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2.. Technisch e aspecte n 

2.11 Inleidin g 

Hett spectrum is een complex goed De technische aspecten maken dat de 
economischee en juridische aspecten van het spectrummanagement een zeer 
eigenn karakter hebben. Een technisch begrip van het spectrum is derhalve 
onontbeerlijkk in een diepgaande discussie ten aanzien van het spectrum. In dit 
hoofdstukk zal daarom aandacht worden besteed aan de technische aspecten van 
hett spectrum, waarbij moet worden vermeld dat deze uiteenzetting van de 
technischee beperkingen en mogelijkheden geen onderdeel uitmaakt van het 
eigenlijkee onderzoeksonderwerp, doch slechts dient als achtergrondinformatie.l 

Inn het onderstaande zullen verschillende technische aspecten worden behandeld 
Allereerstt worden de propagatie-eigenschappen van de frequenties uit het 
radiospectrumm kort besproken. Daarna komen de technieken aan bod die het 
gebruikk van deze frequenties mogelijk maken en verschillende technieken die de 
transmissiecapaciteitt pogen te maximaliseren door het spectrum zo optimaal 
mogelijkk te benutten. Een kort overzicht van deze technieken wordt gevolgd 
doorr een overzicht van bestaande spectrumtoepassingen. 

Afsluitendd wordt aandacht geschonken aan de grenzen van het gebruik. Hierbij 
wordtt zowel het onderscheid als het verband verduidelijkt tussen de grenzen aan 
dee transmissiecapaciteit en de grenzen van de natuurlijke voorraad frequenties.2 

11 De technische informatie in dit hoofdstuk is terug te vinden in technische handboeken 

zoalss bijvoorbeeld De Jong e.a. 1997, Halsall 1996 en Tomasi 1994. Het artikel van 

Bliekk 1991 over radiocommunicatie is voor de leek zeer toegankelijk, evenals Singh 

1996,, p. 146-158. 
22 In de recente discussie over het spectrum en de verdeling ervan wordt dikwijls 

gerefereerdd aan de schaarste van dit goed. Misverstanden ontstaan echter wanneer 
hett economische begrip schaarste wordt verward met de fysisch begrensde 
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Dezee fysische begrensde voorraad representeert bij een gegeven stand van de 
techniekk een beperking aan het gebruik van het spectrum. 

2.22 Propagatie-eigenschappe n 

Dee ontdekking van het spectrum en de gebruiksmogelijkheden daarvan moeten 
wordenn geplaatst in de negentiende eeuw. In de jaren 1860 integreerde Maxwell 
dee toen bestaande kennis van het golfkarakter van het licht met de kennis over 
elektriciteitt en het magnetisme. Heinrich Hertz was de man die in 1887 door 
middell  van experimenten de gesynthetiseerde theorie bevestigde door het 
opwekkenn van elektromagnetische golven. De uiteindelijke benutting van deze 
ontdekkingenn volgde in 1896 toen Guglielmo Marconi de Hertzian waves' 
gebruiktee voor communicatie, geboorte gevend aan de draadloze telegrafie.3 De 
geschiedeniss van het gebruik van het spectrum voor (tele) communicatie is 
derhalvee ruim honderd jaar oud 

Hett spectrum is in principe een verzamelbegrip voor alle mogelijke elektro-
magnetischee golven (zie Tabel 2.1). Daarin bevindt zich een gebied van niet met 
hett oog of oor waarneembare frequenties, de radiogolven, die bruikbaar zijn 
voorr communicatietoepassingen zoals mobiele telecommunicatie en omroep. 
Ditt deel van het spectrum wordt bedoeld als in dit onderzoek wordt geduid op 
hett (radio)spectrum. 

spectrum --

delen n 

golflengt e e 
<m) ) 

frequenti e e 

ff (Hz) 

(( x f = 

3x103) ) 

radio--

golven n 

11 cm -

11 km 

3x106 6 

3x109 9 

Hz z 

infrarood d 

7000 nm -

1cm m 

3x109 9 

0,14x10'

Hz z 

zichtbaar r 

licht t 

4000 nm -

7000 nm 

0,14xx 1010 

0,25xx 10'

Hz z 

ultraviolet t 

1000 nm -

4000 nm 

0,25x1010 0 

3x1010 0 

Hz z 

röntgen n 

straling g 

11 nm -

1000 nm 

3x1010 0 

3x1012 2 

Hz z 

gamma a 

straling g 

0,011 nm -

11 nm 

3x1012 2 

3 x 1 0 u u 

Hz z 

Tabell  2.1 Het elektromagnetisch spectrum 

voorradigheidd van spectrumfrequenties. De economische schaarste wordt behandeld in 
hett volgende hoofdstuk. 
Flichyy 1991, p. 136. 
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Radiogolvenn maken ongeleide, ofwel draadloze transmissie van signalen 
mogelijk.. Radiogolven zijn te onderscheiden naar hun golflengte en de 
bijpassendee frequentie. Door de unieke combinatie golflengte/frequentie 
hebbenn radiogolven ieder een vaste plaats in het spectrum, die wordt aangeduid 
mett de frequentie, ofwel de trillingssnelheid van de betreffende golf, uitgedrukt 
inn (kilo-, Mega of Giga) Hertz. 1 Hertz komt overeen met een trilling per 
seconde. . 

Hett feit dat radiogolven elk een unieke golflengte en bijpassende frequentie 
hebben,, brengt in de praktijk met zich mee dat de eigenschappen van 
frequentiess onderling verschillen. Het is gebruikers als gevolg hiervan niet om 
hett even welke frequentie zij tot hun beschikking hebben. Dit maakt het 
spectrumm een heterogeen goed. Een heterogeen goed kent één enkele benaming 
off  basiskwalificatie waaronder nader gespecificeerde goederen vallen, die 
verschillendd gewaardeerd worden en daardoor van elkaar te onderscheiden zijn. 

Anderss gezegd, frequenties of liever clusters van aangrenzende frequenties zijn 
tee beschouwen als samenstellende onderdelen of deelgoederen die onder de 
basiskwalificatiee 'het spectrum' vallen. Zij zijn, zoals gezegd, te onderscheiden 
doorr de verschillende gebruikswaarde die zij hebben voor de gebruikers. 

Dee bruikbaarheid van deze zelfstandige deelgoederen hangt enerzijds af van de 
standd van de techniek - die de gebruiksmogelijkheden van frequenties bepaalt -
enn anderzijds van de technische eigenschappen van de frequenties zelf. Deze 
laatstee eigenschappen worden in het onderstaande in grote fijnen weergegeven. 

2.2.11 Het radiospectrum 

Hett frequentiespectrum verloopt van lage frequenties met een lange golflengte 
naarr hogere frequenties met een steeds kortere golflengte. Daarbij geldt in 
principee voor elk spectrumdeel: hoe hoger de frequentie des te groter het verlies 
aann draagkracht. De hele lage frequenties uit het spectrumdeel van 30-3000 kHz 
(dee lange- en middengolf ofwel de LF- en de MF-band) hebben een grote 
reikwijdtee doordat ze met het aardoppervlak meebuigen. Dergelijke golven die 
zichh langs het aardoppervlak voortbewegen worden grondgolven genoemd, dit 
inn tegenstelling tot ruimtegolven. 

Inn het spectrumdeel van 3-30 MHz (de korte golf ofwel de HF-band) worden de 
golvenn weerkaatst door de ionosfeer (onderdeel van de aardse atmosfeer). Dit 
maaktt de frequenties uit dit spettnundeel geschikt voor het overbruggen van 
zeerr grote afstanden zonder gebruik van een satelliet. Deze band wordt gebruikt 
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voorr onder andere de wereldomroep en de scheepvaart, alhoewel het laatste 
verkeerr tegenwoordig steeds meer via de satelliet verloopt. 

Bovenn de 30 MHz spreken we van microgolven. Deze golven planten zich 
rechtlijnigg voort zodat het noodzakelijk is dat er direct zicht bestaat tussen 
zenderr en ontvanger. Slechts door de lage frequenties van dit spectrumdeel 
wordtt in zeer geringe mate buiging langs het aardoppervlak gemaakt. Door 
reflectiee en absorptie in de atmosfeer worden de hogere frequenties - met steeds 
korteree golflengten - steeds sterker gedempt. 

Golflengte e 
lkmm 100 J 100 m l m 1 dm lcm 

Frequentie e 
300kHzz 3MHz 30MHz 300MHz 3GHz 30GHz 

^,*><___,...^,*><___,...  ,.. 
LFettMF F 

><--
Mïcfogoïvéii i 

Figuurr 2.1 Radiofrequenties en hun golflengten 

Loss van de in het bovenstaande beschreven eigenschappen kan het bereik van 
eenn radiogolf worden beïnvloed door a) storingen afkomstig van natuurlijke dan 
well  met-natuurlijke bronnen (een voorbeeld van het eerste is een onweersbui, 
vann het tweede bepaalde elektrische apparaten); b) de sterkte van het verzonden 
signaall  (het vermogen van de zender); en c) door de (al dan niet natuurlijke) 
obstakelss in het landschap die de voortplanting van de golven kunnen hinderen 
enn waardoor de plaatsing en hoogte van de zender eveneens relevante factoren 
worden.. De bruikbaarheid van een frequentie hangt bovendien af van de 
mogelijkee interferentie met andere draaggolven. 

2.2.22 Interferentie 

I nn de Radio Regulations van de International Telecommunications Union is 
interferentiee als volgt gedefinieerd: "the effect of unwanted energy due to one or 
aa combination of emissions, radiations or inductions upon reception in a 
radiocommunicationn system, manifested by any performance degradation, 
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misinterpretationn or loss of information which could be extracted in the absence 
off  such unwanted energy".4 

Inn het geval van interferentie als gevolg van 'emissions' krijgt de ontvanger te 
makenn met verschillende signalen die gelijktijdig op dezelfde, dan wel nabij 
gelegenn frequenties binnenkomen. Deze interferentie kan zo sterk zijn dat door 
dee toegebrachte schade de signalen onbruikbaar worden voor het overbrengen 
vann informatie. 

Interferentiee die veroorzaakt wordt door een of meer andere (ver)zenders kan 
overigenss optreden zowel in het geval dat van elkaar afwijkende signalen op 
dezee frequentie worden uitgezonden, als in het geval dat een identiek signaal 
wordtt uitgezonden vanuit meer dan een zender. Dit laatste kan namelijk 'fading' 
opleverenn waardoor het signaal door interferentie met hetzelfde maar licht 
vertraagdee signaal eveneens geschaad kan worden. 

Schadee is een rekbaar begrip. Voor bepaalde toepassingen is een kwalitatief 
hoogwaardig,, volledig interferentievrij signaal een noodzaak, voor andere 
toepassingenn geldt dit in mindere mate. De ITU heeft dan ook het begrip 
'harmfull  interference' in gebruik, waarvan de definitie luidt als volgt: 
"interferencee which endangers the juncüavng of a radionavigation service or of 
otherr safety services or seriously degrades, obstructs or repeatedly interrupts a 
radiocommunicationn service operating in accordance with the Radio 
Regulations".5 5 

2.33 Gebruikstechnieke n 

Frequentiess vormen de belangrijkste grondstof voor het eigenlijke gebruiksgoed: 
dee transmissiecapaciteit. In het bovenstaande zijn de natuurlijke eigenschappen 
vann de radiofrequenties besproken. Naast deze eigenschappen zijn de ge-
bruikstechniekenn bepalend voor de transmissiecapaciteit, aangezien deze de 
uiteindelijkee benuttingmogelijkheden van radiofrequenties uitmaken. Terwijl de 
natuurlijkee eigenschappen vastliggen, is er in de ontwikkeling van gebruiks-
techniekenn een aanzienlijke progressie waarneembaar. 

Inn het onderstaande wordt eerst besproken hoe informatie kan worden 
overgebrachtt met behulp van radiofrequenties. Vervolgens wordt nader 

Artikell S 1.166 Radio Regulations. 
Bepalingg 1003 Annex bij de Constitutie. Cursivering MLV. 
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ingegaann op capaciteit verhogende frequentie-planningstechnieken. Ten slotte 
wordtt aandacht besteed aan kanaakoewijzing en toegangstechnieken. Deze 
techniekenn verzorgen de toegang van signalen tot de beschikbare frequenties. 

2.3.11 Modulatie 

Hett gebruik van radiogolven voor het overbrengen van gegevens vereist enige 
ingreepp in het normale verloop van de golven. Deze ingreep heeft plaats door 
middell  van modulatie, waarmee de over te brengen informatie versleuteld wordt 
inn de radiogolven. De golven waarin de informatie versleuteld ligt, worden de 
draaggolvenn genoemd 

Doorr de versleuteling (zie het onderstaande) neemt de gemoduleerde draaggolf 
eenn bepaalde frequentieband in beslag. De totale spectrumruimte die een signaal 
nodigg heeft om te kunnen worden verzonden is de noodzakelijke bandbreedte. 
Dee KR kent hiervoor het begrip 'necessary bandwidth', dat wil zeggen de 
bandbreedtee nodig om de overdracht van de informatie te verzekeren. Deze 
bandbreedtee verschilt per type dienst en de daarvoor gebruikte techniek. 
Dienstenn die een relatief grote bandbreedte in beslag nemen zijn bijvoorbeeld 
televisiesignalenn en dan met name HDTV. De frequentieruimte ofwel 
bandbreedtee die het transport van een spraak- of datasignaal toelaat, wordt ook 
well  een kanaal genoemd. 

Dee modulatie kan verschillende aspecten van een golf aangrijpen: de amplitude 
(dee hoogte ofwel sterkte van de golf), de frequentie (trillingssnelheid) of de fase 
(hett verloop van de golfbeweging). Ter verduidelijking zijn in Figuur 2.2 twee 
basistechniekenn aangegeven: de zogenaamde frequentiemodulatie (FM) en de 
amplitudee modulatie (AM). Bij de frequentiemodulatie wordt het (m nullen en 
enenn weergegeven) signaal overgebracht door variaties in de trillingssnelheid. Bij 
amplitudee modulatie vindt variatie in de sterkte van de draaggolf plaats.6 

Dee informatie, die in de draaggolf versleuteld wordt, kan op verschillende 
manierenn worden aangeleverd voor versleuteling. Gegevens kunnen namelijk 
wordenn weergegeven door analoge (dat wil zeggen direct ofwel 1etterlijk, 

gerepresenteerde)) dan wel digitale (dat wil zeggen in nullen en enen gecodeerde) 
signalen. . 

InIn Dommering e.a. 1999, p. 66 e.v. worden de verschillende technieken voor 
modulatiee van analoge en digitale signalen nader besproken. 
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gecodeerde e 
informatie e 

draaggolf f 

amplitude e 
modulatie e 

frequentie e 
modulatie e 

Figuurr 2.2 Modulatie 

Digitaliseringg van de te verzenden informatie ofwel het toepassen van digitale 
techniekenn voor radiocommunicatiediensten kan aanzienlijke efficièntie-
voordelenn opleveren. Codering van de te verzenden informatie maakt namelijk 
mogelijkk dat de informatie op verschillende manieren wordt bewerkt.7 Met 
behulpp van compressietechnieken kunnen digitale signalen op een zodanige 
manierr worden verstuurd dat een geringer beslag op de transmissiecapaciteit 
wordtt gelegd dan mogelijk bij het verzenden van analoge signalen. 

2.3.22 Frequentieplanning 

Mett betrekking tot spectrumgebruik zijn er drie gebruiksparameters te 
onderscheiden.. Deze drie gebruiksparameters zijn: frequentie, tijdstip en gebied. 
Indienn op hetzelfde tijdstip, binnen hetzelfde gebied, gebruik wordt gemaakt van 
eenzelfdee frequentie kan interferentie optreden. 

77 Een belangrijk voordeel van digitalisering is dat de gedigitaliseerde signalen minder 
vatbaarr zijn voor beschadiging tijdens de transmissie. Dit heeft echter niet direct 
gevolgenn voor de transmissie-efficiëntie. 
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Dee gebiedsparameter wordt bepaald door het bereik van de gebruikte 
frequentie-- Dit bereik is, zoals gezegd, onder andere afhankelijk van de 
propagatie-eigenschappenn van de gebruikte radiogolf, de plaatsing en vermogen 
vann de zender en de weers- en landschapsomstandigheden. 

Veell  communicatiediensten vallen of staan bij de mogelijkheid een groot gebied 
tee kunnen beslaan. Een eenvoudige oplossing hiervoor is een frequentie te 
selecterenn met een verdragend vermogen. Dit is de optie die in het verleden 
veelall  gevolgd is, met als resultaat een ernstig congestieprobleem in de lagere 
frequentiebanden.. Daarnaast brengt interferentierisico bij deze frequenties 
problemenn met zich mee ten aanzien van de gebruiksefficiëntie. 

Terr voorkoming van interferentie is het, zoals gezegd, raadzaam in geografisch 
overlappendee gebieden niet op hetzelfde moment dezelfde frequentie te 
gebruikenn voor verschillende signalen. Dit heeft als consequentie dat 
verdragendee frequenties voor een groot gebied het gebruik van deze frequenties 
monopoliseren.. Voor intensief verkeer zouden dientengevolge vele frequenties 
moetenn worden gereserveerd hetgeen wegens de optredende congestie 
nauwelijkss haalbaar is. 

Eenn oplossing voor het voornoemde probleem is frequenties te gebruiken die 
zichh in hoger gelegen delen van het spectrum bevinden. Het op het eerste 
gezichtt nadelige kleinere bereik van deze frequenties wordt ten goede gekeerd 
mett behulp van de zogenaamde netwerkplanning waarmee een groot gebied 
efficiëntt bediend kan worden van telecommunicatiediensten. Netwerkplanning 
benutt de mogelijkheid om frequenties, die in eenzelfde geografisch gebied 
interferentiee opleveren, in te zetten in afzonderlijke geografische gebieden, 
waardoorr gelijktijdig gebruik geen problemen meer kan opleveren. Deze op het 
oogg eenvoudige oplossing - reeds in de jaren 1947 bedacht door de laboratoria 
vann Bell Telephone8 - kan via ver doorgevoerde netwerkplanning tot een zeer 
efficiëntt gebruik van frequenties leiden. 

Elkee frequentie, of liever gezegd elke bundel van frequenties (een cluster), heeft 
eenn toepassingsgebied (een cel) dat grenst aan toepassingsgebieden van andere 
(clusterss van) frequenties. De bundels van frequenties worden zodanig 
toegewezenn aan de cellen dat binnen een cel elkaar niet storende frequenties 
wordenn gebruikt voor signaalverzending. Hoe groter de verwachte benodigde 
transmissiecapaciteit,, des te groter het aantal frequenties per cel. Een aantal 

E/ektuur,E/ektuur, Elektronica & Computertechniek, 'Mobiele Communicatie', maart 1997, nr. 
4 0 1 ,, p. 32-37. 
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toepassingsgebieden,, ofwel cellen, verder kan een frequentie opnieuw ingezet 
wordenn zonder dat er een risico op interferentie ontstaat (in Figuur 2.3 
weergegevenn door de meervoudige inzet van dezelfde clusters). Cellen met niet 
interfererendee frequenties vormen zodoende een buffer tussen cellen met wel 
interfererendee radiogolven. Dit hergebruik van frequenties maakt dat met 
behulpp van slechts een gering aantal frequenties een groot gebied bediend kan 
worden.9 9 

Figuurr 2.3 Netwerkplanning 

Bijj  het opbouwen van het netwerk wordt een vaste structuur gebruikt, zodat het 
patroonn van vaste clusters met niet-interfererende frequenties zich steeds 
herhaalt.. Door consequente planning kan met deze techniek met behulp van een 
beperktt aantal frequenties een groot gebied worden omspannen waarbinnen veel 
meerr gelijktijdige gegevensuitwisseling mogelijk is dan wanneer elk signaal het 
gehelee gebied had bereikt en daardoor slechts bruikbaar was voor een enkel 
signaall  op hetzelfde moment in de tijd. 

Inn de praktijk vergt het opstellen van een netwerkplanning een bedekkinganalyse, een 
capaciteitsbepaling,, een interferentieanalyse en de frequentietoewijzing aan de cellen. 
Geschieddee deze planning eerst handmatig, nu worden hier computermodellen voor 
ingezet.. Boot e.a. 1990, p. 553. 
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Hoee kleiner de cel in een netwerk des te groter de capaciteit van het gehele 
systeem,, aangezien meer cellen, met in totaal een groter aantal kanalen, 
eenzelfdee gebied kunnen bedienen. Anders gezegd, door de geringere celgrootte 
kunnenn de kanalen vaker hergebruikt worden. Een vereiste hiervoor is dat bij de 
snelleree opeenvolging van cellen de interferentie tussen gelijksoortige cellen 
acceptabell  blijft . Hierdoor zijn golven met een beperkt draagvermogen 
uitermatee bruikbaar in een microcellulair systeem. 

Netwerkstructurenn worden voornamelijk ingezet ten behoeve van mobiele-
telecommunicatiediensten.. GSM (Global System for Mobile Communications) 
netwerkenn benutten frequenties in het 900 MHz gebied, terwijl DCS 1800 
(Digitall  Communication System) netwerken de beschikking hebben over 1800 
MHzz frequenties hetgeen een netwerk met kleinere cellen en daardoor een 
groteree capaciteit mogelijk maakt. 

2.3.33 Kanaaltoewijzing 

Dee gebruiker heeft voor het verzenden van informatie transmissiecapaciteit 
nodig.. Daartoe is een eerste vereiste de toegang tot een frequentie waarover de 
signalenn getransporteerd kunnen worden. De toegang tot frequenties kan op 
verschillendee manieren worden geregeld. Toegangsmethoden kunnen worden 
ingedeeldd in statische en dynamische methoden. Statische toewijzing betekent 
datt aan een gebruiker een vaste frequentie wordt toebedeeld. Dynamische 
methodenn verdelen de transmissiecapaciteit naar behoefte. De daadwerkelijke 
verdelingg van transmissiecapaciteit geschiedt met behulp van verschillende 
toegangstechniekenn die in de volgende paragraaf worden besproken. Eerst 
wordtt echter ingegaan op het onderscheid tussen dynamische en statische 
toewijzing. . 

Terr verduidelijking het volgende voorbeeld. In een taxicommunicatiesysteem 
krijgtt in het geval van statische toewijzing elke auto zijn eigen kanaal toegewezen 
datt permanent tot zijn beschikking staat. In een situatie waarbij dvnamische 
toewijzingg wordt gehanteerd, krijgt een auto pas toegang tot een (vrij) kanaal 
zodraa de capaciteit nodig is. Hiermee kan het aantal kanalen - afhankelijk van de 
situatiee - worden beperkt tot een aantal kleiner dan het aantal auto's. 

Opgemerktt is reeds dat spectrumgebruik drie gebruiksparameters kent: 
frequentie,, tijd en gebied De frequentieparameter geeft aan welke frequentie in 
beslagg wordt genomen door een gebruiker. De tijdsparameter geeft de duur aan 
datt een gebruiker een frequentie in beslag houdt. Dit in beslag nemen wordt bij 
statischee toewijzing gegoten in de vorm van een exclusief gebruiksrecht voor 
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eenn bepaalde tijdsperiode ten aanzien van bepaalde vaste frequenties (waarbij 
hett mogelijk is dat dit bijvoorbeeld voor halve dagdelen geschiedt). Door 
toekenningg van een dergelijk recht wordt gebruik door anderen in principe 
uitgesloten.. Zodra kanalen vrijelijk tussen gebruikers worden verdeeld, zonder 
datt sprake is van vaste rechten op specifieke kanalen, wordt hier gesproken van 
dynamischee toewijzing. 

Statischee toewijzing kan met zich meebrengen dat de transmissiecapaciteit die 
mett de toegewezen frequenties ter beschikking komt, niet daadwerkelijk wordt 
benutt door de rechthebbende. Leegstand'van frequenties is een reëel risico dat 
vastt zit aan exclusieve toewijzing. Dit risico moet echter worden afgewogen 
tegenn het voordeel voor de gebruiker dat transmissiecapaciteit op elk gewenst 
momentt beschikbaar is. Er bestaan verschillende mogelijkheden die tegemoet 
komenn aan dit probleem door de toegang tot transmissiecapaciteit min of meer 
zekerr te stellen terwijl toch exclusieve toewijzing vermeden wordt. 

Trunkingg is een dergelijke methode. Verschillende gebruikers maken hierbij 
gebruikk van een bundel (trunk) van frequenties. Een centrale besturingseenheid 
wijstt uit deze bundel aan een gebruiker die transmissiecapaciteit opvraagt, een 
vrijj  kanaal toe.10 Dit is efficiënter dan voor elke gebruiker een kanaal open te 
latenn staan voor eventueel gebruik. Het wordt hierbij mogelijk een kleiner aantal 
kanalenn in te zetten dan het aantal gebruikers. Door toewijzing naar behoefte 
wordtt bovendien voor afzonderlijke gebruikers de potentieel beschikbare 
capaciteitt vergroot. 

Eenn overeenkomstige techniek vindt zijn toepassing in netwerkplanning. Door 
dynamischee kanaaltoewijzing wordt het toewijzen van vaste frequenties aan 
cellenn overbodig. Een terminal van een gebruiker die transmissiecapaciteit 
opvraagt,, kiest zelf de frequentie met de minste interferentie. Hierdoor ontstaat 
eenn flexibel systeem dat zich zelf aanpast aan de wisselende transmissie-
capaciteitsbehoeftenn binnen een cel. 

Hett elimineren van vaste toewijzing aan ofwel een cel ofwel een gebruiker 
sorteertt eenzelfde effect, namelijk het vermijden van leegstand van frequenties 
terwijll  tegelijkertijd het risico van transmissiecapaciteitstekorten wordt verkleind. 

1 00 Linnartz 1991, p. 28 noemt dit 'dynamische verkeersbeheersing' in tegenstelling tot 
statischh management van de transmissie-infrastructuur. 
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2.3.44 Toegangstechnieken 

Flexibiliseringg van spectrumgebruik door dynamische toewijzing vereist 
bepaaldee technieken om de toewijzing en daarmee de toegang te reguleren. 
Frequencyy Division Multiple Access (FDMA) is een dergelijke techniek. De 
gebruikerr die zich bij het systeem 'aanmeldt' ter verkrijging van transmissie-
capaciteit,, ofwel voor het tot stand brengen van een verbinding, krijgt uit de 
beschikbare,, vrije kanalen een zend- en een ontvangstkanaal toegewezen voor 
dee duur van de verbinding. De gebruiker claimt de frequentie derhalve voor de 
gehelee duur van de verbinding waarna de frequentie weer beschikbaar komt 
voorr andere gebruikers. 

Hett zal duidelijk zijn dat minimalisering van de tijd dat beslag wordt gelegd op 
eenn frequentie, meer mogelijkheden doet ontstaan voor toegang door andere 
gebruikers.. Het openstellen van een frequentie voor de gehele periode waarin 
transmissiee zou kunnen plaatsvinden, ofwel de duur van de verbinding, legt een 
groterr beslag op de capaciteit dan het toewijzen voor slechts de duur van 
daadwerkelijkee transmissie. Het streven is daarom naar rninimalisering van de 
discrepantiee tussen de duur van liet beslag' op een frequentie - voortvloeiend 
uitt exclusieve toewijzing voor een bepaalde tijdsperiode - en de duur van het 
daadwerkelijkk gebruik daarvan. 

Eenn techniek die hierop inspringt is de Time Division Multiple Access (TDMA) 
techniek.. De techniek verdeelt de tijd in tijdsleuven ofwel slots, met een 
repeterendd patroon, zodat elke tijdsleuf zich met vaste tussenpozen herhaalt. 
Elkee gebruiker die zich aanmeldt voor transmissiecapaciteit krijgt een vaste 
tijdsleuff  toegewezen. Tijdens deze tijdsleuf komt de gehele beschikbare 
frequentieruimtee ter beschikking van de betreffende gebruiker. Door de 
regelmatigee opeenvolging van de 'slots' komen beurtelings de verschillende 
gebruikerss aan bod voor transmissie. Zodra de verbinding is beëindigd komt de 
toegewezenn 'slot' beschikbaar voor een nieuwe Verbinding'. 

Codee Division Multiple Access (CDMA) is een derde toegangstechniek. Door 
vermenigvuldigingg met een code wordt het signaal omgezet in een signaal dat 
eenn veel groter beslag legt op de spectnimruimte dan het oorspronkelijke 
signaal.. Anders gezegd het gecodeerde signaal neemt een grotere bandbreedte in 
beslag,, zodat het oorspronkelijke signaal als het ware verspreid over een breed 
spectrumgebiedd wordt verzonden. Na ontvangst wordt het signaal door een 
omgekeerdee vermenigvuldigingsprocedure teruggebracht tot het oorspronkelijke 
signaal. . 

34 4 



Technischee aspecten 

Doorr de spreidingstechniek wordt het signaal minder gevoelig voor ruis en 
vermengingg met andere signalen. Hierdoor is het mogelijk meerdere signalen 
gelijktijdigg over dezelfde frequenties te verzenden. In plaats van het reduceren 
vann exclusieve toewijzing tot tijdelijke kanalen of korte tijdsperioden wordt bij 
dezee techniek derhalve de exclusieve kanaaltoewijzing geheel losgelaten. 

2.44 Spectrumgebruik 

Radiogolvenn kunnen voor een scala aan toepassingen worden gebruikt. Op basis 
vann de Radio Regulations van de ITU kunnen de radiodiensten worden 
ingedeeldd in de volgende drie categorieën: 

 communicatiediensten 
 determinatiediensten 
 speciale diensten 

Dee onderverdeling op basis van deze drie categorieën wordt getoond in Figuur 
2.4. . 
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Figuurr 2.4 Radiodiensten11 

111 Bron: Bliek 1991, p. 163. 
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Eenn speciale categorie communicatiediensten zijn de satellietdiensten. Deze 
dienstenn omvatten zowel telecommunicatiediensten, vast en mobiel, als 
omroepdiensten.. De tdecominunicatiediensten via satellieten zullen naar 
verwachtingg in de nabije toekomst een sterke ontwikkeling doormaken. Deze 
categoriee wordt daarom apart besproken in onderstaande paragraaf. De 
technischee aspecten van de eveneens snel groeiende aardse, landmobiele 
telecommunicatiedienstenn die fungeren op basis van netwerkstructuren, zijn in 
hett voorgaande al uitgebreid aan bod gekomen. 

2.4 .11 Satel l ieten 

Terwijll  het aardse gebruik van radiogolven golven benut die zich binnen de 
atmosfeerr langs het aardoppervlak voortplanten, gebruikt satelHetcommunicatie 
radiogolvenn die tot buiten de atmosfeer worden gestuurd. De radiogolven voor 
satelliettoepassingenn worden gebruikt voor het opstralen van gegevens naar een 
satelliett die dit signaal vervolgens naar een andere plek op aarde stuurt. De 
satellietenn moeten hiervoor op bereikbare en identificeerbare plaatsen staan in 
dee ruimte. Een voor de hand liggende oplossing hiervoor is het gebruik van de 
zogenaamdee geostationaire baan. Een voorwerp in deze baan behoudt een vaste 
positiee ten opzichte van het aardoppervlak. Deze baan bevindt zich op 36.000 
kmm van het aardoppervlak, boven de evenaar. 

Plaatsingg van een satelliet in de geostationaire baan op 36.000 km boven de 
evenaarr betekent dat de satelliet (GEO) in een vaste plaats ten opzichte van de 
aardee blijf t staan. Satellieten in andere banen bewegen ten opzichte van het 
aardoppervlak.. Deze niet-geostationaire satellieten kunnen worden onder-
verdeeldd in Low Earth Orbit satellieten (ofwel LEOs) - geplaatst op 700 km tot 
15000 km van het aardoppervlak - en Medium Earth Orbit satellieten - geplaatst 
inn banen op 10.000 km van de aarde.12 De LEO-satellieten zijn vervolgens 
onderr te verdelen in littl e LEOs - voor datadiensten, gebruik makend van 
frequentiess onder de 1 GHz - en big LEOs - voor spraak en data, gebruik 
makendd van frequenties boven de 1 GHz. Als laatste kunnen de quasi-
geostationairee satellietsystemen worden genoemd. De hiervoor gebruikte 
satellietenn maken elliptische banen terwijl zij nagenoeg stilstaan ten opzichte van 
hett aardoppervlak. 

Doordatt niet-geostationaire satellieten bewegen ten opzichte van de aarde, zijn 
err aanzienlijk meer satellieten nodig om blijvende dekking te realiseren vanaf of 
vanuitt een bepaald punt op aarde dan het geval is bij geostationaire satellieten. 

Busropann & Essers 1994 bespreken de mogelijkheden van deze satellieten. 
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Omm een blijvende verbinding te verzorgen zijn elkaar opvolgende satellieten 
nodig.. Zodra een bepaalde satelliet buiten bereik draait, moet een volgende 
satelliett binnen bereik komen om de verbinding over te nemen. Hoe lager de 
gebruiktee banen, des te meer satellieten er nodig zijn. De satellieten verdwijnen 
dann immers sneller 'uit beeld' vanaf een vast punt op aarde. Het voordeel van de 
plaatsingg van satellieten in lagere banen is dat de vertraging van het verzonden 
signaall  geringer wordt door de kortere af te leggen afstand13 

Terr illustratie kunnen de volgende gegevens worden vermeld. Bij geostationaire 
satellietenn is in principe een constellatie van drie satellieten voldoende om 
wereldwijdee dekking te realiseren. ICO, een project van INMARSAT, is een 
MEO-systeemm op meer dan 10.000 kmm hoogte, met 10 satellieten. Het LEO-
systeemm Iridium - gelanceerd door het Amerikaanse Motorola - maakt gebruik 
vann 66 satellieten op een hoogte van 780 km. Een ander LEO-systeem op 
vergelijkbaree hoogte (ongeveer 700 km) is Teledesic - een initiatief van Bül 
Gatess (Microsoft) en Craig McCaw (McCaw Cellular Communications) -
geplandd op basis van maar liefst 840 satellieten. Gecombineerde systemen met 
zowell  mobiele als geostationaire satellieten zijn overigens eveneens in 
ontwikkeling.14 4 

Eenn reden om satellietcommunicatie af te zonderen van 'gewone' draadloze 
communicatiee is dat satellietgebruik extra complicaties met zich mee brengt. 
Buitenn het feit dat frequenties moeten worden gereserveerd, is voor de 
satellietenn een plaats nodig in een van de satellietbanen. Met de voortschrijdende 
techniekk is steeds efficiënter gebruik mogelijk van baanplaatsen. Desalniettemin 
iss de eindigheid van de voorraad satellietplaatsen in de geostationaire baan bij de 
huidigee stand van de techniek vergelijkbaar met de begrensdheid van het aantal 
voorr communicatie bruikbare frequenties. 

2.4.22 Nederlands gebruik 

Hett gebruik van radiogolven omvat onder andere draadloze telefonie, draadloze 
telegrafie,, draadloze omroep, draadloze communicatie ten behoeve van de 
scheepvaart,, defensie, politie, ambulances en brandweer. Ook echter de 
afstandsbedieningg van bijvoorbeeld garagedeuren en speelgoed maakt gebruik 

1 33 Zie voor de technische aspecten van satellietcommunicatie De Jong e.a. 1997, p. 164 

e.v. . 
1 44 CommunicationsWeek International, 'New hybrid systems aim to compete with 

Teledesic',, 30 juni 1997, p. 6. 
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vann etherfrequenties. Al deze toepassingen zijn ten behoeve van het nationale 
frequentiebeleidd ingedeeld in vier groepen:15 

•• zakelijk 
•• omroep 
•• publiek 
•• divers 

Uitt de voorgaande paragrafen blijkt dat een dienst, geleverd met behulp van 
draadlozee transmissie, belang heeft bij de beschikbaarheid van daarvoor 
geëigendd spectrum. Er geldt dan ook dat nagenoeg elk soort dienst een preferent 
spectrumgebiedd kent. Diensten kunnen dientengevolge niet lukraak in het 
spectrumm worden geplaatst. Hieronder is de indeling afgebeeld van de vier 
basiscategorieënn gebruikstoepassingen in Nederland. 

111 0 2 D 3 D4[ ! zakelijk gebniik. 2: omroep, 3: vitale overheidstaken; 4: divers gebruik 

Figuurr 2.5 Frequentieverdeling naar hoofdcategorie 16 6 

Inn hoofdstuk 7 wordt op deze indeling teruggekomen. 
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Vann oudsher zijn veel diensten in de laagste regionen van het radiospectrum 
geplaatstt vanwege de gunstige propagatie-eigenschappen van deze frequenties, 
hetgeenn een enorme druk op dit deel van het spectrum heeft veroorzaakt. 
Nieuwee diensten en ook uitbreiding van oude diensten vergroten de vraag naar 
transmissiecapaciteitt en daarmee naar geschikte frequenties. Aan de meest 
optimalee indeling staat echter meer dan eens de historisch gegroeide indeling in 
dee weg. Dit maakt herverdeling van spectrum soms onvermijdelijk. 

2.55 Grenzen aan spectrumgebrui k 

Hett gebruik van het spectrum kent bepaalde beperkingen. Voor een deel vloeit 
ditt voort uit de begrensde voorradigheid van geschikte frequenties, voor een 
deell uit de stand van de techniek die van deze voorraad gebruik maakt. 

2.5.11 Fysisch begrensde voorradigheid 

Hett spectrum is te beschouwen als een natuurlijke hulpbron. De natuur heeft 
aann deze hulpbron grenzen opgelegd in die zin dat de voorraad bruikbare 
frequentiess begrensd is. fysische begrensdheid van de voorraad betekent dat er 
eenn gegeven voorraad van het goed aanwezig is die niet door investeringen, 
natuurlijkee groei of anderszins is uit te breiden. 

Dezee fysische begrensdheid hoeft niet een onwrikbare grens op te leveren voor 
hett gebruik. De grenzen die de begrensdheid van de voorraad oplegt aan de 
benutting,, hangt namelijk af van de stand van de techniek. De ontwikkeling van 
nieuwee technieken kan deze grenzen oprekken. Terwijl de aanwezige voorraad 
vann het goed dus niet is uit te breiden, kan de transmissiecapaciteit die met 
behulpp van de aanwezige voorraad wordt geleverd, door de ontwikkeling van 
nieuwee technieken worden vergroot. 

Hett schept dan ook duidelijkheid een strikt onderscheid te maken tussen 
enerzijdss het goed 'frequenties' en anderzijds de daarmee te leveren 
transmissiecapaciteit.. Terwijl het eerste goed gebonden is aan een door de 
natuurr opgelegde grens aan de voorradigheid, kent het tweede goed, 
transmissiecapaciteit,, mogelijkheden rot uitbreiding, mits geïnvesteerd wordt in 
dee daarvoor benodigde technologische ontwikkelingen. 

166 Bron: RDR Frequentiebandoverzicht (FBO) - concept - 1999, annex V. 
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Mett betrekking tot satellietgebruik speelt hiernaast de fysische begrensdheid van 
hett 'medium* waarin zij geplaatst worden, namelijk één van de daarvoor 
geschiktee banen rond de aarde. Deze banen hebben ieder een technisch 
onuitbreidbaree fysieke omvang. Evenzo geldt voor het aantal banen dat geschikt 
iss voor satellietcommunicatie dat hiervoor uiteindelijk ook een door de natuur 
opgelegdee grens bestaat. De gebruiksgrenzen zijn echter net als bij het spectrum 
oprekbaar,, bijvoorbeeld door plaatsing van satellieten met een grotere capaciteit. 

hulpbro nn transmissie-infrastructuu r 

frequenties s 

satellietbanen n 

satellieten n 

kabel l 

fysisc hh begrensd e voorraa d 

ja a 

ja a 

nee e 

nee e 

Tabell 22 Fysische voorradigheid 

Geleidee transmissie loopt niet tegen dezelfde grenzen aan. Met betrekking tot de 
kabelinfrastructuurr is de capaciteit van de kabels een technische relevante 
beperking.177 Kabels zijn echter geen fysisch begrensde hulpbronnen. 'Schaarste' 
kann worden verminderd door ofwel een extra (identieke) kabel ernaast te leggen 
ofwell een kabel met een grotere capaciteit te gaan gebruiken. Deze beperkingen 
vallenn dus niet onder de definitie van fysische schaarste zoals hierboven 
gegeven.. De technische grens is een tijdelijke. In Tabel 2.2 wordt een overzicht 
gegevenn van het voorgaande. 

2.5.22 Technische gebruiksmogelijkheden 

Hedenn ten dage wordt bij het gebruik van het frequentiespectrum - in ieder 
gevall in afzonderlijke delen hiervan - aangelopen tegen de grenzen van de 
gebruiksmogelijkheden.. Technologische ontwikkeling kan, zoals gezegd, voor 
enigee verlichting zorgen. Hierbij moet gedacht worden aan: 1) intensiever 
gebruikk van de frequenties; 2) geringer frequentiebeslag door de toepassingen; 3) 
hett benutten van relatief onontgonnen spectrumgebieden. 

Dee kabelinfrastructuur maakt daarnaast gebruik van het in principe fysisch begrensde 
goedd 'de aarde'. Voordat echter tegen de gebruikslimiet van dit goed wordt 
aangelopenn kunnen er nog heel wat kabels de grond in (of door de lucht gespannen 
worden). . 
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Dee technische ontwikkeling biedt derhalve uitzicht op een steeds efficiëntere 
benuttingg van het spectrum. Een eenvoudige vergelijking is een stuk grond dat 
intensieverr benut kan worden door er een flatgebouw in plaats van een villa op 
tee bouwen. De voortschrijdende techniek is in staat steeds meer woningen te 
plaatsenn op hetzelfde stukje grond. De fysische begrensdheid van de 
grondvoorraadd brengt met zich mee dat het stuk grond zelf niet fysiek kan 
wordenn vergroot. De techniek verlegt alleen de grenzen van de gebruiks
mogelijkhedenn ervan. 

Efficiëntiewinstenn zijn te behalen voor elk van de drie gebruiksparameters. 
Allereerstt geldt ten aanzien van de frequentieparameter dat de voor een dienst 
benodigdee frequentieband kan worden verkleind door benutting van digitale 
technieken.. Ten aanzien van de tijdsparameter geldt dat de tijd dat beslag wordt 
gelegdd op frequenties verkort kan worden door toewijzings- en toegangs
technieken.. Ten slotte geldt ten aanzien van de gebiedsparameter dat het gebied 
waarbinnenn een frequentie wordt gebruikt verkleind kan worden met behulp van 
frequentieplanningstechnieken. . 

Diversee mogelijkheden zijn derhalve voorhanden. Wellicht ten overvloede 
wordtt echter opgemerkt dat naast de ontwikkeling van nieuwe technieken, de 
daadwerkelijkee implementatie van reeds bestaande en capaciteitsbesparende 
techniekenn geboden is, om van deze efficiëntiewinsten te kunnen profiteren. 

2.66 Samenvattin g en conclusie s 

Inn dit hoofdstuk zijn de technische aspecten besproken van de radiogolven. De 
radiogolvenn vormen een deelgebied van het elektromagnetisch spectrum. 
Doordatt de eigenschappen van de radiogolven afhankelijk zijn van hun 
golflengtenn zijn radiogolven op verschillende wijzen inzetbaar. 

Dee voornaamste conclusie is derhalve dat er deelgebieden van het 
radiospectrumm zijn waaruit de frequenties van uit het oogpunt van de gebruikers 
niett onderling uitwisselbaar zijn. De afbakening van deze deelgebieden van het 
radiospectrumm geschiedt dus op basis van de (gepercipieerde) gebruiks
mogelijkheden. . 

Aangezienn de gebruiksmogelijkheden afhankelijk zijn van de beschikbare 
technologieënn veroorzaken ontwikkelingen in deze technologieën ver
schuivingenn van de grenzen tussen deelgebieden en van de verhoudingen tussen 
vraagg en aanbod binnen de verschillende deelgebieden. 
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