km boven de evenaar bevinden,
kunnen we hun positie aangeven met een punt op
de evenaar. Een geostationaire satelliet op 19°
Westerlengte bevindt zich op 36.000 km boven
het punt op de evenaar dat zich op 19° Wester
lengte bevindt. Als de baanhelling van een kunst
maan niet 0° is, maar de baan wel cirkelvormig op
36.000 km hoogte, zal de satelliet ten opzichte van
de aarde op- en neer lopen op een meridiaan. Zo'n
satelliet heeft ook een baanbeweging die is ge
synchroniseerd met de beweging van de aarde,
maar de satelliet hangt niet stil ten opzichte van de
aarde. Zo’n satelliet noemen we geosynchroon.
Als de baanhelling (inclinatie) van een geosynchrone satelliet 30° is, zal de satelliet over een
meridiaan bewegen van 30° Noorderbreedte naar
17

30° Zuiderbreedte en terug. Geostationaire satel
lieten zijn een bijzonder geval van geosynchrone
satellieten, namelijk geosynchrone satellieten met
een inclinatie van 0°. Het begrip geostationair is
hier zo uitvoerig behandeld omdat we bij televisie
satellieten uitsluitend praten over geostationaire
satellieten.
Alleen door de kunstmaan stil te laten hangen ten
opzichte van de aarde kunnen we bereiken dat we
de satelliet met een vast opgestelde antenne kun
nen ontvangen. De geostationaire satellieten zul
len overigens niet precies op dezelfde plaats blij
ven. Er zal langzaam maar zeker een hoogteverlies optreden, omdat er zelfs op die grote hoogte
boven de aarde wat deeltjes in de ruimte zitten, die
de satelliet afremmen. Het gevolg is dat de kunst
maan in de geostationaire baan na verloop van tijd
(meestal enkele maanden) een klein beetje bijge
regeld moet worden. Die koerscorrectie betekent
in de praktijk dat de satelliet naar een iets hogere
baan gebracht moet worden. Om deze koerscor
rectie uit te voeren, moet er een correctiemotor
beschikbaar zijn. Bij het ontwerpen van een televi
siesatelliet zal hiermee rekening gehouden moeten
worden. Er zal verder voldoende brandstof be
schikbaar moeten zijn om gedurende de beoogde
levensduur van de satelliet de koerscorrecties uit
te voeren. Deze brandstofhoeveelheid is één van
de factoren die de maximale levensduur van een
satelliet meebepalen.

De Olympische Spelen in Tokio in 1964 werden in de Ver
enigde Staten live via de Syncom-lll ontvangen.

Communicatiesatellieten werden snel groter en kregen dan
ook een grotere capaciteit. Deze gigantische militaire
telecommunicatiesatelliet dateert uit 1969.

Nu we toch aan het uitweiden zijn over de eisen die
aan een televisiesatelliet gesteld worden, nog een
belangrijk detail. Met veel raketten, bijvoorbeeld
met de Europese Ariane, wordt de satelliet eerst in
een ellipsvormige parkeerbaan gebracht. Zo n
baan heeft een laagste punt van enkele honderden
kilometers boven de aarde en een hoogste punt van
36.000 km. Als de satelliet in het hoogste punt
(het apogeum) van die baan komt, wordt een mo
tor ontstoken die de koers zodanig corrigeert, dat
de baan cirkelvormig op 36.000 km hoogte wordt.
Het gewicht van die apogeummotor en de brand
stof die voor die koerscorrectie nodig zijn, vormen
samen met de (televisie)satelliet zelf de nuttige
lading, die de raket omhoog brengt.
Voor communicatiesatellieten is de geostationaire
baan zonder meer ideaal. De geostationaire satel
lieten kunnen als 36.000 km hoge steunzenders
(zonder paal) worden beschouwd.
Er is inmiddels een waar parelsnoer van geostatio
naire satellieten op 36.000 km boven de aarde
ontstaan. Zoals we in hoofdstuk 5 nog zullen zien
komen de televisiesatellieten in groepen (clusters)
in de geostationaire baan. Zo deelt Nederland de
positie 19° Westerlengte met een aantal ons om
ringende landen, zoals Frankrijk, Duitsland, Bel
gië en Luxemburg. Er is bewust gekozen voor
deze clusteri ng, omdat hierdoor bewerkt wordt dat
de satellieten van een aantal landen met één an
tenne ontvangen kunnen worden. In dit verband
kunnen we spreken van een bewust gebruiken van
elkaar’s spill-over. Er wordt weleens gevraagd of
de kans op botsingen niet erg groot wordt in de
geostationaire baan. Een kleine rekensom zal le
ren dat we ons geen zorgen hoeven te maken.
De baan is 36.000 km boven de aarde, dus de
straal is ruim 42.000 km (de straal van de aarde
komt erbij). De omtrek van die baan is 2 71 maal de
straal, is dus zo’n 250.000 km. Als we iedere
satelliet één kilometer ruimte geven, kunnen er
250.000 in die baan worden geplaatst.
Zelfs als we werken met clusters is de botsingskans niet erg groot. De satellieten op 19° Wester
lengte zullen in praktijk een gebiedje van ongeveer
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een halve graad beslaan, dat is nog altijd een
afstand van 300 km. Zelfs als er enkele tientallen
satellieten in één cluster zitten is een botsing vrij
wel uitgesloten. Dc geostationaire baan lijkt vol te
komen, maar in werkelijkheid is er ruimte genoeg.
DE EERSTE GEOSYNCHRONE SATELLIET

We hebben gezien hoe de eerste proeven met
communicatiesatellieten de wens om een geosynchrone satelliet te krijgen, deden ontstaan. Na
de Telstars en de Relays moest de geosynchrone
Syncom komen. De eerste poging mislukte, niet
omdat de beoogde baan niet werd bereikt, maar
omdat het contact met de satelliet kort na de lance
ring wegviel. De Syncom-1 kwam op 14 februari
1963 wel in de gewenste baan van 34228 bij 36974
km met een inclinatie van 33,51° en een periode
van 1426,5 minuten. Op 26 juli 1963 werd een

De ontwikkeling van televisiesatellieten begon al vele jaren
geleden, toen de eerste mobiele ontvangststations werden
beproefd. Voor het bezoek van paus Paulus VI aan Bogota
(22-25 augustus 1968) werd deze vijf meter grote paraboli
sche antenne gebruikt om televisiebeelden naar de ATS-3satelliet te seinen.
Deze beelden werden rechtstreeks in de Verenigde Staten en
Europa uitgezonden.

identieke Syncom-2 met succes gelanceerd. De
Syncoms waren gebouwd door de Hughesfabrieken, die later een grote naam zouden krijgen
op het gebied van de telecommunicatiesatellieten.
De capaciteit van de Syncoms was beperkt tot eén
telefoonlijn. Het belangrijkste aan dit experiment
was echter niet die capaciteit, maar het feit dat
bewezen werd dat geosynchrone satellieten een
haalbare zaak waren. In hetzelfde jaar 1963 werd
er nog een communicatie-experiment gedaan, dat
vanwege het historische belang niet onvermeld
mag blijven. In het Amerikaanse militaire project
West-Ford werden 400 miljoen kopernaalden in
een baan om de aarde gebracht. Deze kopernaal
den draaiden als een wolk in een baan die over de
polen van de aarde voerde. De wolk kopernaalden
werd gebruikt als een metalen scherm om signalen
tegen te laten terugkaatsen. De achtergrond van
deze proef was dal zo'n wolk kopernaalden niet
uitgeschakeld kon worden, een actieve satelliet
daarentegen is kwetsbaar. Blijkbaar heeft de proef
niet het gewenste effect gehad, want verdere expe
rimenten bleven achterwege.
COMMERCIEEL BELANG

Het bedrijfsleven, maar ook het leger, zag al spoe
dig de mogelijkheid die communicatiesatellieten
gingen bieden. In de volgende hoofdstukken zul
len achtereenvolgens de internationale, wereld
wijde organisatie op het gebied van communica
tiesatellieten, de nationale projecten en de sa
menwerkingsprojecten tussen enkele landen wor
den besproken.
We zullen dan onder ander de Intelsats en Marisats, de Molnya's en Palapa's, de Symphonie en
de CTS ontmoeten.
We zullen zien hoe de eerste proeven, uitgevoerd
met de Echo, de Telstar, de Relay en de Syncom
de weg baanden tot een commerciële exploitatie
van communicatiesatellieten.
Intussen namen de NATO, het Amerikaanse, het
Russische en het Chinese leger eigen communica
tiesatellieten in gebruik. Een aantal van deze
communicatiesatellieten draagt een experimenteel
karakter, een groter aantal is zuiver operationeel.
Het Amerikaanse bureau voor de lucht- en ruimte
vaart, NASA, had in 1972 het idee dat de industrie
de ontwikkeling van communicatiesatellieten
verder wel over kon nemen. Dit was een belang
rijke reden om geen grote nieuwe proeven op te

zetten. In 1979 is NASA op dit besluit teruggeko
men, omdat er voor grote experimenten investe
ringen nodig zijn die de industrie niet op kan
brengen. NASA doet nu weer proeven en bereidt
nieuwe lanceringen voor. Het NASA-onderzoek
zal zich in de nabije toekomst richten op twee
zaken: de ontwikkeling van televisiesatellieten en
de communicatie tussen satellieten onderling. Ten
aanzien van televisiesatellieten ziet NASA duide
lijk het commerciële belang voor het Amerikaanse
bedrijfsleven (dat televisiesatellieten wil gaan
verkopen). Bij de communicatie tussen satellieten
wordt gedacht aan het omspannen van de wereld
zonder dat andere grondstations dan op begin- en
eindpunt nodig zijn. Deze communicatie tussen
satellieten zal ook een grote rol gaan spelen in de
generatie Intelsat-VI-satellieten, die nu op de te
kentafel ligt. De Amerikanen zullen op heel korte
termijn uitgebreid ervaring opdoen met communi
catie via satellieten: met de Space Shuttle zullen ze
een tweetal geostationaire kunstmanen van hel
type TDRS (Tracking and Data Relay Satellite)
gaan lanceren.
Deze kunstmanen worden gebouwd door Western
Union en door NASA op lease-basis in gebruik
genomen. In de toekomst zullen de meeste satel
lieten en hel ruimtelaboratorium Spacelab, als
mede de Space Shuttle, hun gegevens vanuit de
ruimte via een TDRS naar de aarde seinen. Het
systeem heeft als voordeel dal er altijd contact met
de grond mogelijk is, dat de hoeveelheid signalen
die per minuut verwerkt kan worden veel groter
wordt en dat er vast opgestelde antennes gebruikt
kunnen worden om contact te houden met de
TDRS-kunstmanen.

Televisiebeeld van de uitgeklapte antenne van de ATS-6. Dit
beeld werd vanuit de ruimte overgeseind naar de aarde om te
tonen dat de tien meter grote antenne goed was uitgeklapt.

lijk het is om het begrip televisiesatelliet te defi
niëren.
Holiday Inn zal namelijk gebruik maken van kana
len die worden gehuurd op bestaande Ameri
kaanse communicatiesatellieten. Voor dit expe
riment zal dus geen nieuwe televisiesatelliet wor
den gelanceerd. In het algemeen kunnen we een
televisiesatelliet definiëren als een kunstmaan die
ontvangst van televisieprogramma's door indivi
duele kijkers met een schotelvormige antenne van
één meter mogelijk maakt. De overgang van de
eerste communicatiesatellieten naar de echte televisiesatellieten wordt gemarkeerd door drie
kunstmanen: ATS-6, CTS en BSE-1.

MODERNE EXPERIMENTEN

DE ATS-6

Toen ik dit boek schreef, in het najaar van 1979,
ontving ik het bericht dat het Amerikaanse bedrijf
Scientific-Atlanta een opdracht had gekregen om
87 Holiday Inn’s in de Verenigde Staten te voor
zien van een satellietontvangststation.
Op de daken van die 87 hotels worden nu schotel
vormige antennes van 4,6 meter geïnstalleerd. Als
het systeem is voltooid wil de Holiday Inn-keten
via een satelliet de hotelgasten televisieprogram
ma's gaan voorschotelen. De gasten zullen voor
deze service per programma moeten betalen. Het
voorbeeld toont aan dat de ontwikkelingen specta
culair zijn. Het voorbeeld laat ook zien hoe moei-

De ATS-6 is de zesde en laatste uit een serie van
experimentele satellieten, die onder meer voor
communicatieproeven zijn gebruikt. De afkorting
ATS staat voor Applications Technology Satellite, dus kunstmaan voor toegepast technologisch
onderzoek. De ATS-1 (gelanceerd op 7 december
1966) werd gebruikt om de aarde vanuit een geo
stationaire baan te fotograferen, voor de over
dracht van kleurentelevisiebeelden en voor een
demonstratie waarbij een groot aantal grondsta
tions gelijktijdig hetzelfde signaal van de satelliet
opvingen. Tijdens de landing van Apollo-11 on
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Met de Nimbus-3-satelliet werd de trek van dieren gevolgd.
Tweemaal per dag zond het elektronikapakket (gewicht 10 kg)
om de nek van het dier een signaal uit naar de satelliet, die dat
signaal doorgaf aan een centrum, waar de positie van het dier
werd bepaald.
Ook een vorm van communicatie via satellieten.

derhield president Richard Nixon vanaf het bergingsschip USS Hornet, waar hij de astronauten
na hun historische maanreis op aarde zag terugke
ren, via de ATS-1 contact met het Witte Huis.
De ATS-2 werd een mislukking. De ATS-3
(gelanceerd op 6 november 1967) werd vooral
bekend door de kleurenfoto’s van de aarde en de
weerfoto’s die de satelliet nam. ATS-4 mislukte
en ATS-5 kwam in de verkeerde positie.
ATS-6, gelanceerd op 30 mei 1974, slaagde vol
komen. Deze kunstmaan werd gebruikt voor

Schematische weergave van een teleconferentie:
Een conferentie waarbij (in dit geval met een satelliet) de
deelnemers in verschillende lokaties elkaar op televisietoestel
len zien.

communicatie-experimenten die geschiedenis
zouden maken. De ATS-6 was voorzien van een
tien meter grote parabolische antenne, die 7 uur en
8 minuten na de lancering in de ruimte werd open
geklapt. Een camera in de raket seinde beelden
naar de aarde, waaruit bleek dat die antenne inder
daad open was. De grote antenne maakte de ont-

- video-kanalen
- audio-kwaliteitskanalen
- data-kanalen
- commando-kanalen
- spreekkanalen
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vangst van signalen in kleine grondstations moge

lijk.
De ATS-6 werd onder meer gebruikt voor educa
tieve uitzendingen (lesgeven via satellieten) naar
kleine’dorpen in de Rocky Mountains, voor het
bieden van medische hulp via satellieten (patiën
ten konden in afgelegen gebieden via een televi
siecamera contact hebben met een specialist in een
ziekenhuis, het contact liep via de ATS-6) en voor
het beroemde SITE-experiment (waarbij 2400
dorpen in India via de ATS-6 televisie
programma’s konden ontvangen).
We komen op deze experimenten nog terug. Een
navrant detail over de ATS-6 is, dat deze kunst
maan werd gebruikt om de toespraak, waarin Richard Nixon zijn aftreden als president bekend

In de nabije toekomst wordt het contact tussen de aarde en
veel satellieten onderhouden via twee geostationaire TDRSsatellieten.

maakte, live uit te zenden in Alaska
ruimtevaart waren echt alle Amerikaa
staat dit gebeuren live uit te zenden.'

GELEIDELIJKE OVERGANG

De weg van conventionele communie
ten naar televisiesatellieten voerde vi;
de CTS en de BSE-1. De ATS-6 bra<
digde antenne-afmeting terug tot dri
het belangrijkste televisie-experime
ATS-6 (SITE) komen we in hoofdstuk
Canadees-Amerikaanse satelliet CTS
vangst van televisiebeelden met ank
meter en minder mogelijk (zie ook h(
De CTS is ook uitgebreid gebruikt om
van teleconferenties te demonstreren: <
met deelnemers in verschillende plaat
de deelnemers elkaar zien op televisi
De CTS heeft in een aantal gevallen

In 1978 onderhield een Japanse poolverkenner gedurende
zes maanden met behulp van de Nimbus-6-satelliet contact
met de bewoonde wereld.

die nodig waren voor de beeldverbindingen, gele
verd. Zo was er van 30 augustus tot 12 september
1978 in Buenos Aires, Argentinië, een Verenigde
Naties-conferentie over technische samenwerking
tussen ontwikkelingslanden. De deelnemers aan
die conferentie konden kiezen uit vijf talen. De
simultaan-vertalingen werden uitgevoerd in het
V,N.-hoofdkwartier in New York. De tolken za
gen live via CTS de sprekers in Buenos Aires en de
conferentiedeelnemers konden live luisteren naar
een van de vijf simultaanvertalingen in de vijf
officiële V.N.-talen. Met dezelfde CTS werden
documenten in facsimile naar New York geseind
voor een officiële vertaling en vervolgens gere
tourneerd. Het is mogelijk om een lange rij van dit
soort experimenten te noemen: satellietten die nu
worden gebruikt om drugsmokkel in het grens-
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gebied tussen de Verenigde Staten en Mexico te
bestrijden, satellieten die worden gebruikt om
transatlantische ballonvaarders te volgen (de tocht
van Maxie Anderson en Ben Abruzzo in 1977),
satellieten die worden gebruikt als hot-line tussen
Moskou en Washington (sedert 1978 loopt die
hot-line via satellieten: een keer via Russische en
een keer, gescheiden, via een internationale satel
liet), satellieten die worden gebruikt om de trek
van dieren te bestuderen, satellieten die een een
zame poolreiziger contact laten houden met de
bewoonde wereld, enzovoorts, enzovoorts.
Uiteraard kunnen niet al deze experimenten wor
den genoemd.
Omdat de televisiesatellieten het resultaat zijn van
een lange ontwikkeling en omdat er sprake is van
een geleidelijke overgang van gewone communi
catiesatellieten naar televisiesatellieten, zullen we
in de hoofdstukken 2, 3 en 4 de belangrijkste
ontwikkeling op het gebied van de communicatie
satellieten, na deze historische inleiding, behan
delen. Vanaf hoofdstuk 5 houden we ons dan
uitsluitend bezig met televisiesatellieten.

2.

Intelsat

De successen met de experimentele communica
tiesatellieten baanden in de Verenigde Saten de
weg tot de commerciële exploitatie hiervan. Al in
het voorjaar van 1962 stuurde de Amerikaanse
president een voorstel om te komen tot een com
merciële exploitatie van communicatiesatellieten
naar het Congress. Op basis van dit voorstel wer
den uitgebreide hoorzittingen georganiseerd, die
uiteindelijk zouden leiden tot het aannemen van
een nieuwe wet: de Communications Sateilite Act
of 1962. Deze wet maakte de weg vrij voor een
exploitatie van satellieten door het bedrijfsleven in
een vorm, waarbij de overheid geen belang had in
die exploitatie maar toch toezag op de uitvoering,
omdat de FCC (Federal Communication Commission) de activiteiten moest goedkeuren. Het Con
gress besloot op 31 augustus 1962 tot de oprich
ting van COMSAT. Comsat zou uitsluitend wer
ken met kapitaal dat afkomstig was van particulie-

ren en van het Amerikaanse bedrijfsleven, dus niet
van de overheid. In juni 1964 ging Comsat van
start met een kapitaal van 200 miljoen dollar. De
helft van dat bedrag was afkomstig van drie Ame
rikaanse bedrijven (ATT, ITT en RCA), die veel
belangen hadden in de communicatiesatellieten.
Doel van de Comsat is het behartigen van de
belangen van de Verenigde Staten op het terrein
van de communicatiesatellieten.
INTELSAT

Op 20 augustus 1964 vond een belangrijke gebeurDe groei van de Intelsat-satellieten van lntelsat-1 (Early Bird)
tot Intelsat-V. In de cirkel is het relatieve industriële belang van
de bedrijven die samen de Intelsat-V-serie bouwen, aangege
ven.
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De allereerste Intelsat, Early Bird, werd al gebruikt om een
evenement live uit te zenden. Op deze tekening is geschetst
hoe de televisie-beelden van de landing van de Gemini-6capsule werden doorgegeven.

le nis plaats. Elf landen ondertekenden op die dag
een overeenkomst, waarin een unieke organisatie
werd opgericht: INTELSAT (International Telecommunications Satellite Consortium). Doel van
Intelsat was een wereldwijd netwerk van commu
nicatiemogelijkheden via satellieten te creëren.
Namens de Verenigde Staten trad Comsat toe tot
de Intelsat-organisatie.

Op 6 april 1965 werd de eerste satelliet van Intel
sat gelanceerd. Deze kunstmaan, de Early Bird,
was vanaf 28 juni 1965 beschikbaar voor opera
tionele doeleinden.De Early Bird was ontworpen
om gedurende anderhalf jaar te kunnen functione
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ren. De satelliet werkte echter vier jaar, zonder
ooit te haperen. In januari 1969 werd het werk van
de Early Bird overgenomen door modernere satel
lieten, die inmiddels waren gelanceerd, maar van
29 juni 1969 tot 13 augustus 1969 werd de Early
Bird weer gebruikt, omdat er, in verband met de
eerste landing op de maan, extra veel vraag naar
satellietcircuits was.
SATELLIETEN

De Intelsat-I of Early Bird had een capaciteit van
240 tweewegsgeluidskanalen (circuits) óf één
kleurentelevisiekanaal. De Intelsat-I werd al
spoedig gevolgd door een nieuwe generatie geo
stationaire communicatiesatellieten: de IntelsatII. Er zijn vier Intelsat-II’s gelanceerd, waarvan
drie met succes.
De Intelsat-II had, net als de I, een capaciteit van
240 circuits of één televisiekanaal. In 1968 werd

de eerste van acht Intelsat-III-kunstmanen gelan
ceerd. Deze nieuwe generatie satelliet had een
capaciteit van 1500 circuits of vier televisiekana
len per satelliet. Van deze acht kunstmanen kwa
men er slechts vijf in de gewenste baan terecht.
Van deze vijf viel er één na twee jaar operaties uit,
de overige vier zijn inmiddels op non-actief gezet,
omdat er alweer een nieuwe generatie satellieten
in de ruimte was gekomen.
De serie Intelsat-IV bestond ook uit acht kunst
manen, ditmaal slaagde de lancering in zeven ge-

De Intelsat-satellieten zorgen voor honderden verbindings
lijnen tussen de grondstations in de lidstaten. Dit is de situatie
in 1977.

vallen. De Intelsat-IV heeft een capaciteit van
3750 circuits plus twee televisiekanalen. De
kunstmanen uit deze serie worden ook al vrijwel
niet meer gebruikt, omdat het werk is overgeno
men door de opvolgers: de Intelsat-IV-A. De Intelsat IV-kunstmanen worden echter wel nog ach
ter de hand gehouden: als de vraag naar circuits
groot is kunnen ze worden ingeschakeld. De
Intelsat-IV-lanceringen hebben plaatsgevonden in
de periode 1971 tot 1975.

Op 25 september 1975 werd de eerste van een
serie van 6 Intelsat-IV-A gelanceerd. De nieuwe
satelliet was weliswaar afgeleid uit de voorgan
ger, de Intelsat-IV, maar had toch alweer een veel
grotere capaciteit, namelijk 6250 circuits plus
twee televisiekanalen. De Intelsat-IV-A wordt op
het ogenblik nog volop gebruikt. Intussen is de

Intelsat-organisatie fors gegroeid. Nadat in 1964
elf landen met Intelsat waren begonnen, besloten
steeds meer landen tot de organisatie toe te treden.
Op het ogenblik telt Intelsat al 102 lidstaten. Een
overzicht van de deelnemende landen en hun rela
tieve belang in Intelsat kan worden gevonden in
mijn boek 'Van Spoetnik tot Space Shuttle' (uit
gave Strengholt, Naarden, 1979). In dat boek is
ook een systematische overzicht van alle, tot op
heden, gelanceerde communicatiesatellieten op
genomen.
INTELSAT-V

Intussen is een nieuwe generatie, de Intelsat-V,
gereed voor lancering. De Intelsat-V is gebouwd
door een consortium van bedrijven onder leiding
van het Amerikaanse Ford Aerospace and Com
munications Corporation. Grote participanten in
dit consortium zijn: de Franse bedrijven Aerospatiale en Thomsom-CSF, het Engelse bedrijf
GEC-Marconi, MBB uit West-Duitsland, Mitsu

De grondstations voor Intelsat in 1977.

bishi Electric Corporation uit Japan en Selenia uit
Italië. Om een idee te geven van de kosten van een
moderne telecommunicatiesatelliet: het contract
voor ontwerp en constructie van zeven Intelsat-V
kunstmanen, afgesloten eind 1976, bedraagt 235
miljoen dollar. Voor Intelsat komen hier nog eens
de lanceerkosten bij, deze worden begroot op 273
miljoen dollar voor zeven satellieten. Een lance
ring is dus blijkbaar duurder dan een satelliet. In
1979 werd besloten een achtste Intelsat-V te be
stellen, voor dit aanvullende contract moest Intel
sat 38 miljoen dollar aan het industrieel consor
tium betalen.
De capaciteit van de Intelsat-V is weer veel groter
dan die van de voorganger. Iedere Intelsat-V kan
12.000 circuits plus twee televisiekanalen gelijk
tijdig verzorgen. Het is overigens mogelijk om de
geluidskanalen ook voor televisieuitzendingen te
gebruiken, zodat een moderne Intelsat veel meer
dan twee televisieprogramma's gelijktijdig kan
verwerken.
De eerste Intelsat-V zal in februari 1980 worden
gelanceerd en in een geostationaire positie boven
de Atlantische Oceaan worden gebracht. De
tweede Intelsat-V hoopt men in mei 1980 in de
zelfde positie te brengen. Intelsat zal slechts één
van deze twee kunstmanen gebruiken, en de an-

dere in reserve houden. In de tweede helft van
1980 zullen de nummers 3 en 4 naar een positie
boven de Indische Oceaan worden gebracht. Ook
van deze twee kunstmanen zal er slechts één wor
den gebruikt en één in reserve worden gehouden.
Deze vier Intelsats worden gelanceerd met een
conventionele Amerikaanse raket, net als alle an
dere Intelsats in het verleden. De lancering wordt
uitgevoerd door NASA, waarbij Intelsat betaalt
voor de raket en de lanceerfaciliteiten. Het lag in
de bedoeling om de vijfde Intelsat-V met de Ame
rikaanse Space Shuttle in de ruimte te brengen. De
voortdurende vertragingen in het Space Shuttleproject hebben NASA intussen gedwongen een
extra Atlas Centaurraket te bestellen om in april
1981 de vijfde Intelsat-V te lanceren. NASA ver
wacht dat de Space Shuttle vanaf het najaar van
1981 wel beschikbaar is voor operationele vluch
ten. Intussen is NASA niet meer de enige organi
satie die commercieel lanceermogelijkheden voor
communicatiesatellieten aanbiedt. In hoofdstuk 6
zullen we zien dat de Europese Ruimtevaartindustrie met de Arianeraket een duurdere, maar deson
danks concurrerende, mogelijkheid aanbiedt. In
telsat heeft intussen besloten om één Intelsat-V in
juli 1981 met die Ariane te laten lanceren en om
een optie te nemen op nog twee Arianelanceringen.

Het gewicht van de satellieten is sedert de Early
Bird ingrijpend toegenomen. De Early Bird woog
in een geostationaire baan 40 kg, de Intelsat-V
weegt dan 1000 kg!

TOEKOMST

Als we de ontwikkeling van de Intelsats beschou
wen, zien we dat de satellieten steeds zwaarder
worden en een steeds grotere capaciteit krijgen.
Deze technische ontwikkeling komt tegemoet aan
het feit dat het aantal gewenste satellietkanalen elk
jaar met 20% toeneemt, dus elke vier jaar verdub
belt. Er worden nu al plannen gemaakt voor een
nieuwe generatie Intelsats, waarbij gedacht wordt
aan het lanceren van een verbeterde versie van de
Intelsat-V als type V-A vanaf 1984 en het lanceren
van een nieuwe generatie, de Intelsat-VI vanaf
1986. Het aantal circuits is al gestegen van 240 tot
12.000 van de Intelsat-I tot de Intelsat-V. Het zal
zeker verder stijgen en voor de Intelsat-VI waar
schijnlijk 60.000 kanalen per satelliet bedragen.

De controlekamer van Intelsat in Washington.
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Intelsat maakt verscheidene prognoses voor de
toekomstige ontwikkelingen, teneinde tijdig op de
behoefte te kunnen inspelen. Op korte temijn is de
prognose voor het aantal gevraagde telefooncircuits: (situatie op het einde van het aangegeven
jaar):
1979
Atlantische
Oceaan
10 867
Indische
Oceaan
4.656
Stille
1.944
Oceaan
Totaal

17.467

1980

198/

1982

1983

14.524

18.033

20.652

23.253

5.506

6.348

7.310

8.205

2.372

2.777

3.150

3.588

22.402

27.158

31.112

35.046

Ook uit dit gedetailleerde overzicht blijkt dat er
iedere vier jaar sprake is van een verdubbeling van
de benodigde capaciteit. Overigens worden niet
alle verbindingen tussen continenten via satellie
ten gevoerd. Voor telefoonverbindingen wordt in
ongeveer 50% van de gevallen gebruik gemaakt
van kabels op de oceaanbodem. Er is thans weer
een nieuwe transatlantische kabel, met een capaci
teit van 4000 telefoongesprekken, de TAT-7, in
aanleg. Deze nieuwe transatlantische kabel zal in
1983 in gebruik worden genomen. Op het ogen
blik neemt Intelsat 60% van de transatlantische
communicatie voor haar rekening. Op het gebied
van het transatlantische televisieverkeer is dat
percentage 100.
De plannen voor de toekomst moeten uiteraard
periodiek worden bijgesteld. In het algemeen
werkt Intelsat met drie verschillende scenario's:
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een lage, een middelmatige en een hoge verwach
ting. In het verleden is steeds gebleken dat de
werkelijke behoefte sterker stijgt dan was voor
zien. In dit verband is het belangrijk op te merken
dat een satelliet in ongeveer vier jaar tijd is verou
derd. De technische ontwikkelingen gaan zo snel
dat er na vier jaar beter een nieuwe kunstmaan
gelanceerd kan worden. De techniek is echter ook
zo betrouwbaar geworden dat een kunstmaan voor
een periode van zeven jaar gegarandeerd kan wor
den. Dit betekent dat de satelliet minder snel afge
schreven kan worden dan de technische ontwikke
ling wenselijk maakt. Het gevolg hiervan is dat
een satelliet vaak buiten werking wordt gesteld
omdat een meer geavanceerde opvolger in de
ruimte is gebracht, terwijl het einde van het leven
van de satelliet nog niet was bereikt. De overwe
ging is ook bij televisiesatellieten van belang dat
we uitrekenen wat de jaarlijkse afschrijving is op
basis van een verwachte levensduur.

Installatie van de tweede antenne voor Intelsat-verbindingen
in het Grondstation voor Satelhet-communicatie van de PTT in
Burum (Friesland).

GRONDSTATIONS

Aanvankelijk had Comsat een meerderheidsaandeel van 55% in Intelsat. Met het toetreden van
steeds meer landen tot Intelsat is dat meerder
heidsbelang verdwenen. Ieder land dat gaat deel
nemen aan Intelsat moet tenminste 0,05% van de
aandelen van Intelsat overnemen. Een land krijgt
de beschikking over een aantal kanalen dat even
redig is aan de bijdrage die in Intelsat wordt gesto
ken. Overigens is deelname aan Intelsat niet een
zaak die geld kost, doch die geld oplevert. Intelsat
ontvangt ieder jaar meer aan inkomsten voor het
verhuren van satellietkanalen dan wordt uitgege
ven aan bouw, ontwerp en lancering van nieuwe
satellieten. Een direct gevolg hiervan is dat de
prijzen, die Intelsat berekent, voortdurend blijven
dalen. In juni 1978 werd bijvoorbeeld besloten de
prijs voor de huur van een circuit voor een maand
te verlagen tot S 1575 (dit was $ 2500 tot $ 4900).
Ook voor televisie-uitzendingen werd een vast
tarief ingevoerd van $ 275 voor 10 minuten plus $
11,4 tot $ 20,5 per minuut). Deze spectaculaire
prijsdaling was er overigens één in een voort
durende reeks, die begon bij de oprichting van
Intelsat.
Het aantal grondstations blijft intussen ook sterk
stijgen.
Elk van de 102 lidstaten heeft tenminste een eigen
grondstation, daarnaast zijn er ontvangststations
in enkele andere landen. Op het ogenblik worden
er 132 landen in de wereld direct of indirect be
diend met Intelsats. Het aantal grondstations is
intussen de 150 gepasseerd. In de meeste grond
stations wordt gebruik gemaakt van een type A
antenne (middellijn 30 meter), doch een nieuwe
type B antenne (middellijn 11 meter) is sterk in
opkomst. De type B antenne wordt vooral veel
gebruikt in landen die circuits van Intelsat huren
ten behoeve van nationale communicatie (verbin
dingen tussen twee punten in het eigen land). Het
aantal landen dat Intelsat-circuits op deze manier
gebruikt was op 1 januari 1979 al opgelopen tot 15
(in 1974 werd er door twee landen een begin
gemaakt met deze dienstverlening). Intussen ver
huurt Intelsat ook satellietcircuits ten behoeve van
maritieme communicatie aan Inmarsat (zie ver
derop in dit hoofdstuk).
Marisat.

Ook Nederland heeft

een eigen Intelsatgrondstation.
Op 10 augustus 1977 werd in dit Grondstation
voor Satellietcommunicatie van de PTT, in de
Friese plaats Burum, een tweede schotelvormige
antenne geïnstalleerd. Die tweede antenne, met
een middellijn van 32 meter behorend tot het stan
daardtype A van Intelsat, wordt gebruikt voor
verbindingen met het Verre Oosten. De antenne is
gericht op een Intelsat-IV-A, die zich boven de
Indische Oceaan bevindt.
Met deze 112 ton wegende parabolische reflector
worden telefoonverbindingen gemaakt tussen Ne
derland enerzijds en Australië, Hong-Kong, In
dia, Indonesië, Japan en Singapore anderzijds. De
eerste antenne, die al sedert september 1973 in
Burum in bedrijf is, is gericht op een Intelsat
boven de Atlantische Oceaan en wordt derhalve
gebruikt voor het telefoon- en telexverkeer met de
Verenigde Staten en Canada. Weer om een idee te
geven van de kosten: de constructie en het installe
ren van het tweede oor in Burum kostte 8,5 mil
joen gulden.
INTELSAT BLOEIT

De jaarverslagen van Intelsat zijn steeds in jui
chende bewoordingen gesteld. Enkele voorbeel
den uit het jaarverslag 1979:
— Het aantal verbindingen via satellieten tussen
twee grondstations op aarde steeg van één in
1965 tot 646 in 1978.
— Het totaal aantal beschikbare circuits steeg van
240 óf een tv-kanaal in 1965 tot 20.000 plus 10
tv-kanalen in 1978.
— Het aantal uren dat er televisieprogramma’s via
Intelsat werden doorgegeven steeg van 80 in
1965 tot 23.293 in 1978 (met een spectaculaire
groei: in 1977 was dat nog 15.193). Een deel
van die groei komt voor rekening van de
Wereldkampioenschappen Voetbal in 1978 in
Argentinië.
Van dat wereldkampioenschap werden 3200
uur televisiebeelden via een satelliet uitgezon
den. Naar schatting een miljard mensen keken
naar deze beelden. Deze Wereldkampioen
schappen Voetbal verdrongen de Olympische
Spelen uit 1976 van de eerste plaats op de rang
lijst van gebeurtenissen met betrekking tot kijk
dichtheid bij de werelbevolking. Er werden,
twee Intelsats-IV-A en twee Intelsats-IV ge32

bruikt voor de uitzendingen vanuit Argentinië
naar 42 andere landen.
- De totale investering in ruimtevaartuigen van
Intelsat liep in 1978 op tot 437 miljoen dollar.
In gesprekken over de televisiesatellieten wordt
vaak gezegd dat een zendsysteem via een satelliet
kwetsbaar is: als de .satelliet door een technisch
mankement uitvalt zijn er geen programma’s te
ontvangen. De manier om dit probleem op te los
sen is natuurlijk om een reservesatelliet achter de
hand te hebben. Intelsat zorgt ook steeds voor
voldoende reserve-capaciteit. Zolang Intelsat
voor verbindingen zorgt is het percentage tot stand
gebrachte verbindingen nooit minder geweest dan
99,8% van het aantal gevraagde verbindingen In
1978 was dit percentage 99,877%, een cijfer dat
het volste vertrouwen moet geven in de mogelijk
heid om met televisiesatellietten uitzendingen te
garanderen. Een satelliet faalt niet vaker dan een
(steun)zender op aarde.
Intelsat is een organisatie die de genoemde be
trouwbaarheid ook gebruikt. Zo is sedert mei 1978
de aardse hot-line tussen Washington en Moskou
vervangen door twee onafhankelijke satellietlijnen. Eén lijn loopt via een Intelsat-IV en één via
een Russische Molniya (zie hoofdstuk 3).

We zien bij Intelsat tenslotte dat er vaak een aan
leiding nodig is om gebruik te gaan maken van de
diensten van de organisatie. Cuba is nog geen lid
van Intelsat, doch het wilde wel in augustus 1979
televisiebeelden van de Conferentie van nietgebonden landen, die in Havana werd gehouden,
distribueren. In minder dan drie maanden werd er
in Jaruco, net buiten Havana, een grondstation
gebouwd. Op 26 augustus 1979 werd dit grondsta
tion in gebruik genomen met het doorgeven van
televisiebeelden via een Intelsat van Havana naar
Joego-Slavië.
Intelsat beperkt zich, op televisiegebied, tot het
doorgeven van televisieprogramma’s van één
grondstation naar andere grondstations van het
type A of B (respectievelijk 30 en 11 meter mid
dellijn). De Intelsats kunnen dus zeker geen televisiesatelliet worden genoemd. In de toekomst
kan Intelsat echter ook deze service gaan bieden.
Een land kan dan een televisiekanaal, op een
Intelsat-IV bijvoorbeeld, op lease-basis in gebruik
nemen. Dit betekent enerzijds dat een land geen
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Drie Marisats bestrijken elk een van de grote oceanen en
maken zodoende samen op elk moment contact met een
schip, waar ook ter wereld, mogelijk.

eigen televisiesatelliet hoeft te lanceren en ander
zijds dat de mogelijkheid om via satellieten
televisie-iiitzendingen naar individuele kijkers te
verzorgen sneller dichterbij komt dan velen den
ken.
Voor de volledigheid merken we tenslotte op dat
het grondstation in Burum niet gebruikt wordt
voor televisieverbindingen. Als er in Nederland
een televisieprogramma live via satellieten wordt
uitgezonden, bereikt dat programma ons via een
grondstation in Engeland, Frankrijk of WestDuitsland.

INMARSAT

Intelsat heeft intussen gezelschap gekregen van
een zusterorganisatie INMARSAT (International
Maritime Satellite Organisation). Inmarsat wil,
net als Intelsat, wereldwijd satellietcommunicatie
toegankelijk maken. Zoals de naam al zegt, richt
Inmarsat zich echter speciaal op communicatie
voor maritieme doeleinden: contact tussen sche
pen en het vaste land en tussen booreilanden en het
vaste land.
De nieuwe organisatie is naar het model van Intel
sat gemaakt, het verschil is alleen dat er meteen
meer landen van de nieuwe organisatie lid werden
dan er in 1964 toetraden tot Intelsat.
De eerste vergadering van de Raad van Inmarsat
vond plaats op 16 juli 1979 in de Engelse bad
plaats Brighton. De volgende 26 landen waren in
33
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augustus 1979 toegetreden tot de nieuwe organisa
tie: Algerije. Australië. België, Brazilië, Bulga
rije. Canada. China, Denemarken, Egypte, Enge
land. Finland. Griekenland. India, Italië, Japan,
Koeweit. Nederland. Nieuw Zeeland, Noorwe
gen. Polen. Portugal. Singapore. Spanje, Zwe
den. de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie.
Inmarsat zal in 1980 van start gaan. Op dat mo
ment zal deze organisatie ook de drie maritieme
communicatiesatellieten, die de Verenigde Staten
al in de ruimte hebben, overnemen. Deze drie
satellieten, van het type Marisat, werden door de
reeds genoemde Comsat-organisatie gelanceerd.
Ook bij Inmarsat is Comsat weer namens de Ver
enigde Staten lid.
Schip uitgerust met Marisat-ontvangstantenne.

De grootste deelnemers in Inmarsat (beginkapitaal
200 miljoen dollar) zijn: de Verenigde Staten met
Comsat met 22,5%, de Sovjet-Unie met 15,7%,
Engeland met 11,1%, Noorwegen met 8,8% en
Japan met 7,8%. Nederland hoort ook tot de grote
leden van Inmarsat met 3,22%. (Ter vergelijking:
in Intelsat neemt Nederland voor 1,01% deel).

drie satellieten 12.8 miljoen dollar per jaar
bedragen.

MARISAT

SATELLIETEN VAN INMARSAT

Inmarsat zal in de eerste jaren gebruik maken van
drie typen satellieten:
a. Op drie van de vijf te lanceren Intelsat-Vsatellieten zal een speciaal segment voor ge
bruik door Inmarsat worden ingebouwd. De
capaciteit die op deze manier beschikbaar komt
zal door Inmarsat van Intelsat worden gehuurd
voor 14 miljoen dollar per jaar.
b. De drie Marisats die Comsat op respectievelijk
19 februari, 9 juni en 14 oktober 1976 heeft
gelanceerd. Deze satellieten hebben een ge
plande levensduur van vijf jaar, doch Comsat
verwacht dat ze veel langer bruikbaar zullen
zijn.
c. De Europese ruimte-organisatie ESA laat drie
maritieme satellieten van het type Marecs
bouwen. In oktober 1980 en in de zomer van
1981 zullen twee Marecs-kunstmanen worden
gelanceerd. De derde satelliet zal mogelijk op
de grond in reserve worden gehouden. ESA wil
twee Marecs-satellieten in een baan om de
aarde voor 9,5 miljoen dollar per jaar verhuren
aan Inmarsat. Als ook de derde Marecs in de
ruimte beschikbaar is zal de huurprijs voor de
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We hebben nu gezien dat Comsat behalve Ameri
kaans lid van Intelsat ook eigenaar van drie mari
tieme satellieten was.
Deze drie satellieten worden nu verhuurd aan In
marsat en Comsat wordt het Amerikaanse lid van
Inmarsat. We zullen in het volgende hoofdstuk
zien dat Comsat nog een derde activiteit ontplooit:
de organisatie is ook actief op het gebied van
satellietverbindingen in de Verenigde Staten voor
binnenlands gebruik.
Het zal duidelijk zijn dat Comsat een zeer belang
rijke organisatie is op het gebied van alle soorten
communicatie-satellieten. Comsat bundelt niet al
leen een groot deel van de commerciële Ameri
kaanse belangen, maar ook van de kennis en erva
ring op het gebied van de satellietcommunicatie.
De wetenschappelijke onderzoekers die in de
Comsat-laboratoria werken, bepalen voor een
groot deel de toekomst van de satellietcommuni
catie.

Het Marisat-systeem werd door Comsat opgezet
ten behoeve van de Amerikaanse marine, de Ame
rikaanse koopvaardij en de Amerikaanse offshore
industrie. De eerste Marisat werd op 25 maart
1976 door de Amerikaanse marine in gebruik ge-

nomen. Op alledrie de Marisats is een deel van de
capaciteit voor een periode van vijf jaar verhuurd
aan de Amerikaanse marine. Al in 1976 werden 35
schepen en booreilanden uit twaalf landen uitge
rust met een Marisat-ontvangststation. Eén van
die schepen is het 48.000 ton metende container
schip Dejima van Nedlloyd. De ontvangstapparatuur op het schip werd geïnstalleerd door
Radio Holland. Het schip kan via Marisats boven
de Atlantische, de Stille en de Indische Oceaan
telefoongesprekken voeren en telexberichten uit
wisselen. Voordelen van de satellietcommunica
tie voor schepen zijn de veel betere kwaliteit en de
voortdurende bereikbaarheid, waar ze zich ook ter
wereld bevinden. Een nadeel is dat de kosten van
de satellietverbindingen (nu nog) een factor drie

Fokker op Schiphol heeft een aandeel in de constructie van
Marecs. Op deze foto de voorloper van Marecs, Marots, bij
Fokker.

hoger zijn dan via de draadloze verbindingen die
tot nu toe gangbaar waren.
In 1979 was het aantal gebruikers van Marisats al
opgelopen tot 400 marinevaartuigen en 250 koop
vaardijschepen en booreilanden. Comsat ver
wacht dat dit laatste aantal eind 1981 nog eens een
factor drie hoger zal liggen, vooral omdat tankers
een satellietterminal zullen krijgen.
Marisat heeft Comsat een investering van 97 mil
joen dollar aan satellieten, lanceringen en grond
stations gekost. Dat zo'n investering rendabel is
werd wel bewezen toen Inmarsat werd opgericht:
bij intekening werd 288% van het benodigde kapi
taal door de 26 geïnteresseerde landen toegezegd.
In eerste instantie claimde de Verenigde Staten
een aandeel van 65%, later werd lang vastgehou
den aan 30% voor Comsat, maar uiteindelijk werd
genoegen genomen met 22,5%. De reden voor
deze grote interesse is dat het aantal stemmen bij
het nemen van beleidsbeslissingen evenredig is
aan het aantal aandelen. Het commerciële belang
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uit zich ook bij het verkrijgen van opdrachten. Zo
is de Volksrepubliek China de Marisats gaan ge
bruiken, met technische hulp van het Ameri
kaanse bedrijf RCA. Comsat gaf een contract van
bijna 8 miljoen dollar aan Scientific Atlanta voor
de installatie van 200 ontvangststations op sche
pen.

MARECS

In 1979 keurde de Europese ruimte-organisatie
ESA de bouw van een derde maritieme satelliet
Marecs goed. De hoofdaannemer in dit project is
het Engelse BADG (British Aerospace Dynamics
Group), hetzelfde bedrijf dat hoofdaannemer is bij
de bouw van L-sat. de televisiesatelliet waarin
Nederland een groot aandeel heeft.
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De eerste Marecs zal eind 1980 met de vierde en
laatste Ariane-testvlucht (LO4) gelanceerd wor
den. Ariane is de in Europa ontwikkelde raket die
in staat is grote communicatiesatellieten naar een
geostationaire baan te brengen.
De Marecs-plannen moeten worden gezien in het
kader van de totale activiteit van ESA op het
gebied van de telecommunicatiesatellieten (zie
hiervoor hoofdstuk 4 en hoofdstuk 6 van dit boek).
In feite zijn de Marecs-satcllieten moeizaam tot
stand gekomen. Er is aanvankelijk onder de code
naam Marots gewerkt aan Europese maritieme
satellieten. Marecs kan worden gezien als een
opleving van de vroegere Marots plannen. De
Marecs- en Marisat-satellieten hebben géén tele
visiekanalen.

3.

Nationale communicatiesatellieten

In het eerste hoofdstuk hebben we gezien hoe er
experimenten werden gedaan met de eerste com
municatiesatellieten. Deze experimenten voerden
al spoedig tot een commercieel gebruik van deze
satellieten op een wereldschaal. In hoofdstuk 2
bekeken we de organisatie die uit deze ontwikke
ling resulteerde: Intelsat (met in haar voetspoor
Inmarsat). De grondstations voor Intelsat beston
den aanvankelijk uit antennes met een middellijn
van ongeveer 30 meter. Een manier om met
kleinere antennes te volstaan is het zendvermogen
van de satelliet op te voeren. Hoewel dit ook

Het straatbeeld uit het begin van deze eeuw, met een wirwar
van bovengrondse leidingen, is verdwenen mede dankzij de
komst van communicatiesatellieten

betekent dat de satelliet (veel) duurder wordt, kan
dit toch tot kostenbesparing leiden, omdat er veel
minder geïnvesteerd hoeft te worden in de talloze
grondstations. Canada was het eerste land in de
wereld dat deze ontwikkeling onderkende. Ca
nada bestelde bij het Amerikaanse bedrijf Hughes
een aantal kunstmanen ten behoeve van de com
municatie in het eigen land, domestic satellites,
zoals de vakterm luidt. Het ontwerp van deze
satellieten was gebaseerd op het gebruik van
kleine grondstations, voor de eerste domestic sa
tellites werden antennes van tien meter gebruikt.
We zullen in dit hoofdstuk de domestic satellites,
die we nationale communicatiesatellieten noe
men, beschouwen. Bij die beschouwing zullen we
ons vooral bepalen tot de achter ons liggende
plannen, hoewel ook de toekomstige ontwikke
lingen worden aangestipt. De plannen die betrek-
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De Westar.

king hebben op het ontwikkelen van televisiesatellieten komen in hoofdstuk 6 aan bod. Ook nu zal
blijken dat de gekozen indeling in dit boek tot op
zekere hoogte kunstmatig is.
Een aantal nationale communicatiesatellieten in
de Verenigde Staten bedient nu al kabelnetten en
komt zodoende gevaarlijk dicht bij het begrip televisiesatel 1 iet. Er zijn verder nationale satellieten
die ook voor experimenten en operaties in andere
landen worden gebruikt, net zoals Intelsat nu al
aan 20 landen kanalen verhuurt ten behoeve van
de verbindingen in dat land. Deze landen onder
scheiden zich alleen van een land met nationale
communicatiesatellieten doordat ze geen eigen sa
telliet hebben, doch een deel van de capaciteit van
de satelliet van een ander huren. De indeling van
communicatiesatellieten in soorten wordt nog va
ger als we bedenken dal in 1969 een puur militaire
communicatiesatelliet, de Tacsat-1, gebruikt

Communicatiesatellieten van Hughes Aircraft Company.

werd om rechtstreekse televisie-uitzendingen van
de Apollo-1 1-maanvlucht in Alaska te verzorgen.
Deze televisiebeelden werden in een grondstation
van het Amerikaanse leger in Alaska via de Tacsat
ontvangen en vervolgens verder gedistribueerd.
Het land waar nationale communicatiesatellieten
een grote vlucht hebben genomen is de Verenigde
Staten. De satellieten zorgen er in dit land voordat
de draden voor de verbindingen definitief uit het
stads- en plattelandsbeeld verdwijnen. Het lance
ren en exploiteren van communicatiesatellieten is
in de Verenigde Staten geen zaak van de overheid,
doch van het bedrijfsleven en het particuliere in
itiatief. Voor men een satelliet kan gaan gebruiken
is echter wel toestemming nodig van de Federal
Communication Commission (FCC).
WESTAR

De spits op het gebied van nationale telecommunicatiesatellieten in de Verenigde Staten werd af
gebeten door het telegraafbedrijf Western Union.
Dit bedrijf bestelde drie satellieten bij Hughes
Aircraft Company. De eerste Westar werd op 13
april 1974 gelanceerd, de tweede op 10 oktober
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stijgende vraag naar kanalen bracht Western
Union ertoe de FCC te vragen ook de derde satel
liet operationeel te mogen maken.

119

comT 60 bedekk,ngsgebieden van de drie Amerikaanse Sat-

1974 en de derde op 9 augustus 1979. Alledrie de
satellieten werden in een geostationaire baan ge
bracht.
Aanvankelijk was het de bedoeling om de derde
satelliet op de grond in reserve te houden, maar de
De Comstars leggen verbindingen tussen vele punten op het
Amenkaanse grondgebied.

r
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De Westars hebben elk een capaciteit van twaalf
kleurentelevisiekanalen óf 7200 telefooncircuits.
De satellieten worden gebruikt voor zeer uiteenlo
pende doeleinden:
overbrengen van radio-, televisie-, telefoon-,
telex- en datasignalen, maar ook voor de distri
butie van televisieprogramma’s naar hotels, voor
het doorgeven van medische gegevens, voor post
via satellieten, voor facsimilé, voor videoconferenties en voor het doorgeven van kranten
pagina's. Zo wordt er een Westar gebruikt voor
het uitwisselen van lessen in een cursus tussen de
Universiteit van New York en de McGeorge Law
School in Californië.
Het onderwerp van de cursus is telecommunicatie!
Sedert de herfst van 1979 wordt de kopij voor het
blad 'Time' per satelliet naar de negentien drukke
rijen (waarvan elf in de Verenigde Staten) ge
bracht. Voor Western Union dit satelliettransport
ging verzorgen, geschiedde het per vliegtuig.
Een van de grootste klanten van Western Union is
de televisiemaatschappij PBS (Public Broadcasting Service), die via 275 lokale zenders educa-

tieve televisie-uitzendingen verzorgt. Op het
ogenblik zijn bijna alle lokale stations van PBS
voorzien van een ontvangstantenne voor de Westar.
De distributie van programma’s geschiedt dan ook
voornamelijk via Westar-satellieten. De meeste
lokale stations zijn voorzien van een antenne van
tien meter, die alleen gebruikt kan worden voor de
ontvangst van programma’s.
Het merendeel van de te distribueren program
ma’s wordt via het hoofdgrondstation (bij Was
hington) naar de satelliet gestuurd. Zes van de
lokale stations zijn eveneens voorzien van anten
nes waarmee de satelliet gevoed kan worden. PBS
heeft een lease-contract met Western Union voor
vier satellietkanalen.
De Westars worden ook gebruikt om televisiepro
gramma’s naar kabelnetten te brengen. Een deel
van die programma’s kan tegen extra betaling
(pay-tv) door abonnees op het kabelnet worden
bekeken. In 1979 waren er al meer dan een mil
joen abonnees (die tien tot vijftien dollar abonne
ment per jaar en per film tien dollar betalen) op dit
pay-tv-systeem.
Het succes van de pay-tv is te danken aan de snelle
bekabeling van de Verenigde Staten en aan de
komst van satellieten. Begin 1976 waren er pas
vijftien kabelnetten geschikt voor satellietontvangst, eind 1979 waren er al 1500 kabelnetten
voorzien van een eigen grondstation en in 1983
zullen alle Amerikaanse kabelnetten satellieten
kunnen ontvangen. In 1979 kwam de kabeltelevi
sie in 14 miljoen Amerikaanse huizen, de ge
noemde 1500 kabelnetten die satellietontvangst
hebben, bestrijken 5 miljoen huizen. De bewoners
van deze 5 miljoen huizen kunnen 24 uur per dag
kiezen uit een veelheid aan televisieprogramma’s
die ze tegen betaling kunnen bekijken. In hoofd
stuk 6 zullen we zien dat er een plan in de maak is
om in plaats van kabelnetten de individuele kijker
te voorzien van een satellietontvangstslation voor
pay-tv. Met dat voorstel hoopt Amerika de leiding
te nemen op het gebied van de televisiesatellieten.

drie Satcoms worden voor even uiteenlopende
doeleinden gebruikt als de Westars (dus ook onder
andere voor pay-tv). De eerste Satcom werd op 12
december 1975 gelanceerd, de tweede op 26 maart
1976 en de derde op 6 december 1979.
De Satcoms hebben een voorziene levensduur van
acht jaar elk. De capaciteit van een Satcom is 24
kanalen, één kanaal kan worden gebruikt voor één
kleurentelevisieprogramma, voor 1000 telefooncircuits of voor het doorgeven van computergege
vens in een tempo van 64 miljoen bits per seconde.
Er zijn thans al 1000 grondstations voor de Satcom
in gebruik en omdat de vraag blijft stijgen heeft
RCA aan de FCC gevraagd een vierde satelliet te
mogen lanceren. Ook deze satellieten worden naar
een geostationaire baan gebracht, de vierde Sat
com zal bijvoorbeeld naar 83° Westerlengte boven
de evenaar worden gebracht.
Een van de klanten van RCA is NASA! NASA
heeft voor 130.000 dollar per maand één kanaal
gehuurd, waarmee contact tussen de NASAcentra wordt gelegd. Dat contact bestaat uit
video-conferenties, telefoon, telex en datadistributie. Ook op het gebied van televisiedistributie
laat Satcom zich niet onbetuigd. In september
1978 bijvoorbeeld, werden er via Satcoms 4000
uur televisie gedistribueerd naar pay-tv-abonnees.
Ter vergelijking: de drie grote networks (omroe
pen) in de Verenigde Staten distribueerden in die
maand samen 1200 uur televisie. Deze ontwikke
ling, gecombineerd met de plannen die we in
hoofdstuk 6 bespreken, laat zien dat televisiesatel
lieten zelfs in de Verenigde Staten het monopolie
van de omroepen gaan doorbreken. Al enkele ke
ren is opgemerkt dat het zend vermogen van een
satelliet van belang is voor de grootte van de
benodigde ontvangstantennes. De Satcoms be
schikken net na de lancering over een totaalvermogen van 770 Watt. Na acht jaar in een baan om
de aarde te hebben gewerkt is dat vermogen nog
550 Watt.

COMSTAR

SATCOM

Western Union is niet het enige bedrijf dat lonkt
naar de gunst van de televisiekijker die per satelliet
van programma’s wordt voorzien. De Radio Cor
poration of America (RCA) bracht ook drie natio
nale communicatiesatellieten in de ruimte. Deze

De derde serie nationale Amerikaanse communi
catiesatellieten kreeg de naam COMSTAR. Deze
satellieten werden gebouwd in opdracht van Comsat (zie hoofdstuk 2) en werden gerealiseerd met
financiële participatie van de bedrijven A.T. en
T., en GTE. Er zijn drie Comstars in de ruimte
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(twee werden er in 1976 gelanceerd en één in
1978), een vierde satelliet wordt op de grond in
reserve gehouden.
In tegenstelling tot de Westars en de Satcoms, die
voor zeer uiteenlopende doeleinden worden inge
zet, worden de Comstars vrijwel uitsluitend voor
het telefoonverkeer gebruikt. Iedere satelliet heeft
een capaciteit van 18.000 telefooncircuits. Het
volledige systeem wordt door Comsat verhuurd
aan A.T. en T., dat op haar beurt een deel onder
verhuurt aan GTE. Comsat heeft 194 miljoen dol
lar in de Comstars geïnvesteerd; als alledrie de
satellieten de voorziene zeven jaar werken is de
bruto opbrenst 345 miljoen dollar (de huurprijs per
satelliet en per maand bedraagt 1,3 miljoen dol
lar). Er zijn zeven grondstations voorde Comstars
gebouwd, vier zijn er eigendom van A.T. en T. (in
San Francisco, in Chicago, in Scranton (Pennsylvania) en in Woodbury (Georgia) en drie zijn er
eigendom van GTE (in Los Angeles, in Honolulu
(Hawaii) en in Tampa (Florida)). Deze zeven
grondstations hebben samen 77 miljoen dollar ge
kost.
De Comstars werden net als zoveel andere com
municatiesatellieten, gebouwd door de Hughesfabrieken. De Comstars kunnen worden be
schouwd als familieleden van de Anik (Canada),
Westar (V.S.) en Palapa (Indonesië).

Posities van de geplande Leasats en de voornaamste grond
stations. De zwarte stip is het hoofdgrondstation bij Los Angeles.

Voor de komende jaren zijn er al een aantal nieuwe
systemen aangekondigd. Western Union wil met
een nieuwe generatie Westar komen. NASA wil
alle communicatie tussen de aarde en satellieten in
een baan om de aarde via een aantal nieuwe com
municatiesatellieten van het type TDRSS (Tracking Data Relay Satellite System) laten lopen. De
bij deze plannen betrokken bedrijven, hebben be
sloten de plannen te combineren en samen uit te
voeren. Er zullen nu vanaf 1981, met tussenruim
tes van een half jaar, drie satellieten van het type
TDRSS/Advanced Westar worden gelanceerd.
De eerste twee zullen volledig aan NASA worden
verhuurd, de derde aan Western Union, terwijl een
vierde satelliet in reserve wordt gehouden.

Tweehonderd grote Amerikaanse bedrijven en en
kele Amerikaanse overheidsinstellingen hebben
besloten om een eigen stelsel communicatiesatel
lieten in een geostationaire baan te brengen. De
naam van dit project is SBS (Satellite Business
System). Het is opgezet door de reeds genoemde
‘COMSAT (42,5% aandeel), IBM (ook 42,5%)
en Aetna Life and Casualty (15% aandeel). De
eerste lancering zal in 1981 met de Space Shuttle
plaatsvinden.
Een bijna identieke satelliet zal Hughes aan Ca
nada leveren als nieuwe generatie Anik. In het
SBS-project wordt 407 miljoen dollar geïnves
teerd in de satellieten en 570 miljoen dollar in de
operaties. Alle tweehonderd deelnemende bedrij
ven worden in 1980 voorzien van een eigen grond
station. Honderd van deze grondstations worden
geleverd door Nippon Electric en honderd door
het bedrijf dat ook de satellieten bouwt: Hughes.
Van die laatste honderd grondstations krijgen er
tachtig een antenne van 5,5 meter, die op het dak
wordt geïnstalleerd en twintig een antenne van 7,7
meter, die op de grond wordt geplaatst. De com
municatie (vooral voor computergegevens) die
met de SBS uitgevoerd zal worden, is ook een
belangrijk onderdeel van het in hoofdstuk 6 te
bespreken L-sat-project. Omdat L-sat ook de televisiesatelliet is waaraan Nederland meewerkt,
blijkt weer hoe moeilijk het is categorieën com
municatiesatellieten te onderscheiden.

De SBS (of Anik-C).

De Hughes-fabrieken hebben nog een belangwek
kend project op het programma staan. Ze willen
vijf satellieten (vier operationeel en één reserve)

TOEKOMSTIGE SYSTEMEN IN DE
VERENIGDE STATEN
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bouwen en lanceren onder de projectnaam Leasat.
Deze satellieten zullen volledig worden gehuurd
door het ministerie van defensie. Met het project is
een bedrag van 335 miljoen dollar gemoeid. Dit
bedrag wordt door defensie aan Hughes betaald
voor het gebruik gedurende vijf jaar van vier satel
lieten. Als Hughes in gebreke blijft (bijvoorbeeld
omdat twee satellieten uitvallen zodat de reserve
capaciteit onvoldoende is) is Hughes aan het mi
nisterie een boete van 10.000 dollar per dag ver
schuldigd. Het is opmerkelijk dat de Amerikaanse
militairen tot de conclusie zijn gekomen dat het
goedkoper is om satellieten te huren dan om ze
zelf te lanceren.Op het ogenblik maakt het Ameri
kaanse leger gebruik van eigen communicatiesa
tellieten: zo zijn er drie Fleetsatcoms in een geosta
tionaire baan gebracht. Met het Leasat-project
worden de bestaande militaire telecommunicatiesatellieten afgedankt.

Er zijn nog meer plannen voor toekomstige com
merciële Amerikaanse telecommunicatiesatellieten. Een van die plannen heeft rechtstreeks be
trekking op televisiesatellieten. Dit, van Comsat
afkomstige voorstel, zal in hoofdstuk 6 worden
besproken. Voor de volledigheid vermelden we de
plannen van Xerox om onder de naam
X-7e/isatellieten voor wiskundige communicatie
te gaan lanceren. Xerox heeft ook al toestemming
aan de FCC gevraagd om deze satellieten te mo
gen lanceren.

televisie. NASA heeft, op grond van de proeven
en plannen in Japan en Europa, besloten om terug
te keren tot het gebied van de experimentele com
municatiesatellieten. Doel van deze maatregel,
die in oktober 1978 door president Carter werd
genomen, was de leiderspositie van de Verenigde
Staten op dit terrein te heroveren en zodoende de
commerciële Amerikaanse belangen veilig te stel
len. NASA is voornemens in 1985/86 een nieuwe
en zeer geavanceerde experimentele communica
tiesatelliet te lanceren.NASA wil het onderzoek
concentreren op heel nieuwe problemen, zoals het
gebruik van de 30/20 GHz-band, het gebruik van
zeer smalbandige signalen en toepassing van zo
genaamde multi-beam antennes. NASA zal ook
een aantal nieuwe toepassingen onderzoeken,
zoals het omschakelen op satellietverbindingen
van de mobilofoon (naar schatting zullen er in
1990 in de Verenigde Staten 200.000 mobilofoons
in gebruik zijn). Intussen zijn overigens niet alle
NASA-experimenten stopgezet. Zo wordt de
Nimbus-6-satelliet gebruikt om signalen op te
vangen van haaien, bruinvissen en poolberen, om
zodoende het gedrag van die dieren te bestuderen
door te analyseren langs welke route ze zich veplaatsen.
Belangrijkste is echter dat NASA terug is in de
communicatiesatellieten. De groei van deze sector
zal hierdoor nog meer versnellen.
RUSLAND

NASA

In hoofdstuk 1 zagen we hoe NASA bij veel expe
rimentele communicatiesatellieten betrokken
was. Rond 1973 heeft NASA echter besloten om
deze ontwikkeling verder over te laten aan het
bedrijfsleven. In principe was dit een juiste beslis
sing en de juist besproken voorbeelden hebben
aangetoond dat het bedrijfsleven deze taak aan
kon. Het laatste grote project waarbij NASA be
trokken was, was de Canadees-Amerikaanse
CTS, die al in hoofdstuk 1 werd genoemd en die
verderop in dit boek nog aan bod zal komen. In de
periode 1973 tot 1978 bleek dat het bedrijfsleven
wel kan experimenteren met communicatiesatel
lieten, doch dat bepaalde experimenten dermate
grote investeringen vragen dat ze niet door het
bedrijfsleven uitgevoerd worden. Een voorbeeld
van zo’n experiment is de introductie van satelliet-

44

In de ruimtevaart heeft Rusland de meeste pri
meurs in de wacht gesleept: de eerste kunstmaan
in de ruimte, de eerste mens in de ruimte, de eerste
foto's van de achterkant van de maan, enzovoorts.
Op het gebied van de communicatiesatellieten
heeft de Sovjet-Unie het echter moeten afleggen
tegen de Verenigde Staten. Weliswaar werd op 23
april 1965, zeventien dagen na de Early Bird, de
eerste Molniya gelanceerd, doch de Early Bird
vertegenwoordigde al de eerste generatie com
merciële communicatiesatellieten. De Molniya
mag overigens ook niet als een experimentele,
doch moet als een operationele communicatiesa
telliet worden beschouwd. Sedert die eerste lance
ring zijn de Molniya’s met de regelmaat van de
klok gelanceerd. Intussen worden er ook nieuwe
generaties van deze satelliet gebruikt: de
Molniya-2 (sedert 1971) en de Molniya-3 (sedert
1974). Opvallend is dat er momenteel satellieten
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Het Orbita-netwerk van ontvangststations voor Russische sa
tellieten in 1977.
Een twaalf meter bestuurbare antenne uit het Orbita-netwerk

van alle drie deze generaties worden gelanceerd,
blijkbaar wordt de Molniya-1 nog niet als verou
derd beschouwd. Op 20 september 1979 was het
aantal gelanceerde kunstmanen in de Molniya-1serie 44, in de Molniya-2-serie 17 en in de
Molniya-3-serie 12. Deze 73 kunstmanen draaien
niet meer allemaal om de aarde. Na een verblijf
van enkele jaren in de ruimte is een Molniya
dermate veel dichter bij de aarde gekomen dat hij
terugvalt in de atmosfeer en verbrandt. Hiermee
onderscheiden de Molniya’s zich van vrijwel alle
andere thans in gebruik zijnde kunstmanen, die
immers in een geostationaire baan worden ge
bracht. Een kunstmaan kan, met kleine koerscor
recties, makkelijk een tiental jaren in een geosta
tionaire positie worden gehouden. Als een geosta-
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Model van de allernieuwste Russische communicatiesatelliet
Horizont, op de tentoonstelling Telecom 79 in september 1979
in Genève. De Horizont zal vanuit een geostationaire positie
worden ingeschakeld voor de transmissie van televisiebeel
den van de Olympische Spelen in Moskou 1980.

tionaire kunstmaan niet meer wordt gebruikt zal
hij ook langzaam dalen, maar zijn fortuinlijk hoge
positie brengt met zich mee dat het eeuwen kan
duren vóór hij terugvalt op aarde. Daarom is er
momenteel nog geen enkele satelliet, die in een
geostationaire baan is gebracht, op aarde terugge
keerd. De baan van de Molniya heeft de vorm van
een zeer langgerekte ellips, bijvoorbeeld met een
laagste punt van 470 km en een hoogste punt van
39.000 km boven de aarde. De helling van de baan
ten opzichte van de evenaar is 65° en de baan
wordt eenmaal in de 12 uur doorlopen. De baan is
zo gekozen dat er gedurende ongeveer acht uur
contact mogelijk is tussen twee grondstations via
de satelliet. Het is daarom mogelijk om met drie
Molniya’s permanente verbindingen in de hele
Sovjet-Unie te garanderen. De ellipsvormige baan
46

voor de Molniya’s is niet aleen gekozen omdat
deze baan makkelijker bereikbaar is dan de geosta
tionaire, maar ook omdat Rusland in een wat on
gunstige positie zit voor het gebruik van geosta
tionaire satellieten. Zoals in hoofdstuk 1 werd
uitgelegd bevinden de geostationaire satellieten
zich op 36.000 km hoogte boven de evenaar.
Naarmate een waarnemingsstation zich verder van
de evenaar bevindt zal de antenne onder een
kleinere hoek met de horizon gericht moeten wor
den. De poolgebieden worden net niet bestreken
door de geostationaire satellieten en in de buurt
van de polen is de verbinding problematisch.
Grote delen van de Sovjet-Unie bevinden zich in
de directe omgeving van de noordpool. Het is
mede om deze reden dat Rusland niet a priori heeft
gekozen voor geostationaire satellieten om het
binnenlandse communicatieprobleem op te los
sen. Een groot nadeel van het gebruiken van
kunstmanen in een niet-geostationaire baan is dat
de antennes beweegbaar moeten zijn: ze moeten
de satellieten in de beweging langs de hemel vol
gen. De beweegbare antennes zijn relatief kost
baar. Rusland heeft gekozen voor parabolische

antennes met een middellijn vanm twaalf meter. In
1963 werd er gestart met een netwerk Orbita dat
23 grondstations omvatte. Intussen is dat aantal
opgelopen tot bijna honderd. In tien jaar tijd wer
den er 90 grondstations geconstrueerd, de
Sovjet-Unie investeerde hier 150 miljoen roebel
in. De Molniya’s worden thans ook gebruikt voor
communicatie met andere communistische lan
den. In analogie met Intelsat richtte Rusland in
1971 Interspoetnik op, waarbij zich, buiten de
Sovjet-Unie, aansloten: Bulgarije, Hongarije,
Oost-Duitsland, Cuba, Mongolië, Polen, Roeme
nië en Tjecho-Slowakije. Al deze landen hebben
eigen grondstations voor satellietcommunicatie.
De Molniya’s hebben de vorm van een hermetisch
gesloten cilinder met konische uiteinden. Het
zendvermogen op de Molniya-1 is 40 Watt. De
Molniya’s worden gebruikt voor telefoon, telex,
facsimilé, radio, televisie en datatransmissie. Be
langrijk is op te merken dat de Sovjet-Unie nooit
een volledig landnet van zenders en steunzenders
heeft gehad. Dat wil zeggen dat zonder satellieten
nog steeds een groot deel van de bevolking versto
ken zou zijn van radio en televisie.
Intussen heeft ook Rusland de eerste geostatio
naire communicatiesatellieten gelanceerd. De
eerste van deze soort was de 5000 kg wegende
Raduga-1 (lancering 22 december 1975, positie
99° Oost). Aan de Raduga was een experimentele
geostationaire Molniya (op 29 juli 1974) vooraf
gegaan. Intussen bezit Rusland (op 1 januari
1980) al dertien geostationaire communicatiesa
tellieten: twee Molniya’s als experimentele satel
lieten, vijf Raduga’s, drie Ekran's en drie Horizonts. De Horizonts worden ook wel aangeduid
als Gorizont, zowel de Raduga als de Ekran wor
den in lanceeroverzichten vaak Statsionar ge
noemd.

De Ekrans zijn speciaal voor de distributie van
televisieprogramma’s gelanceerd. In de SovjetUnie zijn er 200 miljoen televisiekijkers, hiervan
worden er 75 miljoen via een satelliet bediend. Op
7 november 1976 vond de eerste televisie
uitzending via een Ekran plaats. Omdat de Ekran
wel geostationair is, worden er vast opgestelde
antennes gebruikt. Rusland heeft twee types in
gebruik, één dat voorziet in een distributie van het
televisiesignaal in een gebied met een straal van
20 km rond het ontvangstpunt, en één die voorziet
in de distributie van signalen in een straal van vijf

kilometer. Medio 1979 waren er 1500 ontvangstpunten voltooid, per jaar komen er nu 700 bij.
Het Interspoetnik-netwerk breidt zich ook nog
steeds uit: zo zijn thans ook Vietnam, Cuba en
Algerije erop aangesloten. Rusland voert ook ex
perimenten uit op het gebied van satellietcommu
nicatie met andere landen. Zo werden de Symphonie en de OTS-2 (zie volgende hoofdstuk) en
de Statsionar gebruikt voor de uitwisseling van
televisieprogramma’s tussen Frankrijk en Rus
land. Deze experimenten worden ook uitgevoerd
met het oog op de Olympische Spelen, die in 1980
in Moskou zullen plaatsvinden. Rusland zal dan
beelden via de eigen satellieten en de Intelsats
over de hele wereld moeten distribueren. Er wordt
verwacht dat een nieuw recordaantal van 2,5 mil
jard aardbewoners dankzij satellieten naar recht
streekse uitzendingen van de Olympische Spelen
zullen kijken. In september 1979 presenteerde de
Sovjet-Unie op de tentoonstelling Telecom 79 in
Genève het materiaal dat voor de Olympische
Spelen 1980 ingezet wordt: nieuwe televisiereportagetreinen en nieuwe Horizont-satellieten. Een
Horizont, bestemd voor de Olympische Spelen,
werd op 28 december 1979 gelanceerd.
Het is moeilijk te schatten hoeveel communicatie
satellieten Rusland nu heeft, omdat een nog groter
aantal dan hier is genoemd, voor militaire doe
leinden, (in de Kosmosserie) wordt gelanceerd.
Volgens betrouwbare schattingen is het aantal mi
litaire communicatiesatellieten precies twee keer
zo groot als het aantal civiele. De situatie op 1
januari 1980 zou dus zijn: 86 civiele (73 Mol
niya’s en 13 geostationaire) en 172 militaire, to
taal 258 Russische communicatiesatellieten. Het
behoeft geen betoog dat dit gigantische aantal
mede wordt veroorzaakt door de grote kostenbe
sparing die Rusland zo realiseert. Zonder satellie
ten was televisie in de uithoeken van dit land
eenvoudig onbetaalbaar. Ook in Rusland consta
teren we een geleidelijke invoering van satelliettelevisie. De benodigde antennes worden steeds
kleiner en goedkoper en kunnen daarom voor
steeds kleinere groepen gebruikers worden inge
zet, tot uiteindelijk de individuele gebruiker een
eigen ontvangstantenne heeft.
CANADA

Canada was het eerste land in de wereld dat werke-
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lijk eigen communicatiesatellieten ten behoeve
van verbindingen binnen het eigen land in de
ruimte bracht. De Verenigde Staten zouden met de
Westars op de tweede plaats komen en Indonesië
met de Palapa op de derde plaats. De eerste Cana
dese communicatiesatelliet werd op 9 november
1972 gelanceerd als Anik-1 of Telesat-1. De naam
Anik is ontleend aan de taal van de Eskimo’s, die
met deze satelliet uit een communicatie-isolement
verlost zouden worden en betekent broeder. De
satelliet werd op 11 januari 1973 in gebruik geno
men met een telefoongesprek van Gerard Pelletier, minister voor communicatiezaken, met be
woners van een afgelegen Eskimodorp. De eerste
Anik werd op 20 april 1973 gevolgd door nummer
2 en op 7 mei 1975 door nummer 3. Deze drie
satellieten hebben elk een capaciteit van 7000
circuits of twaalf kleurentelevisiekanalen. De drie
kunstmanen werden geleverd door de Hughesfabrieken en zijn identiek met de Amerikaanse
Westars en de Indonesische Palapa’s. Canada
heeft voor de Anik-satellieten 110 grondstations
gebouwd. De levensduur van de Anik-satellieten
was begroot op zeven jaar, daarom werd op 15
december 1978 de eerste satelliet van de tweede
generatie, Anik-B, als TeIesat-4 naar een geosta
tionaire baan gebracht. De Anik-B-satellieten,
waarvan er op 1 januari 1980 pas één is gelan
ceerd, zijn gebouwd door het Amerikaanse bedrijf
RCA (van de Satcom), samen met het Canadese
bedrijf SPAR. De Anik-B-satellieten hebben een
capaciteit die tweemaal zo groot is als die van de
Anik-A-serie. Alle Canadese satellieten zijn door
NASA (tegen betaling) in de ruimte gebracht.
De Anik-B wordt vooral in de frequentiebanden
van 4 tot 6 GHz en van 12 tot 14 GHz gebruikt.
Canada heeft al plannen voor de derde en de vierde
generatie communicatiesatellieten voor nationaal
gebruik. De derde generatie, Anik-C, zal worden
gebouwd naar het model van de Amerikaanse
SBS. Dit betekent dat de Hughesfabrieken weer
hoofdaannemer zijn bij de constructie van de drie
Anik-C-satellieten, doch een belangrijk deel van
het werk aan deze satellieten zal door SPAR in
Canada worden uitgevoerd. De Anik-Ckunstmanen zijn berekend op een levensduur van
tien jaar, de eerste lancering zal in 1981 plaatsvin

De operationele Aniks en de ontvangststations die Canada in
gebruik heeft

Mobiel grondstation (middellijn 3,6 meter), gebruikt in Canada
om via de Aniks communicatie te hebben met de ploegen die
restanten van de Russische Kosmos-954 moesten bergen.

den. De capaciteit van deze satellieten is twaalf
televisiekanalen. De antenne op de satelliet heeft
een middellijn van 183 cm, zodat relatief kleine
grondstations gebruikt kunnen worden. De vierde
generatie, Anik-D, zal door SPAR als hoofdaan
nemer met hulp van Hughes worden gebouwd. De
Aniks zijn gedeeltelijk te beschouwen als echte
televisiesatellieten, ze maken tv-ontvangst in
kleine gemeenschappen mogelijk. Op 25 septem
ber 1979 begonnen de echte televisie
uitzendingen naar individuele kijkers via de
Anik-B. Ook hier een geleidelijke evolutie naar
echte televisiesatellieten. Canada heeft, samen
met de Verenigde Staten, ook echte experimenten
op het gebied van de televisiesatellieten gedaan.
Die CTS-experimenten komen in het volgende
hoofdstuk wat uitgebreider aan de orde.
INDONESIË

Indonesië is met een grondgebied dat 13.677 ei
landen omvat ideaal voor communicatiesatellie
ten. Om de 2000 bewoonde eilanden van radio,
televisie, telex en datatransmissie te voorzien, be
sloot de Indonesische regering eigen satellieten in
de ruimte te brengen. Bij Hughes in de Verenigde
Staten werden twee kunstmanen van het stan
daardtype HS-333 (als Westar en Anik al in ge-
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bruik) gekocht. De eerste satelliet werd in juli
1976 door NASA naar 83° Oosterlengte gebracht
en de tweede, eveneens door NASA, in maart
1977 naar 77° Oosterlengte. De derde Palapa zal
in 1986 worden gelanceerd. De eerste satelliet is
operationeel, de tweede in reserve. Er werden 40
grondstations gebouwd, zodat alle 26 provincies
waaruit Indonesië bestaat, bestreken werden. De
kosten voor de twee satellieten en de lanceringen
bedroegen 153,4 miljoen dollar. De kunstmanen
kregen de naam Palapa (in Indonesië een symbool
voor eenheid). Voor de Palapa worden dorpsontvangststations van acht meter gebruikt, deze sta
tions zijn ook geschikt voor ontvangst van televi
siebeelden, die vanuit zo’n ontvangstpunt met ka
bels en straalverbindingen verder worden getrans
porteerd. De Indonesische bedrijven gebruiken
antennes van vier meter voor geluids- en data
transmissie via de Palapa. Indonesië verhuurt een
deel van de beschikbare capaciteit aan buurlan
den. In Indonesië wordt de Palapa veel gebruikt
voor educatieve televisie-uitzendingen naar be
woners van kleine dorpen. De Palapa’s hebben
een levensduur van zeven jaar, er is in 1980 op
dracht gegeven aan Hughes Aircraft voor de bouw
van een nieuwe generatie satellieten. De twee
nieuwe Palapa’s zullen in 1986/1987 worden ge
lanceerd en elk 24 transponders van 10 Watt
(tegen 12 van 5 Watt nu) bevatten. De opdracht
levert Hughes 80 miljoen dollar op.

JAPAN

Al enkele jaren is Japan bezig zich te ontwikkelen
als een ruimtevaartmogendheid van betekenis. Ja
pan bouwt niet alleen eigen satellieten, maar is
ook in staat zelfgemaakte raketten te lanceren.
Japan koopt, meer dan enig ander land in de we
reld, kennis en ervaring op technologisch terrein.
Voor de lancering van zware satellieten werd in
het verleden een beroep op NASA gedaan, doch in
de nabije toekomst zal Japan zelf satellieten naar
een geostationaire baan kunnen brengen. Op 1
januari 1980 had Japan drie (geostationaire)
communicatiesatellieten in de ruimte: de CS, de
BSE en de ECS-1.
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De CS (Communication Satellite for Experimental Purposes) werd op 15 december 1977 gelan
ceerd. Deze 340 kg wegende kunstmaan is ge
bouwd door het Amerikaanse bedrijf Ford Aerospace in samenwerking met Mitsubishi Electric
Corporation. De CS wordt door de Japanse
ruimte-organisatie NASDA en de Japanse PTT
gebruikt
voor
experimenten
zoals
de
televisieprogramma-distributie naar afgelegen ei
landen.
De ECS-1 (Experimental Communication Satelli
te) werd op 6 februari 1979 voor NASDA gelan
ceerd. De ECS is al als een operationele commu
nicatiesatelliet voor gebruik binnen Japan te be
schouwen.
De in dit boek vaker genoemde BSE (Medium
Scale Eroadcasting Satellite for Experimental
Purpose) werd op 7 april 1978 gelanceerd en
wordt beschouwd als de eerste echte televisiesatelliet. Het zendvermogen van de BSE (twee televi
siekanalen, elk met een zender van 100 Watt) is
niet essentieel verschillend van dat van zijn voor
gangers ATS-6 (hoofdstuk 1) en CTS (hoofdstuk
4). Het verschil is echter dat de BSE speciaal ten
behoeve van experimenten op het gebied van de
satelliettelevisie werd gelanceerd, terwijl de
ATS-6 en de CTS onder meer voor deze experi
menten werden gebruikt. Japan heeft een net van
zenders, steunzenders en straalverbindingen dat
97% van de inwoners een televisieontvangst ga
randeert. De kwaliteit van de beelden is echter niet
altijd goed en het uitbreiden van 97 tot 100% zou
extreem kostbaar zijn, omdat het dan gaat om
bergdorpen en afgelegen eilanden. De BSE is be
doeld om te kijken of de kwaliteit van de

De Japanse satelliet CS.

televisie-ontvangst verbeterd kan worden en of
een satelliet een betaalbare mogelijkheid biedt om
alle Japanners in staat te stellen televisie te kijken.
De BSE, die op 110° Oosterlengte werd gestatio
neerd, weegt in de geostationaire baan 352 kg. De
satelliet werd gebouwd door Toshiba (met het
Amerikaanse bedrijf General Electric als belang
rijke onderaannemer). Bij de opzet van het drie
jaren durende BSE-experiment speelde de Japanse
omroep NHK een grote rol (dit in tegenstelling tot
bijvoorbeeld Nederland, Duitsland en Frankrijk,
waar de omroep nauwelijks meepraat bij het ont
wikkelen van plannen voor televisiesatellieten).
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wordt met een precisie van 0,15° op aarde gericht.
De baanpositie van de BSE kan met een precisie
van 0,1° worden gehandhaafd. Belangrijk is nog
op te merken dat er zes jaar verliepen vanaf het
moment dat het BSE-plan werd geopperd tot het
moment van de lancering.
De plannen van Japan op het gebied van
telecommunicatie-satellieten voorzien in de lan
cering van de CS-2a in 1982 en de CS-2b in 1983
(met de eigen N-Il-raket), een in februari 1980
lancering van de ECS-2 (de eerste lancering
slaagde niet volledig) en de verdere ontwikkeling
van televisiesatellieten en eigen satellieten voor
maritieme doeleinden.
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Het BSE-project schematisch weergegeven. Let op de vorm
van de antennebundel: deze is niet ellipsvormig, doch volgt
enigszins de landsgrenzen.

NHK ontwierp bijvoorbeeld de één meter grote
parabolische antennes, die binnen de ellipscon
tour op de tekening bruikbaar waren . De tweede
niet-ellipsvormige contour geeft het gebied aan
waarbinnen met een 4,5 meter grote antenne een
goede ontvangst mogelijk was.) Japan heeft met
de BSE een kostbare voorsprong gekregen, bij
voorbeeld op het terrein van de bouw van antennes
voor individuele ontvangst. In hoofdstuk 6 zullen
we zien dat de Verenigde Staten met de
televisiesatelliet-plannen al denken aan het kopen
van antennes in Japan omdat de Japanse industrie
in staat zou zijn voor ƒ 500,- een particulier
grondstation te leveren, terwijl andere landen nog
praten over ƒ 1000,-. Het is duidelijk dat ook
Philips graag met de BSE wilde experimenteren.
De Japanse ruimte-organisatie NASDA voelde
echter niets voor samenwerking, zodat Philips
zich moest beperken tot proeven met de eigen
antenne die op het dak van het Philips-kantoor in
Tokio was geïnstalleerd.
De BSE heeft een antenne die een bundel oplevert
die enigszins de contouren van het grondgebied
volgt. Deze 1 bij 1,6 meter antenne is een belang
rijke ontwikkeling bij de beperking van de in
hoofdstuk 7 te bespreken spill-over. De richtnauwkeurigheid van de BSE is groot: de antenne
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ANDERE LANDEN

Voor de volledigheid melden we hier nog de satel
lieten die andere landen ten behoeve van commu
nicatiedoeleinden al in de ruimte hebben gebracht.
De plannen worden in hoofdstuk 6 besproken, de
samenwerkingsprojecten (NATO, ESA, Symphonie en CTS) in het volgende hoofdstuk.
Italië bracht op 25 augustus 1977 de 210 kg we
gende
experimentele
communicatiesatelliet
Sirio-1 in een geostationaire baan. De lancering
werd uitgevoerd door NASA, Sirio betekent Satellite Italiano di Ricerca Industriale Orientata. Een
tweede Sirio is klaar voor lancering, Italië heeft
een belangrijk aandeel in het televisiesatellietdeel
van L-sat (zie hoofdstuk 6).
China heeft tot 1 januari 1980 acht eigen satellie
ten gelanceerd. Het is niet bekend of hierbij ook
experimentele communicatiesatellieten zaten.
China heeft echter wel grote plannen op dit ge
bied.

Engeland heeft twee militaire telecommunicatiesatellieten (Skynet-IA en -2B) in een geostatio
naire baan. De lanceringen werden uitgevoerd
door NASA. Tenslotte zijn er een achttal commu
nicatiesatellieten ten behoeve van radioamateurs
gelanceerd onder de naam OSCAR (Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio), zes in de ruimte
gebracht door NASA en zoals al gezegd, twee
door Rusland.
De Sirio-2.
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4. Internationale projecten
In het vorige hoofdstuk hebben we de nationale
projecten op het gebied van communicatiesatellie
ten bekeken, nadat we in het tweede hoofdstuk de
wereldwijde organisaties Intelsat en Inmarsat
hadden behandeld. Als we deze indeling hanteren,
resteren nog de projecten waarbij meerdere landen
zijn betrokken, maar die toch een lokaal karakter
hebben.
In het vorige hoofdstuk werd één zo’n project al
genoemd: Interspoetnik. In dit hoofdstuk zullen
we de nog resterende projecten bespreken, te we
ten: de Frans-Duitse Symphonie, de CanadeesAmerikaanse CTS en de satellieten (ook die in de
nabije toekomst gelanceerd worden) van de Euro
pese ruimte-organisatie ESA. De plannen, vooral
op het gebied van televisiesatellieten, die worden
opgesteld door groepen landen (Nordsat, Arabsat,
Frans/Duitse tv-sat) komen weer in hoofdstuk 6
aan de orde. Ons overzicht van reeds gelanceerde
communicatiesatellieten is nu compleet, met uit
zondering van de NATO-satellieten. De NATO
laat door NASA eigen communicatiesatellieten
naar een geostationaire positie brengen. Er zijn
thans vijf NATO-satellieten in de geostationaire
baan, te weten de NATO-1 (lancering 20 maart
1970), de NATO-2 (3 februari 1971), de NATO3A (22 april 1976), de NATO-3B (28 januari
1977) en de NATO-3C (19 november 1978).

Met de lancering van de NATO-3C is de lopende
serie voltooid. Voor de lancering, met een Deltaraket, van de laatste satelliet betaalde de NATO
8,9 miljoen dollar aan NASA.
De NATO-satellieten wegen, in de geostationaire
baan, 340 kg.
Van de drie NATO-3-satellieten, die werden ge
bouwd door Ford Aerospace, zijn er twee opera
tioneel in gebruik en is de derde een reservesatelliet in een baan om de aarde.

De NATO-3C vóór de lancering.

SYMPHONIE

In 1967 bereikten de Franse en Duitse regeringen
een accoord over de constructie van twee commu
nicatiesatellieten, die Symphonie zouden gaan he
ten. Toen het accoord werd getekend lag het nog
in de bedoeling om de lancering met de in aan
bouw zijnde Europa-raket te laten uitvoeren. De
constructie van die Europa-raket liep echter uit op
een fiasco en er werd een beroep gedaan op NASA
om de lancering met de Delta-2914-raket uit te
voeren. Nadat het accoord was bereikt besloot
België voor 4% in het project te gaan'deelnemen,
zodat Duitsland en Frankrijk elk nog 48% moesten
financieren. De Symphonie-satellieten zijn ge
bouwd door een consortium van zes Duitse en
Franse bedrijven, waarbij enkele opdrachten wer
den uitbesteed aan de Belgische industrie (vooral
Bell Telephonc in Antwerpen). De eerste Symp
honie werd op 19 december 1974 gelanceerd en
naar een geostationaire positie op 49° Ooster
lengte boven de evenaar gedirigeerd. Op 12 ja
nuari 1975 werd deze satelliet in gebruik genomen
met een telefoongesprek met kleurentelevisiebeelden (videofoon) tussen de Franse president
Valery Giscard d’Estaing en de Westduitse
bondskanselier Helmut Schmidt. De tweede
Symphonie werd op 27 augustus 1975 gelanceerd
en op 11,5° Westerlengte in een geostationaire
positie geparkeerd.
De Symphonie weegt, in de geostationaire baan,
230 kg.
Het doel van het project was het experimenteren
met telecommunicatiesatellieten op het gebied
van educatieve radio- en televisie-uitzendingen
naar ontwikkelingslanden en het gebruiken van
kunstmanen voor de economische en sociale ont
wikkeling van een land. In feite hadden Frankrijk
en Duitsland de Symphonie liever gebruikt voor
commercieel telefoonverkeer, doch NASA (dat
toen nog een monopoliepositie bezat op het gebied
van de lanceringen) weigerde zo’n satelliet te lan
ceren. De Symphonie-satellieten bestreken Euro
pa, het Midden-Oosten, Afrika, Madagaskar, een
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De Symphonie tijdens de constructie.

Siemens ontwikkelde kleine antennes die dienen als grondsta
tion voor de ontvangst van educatieve radio- en televisiepro
gramma’s via de Symphonie in een aantal Afrikaanse landen.
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deel van Noord- en Midden-Amerika en heel
Zuid-Amerika. Ten behoeve van verbindingen via
de Symphonie werden er 48 vaste grondstations in
achttien landen geconstrueerd, o.a in Frankrijk,
Duitsland, Canada, de Verenigde Staten, Ivoor
kust, Roeanda, Tunesië, Egypte, Iran, India,
Saoedi-Arabië, Pakistan en China. Er werden
grote antennes van 10-16 meter middellijn, mid
delmatige van 6-9 meter, kleine van 4-5 meter en
heel kleine van 1 tot 3 meter, gebruikt.
De grootte van de antennes bepaalde de gebruiks
mogelijkheden. Zo kon een antenne van één meter
niet voor televisieontvangst worden gebruikt, al
leen voor de ontvangst en transmissie van geluid
en data. Behalve de genoemde landen, die regel
matig gebruik maakten van de Symphoniesatellieten, werden er proeven met en via een
Symphonie uitgevoerd in vele andere landen,
waaronder Zwitserland, Italië, Ierland, Spanje,
Nederland, België, Noorwegen, Finland, de
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Sovjet-Unie, Kameroen, Togo, Kenia, Centraal
Afrika, Marokko, Libië en Nepal.
Philips heeft grondstations ontwikkeld voor tele
foonverbindingen in afgelegen gebieden. Deze
grondstations zijn uitgeprobeerd met de
Symphonie-satellieten in het kader van een sa
menwerkingsprogramma tussen het Nederlands
Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimte
vaart (NIVR) en de Frans/Duitse beheersraad van
het Symphonieproject.
De Symphonie is berekend op een levensduur van
vijf jaar.
Dat betekent dat er in het voorjaar van 1980 geïn
ventariseerd kan worden wat de resultaten, erva
ringen en problemen in het Symphonie-project
zijn geweest. Die inventarisatie zal plaatsvinden
tijdens een groots symposium dat ter gelegenheid
van de beëindiging van de proeven met de Symp
honie wordt gehouden in dit voorjaar van 1980.
De Symphonie is gebruikt voor radio, televisie,
telefoon en datatransmissie. Enkele opvallende
experimenten zijn:
- De Symphonie is gratis ter beschikking van een
aantal Afrikaanse staten gesteld ten behoeve
van de uitwisseling van educatieve televisie
programma's. Het eerste grondstation dat voor
dit doel werd gebouwd, bestond uit een scho
telvormige antenne van 8,8 meter, die in 1976
in Ivoorkust werd geïnstalleerd.
- Met een grondstation van 4,5 meter in Kigali
(Roeanda) worden radioprogramma’s via de

ets (hermes)

Symphonie ontvangen en vervolgens via de
kortegolf zender van de Deutsche Welle in Ki
gali weer uitgezonden.
- De V.N.-vredesmacht onderhield via de Sym
phonie een verbinding tussen het hoofdkwartier
in Genève en de manschappen in Jerusalem
(hier was een mobiel grondstation van drie me
ter geïnstalleerd).
- Gedurende twee jaar werd de helft van de capa
citeit van één Symphonie afgestaan aan India.
De Symphonie werd in die tijd boven de Indis
che Oceaan geplaatst. India deed met de Symp
honie onderzoek naar het gedrag van golven
(propagatie-onderzoek) ten behoeve van het in
opzet zijnde eigen satellietsysteem Insat
(hoofdstuk 6).
- Bij veel speciale gelegenheden werd er met de
Symphonie gedemonstreerd: de Paris Air Show
1975, de AIAA-conferentie in Montreal 1976,
het Colloquium over Educatieve Televisie in

Een aardig experiment werd uitgevoerd ter gelegenheid van
een congres over gehandicapte kinderen in Parijs. De toe
spraken op dit congres werden live ontvangen door grote
groepen specialisten en belanghebbenden in de Verenigde
Staten en Canada. De Symphonie bracht de beelden naar een
Amerikaans en een Canadees grondstation. Vanuit die punten
zorgde de ATS-6 voor verdere distributie in de Verenigde
Staten en de CTS voor distributie in Canada. De ATS-6 en de
CTS zijn de voorlopers van de eerste echte televisiesatelliet
BSE.
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For the first time
in history, newspaper
page in color flashes
across the Atlantic
Ocean by satellite
By JAMES FLOYD
Glabv-DwraOutf »m*v

For the fint time in tastory. a color newipaper
page ha» been trantmitted by aatelhtrs and
pubhibed itmultane«jvtly to oewspapen in ivo
aaiwna
The
w
Tbr usler
olies of Sl Louis and Lrw.
Lr
Trance,
werr bnkrd by the tBsumc publieaUim
kei Westnrsday
ui The Clobe-DrnKcral and Le Prusrra
Pr
Cotor psciurr-r and Frrnth and hnclis* leat
•ere iransmnied from the hanks of the Muuss.ppt
Rirer lo the banlu u< ihe
i
Rhone Rivvr Tuesday
esrnmx by the pus* ott a botten ify Lym Mayor
Francudue Colfomb al the
l
Cervantes Convmiion
Center
T.,e pa<e. prepared in St. Louis, naa then
transmiltrd in smnls trom Sl Louis to Waahing
ion O C . and llm Insm w ashington to L»t«r -ia
ihr IMTELSTAR IV A communlcallona aatelllle
Uiihln Fraoce Ihe link «as eilendrd via the
"S>mphonle" Mlellne

lollomb louchnd the button tor the historie
iransmlssaon dunna an otficiat tour day’ 'viut hrrr
lor leremianes mjlan| Sl Louis and L)
-yun MStcr

Globe D«mo< rol Photo
oncrsqve Col
s‘eps o» Sl Louis óty HoU

Monveur Jamei f

Conwor. le mo>r« de Soml loon,

talve Monucvr Froncitqv» CoOomb. Ie man» do lyon,

rafore the ceremonies oH<kjUy declormg lytxi and Sl

»ur let marchei de I hotel de Ville, o»ont les ceremonies

Lcvs M«e< ertsos

oHicredes du jumelo^e des dev> ciievsoevrs

A message from President Carter
r

Ckti

Le» cervrxKn ei • Lyxei rt a Saint Leun mar<<uant te jwmrlage
<> cea öeua grat»3r» rilles manywen* «.a*i un n.Ajvrau pat dant
len
rt cord^let rriafnm ent re br pruple franca.» rt te
petapAe amerxam
Au prr-u.k-n? Grtcar4. aua citvyvm ór f'r^ncr ri aua deua
viUrs. fcjffrr mes mei!keurt vurwt peur dr% relations fructwruv
n rt dwraUet

G<>c*-4. IJ»
Cf Friar, and U*h
Irjf « frwixKi anJ Uatmc r<U!KBoh.p

Globe-Democral Publisher C Ouncan Bsumsn
and pierre Villes, auitlanl lo Ibe dirrriur ot Le
Progrrs. called Ibis an historie use
e «>
of ■spocr ogr
uchnoiogy in newspaper cummimicaikn

•We are ceiebral.ng a Iwmnmg thal, Ihanks to
ihe must modem Instruments of human sctence.
lonkt toward Ihe fulure a future of culiural eg.
change. of economk eactunge." Bauman and V||.
lel staled
Alter Ihr Soulhaeslrm Bell ATT digital dala
vrvice circuit carrsed the ne«spaper page ugnal
trom Sl Louis lo Washington, a NASA line iransmiiled the signa! lo the major Comsat saiellile
giourd Station in Elam, West Virginia An IN
1ELSTAT salelllle. owned by Ihr tmemallunal

”7
Un message du president Giscard d'Estaing
—
* Lyw Ir
r. un drm>
4».rr af M
l^-ra UnxaC
e» war jtfr
»w-. ór I A1

And ihe Wednmdav mommg edillon of Lr
Pnigr* eamed this page to ihe peoplr of Lyun
l.aig t*fore CoUomb reacties Trance by Concorde
jel aller leavtog Sl Louis al 7 a m Wednesday
< ollomb amved in St Louis Sunday nlghl. head.
mg a delegaiion ihat mcluded Deputy Mayors
Andrv Blanc. Rene Pernn and Andre Soulier
ST LOUIS MAYOR James F Con-ay. Stanley
I Goedman the hceairary consul of Trance in Sl
Uaus and ofticers of Sl Louls-Lyun Snier Cities
Ine «ere hosts lo ihe Frene h delegainm. wh«h
Karrad Ihe cily and held a rvund ot lalks wit* Sl
Louis leaders
An hisionc anniversary ocrurred dunng Collomb's viul Tumday wis june 6. ihe Ssth anmerr
sary of n Day The Allird landing» on Normandy
Beach in i»M meam ihe liberaiun of Franco trom
Naai lyrunny was at hand, and some of the yuung
men who tought and dwsl M years ago to tree
Franco and the horld «ere St Louisaru
CoUomb marked the D Day aiuuvrrsary Toe»
day by laymg a wrealh al the monument at Ihe
So*d*er"s Memortal lo Sl Louisans ubo dred In
World War II
Ihe hatonc nm brtnern St Louis and Franc»
— inciudmg ihr louruling and developmenl of St
lom by ihe French and Cisar lm * Lmdbergh s
fbghl — eunvinerd the edllors ot The Globe-Democral and Le Pregrm thal the meeting of the otticsals of Sl Louis and Lyun also should be a meeting
ot ihe pregarn ot the sister cilirs
luncdnu lo C«kmb s mui. Ihr »h annual
Amrrican New’paprr Publ.slwrs Assoc.ai,on Rr
search InaUtulr Predik Hor Management Convers
non wat bemg held ui St. Louis, and an mlemalion
al Conference on Space and Civtliratlon was grt
tmg onder «ay in Lyon Equipmrot in ihe two ci
tirs lor tbr two conference» made saielln» transm.sswn of this page pvsvbte
Facsimile emopment of Rapkom
«Pkom Ine of Fair
field. N J . *nd Muirhead Ud ot Bcckcnham.
EngUnd. at the con'.entran center here was set up
and uacd lo make the live facsimile iranamissmn ot
newspaper pages bei ween Sl Louit and Lyun.

Al tbr vrry rrwxnmt fh«l <hr

u< thr 1»^

ccromunicairms consortium, irrved as ihr rrlay
bet «een the United States and Trance
The signal taas then carned co a ground stairon
Haal had been spetifically erecled al L>« tor Ihe
iransmiuion ut ihia hislorK nrvrsjaaprr page

Le jumelage
Lyon-Saint Louis
transmis en couleur
par satellites entre
journaux des 2 cites
Cr yuumai taiingur ra ctwlrur ral Ie fnat d unr
Prrmlrrr rrunJjlr
Cette pJgr « era phoun placcra mak lr» utrra
du pnncipal qiXXJdxn dr Sainf Louis (ElaU-Ums)
el du ponenpa I quoodirn de Lyvo (France) art etc
realiter» hier »uf ken tords du
rl (rw
tmura par satellite jutque sur le» Uxd» du Rhone
Crla. pFMjr unr publieation simultanre dan» te
"Saint Luw» Glofcr Drmocrai" ei dam ‘ Lr
PfOïCrr»
Ain»i ke» otuyrns de Saint Luui» el de la
rnpon Rhone-AJpra h*ern il* ra francait r< ra anKlait >ra memra mlof matiara et vivrat Ü» le merne
evenement
Crtte performance vans prveedrat e»« d auuni
plua rvmarquaNe qu au momenl ou kn "mayur» '
d--i deui otra w irrrakflt La mam «out le fcoletl du

MiMourt. la nwt lombait drja sur la Francr
Si la proue»se lechnkque marqué unr date dam
I huiokre dr la pre»»e l'occxMon chovve puur la
lenier «I egalemeni d importante
lx» drux villra Mjnt ra effet depu.» quekqura
heurra ufflciellemrat jumellra
Leur vutantr delre
citra-fcorurt” cull anciennr maïs elle ne • etaii encore tradwie que par
unc drliberalion des Coracil» Mumcrpaua et u>
eKhan^r de document»
L ctapc dra fruwSra furmabira eu draormau
franrhir Hier, a ce puint Omega dr la vaste Ame»
rtque ou »e dresse la porie de l'Ouraf . on ra etait
au stade de La chalcur humainc e< d unr amiue qul
runt entre des villes et entre dr» buenmra
Demaui ce sera le temp» du iravall Maïs en
altendaot Ü clait necessaire que les desu malres se
rencunlrrat pour se runnaitre et puur t informer
Ce contact, qul prelude a da utrrs cchanft*. «CM»mkqves culturel». tounstiques. a eu lieu Non pas
dan» Ie vtm de» bureau» mal» drvani la f<x*le dr
leur» cuncitoyrns Sur la place du vfllaft
Quand Ie villafe ent drwenu irvp grand fx<Uf q-r
tous les ha b*tams puisscnt aitui se rassembier, ce
sont les pumaux qui font office de place d'agora.
et deviranrat le lieu de rencontre pour luus
La Usance • «uulw qv ra cc dcU.1 de juin, sr
rvunisscnl a Lyun. maa le ogne Ai cungrr» “Espacc ef CiviLsaUon dra sctenufiqura dr toutes
disciplines vema dr tous les continent», et des as
tronaute» dra Elatv Unis et de r Union Scvvetlquc
Lr Progrcs. Journal dr L>xx> se devait d rtre
present ■ un tri carrefuur II no pouvalt mieux Ie
faire qu‘ ra drmandaot a utiluer I aatrane d e
couir dra satelhtes iraialkce puur I uccasum dam
la rille, fout pre» du Palais des Ccm^rr»
Puur sifner ensemble une page vralmcni
commune, vos journaux n on! donc pas hrsile sur
les muycns lis ont fait appel a l'espace
la visite de Morairur f-rancitqvc loikomb.
mal re de Lyon. a Mort» keur James Conway, mal re
de Saint Louis, a ete phutograpfure ra couleur et
trammur de Saint Louis a w asb.lngto" « •>* w«**tnCton a Richmond ra Virjaue De la. elle a ete
rnvuyce au satellite amerteain “Intelsat 1" rt de
Intrlsai J“ a Brrcma» sur Othe. en ( hampagnr
Enfin, de Bercrnay a Lyun
Dan* l'immemr halt du Convraura Center de
Saint Louis Ou pendant les Axsises de l Atsackaikoo
Amencalne des editeurs de Journaux. paradmt kes
mateneis dr TelecommumcaUon et d iropnmene
les plus sophutiqsars. e est le maire dr Lyw qul a
eu le privilege de prraser le bouten qui ouvrait l'es
pace a nas Information*
I*u» grand* drapeaux. francais et amrncain.
veillairaf sur l erenrmeni

CPrtun attrr U»
u< Ihr Allan«X by L .Mbrfgl* « SpaHI
ut V tasuA. n» MttMtiw uf la- h<«tn «nxh wül ujut trte
•tr a» lM/> t*KI«day. ataJ ut it» An»nran <uuotrrpaH lo
a •sxW ixemvrv »i<tuar by talriUr owr ti» AilaniM
•hr-u
ac<d ihrir ojiurrd
*tuch will *eal ilx
«rtaaal n< l >ioA< Luui»
ks/K* thry af«- harVnjp*' U fr5*r af*l prarr. I rntrvM lu Lr
<r»-» »» orfl a» lu 11» l.kut» OuMffai thr
<u I»
o»y «**#*^11 lo Pr»-Vadr»j < anrf and i» ihr Amrvwa»
ateA u* eagr»* » ««.
O»
•*< ,hr
tftL» aM «X A» r-r.r f»s»»irW

Ihit hiMuru* (Mgr appraria^ timulianruutl•uuim»isly in
ïhr (>k4x* Drmurraf and Ir Pvugrre» ut I r«i
Francr. »at madr putsibh* ihruugl* iit» mhrurel
hrlfiof Ihr fcrflowinp
WafwoMn. In. . U f a>rf»ld. N J
Mcmhrad.
I td . <4 lU»krT<n4m I nglamj. Southwrsirrn Keil
Irlrpewmr < <> ««( Si l/iui». | ‘AdtninniratMjn dr%
IhrUr» rt friet«mmucicafr«i\ (Frrnrh im >. in
WirfUlfien. roMSAI
’lw Nalvmal Arnetawint
an.1 Spacr AdMmaratuei. >nd INTEISTAF. ihr
Mtfematwetal salrllrtr «unmuiM alerte <•erwetium
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SYMPHONIE

INTELSAT

NAYiatOTHC

St LOUIS ,
GLOBE
DEMOCRA

chassieu

\

gerangschikt. De twee zenders van 13 Watt, die
elke satelliet aan boord had, rechtvaardigen die
naam niet. Elke zender kon worden gebruikt voor
één kleurentelevisieprogramma met drie geluidskanalen óf 24 radioprogramma's óf 300 tweewegstelefoonverbindingen (circuits). De Symphonie zond uit op 4 GHz en ontving (uplink) op 6
GHz.

LE PROGRES

Op 7 juni 1978 wisselden de Franse krant Le Progrès en de
Amerikaanse krant St. Louis Globe-Democrat hun
voorpagina-in-kleur uit via satellietverbindingen. Dit experi
ment was de eerste wisseling van volledige krantenpagina's
via satellieten tussen twee continenten. De gevolgde weg (zie
tekening) was ingewikkeld: Het signaal ging met een kabelverbinding van St. Louis naar het grondstation in Virginië, dan
via een Intelsat-IV-A naar Bercenay-sur-Othe, vandaar via een
kabelverbinding naar Chassieu (vlakbij Lyon).
Dan wordt echter niet de kortste weg naar het eindpunt (het
centrum van Lyon) gekozen, doch de snelste. In het centrum
van Lyon stond namelijk een mobiel grondstation voor de
Symphonie. Daarom gaat het signaal van Chassieu per kabel
naar het grondstation Pleumeur Bodou, dat het uitzendt naar
de Symphonie, zodat het vanuit Lyon weer opgevangen kan
worden. Voordat deze krantenpagina werd gedrukt is hij dus
tweemaal 36.000 km omhoog geweest.

Kameroen 1976, de 19e Unesco-conferentie in
Nairobi (voor het leggen van verbindingen tus
sen Nairobi en Unesco’s hoofdkantoor).
— In oktober 1978 beklom een Duits-Franse ploeg
de Mount Everest. Deze berg (met 8848 meter
de hoogste ter wereld) was in 1953 voor het
eerst bedwongen door Hillary en Teming. In
1978 werd er in Nepal een mobiel grondstation
van 500 kg (diameter antenne 4,5 meter) ge
plaatst, waardoor rechtstreekse reportages van
de beklimming via radio en televisie mogelijk
werden. De Frans-Duitse televisieploeg, met
een Belg voor de aanleg en het onderhoud van
het grondstation, ging mee tot 6400 meter hoog
te.
Het Symphonie-project mag als zeer succesvol
worden bestempeld. De twee satellieten kunnen
zeker niet in de categorie televisiesatelliet worden

DE CTS

In mei 1978 sprak de Canadese minister voor
communicatie, mevrouw Jeanne Sauvé, de deel
nemers aan de Internationale Satelliet Communi
catie Conferentie in Lima (Peru) toe.
Mevrouw Sauvé benadrukte de geest van samen
werking die de WARC 1977 (zie hoofdstuk 5) had
beheerst en die ongetwijfeld ook de WARC 1979
en de Regionale Satelliet Planning Conferentie
1982 zou bepalen. Onder de deelnemers aan de
conferentie bevonden zich opvallend veel Cana
dezen. Canada is hevig geïnteresseerd in commu
nicatiesatellieten. Dit blijkt niet alleen uit het feit
dat Canada een minister voor communicatie heeft
en uit het feit dat Canada het eerste land in de
wereld was dat een domestic satellietsysteem op
zette, maar ook uit het feit dat Canada, samen met
de Verenigde Staten, een hoogst geavanceerde
experimentele satelliet in de ruimte bracht: de
CTS. Terwijl mevrouw Sauvé de conferentiedeelnemers toesprak was ze in Canada: ze sprak via de
CTS. De minister onderstreepte daarmee een van
de mogelijkheden die moderne satellieten bieden:
het overbruggen van afstanden. Net zoals zij zon
der tijdverlies even op de conferentie kon zijn, zo
kan een medisch specialist nu via een satelliet
patiënten in afgelegen gebieden behandelen en
kan een hoogleraar die in het ene continent college
geeft, de vragen beantwoorden die in een college
zaal aan de andere kant van de wereld worden
gesteld. Het was juist om dit soort mogelijkheden
te onderzoeken dat het CTS-project werd opgezet.
De Communications Technology Satellite (CTS)
werd op 17 januari 1976 gelanceerd van NAS A's
Kennedy Space Center in Florida. De CTS, die als
roepnaam Hermes zou krijgen, kan worden be
schouwd als een opvolger van de ATS-6 van NA
SA. Zoals op meer plaatsen in dit boek wordt
gesteld is de CTS een fundamentele schakel ge
weest in de keten van kunstmanen die heeft geleid
tot echte televisiesatellieten en die bestaat uit:
ATS-6, CTS en BSE (in die volgorde).
59

In oktober 1979 werd er een punt gezet achter het
CTS-experiment (omdat het bemannen van de
grondstations te kostbaar werd en omdat alle ge
wenste proeven waren uitgevoerd). Toen de ba
lans werd opgemaakt bleek dat het brengen van
televisieprogramma's naar afgelegen gebieden het
meest opmerkelijke en meest veelbelovende resul
taat was dat de 3 Vz jaar werken met de Hermes
had opgeleverd.
Er waren enkele honderden experimenten uitge
voerd, zoals
— Het College Curriculum Sharing Experiment
(uitwisseling op beeld en geluid van colleges)
tussen het Carleton College (Canada) en de
Stanford University (Californië).
— Het voeren van gesprekken tussen indianen
stammen in de Verenigde Staten en de regering
in Washinton (na ernstige overstromingen in
1977).
— Video-conferenties.

De CTS.

- Hulpverlening in noodsituaties via communica
tiesatellieten.
- Bijscholing van Amerikaanse diëtisten.
- Gezondheidszorg bij Eskimo’s en bij de
Papago-indianen.
Er werd gebruik gemaakt van een mobiele kliniek
(een autobus) die een antenne van 1,22 meter op
het dak had en die beeldcontact met een zieken
huis mogelijk maakte.
De specialist in het ziekenhuis kon niet alleen via
de satelliet de patiënt bekijken, aan een gedetail
leerd onderzoek onderwerpen, maar ook bijvoor
beeld een ECG (electrocardiogram) registreren of
details via een microscoop op afstand waarnemen.
- Er werden transatlantische ballonvaarders en
poolreizigers via de CTS gevolgd.
- De in hoofdstuk 1 genoemde inschakeling van
de CTS voor de V.N.-conferentie in Buenos
Aires.
De CTS is gebouwd in Canada en getest en gelan
ceerd door NASA. De Europese ruimteorganisatie ESA had een klein aandeel in het
CTS-project (dat aandeel bestond voornamelijk

uit levering van de zonnepanelen). De CTS was de
eerste satelliet die uitzond in de 12 tot 14 GHzband (de frequentieband die is gereserveerd voor
televisiesatellieten).
De CTS woog bij de lancering 676,1 kg en in de
geostationaire baan 346,0 kg. De aanvankelijke
positie van de satelliet was 116° West. De CTS
was berekend op een levensduur van twee jaar,
doch werkte 3 ’/z jaar. Overigens begonnen de
signalen erg zwak te worden toen werd besloten de
experimenten met de Hermes te beëindigen. Op de
CTS zaten twee zenders, één met een vermogen
van 200 Watt (die werd gebruikt voor de televisiesatellietexperimenten) en één van 20 Watt. De
CTS had opvallend grote zonnepanelen: twee van
1,29 meter hoogte en 7 meter lengte.
De zonnepanelen leverden samen net na de lance
ring 1300 Watt (na verloop van tijd loopt dit afge
leverde vermogen iets terug). De energievoorzie
ning is een van de meest kritische zaken bij echte
televisiesatellieten. Naarmate het vermogen van
de zender in de satelliet groter is, kan, bij gelijk
blijvend bcdekkingsgebied, worden volstaan met
een kleinere ontvangstantenne. Voor een groot
zendvermogen zijn echter grote zonnepanelen no
dig, die maken een satelliet zwaarder, duurder en
ingewikkelder.

In Canada waren er 26 experimenten officieel
geregistreerd om uitgevoerd te worden met de
CTS. Van deze experimenten had een groot aantal
een directe relatie met het gebruik van de CTS als
omroepsatelliet, te weten:
experiment 1: Propagatie-onderzoek (door het
Communications Research Centre, CRC, in Ot
tawa).
experiment 5: Onderzoek kleine grondstations
(CRC).
experiment 6: Satellietontvangst in grote woonge
bieden (onder leiding van dr. C. A. Siocos van de
Canadese Omroep Organisatie CBC in Montreal).
experiment 7: Radio-uitzendingen via de CTS
(onder leiding van Jim Landsberg van CBC).
experiment 8: Televisie-demonstraties, o.a. van
de Olympische Spelen 1976 (Jim Landsberg
CBC).
Overigens waren ook de andere experimenten
vaak van belang voor de toekomstige televisiesa
tellieten. Er werden bij de CTS proeven genomen
met de ontvangst van televisiebeelden op antennes
van ongeveer één meter in middellijn. Een aantal
van deze antennes was geleverd door Philips. Op

Het Papago indianenreservaat bevindt zich in het zuidelijk
deel van de Amerikaanse staat Arizona.
Dit reservaat werd gebruikt voor uitgebreide proefnemingen
op het gebied van de gezondheidszorg via satellieten. Op het
reservaat reed een mobiel grondstation annex kliniek rond om
dit soort kleine nederzettingen, in de met Saguaro cactussen
begroeide woestijn, te bezoeken.

Een mobiel grondstation voor video-conferenties via de CTS,
geparkeerd voor het gebouw van het Amerikaanse ministerie
voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in Washington.
Via de CTS werd er een gesprek gevoerd (videofoon) met
burgemeesters die vergaderden in San Francisco.

31 oktober 1979 schreef de directeur van de afde
ling Satellietcommunicatie van het Canadese mi
nisterie voor Communicatie, George Davies, een
brief over de ervaringen met deze Philips antennes
aan ir. T. Vlek van Philips in Eindhoven. Uit deze
brief een citaat;
‘Een van de belangrijkste experimenten op de
Hermes, uitgevoerd van januari tot juni van dit
jaar, betrof de uitzending van televisieprogram
ma's naar individuele kijkers. Om deze proef uit te
voeren hebben we op uitgebreide schaal gebruik
gemaakt van de door u beschikbaar gestelde ont
vangstantennes. (.......... ). Gedurende deze pe
riode hebben uw antennes zonder enig probleem
de meest barre weersomstandigheden, die Canada
kan bieden, doorstaan. (........... ). De distributie
van televisieprogramma’s naar de individuele kij
kers zal spoedig een normale zaak worden,
dankzij de ontwikkeling van antennes zoals de
uwe.’
De gedetailleerde resultaten die met de Hermes
werden geboekt, zijn uitgebreid beschreven in de
vakliteratuur (zie bijvoorbeeld het artikel ‘The
CTS flight performance' door Harold Raine in
‘Acta Astronautica’ vol. 5 pp 343-368).
Inmiddels zijn de resultaten al volop gebruikt om
nieuwe proeven te doen. De in het vorige hoofd
stuk genoemde Anik-B wordt nu ook gebruikt als
televisiesatelliet. Het Canadese ministerie voor
communicatie heeft vier kanalen op de Anik-B
gehuurd. Het ministerie heeft ook 100 ontvangst
antennes (met een middellijn van 1,2 en 1,8 meter)
gekocht om individuele ontvangst in de 12 GHzband te testen. Het eerste gezin dat in Canada
rechtstreeks van de Anik-B de televisieprogram
ma's van CBC ontving was de familie King in
MacDiamid (Ontario). De antennes kosten nu nog
3600 dollar per stuk (plus 200 dollar installatiekosten), doch een prijsverlaging tot 500 dollar
wordt verwacht als serieproduktie is gestart. Het
satelliettelevisie-experiment op de Anik-B duurt
twee jaar (tot midden 1981) en kost het ministerie
34 miljoen dollar (kosten huur satellietkanalen).
Als de resultaten van deze proef positief zijn zul
len daarna miljoenen Canadezen profiteren van de
voordelen van satellietontvangst. De Anik-B
zendt nu live meer dan twaalf uur per dag televi
sieprogramma’s uit, die op dat moment ook door
de CBC worden uitgezonden. In Canada zien we
dus een snelle invoering van satelliettelevisie in de
operationele Anik-serie, dankzij de bemoedi62

gende resultaten, geboekt met de experimentele
Amerikaans/Canadese CTS (Hermes).
EUROPA

In hoofdstuk 2 hebben we al kennis gemaakt met
de Europese ruimte-organisatie ESA (European
Space Agency), toen we spraken over de Marecssatellieten die ten behoeve van Inmarsat worden
gebouwd. ESA ontplooit andere activiteiten op
het gebied van de communicatiesatellieten, die we
in dit hoofdstuk zullen bekijken: de OTS en de
ECS. Er zijn ook plannen voor een Europese televisiesatelliet die in ESA-verband gebouwd gaat
worden: L-sat. Deze plannen, waar Nederland
voor een belangrijk percentage bij is betrokken,
worden in hoofdstuk 6 toegelicht.
ESA is een Europese organisatie op het gebied van
de ruimtevaart, waarbij elf landen zijn aangeslo
ten: België, Denemarken, Frankrijk, WestDuitsland, Ierland, Italië, Nederland, Spanje,
Zweden, Zwitserland en Engeland. ESA houdt
zich bezig met zeer uiteenlopende activiteiten,
doch legt de nadruk op zaken die direct toepasbaar
zijn in het dagelijkse leven en die aantrekkelijk zijn
voor het bedrijfsleven.
Twee grote projecten van ESA zijn de bouw van
het ruimtelaboratorium Spacelab en de ontwikke
ling van de Europese Ariane-raket. De Ariane is
ook voor de televisiesatellieten van belang, omdat
ze de meest voor de hand liggende lanceermogelijkheid voor Europese televisiesatellieten biedt.

Precies 52 seconden na de lancering explodeerde de raket,
die de OTS-1 omhoog had moeten brengen.
Dit zijn brokstukken van de kunstmaan, die later werden ge
vonden.

I

De OTS-2 voor de lancering

Op de Ariane komen we nog terug. ESA houdt
zich, behalve met communicatiesatellieten (OTS,
ECS, Marecs en L-sat) bezig met weersatellieten
(Meteosat) en met wetenschappelijke satellieten
(o.a. Exosat, ISEE-B). We zullen hier de projec
ten OTS en ECS behandelen.

Hoewel de OTS niet in de eerste plaats bedoeld was als
televisiesatelliet zijn er wel in die zin experimenten mee ge
daan. Deze kleine antenne, gemonteerd op het dak van een
Engels huis, was voldoende om via de OTS goede kwaliteit
televisiebeelden, uitgezonden door de Italiaanse televisie, op
te vangen.

OTS

De OTS (Orbital Test Satellite) heeft letterlijk een
ongelukkige start beleefd. Op 13 september 1977
werd deze eerste Europese communicatiesatelliet
door NASA gelanceerd.
Precies 52 seconden na de start deed zich een
explosie voor in de raket, zodat de satelliet al weer
heel snel in kleine brokjes, terug was op aarde.
NASA is niet aansprakelijk voor dit soort misluk
kingen. Er moest dus een nieuwe lancering wor
den afgesproken, terwijl tevens in allerijl voor een
nieuwe kunstmaan moest worden gezorgd.
Aangezien er op slechts één OTS was gerekend
stond er geen reservemodel klaar, maar er waren
wel vluchtwaardige onderdelen voor een tweede
exemplaar ontwikkeld, dat tweede exemplaar
werd nu vluchtklaar gemaakt. Op 11 mei 1978
ging de OTS-2, nadat de lancering driemaal was
uitgesteld, de lucht in. De lancering slaagde. De
nieuwe rekening van NASA voor de lancering van
de OTS-2 bedroeg 17 miljoen dollar.
De OTS is een experimentele satelliet, bedoeld als
voorbereiding op de operationele ECS (European
Communication Satellite). De OTS is gebouwd
door een consortium van Europese bedrijven
(waaronder Fokker en Philips) met als hoofdaan
nemers het Engelse BADG (British Aerospace
Dynamics Group) voor de satelliet zelf en het
Duitse bedrijf AEG-Telefunken voor de nuttige
last (de payload). De OTS beschikt over zes com
municatiemogelijkheden, de ECS over twaalf ka
nalen met een bandbreedte van 80 MHz.
Het vermogen van de zender in de satelliet is 20
Watt per zender. De 444 kg wegende kunstmaan is
voor zeer uiteenlopende doeleinden gebruikt,
zoals:
- Het koppelen van de CERN in Genève met
laboratoria in Duitsland, Frankrijk, Italië en
Engeland, met als doel gegevens uit te wisse
len.
- Het met hoge snelheid doorgeven van compu
tergegevens en het koppelen van computers via
een satelliet.
- De demonstratie van teleconferenties (video
foon).
- Propagatie-onderzoek in frequenties van 11 tot
14 GHz.
- Het doorgeven van Franse televisieprogram
ma's naar Cairo (Egypte) en Rabat (Tunesië).
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Voor de proeven met de OTS werden vier hoofd
grondstations gebruikt: In Bercenay-sur-Othe
(Frankrijk), Fucino (Italië), Goonhilly Downs
(Engeland) en Usingen (Duitsland). Deze vier sta
tions werkten met antennes met een middellijn van
tenminste 15 meter. Enkele van deze stations wa
ren al aangelegd met het oog op de ECSlanceringen.
In heel Europa zijn er tenminste 300 andere anten
nes voor proeven met de OTS-2 gebruikt. Het
merendeel van deze antennes had een middellijn
van drie meter.
De OTS is berekend op een levensduur van drie
jaar.
Terwijl dit boek wordt geschreven functioneert de
satelliet nog perfect. Hoewel de OTS-2 niet be
doeld was als experimentele televisiesatelliet, zijn
er toch proeven mee gedaan die interessant zijn
voor de ontwikkeling van dc televisiesatelliet. De
Britse IBA (Independant Broadcasting Authority)
heeft de OTS-2 gebruikt voor het doorgeven van
televisieprogramma's, waarbij de ontvangst
plaatsvond met een drie meter antenne op het dak
van de IBA laboratoria en de uitzending naar de
satelliet met een mobiel grondstation. De mobiele
uplink is in dit verband erg boeiend. Er werden
prima resultaten verkregen met een uplink-schotel
van 2,5 meter. De IBA verwacht dat met een
volgende generatie satelliet een uplink van één
meter haalbaar is. Dit zou betekenen dat de televisieverslaggever uitermate mobiel gaat worden en
dat, in analogie met de individuele ontvangst door
televisiesatellieten, een individuele voeding van
televisiesatellieten mogelijk wordt! Deze fascine
rende mogelijkheid zullen we hier niet verder uit
werken.
ECS

De ECS moet de operationele opvolger van de
OTS-2 worden.
Het ligt in de bedoeling om eind 1981 de eerste
ECS naar een geostationaire positie te brengen.
De lancering zal plaatsvinden met de Arianeraket. Een half jaar later zal de tweede ECS wor
den gelanceerd, die zal voorlopig als reserveexemplaar in de ruimte worden gestationeerd.
Volgens de plannen zullen er in de komende tien
jaar vijf ECS-kunstmanen door ESA in de ruimte
worden gebracht.

fe.

Met deze vijf satellieten verwacht men aan de
vraag naar kanalen te kunnen voldoen. Als de
satellieten in de geostationaire baan zijn gearri
veerd en blijken te functioneren, worden ze in
eigendom overgedragen aan Eulelsat.
Eutelsat is een organisatie van Europese PTT’s,
die is opgezet om de Europese communicatiesatel
lieten te beheren.
In Eutelsat nemen 17 landen deel, die een aandeel
hebben dat gebaseerd is op hun vermoedelijk ge
bruik van de satellieten. De verdeling is:
Duitsland 11,31%, Oostenrijk 2,06%, België
5,14%, Denemarken 3,43%, Spanje 4,86%, Fin
land 2,86%, Frankrijk 17,15%, Italië 12.00%,
Luxemburg 0,23%, Noorwegen 2,63%, Neder
land 5,72%, Portugal 3,20%, Engeland 17,15%,
Zweden 5,72%, Zwitserland 4,57%, Turkije
0,97% en Joego-Slavië 1,00%

De ECS-kunstmanen zullen vooral worden ge
bruikt voor telefoongesprekken, waarbij is afgesproken dat alleen verbindingen over afstanden
van meer dan 800 km via de satelliet zullen lopen.
De Europese omroep-organisatie EBU zal twee
kanalen op de ECS kunnen gebruiken voor de
uitwisseling van televisieprogramma’s. De eerste
ECS zal 6000 telefooncircuits beschikbaar stellen,
in 1990 zal die capaciteit zijn opgelopen tot
20.000 circuits, omdat er meer satellieten be
schikbaar zullen zijn.

I

Fokker maakt de zonnepanelen voor de ECS satellieten.

De ECS werkt in het frequentiegebied van 11 en
14 GHz en de 600 kg wegende kunstmaan is
berekend op een levensduur in de ruimte van ze
ven jaar. Iedere ECS heeft zes antennes: twee voor
het ontvangen en vier voor het uitzenden van sig
nalen. Er zullen vijftien grondstations van vijftien
meter in de zeventien deelnemende landen worden
gebouwd (Nederland en België bouwen bijvoor
beeld samen één grondstation). Vanuit de geosta
tionaire positie van 10° Oost overziet de ECS met
de telefoonantennes alle landen in West- en
Zuid-Europa en met de televisie-antennes boven
dien de EBU-lidstaten in het Middellandse Zee
gebied.

BADG is ook voor de ECS de hoofdaannemer.
Hoewel de ECS géén televisiesatelliet is, is er toch
een relatie.
De offerte die BADG aan RTL heeft uitgebracht
voor de bouw van een televisiesatelliet is geba
seerd op het ontwerp van de ECS. Bovendien
heeft BADG een NATO-IV op basis van de ECS
voorgesteld. Bedenken we tenslotte dat BADG
hoofdaannemer is voor de meer geavanceerde
L-sat (twee keer zo zwaar als de ECS), dan zien
we de sterke positie van dit bedrijf op het gebied
van communicatiesatellieten.
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I

I
I
De ECS.

Deze tekening toont nog eens hoe de ontwikkelingen op het
gebied van communicatiesatellieten met elkaar samenhan
gen. Rechts is getekend hoe uit de OTS de ECS werd afgeleid.
De ECS kon vervolgens dienen als uitgangspunt voor de mari

tieme Marecs, een televisiesatelliet Domsat of een nationale
communicatiesatelliet als de Franse Telecom. Links is gete
kend hoe één satelliet voor vele doeleinden kan worden ge
bruikt.
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5.

Televisiesatellieten

In de voorgaande hoofdstukken hebben we gezien
hoe snel de ontwikkeling van de communicatiesa
tellieten is verlopen. Deze ontwikkeling heeft het
mogelijk gemaakt om steeds kleinere antennes te
gebruiken om op aarde de signalen, die een satel
liet uitzendt, op te vangen. Het is deze ontwikke
ling geweest die de opkomst van de televisiesatelliet mogelijk heeft gemaakt. Toen eenmaal deze
ontwikkeling was onderkend werd er gewerkt aan
een satelliet die sterkere zenders gebruikt, waar
door met nog kleinere antennes volstaan kon wor
den. Het verschil tussen gewone communicatiesa
tellieten en televisiesatellieten kan daarom als
volgt worden gedefinieerd: een gewone commu
nicatiesatelliet werkt met een zendcrvermogen
van 5 tot 20 Watt. Voor de ontvangst van een
signaal, uitgezonden door zo’n satelliet, zijn an
tennes met een middellijn van 15 tot 3 meter no
dig. Een televisiesatelliet werkt met veel sterkere
zenders: een zendvermogen van 100 tot 500 Watt
is voor deze kunstmanen normaal. Voor de ont
vangst van een signaal van een televisiesatelliet is
dan een schotelvormige antenne met een middel
lijn van 70 tot 90 centimeter nodig. Dit verschil is
van meer dan marginale betekenis. Het betekent
namelijk dat de ontvangstapparatuur relatief een
voudig en goedkoop kan worden uitgevoerd, zo
dat de ontvangst van satelliettelevisie binnen het
bereik van het individu komt. Erg belangrijk is
overigens dat voor de bedekking van een groot
land een satelliet met een sterkere zender nodig is
dan voor de bedekking van een klein land. Zo zal
een land als Luxemburg of Nederland kunnen
volstaan met een zender met een vermogen van 50
Watt. Satellieten met zo’n zendvermogen zijn nu
reeds beschikbaar, ze kunnen op bestelling door
een aantal bedrijven (zoals Hughes Aircraft Company) worden geleverd. Deze satellieten zijn rela
tief goedkoop. Voor Duitsland en Frankrijk moet
men rekenen op een zendvermogen per kanaal van
260 Watt. Satellieten met een dergelijk zendver
mogen bestaan nu nog niet, maar zijn technisch
binnen enkele jaren realiseerbaar. Het gewicht (en
daarmee de kosten) van een satelliet stijgt snel met
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het groter worden van het zendvermogen. De
grootte van het zendvermogen bepaalt de grootte
van de spill-over (zie hoofdstuk 7). De mogelijke
bedreiging van RTL moet dan ook steeds in dit
licht worden gezien. Voorde duidelijkheid wordt
nog opgemerkt dat een zeer groot land, zoals de
Sovjet-Unie, niet met één satelliet bestreken kan
worden. De Sovjet-Unie is verdeeld in een groot
aantal gebieden, die elk vijf satellietkanalen toe
gewezen hebben gekregen.
KOSTEN

Bij het begrip ruimtevaart denken velen automa
tisch aan hoge kosten. Een kunstmaan is uitge
drukt in guldens zeker geen goedkoop object. Een
normale prijs voor een kunstmaan is enkele hon-

De ontwikkeling van de technologie heeft steeds kleinere ont
vangstantennes mogelijk gemaakt. Het Amerikaanse leger
gebruikt deze mobiele ontvangststations, die binnen 20 minu
ten gebruiksklaar zijn, om overal ter wereld via satellieten
contact te leggen met de legerleiding.

derden miljoenen guldens. Om zo’n kunstmaan in
een baan om de aarde te krijgen is een raket of een
Space Shuttle voor de lancering nodig. De prijs
voor zo’n lancering bedraagt enkele tientallen mil
joenen guldens. Eén televisiesatelliet kan echter
worden gebruikt om vijf televisieprogramma’s uit
te zenden. Als we de kosten per televisie
programma bekijken, en we gaan uit van 300
miljoen gulden voor de satelliet en 50 miljoen
gulden voor de lancering, dan resulteert 350 ge
deeld door 5 is 70 miljoen gulden per kanaal. Een
satelliet kan 5 tot 10 jaar meegaan, de kosten per
kanaal en per jaar bedragen daarom niet meer dan
14 tot 7 miljoen gulden. In deze berekening gin
gen we uit van een satellietprijs van 300 miljoen
gulden. Voor een nieuw te ontwikkelen satelliet is
dat bedrag reëel. Als de televisiesatelliet echter
eenmaal is ontwikkeld kan er voor een fractie van

De eerste echte televisiesatelliet, de Japanse BSE (Broadcast
Satellite Experiment). Deze satelliet werd gebouwd door het
Amerikaanse bedrijf General Electric, onder een contract van
het Japanse bedrijf Toshiba, dat de opdracht van het Japanse
ruimtevaartagentschap NASDA kreeg.

dat bedrag in serieproduktie een soortgelijke
kunstmaan worden geleverd. In een voorstel voor
de bouw van een Nederlandse televisiesatelliet,
gepubliceerd door Hollandse Signaal Apparaten
(met bijdragen van Fokker, Philips en de T.H. in
Eindhoven) wordt geschat dat de kostprijs voor
een televisiesatelliet ƒ 84.000,- per kg is. Voor
een televisiesatelliet van 800 kg betekent dit een
prijs van 67 miljoen gulden. Van dat bedrag is
ongeveer 70% of 47 miljoen gulden nodig voor de
ontwikkelingskosten en 30% of 20 miljoen gulden
69

miljoen DM als de satelliet tien jaar meegaat (en
dat is de bedoeling). Het essentiële gegeven is
natuurlijk hoe deze kosten zich verhouden tot de
kosten van een zenderpark op de begane grond.
Volgens het Duitse rapport zijn de kosten voor
televisie-uitzendingen via satellieten minder dan
10% van de kosten die thans worden gemaakt voor
het aardse zenderpark. We moeten hierbij echter
wel bedenken dat West-Duitsland een uitgestrekt
en op veel plaatsen bergachtig land is. Het Duitse
landnet bestaat uit 1200 zenders en steunzenders.
Het Nederlandse zenderpark is veel minder uitge
breid dan het Duitse, daarom ontbreekt bij ons het
harde economische argument vóór de invoering
van satelliettelevisie. In het algemeen kunnen we
zeggen dat de kostenbesparing door het invoeren
van satelliettelevisie groter is naarmate een land
groter en geaccidenteerder is. In landen waarin
een zenderpark nu nog ontbreekt, zoals in de
meeste ontwikkelingslanden, is satelliettelevisie
sneller in te voeren dan een landnet en bovendien
goedkoper.
MEER KANALEN

Antennes vc'oorsatellietontvangst zijn al te koop: een folder van
Philips.

voor de produktiekosten. De PTT heeft een kostenprognose van 83 miljoen gulden voor een televisiesatelliet gemaakt.

Buiten de kosten voor de satelliet en de lancering
zijn er kosten voor het grondstation. De PTT heeft
becijferd dat dit grondstation 10 miljoen gulden
gaat kosten. Het grondstation is nodig om de satel
liet te voeden met programma’s. (In technische
termen heet dit de uplink naar de satelliet.) Bij al
deze bedragen komen natuurlijk de kosten voor
het gebruik: het personeel in het grondstation.
In West-Duitsland zijn de plannen vooreen televisiesatelliet heel gedetailleerd uitgewerkt (in het
volgende hoofdstuk komen we hier op terug). In
deze Duitse studie worden de kosten van één satellietkanaal per jaar becijferd op 10 tot 14 miljoen
DM als de satelliet vijf jaar meegaat en op 5 tot 7
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Een ander, zeer belangrijk, argument dat pleit
voor de invoering van satelliettelevisie, vormt het
aantal kanalen. De meeste Westeuropese landen
hebben de mogelijkheid om drie of vier televisie
kanalen te gebruiken. Nederland bijvoorbeeld,
heeft de technische mogelijkheid om een derde net
in te voeren, maar dan is de koek op. Duitsland
heeft nu al het maximum bereikt: met de twee
nationale televisieprogramma’s (Duitsland 1 en 2)
en een regionaal programma (Duitsland 3) is ieder
beschikbaar kanaal gevuld. Satelliettelevisie biedt
in principe ieder land de mogelijkheid om vijf
extra kanalen in gebruik te nemen. Het is natuur
lijk zeer de vraag of het geld en de mankracht
beschikbaar zijn om deze extra programma’s te
maken en het is ook de vraag of er behoefte is aan
zoveel extra kanalen. Van de andere kant zal de
behoefte aan televisiekanalen in de toekomst ze
ker niet kleiner worden. Er zullen nieuwe moge
lijkheden komen (zoals pay-tv) die ook tv-kanalen
vergen. De satelliettelevisie kan zorgen dat die
mogelijkheden in de toekomst realiseerbaar zijn.
Het is verder mogelijk om het bestaande landnet
vrij te maken voor regionale uitzendingen door de

Satellietontvangst in een privé-huis.

INQQQH UNIT

invoering van satelliettelevisie. Het argument dat
er extra kanalen beschikbaar komen spreekt niet
ieder land even sterk aan. Engeland heeft bijvoor
beeld de mogelijkheid om met uitzendingen op het
land het aantal kanalen uit te breiden tot zes. Dit is
de voornaamste reden waarom Engeland zich
weinig enthousiast betoont over de invoering van
satelliettelevisie en waarom men in prognoses
vaak ziet dat Engeland in deze eeuw geen satelliet
televisie zal introduceren.

VOOR- EN NADELEN

Kosten en aantal kanalen zijn beide pluspunten in
het voordeel van televisiesatellieten. Er zijn ook
nadelen aan televisiesatellieten verbonden. Een
overzicht van voor- en nadelen levert het volgende
beeld.

VOORDELEN

1. Bijna altijd is satelliettelevisie goedkoper dan
ontvangst via een landnet. In grote en bergach
tige landen kan het prijsverschil gigantisch zijn
in het voordeel van de satelliet.
2. De satelliet biedt ieder land een aantal kanalen
extra aan. Het bestaande landnet kan, met in
voering van satelliettelevisie, worden vrijge
maakt voor regionale uitzendingen.
3. De invoering van satelliettelevisie zal in het
algemeen een kwaliteitsverbetering voor de
televisie-ontvangst inhouden. In dit verband is
overwogen om de invoering van satelliettele
visie te koppelen aan de introductie van een
groter aantal beeldlijnen en aan de introductie
van grootbeeldtelevisie of cinemascopetelevisie (een beeld dat in plaats van een 3 : 4
een 3 : 8 verhouding voor hoogte tot breedte
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heeft). De plannen voorde invoering van satelliettelevisie zijn echter zo ver gevorderd dat het
niet meer waarschijnlijk is dat deze ontwikke
ling nog wordt meegenomen bij de constructie
van televisiesatellieten, hoewel dat bij bijvoor
beeld L-Sat (hoofdstuk 6) nog wel mogelijk
zou zijn.
4. Satelliettelevisie bereikt ook de uithoeken van
een land. Zelfs in Westeuropese landen kun
nen nationale televisieuitzendingen niet in het
hele land worden ontvangen. De satelliet
maakt een bedekking van 100% mogelijk.
5. De satelliet biedt landen waar nog geen landnet
bestaat, de mogelijkheid om snel en goedkoop
uitzendmogelijkheden te realiseren.
6. De satelliet biedt groepen landen de mogelijk
heid om samen bepaalde uitzendingen te ver
zorgen. De Scandinavische landen hebben
voor dit doel een aantal kanalen en een ge
meenschappelijk ontvangstgebied gezamenlijk
gereserveerd. Op den duur zijn Europese uit
zendingen met facultatieve ondertiteling (via
teletekst) of met een gesproken commentaar
naar keuze in een moderne taal mogelijk.
7. Omdat satellietprogramma's grenzen over
schrijden zal in veel gevallen de keuze van de
consument met betrekking tot het aantal te
ontvangen zenders groter worden. Deze zoge
naamde spill-over komt terug bij de nadelen en
zal ook in hoofdstuk 7 nog uitvoerig worden
besproken.

nadelen

1. Het grensoverschrijdende karakter brengt poli

tieke problemen (opdringen of doorgeven van
ongewenste informatie) en auteursrechtelijke
problemen (zie hoofdstuk 7) met zich mee.
2. De satellietuitzendingen kunnen alleen worden
ontvangen als de consument nieuwe antennes
installeert. Het ontbreken van een infrastruc
tuur voor satellietontvangst verhindert een
snelle invoering. We komen op dit aspect nog
terug.
3. De ontvangst van signalen is bij televisiesatellieten meer gevoelig voor weersomstandighe
den dan bij conventionele landontvangst.
SCHOTELTJES OP HET DAK

Het aantal voordelen is niet alleen numeriek, maar
ook kwalitatief in de meerderheid. De problemen
rond de spill-over zijn oplosbaar. Het politieke
probleem is (formeel) al opgelost door de bepaling
dat een land alléén programma’s naar het eigen
grondgebied mag uitzenden. Het auteursrechte
lijke probleem is bespreekbaar en kan gelijk met
het soortgelijke probleem dat speelt bij de kabel
televisie (zie hoofdstuk 7) worden geregeld. De
infrastructuur voor de ontvangst van satelliettelevisie zal er komen en wel sneller naarmate de
benodigde apparatuur goedkoper is.

Voor de ontvangst van televisieprogramma’s van
een satelliet heeft de consument een schotelvor
mige antenne met een middelllijn van 70 tot 90
centimeter nodig. Het microgolfsignaal dat hij zo
opvangt kan in de gangbare (coaxiale) kabels niet
zonder veel verlies worden getransporteerd.
Daarom wordt het ontvangen signaal meteen bij de
antenne omgevormd en versterkt. Het oorspronke
lijke 12 GHz-signaal gaat vervolgens als een 1
GHz-signaal van de ontvanger naar het televisie
toestel. Het transport van dit signaal van 1 GHz
kan wel zonder veel verlies plaatsvinden. In de
woning moet dit signaal vervolgens nog geschikt
worden gemaakt voor het televisietoestel. Hier
voor is nog een kastje in huis nodig.

De 90 cm antenne van Philips, deze antenne is geschikt voor
individuele satellietelevisie-ontvangst.
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De kosten voor de schotelvormige antenne en de
omvormers bij de antenne en in huis zijn heel
moeilijk te schatten. Zeker is dat de prijs sterk
daalt naarmate het aantal te maken exemplaren
groter is. Philips verwacht dat bij een werkelijke
serieproduktie (dan spreken we over minstens een
half miljoen exemplaren) de prijs rond de ƒ 1000,zou kunnen liggen. Die prijs is nog exclusief in
stal latiekosten. Als u nü zo’n antenne met toebe
horen bestelt (ze zijn verkrijgbaar!) zou u waar
schijnlijk enkele tienduizenden guldens moeten
betalen.

Philips is niet het enige bedrijf dat antennes voor
satellietontvangst wil gaan produceren. In Frank
rijk bijvoorbeeld hebben drie bedrijven prototypes
voor dit soort antennes vervaardigd. Een alge
mene prognose voor de prijs is: bij serieproduktie
1,5 keer de prijs van een zwartwit-televisietoestel.

De antenne met een middellijn van drie meter die Philips
gebruikte voor proeven met de ATS-6 in het Indiase SITEexperiment.

KABELTELEVISIE

In Nederland zijn thans bijna drie miljoen wonin
gen aangesloten op een kabelnet. Het zal duidelijk
zijn dat mensen die nu hun televisieprogramma’s
via een kabelnet ontvangen, dat ook blijven doen
als satelliettelevisie wordt ingevoerd. De exploi
tant van het kabelnet zal moeten zorgen dat hij de
benodigde apparatuur installeert om ook de satelliettelevisieprogramma's te kunnen ontvangen.
Als hij een kwaliteit wil krijgen die vergelijkbaar is
met die van individuele ontvangst, heeft hij voor
zijn kabelnet een even grote schotel nodig als de
individuele consument. Meestal zal hij streven
naar een hogere kwaliteit en dus naar een grotere
diameter: van 1,2 tot 2 meter. Het aardige is echter
dat een grotere antenne direct een betere beeld
kwaliteit betekent en bovendien dat een grotere
antenne de ontvangst van verder weg gelegen satellietbundels mogelijk maakt. Met een grote an
tenne kunnen we dus zelf zorgen dat de onbe
doelde spill-over groter wordt.
In een voordracht, gehouden op de studiedag
Omroepsatellietontvangst van de Koninklijke
Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV) op 14 no
vember 1979 in Antwerpen, werkte de heer J.
Wille dit thema verder uit. Hij had berekend dat
een ontvangstantenne met een middellijn van 1,8
meter een winst van 6 dB op het signaal geeft ten
opzichte van een antenne van 90 cm, die voor
individuele ontvangst wordt gebruikt. Bij een
klein kabelnet zal het net zelf geen noemenswaardige ruisbijdrage leveren aan het beeldsignaal, bij
grotere netten (en dat is vaak het geval, zowel in
België als in Nederland zijn er veel netten met
meer dan 50.000 abonnees) is de extra ruis niet
verwaarloosbaar. De winst van 6 dB is dan nood
zakelijk om de extra ruis te compenseren. De heer
Wille had uitgerekend welke ontvangstantenne er
nodig zou zijn voor een kabelnet dat goede beel
den van de satellieten van een aantal landen wilde
distribueren. Hij kwam, voor Brussel als opvangpunt, tot de volgende conclusie: satelliet van
Engeland in Brussel een 2,2 meter antenne voor
ontvangst op een kabelnet, voor Frankrijk 1,7
meter, voor België zelf 1,3 meter, voor Luxem
burg 1,8 meter, voor West-Duitsland 1,5 meter,
voor Denemarken 1,9 meter, voor Zwitserland
3,5 meter en voor Spanje 5,8 meter.
We moeten hierbij bedenken dat grotere antennes
voor kabelnetten heel wel realiseerbaar zijn. In de
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Verenigde Staten, waar deze antennes nu al volop
worden gebruikt voor de pay-tv, zijn de prijzen
voor een antenne van 4,5 meter nu ƒ 40.000,-,
voor een antenne van 6 meter ƒ 60.000,- en voor
een antenne van 10 meter ƒ 100.000,-.
We moeten bovendien bedenken dat een grotere
antenne altijd een beter signaal betekent.
Wille concludeerde in zijn toespraak dat exploi
tanten van kabelnetten altijd moeten zorgen voor
een signaal dal 6 tot 10 dB beter is dan het indivi
duele signaal, maar dat, omdat dat mogelijk is,
satellietomroep een nieuwe mogelijkheid zal zijn
die ten goede zal komen aan kabelnetten. Deze
nieuwe mogelijkheid zal het buitenlandse
programma-aanbod vergroten zonder dat dit ten
koste gaat van de beeldkwaliteit.
De exploitant van kabeltelevisie zal extra moeten
investeren als hij satellietsignalen wil ontvangen.
De extra kosten zijn echter relatief laag, zeker als
het een kabelnet met vele abonnees betreft. Het
grote voordeel van kabeltelevisie is echter dat de
abonnees geen extra kosten hoeven te maken: zij
hebben immers geen schotel op het dak nodig,
hoewel de extra investeringen wel over de abon
nees doorberekend zullen worden. Dit alles bete
kent dat de satelliettelevisie geen concurrent is van

In huis is een klein kastje nodig dat het satellietsignaal moet
omvormen tot een signaal dat door de televisie verwerkt kan
worden.
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net nu al rekening te houden met de komst van
satelliettelevisie. De satelliettelevisie zal ervoor
zorgen dat we in Nederland enkele tientallen pro
gramma’s (op die prognose komen we terug) kun
nen ontvangen. De oudere kabelnetten in ons land
kunnen slechts zes televisieprogramma’s gelijktij
dig doorgeven. In andere plaatsen zijn er kabelnet
ten met een capaciteit van twaalf kanalen in ge
bruik, terwijl de nieuwste netten meestal tot acht
tien programma’s gaan. Het is aan te bevelen de
achttien programma’s bij aanleg van nieuwe ka
belnetten en de modernisering van oude netten, als
een minimum te zien.

q’

o «

De antenne voor satellietontvangst moet zeer stabiel worden
gemonteerd. De hoek die de antenne maakt met de horizon
moet instelbaar zijn (pijl). Deze hoek wordt bepaald door de
geografische positie op aarde.

de kabeltelevisie, doch juist een plezierige aanvul
ling op de kabeltelevisie levert. De komst van de
televisiesatelliet zal daarom een sterk argument
worden vóór kabeltelevisie, ook in minder dicht
bewoonde gebieden. In Nederland staan 700.000
woningen alleen, in Duitsland 5 a 6 miljoen. Deze
alleenstaande woningen zullen op den duur een
schotel op het dak krijgen, de andere woningen
zullen op een kabelnet worden aangesloten. Op
het ogenblik bedragen de aansluitkosten in Neder
land op een kabelnet ƒ 500,- tot ƒ 1.000,- per
woning (afhankelijk van de bebouwingsdichtheid). Als concreet voorbeeld moge de gemeente
Rhoon dienen. Volgens een opgave van de bur
gemeester van Rhoon bedragen de totale kosten
voor CAI-aanleg in Rhoon ƒ 2.050.000,-, het
geen neerkomt op ƒ 821,- per aansluiting in het
rendabele gebied en op ƒ 2.374,- per aansluiting
in het onrendabele gebied. Een besparing van
ruim ƒ 1.000,- per woning aan schoteltjes plus
randapparatuur en installatiekosten rechtvaardigt
daarom in de nabije toekomst ook in dun be
bouwde gebieden de aanleg van kabelnetten.
Het is verstandig om bij de aanleg van een kabel-

WARC 77 IN GENÈVE

Op zondagmorgen 13 februari 1977 om twee uur
werd de World Administrative Radio Conference
(WARC) 1977 gesloten. Deze conferentie, geor
ganiseerd door de Internationale Telecommunica
tie Unie (ITU), een organisatie van de Verenigde
Naties, had zich van 10 januari tot 13 februari
1977 beziggehouden met de verdeling van fre
quenties (kanalen) voor uitzendingen vanuit satel
lieten. De conferentie mag als zeer succesvol
worden bestempeld. Voor twee van de drie re
gio’s, die er in de wereld op het gebied van de
telecommunicatie worden onderscheiden, werd er
overeenstemming bereikt. Regio 1 omvat Europa,
Afrika, Rusland en Mongolië, Regio 2 Noord- en
Zuid-Amerika en Regio 3 Azië en de Stille
Oceaan. De bereikte overeenstemming betrof de
Regio’s 1 en 3. Voor Regio 2 werd, onder de druk
van de Verenigde Staten, besloten een beslissing
uit te stellen tot 1982.

De ruim 600 afgevaardigden uit 111 landen waren
het vóór de verdeling eens geworden over twee
belangrijke uitgangspunten:
1. Televisiesatellieten zouden alléén voor een na
tionale bedekking mogen zorgen, dat wil zeg
gen dat uitzendingen gericht moeten zijn op het
eigen grondgebied en dat grensoverschrijding
(spill-over) in principe niet toegestaan is.
2. De televisiesatellieten moeten individuele ont
vangst mogelijk maken, dat wil zeggen dat een
door een televisiesatelliet uitgezonden pro
gramma met een schotelantenne van 70 tot 90
cm binnen vastgestelde kwaliteitsnormen, aan
de rand van de bundel te ontvangen moet zijn.
Het probleem van de spill-over bestaat echter niet
75
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Conferenties om telecommunicatieproblemen internationaal
op te lossen worden al lang georganiseerd. Op de foto de
afgevaardigden op de eerste Telegraafconferentie (Parijs
1865) waar onder meer het morse-alfabet voor de telegrafie
werd ingevoerd.

alleen in theorie. De bundel die een satelliet uit
zendt, heeft op de aarde de vorm van een ellips.
Het eigen land ligt helemaal binnen die ellips.
Omdat de grenzen van een land nooit de vorm van
die ellips hebben, ontstaat er al binnen de hoge
kwaliteitsnormen een spill-over. De spill-over
wordt vergroot door genoegen te nemen met een
lagere kwaliteit of door de geringere signaal
sterkte te compenseren door een grotere antenne te
gebruiken, waardoor een goede kwaliteit buiten
het bedoelde bedekkingsgebied (de footprint)
wordt verkregen.

Op de conferentie in Genève hebben een aantal
landen al besloten om eikaars spill-over te accep
teren. Zo kregen West-Duitsland, Oostenrijk en
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Zwitserland elk vijf kanalen toegewezen, doch
met de afspraak eikaars spill-over te accepteren.
Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden
kregen elk drie kanalen met een nationale bedek
king en samen nog acht kanalen in een gemeen
schappelijke footprint, een Scandinavische be
dekking. Gemakshalve wordt er steeds gesproken
over kanalen. We moeten hierbij wel bedenken
dat één kanaal gebruikt kan worden voor één
kleurentelevisie-uitzending óf voor acht verschil
lende radioprogramma's.
In Genève is vastgesteld in welke positie in de
geostationaire baan ieder land zijn satellieten kan
brengen. In hoofdstuk 1 is uitgelegd dat de geosta
tionaire baan cirkelvormig op 36.000 km boven de
evenaar is. Omdat de satellieten in de geostatio
naire baan stil lijken te hangen ten opzichte van de
aarde, kunnen we de positie aangeven door te
zeggen waar de satellieten zich boven de evenaar
bevinden. Nederland heeft de positie 19° Wester
lengte gekregen. Dezelfde satellietpositie werd
toebedeeld aan: Oostenrijk, België, West-

Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Zwit
serland. De groepering van deze landen is niet
toevallig. Nederland en België wilden op basis
van het Cultureel Accoord bewust dezelfde posi
tie. Om dezelfde reden wilden België-Frans en
Frankrijk dezelfde positie. Zwitserland wilde ook
de Franstalige programma’s ontvangen, enz. Zo
ontstond een groep van acht landen die in feite
eikaars spill-over ook als voordeel ervoeren’ In
principe kunnen we de programma’s die satellie
ten van deze landen uitzenden, met één antenne,
die vast is opgesteld, ontvangen. In de praktijk
zullen er enkele technische problemen opgelost
moeten worden, zoals het verschil in tv-systeem
(Secam en Pal) en het feit dat er twee soorten
overdracht.sgolven (technisch heet dat twee polarisatierichtingen) worden gebruikt. Als we pro
gramma's van Engelse satellieten willen opvan
gen hebben we antennes nodig, gericht op de
satellietpositie 31° Westerlengte. Engeland kreeg
die positie toegewezen samen met Ierland, Span
je, de Canarische Eilanden,Usland en Portugal.
Interessant is dat enkele kleine staten ook elk vijf
kanalen toegewezen kregen, doch in een afwij
kende positie, zodat spill-over-ontvangst wordt
bemoeilijkt. We doelen hier op Andorra, Liech
tenstein, Monaco, het Vaticaan en San Marino,
die op 37° Westerlengte satellieten mogen instal
leren. De Scandinavische landen kregen voor hun
nationale en voor hun gemeenschappelijke uitzen
dingen de positie 5° Oosterlengte toegewezen. Op
diezelfde positie zit ook Griekenland met vijf ka
nalen. De Oosteuropese landen, Bulgarije,
Oost-Duitsland, Hongarije, Polen, Roemenië en
Tjecho-Slowakije, delen de 1° Westerlengte posi
tie, terwijl Rusland is opgedeeld in een groot aan
tal gebieden die met satellieten van 23 tot 140°
Oosterlengte worden bestreken. Joego-Slavië
kreeg de positie 7° Westerlengte.

In Genève werd op de WARC 77 afgesproken dat
de 12 GHz-band, die nog niet verzadigd is, gere
serveerd zou worden voorde satelliettelevisie. De
12 GHz (3 cm golflengte) maakt, technisch, com
pacte en lichtgewicht zenders mogelijk. Op de
begane grond is deze frequentie niet praktisch,
omdat er te veel steunzenders nodig zouden zijn.
De gereserveerde uitzendband is precieser gedefiniëerd: 11,7 tot 12,5 GHz voor Regio 1, 11,7 tot
12,2 GHz voor de Regio’s 2 en 3. Voor de uplink,
de voeding van programma's aan de satelliet,
werd op de WARC in het najaar van 1979 afge-

sproken een frequentie van 19 GHz te gebruiken.
Een samenvatting van de afspraken, gemaakt op
de WARC voor planning van satelliettelevisie in
1977, werd gepubliceerd in de Staatscourant van
woensdag 16 februari 1977(nr. 33). Merkwaardig
genoeg heeft deze publicatie indertijd tot weinig
reactie geleid. Het complete verslag van de confe
rentie omvat vijf delen (meer dan 1600 pagina's)
en werd gepubliceerd door de ITU in Genève.
ANTEN NE-OVER WEGINGEN

Er is al gewezen op de grootte en de kosten van een
antenne voor ontvangst van televisiesatellieten.
Philips heeft geëxperimenteerd met antennes die
voor dit doel gebruikt kunnen worden met enkele
kunstmanen, die als voorlopers van de echte televisiesatelliet beschouwd kunnen worden, de
ATS-6 (daarbij werden in 1974 tot 1976 zeven
ontvangststations in de Verenigde Staten beproefd
en in 1975 en 1976 vijf ontvangststations in het al
besproken SITE experiment in India) en de CTS of
Hermes, waarbij zes antennes voor 12 GHz ont
vangst in Canada werden geplaatst. Voorde eerste
echte televisiesatelliet, de Japanse BSE, leverde
Philips zes ontvangstantennes, die thans in Japan
worden beproefd.

Bij het installeren van een antenne voor satellietontvangst zijn twee zaken van veel belang. Ten
eerste moet de antenne een vrij uitzicht hebben op
de satelliet. Er mogen geen gebouwen staan tussen
de antenne en de satelliet. Omdat de satelliet een
vaste positie heeft ten opzichte van de aarde, kun
nen we precies uitrekenen onder welke hoek met
de horizon de schotel geplaatst moet zijn. Deze
hoek is voor het zuiden van ons land groter dan
voor het noorden (naarmate men zuidelijker komt
moet men meer omhoog kijken). Gemiddeld is
deze hoek ongeveer 25°. Dit wil zeggen dat een
antenne, geplaatst onder die hoek met de horizon,
een vrij uitzicht moet hebben. In dicht bebouwde
gebieden kan dit problemen opleveren (bijvoor
beeld voor een huis ten noorden van een flat, de
antennes kijken ongeveer in zuidelijke richting).
In het algemeen zal er echter juist in die gebieden
al kabeltelevisie bestaan. De keuze van de positie
van de televisiesatellieten in de geostationaire
baan is vaak afhankelijk van de hieruit resulte
rende hoek die de antenne op de grond met de
horizon maakt. Voor Stockholm zou een baanpo77

sitie van 31° West op de grond een hoek met de
horizon van 10°50' opleveren, een positie van 19°
West zou 15°29' opleveren en 5° Oost 21°35'.
Vanwege die grotere hoek is voor de laatstge
noemde satellietpositie gekozen. Een tweede punt
is de stabiliteit van de antenne. De satelliet moet,
volgens de afspraken in Genève, zo stabiel zijn,
dat de bundel die wordt uitgezonden, niet meer
dan 0,1° gaat zwaaien over het land. Het richten
van de antenne van 90 cm op de satelliet is erg
kritisch, daarom moet de antenne erg stabiel wor
den gemonteerd. Harde windstoten kunnen de
ontvangst via onvoldoende stabiel gemonteerde
antennes ernstig belemmeren.

Bij de definitie van het gebied waar satellieten
ontvangen kunnen worden, is uitgegaan van een
storingsvrije ontvangst gedurende 99% van de tijd
in ongunstige weersomstandigheden. Het weer
heeft namelijk een grote invloed op de ontvangst

De bundel die een satelliet, gericht op Nederland, uitzendt. De
verschillende lijnen geven verschillende signaalsterktes aan.
De signaalsterkte in het centrum is -98,1 dB W/m2, de eerste
ellips geeft een verzwakking van —1 dB, de tweede van —2
dB, de derde —3 dB (het —3 dB bundelgebied). Deze ellips is
vet gedrukt. Volgende verzwakkingen zijn -4 dB, —5 dB, -7
dB, — 12 dB, -17 dB en -22 dB. Het -3 dB-bundelgebied
omvat al heel België en Luxemburg. Voor een ongestoorde
ontvangst buiten het —3 dB-bundelgebied zijn antennes met
een middellijn van meer dan 90 cm nodig.

Voor de ontvangst van signalen, uitgezonden door satellieten,
zijn vaak gigantische antennes nodig. De grootte van de be
nodigde antenne is afhankelijk van de sterkte van het ontvan
gen signaal. Deze signaalsterkte is op haar beurt afhankelijk
van de sterkte van het uitgezonden signaal en van de afstand
waarover het signaal moet reizen. Deze antenne van 1,5 x 1,5
meter werd ontwikkeld door dr. V. Vokurka van de Technische
Hogeschool in Eindhoven. Met deze antenne kan een Neder
landse televisiesatelliet in een kabelnet met 50.000 aansluitin
gen een goede ontvangst garanderen. De antenne werd in
december 1979 voltooid en staat op het dak van het
E-hooggebouw van de TH

van signalen van satelliettelevisie, omdat de afme
tingen van sneeuwvlokken en regendruppels niet
meer verwaarloosbaar zijn ten opzichte van de
gebruikte golflengte. Overigens is de weersin
vloed bij de 12 GHz-ontvangst nog volop in stu
die. Een van de redenen dat beschouwingen over
het effect van de spill-over onderling verschillen
vertonen is, dat er niet steeds eenzelfde klimaat
model ter berekening van de weerssituatie wordt
gebruikt. De ervaring die Philips heeft opgedaan
in Japan en Canada wijst uit dat er gedurende l%
van de tijd variaties van meer dan 3 dB optreden en
verder dat sneeuw op de antenne een extra verlies
van 2 dB geeft. De conclusie van Philips is echter
desondanks dat satelliettelevisie technisch haal
baar is.
Nog een detaillering over de bundel die de satelliet
uitzendt: net als bij een zaklamp die een vel papier
beschijnt, is deze bundel ellipsvormig en in het
centrum sterker dan aan de rand. Bij de satellieten
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De kwaliteit van het televisiebeeld nam sterk toe toen het
aantal lijnen van 30 (linkerhelft van het beeld) werd verhoogd
naar 625 (rechterhelft). De invoering van satelliettelevisie zou
gebruikt kunnen worden om opnieuw een kwahteitsvergroting
door te voeren.

is bepaald dat de signaalsterkte aan de rand 70% is
van de signaalsterkte in het centrum. In technische
termen noemt men deze afname van de signaal
sterkte een verzwakking van 3 dB ofwel: de om
trek van de ellips is de —3 dB-lijn. Het gebied dat
door de —3 dB-lijn wordt omsloten noemt men het
— 3 dB-bundelgebied. Binnen dat gebied ligt het
bedekkingsgebied, dat is het gebied waarbinnen
gedurende 99% van de tijd in ongunstige omstan
digheden een storingsvrije ontvangst mogelijk is.
Het bedekkingsgebied omsluit een zeshoek (het
verzorgingsgebied) die zo krap mogelijk het
grondgebied van een land of een groep landen
omsluit. De minimum grootte van een bedek
kingsgebied is om technische redenen een bundel
van 0,6° (dat is in West-Europa 450 tot 600 km op
de grond). Om die reden zullen kleine landen,
zoals Luxemburg, België en Nederland, altijd een

forse spill-over hebben: hun grondgebied is veel
kleiner dan het minimale bedekkingsgebied.

De stabiliteit die vereist is bij de montage van
ontvangstantennes laat al zien dat mobiele ont
vangst voorlopig erg moeilijk is. Dit betekent te
vens dat het heel moeilijk zal zijn om voor
radioprogramma's over te schakelen op distributie
via satellieten. De radio-ontvangst is immers sterk
gericht op mobiele ontvangst: draagbare radio’s
en autoradio’s. Of ziet u zich al rijden in auto’s
met schoteltjes op het dak, die voortdurend bewe
gen, zodat ze op de satelliet gericht blijven? Over
igens is er ook hier al een lichtpuntje. De European Broadcasting Union (EBU) en de European
Space Agency (ESA) hebben aangetoond dat sa
tellieten wel degelijk gebruikt kunnen worden
voor radio-uitzendingen, waarbij de ontvangst
niet geschiedt met een schotelvormige antenne,
doch met een staafvormige (dipool) antenne. Bij
een van de experimenten werd een satelliet nage
bootst met een zender op de Eiffeltoren in Parijs.
De zender was schuin naar beneden (onder een
hoek van 30° met de horizon) gericht. In de omge
ving van de Eiffeltoren werd de signaalsterkte
gemeten en de ontvangstkwaliteit geregistreerd.
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De ontvangst geschiedde met een dipoolantenne
op het dak van de meetauto. Het experiment
maakte gebruik van frequenties in de buurt van 1
GHz. De proef toonde duidelijk aan dat satellieten
op die frequentie gebruikt kunnen worden voor
directe radio-uitzendingen en dat ontvangst met
antennes op auto's mogelijk is. Het onderzoek
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wees ook uit dat het zendervermogen aan boord
van de satelliet groter moet zijn naarmate wordt
uitgezonden naar een verder van de evenaar afge
legen land. Voor uitzendingen gericht op de even
aar is 80 Watt zendvermogen voldoende, voor
Nederland (52° Noorderbreedte) is 400 Watt ver
eist.

6.

Plannen voor televisiesatellieten

In feite is er geen scherpe grens te trekken tussen
communicatiesatellieten die wel en die niet televi
siespelliet genoemd mogen worden. Een kort his
torisch overzicht zal dit duidelijk maken.
De geschiedenis van de communicatie via satellie
ten begint op 18 december 1958 met de twaalf
dagen durende proef met de Score. Deze 65 kg
wegende satelliet gebruikte een zender met een
vermogen van 8 Watt om geluids- en dataverbindingen tot stand te brengen. In hoofdstuk 1 zagen
we hoe de Score werd opgevolg door steeds meer
geavanceerde telecommunicatie-satellieten. Het
begin van het tijdperk van de televisie-satellieten
kunnen we stellen op 30 mei 1974, omdat toen de
experimentele ATS-6 beschikbaar kwam. Deze
1360 kg wegende satelliet, gelanceerd met de mi
litaire Titan-III-C-raket, had 27 experimenten,
waaronder drie voor televisie-uitzendingen, aan
boord.
Het meest opmerkelijke feit aan de ATS-6 was de
parapluvormige antenne (middellijn 9 meter), die
in de ruimte werd opengeklapt. Deze grote anten
ne, gecombineerd met een richtnauwkeurigheid
van 0,1° (voorheen was 0,5° haalbaar) maakte
ontvangst van televisiebeelden met een drie meter
grote antenne mogelijk. De ATS-6 werd gebruikt
voor een groot aantal experimenten, zoals teleconferenties en contacten tussen ziekenhuizen en pa
tiënten in afgelegen gebieden. Het bekendste ex
periment dat met de ATS-6 werd uitgevoerd was
SITE. In het SITE-project werden educatieve en
instructieve televisieuitzendingen met behulp van
de ATS-6 uitgezonden naar 2400 dorpen in India.
In deze dorpen stonden antennes met een middel
lijn van drie meter opgesteld, deze apparatuur
maakten ontvangst in een dorp (communityreception) mogelijk. In het kader van een samen
werkingsovereenkomst tussen het NIVR en de
Indiase ruimtevaartorganisatie ISRO zijn bij het
SITE-programma ook een aantal Philips ont
vangststations uitgeprobeerd. Hoewel er in het ge
val van de ATS-6 nog niet direct sprake is van in
dividuele ontvangst, was er een wezenlijke voor
uitgang ten opzichte van alle vroegere communi-

catiesatellieten. Alle voorgangers van de ATS-6
konden verbindingen maken tussen twee punten.
Zo kan bijvoorbeeld een televisieprogramma via
een satelliet worden doorgegeven van het ene con
tinent naar het andere. De ATS-6 zorgde ervoor
dat het programma, dat vanuit één punt naar de
satelliet werd gevoerd, in tienduizenden punten
ontvangen kon worden. Bij de ATS-6 waren nog
antennes van drie meter nodig, de kosten van zo’n
antenne bedroegen in 1973 $ 3700,-.
In januari 1976 werd een nieuwe stap op weg naar
realisatie van televisiesatellieten gezet met de lan
cering van de Canadees-Amerikaanse kunstmaan
CTS. De CTS zette de experimenten, begonnen
met de Anik’s, voort. Met de Anik’s waren op een
frequentie van 4 GHz al televisiebeelden naar uit
hoeken van'Canada gebracht. Voor de ontvangst
van die signalen waren echter nog antennes van
acht meter nodig. Deze antennes zijn uiteraard
relatief duur. Canada zocht naar een mogelijkheid
om met veel kleinere antennes te volstaan. De
CTS (Hermes)-satelliet werkte in de 12 GHz-band
en had een relatief groot zendvermogen (de zon
nepanelen van de CTS leverden 1260 Watt). De
Canadian Broadcasting Corporation CBC testte
13 kleine ontvangers (zes uit Japan, vijf uit Europa
(Philips) en twee uit Canada). Het bleek mogelijk
te zijn om met zeer kleine antennes een goed beeld
van de CTS te ontvangen. Met een antenne van 60
cm werd er zelfs in een gebouw een goed beeld
verkregen. De CTS verlaagde de grootte van de
grondantennes van drie meter bij de ATS-6 tot
minder dan één meter. In oktober 1979 werd de
CTS definitief uitgeschakeld. Net voor dit ge
beurde werd er nog een proef gedaan in Australië.
Voor die proef werd de CTS vanuit de oorspronke
lijke geostationaire positie van 116° Westerlengte
naar 142° Westerlengte gebracht. Vanuit de
nieuwe positie kon er zowel met Canada als met
Australië contact worden gemaakt. In de maand
augustus 1979 werd de CTS iedere dag gebruikt
om televisieprogramma’ s over te brengen naar
een aantal dorpen aan de oostkust van Australië.
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Deze proef, die werd uitgevoerd op verzoek van
de Australische regering, loopt vooruit op de ex
perimenten die in augustus 1980 starten en die we
verderop in dit hoofdstuk nog zullen behandelen.
verenigde staten

Tot eind 1979 hadden de Verenigde Staten weinig
belangstelling getoond voor televisiesatellieten.
In het najaar van 1979 kondigde John A. Johnson,
president van Comsat, echter spectaculaire plan
nen aan. Comsat wil drie televisiestallieten bou
wen, waarvan er twee in de ruimte gebracht moe
ten worden en er één op de grond in reserve blijft.
Deze satellieten zullen, tegen betaling, indivi
duele kijkers aanvankelijk twee, en later zes, extra
programma’s (sport, instructieve televisie,
nieuwe films) gaan bieden. Deze Service of Satellites pay-t.v. (SSTV) zou in één klap de voor
sprong die Europa op het gebied van de televisie
satellieten heeft genomen, laten verdwijnen. Vol
gens Johnson heeft onderzoek uitgewezen dat het
project, dat een forse investering vergt, een com
mercieel goede kans van slagen heeft. Comsat wil
de ontvangstantennes voor 300 dollar (600 gul
den) gaan leveren. Omdat de Europese en Ameri
kaanse fabrikanten de antennes niet voor dat be
drag kunnen leveren, zullen de schotels uit Japan
geïmporteerd worden. De extreem lage prijs die de
individuele kijker voor zijn nieuwe antenne moet
betalen, is een wezenlijk onderdeel van het
Comsat-plan. Comsat verwacht in 1983 met de
uitzendingen (die niet allemaal door reclame
boodschappen onderbroken zullen worden) te
kunnen beginnen. De FCC (Federal Communication Commission) moet nog toestemming geven.

In het ‘Microwave Journal' beschreef Harold Braham van General Electric intussen waarom Ame
rikaanse televisiesatellieten binnen 30 maanden
na ondertekening van een contract in de ruimte
opgeleverd kunnen worden. Braham gaat in zijn
artikel al uit van televisiesatellieten met twaalf
kanalen!

Lancering van de experimentele Japanse televisiesatelliet
BSE-1 met een Amerikaanse Delta-140-raket op 7 april 1978
op Cape Canaveral.
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Een van de antennes die in Japan worden gebruikt voor de
ontvangst van tv.-beelden via de BSE. Deze antenne kost
f 12.500- en levert een perfect beeld, dat desgewenst over
een aantal woningen gedistribueerd kan worden. Volgens de
Nippon Television NetWork Corporation, dat deze antenne ge
bruikt, zal de antenne met converters bij massaproduktie voor
de individuele consument nog f 5.000,- kosten. Deze schat
ting lijkt absurd hoog, vergeleken bij bedragen die elders wor
den genoemd.

JAPAN

De ATS-6 en de CTS hebben de weg gebaand voor
de echte televisiesatellieten. Het is een kwestie
van definitie welke satelliet we de eerste echte
televisiesatelliet noemen. Omdat zowel de ATS-6
als de CTS veelzijdige experimentele satellieten
waren, moet de Japanse BSE-1, als eerste televi
siesatelliet worden gekenmerkt.
De BSE (Broadcasting Satellite for Experimental
purposes) werd op 7 april 1978 met een Ameri
kaanse Delta-29l4-raket gelanceerd. De satelliet
was gebouwd door het Amerikaanse bedrijf Gene
ral Electric in opdracht van het Japanse bedrijf
Toshiba dat weer handelde in opdracht van het
Japanse ruimtevaartbureau NASDA. De BSE.
ook wel BS-1 of Yuri genoemd, woog in de geos
tationaire baan 325 kg. De kunstmaan werd op
110° Oosterlengte boven de evenaar (dus boven
Borneo) geplaatst. Doel van de BSE was om gedu
rende driejaar na te gaan of televisieontvangst met
kleine antennes via satelliet mogelijk is, om opera
tionele ervaring op te doen, om signaalsterkten te
meten en om regeninvloed te meten.
De BSE heeft twee antennes, een met een ellips
vormige bundel en een met een meer geprofileerde
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operationele BSE, die in 1988 gelanceerd moet
worden met de Japanse N-raket, moeten alle ei
landen die nu nog geen televisie-uitzendingen
kunnen ontvangen, worden bediend. Japan heeft
met de BSE-l haar intrede in het tijdperk van de
televisiesatellieten gedaan, maar het zal tot 1988
duren voor met de BSE-2 televisiesatellieten in
Japan operationeel worden.
DUITSLAND EN FRANKRIJK

110 0DEGS E

ox
VIEW ANGLE (DEGS1

De bedekkingsgebieden van televisiesatellieten in Regio 3. De
tekening werd gemaakt op basis van de afspraken van WARC
1977 door een computer van de Japanse omroep.

bundel, aan boord. Voor beide antennes is een
zender met een vermogen van 100 Watt beschik
baar, terwijl de satelliet zelf de beschikking heeft
over een vermogen van 800 Watt, dat door zonne
panelen wordt geleverd. Bij de BSE ligt de nadruk
op de community reception, niet op de individuele
ontvangst. De BSE kan echter zonder enig pro
bleem televisiesatelliet worden genoemd, omdat
het mogelijk blijkt te zijn met antennes van één
meter de signalen op te vangen, zoals Philips
bewees met een parabool op het dak van haar
vestiging in Tokio. De BSE gebruikt 14 GHz voor
de uplink en 12 GHz voor de uitzendingen naar de
aarde (de downlink). De BSE heeft een antenne
van 2,4 meter op de satelliet. De proeven met deze
Japanse televisiesatelliet worden uitgevoerd onder
supervisie van het ministerie voor post en tele
communicatie in Japan. De proeven hebben onder
meer betrekking op de afhankelijkheid van de
beeldkwaliteit van het weer.
De BSE-1 is een pré-operationele satelliet, dat wil
zeggen dat nu wordt nagegaan hoe de werkelijke
operationele satellieten eruit moeten zien. Met de
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Op 2 oktober 1979 bereikten president Valéry
Giscard d'Estaing van Frankrijk en de Westduitse
bondskanselier Helmut Schmidt in Bonn overeen
stemming over een samenwerking op het gebied
van televisiesatellieten. Er werd afgesproken dat
Duitsland en Frankrijk eind 1983 elk een eigen
televisiesatelliet met de Ariane-raket in de ruimte
zouden brengen. De twee landen zouden samen
een derde kunstmaan, als reserve, lanceren.
Duitsland en Frankrijk gaan samen het platform,
waarop de zenders gemonteerd worden, ontwik
kelen. Bij deze ontwikkeling krijgt Duitsland een
meerderheid als compensatie voor het feit dat
Frankrijk een meerderheidsaandeel in de Europese
Ariane-raket heeft. Het kleine Duitse overwicht
wordt aangegeven door de kostenverdeling voor
de gezamenlijke kosten: Duitsland betaalt 54% en
Frankrijk 46%. Beide landen zullen hun eigen
zenders (payload) voor het gezamenlijke platform

De Duitse TV-SAT, te lanceren in 1983.

naai kan worden gebruikt voor (maximaal zestien)
stereo-radiouitzendingen of vpor andere experi
menten. Er is echter nadrukkelijk afgesproken dat
dit derde kanaal niet aan Luxemburg verhuurd
mag worden. (We komen ir. dit hoofdstuk nog
uitvoerig terug op Luxemburg). Opmerkelijk is
dat de Duits-Franse beslissing op puur economi
sche gronden zonder inspraak van de omroep is
genomen.
De beslissing van Duitsland en Frankrijk heeft
grote politieke en economische betekenis. Met
deze beslissing zijn beide landen de eerste in de
wereld die werkelijk televisiesatellieten gaan
bouwen. Deze startpositie geeft hen een voor
sprong van betekenis op het gebied van de kennis
en ervaring televisiesatellieten te bouwen. Dit kan
van grote betekenis zijn als in de toekomst televi
siesatellieten op de vrije wereldmarkt gevraagd
worden. De eerste resultaten zijn in dit opzicht al
geboekt: het Duitse bedrijf MBB heeft een inten
tieverklaring (geen echt contract) met China afge
sloten voor de bouw en produktie van zeven tele
visiesatellieten.
China ziet deze opdracht ook als een aankoop van
ontwikkeling tele visiesatellieten

Het Mesh-consortium (Matra, Erno, Fokker, SAAB. HawkerSiddeley (nu BADG)) ontwikkelde een standaard-satelliet, te
gebruiken als ECS, Marecs of Telecom. Deze satelliet werd
ontwikkeld uit de Europese OTS en kan resulteren in een
televisiesatelliet.

ontwikkelen. De totale kosten voor de drie satel
lieten en de grondstations worden geraamd op 650
miljoen gulden.
De kosten voor de ontwikkeling van de televisiesatelliet (en derhalve de prijs per exemplaar voor
Duitsland en Frankrijk) bedragen 200 miljoen
gulden. Er is verder begroot dat na de ontwikke
ling een satelliet voor 90 miljoen gulden gebouwd
kan worden (dat is dus de prijs voor het reserveexemplaar en voor de latere operationele satellie
ten).
Duitsland en Frankrijk zullen in de pré-operationele fase satellieten met elk drie kanalen op de satel
liet hebben, in de operationele fase vijf. De vulling
van de kanalen is nog niet precies bekend. Waar
schijnlijk zullen zowel Duitsland als Frankrijk
twee kanalen gebruiken om hun normale nationale
televisieprogramma’s uit te zenden. Het derde ka85

Duitsland gezien
vanuit 19’ westerlengte
boven de evenaar

voor
0 0’
0 05°
0.1*
nchtfout antenne

andere satellieten dan televisiesatellieten. De
Duitse bedrijven MBB en AEG-Telefunken heb
ben samen met de Franse bedrijven Thomson-CSF
en Aérospatiale een consortium gevormd, dal
televisie- en andere communicatiesatellieten wil
gaan verkopen op een 50-50% Duits-Franse basis.
Frankrijk schat de wereldmarkt voor deze satellie
ten en de lanceringen ervan voor de komende 20
jaar op 25 miljard gulden en Frankrijk wil één
derde deel van dat bedrag aan orders binnenhalen.
Het antwoord van andere Europese landen op dit
Duits-Franse Ariane-platform is L-sat.

gebied als vastgesteld
op ware 1977

DUITSLAND

kennis, want er is tevens bepaald dat er een tweede
serie televisiesatellieten onder Chinese leiding
gemaakt zal worden. De politieke betekenis van
de Frans/Duitse beslissing ligt in de bepaling dat
er geen kanaal aan Luxemburg verhuurd mag
worden. De Frans-Duitse overeenkomst is een
antwoord op de dreigende lancering van commer
cieel te exploiteren televisiesatellieten door RTL
uit Luxemburg. Binnen de Europese ruimtevaart
is tenslotte een gezamenlijk te ontwikkelen plat
form van belang. Dit platform is ook geschikt voor

De antenne voor de Duitse televisiesatelliet werd, in opdracht
van MBB, ontwikkeld aan de Technische Hogeschool in Eind
hoven.

In feite is Duitsland het land dat al vele jaren
belangstelling heeft voor televisiesatellieten. Se
dert 1973 subsidieert het Duitse ministerie voor
onderzoek en technologie onderzoek op het ge
bied van televisiesatellieten. Het oriënterende on
derzoek leidde in 1978 tot een studie-opdracht van
6 miljoen DM, door het genoemde ministerie ge
geven aan het Duitse bedrijf MBB, om de reali
seerbaarheid van televisiesatellieten te onderzoe
ken. MBB heeft deze studie uitgevoerd in samen
werking met andere bedrijven (AEG-Telefunken,
Dornier Systems, ERNO en SEL). Het rapport dat
MBB in 1979 als afsluiting van deze studie uit
bracht vormt de basis voor de ontwikkeling van
satellieten in de Duits-Franse samenwerking.
De Duitse televisiesatelliet die nu wordt gebouwd,
wordt de TV-SAT-A3 genoemd. Deze préoperationele televisiesatelliet zal 1800 kg wegen,
waarvan 167,3 kg voor de zenders. De TV-SAT
heeft twee elliptische antennes van 250 x 170 cm
en werkt met kanalen die een zendvermogen van
260 Watt elk hebben. Op de A3 worden slechts
drie kanalen gebruikt, op de in 1985 te lanceren
operationele TV-SAT-A5 zullen vijf kanalen, elk
met een zendvermogen van 260 Watt, worden
gebruikt. Voor de energievoorziening heeft de
Duitse televisiesatelliet de beschikking over vier
lichtgewicht zonnepanelen van 3,3 x 1,1 meter.
Deze zonnepanelen zijn al ontwikkeld, ze worden
bijvoorbeeld gebruikt op de toekomstige Intelsats.
De levensduur van de TV-SAT-A3 is op vijf jaar
gesteld, maar de Duitse ontwerpers voorzien dat
de operationele televisiesatellieten zeker tien jaar
mee zullen gaan. Mede door deze hoge levensduur
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MBB bouwde reeds superlichtgewicht zonnepanelen voor
TV-SAT. Op deze foto worden de zonnepanelen getest in de
grote vacuümkamer van Estec in Noordwijk.

liet uitzendt, zullen echter in heel grote delen van
Luxemburg, Nederland, Zwitserland, OostDuitsland, België, Frankrijk, Denemarken, Italië
en Tsjecho-Slowakije, perfect te ontvangen zijn.

zijn de jaarlijkse kosten voor televisiesatellieten
véél lager dan die van uitzendingen via landnetten. In de jaren 1983 en 1984 voorziet Duitsland
de bouw van 10.000 antennes voor (directe) satellietontvangst.
In dit verband is het belangrijk op te merken dat de
bekabeling van Duitsland snel vordert, waardoor
het aantal vereiste ontvangstparabolen snel daalt.
De TV-SAT-A3 zal, keurig volgens de afspraken,
gemaakt op de WARC 1977, uitzenden naar heel
West-Duitsland. De programma’s die deze satel-

FRANKRIJK

Frankrijk had aanvankelijk prioriteit gegeven aan
de bouw van de nationale telecommunicatiesatellieten Telecom-1 en -2. Deze satellieten die vooral
bestemd zijn voor telex-, telecopie- en computer
verkeer, zullen vanaf 1982 met een frequentie van
één per jaar met behulp van de Ariane-raket gelan
ceerd worden.
Frankrijk heeft twee televisieprogramma's die
over het hele land worden verspreid en een regio87

naai programma. Met de twee nationale pro
gramma's wordt bijna iedereen in Frankrijk be
reikt. De kosten voor het zenderpark van TDF
(Télédiffusion de France) zijn echter erg hoog.
Frankrijk heeft uitgerekend dat het voordeliger is
om satelliettelevisie in te voeren dan om het be
staan landnet verder uit te breiden en te vernieu
wen.

Het bedekkingsgebied van de Franse TDF-1.

H-sat.

De belangstelling van Frankrijk voor satelliettele
visie wordt overigens niet alleen ingegeven door
omroep-economische motieven, maar vooral door
het industriële belang. Frankrijk heeft een sterke
ruimtevaartindustrie, die ook de grote motor is
achter het Europese Ariane-project. De Ariane is
in verband met de televisiesatellieten van meer
dan zijdelings belang, omdat deze raket een con
crete lanceermogelijkheid voor televisiesatellieten
biedt. Hoewel de Ariane een Europees project is,
is het Franse belang opmerkelijk groot. De kos
tenverdeling is:
Frankrijk 63,87%, West-Duitsland 20,12%, Bel
gië 5,00%, Engeland 2,47%, Nederland 2,00%,

Spanje 2,00%, Italië 1,74%, Zwitserland 1,20%,
Zweden 1,10% en Denemarken 0,50%.
De ontwikkelingskosten van de Ariane-raket heb
ben ongeveer 2 miljard gulden bedragen. Bij dat
bedrag zijn de kosten van vier proeflanceringen
(aangeduid met de codes L01, L02, L03 en L04)
inbegrepen. De Ariane-raket kan een satelliet van
1000 kg in een geostationaire baan brengen. Er
zijn intussen nieuwe versies van de Ariane in aan
bouw. Met die verbeterde Ariane’s zullen ook
zwaardere satellieten naar een geostationaire baan
gebracht kunnen worden. De Ariane kan vooreen
groot aantal soorten satellieten worden gebruikt.
Het is geldbesparend om niet steeds een volledig
nieuwe sateliet te ontwikkelen, doch om uit te
gaan van een vast platform, waarop steeds andere
instrumenten en experimentpakketen worden ge
lanceerd. Het voorstel om in Europa een experi
mentele televisiesatelliet H-sat te bouwen
beoogde de ontwikkeling van een platform voor
zware Ariane-satellielen. Het eerste platform
moest meteen een functie krijgen, daarom moest
de H-sat verder worden ingevuld. Als voornaam
ste experiment voor H-sat werd een televisiezen
der genoemd. Dit alles betekende dat H-sat een
experimentele Europese televisiesatelliet kon
worden. Een plezierige bijkomstigheid was dat de
lancering van H-sat niets hoefde te kosten, want
daarvoor kon L04, de vierde en laatste Arianeproeflancering, worden gebruikt. Helaas zijn al
deze fraaie plannen niet gerealiseerd. De grote
economische betekenis van een Ariane-platform,
gecombineerd met de politieke betekenis van een
televisiesatelliet, hebben geleid tot vertraging en
uitstel en uiteindelijk tot afstel in de Hsat-plannen. Duitsland en Frankrijk wilden op
grond van commerciële belangen een eigen plat
form voor de Ariane construeren. Op die manier
hoopten deze landen een aandeel in de wereld
markt van communicatie satellieten te krijgen.
Duitsland had in het ontwerp voor een eigen tele
visiesatelliet TV-SAT een platform voor de
Ariane-satellieten voorzien. De reeds besproken
plannen voor televisiesatellieten in Frankrijk en
Duitsland betekenen dat de twee landen nu samen
een platform ontwikkelen dat in de toekomst voor
vele zware satellieten gebruikt kan worden. Dit
verhaal wordt hier zo uitvoerig geschetst om aan te
geven wat de werkelijke betekenis van de Duitse
en Franse televisiesatelliet is.
Het aspect televisiesatelliet is in de ruimte vaart -

Ontwerp voor L-sat

wereld slechts van een ondergeschikt belang. In
die ruimtevaartwereld is het veel belangrijker dat
de industrieën in ESA-landen (buiten Duitsland en
Frankrijk) de boot dreigen te missen bij het ont
werpen van een platform voor zware satellieten.
Dit betekent weer dat er een stuk continuïteit en
werkgelegenheid van de betreffende bedrijven in
gevaar komt.
De ruimtevaartindustrie in landen buiten Frankrijk
en Duitsland gaf daarom een antwoord in de vorm
van een voorstel voor een nieuwe satelliet: L-sat.
De Large satellite L-sat werd weliswaar niet de
formele opvolger voor de Heavy satellite H-sat,
maar kwam er toch voor in de plaats. Als we gaan
praten over L-sat moeten we bedenken dat dit
project in de eerste plaats de ontwikkeling van een
platform voor zware satellieten beoogt, pas in de
tweede plaats de ontwikkeling van een televisiesa
telliet.
L-SAT

Vooral Engeland voelde zich bedreigd door de
Frans-Duitse plannen. De Engelse ruimtevaartindustrie (British Aerospace en Marconi) stimu
leerde de plannen voor L-sat. Op de 33e vergader
ing van de ESA Council (de Raad met beslissings
bevoegdheid binnen ESA, deze Raad bestaat uit
delegaties van de aangesloten landen), op 25 en 26
juli 1979, werd besloten tot de ontwikkeling van
L-sat. De resolutie waarbij tot het starten van het
L-sat project werd besloten, werd aangenomen
met tien van de elf stemmen vóór en één onthou-
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Vóór de lancering wordt een satelliet met ingeklapte zonnepa
nelen in de neuskegel van de raket opgeborgen. Deze teke
ning geeft weer hoe de L-sat in de Ariane past.
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ding (Duitsland). Drie landen bleken grote be
langstelling te hebben voor L-sat, te weten Enge
land, Italië en Nederland. Zwitserland en Dene
marken zijn eveneens geïnteresseerd, doch in een
veel kleinere bijdrage. De eerste fase van het pro
ject, een detaillering van de plannen, is intussen
afgesloten. De Engelse bedrijven British Aerospace en Marconi hebben een uitgewerkt voorstel
voor de bouw ingeleverd, het voorstel van British
Aerospace werd op 29 november 1979 door ESA
gekozen, daarmee is dit bedrijf hoofdaannemer in
het L-sat project geworden. Intussen zijn ook Bel
gië en Spanje aan het L-sat project gaan deelne
men.
Als verdeelsleutel van de voor L-sat te maken
kosten wordt thans gehanteerd (Spanje moet nog
worden ingevuld):
Engeland " 36,5%, Italië 24,0%, Nederland
24,0%, Zwitserland 7,5%, Denemarken 5,0% en
België 3,0%.
Deze verdeelsleutel heeft betrekking op de begin
fase van het project, die tot oktober 1980 duurt, en
uitsluitend op de door ESA te maken kosten. Pas
op het einde van die fase zal worden besloten of de
L-sat werkelijk gebouwd zal worden en zo ja, hoe
de lasten verdeeld zullen worden. We onderschei
den een BI-fase, die tot maart 1980 duurt en
waarin de keuze der toepassingsgebieden, het sys
teemontwerp, en de sub-systemen vastgelegd
worden en de B2-fase, die tot oktober 1980 duurt
en die de industriële structuur en de gedetailleerd
uitgewerkte plannen moet opleveren.
Intussen is het meer dan waarschijnlijk dat L-sat er
komt, omdat anders een B-fase niet wordt gestart.
Eén van de belangrijkste onderdelen in de B-fase
is de keuze van toepassingsgebieden voor L-sat.
ESA heeft een contract afgesloten voor een de
monstratie satelliet met het Britse BADG. BADG
en ESA hebben deelcontracten gesloten met o.a.
het Italiaanse bedrijf Selenia. Verder wordt er
een instrument uitgewerkt door het Engelse bedrijf
Marconi op het gebied van datatransmissie. Enge-
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Schematische weergave van de postie van L-sat op het terrein
van de communicatiesatellieten.
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Kleine televisiesatellieten zijn commercieel praktisch uit voor
raad leverbaar. Deze 550 kg wegende geostationaire televisiesatelhet is (voor RTL?) te koop bij het Franse bedrijf Aerospatiale.

land heeft een duidelijke voorkeur voor deze data
transmissie via L-sat.
De Engelsen willen L-sat gebruiken om bijv,
computergegevens via een satelliet uit te wisselen.
Voor het uitzenden en ontvangen van die gege
vens zijn antennes van vier tot vijf meter nodig.
Die antennes zouden op de daken van geïnteres
seerde bedrijven opgesteld moeten worden. De
Italianen hebben naast het televisiesatellietexperiment, vooral belangstelling voor een telefoonexperiment. Met L-sat zouden digitale telefoon
verbindingen via de ruimte tussen Napels en Mi
laan tot stand gebracht kunnen worden. Italië is
met de SIRIO dit soort experimenten al begonnen.
Het betreffende onderdeel voor L-sat wordt weer
door Selenia uitgewerkt.
Nederland heeft, als belangrijke participant in
L-sat, ook een forse zeggenschap over de keuze

van experimenten. Nederland heeft ook belang
stelling voor het televisie-experiment. Zoals we in
het vorige hoofdstuk hebben gezien is Nederland
niet het land dat het meeste aanleiding heeft om
satellietttelevisie in te voeren. In hoofdstuk 8 zul
len we zien dat de Nederlandse omroep bepaald
niet staat te juichen bij de gedachte aan de komst
van de televisiesatelliet. Desondanks bestond ook
in Nederland interesse om L-sat te voorzien van
apparatuur waardoor L-sat als televisiesatelliet
gebruikt kan worden. Deze interesse werd vooral
vertolkt door HSA, Hollandse Signaal Apparaten
(een dochteronderneming van Philips). HSA
voorziet voor de toekomst een markt op het gebied
van televisiesatellieten en Philips zelf voorziet een
grote markt voor antennes voor satellietontvangst.
Aanvankelijk was het vooral Nederland dat ge
bruik van L-sat als televisiesatelliet verdedigde.
Later heeft Italië dit voorstel overgenomen. Ne
derland is toen de mogelijkheid van videoconferenties via L-sat gaan verdedigen. Een in
strumentarium voor die mogelijkheid wordt nu
uitgewerkt door Philips (HSA) samen met Telespazio (Italië) en Marconi (Engeland.).
Er zijn overigens nog enkele andere experimenten
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op L-sat mogelijk, zoals: een geluidscommunicatie-experiment en een experiment waarbij men
sen in afgelegen gebieden direct via een satelliet
kunnen telefoneren. Verder is er een experiment
met een koppeling van ver van elkaar verwijderde
radio-telescopen voor astronomisch onderzoek
onder de titel VLBI (Very Long Baseline Interferometry) voorgesteld. Het Belgische BTM maakt
een baken-zender voor proeven met L-sat.
Zoals gezegd wordt momenteel bekeken welke
(waarschijnlijk drie of vier) experimenten voor
L-sat gekozen zullen worden. Het is wel zeker dat
het televisie-experiment (12 GHz-uitzendingen)
hierbij zit. Als dat het geval is wordt ook L-sat een
pré-operationele televisiesatelliet.

Opvallend in het L-sat-project is de grote bijdrage
van Nederland (24%). Meestal neemt ons land
voor een zeer gering percentage (ongeveer 2%)
deel aan dit soort projecten. De grote belangstel
ling voor L-sat geeft een veranderde denkwijze
over dit soort zaken weer bij het NIVR (Neder
lands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en
Ruimtevaart), het adviesorgaan van de regering
voor ruimtevaartzaken en bij het Ministerie van
Economische Zaken, dat de Nederlandse ruimtevaartinspanning voor het grootste deel financiert.
Die nieuwe denkwijze houdt in dat men liever een
groot aandeel heeft in één project, dan een klein
aandeel in een heleboel projecten. In ruil voor de
Nederlandse deelname krijgen Nederlandse be
drijven voor een evenredig bedrag deelopdrach
ten. De redenering is nu dat, met name voor de
technologische innovatie, één grote deelopdracht
beter is dan vele kleine opdrachten. Voor L-sat
hoopt men dat Fokker de zonnepanelen en de
warmtehuishouding, alsmede een deel van het tes
ten en de integratie van de satelliet mag verzorgen
en dat Hollandse Signaal Apparaten tenminste de
stroomvoorziening en één experiment mag leve
ren voor L-sat. De totale kosten voor L-sat zijn
nog niet bekend, een ruwe schatting leert dat het
400 miljoen gulden inclusief lancering, zou kun
nen zijn. Als Nederland inderdaad besluit om voor
25% in L-sat deel te nemen, dan is onze bijdrage
ongeveer 100 miljoen gulden. Dat bedrag zou
over een periode van ongeveer vijf jaar worden
uitgegeven, want de studie begon in 1979, de
beslissing voor de constructie zal in het najaar van
1980 worden genomen en de bouw start in 1981
met een lancering rond de jaarwisseling van
1983/84 met de Ariane-raket. Per jaar betekent dit
92

een investering van 20 miljoen gulden voor de
komende jaren. Dat is ongeveer éénvijfde deel van
ons nationale ruimtevaartbudget.
Samenvattend kunnen we zeggen dat L-sat een
veelbelovend project is voor Nederland, enerzijds
omdat de Nederlandse industrie door het grote
aandeel dat we hebben in L-sat een stuk van de
toekomstige communicatiesatellietmarkt (die ge
deeltelijk aan het beschikbaar zijn van een plat
form als uitgangspunt voor grote satellieten is
gekoppeld) zal krijgen en anderzijds omdat L-sat
als Italiaanse televisiesatelliet vrijwel gelijktijdig
met de pre-operationele Duitse TV-SAT-A3 en
Franse TDF-1 voor proeven beschikbaar zal zijn.
L-sat moet het fundament worden voor de tweede
generatie Europese communicatiesatellieten. De
betrokken bedrijven willen via L-sat een aandeel
op de wereldmarkt veroveren, waarbij vooral de
gecombineerde Frans-Duitse industrie een con
current zal zijn.

ANDERE EUROPESE LANDEN
We hebben nu gezien dat Duitsland en Frankrijk
een televisiesatelliet bouwen. Beide landen zullen
er in 1983 over beschikken. Nederland kan in
1983 dankzij L-sat-experimenten starten. Door
L-sat krijgen ook andere Europese landen, die aan
het project deelnemen, de beschikking over de
experimenteermogelijkheid. In Italië is er wel be
langstelling voor televisiesatellieten, maar er be
staan geen vaste plannen voor operationele televi
siesatellieten. Een politieke beslissing kan in Italië
de constructie van een eigen televisiesatelliet ver
snellen. ESA voorziet een Italiaanse televisiesa
telliet in de periode 1985/88.
In hoofdstuk 5 werd al opgemerkt dat Engeland
relatief veel mogelijkheden heeft voor de uitbrei
ding van het aantal kanalen via landnetten. Des
ondanks hebben de commerciële Britse zenders
(ITV) nu al belangstelling voor satelliettelevisie.
Zo is er door ITV geïnformeerd naar de mogelijk
heid één kanaal te huren (leasen) op de TDF-1. Er
is berekend dat een Franse televisiesatelliet tot
juist ten noorden van Londen met 90 cm antennes
een goede beeldkwaliteit zal leveren. ESA voor
ziet geen eigen Britse televisiesatelliet vóór
1986/88. Joego-Slavië daarentegen heeft weer
wel serieuze plannen. Het is waarschijnlijk dat dit
land de ontwikkeling eerst wat verder laat uitkris-

Ontwerp voor de Scandinavische televisiesatelliet Nordsat.

talliseren om vervolgens in 1986/88 met een of
meerdere eigen televisiesatellieten te komen, die
elders gekocht zijn.
De Scandinavische landen zitten in een wat aparte
positie. Op het ogenblik heeft Denemarken één
televisieprogramma, Noorwegen één, Finland
twee, Ijsland één en Zweden twee. Deze landen,
waar met lange en koude winters televisie van
bijzondere betekenis is, willen hun mogelijkheden
uitbreiden. Al enkele jaren bestuderen ze de mo
gelijkheid om satellieten te gebruiken bij de reali
satie van die plannen. Het liefst willen ze voor het
hele Scandinavische grondgebied één televisie
programma met commentaarkanalen in de ver
schillende talen of met facultatieve ondertiteling
via teletekst in tenminste drie talen. De studie voor
een Scandinavische satelliet, Nordsat, moet lei
den tot een pré-operationele kunstmaan in 1985 en
tot één of meerdere operationele satellieten in
1990. We moeten hierbij wel nadrukkelijk opmer

ken dat Nordsat niet alléén televisiesatelliet in de
betekenis van ontvangstmogelijkheid door indivi
duen is, maar ook distributie van programma’s
naar kleine gemeenschappen in uithoeken van het
Scandinavische gebied verzorgt. In juli 1979 werd
een rapport over Nordsat gepubliceerd, waarin
werd gesteld dat er twee kunstmanen nodig waren,
elk met vijf kanalen voor het oostelijk deel van
Scandinavië en drie kanalen voor het westelijk ge
bied.
LUXEMBURG

Een aparte positie in de discussie over toekomst
plannen voor televisiesatellieten wordt ingeno
men door RTL, de nationale zender van Luxem
burg. RTL is een particuliere onderneming, die
werkt met de golflengtes die de staat Luxemburg
in het internationale overleg krijgt toegewezen.
Hoewel RTL een commercieel bedrijf is, houdt de
regering via een regeringscommissaris toezicht op
bijvoorbeeld de objectiviteit en de neutraliteit van
de programma’s van RTL. De commerciële on93

derneming R IL is voor het grootste deel bezit van
Franse en Belgische ondernemers. Het primaire
doel van R TL is het maken van winst. In 1978 was
de omzet van RTL 317 miljoen gulden.

I

RTL heeft laten weten grote belangstelling te heb
ben voor televisiesatellieten. Met het Duitse be
drijf MBB en met het Britse bedrijf Aerospace is al
gesproken over de bouw (op commerciële basis)
van een satelliet voor RTL. Zo'n Luxemburgse
satelliet zou, geheel binnen de regels die op de
WARC 1977 in Genève zijn vastgesteld, een groot
deel van Frankrijk, Duitsland en Engeland en heel
Nederland en België kunnen bereiken. Het is ze
ker dat zowel Europese als Amerikaanse bedrijven
bereid en in staat zijn om RTL een televisiesatelliet te leveren. Belangrijk is verder dat het zendvermogen van die satelliet zo beperkt is, dat er
geen nieuwe technische ontwikkeling nodig is: de
RTL-satelliet hoeft niet te wachten op de vervaar
diging van het reeds uitvoerig besproken plat
form. Een televisiesatelliet voor RTL is, volgens
ruimtevaartkringen, praktisch uit voorraad lever
baar voor een bedrag van minder dan 100 miljoen
gulden.
Het bedrijf dat ook hoofdaannemer is voor de
L-sat, British Aerospace Dynamics Group
(BADG) ontving op 1 augustus 1979 van RTL een
contract voor het opstellen van plannen voor een
Luxemburgse satelliet. Op 10 december 1979 was
deze studie voltooid. BADG concludeert dat een
eerste Luxemburgse satelliet in december 1983
gelanceerd kan worden, mits de opdracht tot de
bouw in december 1980 wordt gegeven. In prak
tijk betekent dit dat in april 1980 de industrie
uitgenodigd moet worden om offertes uit te bren
gen en dat die offertes in juli 1980 binnen moeten
zijn. Na de eerste lancering zou een tweede
reserve-exemplaar in juni 1984 gelanceerd kun
nen worden, terwijl een derde satelliet vanaf de
cember 1984 op de grond beschikbaar is als reser
ve. In het algemeen zien we dat het invoeren van
satelliettelevisie betekent dat er drie satellieten
gebouwd worden, waarvan er twee worden gelan
ceerd (één voor de uitzendingen en één reserve),
terwijl de derde op de grond in reserve wordt

Ontwerp voor de Arabische telecommunicatiesatelliet Arabsat. Dit ontwerp is afkomstig uit de offerte van het Duitse bedrijf
MBB.

gehouden. De investeringen kunnen worden be
perkt door samenwerking: Frankrijk en Duitsland
bijvoorbeeld hebben samen één reserve-satelliet.
Overigens hoeft niet elk land een eigen stelsel
satellieten te hebben. Een aantal landen kan samen
satellieten exploiteren. In Europa ontstaat mo
menteel een groep bedrijven, Spacecom, die
communicatiestallieten wil verkopen en verhuren.
Spacecom zou bijvoorbeeld één satellietstelsel
voorde Benelux kunnen leveren. In juni 1980 gaat
de Benelux-raad (naar aanleiding van de discussie
in Nederland over de dreigende komst van RTL)
praten over kabeltelevisie en satelliettelevise.
Deze discussie komt echter erg laat, want als de
Benelux op het gebied van de satelliettelevisie
gezamenlijk wil gaan handelen, had er op de
WARC 1977 beter een Beneluxbundel geclaimd
kunnen worden. RTL lijkt overigens veel te voe
len voor supemationale bundels, niet alleen in
Benelux-verband, maar zelfs in Europees ver
band. Ook hier moeten we constateren dat er
weinig is nagedacht over de mogelijkheden die
satelliettelevisie biedt voor de Europese integra
tie.
Er zijn ook voor Luxemburg problemen: de satel
liet moet ook gelanceerd worden. Op het ogenblik
zijn alleen Rusland, de Verenigde Staten en ESA
in staat televisiesatellieten te lanceren. Japan ont
wikkelt ook zelf raketten, momenteel beschikt
Japan over de N-1, die 130 kg naar een geostatio
naire baan kan brengen. In 1981 zal de N-2, die
350 kg naar een geostationaire baan kan brengen,
worden beproefd. Pas tegen 1985 zal Japan in
staat zijn nog zwaardere satellieten te lanceren.

Ook China en India ontwikkelen eigen raketten
maar voorlopig is de capaciteit van die raketten
onvoldoende om televisiesatellieten te lanceren.
Op de vrije markt zal de consument, die een satel
liet wil lanceren, de keuze hebben uit een lance
ring door ESA of door NASA. Een ander punt is
echter of iedere satelliet die ter lancering wordt
aangeboden, wordt geaccepteerd. De plannen van
RTL worden buitengewoon argwanend bekeken:
de overeenkomst tussen Duitsland en Frankrijk is
een voorbeeld van zo’n reactie. Als Duitsland en
Frankrijk tegen de lancering van een RTL-satelliet
zijn,dan zal die lancering zeker niet met de Ariane
plaatsvinden. Het feit dat andere landen, zoals
Nederland, tegen zijn (minister Gardeniers liet
weten zich tegen een RTL-satelliet te zullen ver95

De Europese lanceermogelijkheid: de Ariane-raket.De eerste
(en meteen zeer geslaagde) Ariane lancering vond plaats op
24 december 1979.

zetten), versterkt de houding van de landen die het
beleid in deze bepalen.
Ook in België is er oppositie tegen de mogelijke
komst van een RTL-televisiesatelliet, omdat het
goed bekabelde België in 1978 al 20% van de
BRT-kijkers aan RTL verloor.
Het is zeer de vraag of de Verenigde Staten een
satelliet zullen lanceren die in Europa wordt ge
weigerd. Een paar jaar geleden zou de Duitse
OTRAG in Zaïre de lanceermogelijkheid hebben
geboden, maar die onderneming is onder politieke
druk verdwenen. Met dit alles wil ik niet zeggen
dat RTL geen legale lanceermogelijkheid zal vin
den. De voortijdige en enthousiaste publiciteit
over de RTL-plannen (RTL wil al in 1983 een
satelliet in de lucht hebben) werkt als een boeme
rang, omdat nu de kans wordt gegeven tegenmaat
regelen te treffen en gaten in de wetgeving te
dichten. Intussen blijft RTL optimistisch: de be
langstelling van adverteerders is groot en Luxem
burg blijft een ideaal land om op een legale manier
spill-over uit te buiten. De Luxemburgse satelliet
zal er wel komen, omdat Luxemburg zich officieel
aan alle regels houdt. In november 1979 hechtte
de Luxemburgse regering haar principiële goed
keuring aan de satellietplannen van RTL.
BUITEN EUROPA

De belangstelling voor televisiesatellieten is in
Bedekkingsgebied en grondstations voor Arabsat.

\
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Europa beduidend groter dan daarbuiten. Toch
bestaan er ook plannen voor televisiesatellieten in
andere landen. Al in 1967 besloot de ministers
conferentie van de Arabische landen in Tunesië
om plannen voor een of meerdere Arabische
communicatiesatellieten onder de naam Arabsat
te ontwikkelen.
In 1974 werden de plannen bevestigd, in 1975
werden ze nader bestudeerd door de Internationale
Telecommunicatie Unie ITU en door de Arabi
sche Telecommunicatie Unie. De conclusie van
deze studie was dat de plannen realiseerbaar wa
ren. Er hebben zich intussen vijftien landen bij
Arabsat aangesloten (een politiek probleem is dat
Egypte niet meedoet). Van deze vijftien landen
hebben er overigens vier nu al kanalen op Intelsats
gehuurd ten behoeve van communicatie in hun
eigen land. In 1978 werd de eerste stap op weg

Insat, de toekomstige communicatiesatelliet voor India.

naar realisatie gezet door Comsat General voor 20
miljoen dollars een contract als consulent in het
project aan te bieden. Europese en Amerikaanse
bedrijven zijn nu in een concurrentiestrijd gewik
keld om de Arabsat-order binnen te halen. Bij het
geven van de opdracht zal niet alleen de prijs en de
kwaliteit van de satelliet een rol spelen, maar ook
de vraag of er geen bedrijf, dat voorkomt op de
zwarte lijst mee werkt aan de bouw van zo’n
kunstmaan. Voor het gebruik van deze communi
catiesatelliet is nog overleg nodig met Intelsat, in
dat opzicht worden geen problemen verwacht.
ESA en NASA zijn intussen met respectievelijk de
Ariane en de Space Shuttle in een concurrentie
strijd om de lancering gewikkeld. Eind september
1979 werd de ruimtevaartindustrie officieel uitge
nodigd offertes voor Arabsat uit te brengen. De
vraag behelsde de bouw van twee geostationaire
satellieten (één reserve), te gebruiken vooral voor
telefoonverkeer en met één kanaal voor televi
sieuitzendingen. De ontvangst van Arabsat zou in
minimaal 30 grondstations moeten geschieden,
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maar vooral het televisiekanaal zou met kleine
antennes ontvangen moeten kunnen worden.
Arabsat is geen echte televisiesatelliet, maar kan
als zodanig óók gebruikt worden. Vanaf 1983
moet Arabsat beschikbaar zijn.
Ook India is hevig geïnteresseerd in satellieten.
De eerste Indiase satelliet ARYABHATA werd in
april 1975 door de Sovjet-Unie gelanceerd. Sinds
die tijd werkte India aan nieuwe satellieten en
raketten. In 1981 zal een experimentele commu
nicatiesatelliet van India, APPLE, met de Ariane
(op de eerste operationele lancering) worden ge
lanceerd. APPLE is een afkorting voor Ariane
Passenger Payload Experiment. Met de Apple, die
óók als televisiesatelliet gebruikt zal worden, wil
India bewijzen dat het zelf subsystemen voor de
Insat kan leveren. De Apple zal op 102° Ooster
lengte worden gestationeerd. India heeft goede
ervaringen opgedaan met SITE (de ATS-6 die
naar 2400 van de 600.000 Indiase dorpen televi
sieprogramma’s uitzond) In 1978 gaf India op
dracht aan Ford Aerospace (V.S.) voor de bouw
van twee communicatiesatellieten INSAT-1 en -2.
De Insat's moeten in 1981 met de Amerikaanse
Space Shuttle worden gelanceerd. De Insat’s wor
den voor uiteenlopende doeleinden gebruikt: ze
verzamelen meteorologische gegevens, ze geven
telefoon- (8000 circuits), radio- en telexberichten
door en ze bevatten elk twee televisiezenders.
In India worden satellieten vooral gebruik voor
community reception. Het grote verschil met de
echte televisiesatellieten is dat de benodigde an
tennes geen 90 cm, doch 3,5 meter moeten zijn.
India gebruikt antennes die heel goedkoop zijn (ze
worden gemaakt van kippegaas). De Insats heb
ben een levensduur van zeven jaar en worden
gestationeerd op 74° Oost en 94° Oost. De 2,5
GHz-televisie-uitzendingen vanuit de Insats kun
nen worden beschouwd als een vervolg op SITE.
India, dat streeft naar een onafhankelijkheid op
satelliet- en raketgebied, is een geleidelijke overgang van conventionele communicatiesatellieten
naar televisiesatellieten begonnen.

Een soorgelijke ontwikkeling zien we ook in an
dere landen. Indonesië gebruikt het Palapasysteem en realiseert nieuwe mogelijkheden en
Canada zal na de CTS-experimenten ook geleide
lijk televisiesatellieten invoeren (zie ook hoofd
stuk 3). In Australië werd een voorbereidend rap
port opgesteld en is thans een soort brede maat98

schappelijke discussie aan de gang. Australië
huurt thans twee Intelsat-kanalen voor distributie
van televisieprogramma’s naar afgelegen dorpen.
Eind 1981 moeten alle 50 ontvangststations voor
deze proef in gebruik zijn. De verwachting is dat
Australië in 1984 twee eigen satellieten heeft, die
ook als televisiesatelliet gebruikt kunnen worden.
Een derde satelliet zal op de grond in reserve
worden gehouden. De kosten voor het satellietdeel, van dit in november 1979 goedgekeurde
Australische project, bedragen 210 miljoen Aus
tralische dollars. Australië heeft thans nog 50.000
inwoners die geen televisiebeelden kunnen ont
vangen. Met de Anik en de CTS werden proeven
gedaan met antennes van 1,2 meter, waarmee
televisiebeelden voor die mensen werden opge
vangen.

ïnZuid-Amerika is de situatie wat onoverzichtelij
ker, omdat er twee samenwerkingsplannen,
CONDOR en SERCA, met elkaar concurreren.
Brazilië heeft experimenten gedaan met de ATS-3
en -6 en met de Intelsat. Er zijn plannen voor een
eigen satelliet. Na een aanvankelijke vertraging
wegens economische redenen, zijn die plannen in
1979 weer uit de ijskast gehaald. Zo werd er in
1979 al een opdracht van 3,6 miljoen dollar door
Brazilië aan het Canadese bedrijf SPAR gegeven
voor de levering van onderdelen voor grondsta
tions.
Columbia heeft plannen voor een eigen satelliet
SATCOL, wel een communicatiesatelliet, maar
geen echte televisiesatelliet. China wil in 1980/81
twee geostationaire communicatiesatellieten
STW-1 en -2 naar 70° en 125° Oosterlengte bren
gen. Deze satellieten van 420 kg zullen in het
gebied van 4 tot 6 GHz worden gebruikt. China
heeft ingezien dat televisiesatellieten ideaal zijn
voor het land vanwege de grote uitgestrektheid.
Het is om die reden dat er samenwerking werd
gezocht met het Duitse bedrijf MBB en dat we
mogen verwachten dat China vanaf 1983 zal be
schikken over televisiesatellieten. Vanaf dat
zelfde jaar, 1983, zal China beschikken overeen
raket die voldoende groot is om televisiesatellie
ten naar een geostationaire baan te brengen.

De Amerikaanse Space Shuttle is de grote concurrent van de
Europese Ariane voor de lancering van de honderden com
municatiesatellieten in de komende jaren.

CONCLUSIE

De prognoses over televisiesatellieten veranderen
snel. Zo brak er in Iran een paar weken na de
aankondiging van plannen voor een televisiesatelliet revolutie uit. In Nigeria zijn plannen gemaakt,
maar er worden nog geen stappen gezet om die
plannen te realiseren. De komst van de televisiesatelliet is, net als de groeiende vraag naar commu
nicatiesatellieten, een kwestie van groot econo
misch gewicht. In de zomer van 1979 becijferde
ESA dat er van 1983 tot 1994 op de vrije markt 147
satellieten, waaronder 26 Europese televisiesatel-
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lieten, te lanceren zullen zijn. Amerikaanse en
Europese bedrijven vechten in deze aantrekkelijke
markt om hun marktaandeel. Volgens de ESAprognose zou de Europese industrie op 50 van de
147 te bouwen satellieten mogen rekenen. Als we
uitgaan van een prijs van 100 miljoen gulden voor
een satelliet inclusief lancering, betekent dat een
omzet van 5 miljard gulden voor de Europese
ruimtevaarlindustrie, alléén op het gebied van de
communicatiesatellieten.
Het zal nu duidelijk zijn waarom niet alleen de om
roep geïnteresseerd is in televisiesatellieten.

7. Juridische en auteursrechtelijke zaken

Een heel belangrijke conferentie ten aanzien van
satelliet-televisie werd gehouden van 23 tot 25
mei 1977 in Dublin (Ierland). Deze conferentie
was georganiseerd door de Europese ruimteorganisatie ESA en de Europese omroep
organisatie EBU. In de openingstoespraak voor
die conferentie gaf de Ierse minister voor PTTzaken, Conor Cruise O’Brien, een opvallend
voorbeeld van consequenties van de invoering van
satel l iet-tele visie.
In Ierland is het verboden om gesprekken met
leiders van het verboden leger IRA uit te zenden.

De Engelse televisie (zowel BBC als ITV) kent
zo’n verbod niet. Op dit moment kunnen de En
gelse programma’s vrijwel nergens in Ierland ont
vangen worden. Invoering van satelliettelevisie
betekent dat heel Ierland naar de uitzendingen van

In gebieden waar bedekkingsgebieden elkaar overlappen is
ontvangst van meerdere satellieten, dus meerdere keren vijf
kanalen, mogelijk. Zelfs voor ontvangst met 90 cm parabolen
ligt Nederland in een gebied waar meer dan 15 programma’s
ontvangen kunnen worden.

5 programma's
10 programma's
15 programma's
of meer

x

1
De spill-over situatie in Europa
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Op 27 januari 1967 werd het eerste verdrag over de verken
ning en het gebruik van buitenaardse ruimte gesloten door de
Verenigde Naties. Er tekenden 64 landen, op de foto's zien we
de ondertekeningsplechtigheid op die historische datum in
van boven naar beneden Moskou, Washington en Londen. Dit
verdrag kan als basis voor latere V.N.-overeenkomsten wor
den beschouwd.

de BBC en de ITV kan kijken. De heer O'Brien
gaf met zijn voorbeeld aan dat de problemen rond
de spill-over zich niet alleen voordoen bij het
Ijzeren Gordijn, maar ook in onze directe omge
ving. Wij kunnen soortgelijke voorbeelden geven
voor reclame-uitzendingen voor produkten die in
Nederland niet zijn toegestaan, maar die in
Luxemburg vrij op de zender mogen. Wij zitten
met deze voorbeelden midden in de problematiek,
die satelliettelevisie met zich meebrengt.
De introductie van satelliettelevisie levert onver
mijdelijk een aantal problemen op. Televisie
uitzendingen worden volgens de afspraken, ge
maakte op de WARC 1977, weliswaar gericht op
één bepaald land, maar de vorm van de fooi print
zal nooit gelijk zijn aan de vorm die een land
geografisch heeft.
Deze ongelijkheid in vormen geeft aanleiding tot
de spill-over. Het beschikbaar komen van goede
ontvangbare signalen in gebieden, waarvoor de
uitzendingen niet in de eerste plaats bestemd zijn.
Het probleem zal in de toekomst wellicht kleiner
worden, omdat men verwacht binnenkort anten
nes te kunnen construeren die een min of meer
grillig gevormde bundel kunnen uitstralen. De
foot print zou hierdoor beter de geografische vorm
van het land kunnen benaderen. De spill-over zal
echter nooit verdwijnen, alleen al om het feit dat
een satelliet nooit precies stil hangt, waardoor de
uit de ruimte zwiepende bundel periodiek kan
uithalen ver buiten het te bestrijken gebied. Bo
vendien, en ook dat zagen we al in hoofdstuk 5, is
de ontvangst berekend op antennes van 90 cm. Bij
gebruikmaking van grotere antennes kan het sig
naal ineen veel uitgestrekter gebied worden opge
vangen.
De afspraken die in Genève zijn gemaakt, zijn het
resultaat van voorbesprekingen in de Verenigde
Naties. De Internationale Telecommunicatie Unie
(ITU) is één van de gespecialiseerde organisaties
van de Verenigde Naties.
Ten behoeve van dit boek werd de discussie over
satelliettelevisie in de Verenigde Naties samenge
vat door de juriste dr. G. C. M. Reijnen. Mevrouw
Reijnen promoveerde op een proefschrift getiteld
Legal aspects of outer space.’
SATELLIETTELEVISIE EN DE
VERENIGDE NATIES

Zoals uit voorgaande hoofdstukken duidelijk
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blijkt, is het uitzenden van televisieprogramma’s
direct naar de huiskamers per satelliet (direct
broadcast satellites, dbs) een internationale aange
legenheid.
De uitstraling van de programma’s houdt boven
dien niet op zodra de landsgrenzen van een be
paald land - die in het verleden tamelijk willekeu
rig werden vastgesteld - bereikt zijn. Zelfs als een
bepaald programma specifiek op één land gericht
wordt, zal een deel van het gebied buiten de gren
zen van het land ook door het bewuste programma
worden overstraald.
Enerzijds vanwege het internationale karakter van
satelliettelevisie en anderzijds vanwege de vol
kenrechtelijke implicaties die het gebruik van
televisiesatellieten zonder enige tijfel met zich
brengt, zijn vanaf het ontstaan van de satelliettelevisie-techniek onder meer de juridische implica
ties ervan binnen het verband der Verenigde Na
ties gebracht.
In de Verenigde Naties, een internationale organi
satie die vrijwel alle landen ter wereld omvat,
kunnen alle lid-staten op voet van gelijkheid met
andere staten overleggen en besluiten nemen over
aangelegenheden die die landen rechtstreeks (en
soms ook indirect) aangaan.
Nu bestaat er binnen de V.N. een commissie die
zich, sinds 1959, specifiek bezighoudt met alle
zaken die het gebruik van de kosmische ruimte
betreffen. Die commissie heet UNCOPUOS, Uni
ted Nations Committee on the Peaceful Uses of
Outer Space, en is onderverdeeld in twee sub
commissies:
- één voor wetenschappelijke en technische aan
gelegenheden (Het Scientific and Technical
Subcommittee)
- één voor de juridische kant van de zaak, de
Juridische Subcommissie (het Legal Subcoininittee).
Het is met name binnen deze laatstgenoemde
commissie dat regels van ruimterecht werden en
worden geformuleerd. Wij zullen ons in het hier
navolgende dan ook in de eerste plaats bezighou
den met de discussies ten aanzien van satelliet
televisie in deze Juridische Subcommissie.
SATELLIETTELE VISIE EN
INTERNATIONALE REGELINGEN IN HET
ALGEMEEN

Afgezien van de specifieke regels die binnen de
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Gebruiksmogelijkheden van televisiesatellieten.

V.N. ten aanzien van het gebruik van de kosmi
sche ruimte zijn en worden geformuleerd, is er op
satelliettelevisie een reeks algemene beginselen
van volkenrecht van toepassing, zoals:
- het Handvest der Verenigde Naties (1945) vooral met betrekking tot het beginsel dat in
gevallen waarin de nationale wetgeving van
toepassing is, het volkenrecht niet tussenbeide
mag komen.
- de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens, die (zie artikel 19), vrij vertaald,
vrijheid van informatie door middel van alle
media als een beginselverklaring vermeldt.
Hierbij moet worden aangetekend, dat het om
een Verklaring gaat (zoals de naam van het stuk
al aangeeft) en niet om een Verdrag, waarbij
partijen zich verbinden iets te doen of na te
laten.
- de UNESCO-verklaringen van 1972 en 1978,
die een aantal beginselen bevatten met betrek
king tot satelliettelevisie zoals bijvoorbeeld het
beginsel van vrijheid van nieuwsuitwisseling en
informatieverkeer.
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- de Europese Conventie voor de Bescherming
van Televisie-uitzendingen (1960) met het
Aanvullend Protocol van 22 januari 1965.
SATELLIETTELEVISIE IN DE JURIDISCHE
SUBCOMMISSIE

De Juridische Subcommissie besprak satelliet
televisie voor het eerst in 1967, en de Algemene
vergadering van de V.N. verzocht in Resolutie
2260(XXII) ‘om de technische mogelijkheid te
bestuderen van communicatie per televisiesatelliet, evenals de huidige en te voorziene ontwikke
lingen op dit gebied, alsmede de implicaties van
dergelijke ontwikkelingen.'
Dit geschiedde, en wel in die zin dat twee landen,
die gezien de omvang van hun grondgebied en de
daarop ver uiteengelegen steden en dorpen, groot
belang hadden (en hebben) bij goede communica
tie, te weten Zweden en Canada, in de Juridische
Subcommissie voorstelden dat een werkgroep
werd samengesteld die zich uitsluitend met satel
liettelevisie zou gaan bezighouden.
In die werkgroep, die in 1969 voor het eerst en
tweemaal bijeenkwam, kwamen al snel de cen
trale problemen naar voren, die in de jaren na 1969
de totstandkoming van wereldwijd aanvaarde re
gels met betrekking tot satelliettelevisie verhin
derden.
Die centrale problemen zijn:
a. moet een staat al dan niet toestemming geven
tot uitzending van een televisieprogramma per
satelliet voordat die uitzending plaatsvindt?
(de officiële term luidt: prior consent)
b. als het antwoord op a. bevestigend luidt, is dat
dan niet in strijd met het beginsel van het recht
op geven en verkrijgen van informatie, onaf
hankelijk van de plaats waar een burger van
welke staat ook, zich bevindt?
c. hoe staat het met de rechten van auteurs?
d. hoe voorkomt c.q. reguleert men spill-over?

Alle voorstellen voor een verdrag ten aanzien van
satelliettelevisie die in de Juridische Subcommis
sie in de loop der jaren aan bod zijn geweest, zijn
in feite variaties op deze vier thema’s. Wij zullen
deze variaties, die tussen 1969 en 1979 zijn opge
steld, schematisch behandelen.
Keuze uit veel kanalen.

Maar voordat het zover is moeten wij een uitstapje
maken naar het volkenrecht, de boom waarvan het
ruimterecht de jongste tak is. Want de vier cen
trale problemen zoals geschetst onder a. tot en met
d, zijn daarop rechtstreeks terug te voeren. Elk
verdrag dat die naam verdient moet in overeen
stemming zijn met de principes die in het volken
recht gelden. Eén van de pijlers van het volken
recht is de souvereiniteit van een staat.
Staatssouvereiniteit houdt in, dat een staat over
zijn grondgebied en onderdanen tegenover derdestaten de meest absolute rechtsmacht uitoefent.

Een souvereine staat heeft de bevoegdheid zich te
verzetten tegen elke inbreuk op die rechtsmacht
door een andere staat of de vertegenwoordigers
daarvan. Dit betekent dat elke handeling door een
andere staat die in strijd is met wat in een bepaalde
souvereine staat tot de staatssouvereiniteit be
hoort, onrechtmatig is. Die onrechtmatigheid ver
valt zodra de staat toestemming geeft tot het ver
richten van die handeling.
Voor wat betreft de hierboven ander a genoemde
vraag houdt dit in, dat de staten die vinden dat
prior consent in een toekomstig verdrag ten aan
zien van satelliettelevisie moet worden opgeno
men, zich gesteund weten door het volkenrecht.
Daar staat tegenover, dat het in de meer dan twin
tig eeuwen volkenrechtelijke traditie nog niet eer
der is voorgekomen, dat vanuit de kosmische
ruimte (dat wil zeggen een internationaal gebied
waar de staatssouvereiniteit niet geldt) satellieten
de aarde kunnen bestrijken met allerlei gegevens.
De staten die voorstander zijn van een vrije kosmi
sche ruimte beroepen zich behalve op het pionierskenmerk van satelliettelevisie graag op het
recht tot verstrekken en ontvangen van allerlei
informatie (de zogehetenfree flow of information
uit de Universele Verklaring en andere verklarin
gen hiervóór genoemd).
Een oplossing van dit - grote - probleem werd in
de Juridische Subcommissie in 1976 door Zweden
geboden in zijn voorstel dat ‘toekomstige
satelliettelevisie-programma's onderworpen zou
den moeten zijn aan licensie- en coördinatieprocedures, evenals dat thans het geval is bij ves
tiging van een nationaal televisie-systeem.'
(V.N.-document A/AC. 105/PV. 159, 23.6.76).
In deze gedachtengang worden het beginsel van de
staatssouvereiniteit en de/ree flow of information
als eikaars complement beschouwd, en niet als
twee onverenigbare uitersten.
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Ook het probleem van de spill-over zou hiermee
zijn opgelost. Dit uitstekende voorstel heeft helaas
(nog) geen nadere uitwerking gekregen.
Wij zeiden hiervóór al, dat in 1969 de Werkgroep
Satelliettelevisie werd geïnstalleerd.
Deze werkgroep heeft sinds dat jaar tot op heden
jaarlijks één of meer bijeenkomsten belegd, met
als doel eerst aan de Juridische Subcommissie en
via deze aan de Algemene Vergadering van de
V.N. een compleet stel regels aan te bieden die tot
een verdrag zouden kunnen leiden.
Van 1969 tot 1972 werd in de werkgroep weinig
vooruitgang geboekt. In 1972 zond de (USSR)minister van buitenlandse zaken, A. Gromyko,
een brief aan de V.N. waarin hij voorstelde dat de
V.N. zich zou gaan bezighouden met de formule
ring van spelregels die de rechten en verplichtin
gen van staten moesten omvatten met betrekking
tot televisiesatellieten. Bij de brief ging als bijlage
een tekst getiteld 'Ontwerpverdrag met betrekking
tot het gebruik door staten van kunstmanen be
stemd voor directe televisieprogramma-uitzendingen.’
Deze brief met bijlage vormde een keerpunt in de
discussies, in die zin dat na drie jaar onderhande
len nu een concreet voorstel ter tafel was geko
men.
Vervolgens slaagde Brazilië erin om de instem
ming van de vergadering (van de werkgroep) te
verkrijgen voor zijn voorstel om in de pre-ambule
(voorwoord) van een dergelijk verdrag een regel te
doen opnemen, die inhield dat de free flow of
Information zou plaatsvinden op basis van strikte
eerbiediging van het souvereiniteitsprincipe.
Over deze en dergelijke onderwepen werd tot
1975 uitvoerig gediscussieerd.
In 1975 kwam - voor het eerst in de geschiedenis
rond satelliettelevisie - een volledig conceptver
drag ter tafel, dat de volgende onderwerpen bestreek:
1. doeleinden van satelliet-televisie
2. toepasselijkheid van het volkenrecht
3. rechten van staten en de hun toevallende
voordelen (als gevolg van satelliettelevisie)
4. internationale samenwerking
5. verantwoordelijkheid van staten
6. toestemming en deelneming (aan satelliet
televisie)
7. spill-over
8. programma-i nhoud
9. illegale uitzendingen
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10. verplichting tot en recht op het aangaan van

consultatie
11. vreedzame beslechting van meningsverschil
len
12. auteursrechten en aanverwante rechten; be
scherming van televisiesignalen.
13. kennisgeving aan V.N.-organen
14. voorkoming van storing.
Let wel: de leden van de Juridische Subcommissie
waren het niet eens over de tekst, noch van deze 14
titels, noch van de tekst onder die titels. De bedoe
ling van de 14 artikelen was eerder alle denkbare
punten van belang voor een verdrag met betrek
king tot satelliettelevisie te inventariseren, dan te
komen tot een afgeronde verdragstekst.
In 1976 werden 5 van de 14 punten geschrapt dan
wel ondergebracht bij de resterende 9. Aangezien
het 1976-concept-verdrag de reële basis is gaan
vormen voor alle verdragsteksten tot en met 1979
lijkt het zinvol die 9 onderwerpen hier op te som
men:
1. doeleinden
2. toepasselijkheid van het volkenrecht
3. rechten en voordelen
4. internationale samenwerking
5. verantwoordelijkheid van staten
6. plicht tot en recht op consultatie
7. vreedzame beslechting van geschillen
8. auteursrecht en aanverwante rechten
9. kennisgeving aan de V.N.
De kwesties van spill-over en opzettelijk storen
van televisie-signalen waren daarmee als apart
verdragspunt vervallen.
Deze negen punten omzeilden ondanks hun om
vang echter nog steeds de kern van de zaak, name
lijk de (juridische) verhouding tussen de zendende
en de ontvangende staat, specifieker:
- voorafgaande toestemming
- programma-inhoud
- onrechtmatige dan wel ontoelaatbare uitzen
dingen.
Van 1976 tot 1979 is over de 9 punten hierboven
genoemd uitgebreid onderhandeld, waarbij in
1978 als punt aan de tekst werd toegevoegd het
onderwerp Consultatie en overeenkomsten tussen
staten.

Na deze lange geschiedkundige inleiding het he
den; te weten de thans (1979) voorliggende
V.N. -ontwerptekst ten aanzien van ‘Principes met

Ook Nederland zorgt voor spill-over.

betrekking tot het gebruik door staten van kunst
manen ten behoeve van internationale televisieuitzendigen per satelliet.'
Na een pre-ambule en een omschrijving van de
doeleinden van satellietteievisie (in punt 1) om
schrijft punt 2 dat het volkenrecht, en met name
het Handvest van de V.N., het Ruimteverdrag
1967 en de voorzieningen van ITU (Internationale
Telecommunicatie Unie, zie vorige hoofdstukken
van dit boek) van toepassing zijn.
Punt 3 geeft aan, dat elke staat gelijkelijk bevoegd
is om satelliettelevisie-activiteiten te ontwikke
len. Alle staten ook hebben recht op de voordelen
van zodanige activiteiten. Welke die voordelen
zijn wordt overigens niet nader omschreven.
Punt 4 heeft als doel expliciet te stellen, dat satelliettelevisie mede dient om de internationale sa
menwerking te bevorderen.
Punt 5 stelt dat, wanneer internationale intergou
vernementele organisaties satellietteievisie ex

ploiteren, zowel de desbetreffende staten als de
intergouvernementele organisaties zelf verant
woordelijkheid dragen voor die exploitatie. Dit is
een belangrijk punt, omdat deze bepaling voor
komt dat staten, lid van een intergouvernementele
organisatie, mogelijk in een dergelijk lidmaat
schap aanleiding zouden kunnen vinden om hun
verantwoordelijkheid als afzonderlijke staat niet
meer afzonderlijk te willen dragen.
De consultatie (overleg) als bedoeld in punt 6 kan
gezien worden als een vorm van geschillenbe
slechting vóórdat het tussen de strijdende partijen
tot een openlijk conflict is gekomen. Als zodanig
loopt dit punt dan ook vooruit op punt 7, waarin
verwezen wordt naar de gebruikelijke kanalen
voor beslechting van internationale geschillen,
bijvoorbeeld een geschillencommissie, een arbi
tragecommissie of een gerechtshof.
Punt 8 verwijst ten aanzien van auteurs- en aan
verwante rechten uitdrukkelijk naar volkenrechte
lijke beginselen hieromtrent, zonder zelf daaraan
eigen regels toe te voegen.
Punt 9 legt staten die satelliettelevisie-activiteiten
ontplooien dan wel daartoe toestemming geven de
verplichting op om de secretaris-generaal van de
Verenigde Naties zo uitgebreid mogelijk te infor
meren over de aard van die activiteiten. De
secretaris-generaal verplicht zich om die informa
tie vervolgens te verspreiden naar de gespeciali
seerde V.N.-agentschappen, het publiek en de
internationale wetenschappelijke wereld. Dit punt
vertoont inhoudelijk gezien parallellen met de re
geling die getroffen is voor de lancering van alle
ruimtevaartobjecten ter wereld, te weten dat al die
lanceringen bij de secretaris-generaal van de V.N.
geregistreerd moeten worden, met de bedoeling
dat deze registratiegegevens eveneens naar het
publiek, de internationale wetenschappelijke we
reld en de gespecialiseerde V.N.-agentschappen
worden doorgegeven.
De punten 10 en 11 (Consultatie en overeenkom
sten tussen staten; Programma-inhoud) zijn wel
opgenomen in het ontwerpverdrag, maar over de
bijbehorende tekst bestaat onder de leden van de
Juridische Subcommissie nog te grote onduide
lijkheid. Men is het letterlijk over geen enkele van
de voorstellen eens, zodat het weinig zin heeft hier
nader op deze onderwerpen in te gaan.
De vragen, reeds in 1969, 1972 en 1975 uitdruk
kelijk gesteld, te weten
1. naar het al dan niet toepasbaar zijn van het
souvereiniteitsbegrip op satellietteievisie.
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2. het al dan niet opnemen van het principe van de
voorafgaande toestemming.
zijn ook in het ontwerp-verdrag 1979 nog niet
volledig beantwoord.
Nu de satelliettelevisie-techniek aan de vooravond
staat van haar concretisering op grote schaal via
programma's rechtstreeks naar de huiskamers zal
de V.N. veel wijsheid en tijd nodig hebben om een
zo voor alle mensen ver reikende techniek juri
disch adequaat te ondersteunen.

SPILL-OVER

Het verschijnsel van de spill-over is niet nieuw. In
Geldermalsen heeft Tony van Dalen een niet alle
daagse hobby. Hij probeert in zijn vrije tijd
televisie-uitzendingen uit alle mogelijke landen op

te vangen. Hij is erin geslaagd om beelden uit een
34 landen op zijn scherm te krijgen. Als bewijs dat
hij geslaagd is maakt hij een foto. In zijn plakboe
ken vinden wij testbeelden uit vele Europese lan
den, Azië, Afrika en het Midden-Oosten. Tony
gebruikt een antenne, die hij een paar jaar geleden
voor f 100,- kocht.
Wat Tony van Dalen op grote schaal doet, doen
velen van ons op kleine schaal, als wij een antenne
voor de ontvangst van buitenlandse programma’s
op het dak van onze woning laten monteren. In al
deze gevallen kunnen wij spreken van het gebruik
van de spill-over. De invoering van satelliettelevisie heeft alleen als consequentie dat de spill-over
aanzienlijk wordt vergroot. Een voorbeeld daar
van werd gegeven met de ontvangst van beelden,
die bestemd waren voor India en die op de Techni
sche Hogeschool in Delft werden opgevangen.
SITE

Testbeeld van een televisie-uitzending uit Jordanië (boven) en
Rusland (onder), opgevangen door Tony van Dalen uit Gelder
malsen.
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De beelden waar wij hier over spreken waren
afkomstig van de ATS-6-satelliet, die al eerder in
dit boek werd genoemd. De ATS-6-satelliet werd
ten behoeve van een experiment naar een positie
boven de Indische Oceaan gebracht. Het experi
ment kreeg de codenaam Satellite Instructional
Television Experiment (SITE). Het werd uitge
voerd gedurende één jaar, van augustus 1975 tot
juli 1976. De ATS-6 werd zo gericht, dat de footprint (de bundel) van de satelliet zes van de 22
staten van India omvatte. De bedoeling van het
experiment was te bewijzen dat televisie
uitzendingen een rol kunnen spelen bij de educatie
van de bevolking in kleine dorpen.
Het experiment werd uitgevoerd in 2400 dorpen,
elk van maximaal 3000 inwoners, die in zes groe
pen waren verdeeld. In elke groep dorpen was er
één technisch servicecentrum en drie dependances
van dit servicecentrum. De deelnemende dorpen
hadden bijna allemaal de beschikking over elektri
citeit, ze lagen binnen een afstand van 40 km van
een servicecentrum, ze waren het grootste deel
van het jaar met een jeep bereikbaar en ze hadden
een openbaar gebouw dat geschikt was voor het
ontvangen van de bevolking, die televisiepro
gramma’s kwam bekijken.
In één staat werden 150 televisietoestellen, die
werkten op accu’s, geïnstalleerd. De program
ma’s werden twee keer per dag in vier talen uitge
zonden: anderhalf uur in de ochtend kon worden
bestempeld als schooltelevisie en twee-en-een-

De ATS-6

half uur in de avond was bestemd voor volwasse
nen.
In de schooltelevisieprogramma’s werd de nadruk

Televisiebeelden uitgezonden door de ATS-6 tijdens het
SITE-expenment. Deze beelden werden opgevangen op de
afdeling Elektrotechniek van de T.H. in Delft. De beelden wer
den uitgezonden naar India.

gelegd op taal en rekenen. In de avonduitzendingen lag het accent op landbouw- en gezondheids
voorlichting. De programma's werden speciaal
voor dit experiment vervaardigd en vanaf video
banden uitgezonden.

De kinderen maakten aantoonbare vorderingen bij
het taalonderwijs. De uitzendingen voor volwas
senen werden gemiddeld door 100 personen per
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televisietoestel (dus totaal zo’n 200.000 personen)
bekeken. Er bleken meer mannen dan vrouwen
geïnteresseerd te zijn. De mensen die kwamen
kijken bleken lot de lagere sociale groepen van de
bevolking te horen.
Het SITE-experiment heeft voor dit boek in zo
verre betekenis, dat een aantal nieuwe ontvangers
(antennes en andere apparatuur) hier werd uitge
probeerd. De ontvangers die de dorpen gebruik
ten, waren in India zelf vervaardigd voor een prijs
van ongeveer 2500 gulden per set. De middellijn
van de gebruikte antennes bedroeg drie meter.
Ondanks het feit dat de satelliet de uitzendingen
richtte op India, slaagden technici van de T.H. in
Delft erin om goede beelden op te vangen. Dat wil
overigens niet zeggen dat de spill-over wereldwijd
is. De antennes in Delft bevonden zich in de zoge-
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naamde zijlob van het antennepatroon. Wij kun
nen zo'n zijlob bestempelen als een plaatselijke
vergroting van het signaal, dat in principe zwak
ker wordt naarmate men zich verder van het cen
trum van het gebied, waarnaar men uitzendt, ver
wijdert.
Ondanks deze gedeeltelijke verklaring bleef ech
ter het feit dat het mogelijk is om ver buiten het
werkelijke verzorgingsgebied signalen op te van
gen.
KABELTELEVISIE

Wij zien op het ogenblik al dat de abonnees van
een aantal kabelnetten een groot aantal program
ma's kunnen ontvangen. Het plaatsje Sluis in Zee
land spant wat dit betreft de kroon. Mensen in
Sluis, die op het lokale kabelnet zijn aangesloten,
kunnen twee Duitse, drie Engelse, één Luxem
burgse, drie Franse, vier Belgische en twee Neder-

landse zenders ontvangen. Zonder overdrijving
kunnen we zeggen dat Sluis met zijn vijftien kana
len half Europa in de huiskamer krijgt. Het project
in Sluis is een samenwerkingsproject van Deltakabel B.V., de Regiemaatschappij uit Gent en het
Belgische T.V. West. De televisieprogramma’s,
die in Sluis worden gedistribueerd, worden opge
vangen in Brugge in België en ' ervolgens met een
kabel naar Sluis getransporteerd. In het volgende
hoofdstuk zullen wij zien dat Deltakabel nu plan
nen heeft om dit rijke programma-aanbod, en met
name de programma’s uit Luxemburg, vanuit
Sluis verder te distribueren in Nederland. Als deze
plannen worden gerealiseerd, zitten wij meteen
met het auteursrechtelijke probleem. De PTT
heeft in Sluis bedongen dat het project beperkt
blijft tot Sluis. De PTT verlangt bewijzen dat de
genen, die het auteursrecht bezitten, toestemming
hebben verleend voor de distributie van program
ma’s vóór ze meewerkt aan het transport en de
distributie van deze programma’s.

Op veel Nederlandse kabelnetten kunnen nu al 12 T.V.programma's worden ontvangen.

PROEFPROCESSEN

Op 19 juli 1978 besliste de rechtbank in Amster
dam dat de distributie van films via kabeltelevisie
kan geschieden zonder dat er inbreuk wordt ge
maakt op het auteursrecht. De processen waren
aangespannen door de Nederlandse Bioscoop
bond en door Columbia Pictures Industries Ine.
tegen de Stichting tot Exploitatie van Centrale
Antenne Inrichtingen in Amstelveen. In beide za
ken werd hetzelfde gevraagd, namelijk een verkla
ring dat de gedaagde door het doorzenden van uit
de ether opgevangen films naar abonnees op haar
kabelnet, een inbreuk maakte op het auteursrecht.

De CAI-exploitant voerde als verdediging aan dat
er geen sprake is van openbaarmaking. De CAI
geeft alleen maar door wat er wordt aangeboden.
Het doel van de doorgifte is de verbetering van de
ontvangstkwaliteit en de inperking van het antennewoud. Voor de rechtbank werd aangevoerd dat
alle programma’s ook zonder distributie via de
CAI in Amstelveen ontvangen zouden kunnen
worden, omdat Amstelveen in de zóne van directe
ontvangst ligt. De rechtbank heeft de eis van Bio
scoopbond en Columbia afgewezen. Juristen zijn
van mening dat de motivatie van de rechtbank niet
helemaal correct is, dus zal er ongetwijfeld in
hoger beroep een nadere uitspraak volgen.

Op dit ogenblik is echter van belang dat voor de
Nederlandse rechter de kabeltelevisie niet be
schouwd wordt als het opnieuw openbaar maken
van een werk, waarop auteursrecht berust. De
rechtbank is van mening dat de auteursrechtheb
bende bij de bron, dat is bij degene die de uitzen
ding verzorgt, zijn recht moet halen.
Sluis spant nu de kroon met 15 televisieprogramma's.

AUTEURSRECHT

Op de reeds genoemde conferentie in Ierland werd
ook het woord gevoerd door Denis A. S. de Freitas, voorzitter van de Engelse Raad voor het Co
pyright. De heer De Freitas is ook van mening dat
het auteursrecht in eerste instantie geregeld moet
worden tussen de auteursrechthebbende en degene
die de uitzending verzorgt. De invoering van satelliettelevisie heeft ongetwijfeld tot gevolg dat een
aantal uitzendingen minder waard worden in de
internationale verkoop, omdat de eerste uitzen
ding meteen in meerdere landen gevolgd kan wor
den . De manier om dit probleem op te lossen is een
hoger honorarium te vragen voor de eerste uitzen
ding via de satelliet.
Op dit ogenblik is de zaak nog volstrekt onduide
lijk. In hoofdstuk 8 zullen wij zien dat Deltakabel
met RTL wil onderhandelen over de auteursrech
ten, alvorens via Sluis de Luxemburgse program
ma’s op de Nederlandse kabelnetten te gaan dis
tribueren. In België worden er proefprocessen ge
voerd om te voorkomen dat programma’s van
RTL in België gedistribueerd mogen worden. De
Oostenrijkse omroep voert een proces tegen de
firma Rediffusion uit Zürich, die zonder toestem
ming Oostenrijkse televisieprogramma’s op een
Zwitserse kabel distribueert.
Juristen moeten uitmaken wat een redelijke ver
goeding voor deze vorm van distributie zou zijn.
Uit het voorgaande zal duidelijk worden dat de
kwestie van de auteursrechten nog zeker niet goed
is geregeld, maar dat een oplossing haalbaar is.
Overigens zijn de auteursrechthebbenden beter
georganiseerd dan de andere belanghebbenden
(zoals de omroep).

gs 4

De belangrijke conferentie over satelliettelevisie in Ierland
(v.l.n.r. Justin Keating, de Ierse minister voor Handel, Boy
Gibson, directeur van ESA, Sir Charles Curran, president van
de EBU, en Conor Cruise O'Brien, de Ierse minister voor PTTzaken).

programma’s kunnen ontvangen. Met een tweede
schotel zou dat aantal nog vergroot kunnen wor
den. De kwaliteit van al deze beelden is sterk
afhankelijk van de afstand tot het centrum van de
betreffende bundel. Als wij bedenken dat wij in
Sluis nu al vijftien programma’s kunnen bekijken,
is het redelijk te verwachten dat dit aantal verder
zal stijgen. Het is niet mogelijk aan te geven wat
het werkelijke aantal te ontvangen programma’s in
de toekomst zal zijn. Zeker is dat wij mogen reke
nen op 20 tot 30 programma's. Bij de aanleg van
kabeltelevisienetten zou met die capaciteit reke
ning gehouden moeten worden.
ANTENNEVERBOD

AANTAL PROGRAMMA’S

In verschillende publikaties worden verschillende
aantallen genoemd van het aantal programma’s,
dat men in Nederland na invoering van satelliettelevisie zal kunnen ontvangen. Bij het maken van
zo’n schatting is het van belang te bedenken dat
ieder land weliswaar vijf kanalen toegewezen
heeft gekregen, maar dat die kanalen niet meteen
allemaal gevuld zullen kunnen worden.
Nederland deelt één satellietpositie met zeven an
dere landen. Als alle landen hun capaciteit zouden
gebruiken, zouden wij dus met één antenne 40

In Nederland komt het steeds meer voor dat ge
meentes en woningbeheerders het gebruik van
privé-antennes tegengaan. Dit geschiedt zowel
om lelijke antennewouden tegen te gaan als om
bewoners te dwingen gebruik te maken van een
kabelnet. De kabelnetten zullen in het algemeen
niet alle programma’s distribueren die ter plaatste
ontvangen kunnen worden. Een verplichte aan
sluiting op een kabelnet houdt dan ook in dat het
de burgers onmogelijk wordt gemaakt bepaalde
zenders te ontvangen, waarop ze om welke reden
dan ook prijs stellen. In wezen is het daarom ineen
echte democratie onverteerbaar dat er een anten-
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neverbod bestaat. Deze opvatting wordt gedeeld
door de Raad van State, blijkens een uitspraak in
een AROB beroep tegen een antenneverbod in
Ridderkerk (mei 1978). Met deze uitspraak zijn
publiekrechtelijke antenneverboden (via een
bouwverordening of een algemene politieveror
dening) wel van de baan. De privaatrechtelijke
verboden (bijvoorbeeld bij de uitgifte van grond
voor woningbouw door de gemeente of een soort
gelijke regel door een woningcoöperatie) blijven
echter bestaan. Het is wenselijk dat er ook in dit
opzicht een volledige vrijheid voor het plaatsen

van antennes komt. De komst van satelliettelevise
zal de behoefte aan privé-antennes, ook in bekabelde gebieden, doen toenemen. Dit wil niet zeg
gen dat televisiekijkers massaal een eigen schotel
op het dak willen hebben. Dankzij de kabeldistri
butie hoeven ze juist niet de kosten voor zo’n
satelliet-ontvangstantenne te maken. Degene, die
desondanks behoefte heeft aan zo’n antenne, moet
echter die mogelijkheid wel hebben. Satelliettelevisie zal van Nederland geen woud van schotelan
tennes maken, maar wij zullen ze wel op sommige
daken zien verschijnen.
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Reacties en standpunten in Nederland

In 1979 is er in Nederland opvallend veel gezegd
en geschreven over de komst van de televisiesatellieten. De hoeveelheid reacties was zo groot, dat
ze zelfs in buitenlandse publikaties werd vermeld.
Erg opvallend was dat er in de reacties vrijwel
uitsluitend sprake was van de komst van satellie
ten bij RTL in Luxemburg. Zoals we in hoofdstuk
6 hebben gezien zullen Duitsland en Frankrijk in
Europa eerder de beschikking hebben over televisiesatellieten dan Luxemburg. Volgens optimisti
sche prognoses kan RTL in 1984 een eigen kunst
maan voor omroepdoeleinden hebben. Dat RTL
serieus overweegt om een eigen televisiesatelliet
te laten lanceren is duidelijk. Bij drie Europese
ruimtevaartindustrieën vroeg RTL een eerste prijs
opgave voor een televisiesatelliet. RTL ziet, vol
gens directeur G. Graas, de satelliet als de enige
mogelijkheid om voor de toekomst de rentabiliteit
van het bedrijf veilig te stellen. RTL heeft nu een
jaaromzet van 300 miljoen gulden en een netto
winst van 50 miljoen gulden. De televisieuitzen
dingen van RTL worden nu al in grote delen van
Duitsland, België en Frankrijk ontvangen. De
grote adverteerders in deze landen zenden daarom
ook via RTL reclameboodschappen uit. Over
igens is RTL voor een groot deel in handen van
buitenlandse bedrijven (een Belgische bank en een
Franse reclamebureau). De reden dat juist RTL als
bedreigend wordt ervaren is dat Luxemburg als
klein land tussen een aantal grote landen zit inge
klemd. Luxemburg kan, op een volkomen wettige
manier, volgens de afspraken, gemaakt op de
WARC 1977, uitzendingen gaan verzorgen, die in
grote delen van de omringende landen ontvangen
kunnen worden. Er liggen vooral veel grote steden
in de spill-over van de bundel die Luxemburg mag
vullen. Bovendien kan een uitzending tot ver bui
ten dat bundelgebied worden ontvangen, als er
grotere antennes dan 90 cm middellijn worden
gebruikt. Het is op dit ogenblik nog de vraag óf
Luxemburg snel een satelliet wil hebben. Een
opdracht voor de bouw van zo'n kunstmaan is nog
niet geplaatst.
Als Luxemburg besluit een eigen televisiesatelliet

te gaan lanceren, zal die satelliet alléén mogen
uitzenden naar het eigen grondgebied. Er is dus
geen sprake van dat er uitzendingen gericht op
Nederland met een RTL-satelliet zullen komen.
RTL kan wel overwegen om met behulp van deze
satelliet uitzendingen in de Nederlandse taal te
gaan verzorgen. Het Nederlands zal echter geen
prioriteit hebben, omdat met Duits- en Franstalige
uitzendingen een groter publiek bereikt kan wor
den en dus meer geld verdiend kan worden. RTL
overweegt wel om, als er een eigen satelliet be
schikbaar is, uitzendingen in het Nederlands te
verzorgen, maar een beslissing dienaangaande is
er nog niet genomen. Uitzendingen van een RTLsatelliet in de Nederlandse taal hebben als nadeel
dat ze slechts in een uithoek van de bundel gecon
sumeerd kunnen worden.
De vraag of die uitzendingen er komen of niet
wordt beantwoord door de adverteerders, die de
programma’s moeten betalen. De verwachting is
dat de grote Nederlandse adverteerders belangstel
ling zullen hebben voor uitzendingen op de RTLsatelliet. In het najaar van 1979 zei STERdirecteur C. J. Smeekes, dat er volgens hem nog
ruimte is voor nieuwe reclameboodschappen. Hij
zei dat de STER-opbrengst nu 160 miljoen gulden
is, maar dat er 300 miljoen gulden binnen kan
komen als er onbeperkt zendtijd voor reclame be
schikbaar is. Hetgr/z van 140 miljoen gulden in de
televisie-reclamemarkt zal met genoegen door
RTL worden gevuld!
RTL VIA DE KABEL

De televisiesatelliet heeft voor de kijker als voor
naamste consequentie dat hij een groter programma-aanbod krijgt.
Het verschijnsel van de spill-over kennen we al
vele jaren. Talloze Nederlanders bekijken pro
gramma’s uit België, Duitsland en Engeland.
Onze radio- en televisiegidsen publiceren ook de
programma’s van buitenlandse zenders. Met de
komst van de televisiesatelliet wordt die spill-over
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Er verschijnen steeds meer keuzemogelijkheden op de af
standsbediening van ons televisietoestel.

echter veel groter en ze kan zelfs commercieel
geëxploiteerd worden. In november 1979 kon
digde de firma Deltakabel uit Leidschendam aan
dat ze de mogelijkheid onderzocht om RTLprogramma's nu al op de Nederlandse kabelnetten
te brengen. De Luxemburgse programma's zou
den in Sluis komen via het Belgische kabelnet.
Er is namelijk afgesproken dat grensgemeenten
aangesloten mogen worden op het kabelnet van
het buurland. Op grond van deze afspraak is RTL
in Sluis zelf niet tegen te houden.
Om het signaal vanuit Sluis verder over Nederland
te distribueren is echter de medewerking van de
PTT nodig.
Het plan van directeur dr. A. C. A. Dake van
Deltakabel was om de RTL-programma’s via
Sluis ons land binnen te halen en vanuit Sluis
verder over de Nederlandse kabelnetten te distri
bueren. Die distributie zou moeten geschieden
met behulp van straalzenders van de PTT. Delta

kabel had al eerder met deze plannen gespeeld. In
dat verband had de hoofddirecteur telecommuni
catie van de PTT op 29 mei 1979 aan Deltakabel
geschreven dat zo'n distributie wel mogelijk was,
mits Deltakabel zelf zorgde voor toestemming van
de auteurgerechtigde. Toen de plannen van Delta
kabel uitlekten, brak er een waar tumult los. De
Tweede Kamer hield zich met de zaak bezig en
nam met ruime meerderheid een motie aan,
waarin de minister van CRM wordt gevraagd
normen en criteria op te stellen voor de beoorde
ling van toelating van buitenlandse programma’s
tot Nederlandse kabelnetten. In de motie wordt
verder aan de minister gevraagd om vóór l okto
ber 1980 een nota over deze kwestie op te stellen
en om intussen de PTT geen toestemming tot de
door Deltakabel gevraagde distributie te geven.
Deltakabel gaal intussen door met de realisatie van
de plannen, omdat de omroepwet geen wettig be
letsel vormt: er is slechts toestemming van de
auteurgerechtigde nodig.
Merkwaardig in de hele discussie is dat er alleen
werd gesproken over de commerciële televisie uit
Luxemburg, niet over de commerciële uitzendin
gen uit Frankrijk en Engeland, die ook in Sluis
worden gedistribueerd.
Als de plannen worden gerealiseerd betekent dit
dat er over de satelliet niet meer zo’n drukte ge
maakt hoeft te worden.
We halen immers de RTL-programma’s dan, al
jaren voor de satelliet gelanceerd kan worden,
binnen onze grenzen.
Het is echter niet te verwachten dat Deltakabel
medewerking, c.q. toestemming van de Neder
landse omroeporganisaties en van de ministeries
zal krijgen. In dit verband wijs ik al op de omroepcommentaren, die verderop in dit hoofdstuk vol
gen en op het feit dat de Nederlandse omroepver
enigingen voor 40% eigenaar zijn van de Nozemazender in Sluis, die Deltakabel wil gebruiken (de
overige 60% is van de PTT). Verder is van minis
ter Gardeniers van CRM bekend dat ze RTL wil
weren. Het blad Adformatie bracht dit bericht
onder de kop ‘Gardeniers gaat RTL hinderen’. Het
is niet bekend hoe de minister dit denkt te doen. Er
valt te denken aan stoorzenders en aan verdragen
om het werk van RTL te bemoeilijken. Intussen

ITT speelt in op de toekomst, een advertentie uit de dagbladen
van 16 november 1979.
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Wie straks uitalle programmas
WIL KUNNEN KIEZEN,
KIEST NU EEN KLEUREN TV VAN ITT.

Want itt geeft u een kleuren tv met ontvangst

MOGELIJKHEDEN VOOR TIENTALLEN KANALEN.
Cosmos tegen Aztccs regelrecht uit Los Angelos,
U.S.A... ? Als het aan ITT ligt kunt u er morgen al
van genieten.
Zo rond 1982 gaat de eerste tv. satelliet de lucht
in. En vanaf dat moment is hel afgelopen met altijd
en eeuwig Nederland I en II Mensen met kabeltv.
kunnen nu al nieuwsgierig proeven van BBC 2 en
Duitsland 3. Maar dat is pas het voorafje. TV satellieten
brengen straks de halve wereld rechtstreeks bij ons
thuis. Logisch dus dat ITT nu al zorgt voor kleurcnTV’s met ontvangstmogelijkheden voor tientallen
verschillende kanalen, (met 16 lot 30 voorkcurzcnders)

aaaaaaaaaaa
ITT zorgt voor een uniek vidco-rack. Video-rccorder en
klcurcn-TVfhicrdc ITT 3681) possen daar precies in. Leuk zo'n kijkkast 9
Wel,als u wilt kan ITT zelfs zorgen voor komplcte audto/vidco torens
Met alles er op ener aan Van tuner tol versterker. Van pick-up totcasscltcdcck Van video-rccorder tol kleuren-TV
D1-ITT368L» infrarood-afstandsbcdienmg • 16 voorkcurzcnders
• idcal-color toets • Oscar-Tuner * (ITT patent voor kabel- cn antenneontvangst zonder convencr) • llcliochrom-bceldbuis 66cm. (70procenl
helderder dan andere beeldbuizen)

u maar liefst vier uur tv achter elkaar kunt opnemen.
Dat betekent dat u makkelijk twee speelfilms op één
band kunt zetten. En dat is pas het begin Want ITT is
al druk bezig met het ontwikkelen van een nieuwe
generatie video-recorders waar straks banden van
8 uur (!) op passen.
Maar ook de video-recorders die ITT nu heeft,
lopen al behoorlijk voor op de resl Uw ITT video
recorder kan voor tien dagen geprogrammeerd
worden Binnen deze tien dagen kan de recorder twee
verschillende programma's opnemen op twee ver
schillende tijden en twee verschillende dagen
Ook interessant is dat u uw ITT-video-recorder
(samen met de ITT kleuren-TV 3681) op afstand kunt
^bedienen. Het infrarood zendertje van deze tv heeft
B dan ook maar liefst 32 funkties.
B
Noor ITT zijn al die verbazende snufjes gewoon
W dagelijks werk.
■
ITT heeft wel sterkere staaltjes op zijn naam
F slaan Rechtstreekse tv.uitzendingen Mars-Aarde
bijvoorbeeld. En telefoonkabels van ijselijk dun fiberglas waamiec 10.000 telefoongesprekken tegelijk
gevoerd kunnen worden
Over de hele wereld zijn er 379.000 mensen bij
ITT in dienst. Er zijn dan ook maar tien bedrijven ter
wereld die groter zijn dan ITT.

Straks elke dag de krant op het beeldscherm.. ?
Van ITT mogen ze vandaag al beginnen.
“
De ITT kleuren-TV's 3661 VT en 3660j -öïBVT kunnen straks ook Teletekst en View /
data ontvangen. Teletekst wordt een soort
»
tv. kram Waarbij u zelf bepaalt wat u wilt /
zien: beursberichten,sportuitslagen,
,
.
laatste nieuws. . En zeg maar hoe
^-.9$ A
laai Want Teletekst staat straks 24 uuri
-Ss- Z|
per dag voor u klaar
Z»
Al die ontwikkelingen gaan
4?- -SBr Jg
trouwens veel sneller dan u denki
fg.
De proefuilzendingen voor
Viewdata (een soort informatie
service)
zijn bijvoorbeeld al
b,j irT k>"'1 “
.
mei ilkcndch nuifook
lil voor alle geluids- en video-apparatuur.
begonnen.
OP afcund beltenen.

Een hele avond tv. kjjken van tevoren program
meren ... ? Ook dat kan bij ITT.
Met de ITT kleuren-TV 3670 kunt u een hele
avond televisie van tevoren programmeren ... Zeven
uur. Het nieuws op Nederland 1... Half achL
Die nieuwe Franse speelfilm op Duitsland 3...
Negen uur. Bennie Hill op BBC 2... De hele avond
schakelt de tv automatisch op het juiste moment naar
de programma's die u heeft uitgekozen. En de
mooiste programma's neemt u even op met een ITT
video-rccorder.
Twee komplcte speelfilms opnemen op één video
band .. ? Bjj UI' kunnen het er straks ook vijf worden.
ITT levert u nu al een video-rccorder waarmee

VOOR ITT IS DE TOEKOMST AL LANG BEGONNEN.
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De bundel die een Luxemburgse satelliet gaat uitzenden. De
vette lijnen omsluiten het gebied waarbinnen ontvangstmoge
lijkheid met schotelantennes van 90 cm bijna altijd mogelijk is.

gaat RTL door met zich voor te bereiden op de
komst van de satellieten, onder meer door een
aandeel te nemen in tientallen kleine videoproduktiemaatschappijen, zoals Europe Video in Am
sterdam, waarvan RTL 35% van de aandelen be
zit.

NOS
Het Nederlandse Omroepbestel is gebaseerd op
het feit dat zendtijd en geld in beperkte mate be
schikbaar zijn.
Binnen die schaarste aan middelen moeten alle
mogelijke groeperingen, die aan bepaalde eisen
voldoen (de zendgemachtigden), aan bod komen.
De bekabeling van Nederland heeft al geleid tot
een grotere concurrentie van buitenlandse pro
gramma's. Een direct gevolg is dat de belangstel
ling van de kijker voor de Hilversumse program
ma's terugloopt. In de periode april-mei-juni 1978
keken er gemiddeld nog 1,8 miljoen volwassen
Nederlanders naar de Nederlandse televisiepro
gramma's. In dezelfde periode in 1979 was dit
cijfer nog 1,5 miljoen, een daling met 300.000
kijkers in één jaar, vooral als gevolg van de beka
beling, die het programma-aanbod vergroot. De
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satelliet zal het programma-aanbod verder vergro
ten en daarmee het Nederlandse omroepbestel
fundamenteel ondermijnen. Nederland zal hoe
dan ook een houding moeten bepalen, een stand
punt moeten innemen. De eerste reactie in ons
land is meestal het instellen van een commissie,
die de problemen moet inventariseren. De fede
ratie van omroepverenigingen (waarin samenwer
ken VARA, NCRV en KRO) vroeg begin 1979
aan de NOS om een onderzoek over satelliettelevisie. In maart 1979 werd ten behoeve van het
NOS-bestuur een discussie-notitie uitgebracht
onder de titel ‘Satelliet-omroep in de Tachtiger
Jaren’. In deze notitie wordt terecht in de inleiding
opgemerkt: 'De techniek loopt ook hier wederom
voorop en het beleid en degenen die zich bezig
houden met de omroep als zodanig, anders gezegd
het programma, de inhoud, lopen enigszins achter
de technische feiten aan.’
Over de kosten wordt in deze notitie voor Neder
land opgemerkt dat de te verwachten exploitatie
kosten voorde satelliet 8 tol 12 miljoen gulden per
kanaal en per jaar zijn en de exploitatiekosten voor
het hele grondnet en de uplink naar de satelliet 18
miljoen gulden per jaar.
Voor individuele ontvangstantennes wordt een
bedrag van ƒ 1.500,- (inclusief installatie) ge
noemd en voor ontvangstantennes voor centrale
antenne-inrichtingen ƒ 5.000,-.
De notitie van de NOS constateert dat Nederland
niet zit te wachten op de komst van televisiesatellieten (met uitzondering van de Nederlandse ruimtevaartindustrie), maar dat we desondanks met
deze ontwikkeling geconfronteerd worden omdat
het programma-aanbod zal stijgen en dus de con
currentie zal toenemen. In dit verband moet over
igens worden opgemerkt dat een vergroting van
het programmaaanbod niet leidt tot een vergroting
van de tijd dat men kijkt. Deze conclusie wordt in
grote lijnen onderstreept door elk onderzoek dat in
deze richting is uitgevoerd.
Als de concurrentie groter wordt moeten we dus
een ander antwoord geven. De NOS denkt dat een
mogelijke reactie is om méér Nederlandse pro
gramma’s uit te zenden en om de kwaliteit van de
programma’s te verbeteren. In februari 1979
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Satellietbundels op Europa, illustratie uit de NOS-notitie over
satelliettelevisie.

vroeg de NOS daarom méér zendtijd en méér geld,
teneinde de grotere concurrentie van buitenlandse
programma's het hoofd te kunnen bieden. Op zich
is dit een fraai sneeuwbaleffect: als antwoord op
een groter programma-aanbod willen we nog meer
programma’s maken. Ik heb in 1979 een aantal
malen betoogd dat vergroting van het buitenlandse
aanbod het de omroepen moeilijker maakt zich
staande te houden. De series die omroepen nu
aankopen in het buitenland en dan ondertiteld in
Nederland uitzenden, zullen met de komst van
satelliettelevisie ook via buitenlandse zenders be
keken kunnen worden. De omroepen moeten dan
terugvallen op programma’s, die werkelijk de
identiteit van de eigen omroep weergeven. In Ne
derland zullen EO en VPRO het daar het minst
moeilijk mee hebben.
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De NOS-notitie onderkent dit probleem ook, on
der de kop ‘Financiën’ wordt opgemerkt:
‘Hoe het ook zij, met enige zekerheid kan wel
worden vastgesteld, dat het in het midden der
tachtiger jaren toch - zeker nog meer dan nu het
geval is - een kwestie wordt van financiële midde
len.
Immers, indien men de concurrentieslag met
commerciële omroeporganisaties aanwil, zal er
veel geld moeten worden uitgegeven om die strijd
om de kijkersgunst te kunnen volhouden en ook
indien men dat niet wil dan zal men minder dan nu
het geval is, de toevlucht kunnen nemen tot de
aankoop van relatief goedkopere (buitenlandse)
films en andere produkties, louter en alleen, om
dat die produkties hetzij reeds door Luxemburg
zijn uitgezonden, hetzij dat Luxemburg reeds de
alleenrechten daarvan heeft verworven, en men
zal zich dus moeten toeleggen op de aanmaak van
eigen produkties, die relatief duurder zijn dan de
gekochte.’
De NOS heeft nog geen officieel standpunt inge-
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nomen ten aanzien van satelliettelevisie. Met de
notitie heeft ze slechts de discussie op gang willen
brengen (en dat is zeker gelukt). We bekijken nu_
eerst de reacties van de Nederlandse omroepen op
de komst van de satelliettelevisie.

AVRO

Op 15 september 1979 sprak AVRO-voorzitter M.
J. Keyzer op de algemene ledenvergadering van
de AVRO in Eindhoven over nieuwe ontwikke
lingen en de aanpassing van de omroepwet aan de
zich wijzigende situatie:‘Maar het belangrijkste
argument tegen het in komende jaren invoeren van
het beginsel van omroepverkiezingen is dat de
omroep aan de vooravond slaat van tal van ingrij
pende ontwikkelingen, zoals onder meer satellietuitzendingen, viewdata, teletekst, beeldplaat en
het op grote schaal ingang vinden van de reeds
thans gangbare video-apparatuur.
In de tachtiger jaren zal van video-apparatuur een
veel intenser gebruik worden gemaakt en zal video
een zeer grote ontwikkeling ondergaan.
Men zal televisieprogramma's veel meer dan tot
op heden op de band kunnen opnemen of kopen
om deze op het voor de kijker meest geschikte uur
individueel weer op het scherm in de huiskamer te
brengen.
De gebondenheid aan het programma-spoor-
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boekje bij het kijken zal daardoor veel geringer
kunnen worden dan thans het geval is.
Het zou buitengewoon ongewenst en onverstandig
zijn, om op zo’n keerpunt in de ontwikkelingen,
structurele wijzigingen aan te brengen in het hui
dige omroepbestel.
Zo men dergelijke wijzigingen voorstaat, dient
eerst een grondige praktische ervaring met deze
nieuwe ontwikkelingen te worden opgedaan zowel op het technische als op het maatschappe
lijke vlak - opdat eventueel aan te brengen wijzi
gingen in het bestel daarop kunnen worden afge
stemd.
Het verheugt mij te kunnen mededelen dat het
120

AVRO-voorzitter M. J. Keyzer

N.O.S.-bestuur, daartoe geïnspireerd door een bij
het bestuur ingediend AVRO-memorandum, zich
onlangs in deze zin tot minister Gardeniers heeft
gericht en in antwoord daarop van de minister
schriftelijk te horen heeft gekregen, dat geen
nieuwe wijzigingen in de omroepwet in voorbe
reiding zijn.
De bewindsvrouwe wenst eerst de nieuwe ont
wikkelingen nauwlettend te volgen, zo schrijft zij,
teneinde te kunnen beoordelen welke consequen
ties daaruit voortvloeien.
Tijdens de volgende regeringsperiode - daargela
ten of dan dezelfde of een andere coalitie aan het
bewind zal zijn - kunnen wij als de lijn van me
vrouw Gardeniers wordt doorgetrokken, wellicht
over vier-en-een-half a vijf jaar een sterk herziene
Omroepwet tegemoet zien.’
In een brief voegt de heer Keyzer hieraan toe:
‘Overigens ben ik tijdens een reis, welke ik korte
lings door de V.S. maakte tot de ontdekking ge
komen dat Europa jaren achter is op Amerika en
dat de overname van Amerikaanse systemen nau
welijks meer proefneming in Europa nodig zou
maken al heb ik er anderzijds wel begrip voordat
uit oogpunt van research, industriële ontwikkelin
gen en werkgelegenheid, men in Europa ook wel
een en ander wil ondernemen.

De kosten in de V.S. liggen ook iets hoger dan de
in Europa geschatte, maar dit terzijde.’
E.0.

Op 29 augustus 1979 sprak drs. L. P. Dorenbos,
directeur van de Evangelische Omroep, op een
persconferentie over de werkelijke werkelijkheid:
‘De omroep is meer dan ooit in discussie. Moet er
een ander omroepbestel komen, commercie in de
omroep, ja dan nee?
Op weg naar een staatsomroep, omroepverkiezin
gen om de democratie te dienen. De omroep zorgt
vooreen permanente stroom van informatie. Omroepsatellieten, teletekst, viewdata, beeldplaten,
oprukkende media-giganten in het heelal. Wat
gaat er gebeuren?'
Na een beschouwing over de destructie van de
mens en over de crisis in de maatschappij, formu
leert de heer Dorenbos de taak van de EO: hij wil
ten strijde trekken tegen de televisiesatellieten en
andere technische hoogstandjes:
EO-directeur drs. L P. Dorenbos.

‘In dit geheel ziet de EO, dat betekent Evangeli
sche Omroep, zijn taak. Een omroep, maar ook
een beweging van mensen die via de ether zich
niet alleen profileren, maar getuigen van iets
waarvan ze vol zijn. In een wereld en in een
mediabestel waar voor dat getuigen steeds minder
plaats is. Integendeel, daar is plaats voor de gigan
tische pretfabrieken van amusement en geheim
zinnige Science fiction met als gevolg een voorbij
gaande lach en toenemende vragen over de toe
komst.

Wat is dan wel die beweging?
De grote misvatting is dat onze technocratische

EVANGELISCHE
OMROEP
samenleving, waar manipulatie en computers de
dienst gaan uitmaken, een glitterwerkelijkheid
wordt voorgespiegeld, die de werkelijkheid niet
is. De werkelijke werkelijkheid is de werkelijk
heid van de geestelijke strijd die zich afspeelt in
deze wereld tussen licht en donker, de werkelijk
heid die ons door de Schepper van hemel en aarde
op een onvoorstelbaar duidelijke en eigentijdse
wijze wordt weergegeven in de Bijbel.’
Overigens maakt de EO van de nood ook een
deugd. In ‘Alpha,’ een publikatie van de EO, staat
in het nummer van november 1979:
‘Toch zijn er velen die de ontwikkeling van de
satelliettelevisie niet zo somber inzien. Zij zien er
een wonder van God in en geloven dat het Evange
lie er beter door over de gehele wereld kan worden
gepresenteerd.’
KRO

KRO-voorzitter J. P. M. Hendriks, liet in zijn
toespraak bij de presentatie van het winterschema,
op 13 september 1979, de satelliettelevisie vrijwel
onbesproken. Hij zei toen:
‘Ik zou teveel van u vragen indien ik op dit ogen
blik nog meer onderwerpen zou aansnijden. Satel
liet, met veelal overdreven angstgevoelens, viewdata, teletekst en nog vele andere zaken blijven
onbesproken op dit moment.'
Maar na afloop werd hem door een journalist een
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publiek zich duidelijk aan het stabiliseren is, dat
de grote meerderheid blijft kijken naar de twee
Nederlandse zenders. Ik denk dat dat zo ook in de
toekomst zal zijn. Maar dat is natuurlijk koffiedik-kijken. ’

NCRV

KRO-voorzitter J P. M. Hendriks.

vraag gesteld over de satellieten en zijn antwoord
daarop luidde:
‘Ik ben daar niet zo benauwd voor. Gelooft u nou
echt, als u straks, ik noem maar een dwarsstraat,
36 verschillende programma’s op uw kastje kunt
krijgen, dat u ’s avonds als aan een piano gaat
zitten kijken: waar komt het mooiste programma?
Tik, tik, tik. Ik heb zelf lang genoeg in een grens
streek van dit land gewoond en toen kon ik daar, ik
meen, negen programma’s ontvangen. En de
praktijk was thuis, dat we Nederland 1 en 2 beke
ken, en dat deden er in die streek bijzonder veel.
De geaardheid, betrokkenheid op de Nederlandse
zenders was er aanmerkelijk groter.
Ik heb geen enkele reden om te veronderstellen
dat, nadat het nieuwtje over is misschien, het
zoveel anders zal gaan worden dan het altijd ge

weest is. U weet waarschijnlijk dat er bepaalde
onderzoekcijfers beschikbaar zijn met betrekking
lot het bezien van andere, buitenlandse program
ma’s. Het blijkt dat in de grensstreek het kijkers122

Bij de presentatie van het NCRV-winterprogramma, op 10 september 1979, ging mr. J. F. van
Maanen, hoofd-Programmadienst Televisie, uit
gebreid in op de nieuwste technische ontwikkelin
gen:
‘Als televisiemaker interesseer je je wel voor wat
er allemaal op technisch gebied rond de televisie
wordt uitgevonden. De beeldplaat, de satelliet,
kabel-tv, televisie met kiesschijf, video voor mas
saal gebruik, e.d.
Ook de NCRV let goed op al die ontwikkelingen
en wil nieuwe kansen, die er komen, graag aan
pakken.
Maar er zitten ook kanten aan die nieuwe ontwik
kelingen. waar je eigenlijk maar weinig van hoort.
En daarover zou ik als televisiemaker bij de
NCRV graag persoonlijk iets willen zeggen.
Je leest namelijk steeds over de haast fantastische
mogelijkheden met bijvoorbeeld plaat en satelliet
in de internationale vakpers en pers, maar waar je
weinig over leest, dat is de vraag: Wat zullen de
kijkers met al die nieuwe dingen te zien krijgen,
wélk nut hebben ze ervan, welk belang hebben ze
erbij?
Dit aspect, van wat krijgen we nou te zien, past
ook helemaal niet in de door de grote industrieën
opgestuwde verhalen. Ze zijn enthousiast bezigen

niemand wil ze (ver)storen. Bovendien, het gaat
gewoon door.
Toch zitten er aan de nieuwe ontwikkelingen ook
volstrekt onzinnige kanten. Waarom die eindeloze
uitbreiding van allerlei kijkmogelijkheden?
1. De internationale televisie heeft nu blijkbaar al
gebrek aan nieuwe stof.
2. De zwakkere groepen in de maatschappij vul-
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niemand die vraag serieus trachten te beantwoor
den.
De vervlakking zal ook totaal-wereldomvattende
vormen aannemen. In Zuidamerikaanse landen
maken ze nu bijvoorbeeld televisieseries, die ons
niets zeggen, maar daar topbelangstelling hebben.
Een rijke gedachte haast dat er nog zoveel ver
schillen zijn op de wereld. Koester hem: de ko
mende internationale super-beeld-consumptie zou
hem van zijn inhoud kunnen beroven.’
TROS

Mr. J. F van Maanen, hoofd Televisiedienst NCRV.

len nu al hun vrije tijd met mateloos tv-kijken.
Moet dat nog meer worden, met al die nieuwe
dingen.
3. De vervlakking zou wel eens nog meer we
reldomvattend kunnen worden.’
Vervolgens zet de heer Van Maanen aan tot kri
tisch nadenken van programmamakers over tech
nische ontwikkelingen. Hij wijst op het internatio
naal aanwezige pessimisme over de televisie, die
steeds minder te bieden zou hebben. Hij neemt het
speciaal op voor de kinderen uit minder fortuin
lijke milieus, die de dupe worden van de toene
mende vervlakking en vervolgt dan:
‘Over de satellieten zullen wij de grote internatio
nale shows te zien krijgen, wordt gezegd. Met
commercials.
Dat zullen super-afgevlakte shows moeten wor
den, geschikt voor internationale consumptie.
Wie vraagt daar om?
Wat is de zin er van.
Zoals dr. Boris Townsend onlangs zei op het
VPRO-symposium:
‘De voornaamste vraag is: hebben we dat nodig,
waar gebruiken we het voor.’
Tot nu toe, zover ik weet, aldus Townsend, heeft

Bij de presentatie van het winterprogramma
1979/80 van de TROS ging voorzitter mr. H. J.
Minderop ook in op de nieuwe ontwikkelingen:
‘In onze uitnodiging voor deze jaarlijkse bijeen
komst schreven wij reeds dat een discussie over
een nieuw radio- en televisiewinterseizoen nauwe
lijks is los te koppelen van een discussie over een
veranderende omroepwetgeving en over nieuwe
technische ontwikkelingen als teletekst, viewdata
en beeldplaat die als nieuwe media invloed zullen
gaan uitoefenen op de reeds bestaande media.
Het aantal publikaties over deze nieuwe technolo
gische ontwikkelingen is het laatste jaar sterk toe
genomen. Politici en omroepbestuurders geven
momenteel de meest uiteenlopende bespiegelin
gen, die onder meerde indruk kunnen wekken dat
met name omroeporganisaties bevreesd zijn voor
hetgeen komen gaat.
Voor de TROS geldt dat zeker niet.
Wij stellen ons positief op tegenover nieuwe tech
nologische ontwikkelingen, zoals teletekst, view
data, de beeldplaat en de satelliettelevisie. Zij

TROS

zullen naar onze overtuiging bijdragen tot een nog
snellere informatievoorziening van de ontvanger.
Dat betekent ook dat wij - voor zover dat mogelijk
is — een positieve bijdrage willen leveren aan een
spoedige realisatie van die nieuwe media waarbij
wij betrokken zijn.
Het hete hangijzer: de voor velen spectaculaire
ontwikkeling van de satelliettelevisie. Een ont123

wikkeling echter die al jaren oud is. Immers, alle
beelden die ons bijvoorbeeld van de wereldkam
pioenschappen in Argentinië bereikten, kregen
wij via communicatiesatellieten. Nu echter een
aantal Europese landen gebruik gaat maken van
satelliettelevisie, veelal met het doel op een rela
tief goedkope manier een verbeterde ontvangst in
geaccidenteerde gebieden te bereiken, schijnt ve
len de schrik om het hart te slaan bij de gedachte
dat Nederland overstroomt zal worden met buiten
landse programma's.
Een moderne televisiepiraat of een buitenlands
televisiestation, waarbij Luxemburg genoemd
wordt, zou commerciële uitzendingen voorberei
den, gericht op ons land. Het Nederlands omroep
bestel zou dientengevolge als een kaartenhuis in
elkaar zakken. Een dergelijke profetie gaat er dan
maar gemakshalve van uit dat ieder programma,
dat van over de grenzen komt, beter is dan het
Nederlandse televisieprogramma.
Tot nu toe hebben kijkcijfers echter duidelijk uit
gewezen dat het percentage kijkers naar buiten
landse programma's tijdens de Nederlandse uit
zenduren klein is. De kijker heeft een sterke voor
keur voor het Nederlandse programma of het Ne
derlands ondertitelde programma. Cijfers van om
en nabij twee procent kijkdichtheid voor buiten
landse programma's zijn normaal.
Vooralsnog heeft de kabeltelevisie geen bijdrage
geleverd tot een sterk verhoogde belangstelling
voor buitenlandse televisieprogramma's tijdens de
uren dat Hilversum uitzendt.
Wat mogen wij dan verwachten van een Neder
lands televisieprogramma via satelliet vanuit het
buitenland?
Afgezien van de vraag of het op grond van be
staande overspillverdragen voor een buitenlands
televisiestation geoorloofd is om televisiepro
gramma's in een andere taal dan de in dat land
gebruikelijke taal of talen uit te stralen, betekent
het op zichzelf niet meer dan dat wij er een derde
Nederlandstalig programma bijkrijgen. Wijziging
van het huidige bestel, dat wij zoals wij reeds
vaker hebben gezegd, een goed bestel vinden, is
geen enkele garantie tegen de komst van commer
ciële Nederlandstalige satelliettelevisie vanuit het
buitenland.
Waar wij wél voor moeten zorgen is dat de adver, voor zover zij dat aan
via de Npd a*|ne^W’^en besteden, kwijt kunnen

cle basis voor de Nederlandse
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Mr. H. J. Minderop, voorzitter van de TROS.

omroep ontstaat en tegelijkertijd een eventuele
buitenlandse commerciële satellietzender de wind
uit de (financiële) zeilen wordt genomen. Een
situatie als in België, waar door afwijzing van
reclame op de nationale zenders miljoenen aan
reclameopbrengsten naar de Luxemburgse televi
sie vloeien, moet voorkomen worden.
Waar extra reclame in de Nederlandse situatie
geplaatst zou moeten worden, daar kom ik verder
op nog op terug. Reclame is voor sommigen een
vies woord. Voor ons is reclame daarentegen een
niet meer weg te denken verschijnsel. Men vergeet
gemakshalve maar al te vaak dat éénderde van de
omroepmiddelen steunt op inkomsten uit reclame.
Indien men echter blijft volharden in een wereld
vreemde houding ten aanzien van reclame en maar
steeds bezig blijft deze uit te bannen in plaats van
zich te beperken tot beteugeling van reclame-

excessen, dan doemt inderdaad de mogelijkheid
op dat een buitenlandse Nederlandstalige zender,
mede gezien de huidige overtekening van de
STER, omvangrijke reclame-inkomsten naar zich
toetrekt en daardoor in staat zal zijn steeds betere
programma’s te maken.
Het gevaar zit derhalve niét in satelliettelevisie,
het gevaar zit in het geïsoleerd denken over re
clame van spraakmakende groeperingen in Neder
land, waardoor reële mogelijkheden voor het bui
tenland geschapen worden.
Nogmaals, wij zijn van mening dat wijziging van
het huidige bestel geen oplossing is, maar er zul
len ten gevolge van de eerder besproken nieuwe
ontwikkelingen wel aanpassingen moeten plaats
vinden.
De TROS wil hieraan graag een bijdrage leveren.
De Nederlandse televisie als cultuurdrager zal een
antwoord moeten geven op een veelheid van
programma-aanbod. In dit kader achten wij uit
breiding van avond-zendtijd én dagtelevisie nood
zakelijk. Het beleid van CRM zou zich daarop
moeten richten.’
Op 17 december 1979 deed de TROS in een brief
aan de minister van CRM, een voorstel voor een
mogelijke oplossing. Uit die brief drie passages:
‘Dit antwoord zien wij in een zo snel mogelijke
uitbreiding van de televisiezendtijd, waardoor een
begin gemaakt kan worden met dagtelevisie. We
volgen aldus een ontwikkeling, die in het buiten
land al veel verder is voortgeschreden' (...)
‘Wij zijn van mening, dat Nederland in de toe
komst zal moeten toegroeien naar een televisieuitzendschema van 12 uur 's middags tot 12 uur
’s nachts. Daar dit vanzelfsprekend gefaseerd zal
dienen plaats te vinden stellen wij ons binnen de
kortst mogelijke termijn een uitbreiding voor naar
een aanvangstijdstip van 15.00 uur 's middags op
één net.
Of deze extra uren, zoals eerder door ons bepleit,
voor een deel verzorgd zouden moeten worden
door regionale T.V.-stations dan wel door de om
roeporganisaties, is op dit moment minder rele
vant. Een snel besluit is ons inziens het meest
gediend met het vermijden van extra complicaties
en daarom bepleiten wij in eerste instantie een
uitbreiding van zendtijd geheel te laten verzorgen
door de huidige omroeporganisaties.’ (...)
‘Wij verzoeken dan ook om een uitbreiding van
televisie-zendtijd per 1 oktober 1980 op onze vaste
uitzenddag vanaf 15.00 uur.
Wij hopen dat een eventuele toewijzing van deze

aanvrage een aanzet zal zijn tot het realiseren van
onze beleidsvisie, waarbij ook de andere omroep
organisaties betrokken zijn'.
VARA

De VARA had op 19 mei 1979 al de spits afgebe
ten met het geven van commentaar. In een toe
spraak tot de vergadering van de VARAverenigingsraad sprak (inmiddels ex-)voorzitter
A. H. Kloos:
‘Is voor Nederland zo’n satelliet nu zo verschrik
kelijk noodzakelijk? In de eerste plaats is het een
kostbare grap, want men moet bedenken dat men
naast de satelliet, toch een beperkt aards zendnet
zal moeten handhaven, want men is, bijvoorbeeld
in tijden van oorlogsdreiging, erg kwetsbaar in-

dien de radio- en tv-communicatie helemaal van
zo’n satelliet afhankelijk zou zijn. Nederland is
bovendien een klein, plat land, dat met steunzenders heel gemakkelijk zijn eigen gebied kan be
dekken. Het ligt anders voor grote bergachtige
landen, waar met veel steunzenders en dus met
uiterst dure middelen tv-signalen worden gedistri
bueerd.
Denkt u maar eens aan Frankrijk en de Scandina
vische landen.
Voorts ligt er de vraag van de behoefte aan vier
kanalen televisie. Wij zitten op dit moment al aan
te hikken tegen de kosten van een derde educatief
net, dat maar heel moeizaam tot realisering komt.
De internationale PTT is voorstander van satelliet
systemen, omdat satellieluitzendingen op een heel
nieuwe golflengte komen en de PTT de golfleng
te, die nu door TV in beslag wordt genomen,
graag beschikbaar wil hebben voor andere com
municatiedoeleinden. Vier kanalen vullen zal
voor Nederland met zijn klein taalgebied een grote
opgave zijn.
Is het voorts voor Nederland zo verschrikkelijk
nodig om buitenlandse programma's te kunnen
ontvangen, meer dan op het ogenblik mogelijk is?
De ervaring is dat het bekijken van buitenlandse
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Ex-VAFiA-voorzitter A. H. Kloos.

zenders als gevolg van de taalbarrière vrij beperkt
is. Straks, als alle Westeuropese landen zo'n satel
liet in de lucht zouden hebben, zou dat betekenen
dat wij enige tientallen tv-programma's en meer
dan 150 FM-radioprogramma’s via de satelliet
kunnen opvangen, want Nederland ligt ten aan
zien van de ontvangst van satellietuitzendingen
uitermate gunstig, of ongunstig zullen degenen
zeggen, die de behoefte aan een omvangrijk satellietprogramma niet hebben.'
En verder:
‘Plussen en iminnen heeft dus het systeem van
satellietomroep.
Tegenover een vergroot programma-aanbod van
goede kwaliteit staan ook veel extra kosten. De
strijd om de auteursrechten is al ontbrand voordat
de satelliet de lucht is ingegaan, want de auteurs
rechtenorganisaties willen bij een groot versprei
dingsgebied voor de programma's ook meer cen
tjes zien.
Het grote gevaar van satellietomroep schuilt ech
ter voor ons in de ondergraving van ons omroep126

systeem, die er uit kan voortvloeien. Het laten
maken van een omroepsatelliet is technisch gezien
een koud kunstje. Men kan daarvoor aan particu
liere maatschappijen een opdracht verstrekken
zonder goedkeuring van welke overheid ook en
met het lanceren is het al niet anders gesteld.
De laatste tijd duikt steeds vaker het gerucht op,
dat Luxemburg met zijn commerciële radio- en
tv-uitzendingen het plan heeft om een commer
ciële satelliet te lanceren, die binnen het systeem
opereert. Luxemburg heeft, zonder eigen natio
naal programma, een volledige satel 1 ietplaats ge
claimd met een brede stralenbundel, die vier kana
len omvat en waarmee gelijktijdig in Frans, Duits,
Engels en Nederlands commerciële TV kan wor
den bedreven.
Wat ons dan letterlijk boven het hoofd hangt, kunt
u zich voorstellen. Een soort Veronica, ergens in
het heelal, die ons bestookt met commerciële pro
gramma's, waarvoor stellig sponsors zullen zijn te
vinden, maar dan volkomen gelegaliseerd en die
in staat is om een groot deel van de STERopbrengst naar zich toe te trekken en wellicht een
niet onbelangrijk deel van de kijkers. Het is voor
dit gevaar, van een puur commercieel systeem,
dat een belangrijk deel van Europa kan gaan be
heersen, waartegen wellicht politieke legen
activiteit kan worden ontwikkeld, hetzij door de
EBU, in relatie tot het European Space Agency,
dan wel door afspraken tussen de nationale staten,
want elk nationaal radio- en tv-systeem kan uitge
hold worden door satellietomroep, die puur op
basis van winstbejag wordt geëxploiteerd.
Nationaal cultuurbeleid, zoals dat ook bij televisie
en radio gestalte krijgt, kan daardoor op de tocht
komen te staan en daar zullen vele landen uiterst
huiverig tegenover staan. Het wordt hoog tijd dat
de Europese landen, die de bedreiging waarne
men, zich bundelen om verweer te bieden tegen
een dergelijke ontwikkeling. En niets belet de
Nederlandse regering om in dat opzicht het voor
touw te nemen, misschien juist vanuit onze eigen
omroeptraditie, die de verkondiging van een reeks
meningen tegenover het eenheidsgeluid gelukkig
nog altijd, voorstaat.
Het is ook in dit opzicht dat er wat meer bedrijvig
heid van CRM verwacht zou mogen worden, om
in dit soort zaken actief op te treden. De Omroepraad heeft al gepleit voor een brede studie, waarin
ook de Wetenschappelijke Raad voor het Rege
ringsbeleid betrokken zou moeten zijn, naast ver
tegenwoordigers van de Omroepraad en de media.

Wij ondersteunen dat voorstel van ganser harte.
Het zou een goede beslissing zijn van CRM daar
snel uitvoering aan te geven.’

VERONICA

De voorzitter van Veronica, mr. W. Bordewijk,
liet namens Veronica bij de presentatie van het
winterprogramma 1979/80 weten de satelliettelevisie te omarmen:
* Het bestuur van de Veronica Omroep Organisatie
blijft van mening dat, willen wij komen tot een
parate beleidsvorming tegenover alle technische
ontwikkelingen, waarbij ons pluriforme systeem
kan blijven functioneren, uitgegaan moet worden
van geheel andere uitgangspunten als nu vastge
steld door de Omroepwet.
Aanvaarding van de noodzaak van commerciële
radio en televisie, zowel lokaal als landelijk. Al
leen dan zouden nieuwe ontwikkelingen gefinan
cierd kunnen worden.

Daarbij ware uit te gaan van het Engelse systeem,
waarbij voorop moet staan dat de commercie
dienstbaar blijft aan de omroep en niet andersom,
zodat van programmabeïnvloeding geen sprake
kan zijn. Een en ander hebben wij vorig jaar al
bepleit in onze radio- en televisienota.’
en verder:
‘De Satelliet en kabeltelevisie' door velen gezien
als een gevaarlijke ontwikkeling. Een bedreiging
voor ons systeem? Onzin. Als behoudendheid en
angst ons enige antwoord is op deze nieuwe tech
nische ontwikkelingen, dan is de Hollandse men
taliteit van Jan Stavast ver te zoeken. Het is vrijwel
zeker dat eind 1982. begin 1983 een aantal satel
lieten voor Europa boven de evenaar zullen han
gen. De Duitse en Franse satellieten zijn in een
vergevorderd stadium. Ook Luxemburg zal wel
met een satelliet komen, waarop radio- en televi
siekanalen vrijkomen voor commerciële exploita
tie. Wat mij dan zo fascineert, is het uitvoerig
bestuderen van de overspill, dus het deels bestrij-

ken van eikaars grondgebied, als ware dat nu een
groot bezwaar.
Denkbaar is juist een Europees samenwerkings
verband, omdat met één satelliet Nederland, Bel
gië, Frankrijk, Luxemburg, West-Duitsland,
Zwitserland, Oostenrijk en Italië kunnen worden
bestreken. Tenminste één Europees programma
zou daardoor tot de mogelijkheden behoren en de
gedachte van een Verenigd Europa versterken. Er
kunnen Europese produkties worden opgezet die
met name de Amerikaanse invloed op onze televi
siemarkt kunnen terugdringen ten gunste van bé
tere produkties.
Of zijn de ‘Drie Musketiers’ van Alexander Dumas minder spannend dan de belevenissen van
Starsky & Hutch?
Tijdens de ITU-golflengteconferentie in 1977 te
Genève is de gedachte uitgewerkt waarbij ge
noemde landen de satel 1 ietpositie van 19° Wester
lengte kregen toegewezen.
Groot-Brittannië en Ierland zouden evenals de
Scandinavische landen een eigen satellietpositie
krijgen. Er zijn dus vele mogelijkheden, waarbij
voorop moet staan dat wij het ontstaan van omroepsatellieten als een vaststaand gegeven nemen,
of het nu leuk is of niet en ons beraden over de
wijze waarop Nederland een rol kan spelen in het
geheel. Ook al omdat de kabeltelevisie zo duide
lijk kan inspelen op de ontwikkeling van de omroepsatelliet; immers de exploitant van het kabel
net zal zorgen dat hij een geschikte antenne krijgt
om de programma’s van de televisiesatelliet op te
vangen, waardoor zijn abonnees geen dure an
tenne behoeven aan te schaffen. De kosten van
zo'n centrale antenne zijn nog geen vijfduizend
gulden.
Het inspelen van Nederland op de televisiesatelliet
heeft ook belangrijke voordelen voor een door mij
eerder genoemd punt. Een Nederlandse televisie
satelliet zou het bestaande zenderpark kunnen
vrijmaken voor een groot landelijk net van lokale
radio- en televisiestations op commerciële basis.
Natuurlijk zijn het niet uitsluitend voordelen die
deze ontwikkelingen ons te bieden hebben. Het
grote aanbod van buitenlandse programma's zou
de belangstelling voor de Nederlandse program
ma's kunnen doen verminderen. Of dat gebeurt
zal voor een belangrijk deel van de Nederlandse
omroepen zelf afhangen. Gebruik maken van een
éigen televisiesatelliet en het opzetten van een net
van lokale radio- en televisiestations zou die pro
blemen kunnen voorkomen.
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Wij hebben daarom besloten een commissie te
vormen onder leiding van Tweede Kamerlid Wim
Keja, waarin programmamakers en technische
deskundigen zich zullen bezinnen op deze nieuwe
technieken en de consequenties voor ons omroep
bestel en Veronica in het bijzonder.'
VVD

■

1-4

Wim Keja had eerder van zich doen spreken door
de publikatie van een liberale medianota. Als
VVD-kamerlid pleit hij in die nota voor een eigen
Nederlandse commerciële satellietomroep. De
nota kreeg de titel ‘Van grottekening tot satelliet’.
Uit die nota geven we de conclusies en stellingen
integraal weer:
1. Meestal holt de politiek achter de technische
ontwikkelingen aan. Deze nota wil de tech
niek beleidsmatig een slag vóór zijn.
2. Het onderwijs zal veel baat hebben bij het zo
snel mogelijk inslaan van de nieuwe wegen
tot het verkrijgen van informatie.
3. Het is absurd dat kabelnetten niet mogen ge-

Mr. W. Bordewijk, voorzitter Veronica.

Wim Ke/a, VVD-Kamerhd.

Naar onze overtuiging mag Nederland bij de toe
komstige ontwikkelingen niet achterblijven. Ster
ker nog: zij zou eigenlijk voorop moeten kunnen
gaan enerzijds met het uitdragen van eigen cultuur
middels mede in ons land ontwikkelde technie
ken, anderzijds met het intensiveren van de Euro
pese samenwerking op het gebied van radio en
televisie. Hopelijk zal £)e/i Haag ook voor deze
gedachten openstaan en de politiek geen onover
komelijke hinderpaal zijn. Als om welke reden
dan ook Nederland niet kan inspelen op de nieuwe
ontwikkelingen, zal Veronica desgewenst al dan
niet in samenwerking met andere omroepen even
tueel wel gebruik willen maken van de mogelijk
heden die zich straks zullen aandienen. De
Luxemburgse satelliet zal wellicht een kans tot
hüür van een televisiekanaal geven.
Te overwegen ware dan om de uitzendingen te
beperken tot de dag om niet in een oneigenlijke
concurrentie te geraken met de andere omroepen
enerzijds en anderzijds als extra service voor al
diegenen, die in toenemende mate in staat zijn
daguitzendingen te volgen.
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9.

10.

11.
12.
13.
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15.
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bruikt worden voor bejaarden- en ziekenbe
waking, enz.
De VVD is tegen antenneverboden.
Teletekst met ethergeleiding is een omroepzaak.
Viewdata is geen omroepzaak.
De satellietomroep is onontkoombaar en zal
het aanbod van informatie aanmerkelijk ver
groten.
Er moet naast het bestaande bestel een Neder
landse omroep komen die zichzelf financiert
uit reclameboodschappen.
Een dergelijke omroep moet een redactie
hebben, los van de reclame.
De voor- en nadelen van omroepverkiezingen
behoren onpartijdig te worden onderzocht.
Er moet een Droit de Réponse, een recht op
antwoord, voorde kijker en luisteraar komen.
De VVD verwacht geen enkel positief resul
taat van het verbieden van etherreclame voor
bepaalde artikelen.
De VVD is een groot voorstander van een
onafhankelijke regionale omroep en wil deze
bekostigen uit een Centraal Regionaal Sterfonds.
In elke gemeente of woonwijk met een CAI
moet de mogelijkheid bestaan om lokale
radio- en t.v.-programma’s te maken.
Radio Nederland Wereld Omroep verricht
een belangrijke taak in het omroepbestel en
dient dan ook gefinancierd te worden uit de
omroepbijdragen.
Van de bestaande massamedia bezit de pers
de oudste rechten en dient daarom betrokken
te worden bij de nieuw op te richten omroep.
In verband met de vrije meningsuiting mag de
hers niet bij viewdata worden buitengesloten.
De VVD zal zich sterk verzetten tegen de bij
CRM levende gedachten om databanken uit
sluitend in handen van de overheid te houden.
Deze nota zal voor de VVD-fractie in de
Tweede Kamer voor de toekomst bij politieke
beslissingen een leidraad zijn, tot anders
wordt besloten.

Aad Kosto, PvdA-Kamerlid.

PVDA

Een ander politicus, het PvdA-kamerlid A. Kosto,
had zich al in het voorjaar van 1979 uitgesproken
over satelliettelevisie. Volgens Kosto is een uit
breiding van de zendtijd, een herstructurering van
de nieuwsuitzendingen en een uitbreiding van de
STER-tijd het antwoord op de komst van de satel
liettelevisie. Voor dit boek schreef Kosto de vol
gende reactie:

‘De komst van de satelliettelevisie is niet tegen te
houden. Het zou ook onzin zijn het te proberen.
Het is hiermee gesteld zoals met alle technologi
sche vooruitgang: het komt er op aan de ontwikke
lingen te kanaliseren. Het positieve van satelliet
televisie is het verruimde aanbod van informatie
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en cultuur, de mogelijkheid van de directe ont
moeting met wat andere volkeren op hun buis
beleven, alsmede de hoge kwaliteit van het beeld.
Hel negatieve aspect is dat de directe ontvangst
mogelijkheid van satelliettclevisie, zij het met een
speciale antenne, de grond onder het Nederlandse
omroepbestel kan wegslaan. Dat bestel, geba
seerd op een culturele en niet een commerciële
zendtijdverdeling, kan schade ondervinden als een
van uit het buitenland opererende andersdenkende
het Nederlandssprekende publiek wil benaderen
met een puur Nederlands commercieel program
ma. Dat gevaar moet worden onderkend en be
zworen, het zij langs diplomatieke wegen, het zij
door in het Nederlandse bestel voor de adverteer
der wat meer ruimte te scheppen zodat voor de
juistgenoemde andersdenkende de markt blijkt te
ontbreken.’
STER

Vrijwel letterlijk hetzelfde zegt drs. C. J. Smee
kes, directeur van de Stichting Ether Reclame
(STER) in een korte verklaring die hij voor publi-

STER-directeur drs. C. J. Smeekes.

katie in dit boek op 15 november 1979 opstelde:
‘Satelliettelevisie, dat wil zeggen uitbreiding en
internationalisering van het programma-aanbod,
leidt in combinatie met vergroting van ontvangst
mogelijkheden (bekabeling nu reeds ca. 60%) tot
verdeling van de kijkersaandacht over meer zen
ders, voornamelijk ten koste van de belangstelling
voor Nederland 1 en 2.

Vooral RTL zal veel kijkers kunnen wegtrekken
door uitzending van amusementsprogramma’s
met Nederlandse ondertiteling, vergezeld van re
clameboodschappen .
Wil Nederland voor omroep, kijkers en adverteer
ders een redelijk aandeel in de nieuwe internatio
nale televisiekoek behouden, dan zullen - bij te
verwachten politieke afwijzing van commerciële
televisie - overheid en omroep moeten reageren
door, met inachtneming van de grondslagen van
het huidige omroepsysteem, uitbreiding van de
zenduren, kwaliteitsverbetering van de program
ma's en vergroting van het aanbod van reclame
zendtijd te (doen) realiseren.'
VPRO

Van de omroepverenigingen liet de VPRO, in een
brief van dr. A. Kooyman, weten geen officieel
standpunt in te nemen ten aanzien van satelliet
televisie. Dr. Kooyman schrijft verder dat het uit
eraard wel zo is dat deze problematiek aan de orde
is in diverse VPRO-commissies.
TELEAC

Geen standpunt, maar wel een visie wordt weer
gegeven in een voor dit boek geschreven reactie
van drs. H. J. van Schalkwijk, directeur van de
Stichting Teleac:
‘De komst van televisiesatellieten is niet alleen
onvermijdelijk, ze is zelfs in vele opzichten toe te
juichen. Er is nog weinig gesproken over de invul
ling van de kanalen die op de verschillende satel
lieten beschikbaar komen. Het is weliswaar zo dat

I
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van een gemeenschappelijk Europees programma)
maakt de realisatie van een Europese Open Universiteit (EOU) mogelijk. Bij die EOU moeten we
ons niet beperken tot de zaken die nu op universi
tair niveau worden gedoceerd, maar we moeten de
hele volwasseneducatie erbij betrekken. De tele
visiesatelliet hoeft daarom niet te leiden tot een
voortgaande vervlakking, doch kan juist worden
gebruikt voor een vergroting van het educatieve en
cultureel/artistieke aanbod van dit massame
dium.’
REIN VAN ROOIJ

Naast deze duidelijke visie op de mogelijkheden
van satelliettelevisie staat de opinie van Rein van
Rooij, hoofdredacteur van Avrobode/TeleVizier:

TELEAC-directeur drs. H. J. van Schalkwijk.

alle landen op de WARC '77 vijf satellietkanalen
hebben gekregen, maar deze kanalen moeten ook
nog eens gevuld worden. We zien nu al dat Duits
land en Frankrijk, met de in ontwikkeling zijnde
satellieten, niet de volle capaciteit van vijf kanalen
kunnen gebruiken, doch slechts drie. De introduc
tie van een televisiesatelliet kan voor Nederland
betekenen dat tenminste één kanaal wordt gere
serveerd voor educatie en informatie. Het zou
belangrijk zijn als er meer en grondiger gestudeerd
zou worden op zowel de invulling als de financie
ring van de kanalen, die extra beschikbaar komen.

'Wat eigenlijk in de hele discussie over televisiesatellieten het meest frappeert, is het feit dat poli
tici, technici en soms ook omroepfunctionarissen
zich niets gelegen laten liggen aan de mening van
de kijkers zelf. Vooral geprononceerde lieden als
de socialist Aad Kosto en de christen-democraat
van AR-huize Jan Nico Schollen, die er overigens
niet eens in slaagde als burgemeester een ge
meente behoorlijk te besturen, menen dat zij hun
mening aan het hele land moeten opleggen. Zij

Rein van Rooi), hoofdredacteur Avrobode/Televizier.

teleac
De technische mogelijkheden stellen ons in staat
om superbundels, die heel West-Europa omvat
ten, te ontwikkelen. Deze mogelijkheid, gecom
bineerd met de facultatieve ondertiteling via tele
tekst (in elk land een ondertiteling in de eigen taal
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hebben geen boodschap aan de kijkers die straks
toch weer kiezers worden.
De overheid dient slechts als distribuant te gaan
optreden als er sprake is van schaarste aan dien
sten of goederen. Dat was in het verleden het geval
met de etherfrequenties. Nu het aantal mogelijk
heden voor radio- en televisieprogramma's aan
zienlijk kan worden verruimd, dient de overheid
terug te treden en in het uiterste geval zich te
beperken tot enige (markt)ordening. Bovenge
noemde heren menen zich echter de betuttelende
taak te moeten toeëigenen de nieuwe mogelijkhe
den met name voor de kijker tegen te gaan of af te
remmen, zogenaamd uit het oogpunt van de cul
tuurpolitiek. In feite wil men voorkomen dat an
dere geluiden weerklinken en frissere beelden te
zien zijn om de eigen (partij-) politieke standpun
ten aan den volke op te dringen. Niet alleen wor
den daartoe kansen ongebruikt gelaten om het
programmapakket voor de kijkers te vergroten,
maar bovendien blokkeert men de bestaande om
roepen in het eigen land om op een breder gebied
te gaan functioneren, zo nodig met inschakeling
van de zo gehoonde commercie. Of op het gebied
van de media niet al sinds jaar en dag het uitgeven
van boeken, van dag- en weekbladen een com
merciële activiteit is.
Het kwalijke van de hele zaak vind ik dat door
gebrek aan deskundigheid en tijdige oriëntatie de
overheid, ja zelfs een meerderheid van het parle
ment, zich door stemmingmakers van het allooi
Kosto en Scholten laat meeslepen zonder de tijd te
nemen voor een diepgravende en vruchtbare dis
cussie met degene die de materie beheersen.
Wat satelliettelevisie aangaat, moet men er overi
gens rekening mee houden dat die voor wat betreft
de kijkers pas in de tweede helft van de jaren
tachtig actueel wordt. Maar de basis wordt in deze
dagen gelegd, is eigenlijk al tot stand gebracht.
Via een achterdeur kan datgene wat men wil voor
komen toch binnenkomen, zoals Sluis heeft aan
getoond.
En er staan nog wat potjes op het vuur.’
NOTU

De Nederlandse Organisatie van Tijdschrift
uitgevers (NOTU) voelt zich wat bedreigd door
de komst van televisiesatellieten. De algemeen
secretaris, mr. T. Oonincx, schreef voor dit boek
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Mr. T. Ooninckx. algemeen secretaris NOTU

de volgende reactie, waarin overigens ten on
rechte satellieten duur worden genoemd.
‘Eind november besteedde de Tweede Kamer tij
dens het z.g. Sluisclebatje ruim aandacht aan de
gevolgen van de mogelijke komst van commer
ciële tv uit Luxemburg via een kabelverbinding.
De aandacht richtte zich voornamelijk op de even
tuele gevolgen voor het Nederlandse omroepbe
stel, dat een forse knauw zou krijgen ten gevolge
van de populaire programma’s van RTL.

De dreiging voor het perswezen kreeg enige, maar
onvoldoende aandacht. Toch kunnen de gevolgen
van grootschalige invoering van commerciële tv
voor sommige persprodukten rampzalige gevol
gen hebben. Dat zit zo. Op de tv maken vanzelf
sprekend uitsluitend adverteerders met behoefte

aan landelijke dekking van de reclame-boodschap
gebruik. Op dezelfde doelgroep richten zich ook
de landelijke dagbladen en de tijdschriften met
oplagen van ongeveer boven de 40.000.
Door forse uitbreiding van de tv-zendtijd zal van
dit landelijke - thematische - reclamebudget een
fors gedeelte aan de pers worden onttrokken, om
dat vaststaat dat de adverteerders hun budgetten
niet of nauwelijks zullen verhogen.
In het geval van de tijdschriftpers, waarvan de
inkomsten gemiddeld voor de helft uit adverten
ties komen, kan dit betekenen dat een forse aantas
ting van laatstgenoemde inkomsten het voortbe
staan ernstig bedreigt. Deze dreiging is groter
naarmate de advertenties meer behoren tot de
thematische soort in full colour.
Nu is in vele toonaarden reeds betoogd dat de
techniek niet is te stoppen. Deze dubbelopenslaande portebriséedeur-waarheid is echter niet zo
interessant.
Wat belangrijk is naar mijn mening is niet of
commerciële programma’s via de relatief dure sa
tellieten of via de relatief goedkope kabels worden
gebracht, maar onder welke voorwaarden. Het
moet met eenvoudige afspraken op internationaal
niveau mogelijk zijn de technische ontwikkelin
gen positief tegemoet te treden zonder dat behoeft
te worden gevreesd voor een omverwerping van
het in de verschillende Europese landen bestaande
en vaak met veel moeite en tijd tot stand gekomen
subtiele omroepbestel èn persbestei.
Vooral ten aanzien van de instandhouding van een
persbestei is nog te weinig vernomen.
Geen zinnig mens zal nu toch willen beweren dat
het een goede zaak is dat de persmedia in hun
bestaan worden bedreigd door een overdosis aan
aangenaam verstrooiende maar wel oppervlakkige
tv-programma’s.
De dagbladen en de meeste publiekstijdschriften
hebben najarenlang aftasten een waardige balans
gevonden tussen de verstrooiende en opiniërende
elementen in het pakket van de informatievoor
ziening.
De komst van de commerciële tv kan dit werk voor
een goed deel vernietigen. Dit mag naar mijn
mening nimmer geschieden.’

BRT

Overigens is er niet alleen in Nederland gerea
geerd op de aanstaande ontwikkelingen. Eén bui

tenlandse reactie, van Michiel Gewillig, waarne
mend directeur-generaal Technische Diensten van
de Belgische Radio en Televisie (BRT), willen we
hier voor de volledigheid vermelden. De heer
Gewillig heeft berekend dat België in het gunstig
ste geval 15 miljoen gulden per jaar voor twee
kanalen moet betalen. Dat is te zot, zegt hij:
‘Heel België is bekabeld. We hebben hier al tien
tot twaalf kanalen. Frankrijk, Nederland, Luxem
burg en Duitsland hebben we nu al. Welnu, wat
kan een satelliet ons nog extra’s brengen. Er is
namelijk internationaal afgesproken, dat ieder
land zich dient te beperken tot eigen grondgebied.
De ontvangst via satelliet is weliswaar groter, 300
bij 600 kilometer. Maar het betekent toch, dat de
komst van welke satelliet dan ook in België geen
andere programma's zal brengen, dan we nu al
hebben. Wij zijn daarom niet bang voor satelliettelevisie. Voor ons is de satelliet geldverspilling.
En voor Nederland ook. Alleen in uitgestrekte,
minder ontwikkelde landen is het gebruik van een
satelliet voor de omroep nuttig en vaak zelfs de
enige mogelijkheid.’
Enige maanden na die uitspraak zei de heer Gewil
lig op een studiedag in Antwerpen:
‘Als voorlopige prognose kan dus worden gesteld
dat in West-Europa de omroepen eigenlijk niet
staan te trappelen om hun nationale grondgebied
met satellietprogramma’s te verzorgen. Maar de
industrieel-economische bezorgdheid van som
mige landen (onder andere Duitsland - Frankrijk)
of de publicitaire ingesteldheid van sommige om
roepen voor de economische exploitatie van het
overspill-effect (onder andere Luxemburg en Mo
naco) zullen waarschijnlijk tot gevolg hebben dat
we in West-Europa rond de helft van de jaren
tachtig het fenomeen omroepsatelliet zullen bele
ven.’
In België wil men op het ogenblik RTL (de kabel
distributie van RTL programma’s) via juridische
procedures stopzetten. Een deel van deze discus
sie is al in hoofdstuk 7 gevoerd. Voor het overige
willen we er nog eens op wijzen dat Luxemburg
slechts een symptoom is voor de zich wijzigende
situatie. RTL heeft zelf veel belangstelling voor
de televisiesatellieten. Andere miniatuurstaatjes
zullen soortgelijke plannen kunnen ontwikkelen
of deze misschien al ontwikkeld hebben. RTL is in
een zeer vroeg stadium met de plannen in de
publiciteit gekomen. Directeur Graas van RTL
betreurt achteraf deze voortijdige publiciteit: De
bedreigde landen zijn nu zo tijdig gealarmeerd, dat
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ze makkelijker maatregelen kunnen treffen om de
RTL-plannen te dwarsbomen. De commerciële
mogelijkheden die een televisiesatelliet biedt, zul
len ook door staatjes als Monaco, Andorra, Liech
tenstein en San Marino worden ontdekt. De troost
voor Nederland is slechts dat ons land niet in de
directe overspill van de bundel van deze staatjes
valt. Het probleem is met RTL al gecompliceerd
genoeg!
CONCLUSIE

De televisiesatelliet draagt bij tot het openbreken
van het omroepmonopolie in Europa. In alle lan
den heeft de staat in meerdere of mindere mate
invloed op de uitzendingen. De satelliet bedreigt
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die invloed. Mede om die reden vraagt Rein van
Rooij de kijkers mee te laten beslissen over de
toekomstige ontwikkelingen. Het antwoord van
de Nederlandse omroepen op de scitellietdreiging
is kwaliteit. Er zullen goede en voor de omroepen
gezichtsbepalende programma’s gemaakt moeten
worden. Kwaliteit kost geld en dat betekent óf een
forse verhoging van de kijkgelden óf zoeken naar
financiering via commercie. De kijker moet kie
zen. Kosten kunnen worden bespaard door sa
menwerking: Benelux- en Europese program
ma’s. De discussie loopt achter bij de technische
mogelijkheden. Televisiesatellieten komen er.
We zullen in de komende tien jaar overschakelen
op satellieten. In die lange overgangstijd zullen de
twee zendsystemen naast elkaar bestaan.

9.

De toekomst is begonnen

Het is ongelooflijk te bedenken in wat voor korte
tijd de communicatie via satellieten zich heeft
ontwikkeld. Wij begonnen het eerste hoofdstuk
met de datum van 10 juli 1962, de dag waarop het
eerste televisiebeeld via een satelliet werd overge
bracht. Het is nu nauwelijks achttien jaar later en
de communicatiesatellieten hebben zich niet al
leen ontwikkeld tot een winstgevende aangele
genheid, maar satellieten zijn in het wereldwijde
televisieverkeer volslagen onmisbaar geworden.
Televisiesatellieten vormen slechts een onderdeel
van de revolutie die er op het gebied van de massa
communicatie gaande is. De stroomversnelling,
waarin de ontwikkeling van zaken als teletekst,
viewdata, datatransmissie en televisiesatellieten is
gekomen, is een ontwikkeling van een aantal met
elkaar samenhangende zaken.
Alvorens te beginnen met een slotbeschouwing
over televisiesatellieten willen wij een aantal van
de zaken, die een directe relatie hebben met satel1 iettelevisie, aanstippen.

is, maar dat naar keuze in een aantal talen onderti
teld kan worden. Teletekst biedt de mogelijkheid
van deze facultatieve ondertiteling. Het is ook op
deze mogelijkheid waarop de directeur van
TELEAC, de heer H. J. van Schalkwijk, wijst in
zijn commentaar in het vorige hoofdstuk. Wij
moeten hier overigens meteen aan toevoegen dat
teletekst niet noodzakelijk is voor het realiseren
van een beeldprogramma met voor één beeld een
groot aantal commentaar audiolijnen in verschil
lende talen. Zoals we hebben gezien bevat één
satelliet in het algemeen kanalen die naar keuze
gebruikt kunnen worden voor verschillende soor
ten signalen. Zo kan één kanaal op de satelliet
worden gereserveerd vooreen beeldverbinding en
een aantal smallere banden voor geluidsverbin
dingen.
VIEWDATA

Bij viewdata wordt een gegevensbank in het geTELETEKST

Teletekst is een systeem waarbij enkele niet ge
bruikte beeldlijnen in het televisiebeeld worden
benut voor het meesturen van een gecodeerde
boodschap. Die boodschap kan in de vorm van een
tekst of een eenvoudige tekening op een scherm
zichtbaar worden gemaakt. De teletekst kan
daarom worden gebruikt om een televisiepro
gramma van ondertitels te voorzien.
Natuurlijk kan teletekst ook zonder begeleidende
televisiebeelden worden toegepast. Dat gebeurt
bijvoorbeeld als wij via teletekst het weerbericht
op het scherm projecteren. Een kenmerk blijft
echter dat er gebruik wordt gemaakt van een tele
visiezender. Als wij praten over televisiesatellie
ten, praten wij ook over de mogelijkheid om met
één zeer krachtige zender vanuit een satelliet
meerdere landen te bestrijken. In zo’n superbundel zou een programma uitgestraald kunnen wor
den dat wat het beeld betreft voor alle landen gelijk

Proefuitzending door de NOS met teletekst. Een voorbeeld
van een ondertitel met teletekst.
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Dit is een ondertitel bestaande uit
tuee regels met dubbele hoogte 7 J
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zal ook dezelfde satelliet zijn die de twee verbin
dingen tot stand brengt.
MICRO-ELEKTRONICA

Viewdata kan worden gebruikt om via een telefoonlijn een
computer te raadplegen. In de toekomst kunnen deze tele
foonverbindingen via moderne communicatiesatellieten wor
den gevoerd.

heugen van een computer geraadpleegd via een
normale telefoonlijn.
De resultaten worden zichtbaar gemaakt op een
televisiescherm. Met televisie-uitzendingen heeft
viewdata echter niets te maken. De vieuwdatagegevens worden niet draadloos, doch via een
koperen kabel overgebracht. In de toekomst zul
len steeds meer verbindingen via satellieten lopen.
Zelfs het telefoonverkeer binnen één land zal zich
meer en meer via kunstmanen gaan afspelen. Op
het ogenblik is dat al het geval in alle landen die
een nationaal satellietcommunicatienet ontwikke
len en die wij in hoofdstuk 3 bespraken. In hoofd
stuk 6 zagen wij dat een groeiend aantal landen
plannen maakt om te komen tot een netwerk van
eigen communicatiesatellieten, terwijl er ook nog
landen gedeelten van een satelliet huren van een
organisatie als Intelsat. De communicatiesatellie
ten hebben in het algemeen een gevarieerde taak:
ze zorgen zowel voor telefoonverbindingen als
televisieverbindingen als datatransmissie. De
L-sat, waar Nederland aan meewerkt, is daar een
goed voorbeeld van. De L-sat kan worden ge
bruikt als televisiesatelliet, maar hij kan ook wor
den gebruikt om de viewdatacentrale te raadple
gen.
De relatie van viewdata met het televisietoestel in
huis zal in de toekomst daarom niet alleen zijn dat
het dezelfde beeldbuis is die wordt gebruikt voor
het bekijken van televisie-uitzendingen en het
raadplegen van een computergeheugen, maar het
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De opmars van de micro-elektronica levert ons
nieuwe uitvoeringen van het televisietoestel,
maakt satellieten compacter, maar heeft ook de
huiscomputer zijn intrede laten doen. De huiscomputer heeft vaste relatie met het televisietoe
stel , omdat net als bij viewdata, de al in huis zijnde
beeldbuis wordt gebruikt om zichtbaar te maken
wat wij met de huiscomputer doen. De huiscom
puter kan in de toekomst uit een centrale
viewdata-computer programma's overnemen.
In België heeft ITT in 1979 al gedemonstreerd hoe
een kleine huiscomputer een programma kon op
nemen uit het geheugen van een viewdatacomputer. In november 1979 begonnen TELEAC
en de NOS-radio (Hobbyskoop) met het uitzenden
van programma’s voor een huiscomputer via een
radioprogramma. De relatie van de huiscomputer
met de communicatiesatelliet is enerzijds dat een
verbinding via een satelliet met een centrale com
puter tol stand gebracht kan worden en anderzijds
dat een satelliet gebruikt kan worden om pro
gramma’s voor een huiscomputer te distribueren.
GLASVEZEL

De glasvezel is een voorbeeld van wat wij een
De micro-elektronica (op de foto een chip tussen suikerkristalletjes) heeft vooreen omwenteling op vele gebieden gezorgd.

De installatie van een optische kabel in de praktijk.

negatieve relatie met de televisiesatelliet kunnen
noemen. In vele landen zijn experimenten gaande,
waarbij een koperen kabel wordt vervangen door
een glasvezel. Ook in Nederland heeft de PTT al
in een deel van ons telefoonnet, namelijk van
Helmond naar Eindhoven, een glasvezel gelegd.
In een glasvezeltje van eentiende millimeter dikte
kunnen enkele honderden telefoongesprekken ge
lijktijdig worden getransporteerd. De elektrische
signalen worden bij het begin van de kabel omge
zet in lichtsignalen en op het eind van de kabel
weer getransformeerd naar elektrische signalen.
De glasvezels zijn in opmars omdat ze bij massaproduktie goedkoper worden dan koperen kabels,
omdat ze minder storingen op het signaal toelaten
en ook omdat ze worden gemaakt van een grond
stof die, in tegenstelling tot koper, vrijwel onbe
perkt voorradig is.
Het aantal opdrachten op het gebied van glasve
zels begint sterk te stijgen. Zo bestelde de Britse
PTT bij het Engelse bedrijf Plessey in het najaar
van 1979 voor zes miljoen gulden aan glasvezel
kabel en randapparatuur ten behoeve van vijf
telefoontrajecten.

De glasvezelkabel zal de koperen kabel steeds
verder verdringen. Mede hierdoor zullen kabelverbindingen op aarde iets langer de concurrentie
tegen de satelliet kunnen volhouden. Het is ook
niet te verwachten dat kabelverbindingen op aarde
ooit helemaal zullen verdwijnen.

Het leggen van een conventionele koperen telefoonkabel.

/ /

Ontvangststation voor kabeltelevisie.

KABELTELEVISIE

De televisiesatelliet zal geen concurrent van de
kabeltelevisie worden, maar juist de mogelijkhe
den gaan vergroten. Aan het blad Televizier ont
lenen wij het volgende voorbeeld, dat deze stelling
duidelijk zal maken:
De Amerikaan Ted Turner besloot een jaar of tien
geleden in de televisiebusiness te gaan. Hij kocht
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in Atlanta, de hoofdstad van Georgia, het televisiesation dat bekend staat als Channel 17. Channel
17 bezat een zendvergunning, die voorzag in een
bereik van 50 km. De grotere televisiestations in
en rond Atlanta hadden een groter bereik en blie
zen Turner van de kaart. Turner kreeg toen het
idee dat hem snel rijk zou maken. Hij bood zijn
programma aan aan de exploitanten van kabelnet
ten in de omgeving van Atlanta. Hij zorgde dat zijn
programma aantrekkelijk werd voorde kijker door
er veel sport en vrij nieuwe films in aan te bieden.
Het grotere bereik van zijn uitzendingen maakte
zijn reclametijd kostbaarder en zo sneed ook hier
het mes aan twee kanten.

In 1975 kreeg Turner van de FCC toestemming
om een grondstation te gaan gebruiken voor de
ontvangst van satellietprogramma’s. Toen kreeg
Turner het idee om zijn programma’s via een satel
liet aan alle kabelnetten in de Verenigde Staten te
gaan aanbieden. Zelf mocht hij de verbinding van
de grond naarde satelliet niet verzorgen, omdat hij
ook al programma’s maakte. De Amerikaanse
wetgeving heeft dit soort monopoliepositie verbo
den. Een ex-werknemer van Western Union
richtte een bedrijf op dat programma’s kon door
geven aan een satelliet. Op een SATCOM (zie
hoofdstuk 3) werd een kanaal gehuurd en het feest
kon beginnen. Weldra was iedereen gelukkig: de
kijkers van de kabelnetten kregen voor weinig
geld veel extra programma’s. Ted Turner werd
rijk van de verkoop van programma's en reclame
tijd en de man, die zorgde voor de satellietverbin
dingen, werd in een jaar tijd multimiljonair.
Het voorbeeld laat zien wat er ook in Europa
weldra zal gaan gebeuren. De exploitanten van
kabelnetten zullen overeenkomsten sluiten met
iedereen die een aantrekkelijk programma kan
bieden. Het programma-aanbod zal daarom meer
dan ooit worden bepaald door de aantrekkelijkheid

Een mini-sterkast in het kabeltelevisiesysteem dat Siemens op
de markt brengt.

van het gebodene. Natuurlijk zullen op Neder
landse kabelnetten de Nederlandse zenders blijven
voorkomen, maar een bedrijf als RTL bepaalt zelf
of ze aantrekkelijk genoeg zijn voor de Neder
landse kabelnetten. Als het antwoord op die vraag
positief is zal RTL op reclame-inkomsten uit Ne
derland kunnen rekenen.
Om een programma aantrekkelijk te maken zal een
programma in het Nederlands moeten worden
aangeboden of in het Nederlands worden onderti
teld of er zal een facultatieve ondertiteling (zie
teletekst) aangeboden moeten worden. De reeds
genoemde kabeldistributie in Sluis toont aan dat
deze mogelijkheid realiteit gaat worden. Met het
verwerkelijken van deze mogelijkheid doet de
pay-tv (betaald televisiekijken voor extra pro
gramma’s) zijn intrede.
De abonnee op het kabelnet moet immers ook
betalen voor het overnemen van buitenlandse pro
gramma’s op het eigen kabelnet. Een volgende
stap is om individuele kijkers (zie COMSAT
hoofdstuk 6) via satellieten van pay-tv te voor
zien. De individuele kijker kan zich de kosten van
het grondstation besparen door een abonnement
op kabeltelevisie te nemen. Zolang de kabelnetten
een voldoende gevarieerd aanbod van program
ma’s brengen, is er geen noodzaak individueel
satellietprogramma’s op te vangen. Om dit te
kunnen doen moet de capaciteit van kabelnetten
wel voldoende zijn. In het licht van de ontwikke
lingen die in dit boek zijn geschetst, moet een
capaciteit van achttien kanalen als een minimum
worden beschouwd.
EXPERIMENTEN

De nu genoemde ontwikkelingen van teletekst,
viewdata, micro-elektronica, glasvezel en kabel
televisie hebben veel relatie met de televisiesatellieten. Er zijn natuurlijk andere ontwikkelingen,
die in dit verband genoemd moeten worden, maar
wij beperken ons tot het aanstippen van deze ont
wikkelingen: de video-cassetterecorder, de
video-langspeelplaat en de video-projectie.
Dit zijn ontwikkelingen waar de consument mee te
maken heeft. Er zijn echter ook nieuwe experi
menten die vooral van belang zijn voor degenen
die verantwoordelijk zijn voor de distributie van
informatie en signalen, zoals de PTT. Die experi
menten hebben bijvoorbeeld betrekking op het
gedrag van de signalen tussen de uitzending op de
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satelliet en de ontvangst op aarde. Dit soort expe
rimenten wordt niet alleen uitgevoerd door NA
SA, ook onze PTT doet uitgebreid proeven op dit
terrein en aan Technische Hogescholen laat men
zich evenmin onbetuigd.
Zo is er aan de Technische Hogeschool in Eindho
ven een groep, die zogenaamde radio-propagatie
onderzoek verricht aan experimentele communi
catiesatellieten. Deze groep richtte in de afgelo
pen jaren antennes op onder meer de ATS-6, de
OTS en de Sirio.
Er zijn ook experimenten om in de ruimte heel
grote antennes te assembleren. Deze antennes
zouden tot gevolg kunnen hebben dat wij op aarde
met nog kleinere ontvangststations kunnen vol
staan.
In Japan worden er proeven aan de gebruikerskant
gedaan. In de jaren 1976 en 1977 werden 500
gezinnen in de stad Tama bij Tokio betrokken bij
een proef die werd uitgevoerd via een kabelnet.
Eén van de onderdelen van deze proef was dat men
video-programma’s kon opvragen uit een video
theek. Men kon dus vanuit zijn huis programma’s
bekijken die in een centrale video-ruimte waren
verzameld.
Een ander experiment betrof het doorgeven van
brieven via kabelnetten. Andere toepassingen van
elektronische post vinden wij bij viewdata en
weldra bij satellieten.
In Japan zijn ook al proeven gedaan waarbij een
consument een video-programma doorgaf aan een
centraal punt. Dit experiment is wezenlijk nieuw,
omdat er een grotere bandbreedte nodig is dan
voor een telefoonverbinding, in zo'n geval vereist
is.
In Spanje is er al een proef gedaan, waarbij studen
ten via viewdata contact hebben met docenten in
een centraal punt. Een volgende stap zal zijn het
koppelen van huiscomputers aan grote computers.
Alle ontwikkelingen en experimenten laten samen
zien dat er inderdaad een geweldige revolutie op
het terrein van de communicatie gaande is. Die
revolutie wordt voor een groot deel bepaald door
de ontwikkelingen op satellietgebied.
Er is niet duidelijk sprake van televisiesatellieten,
doch de distributie van televisieprogramma's naar
individuele consumenten is één van de mogelijk
heden van de moderne communicatiesatellieten.
Juist om te laten zien dat er een geleidelijke overgang is van de eerste experimentele communica
tiesatellieten naar de meest geavanceerde kunst
manen die ook als televisiesatelliet gebruikt kun
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nen worden, zijn de inleidende hoofdstukken,
waarin de geschiedenis werd geschetst, in dit boek
opgenomen.

PROGNOSE VOOR DE TOEKOMST

In 1978 bracht het Amerikaanse bedrijf Science
Applications Ine. (SAI), na een studie van zestien
maanden, een rapport uit aan de NASA met be
trekking tot de toekomst van communicatiesyste
men in de ruimte. De conslusie van dit rapport is
dat in het jaar 2000 de inkomsten uit com
municatie- en informatiesystemen via satellieten
100 miljard dollar kan bedragen. Deze conclusie
wordt gedetailleerd onderbouwd door eerst uit te
werken wat de reeds gestarte ontwikkelingen (Intelsat, televisiesatellieten, domestic satellites,
enz.) betekenen en door vervolgens na te gaan
welke nieuwe terreinen er te verwachten zijn. Bij
deze beschouwing is er al uitgegaan van de veron
derstelling dat er geen nieuwe wereldoorlog komt,
maar het scenario is zo gedetailleerd dat lokale

Propagatie-expenmenten voor experimentele telecommunicatiesatellieten aan de T.H. in Eindhoven.

conflicten wel blijvend zijn toegestaan.
Op enkele terreinen wordt een spectaculaire groei
verwacht. Het eerste terrein is dat van de persoon
lijke communicatie via een satelliet. Wij moeten
ons daarbij een klein apparaatje voorstellen dat wij
bijvoorbeeld als een polshorloge kunnen dragen.
Met dit apparaatje kunnen wij op elk moment waar
ook ter wereld, contact hebben via een satelliet
met iemand die zich op een willekeurig ander punt
op de aardbol bevindt. Het zal duidelijk zijn dat
met de introductie van zo’n systeem de mobilo
foon tot museumstuk wordt verheven. Om de prijs
hoeven wc het niet te laten Bij de introductie kost
deze satelliet-walkie-talkie 600 gulden, als de
markt bijna verzadigd is is de prijs gedaald tot 60
gulden.
De prijs voor een gesprek is ook niet om van te
schrikken, bij de introductie is het zes gulden per
gesprek, na vijfjaar een rijksdaalder per gesprek
en na vijftien jaar twee kwartjes.
Een soortgelijke prijsontwikkeling hebben wij
overigens bij de telefoongesprekken via satellieten
sedert de lancering van de Early Bird kunnen
constateren.
Het tweede veelbelovende terrein is dat van de
gegevenstransmissie op grote schaal. De gebrui
ker kan via een satelliet grote computergeheugens
raadplegen. Veelbelovend zijn de mogelijkheden
voor zakenmensen, technische mensen, financiële
experts en planningsfunctionarissen. De plaatse
lijke bibliotheek kan echter ook via een satelliet
beschikken over alle informatie die in alle boeken
van elke bibliotheek waar ook ter wereld, ligt
opgeslagen.
Het derde terrein betreft de positiebepaling. Met
een zendertje ter grootte van een knoop kan de
positie van de zender worden bepaald met een
precisie van enkele tientallen meters. De toepas
sing voor het transport van gevaarlijke stoffen,
maar ook een pakketje dat u liever aangetekend
wilt versturen, zijn duidelijk.
Het systeem kan zonder probleem worden ge
bruikt om personen te lokaliseren, waarbij ik ge
makshalve maar niet inga op het probleem van de
privacy of de mogelijkheid die de rijkspolitie dan
heeft om snelheidsovertredingen vanuit het
hoofdbureau te constateren (uw verplaatsing per
tijdseenheid kan namelijk ook worden geregi
streerd). Ook dit systeem kan nauwelijks Science
fiction worden genoemd. Het Amerikaanse leger
heeft al zes van de 24 zogenaamde Navstarsatellieten gelanceerd, die op den duur de lokatie

Een belangrijke ontwikkeling in de toekomst zijn de giganti
sche antennes die in de ruimte gebouwd kunnen worden.

van alle militaire voertuigen, schepen en vliegtui
gen moet aangeven. Het Navstar-systeem zal
vanaf 1984 ook voor een aantal civiele toepassin
gen worden gebruikt.
Het rapport van SAI toont aan dat dit lokatiesysteem na één jaar operatie in het gunstigste geval al
een winst van zestien miljoen gulden per jaar kan
opleveren.
De komst van televisiesatellieten is voorde opstel
lers van het SAI-rapport geen mogelijkheid, maar
een realiteit. De toekomst is echt begonnen.
DRUKTE IN DE RUIMTE

In tabelvorm is hierbij een schatting gepubliceerd
van het aantal satellieten ten behoeve van de
communicatie, dat zich nu al in een geostationaire
baan om de aarde bevinden (toestand per 1 januari
1980).
Verder is er een prognose gemaakt voor het totaal
aantal satellieten ten behoeve van communicatie
doeleinden, dat zich medio 1985 in een geostatio
naire baan om de aarde zal bevinden.
Van deze 207 satellieten blijken er 56 geheel of
vooreen groot deel als televisiesatelliet gebruikt te
gaan worden.
Om deze grote drukte in de ruimte te regelen is er
veel overleg nodig. De bijeenkomst van de World
Administrative Radio Conference (WARC) die op
24 september 1979 in Genève begon en die tien
weken duurde, heeft de basis gelegd voor het
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gebruik van communicatiebanden in de komende
twintig jaar.
Op deze conferentie werden maar liefst 14000
voorstellen, afkomstig van 1800 deelnemers, be
handeld.
TENSLOTTE

>5^
De zendmasten op aarde krijgen door de introductie van de
communicatiesatellieten een andere betekenis. Op deze foto
de televisietoren van Ostankino in Moskou.
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Dit boek is een momentopname geworden van de
ontwikkelingen op het gebied van televisiesatellieten, zoals die zich voordeed rond 1 januari
1980. Het is een ontwikkeling die erg dynamisch
is. Dit bleek tijdens het schrijven van dit boek al uit
de grote veelheid van zaken die veranderen. Als
het boek verschijnt zullen er zeker de eerste
nieuwe feiten aan zijn toegevoegd. Op een aantal
punten is de discussie nog maar net gestart. Een
vraag is bijvoorbeeld hoe de verschillende landen
de toegewezen kanalen op de televisiesatelliet
gaan invullen.
Zullen educatieve zenders een grotere kans gaan
krijgen, zal één kanaal gebruikt kunnen worden
om een video-theek te raadplegen, zal de pay-tv
ook in West-Europa worden uitgebouwd of zal
bijvoorbeeld één kanaal gebruikt worden om per
manent de laatste weersatellietfoto te verspreiden
tezamen met een actueel weerbericht? Zullen de
aardse zenders overbodig worden of zullen ze
vooral gebruikt gaan worden voor regionale uit
zendingen? Zal het in Nederland wettelijk zijn
toegestaan om commerciële satellietprogramma’s
van andere landen op te vangen en te distribueren?
Zullen de programma’s die worden gedistribueerd
aan normen moeten voldoen en zo ja, aan welke?
Zullen de buitenlandse reclamespots aan Neder
landse normen moeten voldoen en zo ja, hoe
wordt de controle uitgeoefend?
Er zullen een aantal belangwekkende beslissingen
genomen moeten worden. Toen Deltakabel toe
stemming vroeg om de RTL-programma’s vanuit
Sluis over Nederland te distribueren, verwezen de
ministeries van verkeer en waterstaat en CRM
naar elkaar. In het licht van de totale explosie aan
ontwikkelingen op communicatiegebied, die in dit
hoofdstuk zijn geschetst, is het wenselijk vanuit de
overheid een beleid te formuleren. Zo’n beleid
kan alleen gestalte krijgen als er iemand duidelijk
voor verantwoordelijk is. Die iemand zou minister
moeten zijn van een nieuw te vormen ministerie
van communicatie. Andere landen gingen ons
voor.

Bibliotheek
n.v.h.r.

Communicatiesatellieten in een geostationaire baan

land van herkomst

Afrikaanse landen
Arabische landen
Australië
Brazilië
Canada
Canada/V.S.
China
Colombia
Duitsland
Engeland

naam
satelliet(en)

Arabsat

Brazilsat
Anik
CTS
STW en TV-sat
SATCOL
TV-Sat-A3
Skynet (militair)
TV-sat
TDF + Telecom
Symphonie
Apple/Insat
Palapa
Intelsat-I t/m IV
Intelsat-V enz.
ESA
(o.a. OTS, L-sat)
Marisat
ESA (ECS)
Marecs (Europa)
Sirio en TV-sat
ECS, CS, BSE
RTL-sat
(militair)

in de ruimte
op 1/1-1980

0
0
0
0
4
1
0
0
0
2
0

verwacht
totaal
medio
1985

6
2
3
3
9
1

10
2
2
2
2
4
2
3
2
22

hiervan als
t.v. satelliet te
beschouwen

3
1
3
3
3
1
5

10

1
2
0
2
2
0
2
0
0
0

3
0
5
0

4
3
5
4
4
8
2
8
4

2
0
0
0
2
3
2
0
2

30
2
3
4
3
4
4
2
5
5
4
4
3
3
4

6
1
0
1
0
0
1

Zuidamerikaanse landen

13
0
3
0
3
0
3
0
2
0
4
4
0
0
0

Totaal

78

207

56

Frankrijk

Frankrijk/Duitsland
India
Indonesië
Internationaal

Italië
Japan
Luxemburg
NATO
Oostbloklanden
Rusland
Scandinavische landen
Verenigde Staten

Raduga, Ekran,
Horizont, Statsionar
Nordsat
Westar
TDRSS/adv. Westar
Comstar
SBS
Satcom
X-ten
FLTSATCOM
Leasat
ATS-serie
DCSC (militair)
NASA-exeperimenten
SSTV (Comsat)

o

2
0
2
22
0
1
3
0
0
1

o
o
o
1
o
2
3
2
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HEVISIIMfflHffl
In 1983 zullen er een aantal satellieten ten behoeve van televisieuitzen
dingen worden gelanceerd. In Europa zijn zulke satellieten in aanbouw in
Frankrijk en Duitsland en worden plannen bestudeerd in vele andere
landen, waaronder Nederland.
Het kenmerk van deze satellieten is dat ze het bestaande zenderpark op
het land overbodig maken, omdat de individuele gebruiker de program
ma’s rechtstreeks uit de ruimte kan opvangen. Voor de televisiekijker in
Nederland betekent deze ontwikkeling dat hij over enkele jaren uit een
dertigtal programma’s zal kunnen kiezen en dat elk land vijf satellietkanalen toegewezen heeft gekregen en dat uitzendingen tot ver buiten de
landsgrenzen te ontvangen zullen zijn.
In het boek Televisiesatellieten behandelt Chriet Titulaer eerst de histo
rie van de communicatiesatellieten. Hij laat zien hoe de eerste experi
menten hebben geleid tot een grote belangstelling voor één speciale
baan, waarbij kunstmanen stil lijken te hangen ten opzichte van de aarde.
Communicatiesatellieten worden nu al op grote schaal gebruikt voor het
voeren van telefoongesprekken, voor het overbrengen van telexberich
ten, voor het overbrengen van televisieuitzendingen van het ene conti
nent naar het andere en voor het koppelen van computers. In de nabije
toekomst zal de belangrijkste uitbreiding zijn de televisiesatelliet, die
vanuit één punt wordt gevoed en die op talloze punten te ontvangen zal
zijn.
Communicatiesatellieten zijn in verhouding tot kabelverbindingen goed
koop en betrouwbaar. Aan de hand van cijfermateriaal wordt de econo
mische haalbaarheid van satellietverbindingen geschetst. Afzonderlijke
hoofdstukken gaan in op de bestaande satelliet-communicatie organisa
ties, zoals Intelsat, Comsat, Marisat en Eutelsat.
Televisiesatellieten brengen ook juridische en auteursrechtelijke conse
quenties met zich mee. Deze consequenties komen in het boek Televisiesatellieten aan de orde, naast de eventuele gevolgen van de invoering
van satelliettelevisie voor het Nederlandse omroepbestel. In de discussie
over de op handen zijnde veranderingen is dit boek een onmisbare
informatiebron.
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