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UtYecklingen
springer frqn
lelG-X
Om tre lr skjuts den nordiska teresatellitenTele-X upp.
Sverige har satsrt 6ver en
miljard kronor i detta industripolitiska jitteprojekt.
Det kan dock visa sig vara
en gigantisk felsatsninginnan den ens kommit upp i
rymden.
Verklighetenhar fdriindrats
snabbare 6n nAgon rfiknat
medTele-X kan bli omodern
innan den ens skjutits upp.

Sertil Thorngren som dr chef for
teley€rkcts konccrnplanering.
Nu talas det inte lengre om
direktsNndasatcllitcr och paraboler
pd. varjc hus. lsttrllct satsar man
runt om i Europa pa att bygga ut
kabeltevcnIt.
Enligt planerna ska tve trcdjedelar av alla curopeiska hushill vara
anslutna till kabelnat inom ett
aiotal lr. Dre behovs intc se kraftfulla satclliter som Tele-X. ECS
ar fulft tillrrcklig, menar Thorngfe .
- Nu finns dct en stor marknad
for att stnda program 6ver hela
Europa.
Och det {r idag relatiyt
- Den tekniskaoch ekonomiska
enkelt att ta emot sxndninsarna
utvccklingen har fdrlndrar forurfrin ECS, sager Bertil Thornigren.
sdttningarna for satellitteyc, stger

Kabeltevei stillet

Marknadon svtnger och vi i
Svadge me$a hrnga med.
antcr Karl-Erik Erikseon, lala_
vorkct.

Televerket ar visscrligcn inblandat i Tclc'X-projcktct men dr mer
intrcsscrat att fA byggs ctt landsomfattandc bredbandsnat for bland
annat kabclteve. Samtidigt tr Televerkct delz.Barc i den europeiska
ECS-satelliten, som forser kabelnaten m€d proSram.
- Marknadcn och dcn intcrnation€lla utvocklingon hlller p[ att
svanga just nu, sd.ger Karl-Erik
Eriksson som br Telcverkcts rcprescntant i Eutclsat som fger ECS.
- Vi mistc vara myckct vaksamma pl svAngninga,rnai omvArldcn,
plpokar han.
ECS rr ctt typiskr exempel pa
omsvlngningcn. Satcllitcn var ursprungligcn tlnkt som en lAnk for

somhar sarcllitmottagare,
cllcr Ar
anslutnatill kabelteyenat.
se ctt
tioral sstellitprogramhelt gratis.
Bcslutctmotivoradce
att
med
det
inte finnstillrlckligt bra och billig
tcknik for en cffc-ktivkodninc. I
alla fall inte fore t985.
I sjllva verket var Eutclsat,
organilationcn som Ag€r ECS,
utsatt fd. utpressning
av de l!,nder
som intc vill ha sina program
kodadc. Storbritannien och Vasttysklandvill stndr sina rcklamfinantieradcprorram fritt ovcr hcla
hcla Europi. Reklamfrinansicring
av programmcn trr lettar€ att administrcraLn
bctaltcvc.ddr tittarna bctalar for
vad dc vill se.
Dc curopciskatclcvsrkcnseten
Frdn borjanvar dct meningenatt
satellitorganisatioD
bsslotatt si-[o- alla sCndningarover ECS skulle
pa tcwsandningarna
via.ECShilt
vara kodedo. Bara dc som hade
lfla KedanundcrDlstaAr kan dc spcciclla
avkodarcoch hadebetalat
:jiii(i::i;

r

att ovcrfora program mcllan olika
tevebolag i Europa.

Tio prograrn
Men redan efter nyir borjar ECS
sanda europeiska teveprogram dirckt till rittarna. Alla sorn har en
eg€n mottagare, cller dr anslutna
till kabeltcvenet, kan innan aret ar
slul se ett liotal sarellittevcprogram
frAn ECS.
Tcle-X sku{le enlirt planerna bli
en "folksatellit" soir irnde direkt
till hushlllen. En stark sendare
skulle gora att alla hushill kunde
ha en egen parabolantcnn.

Ingen skillnad
- Skillnaden mellan de tvi rypcrna av satelliter hillcr pd ait
suddas ut, berattar Karl.Erik
Eriksson pe Televerket.
- Utvecklingcn ger mot att man
lagger till nigra watt pi sandarna
i den andra genorationen av ECSsatelliter, sagcr han.
En "forstarkr" ECS-satellit ar
fullt tillracklig dvcn for den tredjedcl av hushillen som star utanfor
kab€lnIten.
Dc Europatackande ECS-ratelliterna kan ur tcknisk synpunkt
fullgora Tcle-X's uppgiftcr. Samtidigt erbjuder dc tiotals tcvekanaler frAn Europas alla lflnder.
Lars Backlund pa Rymdbotagct
vill intc dttdforklara Telc-X trots
detta. H{n. Ar projektlcdarc f6r
Tcle-X ocb menar att det fortfarrnde ar cn riktig sst$ning:

Skyddet
fiir fele.X
fiirsvinner
Alla ratellitteveprogram i
Sverige skulle komne frln
Tele-X. Sl var det ttukt
indr sedan sjuttiotalet,
De andra tevesatelliterna
skulle bli omdjliga att ta
emotav hushlllen,Det skulle
kodningen se till.
Men i fiirrr reckan iindrades fiiruts$ttningarna i ett
slag. Dl fiirsvanndet viktigaste skyddet fiir Tele-X.
Slndningsrni frln andra satelliter 6ver Europaska iate
kodas.
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avgif.tertill programforctagen
skullc kunna sc de curopcista satellit.
programmcn,
Kodningen Yar cn garanti for att
vi intc skullc OverskOljasav kornmorriclla och "kulturimpcrialistiska" program frln rymdon.
Skyddadc fr!.n omvlrlden skulle
dc europeiskalrndcrna var for sig
kunna utvcckla rina cgna kulturpolitiska ambitioncr.
Mcn rcklamteve krtrvcr att se
merga som mojligr scr rcklaminslagcn for att fdrctagcn ska vara
villiga att b€talafor dcm. Kodningen skullc dA 6dfte keppari hjulcn.
Orn Storbritennicn ocli Vdsttvskland intc fick sendalina prograqr
fritt hotade de att hoppa av
Ecs.programmet. Alternativet ar
att hyra in sig pA satcllittr vars
agare inte bryt sig om vad som
sendscllcr hur, bara de f6r bctalr.

- Allt
starka,

fler lgndar tataar pe kabeltovenet.
De behdvs into d,
di/ekts,ndsade
satelliterna
av typ Tale-X.
Det s{ga(

