
Als systeemmanager van het satellietgrondstation (SGS) 
Lauwersmeer schrijf ik graag een artikel als er iets te vie-
ren valt. Het goede nieuws is, dat kort geleden de nieuwe 
9M Ka-band satellietterminal van VIASAT in het antenneveld 
op antennepositie 36 is gebouwd. Dit is de eerste terminal  
met monopulstracking en is de Red Bull F1 onder de satel- 
lietterminals. De tracking gaat razendsnel en is uiterst  
nauwkeurig. Dat houdt in dat we satellieten in de geosta-
tionaire baan boven de evenaar eenvoudig kunnen volgen. 
Hierna hebben we nog één antennepositie in het antenne-
veld vrij voor de installatie van een grote satellietterminal. 

Paul Wijker, JIVC systeemmanager Satcom

tech n i e k

intercom | jaargang 45 | 1 23



tech n i e k

intercom | jaargang 45 | 224

militaire frequentiebanden X en Ka-band. De overeenkomst 
heet Wide Global Satcom (WGS), waarbij gebruik wordt ge-
maakt van satellieten van de VS. Met deze overeenkomst is 
Nederland tot en met 2032 verzekerd van militaire satelliet-
capaciteit. Niet alleen Nederland heeft deze overeenkomst 
getekend, ook Canada, Denemarken, Luxemburg en Nieuw 
Zeeland. Op dit moment staan meer EU landen op het punt 
om te gaan deelnemen aan de WGS overeenkomst.

Naar aanleiding van de WGS MOU heeft Nederland in de-
cember 2014 een contract getekend met de leverancier SES 
TechCom S.A, voor het leveren van een 9M Ka-band satel-
lietterminal. SES TechCom S.A. is een commercieel bedrijf uit 
Luxemburg. Na een aantal hobbels is de terminal geïnstalleerd 
en wordt deze in de loop van 2016-2017 overgedragen en 
door SES gecertificeerd voor WGS. Met deze certificering kan 
de Ka-band terminal gebruik maken van de WGS satellie-
ten. Ja, zelfs de Red Bull F1 onder de satellietterminals moet 
worden gecertificeerd. De nieuwe Ka-band terminal is van de  
fabrikant VIASAT uit Carlsbad Californië en bestaat uit de an-
tennereflector, de hub en de pedestal. De antennereflector 
is een Cassegrain antenne en opgebouwd uit 48 aluminium  

Ik ben Paul Wijker. Ik ben vanaf 2004 verantwoordelijk voor de 
instandhouding en uitbreiding van dit satellietgrondstation. Als 
systeemmanager van het SGS ben ik verantwoordelijk voor de 
instandhouding, maar dat kan ik natuurlijk niet alleen, hiervoor 
krijg ik ondersteuning van een aantal collega’s. Wij zijn een 
klein team en doen er alles aan om het SGS zo goed en be-
trouwbaar mogelijk te laten functioneren.

De satellieten, waar we op dit moment gebruik van maken 
hangen boven de evenaar op ongeveer 36.000 km hoogte. 
Deze baan om de aarde wordt de geostationaire baan ge-
noemd. Satellieten in deze baan hebben de zelfde snelheid 
als de aarde om zijn as draait. Oftewel, de satellieten hangen 
ogenschijnlijk stil t.o.v. de aarde. 

Satellietcapaciteit heeft wel een aantal raakvlakken met de 
Amsterdamse beurs. Bij schaarste vliegt de prijs omhoog en 
bij een overschot is de prijs laag. Maar schaarste en geen ca-
paciteit beschikbaar hebben is voor defensie niet acceptabel. 
Mede daarom heeft Nederland in 2012 een overeenkomst  
(Memorandum of Understanding, MOU) met de Verenigde  
Staten afgesloten voor het leasen van satellietcapaciteit in de 
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klein kan zijn (0,01 graad). Hierdoor is het trackingsgedrag van 
de 9M Ka-band terminal uiterst nauwkeurig. De hub is te ver-
gelijken met een kleine space cabine. 
In de hub is alle RF-apparatuur geïnstalleerd en aan de wave 
guides is goed te zien dat de Ka-band zeer hoog in het fre-
quentiespectrum zit. De wave guides zijn namelijk zeer klein. 
De inhoud van de hub is ongeveer 4 kubieke meter. Met de  
installatie van de apparatuur in de hub is er beperkte ruimte om 
in de hub te staan om werkzaamheden te kunnen uitvoeren. 
Met de uitbreiding van de nieuwe Ka-band terminal kan het  
satellietgrondstation Lauwersmeer (SGS Lwmr) satellietver- 
bindingen leveren in de commerciële C en Ku-band en de 
militaire X, Ka en Q-band. Vanaf het SGS Lwmr kunnen 
we satellietverbindingen opzetten naar satellieten in de geo- 
stationaire baan tussen de orbitposities 60East tot 48West. 
Het dekkingsgebied vanaf het SGS Lwmr is aan de oost- 
kant tot Indonesië en aan de westkant tot de Golf 
van Mexico. Hiermee kunnen we ruimschoots de huidige  
missies ondersteunen.

panelen. Elk paneel is op de hoekpunten voorzien van een 
sticker voor het afstellen van de panelen. Na de montage van 
de  antennereflector op de antenne hub zijn de antennepa-
nelen in de antennereflector geplaatst. De antennepanelen 
hebben stickers op de hoekpunten, zodat de positie van de 
panelen door middel van photogrammetry (gefotografeerd) 
gemeten kunnen worden. 

De resultaten zijn bij VIASAT met een software applicatie ge-
analyseerd en met de resultaten zijn de posities van de pa-
nelen geoptimaliseerd (fijnafstelling). Met de fijnafstelling zijn 
de panelen in de optimale schotelkromming gebracht. Met de 
optimalisatie heeft de antennereflector de gewenste transmit 
en receive gain. Na de fijnafstelling is de antennereflector met 
de hub op de pedestal geplaatst. Het bijzondere aan deze 
terminal is de monopulstracking en dat de antenne eenvoudig 
180 graden kan draaien in azimuth en 90 graden in elevatie. 
Monopulstracking maakt gebruik van twee motoren, die tegen 
elkaar draaien, waardoor de draaihoek van de antenne heel 
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