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VOORWOORD

Natuurwetenschap en techniek vervullen een centrale rol in het wapen- .

probleem van onze tijd: de voortdurende ontwikkeling en perfectionering

van massavernietigingswapens die tot een overlevingsprobleem voor de mens-

heid zijn geworden en een potentieel aan geweldadigheid vormen, zoals

geen cultuur die voor ons heeft gekend. Pogingen om deze zgn. technolo-

gische wapenwedloop onder controle te krijgen zijn tot nu toe zonder

succes. Meer dan drie decennia van onderhandelingen hebben geen ontwa-

pening of wapenbeheersing van enige betekenis opgeleverd.

Een steeds weer terugkerende vraag bij die onderhandelingen is het weder-

zijdse wantrouwen: hoe is verifieerbaar dat men zich houdt aan gemaakte

afspraken. Dat is in wezen een politieke vraag. Maar een interessant as-

pekt daaraan is in hoeverre wetenschap en techniek in dit verband metho-

den zouden kunnen leveren om wapenbeheersings en ontwapeningsafspraken

op meer 'objectieve' manier controleerbaar te maken.

Over die vraag gaat dit Boerderijcahier. Aan de hand van twee case-stu-

dies, de één betrekking hebbend op een kernstopverdrag, de ander op veri-

ficatie van aantallen strategische kernwapens, wordt geanalyseerd welke

rol voorgestelde technologische methoden in dit verband gespeeld hebben.

Die case-studies leiden tot de voorlopige conclusie dat ook hier weten-

schap en politiek nauw verweven liggen en onder schijnbaar wetenschappe-

lijke argumentaties politieke posities worden verdedigd. Daarbij spelen

wetenschappers en technologen en de verbanden waarin ze werken een zeer

aanzienlijke rol.

Deze studie is het resultaat van een coherent pakket aan wijsgerige en

maatschappijwetenschappelijke vakken in het kader van een studie voor

electrotechnisch ingenieur. Onderdeel daarvan is geweest een stage aan

het Polemologisch Instituut van de RU Groningen. Het grootste stuk werk

is verricht in het kader van het onderzoeksprogramma van De Boerderij,

centrum voor vraagstukken van Wetenschap en Samenleving van de TH Twente,

in samenwerking met de afdeling Electrotechniek.

Het resultaat leek ons interessant genoeg voor publicatie voor een gro-

ter publiek, dat geïnteresseerd is in vraagstukken van de verhouding

tussen wetenschap en politiek en in vraagstukken van ontwapening en
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wapenbeheersing. De studie is zo geschreven dat ze tevens een funktie

zou kunnen vervullen voor universitair onderwijs voor de problematiek

van Wetenschap en Samenleving.

zomer 1979 P. Boskma
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INLEIDING

Wetenschappers hebben een grote rol gespeeld bij het tot stand Komen

van de huidige militaire wapenopbouw. Wetenschappelijk onderzoek heeft

ons ekplosieven opgeleverd met een voorheen ongekende vernietigings-

kracht, de kernwapens. Wetenschappelijk onderzoek heeft ons de middelen

verschaft waarmee deze ekplosieven met een nauwkeurigheid van enkele

tientallen meters naar elke plek op aarde kunnen worden gestuurd. Da

totale wapenopbouw is inmiddels zodanig dat de wereld meerdere malen

kan worden vernietigd.

Naarmate de kwantiteit en de kwaliteit van de bewapening toenam kwamen

steeds meer mensen tot het inzicht dat een ongelimiteerde wapenwed-

loop een heilloze weg is, die tot vernietiging van ons allen zal leiden.

Dit inzicht drong ook door tot de regeringen van verschillende landen

en sedertdien is men vrij algemeen van mening dat de wereld naar ont-

wapening moet streven. Een op de speciale zitting van de VN over ont-

wapening in mei 1978 aangenomen resolutie stelt onder meer: (...)

the accumulation of weapons, particularly nuclear weapons, today

constitutes much more a threat than a protection for the future of

mankind. The time has therefore come to (...) seek security in dis-

armament (...)".

In het streven naar ontwapening zijn er na WO II talloze pogingen ge-

weest om te komen tot afspraken over reduktie of over beperking van de

verdere uitbouw van wapenarsenalen, tot ontwapening of wapenbeheersing.

De resultaten van dit soort besprekingen zijn echter tot nu toe mini-

maal. Als er al resultaten worden geboekt, dan worden deze resultaten

vrijwel volledig teniet gedaan door ontwikkelingen op andere terreinen

van de bewapening. Tot nu toe is het peil van de bewapening, ondanks

de afgesloten overeenkomsten, ieder jaar sterk gesteqen. Er is daarbij

een tendens te signaleren waarbij de wapenwedloop verschuift van het

kwantitatieve naar het kwalitatieve vlak. Met name in deze kwalita-

tieve wapenwedloop spelen wetenschappers een essentiSle en vaak ini-

tiërende rol.

Wetenschap en technologie vormen aldus een van de belangrijkste ingre-

diënten van de huidige wapenwedloop. Ruwweg één derde van alle gekwali-

ficeerde wetenschappers en technologen is bij militaire produktie of

militair onderzoek betrokken.

De vraag die wij ons in dit rapport stellen is nu of er ook op het
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gebied van wapenbeheersing en ontwapening een belangrijke rol is weg-

gelegd voor wetenschap en technologie. Kan de toepassing van weten-

schappelijke methodes op internationale konfliktpunten misschien een

belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing daarvan?

Een aanzienlijk aantal wetenschappers en technologen is van mening

dat een scherpere analyse van internationale konfliktpunten mogelijk

kan leiden tot een scheiding in politieke en wetenschappelijk-techno-

logiese aspekten. Deze laatste aspekten zouden dan m.b.v. wetenschap-

pelijk onderzoek kunnen worden benaderd waardoor de politieke geschil-

punten meer ekspliciet naar voren kunnen worden gehaald en daarmee

beter bespreekbaar worden.

Tijdens onderhandelingen over ontwapenings- of wapenbeheersingsover-

eenkomsten wordt bovendien vaak gesteld dat er belemmeringen zijn van

wetenschappenjk-technologiese aard. Daaruit zou af te leiden zijn

dat een grotere inzet van wetenschappers en technologen bij dergelijke

onderhandelingen wellicht (eerder) tot resultaten zou kunnen leiden.

De centrale vraag in deze studie is dan ook:

Onder welke voorwaarden bestaat er uitzicht op een stimulerende

bijdrage van wetenschap en technologie voor het bereiken van

overeenkomsten m.b.t. wapenbeheersing en ontwapening en wat

zijn daarbij de karakteristieken van die bijdrage?

Om een antwoord op deze vraag te krijgen zal voor een tweetal gevallen

de rol van wetenschap en technologie bij wapenbeheersing en ontwape-

ning worden behandeld.

Deel I van deze studie betreft de onderhandelingen die sinds het eind

van de jaren '50 worden gevoerd met als doel te komen tot een volle-

dig verbod op kernproeven. Tijdens deze onderhandelingen is vooral

van Amerikaanse zijde vaak aangevoerd dat een verdrag (nog) niet kon

worden afgesloten omdat de middelen ter verifikatie van de naleving

van een verdrag (nog) niet voldoende effektief waren. De vraag is dan

of door verder wetenschappelijk onderzoek deze problemen wellicht

overwonnen kunnen worden.

Deel II betreft de ontwikkeling van satellieten, m.n. verkennings-

satellieten. Deze satellieten worden veelal gebruikt om d.m.v. foto's

of andere waarnemingen de naleving van wapenbeheersing-overeenkomsten

te verifiëren en verder informatie te verkrijgen over de militaire

sterkte van de tegenstander. Het niet op de hoogte zijn van die

sterkte vormt een belangrijke stimulerende faktor in de wapenwedloop,
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welke aldus middels satellietverkenning kan worden weggenomen.

Verkenning vanuit satellieten vereist een zeer geavanceerde vorm van

technologie.

Nagegaan zal worden in hoeverre satellieten, en daarmee wetenschap en

technologie, een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan het afremmen

van de wapenwedloop.

In Deel III wordt naar aanleiding van beide voorgaande studies gekon-

kludeerd dat een grotere inzet van wetenschappers en technologen op

zich nog geen stimulerende faktor vormt voor het bereiken van over-

eenkomsten maar dat eerst aan een aantal voorwaarden moet worden vol-

daan die samenhangen met de (politeike) visie van de betreffende weten-

schappers op de problematiek of hun (persoonlijk) belang daarbij.

De literatuurverwijzingen in deze studie bestaan uit twee getallen: het

eerste getal heeft betrekking op de referentielijst van pag. 176 e.v,

het tweede getal geeft het paginanummer in de betreffende referentie.

Aan verschillende mensen ben ik veel dank verschuldigd voor de verleen-

de hulp bij de totstandkoming van öit rapport. Tn het bijzonder wil ik

hier noemen Drs. G. Aupers van het Polemologies Instituut van de RU Gro-

ningen, Dr. J.H.J. Fluitman van de afdeling elektrotechniek van de TH

Twente en Dr. P. Boskma en DR. W.A.Smit van het centrum voor vraagstuk-

ken van Wetenschap en Samenleving, de Boerderij, van de TH Twente. Zij

hebben alle een funktie vervuld in de begeleiding van deze studie en

waardevolle kritiek geleverd op voorlopige versies van dit rapport.

Overname van delen van dit rapport is bij voorbaat toegestaan, mits met

bronvermelding. Het toezenden van een kopie van het bericht of artikel

wordt in dat geval zeer op prijs gesteld.

Ook het ontvangen van kritieken en/of aanvullingen op het rapport wordt

gewaardeerd.

Enschede, juni 1979 Boelie Elzen
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INLEIDING

Een verbod op kernproeven (kernstop); is- al gedurende ruim 20 jaar-

onderwerp van gesprek, op talrijke besprekingen over ontwapening en

wapenbeheersing.

Er worden vaak een aantal redenen aangevoerd waarom een volledige

stop een belangrijke zaak is;

- het beëindigen van kernproeven betekent dat een belangrijke bron Y«n

radioaktieve vervuiling wordt weggenomen.

- een kernstop zou een belangrijke stap kunnen zijn in het proces van

het afremmen en terugdraaien van de kernwapenwedloop

- een kernstop zal helpen voorkomen dat niet~kernwapenstaten zelf

kernwapens gaan ontwikkelen (proliferatie)

- het overeenkomen van een verbod zou de impasse in andere besprekingen

tn.b.t. wapenbeheersing en ontwapening kunnen doorbreken.

De onderhandelingen over een kernstop hebben tot nu toe een tweetal

verdragen opgeleverd.

In 1963 kwamen de Verenigde Staten en de Sovjet Unie het gedeeltelijk

verbod op kernproeven overeen. Het betreffende verdrag verbiedt alle

kernproeven onder water, in de atmosfeer en in de ruimte en verder

die ondergrondse kernproeven, welke tot gevolg hebben dat radioaktivi-

teit de eigen landsgrenzen overschrijdt.

Het is een multilateraal verdrag dat op 1 januari 1978 was onderschre-

ven door 108 landen. Enkele kernwapenstaten (China, Frankrijk), moge-

lijke kernwapenstaten (b.v. Israël. Zuid-Afrika) en landen die tech-

nologies in staat moeten worden geacht een kernwapen te maken (b.v.

Brazilië, Argentinië) hebben het verdrag echter niet onderschreven.

In 1974 ondertekenden de VS en de USSR het drempelverdrag op kern-

proeven. Dit verdrag verbiedt ondergrondse kernproeven boven 150 kT.

Het verdrag had in 1976 in werking moeten treden; op 1 januari 1979

was dat echter nog steeds niet het geval. Verder is het een bilate-

raal verdrag; er is niet voorzien in ondertekening door andere landen.

Beide partijen hebben per verdrag op zich genomen dat zij zullen

streven naar een volledige kernstop. De onderhandelingen daarover heb-

ben echter tot 1 januari 1979 geen resultaten in de zin van overeenkom-

sten opgeleverd.
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Hoofdstuk I gaat in op de historiese ontwikkelingen rond een kern-

stop. Daarbij wordt sterk de nadruk gelegd op de ontwikkelingen in

de Verenigde Staten, ten eerste omdat over de Sovjet Unie m.b.t. dit

onderwerp veel minder bekend is en ten tweede omdat men in de Ver-

enigde Staten de verifikatie-mogelijkheden niet voldoende acht terwijl

dit voor de Sovjet Unie wel het geval is.

Omdat verifikatie als hoofdargument wordt gebruikt wordt in Hoofdstuk

II nagegaan wat voor de verschillende media (ruimte, atmosfeer en

ondergronds) de verifikatiemogelijkheden zijn.

In Hoofdstuk III wordt nagegaan wat deze verifikatiemogelijkheden

zouden kunnen betekenen voor een kernstop. Een eerste paragraaf gaat

in op de motieven voor het uitvoeren van kernproeven. Aan de hand van

deze motieven en de mogelijkheden om ongedetekteerd kernproeven uit

te voeren zal vervolgens worden ingegaan op de mogelijk te behalen

militaire voordelen uit een klandestien testprogranoa; m.a.w. loopt de

ene partij belangrijke militaire risiko's wanneer de andere partij

een kernstopverdrag overtreedt en deze overtreding wordt niet ontdekt?

In de laatste paragraaf wordt de betekenis van een kernstop vanuit

wapenbeheersingsoogpunt behandeld en wordt deze betekenis gerelateerd

aan de risiko's van een eventueel klandestien testprograama.

In deel III van deze studie wordt de specifieke rol van wetenschap en

technologie t.a.v. een kernstop nader belicht.
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I. EEN KERNSTOP IN HISTORIES PERSPECTIEF

I.1 De ontwikkeling van kernwapens en de•eerste pogingen die ontwikkeling te

beheersen.

Wetenschappers als politieke adviseurs

Als in de tweede helft van de Tweede Wereldoorlog duidelijk wordt dat het

binnen afzienbare tijd mogelijk zal zijn een kernwapen te konstrueren,

gaan velen zich bezighouden met de vraag wat de introduktie van dit wapen

kan betekenen voor vrede en veiligheid in de wereld. Onder hen bevinden

zich ook een aantal vooraanstaande wetenschappers.

In 1944 gaf de 'Vader van de kernfysika', Niels Bohr, zijn visie op de

gevolgen van kernenergie in de vorm van een memorandum dat hij aan presi-
(2,344)

dent Franklin D. Roosevelt aanbood. "' Bohr geloofde dat de enige ga-

rantie voor veiligheid in het na-oorlogse atoomtijdperk zou liggen in een

open wereld, zonder geheimhouding waarin kernenergie onder één of andere

vorm van internationale kontrole zou staan„

Een andere belangrijk dokument inzake deze problematiek was het zgn.

1Franck-Report'. Het werd samengestsld door een aantal vooraanstaande we-

tenschappers van het Metallurgies Laboratorium van de universiteit van

Chicago, waaronder James Franck, Leo Szilard en Eugene Rabinowitch. Zij

beargumenteerden dat het belangrijkste doel van de VS in de na-oorlogse

wereld zou moeten zijn het voorkomen van een kerrwapenwedloop en dat

verder een internationale kontrole op kernenergie daartoe het enige

middel zou zijn. t 2 # 3 4 8 )

De regering bleak gevoelig voor hun argumenten en zij probeerde een

gedetailleerde politiek m.b.t. kernenergie uit te verken gericht op het

uitbannen van kernwapens en op het stimuleren van het vreedzaam gebruik

van kernenergie. Dit resulteerde uiteindelijk in het zgn. Baruch-plan.

Het plan voorzag in een orgaan op internationaal nivo dat het monopolie

zou hebben t.a.v. alle aktiviteiten op het gebied van kernenergie en dat
(3 12]

het beheer zou voeren over al het splijtingsmateriaal in de wereld. "

Verder zouden researchlaboratoria volledig open moeten staan voor alle

wetenschappers en zouden kernfisici vrij moeten zijn met andere weten-

schappers van gedachten te wisselen.
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Dit plan was echter voor de Sovjet Unie onaanvaardbaar. Volgens haar was

het plan niet meer dan een weerspiegeling van de Amerikaanse militaire

belangen. Het uitbannen van het kernwapen zou betekenen dat de VS een

hoge mate van militaire veiligheid zou behouden door haar ligging tussen

twee oceanen. Het opgeven van het kernwapenmonolopie had daarbij nauwe-

lijks enige betekenis omdat dit monopolie binnen afzienbare tijd toch

zou worden gebroken. Verder was de USSR niet van plan zichzelf open te

stellen voor een "open spionagesysteem" zoals in het plan werd verlangd.

Voordat de Sovjet Unie zich zou onderwerpen aan enig kontrolesysteem

eiste zij dat eerst kernwapens zouden worden verboden. '

Het falen van deze eerste na-oorlogse pogingen tot wapenbeheersing vormt

de inleiding tot de nukleaire wapenwedloop. In augustus 1949 werd het eer-

ste Russiese kernwapen tot ontploffing gebracht. Op 1 november 1952 kreeg

de VS als eerste de beschikking over een thermonukleair (waterstof-) eks-

plosief, in augustus 1953 daarin gevolgd door de Sovjet Unie.

Splitsingen in de wetenschappelijke wereld

Aan het eind van de jaren '40 werd voor steeds meer Amerikaanse weten-

schappers duidelijk dat het probleem van de kontrole van kernenergie niet

los kon worden gezien van haar politieke kontekst. Naarmate de spanning

in de wereld steeg werd steeds duidelijker dat het kernwapen een belang-

rijk onderdeel was van de politieke geschilpunten tussen Oost en West.

Het begin van de koude oorlog had onder meer tot gevolg dat de weten-

schappers zich splitsten in twee bewegingen, door Cilpin genoemd de

'control school' en de 'containment school'.

De 'control school' ging er van uit dat de basis van het konflikt tussen

Oost en West lag in het feit dat men elkaar niet begreep.

Volgens hen lag de oorzaak van het kwaad en van het politiek kon-

flikt in de onwetendheid van de mens en zou dus kunnen worden opgelost

door konanunikatie. Dan zou blijken dat het gevaar van het ongekontroleerd

gebruik van kernenergie de essentie was van de politieke scheiding tussen

de VS en de USSR en men zou inzien dat slechts kontrole (vandaar de naam

'control school') over kernenergie tot een veilige wereld zou kunnen

leiden.14'663

Volgens de 'control school' was de belangrijkste taak van de wetenschap

in deze het kweken van begrip hetgeen dan zou leiden tot een gezamenlijke
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aanpak van de beheersing van wapanontwikkelingen. Eén van de belang-

rijke vertegenwoordigers van deze school was de bio-chemikus Linus

Pauling.

Volgens de 'containment school' lag de oorsprong van de koude oorlog in

de aggressieve politiek van de Sovjet Unie welke zou zijn ingegeven door

ideologiese en nationalistiese motieven om eerst West-Europa en vervol-

gens de gehele wereld te beheersen. De enige manier om hieraan tegemoet

te komen zou zijn het dreigen met kernwapens en verder een sterke kon-
(4.69)

ventionele herbewapening van de V.S.

Deze-school vertegenwoordigde een overgrote meerderheid van de weten-

schappelijke wereld in de VS. Een aantal belangrijke namen zijn Edward

Teller, Robert Oppenheimer en Hans Bethe.

Een meningsverschil over de ontwikkeling van de waterstofbom veroor-

zaakte een breuk in de 'containment school'. De ene groep was tegen een

\ versnelde ontwikkeling van de H-bom. Zij was van mening dat het zowel

technies mogelijk als politiek wenselijk was om de nukleaire wapenwed-

loop zo snel mogelijk door een internationale overeenkomst af te remmen.
\

VeJrvolgens zouden de politieke verschillen tussen de VS en de USSR

moeten worden geregeld terwijl het tot dat moment nodig zou zijn de

Soviet-agressie in bedwang te houden door te dreigen met splijtingswapens

en konventionele wapens. '

Deze groep, waarvan Hans Bethe een belangrijke vertegenwoordiger is,

wordt door Gilpin de 'finite containment school' genoemd.

De andere groep was van mening dat, na de eerste nukleaire eksplosie

door de Sovjet Unie in augustus 1949, de veiligheid van de VS alleen nog

kon worden gegarandeerd door het 'Superwapen' en dat dit dan ook zo

snel mogelijk moest worden ontwikkeld. De weigering van de Soviet

Unie om het Baruch-plan te aksepteren had hen ervan overtuigd dat er

geen alternatief was voor de nukleaire wapenwedloop en dat er ook geen

alternatief zou zijn tot de Sovjet Unie een open maatschappij zou wor-
(4 102]

den. ' Edward Teller is een belangrijke vertegenwoordiger van deze,

door Gilpin 'infinite containment school' genoemde groep.

In januari 1950 maakte president Truman het besluit tot de verdere ont-

wikkeling van de waterstofbom openbaar. Een maand later werd op verzoek

van de Joint Chiefs of Staff het programma versneld tot een "all out

development of hydrogen bombs and means for their production and deli-

very". ' Het resultaat was dat op 1 november 1952 het eerste thermo-

nukleaire eksplosief met een eksplosieve kracht van enkele miljoenen
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tonnen TNT, tot ontploffing werd gebracht. In maart 1954 kreeg de VS de

beschikking over de eerste werpbare bom; de proefeksplosie Bravo werd

uitgevoerd met een eksplosieve kracht van 15 miljoen ton TNT.

Het eerste voorstel voor een kernstop

Deze proefeksplosie zou de aanleiding gaan vormen tot het eerste voorstel

tot een verbod op kernproeven. Als gevolg van de Bravo-eksplosie viel er

een regen van radioaktieve as op een Japanse vissersboot, ongeveer 150

km verderop. De vissers werden stralingsziek en 46a van hen is aan de

gevolgen daarvan overleden.

Dit veroorzaakte een storm van protesten in de wereld, vooral nadat ook

nog was gebleken dat radioaktieve vis op de Japanse markt terecht kwam.

Premier Nehru van India stelde daarop in april 1954 in de VN voor kern-
(3 191)proeven te verbieden. '

Hoewel dit voorstel, zoals te verwachten was, door de VS werd afgewezen,

vormde het wel de aanleiding tot een diskussie in de VS over de wenselijk-

heid van een kernstop, een diskussie waaraan ook vertegenwoordigers uit

de wetenschappelijke wereld een belangrijke bijdrage zouden leveren.

1.2 Een kernstop als eerste stap in de richting van ontwapening

Veranderde visie op de wapenwedloop

Na 1955 veranderden de belangrijke onderwerpen m.b.t. de kernwapenwedloop

in hoge mate. Ging het in 1949 nog vrijwel uitsluitend om het al dan niet

ontwikkelen van de waterstofbom, na 1955 bepaalden heel andere faktoren

de politiek inzake kontrole van kernenergie en van nukleaire ontwapening.

Deze nieuwe faktoren werden veroorzaakt door militaire, politieke en

techniese veranderingen zoals die rond 1955 sterk naar voren kwameno

Deze faktoren, welke onderling sterk verweven zijn, betreffen:(4,137-150)

1) de angst voor radioaktieve 'fall-out'

2) een 'soepeler' houding van de Sovjet Unie (na de dood van Stalin in

1953)

3) het bereiken van nukleaire gelijkheid en wederzijdse afschrikking

4) de veranderde aard ..van de wapenwedloop: van kernkoppen zelf naar

overbrengmiddelen.
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5) de schijnbaar afnemende techniese mogelijkheden voor ontwapening:

als de wereld zou zijn volgepropt met wapens, zou een voldoende

kontrole op ontwapeningsovereenkomsten dan ooit nog mogelijk zijn?

6) het probleem van de verdere verspreiding van kernwapens (prolife-

ratie: ook wel het probleem van de N-de kernmacht genoemd).

Deze veranderingen brachten de vertegenwoordigers van de 'control

school' en de 'finite containment school' tot de konklusie dat er een

nieuwe poging moest worden gewaagd om het probleem van de kernwapens

aan te pakken. Deze opvatting werd gedeeld door een meerderheid van de
(4 151]Amerikaanse wetenschappers. ' Iloewel een groot aantal van hen,

met name de ïinite containment school', zich bewust was van de poli-

tieke problemen met betrekking tot ontwapening had men toch de indruk

dat een 'eerste stap' zowel mogelijk als wenselijk was. Deze eerste

stap zou dan moeten zijn een verbod op kernproeven (kernstop). Een
C4 159)

dergelijk verbod zou in hun ogen om drie redenen belangrijk zijn: '

- het zou de Amerikaanse bereidheid tonen om de wapenwedloop te stoppen

- het ... inspektiesysteem ... zou de Sovjet Unie in zekere mate open

stellen en daardoor de spanningen tussen beide landen verminderen

- het verbod zou de wederzijdse afschrikking in stand houden, het ont-

staan van nieuwe kernmachten voorkomen en daardoor de militaire

krachtsverhouding in de wereld stabiliseren.

De 'infinite containment' school was fel tegen een kernstop. Ten eer-

ste zou het de VS ervan weerhouden taktiese kernwapens te ontwikkelen

welke nodig waren om tegemoet te komen aan de 'overweldigende voorsprong'

van de Sovjet Unie op het gebied van konventionele wapens. Ten tweede

zou het de Russen de kans geven de Amerikaanse voorsprong op het gebied

van kernwapens te niet te doen. '

Op 19 maart 1955 benoemde president Eisenhouwer een nieuwe speciale

assistent voor ontwapening, Harold Stassen. Stassen ontwikkelde een

nieuwe Amerikaanse politiek met betrekking tot ontwapening. In plaats

van te proberen kernwapens te verwijderen moest de wereld proberen ze te

beheersen; ontwapening werd vervancren door wapenbeheersing. ' Dit

omdat geen kontrole effektief genoeg werd geacht om een eventuele

klandestiene aanmaak van kernwapens te ontdekken.
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Hoewel de Russen erkenden dat dergelijke kontrolesystemen niet bestonden,

waren zij toch van mening dat op basis van wederzijds vertrouwen gestreefd

moest worden naar een algehele verwijdering van kernwapens. '

Het gevolg van deze verschillende opvattingen was dat de wapenwedloop

voorlopig onverminderd doorging. Dit betekende een overwinning voor de

vertegenwoordigers van de 'infinite containment school'.

Verbetering van de perspektieven voor een kernstop

In de loop van 1957 vonden een aantal gebeurtenissen plaats waardoor de druk

op de V.S. toenam om alle kernproeven te stoppen.

- Op 30 april 1957 stelde de USSR voor dat het vraagstuk van de kernproeven

los van andere ontwapeningsmaatregelen moest worden behandeld en dat het

onmiddelijk moest worden geregeld. '

- Albert Schweitzer hield een humanitair pleidooi voor het stoppen van

tests vanwege de schadelijke effekten voor de gezondheid. ' Oit had

een niet onbelangrijke invloed op het geweten van de Amerikanen.

- Van grote betekenis was een petitie van Linus Pauling, ondertekend

door ruim 9000 wetenschappers uit 43 landen, waarin werd opgeroepen

tot een kernstop als eerste stap naar algehele ontwapening. '

Ook internationaal nam daardoor de druk op de VS toe. Om tegemoet te ko-

men aan de kritiek op haar wapenbeheersingspolitiek en in een poging de

verantwoordelijkheid voor verder testen naar de Russen te schuiven,

stelde de VS op de ontwapeningskonferentie in Londen, eind augustus

1957, een nieuw pakket wapenbeheersingsmaatregelen voor. De VS zou een

moratorium van twee jaar op kernproeven aksepteren gedurende welke tijd

een internationaal kontrolesysteem zou moeten worden geïnstalleerd om

iedere toekomstige produktie van nukleair materiaal voor wapendoelein-

den te voorkomen.14.170] E e n dergelijk kontrolesysteem was voor de

Russen onaanvaardbaar en op 6 september trok zij zich terug van de in

haar ogen vruchteloze ontwapeningsonderhandelingen. (4,171)

De druk op de VS voor een kernstop bleef echter toenemen. Een Russies

voorstel om alle tests te verbieden leek voor veel landen redelijk

omdat Oost en Viest al de mogelijkheid hadden elkaar meerdere malen te

vernietigen.
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In 1958 vonden er op Witte Huis-nivo een aantal veranderingen plaats ten

gunste van een kernstop. Enkele vertegenwoordigers van de 'finite con-

tainment school' werden benoemd op invloedrijke posities.f4,176) z ij

zouden de president een zeker tegenwicht kunnen bieden voor de eenzij-

dige adviezen van de AEC (Atomic Energy Commission) en het Pentagon.

Er werd onder meer een 'interagency committee' geïnstalleerd onder voor-

zitterschap van Hans Bethe. Dit zgn. Bethe panel moest onderzoeken wat

het effekt zou zijn van een k^rnstop, al dan niet overtreden door de

Russen, op de Amerikaanse veiligheid. Xn het panel zaten wetenschappers

met uiteenlopende opvattingen ten aanzien van verder testen en de moge-
(4 179)

lijkheden van een kernstop. '

Volgens het rapport van het panel was de Amerikaanse kernbewapening

voldoende om een kernstop in te kunnen voeren zonder de veiligheid aan

te tasten. Zelfs als de Russen een verbod in beperkte mate zouden over-
(4 180)

treden, zou het risiko voor de VS klein zijn. ' Eén van de geadvi-

seerde mogelijke kontrole systemen zou wel ten minste 24 inspektiesta-

tions in de USSR hebben vereist en 'uiterst mobiele' inspektieteams welke

naar elke plaats in het land zouden moeten kunnen vliegen.

Een belangrijke vraag voor het panel was of een kontrolesysteem al dan

niet voldoende zou zijn om ondergrondse kernproeven te ontdekken. Hier-

over waren weinig empiriese gegevens voorhanden.

Enkele maanden voor de installatie van het Bethe-panel had de VS haar

eerste ondergrondse kernproef uitgevoerd. Op basis van deze ene eksplosie

trachtte het panel de mogelijkheden tot detektie van ondergrondse proeven

te onderzoeken. Terwijl het Bethe-panel haar analyses uitvoerde vonden er

twee gebeurtenissen plaats welke de positie van de voorstanders van een

kernstop versterkte.

Het eerste betrof het rapport van de AEC over de eerste ondergrondse

kerneksplosie. In haar officiële verklaring stelde de AEC op 6 maart 1958

dat de maksimale afstand waarop de proef was gedetekteerd, slechts 400 km

was.'4'^82' Deze verklaring werd door een aantal wetenschappers sterk

in twijfel getrokken en zij maakten hun twijfel kenbaar aan de senaats-

kommissie voor buitenlandse zaken. Na een aantal handelingen, welke de

indruk versterkten dat de AEC haar oorspronkelijke rapport opzettelijk

had vervalst, veranderde de AEC op 11 maart de maksimum afstand in 3700
[4 182)

km. ' Deze zaak bracht de voorzitter van de AEC, Lewis Strauss,

een sterk voorstander van verder testen, in diskrediet.
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Een tweede gebeurtenis, welke de positie van de voorstanders van een

kernstop versterkte, was de Russiese aankondiging op 31 maart dat zij

voor altijd haar kernproeven zou stoppen, vooropgesteld dat anderen
(7 391]

dat ook zouden doen. ' Op 8 april antwoordde president Eisenhouwer

op het voorstel van de Sovjet Unie. Hij beschuldigde de Russen ervan dat

zij dit voorstel hadden gedaan nadat zij "a series of tests of unprece-
(7 3911

dented intensity" hadden uitgevoerd. ' Later zal deze opmerking

niet in overeenstemming met de feiten blijken te zijn.

Verder herhaalde de president een eerder voorstel dat een groep des-

kundigen kontrolemaatregelen zou moeten bestuderen omdat klandestien

testen mogelijk zou zijn.

In mei zei premier Chroesjtsjov dat hij vreesde dat techniese besprekin-

gen het beëindigen van tests zou vertragen maar hij ging er niettemin
(7 392]

mee akkoord dat beide landen deskundigen zouden sturen. '

De Sovjet Unie zag de techniese besprekingen als een voorbereiding op

een verdrag om kernproeven te verbieden. De VS wenste zich echter nog

het recht voor te behouden om een kernstop in relatie te brengen met

andere maatregelen tot wapenbeheersing of ontwapening.

Uiteindelijk kwamen van 1 juli tot 21 augustus 1958 de deskundigen in

Geneve bijeen. De officiële naam van de bijeenkomst was: "Konferentie

van deskundigen ter bestudering van de mogelijkheid tot detektie van

overtredingen van een mogelijke overeenkomst ten aanzien van het be-

ëindigen van kernproeven" ' (kursivering van mij]

1.3 Onderhandelingen over een kernstop

De konferentie van deskundigen

Een systeem om een kernstop te kontroleren, zoals dat werd voorgesteld

door de konferentie van deskundigen, is gebaseerd op het feit dat tijdens

en na een kerneksplosie allerlei verschijnselen optreden welke met be-

paalde technieken op vaak grote afstand zijn waar te nemen. Deze ver-

schijnselen, zoals b.v. radioaktieve straling, elektromagnetiese-, a-

koestiese- en seismiese trillingen, kunnen dan worden gedetekteerd door

allerlei waarnemingsposten welke op het aardoppervlak, op zee of in de

ruimte zijn gestationeerd.
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Het waarnemen van al dit soort verschijnselen wordt samengevat onder de

de term 'detektie1.

Omdat er echter talrijke natuurlijke verschijnselen zijn welke aanlei-

ding geven tot een zelfde soort waarnemingen als bij een kerneksplosie,

is het belangrijkste probleem om een gedetekteerd verschijnsel te kunnen

identificeren als een kerneksplosie.

Dit onderscheiden tegen natuurlijke achtergrondverschijnselen wordt sa-

mengevat onder de term 'identifikatie'.

De mogelijkheid om een kerneksplosie te kunnen identificeren is voor elk

medium (grond, water, atmosfeer, ruimte) sterk verschillend. Bij een

laag-atmosferiese eksplosie kan positieve identifikatie worden verkre-

gen door het verzamelen van radioaktief materiaal. Indien men met be-

hulp van elektroniese apparatuur ergens een plotselinge bron van elek-

tromagnetiese straling ontdekt dan weet men nog niet of deze straling

het gevolg is van een kerneksplosie. Als men dan vervolgens door het

nemen van luchtmonsters ter plaatse van die bron radioaktief materiaal

aantreft dan weet men zeker dat daar een kerneksplosie heeft plaatsge-

vonden.

Voor een eksplosie in oceanen is detektie relatief eenvoudig. Het aan-

tonen van radioaktief materiaal is echter veel moeilijker. Bij een on-

dergrondse eksplosie, waarbij niet of nauwelijks radioaktiviteit in de

atmosfeer terecht komt, kan zo'n eksplosie vrijwel alleen worden gede-

tekteerd door trillingen in de aarde ofwel seismiese trillingen.

Detektie en identifikatie zijn dus twee verschillende zaken welke ieder

hun eigen specifieke problemen zullen oproepen.

Ten tijde van de konferentie van deskundigen was het meestal niet moge-

lijk enkel en alleen door bestudering van het seismies signaal een on-

dergrondse kernproef te identificeren. Dit omdat een aanzienlijk aantal

aardbevingen aanleiding geeft tot eenzelfde soort trillingen als ver-

oorzaakt worden door een ondergrondse kerneksplosie. Wil men dan posi-

tieve identifikatie verkrijgen dan zullen ter plekke van de seismiese

trillingsbron boorwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd om te onder-

zoeken of de grond radioaktief materiaal bevat.

Voor kerneksplosies op grote hoogte of in de ruimte bestonden er geen

methodes voor positieve identifikatie. Zelfs het detekteren van der-

gelijke eksplosies was zeer moeilijk. ' Er zouden daarom methodes

moeten worden ontwikkeld waardoor de straling van een kerneksplosie in
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de ruimte zou kunnen worden gedetekteerd. Verder zouden er kriteria

moeten worden aangelegd op basis waarvan zou kunnen worden vastgesteld

of de waargenomen verschijnselen afkomstig zijn van een kerneksplosie

en niet van een natuurlijke bron zoals b.v. de zon.

De taak van de technies deskundigen op de Geneefse konferentie van

1958 was dan ook het ontwikkelen van methodes en een netwerk van kon-

troleposten welke in ieder medium een kerneksplosie zouden kunnen

detekteren en zo mogelijk identificeren. Omdat een netwerk van kontrole

stations, dat groot genoeg zou zijn om ondergrondse kerneksplosies te

detekteren, waarschijnlijk eveneens in staat zou zijn eksplosies in

andere media te detekteren, spitste de konferentie zich toe op de de-

tektie van ondergrondse kerneksplosies. ' Een uitzondering geldt

hierbij voor eksplosies op grote hoogte en in de ruimte welke zouden

moeten worden gedetekteerd met behulp van satellieten en niet door

kontroleposten op de grond.

Men nam aan dat een groot gedeelte van de ondergrondse trillingshaarden

zou kunnen worden geïdentificeerd als een aardbeving door het kriterium

van de eerste beweging toe te passen. Op basis van theoretiese studies

en empiriese gegevens naar aanleiding van de eerste ondergrondse kern-

proef nam men aan dat een ondergrondse kerneksplosie een positieve eer-

ste beweging op elke seismograaf, waar dan ook geplaatst, zou veroorza-

ken. Dit omdat de eksplosie de grond in iedere richting wegduwt en daar-

mee de slinger in iedere seismograaf een eerste beweging in positieve

richting maakt.(4'1885

Aardbevingen daarentegen zouden, omdat ze het gevolg zijn van verschuivin-

gen langs een breuk in de aardkorst, in sommige richtingen aanleiding ge-

ven tot een negatieve eerste beweging en in andere richtingen tot een

positieve eerste beweging. Sommige aardbevingen echter veroorzaken,

evenals kerneksplosies, een positieve eerste beweging in iedere richting.

Het kriterium van de eerste beweging vormt aldus een positieve identifi-

kator. Als de seismografen in verschillende richtingen een verschillende

eerste beweging vertonen dan weet men zeker dat het geen kerneksplosie

betreft.

Het door deskundigen voorgestelde systeem (het 'Geneefse systeem') zou

moeten bestaan uit 160 tot 170 kontroleposten op het land en ongeveer

10 schepen. 100 tot 110 van de kontroleposten op het land zouden moeten
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worden geplaatst op kontinenten, 20 op grote en 40 op kleine oceaniese

eilanden.(S*523) verder zouden in bepaalde gevallen luchtmonsters moe-

ten worden genomen om te kontroleren op de aanwezigheid van radioaktief

materiaal. Daarnaast zou een internationaal kontrole-orgaan in geval van

twijfel een inspektiegroep moeten kunnen sturen om middels waarnemingen

ter plaatse te kunnen vaststellen of er al dan niet een kerneksplosie

heeft plaatsgevonden.

De detektie- en identifikatiemogelijkheden van het systeem varieerden

sterk voor de verschillende media. Wat betreft kerneksplosies nabij het

aardoppervlak (op een hoogte minder dan 10 km) zou er een "goede kans

zijn om kerneksplosies van 1 kiloton en hoger te detekteren en te iden-

tificeren". Van 10 tot 50 km zou er een goede kans op detektie, maar

niet altijd op identifikatie zijn. ( 4' 1 9 1 )

Eksplosies in de oceanen boven 1 kt zouden met een goede kans gedetek-

teerd kunnen worden. De identifikatie kan echter bemoeilijkt worden

door, zelden voorkomende, natuurlijke verschijnselen welke aanleiding

geven tot eenzelfde soort hydro-akoestiese en seismiese signalen.

Vanwege het grote aantal onbekende faktoren konden de deskundigen met

betrekking tot eksplosies op grote hoogte (boven 50 km) en in de ruimte

slechts konkluderen dat het theoreties mogelijk was deze te detekteren.

Het rapport meldde dat de gamma-straling, die de eksplosie zou verraden,

echter afgeschermd zou kunnen worden waardoor de detektiekans kleiner
(8,524)

zou worden.

Wat betreft ondergrondse eksplosies zou het systeem van alle seismiese

gebeurtenissen, welke overeenkomen met een kerneksplosie groter dan 5 kt,

90% als een aardbeving kunnen identificeren. Voor de overige 10% zou

inspektie ter plaatse nodig zijn. Het aantal nog te inspekteren gebeur-

tenissen zou tussen 20 en 100 per jaar liggen (Volgens de Russen 20,

volgens de Amerikanen eerder 100). Voor eksplosies onder 5 kt werden der-
(4 192lgelijke schattingen niet gegeven. '

De deskundigen geloofden dat, "hoewel het kontrolesysteem grote moei-

lijkheden zou hebben met het detekteren van zorgvuldig afgeschermde,

diepe ondergrondse eksplosies, er altijd een kans zou zijn dat een

dergelijke eksplosie door inspektie zou worden gedetekteerd".

De deskundigen erkenden de beperkingen van het systeem en gaven verder
I 4 1931

nog een aantal mogelijke, detektie bemoeilijkende methodes aan:

- eksplosies in die gebieden van de oceanen waar het aantal kontrole-
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posten klein is en de meteorologiese omstandigheden ongunstig zijn

- eksplosies in seismies aktieve gebieden

- het zorgvuldig afschermen of verbergen van eksplosies (b.v. diep

ondergronds)

Verder zou het in sommige gevallen onmogelijk zijn de gedetekteerde

gebeurtenis voldoende nauwkeurig te lokaliseren.

De deskundigen geloofden echter dat, ondanks de beperkingen van het

voorgestelde systeem, een mogelijke overtreder van een kernstop er niet

zeker van zou kunnen zijn dat de overtreding niet zou worden gedektek-

teerd als op de plaats, waar men een eksplosie vermoedt, inspektie wordt

uitgevoerd. l 4 < 1 9 4 )

Opschorting van kernproeven

De wereld verwelkomde het rapport met groot optimisme. Op 22 augus-

tus 1958, een dag na het beëindigen van de konferentie, stelde pre-

sident Eisenhouwer, op aanbeveling van 'Secretary of State' Dulles,

voor dat de drie kernmachten (Engeland had ondertussen ook een eigen

kernwapen ontwikkeld) zouden gaan onderhandelen over een verdrag dat

verdere kernproeven zou verbieden. Verder verklaarde de president dat

de VS haar kernproeven een jaar zou opschorten en dat 2e deze opschor-

ting (moratorium) zou verlengen als aan een drietal voorwaarden zou
,. (6,90)worden voldaan:

1) andere landen zouden hun proeven ook moeten opschorten

2) in de tussentijd zou een inspectiesysteem moeten worden gerealiseerd

zodat ean effektieve kontrole mogelijk zou zijn

3) "satisfactory progress is being made in reaching agreement on and

implementing major arms control measures such as the United States

has long sought". l 8 j 9 0 )

Op basis van dit init .tief van de VS begonnen op 31 oktober 1958 de

Oost-West onderhandelingen in Geneve. In de VS betekent dit een over-

winning voor de voorstanders van de 'eerste stap'. Het sterkte hun

overtuiging dat, als een internationaal probleem eerst eenmaal in we-

tenschappelijke termen zou zijn vertaald, wetenschappers in staat zou-

den zijn om, ondanks hun verschillende politieke en ideologiese achter-

gronden, op basis van hun gemeenschappelijke methode van werken, een
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voor ieder aanvaardbare oplossing te vinden. Voor velen betekende de

konferentie van deskundigen niet alleen dat er een belangrijke stap

op weg naar ontwapening was gezet naar dat het de verschillende lan-

den bovendien zou tonen dat de wetenschappelijke wereld en de toepas-

sing van wetenschappelijke methodes sterke krachten voor een permanen-
[9 3

te vrede waren.

De vertegenwoordigers van de 'infinite containment school' vonden daar-

entegen dat de Amerikanen zich np de konferentie van deskundigen door

de Russen hadden laten misleiden. De Russen hadden de VS in een posi-

tie gebracht waarin de VS kon kiezen tussen de instemming met een

kernstop of het lijden van een geweldige propagandanederlaag. Zij

meenden dat de Russen een internationale politieke atmosfeer hadden

willen scheppen waarin het voor de Amerikanen onmogelijk zou zijn nog

verder te testen. De Russen daarentegen zouden door de geslotenheid

van het land rustig verder kunnen testen en zouden daardoor een beslis-
f4 2181

sende voorsprong in kernbewapening kunnen krijgen.

De vertegenwoordigers van de 'infinite containment school' stelden

daarop alle pogingen in het werk om aan te tonen dat het Geneefse

systeem niet deugde.

Meningsverschillen over techniese zaken

Kort voor de politieke konferentie (de onderhandelingen over een kern-

stop) in Geneve voerde de VS nog een serie ondergrondse kernproeven uit,

de Hardtack-serie. ' Analyse van de gegevens van deze serie toonde

aan dat de seismiese signalen van kerneksplosies veel kleiner waren

dan door de deskundigen was aangenomen. Volgens de deskundigen zou 90%

van de seismiese gebeurtenissen, overeenkomend met proefeksplosies bo-

ven 5 kt, als aardbevingen kunnen worden geïdentificeerd. Dit 90%-in-

terval zou nu echter pas gelden voor proefeksplosies boven 20 kt.

De reaktie van de Eisenhower regering op deze nieuwe gegevens was dat zij

de Russen opriep om eerst een aantal deskundigen het Geneefse systeem aan

een nadere beschouwing te laten onderwerpen. ' Hierop beschuldigden

de Russen de Amerikanen ervan dat de nieuwe gegevens waren samengesteld
f R 1 fi7 1

in een poging het Geneefse systeem in diskrediet te brengen.

Begin 1959 kwamen de VS en Engeland terug van de eis dat overeenkomst over

een kernstop alleen mogelijk zou zijn in samenhang met andere wapenbeheer-
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singsmaatregelen. Tegelijkertijd kwam de VS echter net drie nieuwe tech-

niese problemen die zij onopgelost achtte en pleitte zij voor techniese

werkgroepen om die te bestuderen. Deze moeilijkheden waren: *

- detektie van kernproeven in de ruimte

- nieuwe seismiese gegevens waardoor het aantal door de deskundigen aan-

genomen verdachte gebeurtenissen van 20 tot 100 per jaar niet juist

zou zijn maar 1500 zou moeten zijn

- 'decoupling' (ontkoppeling), waarbij de test wordt uitgevoerd in een

grote ondergrondse ruimte waardoor het seismies signaal sterk wordt

verzwakt. Volgens een studie van een groep deskundigen bij de Rand

Corporation zou het mogelijk zijn dat het seismiese signaal van een

eksplosie van 300 kt dan even groot zou zijn als het signaal van een

niet ontkoppelde eksplosie van 1 kt. Tegenstanders van deze theorie

voerden aan dat voor grote eksplosies de benodigde voorbereidingstijd

en de hoge kosten het onmogelijk zouden maken de voor de ontkoppeling

benodigde ruimte te kreëren.

Uiteindelijk stemde de Sovjet Unie er mee in dat technici de betekenis

van deze nieuwe gegevens voor een kernstop zouden onderzoeken.

Techniese Werkgroep I (TWG-I) kwam bijeen in de zomer van 1959. Zij ad-

viseerde een systeem van satellieten en installaties op de grond om even-

tueel klandestien testen in de ruimte te observeren maar erkende tevens

de beperkingen van een dergelijk systeem. Zij konstateerde b.v. dat op

afstanden groter dan 300 000 km een eksplosie van 0.5 Mt niet of nau-

welijks te detekteren zou zijn. t 4 > 2 3 3 )

Techniese werkgroep II (TWG-II) moest de Hardtack-gegevens en de 'decoup-

ling' theorie verder onderzoeken. De visie van de Soviet wetenschappers

kwam er op neer dat zij de gegevens en de theorie nauwelijks van enig be-

lang achtten voor een eventueel verbod op kernproeven en meenden dat de

VS deze obstakels had opgeworpen om de onderhandelingen over een verbod

te stagneren.t4'239^

Ten tijde van TWG-II scheen er een belangrijke verandering te komen in

het Russiese standpunt bij de onderhandelingen over een kernstop in Geneve.

Waar de Sovjet Unie vroeger iedere vorm van inspektie ter plaatse had af-

gewezen stelde ze nu voor om objektieve kriteria vast te stellen op basis

waarvan de internationale kontrole-kommissie inspekteurs zou moeten stu-

ren. Deze objektieve kriteria zouden moeten zijn een positieve eerste be-

weging van de seimograaf en bepaalde karakteristieken van het seismiese
, (4,241)

signaal.
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Het Westerse standpunt was dat dergelijke karakteristieken niet bestonden

en dat alleen al een positieve eerste beweging inspektie zou vereisen.

Op 11 februari I960 herhaalde de VS een eerder voorstel tot een verbod

op detekteerbare tests waaronder nu ook een bepaalde kategorie onder-

grondse tests zou vallen. Kernproeven welke een seismies signaal veroor-

zaken groter dan m=4.75, zouden volgens dit voorstel worden verboden.

Dit zou ongeveer overeenkomen met een volledig gekoppelde eksplosie van

20kt. ( 4' 2 4 6 ]

Ook stelde men een gezamenlijk onderzoek voor om ondergrondse detektie

te verbeteren waarbij gebruik zou moeten worden gemaakt van kerneksplosies.

Verder eiste de VS niet langer dat iedere verdachte gebeurtenis zou moe-

ten worden gevolgd door inspektie ter plaatse maar stelde zij dat een

jaarlijks aantal van 20 voldoende zou zijn.

De Sovjet Unie wilde echter alleen onderhandelen over een verbod op alle

proeven. Op 16 februari reageerde zij met een eigen voorstel waarbij

zij het Westen toestonden een bepaald aantal gebeurtenissen te inspekte-

ren. Daarbij zou het aantal inspekties volgens haar een politieke vraag
(4 247)

zijn en niet een wetenschappelijke zoals de V.S. beweerde.

Het Westen vond deze reaktie van de Sovjet Unie erg bemoedigend. Dit ge-

voel werd nog versterkt toen de Russen op 19 maart 1960 het Amerikaanse

voorstel van 11 februari aksepteerden. De Sovjet Unie eiste daarbij ech-

ter wel dat het Westen in zou stemmen met een moratorium van 5 jaar

op tests welke niet in het verdrag zouden zijn opgenomen en dat geduren-

de die tijd onderzoek moest worden gedaan naar betere detektiemethodes
(4 24B)voor ondergrondse tests. '

De Russen aksepteerden hiermee voor het eerst het drempelkoncept. Er be-

stond echter een verschil van mening over de volgende punten:

- De Russen aksepteerden niet het aantal van 20 inspekties ter plaatse

(wel het principe).

- Er was geen overeenstemming over de samenstelling en de te volgen pro-

cedure van de kontrolekommissie„

- De Sovjet Unie was tegen het gebruik van kerneksplosies bij seismies

onderzoek

Hoewel er begin 1960 nog aanzienlijke verschillen bestonden tussen de op-

vatting van de beide grootmachten, lagen de posities toch dichter bij el-

kaar dan ooit te voren. President Eisenhower was dan ook zeer optimisties

over de uiteindelijke afloop van de onderhandelingen. De meningen van

zijn adviseurs waren echter sterk verdeeld. AEC voorzitter Mc Cone was
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tegen een lang moratorium zonder enige vorm van toezicht.u

De minister van buitenlandse zaken en de speciale assistent van de pre-

sident voor wetenschap en techniek stonden veel ontvankelijker tegenover

het Russiese voorstel.C6»2463

President Eisenhower besprak de zaak met de Engelse Eerste Minister Mc Mil-

lan en op 29 maart 1960 stemden de Westerse leiders in met het moratorium óp

ondergrondse tests op voorwaarde dat de Russen zouden meewerken aan een in-

spektiesysteem en in zouden stemmen met een onderzoeksprogranina zoals het

Westen op 11 februari had voorgesteld.

I.4 Verslechtering van de Oost-West verhouding.

De U-2 affaire

Begin 1960 werden de Geneefse onderhandelingen over het kernproevenver-

bod enige tijd opgeschort i.v.m. de topkonferentie van staatshoofden in

Parijs in mei. Deze konferentie mislukte echter door de U-2 affaire.

De Amerikanen voerden aan het eind van de 50er jaren regelmatig spio-

nagevluchten uit boven de Sovjet Unie. In mei 1960 slaagden de Russen

erin een dergelijk U-2 vliegtuig neer te schieten waarmee ze een kei-

hard bewijs van de Amerikaanse spionagevluchten in handen kregen.

Chroesjtsjov eist daarop aan het begin van de topkonferentie de ver-

ontschuldigingen van Eisenhower hetgeen Eisenhower weigerde, waarop

Chroesjtsjov de topkonferentie verliet. C 1 0' 5 4 3 e>v-J

Ondanks het mislukken van de topkonferentie in Parijs was de Sovjet Unie

nog steeds van mening dat de onderhandelingen voor een verbod op kern-

proeven suksesvol zouden kunnen zijn. Op 26 juli bood zij een jaarlijks

aantal van 3 inspekties ter plaatse aan. (7,394)

President Eisenhower had na het debakel van Parijs echter geen vertrouwen

meer in de onderhandelingen. In de zomer van 1960 dacht hij dat het per-

spektief voor een kernstop was verdwenen en dat de VS haar moratorium moest

opheffen. Hij bracht echter geen verandering aan in zijn politiek m.b.t.

een kernstop omdat hij vond dat hij in het laatste halfjaar van zijn rege-

ring zijn opvolger niet moest binden met een dergelijke beslissing. '

Eisenhowers opvolger, John F. Kennedy vond een overeenkomst t.a.v. het

verbod op kernproeven uitermate wenselijk om de nukleaire wapenwedloop

te stoppen en om het image van de VS bij de neutrale landen wat op te

vijzelen. Op 18 april 1961 bracht de regering het aantal noodzakelijk

geachte inspekties per plaatse terug van 20 naar 12.(4,252)

Tegelijkertijd verhoogde de Sovjet Unie haar politieke eisen.
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Ze keerde terug naar haar standpunt van 1958 dat er een recht van veto

zou moeten bestaan in de kontrolekommissie. Verder nam zij het Ameri-

kaanse standpunt over van voor 22 augustus 1958, n.l. dat een kernstop

geen geïsoleerde stap zou kunnen zijn en geen betekenis zou hebben zon-
ra 253]

der algehele ontwapening.

Hervatten van kernproeven; mislukken van de onderhandelingen

Op 30 augustus verklaarde de Sovjet Unie dat zij gedwongen was om, met

het oog op de toenemende agressiviteit van de NAVO, een aantal stappen te

nemen waaronder het hervatten van kernproeven. ' Het was een periode

van grote spanningen tussen de VS en de Sovjet Unie: de periode van de

invasie in de Varkensbaai, de druk van de Sovjet Unie op Berlijn, de bouw

van de Berlijnse muur, de verhoging in de VS van militaire uitgaven en de

start van een grootscheeps programma voor de konstruktie van lange-afstands

raketten.

Begin september hervatte de Sovjet Unie kernproeven in de atmosfeer. Mid-

den september begon de VS weer met ondergrondse tests.

De Algemene Vergadering van de VN liet scherpe protesten tegen het her-

vatten van tests horen. Deze protesten werden met name ingegeven door de

aankondiging van de Sovjet Unie dat ze een 50 Mt prototype van een 100 Mt

kernkop zou testen. Deze test werd op 30 oktober 1961 uitgevoerd en de
(7 395)

grootte ervan werd door de VS autoriteiten geschat op 58 Mt. '

Op 28 november stelde de Sovjet Unie een verbod op bovengrondse kernproe-

ven voor waarop met nationale middelen ter verifikatie toezicht moest

worden gehouden. Verder moest er een moratorium op ondergrondse tests

worden afgekondigd tot een inspektiesysteem zou zijn geïnstaleerd als on-

derdeel van algehele ontwapening omdat inspektie ter plaatse, voorafgaan-
[7 395)

de aan algehele ontwapening, spionage zou betekenen. '

Het Westen was het niet eens met deze visie en vond dat het Sovjet voor-

stel was gebaseerd op de (volgens haar achterhaalde) konferentie van

deskundigen in 1958. ' J

Op 29 januari 1962 werden de onderhandelingen in Genève over een verbod

op kernproeven voor onbepaalde tijd opgeschort.

De opvattingen over het mislukken van de onderhandelingen waren in de

VS sterk verdeeld. De vertegenwoordigers van de 'infinite containment

school' waren van mening dat de Sovjet Unie nooit echt was geinteres-

seerd in een gelnspekteerd verbod op kernproeven. Het doel van de Sov-

jet Unie was volgens hen: t 4 < 2 6 0 5
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- De VS in een positie manouvreren waarin het geen nieuwe wapens zou

durven testen.

- De Sovjet Unie middels klandestien testen de gelegenheid geven om de

VS wat betreft nukleaire bewapening in te halen.

- Door de druk van de publieke opinie in de wereld te proberen kern-

wapens te verbieden waarop, volgens deze wetenschappers, het Hesten

haar defensie, m.n. in west Europa, zou moeten baseren.

De vertegenwoordigers van de 'infinite containment school' die steeds

voorstander waren geweest van een kernstop, waren van mening dat een

groot gedeelte van de schuld voor het mislukken van de onderhandelingen

bij de VS lag.

Zij geloofden dat de Sovjet Unie tot begin 1961 sterk voorstander was

geweest van een verbod op kernproeven.

Hoewel de Russische afkeer van inspektie een belangrijk obstakel was ge-

weest, waren zij van mening dat dit overwonnen zou kunnen zijn als de

VS op meer serieuze wijze had onderhandeld. De Eisenhower-regering had

wat dit betreft gefaald omdat zij intern sterk was verdeeld over de

wenselijkheid van een verbod. De tragedie lag volgens hen in het feit

dat de Kennedy regering, welke sterk voor een verbod was, te laat het

roer had overgenomen. Zij vonden verder dat de VS "a lot of inspection
(4,258)

.) for so little disarmament" vroeg.

In maart 1962 kwam voor het eerst de ENCD (Eighteen Nations Committee on

Disarmament) bijeen. In april 1962 stelden de niet gebonden leden een

kontrolesysteem op een kernstop voor, gebaseerd op nationale techniese

middelen (national technical means of verification). Dit houdt

in dat de verifikatieapparatuur wordt geplaatst op het grondgebied van

de waarnemer waarbij dus waarnemingen op grote afstand worden gedaan.

In augustus bood het Westen twee ontwerpverdragen aan; een verdag

t.a.v. een algeheel verbod op kernproeven (CTB = Comprehensive Test

Ban) met inspektie ter plaatse en een verdag t.a.v. een gedeeltelijk

verbod (PTB = Partial Test Ban) welke alle proeven zou verbieden, uit-

gezonderd ondergrondse.

De Cuba-krisis; druk voor een blijk van ontspanning

Tijdens de Cuba-crisis, in oktober 1962, bereikte de verstandhouding

tussen de VS en de USSR een dieptepunt. De installatie van Russiese
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raketten op Cuba en de keiharde opstelling van de Amerikanen in deze

kwestie brachten de wereld aan de rand van een konflikt waarin de in-

zet van nukleaire middelen geenszins uitgesloten is geweest.

Door de Cuba-krisis was de noodzaak, om een blijk van ontspanning te

demonstreren, groot. Op het hoogtepunt van de krisis werd een kernstop
(7 3951

in dit verband al genoemd in een brief van Chroesjtsjov aan Kennedy. '

Velen zien de Cuba-krisis als de gebeurtenis die de belangrijkste

aanzet heeft gegeven tot een overeenkomst inzake een gedeeltelijke

kernstop.

I.5 Verbod op kernproeven in de atmosfeer, in de ruimte en onder water

Overeenstemming t.a.v. verifikatieprincipes; meningsverschillen over

aantallen

In december 1962 stelde de Sovjet Unie het gebruik van automatiese, on-

bemande seismiese stations ('black-boxes') voor. De VS ging hiermee ak-

koord maar stelde hierbij dat dergelijke 'black-boxes' de noodzaak van

bemande stations en inspektie ter plaatse niet zouden wegnemen. '

Ook bood de Sovjet Unie 2 a 3 inspekties ter plaatse aan. Dit aanbod

zou voor de VS akseptabel moeten zijn omdat, zoals premier Chroesjtsjov

stelde in een brief aan president Kennedy: op 30 oktber 1962, tijdens

besprekingen in New York met dhr. V.V. Kuznetsov, de eerste onderminis-

ter van buitenlandse zaken van de USSR, ambassadeur Dean verklaard heeft

dat: "( ) in the opinion of the United States Government 2-4 on-site

inspections a year in the territory of the Soviet Union would be suffi-

cient."lB'431J

President Kennedy was verheugd over dit aanbod maar stelde in zijn ant-

woord aan premier Choesjtsjov dat ambassadeur Dean nooit het aantal

van 2-4 inspekties had genoemd, maar 8-10. '

De verschillen in opvatting leken rijp voor onderhandeling.

President Kennedy stelde daarom voor dat een vertegenwoordiger van de

Sovjet Unie een ontmoeting zou hebben met William C. Foster, direkteur

van de ACDA (Arms Control and Disarmament Agency) om te proberen de

verschillen op te lossen. Premier Chroesjtsjov ging hiermee akkoord en

midden januari 1963 begonnen de besprekingen in Washington. Na enkele

dagen werden de besprekingen naar New York verplaatst en werden ook

Britse vertegenwoordigers toegevoegd.
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De Westerse machten wilden nu de techniese details van inspekties ter

plaatse onderzoeken. Hoewel ze bleven vasthouden aan 8-10 inspekties

gaven ze aan dat dit aantal verlaagd zou kunnen worden als de overeen-

komsten de effektiviteit van de inspekties zouden waarborgen.

De Sovjet Unie stelde dat het Westen een verdrag probeerde te verhin-

deren door over techniese details te praten. De Russen waren van mening

dat techniese zaken besproken zouden kunnen worden nadat het jaarlijkse

aantal van 2-3 inspekties was geaksepteerd.

Premier Croesjtsjov voelde zich verraden door de Westerse machten omdat

hij had verondersteld dat men zijn aanbod van 2 tot 3 inspekties zou

aksepteren. Vanwege de interne oppositie in de Sovjet Unie tegen zijn

ontspanningspolitiek met het Westen en vanwege de oppositie van de

Volksrepubliek China was hij van mening dat de USSR niet meer konces-

sies aan het Westen kon doen. Het aanbod van 2 8 3 inspekties was een

koncessie omdat volgens de Sovjet Unie dergelijke inspekties niet no-

dig waren. Volgens Chroesjtsjov zouden de interne en internationale

krachten tegen zijn politiek aanvoeren dat, als er een nieuwe koncessie

zou worden gedaan, de VS haar eisen zou vermeerderen. '

Tijdens informele besprekingen kwam het Westen met de Sovjet Unie over-

een dat een kontrolesysteem zou kunnen bestaan uit nationaal bemande

stations in nationaal eigendom welke regelmatig en op een uniforme

manier gegevens naar een internationaal centrum zouden sturen.

Er werd verder overeenstemming bereikt over 3 plaatsen in de Sovjet

Unie waar 'black-boxes' zouden moeten worden geplaatst. De VS stelde

dat 7 stations nodig zouden zijn maar de Sovjet Unie weigerde te pra-

ten over meer dan 3. ( 6' 4 3 4 )

Begin 1963 was er dus overeenstemming over de principes van inspektie

ter plaatse, 'black-boxes' en nationaal bemande seismiese stations. De

meningsverschillen schenen nog slechts kwantitatief te zijn.

Op 31 januari stelde de Sovjet Unie voor dat de informele besprekingen

zouden worden beëindigd en dat de onderhandelingen binnen het kader

van de ENCD zouden worden hervat.

De VS wilde wederom praten over techniese zaken m.b,t. de methodes

voor detektie en identifikatie terwijl de Sovjet Unie van mening was

dat de besprekingen dan in een moeras van techniese details terecht

zouden komen. Zij beweerde dat, als het Westen akkoord ging met het

door de Sovjet Unie voorgestelde aantal 'black-boxes' en inspekties

ter plaatse, er geen moeilijkheden meer zouden zijn m.b.t. overeen-

stemming over de details.
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Omdat het Westen hier niet mee akkoord ging, zaten de besprekingen

wederom vast.

PTB in plaats van CTB

Op initiatief van de Britse ambassadeur in Moskou brachten hij en zijn

Amerikaanse kollega een bezoek aan de Russiese misister van buitenlandse

zaken, Gromyko. Vervolgens spraken zij op 24 april 1963 met premier

Chroesjtstov over een verbod op kernproeven. Bij deze gelegenheid over-

handigden ze hem een brief van president Kennedy en de Britse eerste

minister Mc Millan. In deze brief spraken de schrijvers de bereidheid

uit vertegenwoordigers naar Moskou te sturen welke gemachtigd zouden

zijn direkt met Chroesjtsjov te spreken. '

Chroesjtsjov was niet erg enthousiast over dit voorstel. Enkele dagen

tevoren had hij in een interview met een Italiaanse krant aangekondigd

dat, als het Westen niet spoedig akkoord zou gaan met het Russiese

aanbod van 2 of 3 inspekties ter plaatse, de Sovjet Unie het aanbod

mogelijk zou intrekken.

In de VS waren de meningen over een overeenkomst nog steeds

sterk verdeeld. Volgens Senator William Proxmire was het onwaarschijn-

lijk dat de Senaat akkoord zou gaan met de voorstellen van de regering.

Volgens de gezamenlijke Chefs van Staven was het Westerse voorstel

voor een algeheel verbod op kernproeven "not consistent with national
.. „ (6,451]

security".

Om tegemoet te komen aan kritiek uit het Kongres voegde de President

op 22 mei de voorzitter van de gezamenlijke Chefs van Staven aan de

•Committee of Principals' toe. Deze kommissie moest de president advi-

seren t.a.v. een kernstop. '

Op 14 juni kwam deze kommissie bijeen en konkludeerde dat de VS bij de

komende onderhandelingen in Moskou prioriteit moest geven aan een alge-

heel verbod. Op dezelfde dag trok Premier chroesjtstov zijn aanbod

van inspektie ter plaatse in. Hij herhaalde de beschuldiging dat het

Westen deze inspektie voor spionage-doeleinden wilde gebruiken. D«4bJJ

Op 2 juli stelde hij dat vanwege de Westerse houding het overeen-

komen van een volledige kernstop onmogelijk was en verklaarde hij dat

de regering van de Sovjet Unie bereid was een verbod op kernproeven in

de atmosfeer, in de ruimte en onder water overeen te komen. '

Op 15 juli begonnen de onderhandelingen in Moskou.
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Na een paar dagen gaven de Westerse afgevaardigden hun pogingen voor

een algeheel verbod op.

Op 5 augustus werd het verdrag, getiteld "Treaty Banning Nuclear Wea-

pon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and Under Water", getekend.

Dit verdrag wordt veelal "Partial Test Ban" (PTB) genoemd. '

Amerikaanse waarborgen

De noodzakelijke goedkeuring van de Amerikaanse Senaat om het verdrag te

ratificeren kon echter pas worden verkregen nadat president Kennedy een

viertal waarborgen (safeguards) had gegeven. Deze waarborgen zijn: '

1. The conduct of comprehensive, aggressive, and continuing underground
nuclear test programs designed to add to our knowledge and improve our
weapons in all areas of significance to our military posture for the
future.

2. The maintenance of modern nuclear laboratory facilities and programs in
theoretical and exploratory nuclear technology which will attract, re-
tain, and insure the continued application of our human scientific re-
sources to these programs on which continued progress in nuclear tech-
nology depends.

3. The maintenance of the facilities and resources necessary to institute
promptly nuclear tests in the atmosphere should they be deemed essential
to our national security or should the treaty or any of its terms be
abrogated by the Soviet Union.

4. The improvement of our capability, within feasible and practical li-
mits, to monitor the terms of the treaty, to detect violations, and to
maintain our knowledge of Sino-Soviet nuclear activity, capabilities,
and achievements.

De strekking van deze waarborgen staat in schril kontrast met de preambule

van het verdrag waarin de volgende zinsnede voorkomt: "( ) seeking to

achieve the discontinuance of all test explosions of nuclear weapons for

all time ( ,-.13.450)

De Amerikaanse Senaat gaf uiteindelijk met 80 tegen 19 stemmen haar toestem-

ming voor ratifikatie. Het Presidium van de Opperste Sovjet stemde unaniem
(7,400)

voor. Het verdrag trad daarop op 11 oktober 1963 formeel in werking.

Die zelfde dag werd in Oslo aangekondigd dat de Nobelprijs voor de vrede

voor het jaar 1962 was toegekend aan Linus C. Pauling. Van de Ameri-

kaanse wetenschappers was hij steeds- de meest uitgesproken tegenstander van

kernproeven geweest.

1 > 6 1963 - 1973: Falen van pogingen voor een graduele of een drempelbena-

dering ,'

I.t.t. de onderhandelingen, welke hebben geleid tot het gedeeltelijk

verbod op kernproeven (PTB), zullen de onderhandelingen daarna, welke,

althans in naam, waren gericht op een algeheel verbod (CTB = Compre-
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hensive Test Ban), zeer summier worden behandeld»

In essentie gebeurt dit omdat de problemen, waar de onderhandelingen

zich op toespitsten, vrijwel steeds dezelfde zijn gebleken. De onder-

handelingen vö\5r de PTB zijn dan ook grotendeels representatief voor

de periode daarna.

In de preambule van het verdrag inzake het gedeeltelijke verbod op

kernproeven verklaren de partijen te streven naar het beëindigen van

alle proefeksplosies van kernwapens. Spoedig nadat het verdrag in

werking trad zijn de onderhandelingen dan ook weer begonnen.

Deze onderhandelingen kunnen echter nauwelijks serieus worden genomen

omdat de bepalingen van een nieuwe overeenkomst niet op systematiese

wijze werden bediskussieerd; de besprekingen spitsten zich steeds toe

op het probleem van de verifikatie. Daar waren de meningsverschillen

het grootst en daarover bleven de opvattingen van de Verenigde Staten

en de Sovjet Unie in essentie onveranderd.

Dit gaf aanleiding tot verschillende voorstellen voor een gedeeltelijke

of een graduele benadering van een verbod op ondergrondse kernproeven.

Al in 1965 stelde Egypte in de ENCD een verbod voor op kernproeven boven
(11 4051

m = 4.75. ' " Dit zou ongeveer overeenkomen met een eksplosie van

15 kt in een hard gesteente. Verder stelde Egypte een moratorium voor op

tests onder die drempel. Voor het verbeteren van verifikatie-technieken

zou daarnaast uitwisseling van wetenschappelijke informatie vereist

zijn„ De USSR en andere socialistiese landen ondersteunden dit voorstel

terwijl de VS en Engeland er tegen waren vanwege de ongekontroleerde

aard van het moratorium. Er werd gewezen op het hervatten van kern-

proeven door de USSR in 1961, ondanks een overeengekomen moratorium
f 11 405ldat, volgens de Westerse machten, toen nog in werking was., »-»"-".>

Tijdens de bijeenkomst van de ENCD in 1966 stelde India een verdrag

voor dat ondergrondse tests boven m=4.75 of m=4o80 zou verbieden.

Verder zou door voortdurend onderzoek naar de identifikatie van seis-

miese gebeurtenissen de drempel verlaagd en uiteindelijk verwijderd

kunnen worden. Daarnaast zouden, voorafgaande aan het bereiken van een

overeenkomst, alle tests moeten worden opgeschort. '

Mexico verklaarde zich bereid de mogelijkheden te onderzoeken om het

verbod onder het PTBT uit te breiden tot de tests die boven de onze-

kerheidsdrempel zouden liggen, d.w.z. volledig detekteerbaar en iden-

tificeerbaar met seismologiese middelen in nationaal beheer..

Verder zou het verdrag dan moeten voorzien in een graduele verlaging van

de toegestane seismiese grootte. Het voorstel van Mexico voorzag niet in

een moratorium. In de volgende diskussies stelde Engeland aen jaarlijks
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aantal toegestane ondergrondse tests voor, welk aantal dan in een

periode van vier of vijf jaar teruggebracht zou moeten worden tot nul.

Tijdens de 23e zitting van de Algemene Vergadering van de VN in 1968

werd een resolutie aangenomen waarin de ENCD werd gevraagd het bereiken

van een CTB als een zaak met een hoge prioriteit te beschouwen.'3'247'

Verder werden alle kernwapenstaten opgeroepen de kernproeven in elk

medium op te schorten.

In 1969 stelde Japan voor tests boven m=4.75 te verbieden. Deze eerste

stap zou moeten worden gevolgd door een internationaal samenwerkings-

verband waarbinnen in een bepaald tijdsbestek een systeem zou moeten

worden ontworpen om test boven m=4.0 waar te kunnen nemen. C1»406)

De verbeteringen in het verifikatiesysteem zouden het mogelijk maken

om een overeenkomst te bereiken t.a.v. het verbieden van alle kern-

proeven. Tijdens de 24e zitting van de Algemene Vergadering (1969)

ondersteunden verscheidene landen een onmiddellijk drempelverdrag

dat tests boven m=4„75 zou verbieden.

Tijdens de 25e (1970) en de 26e (1971) zitting van de Algemene Verga-

dering, stelde een aantal delegaties een verbod op ondergrondse

tests boven een bepaalde drempel voor, dat zou moeten worden gevolgd

door onderhandelingen over een algeheel verbod, terwijl Nederland en

Engeland een eerder Brits voorstel herhaalden om het aantal jaarlijks

toegestane tests langzaam naar nul terug te brengen. '

Dit laatste idee begon steeds meer aandacht te krijgen en in 1971 stel-

de Zweden een verdrag voor dat alle ondergrondse kernwa^enproeven zou

verbieden en dat een bepaald aantal maanden, nadat het in werking zou

zijn getreden, volledig operatief zou worden. Gedurende deze periode

zou het aantal proefeksplosiesF in overeenstemming met een aan het

verdrag gekoppeld protokol, moeten worden verminderd. '

Canada, Japan en Italië waren van mening dat, voorafgaande aan een

algeheel verbod, iedere testende staat overgangsmaatregelen zou moeten

nemen, unilateraal dan wel gezamenlijk, om de frekwentie van kernproe-

ven te verminderen en te waken tegen de voor het milieu schadelijke

effekten van dergelijke proeven. ' J

Er werden voorstellen gedaan om zowel het aantal als de grootte van de

proeven te verkleinen. Krachtige eksplosies, welke buiten het grondge-

bied van de testende staat eenvoudig te detekteren en identificeren

zouden zijn, werden in deze kontekst benadrukt. De voorstanders van het

idee van overgangsmaatregelen waaronder de Facretaris Generaal van de
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VN, waren van mening dat overgangsmaatregelen de gevaren, welke waren

verbonden aan het onverminderd voortzetten van kernproeven, zou helpen

verminderen, vertrouwen zou wekken en het bereiken van overeenstemming

over een algeheel verbod zou vereenvoudigen. l/'^

De tegenstanders, waaronder de VS en de USSR, beweerden dat een gedeeltelijke

benadering de bestaande obstakels niet zou verwijderen omdat de beperkingen

"nauw verwant" waren met zowel het begrijpen als oplossen van het verifikatie-

probleem (visie van de VS) en ook omdat de kontrole op een beperking van het

aantal tests of het opwerpen van een drempel voor tests eenzelfde soort pro-

blemen zou kreëren als een algeheel verbod en verder het opbouwen van een

nukleaire arsenalen niet zou stoppen (visie van de USSR). '

Niettemin sprak tijdens de 26e zitting van de Algemene Vergadering (1971)

een meerderheid van de leden zich uit voor unilaterale of door onderhandelin-

gen overeengekomen beperkende maatregelen welke kernproeven zouden opschorten

of de grootte van het aantal proeven zouden beperken, voorafgaande aan het in

werking treden van een algeheel verbod op "all nuclear weapons tests in all

environments by all states". ' De VS en de USSR onthielden zich bij deze

resolutie van stemming. Ook een Japans voorstel van 1972, dat voorzag in een

drempel van m=5.25, werd door de beide grootmachten negatief ontvangen.

Toen de druk voor het beperken van kernproeven bleef toenemen stelde de VS

dat, i.t.t. de visie van andere landen, zelfs kleine tests van aanzienlijk

belang zouden kunnen zijn voor het verbeteren van kernwapens en zij bena-

drukte opnieuw de noodzaak van adekwate verifikatie hetgeen naar haar mening

impliceerde dat, naast nationale methodes voor detektie en identifikatie van
(11 407 J

seismiese gebeurtenissen, inspektie ter plaatse noodzakelijk zou zijn.

De Sovjet Unie herhaalde haar oppositie tegen elk gedeeltelijk verbod, zelfs

als overgangsmaatregel, omdat het probleem van de kernproeven alleen in zijn

geheel zou kunnen worden benaderd.

Toen de twee grootmachten tijdens de 27e (1972) en de 28e (1973) zitting van

de Algemene Vergadering,in antwoord op hernieuwde aanbevelingen voor het be-

perken van tests en afkondigen van unilaterale of overeengekomen moratoria op

kernproeven, hun opvattingen opnieuw benadrukten, werd dit gezien als een de-
Mi 407)

finitieve afwijzing van een graduele of een drempelbenadering. '

1.7 Het drempelverdrag inzake kernproeven

Veranderde opvattingen van de VS en de Sovjet Unie

In haar officiële standpunt heeft de VS steeds naar voren gebracht dat het
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belangrijkste probleem, bij iedere benadering van een verbod op kernproeven

steeds zou zijn dat de kontrole-mogelijkneden op de naleving van een eventu-

eel verdrag niet voldoende zouden zijn. In deze visie is iedere graduele of

drempelbenadering van het probleem dan uit den boze omdat daarmee een niew,

verifikatieprobleem wordt geïntroduceerd. Immers, in het ene geval moet ie-

dere eksplosie kunnen worden geïdentificeerd om het totaal aantal uitgevoer-

de proeven vast te kunnen stellen, terwijl in het andere geval moet kunnen

worden vastgesteld of de overeengekomen drempel al dan niet is overtreden.

Tegen deze achtergrond kwam de verandering van de standpunten van de V.S. en

de USSR in 1974, toen men overeenstemming bereikte over een drempelverdrag
(11 453)

t.a.v. ondergrondse kernproeven, ' dan ook als een volslagen verrassing.

Ter verklaring van deze veranderde opvatting zei de vertegenwoordiger van de

Sovjet Unie bij de ontwapeningskonferentie (CCD « Conference of the Committee

on Disarmament; voorheen EHCD) dat, waar in het verleden een drempelverbod

een zeker politiek risiko inhield, recente veranderingen in de internatio-

nale situatie, het afsluiten van een dergelijke overeenkomst hadden mogelijk
.„ (11,407)

gemaakt.

Een verklaring van de verandering van opvattingen van de beide supermachten

is wellicht te vinden op een ander terrein van het gebied van wapenbeheer-
(3 474 e v )

singsverdragen, te weten het non-proliferatieverdrag (NPV). * " "

Het NPV is in 1970 in werking getreden. De niet-kernwapenstaten bij dit ver-

drag verplichten zichzelf geen kernwapens te maken (art. II). De kernwapen-

staten verplichten zich onderhandelingen op gang te brengen met het uitein-

delijke doel kernwapens uit te bannen (art. VI).

In 1974 hadden de kernwapenstaten nog in geen enkel opzicht aan hun verplich-

tingen voldaan terwijl in het NPV was vastgelegd dat vijf jaar na het in wer-

king treden (in 1975 dus; art. VIII) zou moeten worden geëvalueerd in hoe-

verre het verdrag was nageleefd. Tegen deze achtergrond is het tamelijk

plotseling overeenkomen van een drempelverdrag zeer wel begrijpelijk.

Vraagtekens bij hét verdrag

Een drempeloplossing voor het probleem van het beëindigen van ondergrondse

tests heeft nooit een brede internationale ondersteuning gehad.

Voor de meeste landen was het niet wenselijk en ook uit prakties oogpunt

waren zij er tegen. Zij beschouwden het als een halve maatregel welke de

indruk gaf een bepaalde kategorie tests te legimiteren en zou resulteren in

de verbetering van kleinere kernkoppen en in de ontwikkeling van nieuwe, meer

geavanceerde wapens.

Verder was men van mening dat een drempelovereenkomst gedefinieerd in termen
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van seismiese grootte, techniese problemen zou opwerpen en zou leiden tot

meningsverschillen over het punt of de overeengekomen beperkingen al dan

niet in acht waren genomen. Dit omdat, afhankelijk van de geologiese

kondities ter plaatse van de tests en de plaats van de seismologiese

stations en de kwaliteit van de instrumenten, eksplósies van eenzelfde

sterkte totaal verschillende waarnemingen zullen opleveren, tenzij de drem-

pelgrootte is vastgesteld op basis van gegevens van geselekteerde seismiese

stations en tenzij de proeven slechts zijn toegestaan op eerder gebruikte

plaatsen.

In plaats van het opwerpen van een drempel voor de seismiese-grootte kozen

de VS en de USSR voor een beperking van de toegestane eksplosieve kracht.

Iedere partij heeft op zich genomen "to prohibit, te prevent and not to car-

ry out any underground nuclear weapon test having a yield exceeding 150 ki-

lotons at any place under its jurisdiction or control, beginning 31 March

1976". (artikel I)

I.v.m. deze overeenkomst rijzen er een aantal vragen:

1) komt de opgelegde beperking overeen met hetgeen seismies te detekteren is?

2) welke beperkingen hebben de grootmachten zich met dit verdrag opgelegd?

3) waarom is de datum van het inwerkingtreden van het verdrag vastgesteld op

21 maanden na de ondertekening?

Omdal- het verband tussen de eksplosieve kracht en de grootte van het seis-

mies signaal afhangt van een aantal faktoren, is het antwoord op de eerste

vraag niet éénduidig te geven. In een hard gesteente veroorzaakt een eks-

plosie van 150 kt een seismies signaal ter grootte van m=5.9. '" Van-

wege het ruwweg logaritmies verband tussen deze twee grootheden zou dan

een eksplosie, die een faktor vijf a tien kleiner zou zijn, ook zonder

veel problemen te detekteren en te identificeren zijn, gezien het feit dat

in voorgaande jaren steeds seismiese groottes rond m=4.75 werden voorgesteld.

De voorstanders van de drempelbenadering konden dus slechts tevreden zijn

wat betreft de aanvaarding van het principe, niet wat betreft de hoogte van

de drempel.

Om de tweede vraag te kunnen beantwoorden moeten we kijken naar de grootte

van de proefeksplosies in de laatste jaren voorafgaande aan het drempelver-

drag, deze in verband brengen met de ontwikkeling van een nieuwe generatie

kernkoppen en ze vervolgens vergelijken met de 150 kt-drempel van het verdrag.

Deze opgave is zeer gekompliceerd omdat veel proeven niet zijn aangekondigd

en, waar dit wel het geval was, de eksplosieve kracht vaak niet werd opge-

geven. Niettemin hebben enkele Zweedse seismologen een aantal voorzichtige
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berekeningen gemaakt voor de periode 1969-1973 op basis van algemeen toe-
. .... . , (11,4575

gankelijke seismiese gegevens.

Stronger than 130 kt
Around 150 kt*
Weaker than 150 kl

United Slates

Peaceful
explo-
sions

3

Weapon
tests

7
8

86

All
tests

7
8

89

Soviet Union

Peaceful*
explo- At test
jions sites

5
2Ï

8
8

38

All
sites

8
13
61

' This line shows the number of explosions for which available seismometric data did not
permit confident statements on whether ihey had yields below or above 150 kt.
• The explosions in this column are listed as peaceful because they occurred in places other
than the two main testing .sites.

Voor kalibratiedoeleinden werden enkele officieel door de VS en de USSR aan-

gekondigde tests gebruikt. De resultaten van deze berekeningen tonen aan dat

verreweg de meeste tests onder de 150 kt blijven. Pit heeft direkt te maken

met de ontwikkelingen in de bewapening in die jaren waarin de aandacht meer

gericht is op kernkoppen voor kleine taktiese wapens of voor die strategiese

wapens welke een lagere vernietigingskracht hebben dan de in het verdrag

vastgestelde 150 kt.

De in het verdrag overeengekomen drempel betekent dan geen echte opoffering

van de kant van de twee grootmachten.

Wat betreft de lange tijd alvorens het verdrag in werking zou optreden, werd

als officiële reden opgegeven dat er een aanzienlijke tijd nodig is om alle

voorzieningen m.b.t. verifikatie te regelen en een overeenkomst te bereiken

m.b.t. het gebruik van kerneksplosies voor vreedzame doeleinden.

Voor deze voorziening is natuurlijk ook van belang dat enkele, ten tijde van

de ondertekening van het verdrag nog in ontwikkeling zijnde wapensystemen

volgens de planning zouden worden uitgerust met kernkoppen waarvan de eksplo-

sieve kracht boven de overeengekomen drempel zou liggen. Het testen daarvan

moest dus plaatsvinden alvorens het verdrag in werking zou treden. De Ameri-

kaanse Minister van Defensie heeft toegegeven dat de tussentijd de "com-

pletion of certain developments that are underway" zal toestaan en dat de

AEC een aanvullend budget heeft gevraagd om een versneld testprogramma van
(11 409}

grote kernkoppen voor maart 1976 te kunnen uitvoeren. '

Ook in de USSR zouden voor de ontwikkeling van bepaalde wapensystemen
M1 dinl

testexplosies boven 150 kt nodig zijn. '

Behalve de overeengekomen drempel heeft elke partij zich verplicht het

aantal tests tot een minimum te beperken. Deze bewoording is uiterst vaag

en voor velerlei uitleg vatbaar. Als echter de frekwentie van tests niet
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afneemt zal moeilijk vol te houden zijn dat deze voorziening in acht is

genomen.

Voorzieningen m.b.t. verifikatie

Artikel II van de PTBT stelt dat elke partij "nationale techniese middelen

ter verifikatie" zal gebruiken t.b.v. de kontrole i,an de in het verdrag over-

eengekomen bepalingen. Deze middelen ter verifikatie kunnen bestaan uit seis-

miese apparatuur, observatie m.b.v. satellieten en elektroniese afluister-

apparatuur. Hierbij worden seismiese waarnemingen als de belangrijkste ge-

zien, m.n. voor het vaststellen van de grootte van de eksplosie. Het gedeel-

telijk kernstopverdrag heeft t.o.v. een algeheel kernstopverdrag een ekstra

probleem geïntroduceerd m.b.t. de verifikatie. Bij een algeheel verbod zou

het slechts nodig zijn een eksplosie te detekteren en te identificeren waar-

mee overtreding van het verbod zou zijn aangetoond. Bij het overeengekomen

drempelverbod moet daarnaast ook nog worden vastgesteld of de drempel al dan

niet is overgeschreden. Omdat de grootte van het seismies signaal afhanke-

lijk is van velerlei faktoren, is dit een zeer gekompliceerde opgave. Voor

de vaststelling van de grootte van de eksplosie is op z'n minst kennis ver-

eist over het medium waarin de test plaatsvond en over voorgaande tests op

die plaats. In verband hiermee zijn de VS en de USSR in een aan het verdrag

gekoppeld protokol overeengekomen, informatie uit te wisselen over een aan-

tal zaken, te weten: t 1 1' 4 5 5 )

a) geografiese koördinaten van de grenzen van elk testgebied en de grenzen

van de geofysies verschillende testplaatsen binnen dat gebied.

b) de geologie van de plaatsen binnen het gebied - de karakteristieken van

de gesteenten in geologiese formaties en de belangrijkste fysiese groot-

heden van het gesteente, t.w. de dichtheid, verzadiging met water, poreus-

heid en grondwaternivo.

c) de geografiese koördinaten van ondergrondse kernproeven nadat deze zijn

uitgevoerd.

d) eksplosieve kracht, datum, tijd, diepte en koördinaten van twee kernwapen-

tests voor kalibratiedoeleinden voor elk verschillend testgebied waar on-

dergrondse kernproeven hebben plaatsgevonden en zullen plaatsvinden waar-

bij de explosieve kracht van die eksplosies zo dicht mogelijk bij de in

het verdrag overeengekomen drempel dient te liggen en niet minder dan één-

tiende van die drempel dient te zijn.

Deze gegevens dienen bij de ratifikatie van het verdrag te worden uitgewis-

seld.

i.*
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Hierbij dient te worden opgemerkt dat, hoewel sommige gegevens over de test-

gebieden misschien al bekend zijn, de informatie omtrent de kalibratie-eks-

plosies prakties niet te verifiëren is. Daarom moet worden aangenomen dat de

partijen in goed vertrouwen zullen handelen en de andere partij niet zal

trachten te misleiden door gefalsificeerde gegevens te overhandigen.

Als de kalibratie-tests op de gebruikelijke test-plaatsen worden uitgevoerd

zal men daaruit ook met grote nauwkeurigheid de, tot nu toe zorgvuldig geheim

gehouden,eksplosieve kracht van voorgaande eksplosies af kunnen leiden. Het

is de partijen echter toegestaan nieuwe testgebieden te gebruiken. Wat be-

treft testgebieden waarvoor geen gegevens bekend zijn van twee eksplosies

voor kalibratie-doeleinden, stelt het verdrag dat "de gegevens m.b.t. één

dergelijke tekst, als die beschikbaar zijn, zullen worden uitgewisseld en

dat de gegevens m.b.t. de tweede test zullen worden uitgewisseld zo spoedig

mogelijk nadat een tweede test een explosieve kracht heeft in het bovenge-

noemd interval" (van 15-150 kt). Als verdere tests steeds onder de 15 kt

blijven hoeven dus geen gegevens over een tweede test te worden uitgewisseld.

Ook nadat het verdrag in werking is getreden mogen de partijen nieuwe test-

gebieden gaan gebruiken maar de informatie over de geografiese kofirdinaten

en geologie dient aan de andere partij te worden bekendgemaakt alvorens een

dergelijk gebied voor tests mag worden gebruikt. De gegevens benodigd voor

kalibratie-doeleinden, dienen, voor zover die beschikbaar zijn, ook van te

voren te worden bekend gemaakt; als deze niet beschikbaar zijn dienen ze zo

spoedig mogelijk, nadat ze bekend zijn, te worden overgelegd.

Verder zal elke partij de nationale techniese middelen ter verifikatie van

de andere partij niet in de war sturen. Deze formulering kan worden geïnter-

preteerd als een verplichting geen verbergingstechnieken te gebruiken zoals

het tot ontploffing brengen van een kernwapen in een grote ondergrondse ruimte

in hard gesteente of zout, waardoor het waargenomen seismies signaal zou

kunnen worden verkleind ('decoupling').

De VS en de USSR hebben zich dus verplicht hun kernwapentests alleen binnen

gespecificeerde testgebieden uit te voeren. Verder hebben de partijen beslo-

ten te vertrouwen op hun eigen kapaciteiten voor verifikatie-doeleinden.

In aanvulling op techniese verifikatie zullen de partijen elkaar raadplegen,

vragen stellen en informatie verstrekken in antwoord op dergelijke vragen.

Deze voorziening is waarschijnlijk opgenomen i.v.m. meningsverschillen over

eksplosies welke al dan niet de overeengekomen drempel zouden hebben over-

schreden. Het is echter niet erg waarschijnlijk dat dergelijke meningsver-

schillen zullen optreden omdat de drempel hoog genoeg is om geen motief voor

overtreding van het verdrag te verschaffen.
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Kerneksplosies voor vreedzame doeleinden

De bepalingen van het verdag gelden niet voor kerneksplosies voor vreedzame

doeleinden. Het is echter niet mogelijk oa met zekerheid vast te stellen of

een eksplosie voor vreedzame of nukleaire doeleinden is bestemd. Louter een

verklaring dat een eksplosie vreedzaam is, wordt niet voldoende geacht;

het toestaan van vreedzame eksplosies zou kunnen worden misbruikt voor het

testen van grote wapens als men dat op een zeker moment in de toekomst nodig

zou achten. Aan de andere kant was men van mening dat, als de drempel van

150 kt ook zou gelden voor vreedzame eksplosies, bepaalde vreedzame toepas-

singen van kernenergie zoals grootschalige graafwerkzaamheden, niet zouden

kunnen worden uitgevoerd. Ook zou een drempel voor vreedzame kerneksplosies

moeilijkheden opwerpen m.b.t. verifikatie omdat dergelijke eksplosies alleen

buiten de testgebieden voor militair gebruik mogen plaatsvinden. Omdat voor

deze gebieden geen kalibratiegegevens voorhanden zijn zou een uniforme drem-

pel voor alle kerneksplosies grote problemen opwerpen m.b.t. verifikatie.

Aan de hand van dergelijke overwegingen hebben de beide partijen waarschijn-

lijk besloten om "zo spoedig mogelijk" een afzonderlijke overeenkomst m.b.t.

ondergrondse kerneksplosies voor vreedzame doeleinden op te stellen. Niets

in de tekst geeft aan dat dit een voorwaarde is voor het in werking treden

van het verdrag inzake militaire kernproeven. Niettemin zijn de partijen

overeengekomen dat het verdrag niet zou worden geratificeerd voordat er even-

eens een overeenkomst m.b.t. vreedzame kerneksplosies zou zijn.

Al tijdens de onderhandelingen inzake een gedeeltelijke kernstop was er prin-

cipe-overeenstemming bereikt t.a.v. enkele voorzieningen ter verifikatie van

C11 413}
het vreedzame karakter van als vreedzaam aangekondigde kerneksplosies. '

Hieronder vielen waarschuwing van te voren, exakte vaststelling van tijd en

plaats en als meest belangrijke voorziening, de aanwezigheid van waarnemers.

De effektiviteit van waarnemingen ter plaatse hangt natuurlijk sterk af van

het mandaat en de rechten van waarnemers. Hun aanwezigheid zou van belang

zijn als ze zich ervan zouden kunnen verzekeren dat alleen bestaande eksplo-

sieven, welke al getest zijn, werden gebruikt. Maar zelfs dit is al zeer

moeilijk vast te stellen.

Een aantal verdere voorzieningen onder het verdrag zijn:

- Het verdrag is geldig voor een periode van vijf jaar en de partijen zullen

de onderhandelingen voortzetten "( ) with a view toward achieving

a solution to the problem of the cessation of all underground nuclear

weapon tests.»C11'413]
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- Elke partij kan zich zonder opgave van redenen uit het verdrag terugtrek-

ken.

- Het verdrag is bilateraal; er is niet voorzien in ondertekening door an-

dere staten.

1.8 Ontwikkelingen na de TTB

In september 1975 bood de Sovjet Unie de Algemene Vergadering van de VN ter

overweging een ontwerpverdrag aan inzake "een algeheel verbod op kernproeven"

(13,353) V o o r h e t e e r s t sinas het gedeeltelijk verbod op kernproeven produ-

ceerde een kernmacht hiermee een volledig ontwerptekst m.b.t. een dergelijk

verbod.

De problemen m.b.t. tot het bereiken van een overeenkomst bleken echter we-

derom onoverkomenlijk te zijn. De meningsverschillen spitsten zich toe op

een drietal problemen. Deze problemen zijn:

1) verifikatie

2) kerneksplosies voor vreedzame doeleinden

3) deelname van China en Frankrijk

Hat betreft de verifikatie was de Sovjet Unie nog steeds van mening dat

"nationale techniese middelen" voldoende zijn terwijl de VS en Engeland dit

bestreden.

Hat betreft het gebruik van kerneksplosies voor vreedzame doeleinden was met

name de Sovjet Unie van mening dat de mogelijkheid hiertoe moet blijven be-

staan maar dat gewaakt moet worden voor het verkrijgen van militair-relevante

gegevens uit dergelijke eksplosies. De VS achtte hiervoor een strenger kon-

trolesysteem noodzakelijk dan de Sovjet Unie bereid, was toe te staan.

. Hat betreft het derde punt was de Sovjet Unie van mening dat het pas met

testen kon stoppen als China en Frankrijk dit ook zouden doen. Deze beide

landen zijn echter niet bereid aan een verbod mee te werken. Frankrijk was

van mening dat het verbieden van kernproeven geen eind zou maken aan de

produktie van kernwapens en daarmee niet bij zou dragen tot een oplossing
(13 309]

van het probleem van de kernbewapening. '

China ging nog verder in haar kritiek door het Sovjet ontwerpverdrag te ka-

rakteriseren als "uitsluitend bedoeld ter handhaving van het nukleaire mono-
(13 309]

polie van de supermachten". '

Op 31 maart 1976 had het drempelverdrag op kernproeven in werking moeten

treden. Tot op heden is dit echter nog steeds niet het geval hoewel er ook

een overeenkomst is bereikt m.b.t. de regeling van vreedzame kerneksplosies.
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Een verdrag daartoe werd op 28 mei 1976 ondertekend.(14'381^

Om te voorkomen dat aan kerneksplosies voor vreedzame doeleinden militair

relevante gegevens zullen worden ontleend, is ook voor vreedzame eksplosies

een drempel van 150 kt vastgesteld. Deze beperking geldt voor afzonderlijke

eksplosies maar de invoering van een hogere drempel zal op een nader te be-

palen tijdstip worden overwogen. Een groep eksplosies mag een totale eksplo-

sieve kracht van maximaal 1500 kt hebben vooropgesteld dat de afzonderlijke

eksplosies niet groter zijn dan 150 kt. Ter onderscheiding van eksplosies

voor militaire doeleinden dienen vreedzame eksplosies buiten de bekende test-

gebieden plaats .'te vinden. Omdat men voor vreedzame eksplosies niet beschikt

over kalibratie-gegevens van het gebied waarin de eksplosie wordt uitgevoerd,

zijn de partijen bij het verdrag t.a.v. vreedzame kerneksplosies overeenge-

komen elkaar de volgende informatie te verschaffen:t14'355J

- doel, lokatie, datum en eksplosieve kracht van de eksplosie,

- het- aantal eksplosieven, de kracht van ieder eksplosief afzonderlijk, haar

positie in relatie tot de andere eksplosieven in de groep, de diepte van de

eksplosie en de tijdsintervallen tussen de afzonderlijke eksplosies,

- een beschrijving van de specifieke technologiese kenmerken van het projekt

waarvan de eksplosie deel uit maakt,

- een beschrijving van de geologiese en geofysiese karakteristieken van de

plaats van iedere eksplosie welke het bepalen van de eksplosieve kracht

zouden kunnen beïnvloeden.

Naarmate de eksplosieve kracht toeneemt, neemt ook het aantal vereiste gege-

vens toe. Als een groep eksplosies boven de 150 kt uitkomt, moeten waarnemers

van de andere partij worden toegelaten. Hun belangrijkste taak zal zijn m.b.v.

speciale apparatuur de kracht van iedere afzonderlijke eksplosie te meten.

Voor een groep eksplosies met een totale kracht boven 500 kt hebben de waar-

nemers verder het recht plaatselijk een seismologies netwerk te installeren

en te bemannen.

Een protokol aan het verdrag bevat gedetailleerde voorzieningen m.b.t. het

aantal waarnemers, het gebied waar zij toegang hebben, hun uitrusting, de

wijze van informatie-inwinning en hun rechten.

Het aksepteren van inspektie ter plaatse is een belangrijke doorbraak in de op-

vattingen van de Sovjet Unie m.b.t. het verifikatievraagstuk. Enkele maanden

na het verdrag inzake kerneksplosies voor vreedzame doeleinden verklaarde de

Sovjet Unie bereid te zijn een overeenkomst te zoeken welke iedere kernproef

zou verbieden en waar inspektie ter plaatse van belangrijke omstandigheden
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op een vrijwillige basis in overweging zou kunnen worden genomen.

In het herziene Sovjet ontwerpverdrag van 22 november 1976 werd inderdaad

een dergelijke voorziening opgenomen.

Gedurende 1976 oefenden de niet-kernwapenstaten wederom grote druk uit om te

komen tot het beëindigen van kernproeven. Hierbij werd, evenals in voorgaan-

de jaren, veel aandacht gewijd aan verifikatie. Op 10 december nam de alge-

mene vergadering van de VN een resolutie aan waarin de CCD werd gevraagd een

zo groot mogelijke prioriteit toe te kennen aan het overeenkomen van een CTB.
(15 317]

De CCD wijdde daarop geruime tijd aan diskussies over dit onderwerp. '

Hoewel er echter geen konkrete resultaten zijn bereikt was men toch tamelijk

optimisties. Een belangrijke reden hiervoor was te vinden in een verklaring

van de Russiese president Brezjnev op 2 november 1977 waarbij hij liet door-

schemeren dat de Sovjet Unie bereid was een moratorium op vreedzame kerneks-

plosies af te kondigen in samenhang met een verbod op alle kernproeven gedu-

rende een zekere periode.t15'317]

In 1977 zijn er drie series bijeenkomsten geweest waar de VS, de Sovjet Unie

en Engeland de mogelijkheden voor een CTB hebben besproken. Deze bijeen-

komsten hadden een geheim karakter. Wel bekend is dat de belangrijkste ge-

spreksonderwerpen waren verifikatie, deelname, vreedzame kerneksplosies en

de datum waarop een overeenkomst in werking zou moeten treden. '

Konkrete resultaten zijn tot nu toe echter niet gemeld.
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II VERIFIKATIE VAN DE NALEVING VAN EEN KERNSTOPVERDRAG

Inleiding

Tijdens de onderhandelingen voor een kernstopverdrag is gebleken dat verifi-

katie van de naleving van een eventueel verdrag, vooral voor de Amerikanen

een belangrijke rol speelt. Afgaande op hetgeen de Amerikanen tijdens derge-

lijke onderhandelingen naar voren hebben gebracht, zou men zelfs kunnen stel-

len dat een, in de ogen van de Amerikanen, gebrek aan verifikatiemogelijkhe-

den er de oorzaak van is geweest dat er tot nu toe geen overeenstemming is

bereikt over een algehele kernstop (CTB).

In het onderstaande zal daarom worden nagegaan wat de mogelijkheden tot

verifikatie in de verschillende media zijn, te weten in de ruimte, in de

atmosfeer en ondergronds.

II.1 Kerneksplosies in de ruimte

II.1.1 Karakteristieken van een kerneksplosie

Bij een kerneksplosie in de ruimte is de energieverdeling buiten de bom als

. _ (16.19223
volgt:

Vorm waarin de energie
vrijkomt

Straling

- Direkte Röntgenstraling

- Direkte deeltjesstraling
Gamma-straling
Neutronen-straling

- Vertraagde deeltjesstraling
Gamma-straling
Neutronen-straling

Kinetiese energie van de
spli j tingsprodukten

Fraktie van de totale
energie opbrengst

= 0.7

< 0.01
- 0.01

= 0.02
« 0.02

* 0.25

Achtereenvolgens lopen we deze tabel door.

In eerste instantie zullen na een kerneksplosie de splijtingsprodukten

enorme snelheden ontwikkelen. Deze geladen splijtingsprodukten veroorzaken

dan zeer hoge elektriese velden. De bewegende deeltjes in hoge velden gene-
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reren vervolgens elektromagnetische straling welke voornamelijk in het

Röntgengebied blijkt te liggen. Op basis van de wetten voor een zwarte

straler kan dan een oppervlaktetemperatuur voor de bom worden berekend.

Als de spektrale verdeling van de X-straling een maximum heeft bij onge-

veer 2 & dan is de aldus berekende oppervlaktetemperatuur ongeveer io7 °K

Het spektrum van de direkte v-straling is gekoncentreerd rond fotonen met

een energie van 0,5-2 MeV.

Het energiespektrum van de direkte neutronenstraling is zeer breed en kan

lopen van enkele tientallen elektronvolt tot enkele Mega-elektronvolt.

De splijtingsprodukten vervallen door het uitzenden van 'vertraagde' Y- en

6-straling (elektronen). Voor beide soorten straling ligt de gemiddelde

energie bij ongeveer 1 MeV.(In Appendix I, pag.180, wordt een overzicht

gegeven van het elektromagneties spektrum). De kinetiese energie van de

splijtingsprodukten is wat er van de oorspronkelijke kinetiese energie

niet is omgezet in elektromagnetiese straling.

De tijdsafhankelijkheid van de verschillende soorten straling, die bij een

kerneksplosie in de ruimte vrij komen, is afhankelijk van de grootte van

een dergelijke eksplosie. Verder zijn deze tijdsafhankelijkheden in hoge

mate karakteristiek voor kerneksplosies. '

- Röntgenstraling wordt uitgezonden in S-10 * 10"8 sek (grote eksplosies)

of in een tijd > 10~6 sek (kleine eksplosies).

- Direkte Y-straling wordt uitgezonden in enkele malen 10"8 sek tot

10"6 sek.

- Het overgrote deel van de vertraagde Y-straling komt binnen 1 sek vrij.

- De meeste neutronen komen vrij in een tijd < 10~6 sek.

II.1.2 Detektie en identifikatie m.b.v. satellieten

Aan het eind van de 50er jaren werd duidelijk dat het binnen niet al te

lange tijd mogelijk zou zijn vanuit satellieten allerlei waarnemingen en

metingen te doen. Techniese Werkgroep I (TWG-I; zie hfdst. I, pag. 20),

welke de opdracht had het detekteren van kerneksplosies op grote hoogte te

onderzoeken, deed dan ook in het midden van 1959 de aanbeveling dat detek-

tie systemen dienden te worden gebaseerd op satellietwaarneming.

Dit advies werd door het Pentagon overgenomen waarop het Vela-programma

werd gestart (Vela is Spaans voor waker). De eerste satellieten in dit pro-

gramma werden in oktober 1963 gelanceerd.
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In de tussentijd waren de sensoren en detektoren al uitvoerig beproefd mid-

dels ballonvluchten op grote hoogte en middels experimentele satellieten

uit het Discoverer-programma. De resultaten van deze proeven waren blijk-

baar zo hoopgevend dat voor de VS de verifikatie kapaciteiten van derge-

lijke systemen geen belemmering meer vormden voor het afsluiten en overeen-

komen van een gedeeltelijk kernstopverdrag. Dit verdrag werd op 5 augustus

1963 getekend (zie hfdst. I, pag. 28), nog voor de eerste Vela satelliet

werd gelanceerd.

Omdat de energie van een kerneksplosie in de ruimte voor het grootste deel

vrij komt in de vorm van röntgenstraling ligt het voor de hand detektie-

systemen in satellieten te baseren op het waarnemen van deze straling.

Bij de identifikatie doet zich dan het probleem voor dat ook de zon röntgen-

straling uitzendt. Echter, in samenhang met de waarneming van neutronen- en

Y-straling kan wel worden vastgesteld of er al dan niet een kerneksplosie

heeft plaatsgevonden.

Hoewel de zon ook neutronen-straling uitzendt zullen detektoren in een

satelliet hier weinig hinder van ondervinden. Een neutron vervalt n.l. met

een halveringstijd van ongeveer 10 minuten in een proton en een elektron.

Een neutrom van 1 MeV heeft een snelheid van 14.000 km/sek en zal in die

tijd 8.4 x 106 km afleggen. Omdat de afstand aarde - zon ongeveer 150 x 106

km is zal het overgrote deel van de door de zon uitgezonden neutronen, nooit

een satelliet in een baan om de aarde bereiken.

Dit betekent dan ook dat de neutronenstraling van kernproeven op een derge-

lijke afstand niet is waar te nemen.

De tijdsafhankelijkheid van de verschillende soorten straling is echter zo

uniek dat ook zonder de waarneming van neutronenstraling adekwate identifi-

katie mogelijk is.

De instrumentatie van de eerste drie paren Vela satellieten bestond vnl.

uit röntgen-, gamma- en neutronenstralingsdetektoren (de satellieten werden

in paren gelanceerd om te voorkomen dat een vals alarm zou optreden doordat

een regen van kosmiese straling één enkele satelliet zou treffen. >.

De laatste drie paren waren verder voorzien van o.m. EMP- (electro-magnetic-

pulse) en optiese sensoren. '

Door verbetering in het instrumentarium nam de ruimte-detektie-kapaciteit

toe van 150 x 106 km tot 300 x 106 km.t7'4503

Ook zijn steeds meer verschillende types instrumenten ontworpen. De laatste
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satellieten in de Vela-serie hadden 28 detektoren van 19 verschillende

types aan boord.17,450)

Omdat verder transmissie van alle verzamelde gegevens, grote telemetriese

voorzieningen zou eisen, zijn voor de satelliet data-verwerkings- en be-

slissingssystemen ontworpen. De satellieten konden zowel gegevens opslaan

als gegevens direkt verwerken en naar de aarde seinen. De laatste satellie-

ten uit het Vela programma werden in 1970 gelanceerd. Sindsdien worden de

meeste waarnemingen uit het Vela programma verzorgd door de zgn. 'Midas'

satellieten (in eerste instantie bedoeld om tijdig te waarschuwen tegen

een aanval met interkontinentale raketten). ' De fotografiese en

infrarood waarnemingen m.b.t. kernproeven worden verzorgd door fotover-

kenningssatellieten.

Indien de primaire straling t.g.v. een kerneksplosie in de ruimte de atmos-

feer binnendringt treedt een heel skala aan sekundaire effekten op. Deze

effekten, die vaak met detektoren op het aardoppervlak waarneembaar zijn,

zijn voor een groot gedeelte gelijk aan de effekten die optreden bij een

kerneksplosie in de hogere lagen van de atmosfeer.

Voor detektie vanaf het aardoppervlak, van kerneksplosies in de ruimte,

wordt daarom verwezen naar de paragrafen II.2.1 t/m II.2.5.

II.2 Kerneksplosies in de atmosfeer

Als de primaire straling van een kerneksplosie in aanraking komt met de

atmosfeer, treedt er een breed skala aan sekundaire effekten op. Ook deze

sekundaire effekten kunnen door verschillende sensoren worden waargenomen.

Een probleem hierbij is echter dat, i.t.t. de primaire effekten, die in

hoge mate karakteristiek zijn voor een kerneksplosie, de sekundaire effek-

ten in bepaalde gevallen moeilijker te onderscheiden zijn van effekten, ver-

oorzaakt door natuurlijke verschijnselen. Indien er echter een aantal effek-

ten tegelijkertijd optreedt zal men toch met zeer grote zekerheid kunnen

vaststellen dat deze effekten zijn veroorzaakt door een kerneksplosie.

In het onderstaande wordt voor de verschillende vormen van primaire stra-

ling aangegeven wat de belangrijkste sekundaire effekten zijn en welke mo-

gelijke detektietechnieken daar dan uit volgen.

II.2.1 R3ntgenstraling

Het direkte gevolg van een kerneksplosie is dat de splijtingsprodukten met

zeer hoge snelheid in zeer sterke elektriese velden bewegen. In de ruimte
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geeft dit aanleiding tot het genereren van een zeer grote fraktie röntgen-

straling. Door de atmosfeer worden de splxjtingsprodukten echter sterk afge-

remd. Het gevolg is dan dat een veel kleinere fraktie van de vrijgekomen

energie wordt omgezet in röntgenstraling. Het afremmen van de splijtings-

produkten veroorzaakt plaatselijk een grote verhitting van de atmosfeer en

genereert verder schokgolven.

Vlak boven het aardoppervlak is de vrije weglengte van röntgenstraling zeer
(17 1995]

kort. ' Absorptie hiervan draagt eveneens bij tot het verhitten van

de atmosfeer. Het gevolg van deze verhitting is dan dat een groot gedeelte

van de geabsorbeerde energie volgens de wetten van een zwarte straler wordt

omgezet in elektromagnetiese straling in het infrarode-, zichtbare- en

ultraviolette gebied welke staling kan worden waargenomen met optiese appa-

ratuur. De schokgolf kan worden gedetekteerd met een zeer gevoelige druk-
• , ,_ * (19.2851

meter, de zgn. mikrobarograaf.

Naarmate de explosie op grotere hoogtes plaatsvindt wordt de vrije weglengte

van de röntgenstraling groter waardoor de interaktie met de atmosfeer tot

andere effekten leidt.

Het absorberen van röntgenstraling op grotere hoogtes leidt o.a. tot een

sterke verhoging van de ionisatie in de D-laag (60-80 km). ̂ "••"'•'

Naarmate de eksplosieve kracht groter wordt verschuift het röntgenstralings-

spektrum naar kortere golflengtes. De doordringbaarheid van de straling wordt

daarmee groter waardoor ook op lagere hoogte nog een aanzienlijke ionisatie

zal plaatsvinden.

Deze verandering van ionisatie is van invloed op de voortplanting van radio-

golven, m.n. VLF-golven. ' (In Appendix I, pag.180, wordt het frekwen-

tiegebied van de verschillende soorten radiogolven gegeven). VLF-golven kun-

nen een tamelijk grote afstand tussen zender en ontvanger afleggen doordat ze

worden weerkaatst door de hogere lagen van de atmosfeer. De effektieve reflek-

tiehoogte wordt hierbij bepaald door de elektronendichtheid op die hoogtes.

Naarmate nu ook op lagere hoogtes ionisatie voorkomt zal de weglengte van

een gereflekteerde VLF-golf tussen zend- en ontvangststation kleiner worden.

Men kan nu op een zendstation een signaal van een bepaalde vaste frekwentie

uitzenden en dit signaal op een ontvangststation ontvangen. Vergelijkt men

vervolgens het ontvangen signaal met een referentiesignaal van dezelfde fre-

kwentie dan zal het faseverschil tussen de beide signalen afhankelijk zijn

van de weglengte tussen zend- en ontvangststation en dus afhankelijk van de

hoogte waarop de radiogolf is gereflekteerd.

Een detektietechniek is gebaseerd op het waarnemen van snelle veranderingen

in dit faseverschil (SPA = Sudden Phase Anomalies). De snelheid van deze
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1 w

verandering is uniek voor een kerneksplosie. De ionisatie t.g.v. de ab-

sorptie van rSntgenstraling bereikt haar maximum in ongeveer 1 us. De
f22

veranderingen t.g.v. zonnevlammen zijn aanzienlijk trager.

De mate van ionisatie is afhankelijk van de kracht van de eksplosie waar-

door de techniek minder betrouwbaar wordt naarmate de eksplosieve kracht

kleiner is.

LF-golven vertonen een gedrag analoog aan dat van VLF-golven. Een nadeel is

dat LF-golven meer worden verzwakt waardoor de detektiemogelijkheden tot

kortere afstanden worden beperkt.C23»2090)

Ook HF-golven ondergaan een faseverschuiving hetgeen voor deze golven re-

sulteert in een frekwentieverschuiving volgens het dopplereffekt. Een na-

deel is echter dat de HF-golven een verzwakking ondervinden welke afhanke-

lijk is van de ionisatiedichtheid. C 2 3' 2 Q 8 9 )

Een veranderde ionisatie is verder van invloed op de absorptie van kosmie-

se ruis. De ionosfeer fungeert als een hoog-doorlaat filter waarbij de door-

gelaten fraktie afhankelijk is van de dichtheid en de uitgebreidheid van de

ionisatie. De veranderingen in het doorlaten van kosmiese straling kunnen

worden waargenomen met een z.g. Riometer (Reduced Ionospheric Opacity me-
(24,2053)

Een tweede effekt, dat optreedt bij het absorberen van röntgenstraling in de

hogere luchtlagen, is fluorescentie. De röntgenstralen worden voornamelijk

geabsorbeerd door een foto-elektries proces waarbij foto-elektronen vrij ko-

men. De vrijgekomen elektronen, welke op de beschouwde hoogtes binnen enkele

mikrosekondes gestopt worden exciteren op hun beurt samen met hun sekun-

daire elektronen de verschillende atomen en molekulen die in de atmosfeer

voorkomen. Dit resulteert dan in de emissie van zichtbaar licht bij karak-

teristieke, diskrete golflengtes. t 2 5' 2 0 6 7^

Een detektietechniek is gebaseerd op het waarnemen van de 3914 A band

t.g.v. de excitatie van het N. molekuul. Ongeveer 1% van de, door de ab-

sorptie van röntgenstraling vrijgekomen energie, wordt in deze band uitge-

zonden. In absolute zin gezien is deze fraktie echter aanzienlijk groter

dan de natuurlijke achtergrondstraling (daglicht) in de beschouwde band.

Door bliksem zou een vals alarm kunnen ontstaan. Het spektrum van bliksem

is echter anders. Voor het spektrum t.g.v. excitatie na de absorptie van

röntgenstraling geldt:126'2O77 5
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1(3914 A) _
1(6563 A) °

I(A A) is de intensiteit van de straling bij de beschouwde

golflengte A.

Volgens verschillende waarnemingen zijn deze verhoudingen voor het spektrum
, . , . [26,2077)

van bliksem veel kleiner.

II.2.2 Gamma-straling

Ook de absorptie van y-straling heeft een verandering van de ionisatie tot

gevolg. Op grote hoogte is deze echter te verwaarlozen t.o.v. ionisatie

t.g.v. de absorptie van röntgenstraling omdat de fraktie y-straling veel

kleiner is. Bij kerneksplosies op kleinere hoogte telt ionisatie door y-

straling echter wel degelijk mee. Dit omdat het doordringend vermogen van
(17 1999)

Y-stralen groter is. ' Dit betekent dat ook bij eksplosies op klei-

nere hoogte de bovenbeschreven detektietechnieken nog toepasbaar zijn.

Evenals bij röntgenstraling geeft ook de absorptie van y-straling aanlei-

ding tot fluorescentie. Door de kleinere fraktie Y-straling tot op kleinere

hoogtes dan bij rSntgenstraling het geval is.

Verder veroorzaakt het snel opbouwen van ionisatie t.g.v. de absorptie van

röntgen- en f-straling en het langzaam weer vervallen daarvan, een elektro-

magnetiese puls (EMP) met een karakteristiek spektrum.117'1994'

Van belang hierbij is met name de VLF en de LF-band omdat ten eerste deze

banden in de EMP aanwezig zijn en verder de transmissievoorwaarden voor

golven van 3-300 kHz uitstekend zijn. (17»1"4)

De EMP bestaat voor een belangrijk gedeelte uit een HF-band. Dit signaal

ondervindt echter een veel grotere verzwakking waardoor de detektiemogelijk-

heden beperkt zijn tot kortere afstanden.(2

II.2.3 Neutronen-straling

Bepaalde kerneksplosies veroorzaken een verhoging van de ionisatie in de

D-laag (op 60-80 km hoogte) tot op afstanden van 7.000 km van de ontplof-
[20 243)

fing. ' Dit is voor een gedeelte te verklaren uit het neutron-bèta
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vervalmechanisme (een neutron vervalt na verloop van tijd in een proton en

een elektron (bêta-deeltje)).

Sommige neutronen t.g.v. een eksplosie op kleine hoogte bewegen in opwaart-

se richting en leggen honderden kilometers af voordat ze in protonen en

elektronen vervallen. De geladen vervaldeeltjes raken gevangen in het aard-

magneties veld en veroorzaken ionisatie als ze weer in de bovenste lagen

van de atmosfeer terecht komen. De stijgtijd van het effekt ligt in de
(20,243)

grootte-orde van enkele duizendsten tot enkele tienden van sekonden.

De apparatuur, die wordt gebruikt voor het waarnemen van ionisatie t.g.v.

absorptie van röntgen- en Y-straling kan vaak ook worden gebruikt voor

detektie van de tragere veranderingen t.g.v. het neutron-bèta verval.

II.2.4 Radioaktief materiaal

De bovenbeschreven technieken voor de detektie van kerneksplosies kunnen

informatie geven omtrent de volgende parameters: *

1) de tijd van de eksplosie: met een nauwkeurigheid kleiner dan een uur;

2) de plaats van de eksplosie: binnen een cirkel met een straal van 150 km;

3) een benadering voor de eksplosieve kracht en de hoogte van de ontplof-

fing zodat bij benadering de hoogte van de door de eksplosie veroorzaak-

te radioaktieve wolk kan worden bepaald.

Het aantonen van radioaktief materiaal m.b.v. radio-chemiese technieken is

een definitieve bevestiging van het vermoeden dat er een kerneksplosie

heeft plaatsgevonden.

Op basis van bovenstaande informatie kan men nu luchtmonsters gaan verza-

melen om te onderzoeken of er al dan niet radioaktief materiaal in de

lucht voorkomt.

Met het verzamelen van luchtmonsters m.b.v. vliegtuigen had men in 1958 al

zeer goede ervaringen. Een overzicht van de resultaten van de Amerikanen,

gepresenteerd tijdens de konferentie van deskundigen, vermeldde dat men 99
f?s 2731

van de 100 radioaktieve wolken had weten te onderscheppen. ' Met het

verzamelen van monsters hoger dan het bereik van vliegtuigen door gebruik

te maken van raketten, had men echter aanzienlijke moeilijkheden. Voor een

groot gedeelte was dit te wijten aan het feit dat men relatief slecht op

de hoogte was met de meteorologische omstandigheden op grote hoogte waar-

door de plaats van de wolk slecht was te voorspellen.

II.2.5. Telluriese signalen

De Argus eksplosie op grote hoogte in 1958 veroorzaakte elektriese- en mag-

netiese veld-fluktuaties welke op verafgelegen stations in het Zuidpoolge-
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gebied, Afrika, Rusland en Europa werden waargenomen. De fluktuaties wer-

den beschreven als plotselinge, onregelmatige trillingen met een periode

van 1-4 sekonden. Het hele verschijnsel duurde ongeveer 1 minuut. De perio-

de van deze trillingen ligt in een gedeelte van het spektrum waar de na-

tuurlijke achtergrondaktiviteit minimaal is. t 2 7 » 2 5 8 )

De elektriese veldveranderingen worden gemeten met telluriese instrumenten

waarbij het potentiaal verschil tussen twee in de grond gestoken elektro-

den wordt bepaald.

Voor het detekteren van bovengrondse kerneksplosies bestaat aldus een heel

skala aan mogelijkheden. Op pag. 50 wordt een overzicht gegeven van tech-

nieken voor detektie van kerneksplosies in de atmosfeer en in de ruimte.

Tevens worden hierbij de doelmatigheid van de betreffende methode en de pro-

blemen m.b.t. de natuurlijke achtergrond aangegeven.

II.3 Ondergrondse kerneksplosies

Met het oog op het eventueel overeenkomen van een CTB is het probleem van

detektie en identifikatie van ondergrondse kerneksplosies veel interessan-

ter omdat men de mogelijkheden voor verifikatiesystemen voor bovengrondse

kerneksplosies al als betrouwbaar beschouwt; immers, al in 1963 is overeen-

stemming bereikt t.a.v. een verbod op dergelijke eksplosies.

Tijdens de onderhandelingen daarna m.b.t. een CTB heeft de VS steeds weer

aangevoerd dat de kapaciteiten van detektie-systemen voor ondergrondse

kerneksplosies (nog) niet voldoende waren. Omdat m.b.t. ondergrondse kern-

proeven seismiese verifikatie steeds als belangrijkste mogelijkheid is ge-

noemd zal dit in het onderstaande tamelijk uitgebreid worden behandeld.

De overige mogelijkheden worden vervolgens samengevat onder één paragraaf

niet-seismiese verifikatie.

II.3.1 Seismiese verifikatie

II.3.1.1 Seismologiese begrippen

De wetenschap der seismologie houdt zich bezig met het bestuderen van het

ontstaan en het voortplanten van 'elastiese' golven om hieruit gegevens af

te leiden over het binnenste der aarde.

Deze golven kunnen worden onderverdeeld in vier types:

1) de P-golf; een golf die zich van de bron af beweegt in de vorm van ver-

dichtingen en verdunningen in de voortplantingsrichting (longitudinale
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Technieken en karakteristieken van systemen voor het detekteren

van kexneksplosies in de atmosfeer en in de ruimte.* C16.1932)

Techniques

Acoustic

Debris sampling
Aircraft
Rocket

Radio flash
(electromagnetic pulse)

Satellite
X-ray
Ciamma-ray (prompt)
Neutron

Atmospheric fluorescence

Very low frequency
(phase)

Low frequency

High frequency

Rwlio sounders

Cosmic noise
(riometer)

Altitude
regime for
detection
of low-yield
burst (km.)

0-30

0-12
12-100

O->10»

60->10«
30- 10*
30- 10*

< IO- 10"

30- 10*

30- 10*

0 - 10»

30- 10»

70- 10"

Magnetic-telluric > 100-> 10*

Debris resonance 1
Scatter of sunlight

100- 10*

Sensitivity
Information generally
obtained expected

Detection
Location
Time
Other

Other

Location
Time
Other

[Detection
1 Location
1 Time
1 Other
Detection

Time

Detection
Crude
location

Time

Detection
Crude
location

Time

Detection
Crude
location

Detection
Time

Detection
Time

Detection
Time

Detection
Other

High

High

High

Very high
Medium
Medium

High

Medium to low
depending on
altitude regime

Medium to low
depending on
altitude regime

High to medium
depending on
altitude regime

High to low
depending on
altitude regime

Low

High

Low

Time of sensor
response (after
speed or light)

Hours

5-20 days

Microsecond
to second

Microsecond
Microsecond
Second

< Millisecond

Major background
problems

Meteor, earthquake,
volcano, chemical
explosion, aurora,
tornado, winds

Previous tests

Atmospherics
(lightning)

f Solar radiation,
1 trapped panicles,
j cosmic ray
[ showers

Lightning

< Second-minute Ionospheric
disturbances,
atmospheric noise
(sferics)

< Second-minute Ionospheric
disturbances

Millisecond to
minutes

Millisecond to
minutes

Second

Second

> 5 days

Ionospheric
disturbances

Ionospheric
disturbances

Ionospheric
disturbances,
man-made inter-
ference

Ionospheric
disturbance?,
magnetic and
auroral
disturbances

Previous tests and
natural dust

" In the source, the table also includes columns of infornation on problems of confusing signals; difficulties
with site location, geography and system grid pattern; cost per sensor location; other major costs required;
and number of tensors required for tests below a few thouund kilometres and in space.
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trilling);

2) de S-golf; een golf die zich van de bron af beweegt in de vorm van

trillingen loodrecht op de voortplantingsrichting (transversale tril-

ling) ;

3) de Rayleigh-golf; een golf die zich van de bron af beweegt en zich daar-

bij manifesteert als een rollende beweging langs het aardoppervlak;

4) de Love-golf; de struktuur van de aarde nabij het oppervlak is gelaagd.

Enkele van de S-golven raken in deze laging gevangen en veroorzaken

daarbij een zijdelingse beweging van de grond aan het oppervlak.

De eerste twee types planten zich voort door het binnenste der aarde. De

laatste twee types planten zich voort langs het aardoppervlak en worden

samengevat onder één kategorie 'oppervlaktegolven'.

M.b.t. een seismiese trillingsbron zijn de volgende begrippen van belang:

1) haard; geeft de plaats van de seismiese trillingsbronnen aan •

2) diepte van de haard; geeft aan de diepte van de haard t.o.v. het aard-

oppervlak •

3) epicentrum; geeft aan de plaats op het aardoppervlak loodrecht boven

de haard .

4) epicentrale afstand (A); geeft aan de afstand van het epicentrum tot

de plaats van waarneming. A wordt vaak gemeten in graden (1 graad is

ongeveer 110 km)•

In fig. I.I worden deze begrippen schematies verduidelijkt.

opname
station

S-golf P-golf

fiy.ï.l: Schematiese voorstelling seismologiese begrippen
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In gesteenten planten S-golven zich voort met ongeveer de helft van de

snelheid van P-golven. In water treden S-golven niet op omdat water geen

transversale trilling kan voortplanten. In de lucht zijn P-golven identiek

aan geluidsgolven.

In zachte gesteentes, zoals klei en vulkaniese as (b.v. tufsteen in de

Amerikaanse staat Nevada) is de voortplantingssnelheid van P-golven onge-

veer 2-3 km/sek. Op een diepte van 5 km onder kontinenten is deze snelheid

echter al minstens 6.0 km/sek en aan de grens van de aardkorst (de Mahoro-

viïiifi diskontinuiteit) 8.1 km/sek. In het algemeen neemt de snelheid toe

met de diepte totdat op een diepte van 2900 km de aardkern is bereikt, waar

de snelheid ongeveer 13.5 km/sek is.

Er bestaat een zeker verschil van mening over de snelheid van P-golven di-

rekt onder de MahoroviCió diskontinuiteit. Volgens velen neemt cte snelheid

vanaf de basis van de aardkorst (35 km) eerst af met de diepte totdat na

enkele tientallen kilometers een minimum van 7.6 km/sek is bereikt. Deze

1lage-snelheidslaag' wordt vaak de Gutenberg-laag genoemd. Tegenwoordig

gelooft men dat deze laag zeker bestaat maar zich misschien niet over de

gehele aarde uitstrekt.

Seismiese golven gehoorzamen aan de brekingswet van Snellius welke zegt dat

als een golf met een snelheid vi, onder een hoek ©i met de plaatselijke ver-

tikaal, zijn bron verlaat, overal op zijn pad geldt dat zijn snelheid v2 en

zijn hoek 02 met de plaatselijke vertikaal voldoen aan:

(1.1)

Als de snelheid dus met de diepte toeneemt zal de golf meer en meer hori-

zontaal worden afgebogen totdat op een gegeven moment de voortplantings-

richting horizontaal is als geldt: V2 = Vi/sin(0i). Daarna zal de golf ver-

der naar boven worden gebogen totdat deze het aardoppervlak bereikt. P- en

S-golven gedragen zich hierbij op dezelfde wijze.

In inhomogene media is het gedrag van deze golven niet beschrijfbaar. Dit

doet zich voor als er een geologiese grens wordt bereikt zoals b.v. de

aardkern. Er ontstaan dan zowel gereflekteerde als gebroken golven. Deze

laatste gaan over de grens, maar onder een andere, moeilijk voorspelbare

hoek. Verder ontstaan uit een invallende P-golf ook S-golven terwijl een

invallende S-golf eveneens P-golven genereert.

Oppervlaktegolven vertonen een gedrag dat sterk afwijkt van dat van p- en

S-golven.
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Ten eerste is de snelheid van oppervlaktegolven afhankelijk van de tril-

lingstijd- Doordat de snelheid toeneemt met de trillingstijd (4,0 km/sek

voor een Rayleigh-golf met een periode van 40 sek. tegen 3,6 km/sek voor

een 20 sek golf), zullen golven met een langere trillingstijd eerder arri-

veren. Ten tweede neemt ook de amplitude van oppervlaktegolven veel sneller

af met de epicentrale afstand en wel volgens

(1.2)

De teller staat voor de absorptie van seismiese trillingen, de noemer be-

schrijft het amplitudegedrag van een golf die zich voortplant over een bol-

oppervlak.

Tot op een epicentrale afstand van ongeveer 10° worden seismiese signalen

ontvangen welke hun weg hebben gevonden door de aardkorst en door het bo-

venste gedeelte van de aardmantel. Dit gebied staat bekend als de eerste

zone. In de tweede- of schaduwzSne van A= 10° tot A= 25°, variëren de sig-

nalen en hebben vaak een kleine amplitude omdat de betreffende golven, wel-

ke hun diepste punt b.v. op 100 km zouden hebben, op een gegeven moment

naar beneden zijn gebogen door de lage-snelheidslaag. In de derde- of tele-

seismiese zone, van A=25° tot A=100°, hebben de golven hun weg gevonden

door de diepere gedeeltes van de mantel en zijn ze veel beter voorspel-

baar in hun amplitude.

Onderzoek naar detektie en identifikatie van ondergrondse kernproeven is

voor het grootste deel gekoncentreerd op deze derde zone, juist vanwege de

voorspelbaarheid van 'de signaalamplitudes en de ongevoeligheid voor de

lage-snelheids laag.

In fig.1.2 is een voorbeeld van een seismies signaal gegeven.

fig.£.2: üeismiese registratie van een kerneksplosie
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De belangrijkste karakteristieke grootheden van een seismies signaal zijn

de piek-piek amplitude (2A), de periode T van het grootste signaal in de

eerste paar sekonden en de preciese aankomsttijd op het ontvangststation

(Greenwich Mean Time), (zie fig.I.2)

Er worden drie grootheden gebruikt om de sterkte van seismiese gebeurte-

nissen aan te geven.

- De schaal van Richter, gekarakteriseerd door M.. Deze schaal is door

Richter ontworpen voor de studie van lokale aardbevingen in Californië.

Ze is voor een specifiek instrument bedoeld en gedefinieerd als:

10log(A) (1.3)

- Een grootheid voor P- en S-golven, gekarakteriseerd door m. Deze grootheid

wordt meestal gebruikt voor ondiepe seismiese gebeurtenissen op een af-

stand 20°<A<100°. m wordt gedefinieerd als:

10log (A/T) + B(A) (1.4)

Hierin is B(A) een funktie welke het effekt van geometriese spreiding en

absorptie van seismiese golven kompenseert zodat een waarneming op ver-

schillende stations tot een zelfde waarde voor m leidt.

- Een grootheid voor oppervlaktegolven, gekarakteriseerd door H. H is geae-

finieerd als:

M 10log (A/T) + ö(A) (1.5)

Voor o(A) wordt vaak als uitdrukking gebruikt:

O(A) « 1.66 x 10log(A) + 3.3 (20°<A<160°) (1.6)

Gewoonlijk wordt de waarde van M bepaald voor een trillingstijd van 20 sek.

Volgens Gutenbergs relatie voor aardbevingen geldt:

m - 2.5 + 0.63 x M (1.7)

Deze relatie wordt veelal gebruikt hoewel in bepaalde gevallen grote afwij-

kingen kunnen optreden.

II.3.1.2 Instrumenten

Een seismometer bestaat uit een omhulling die middels een starre verbinding

met de aarde is verbonden en dus elke beweging van de aarde direkt volgt.

Binnen deze omhulling bevindt zich een massa-veer systeem dat de bewegingen

van de omhulling met een zekere vertraging volgt. Een hieraan bevestigde

schrijver kan aldus de beweging van de aarde weergeven.
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In het verleden werden de trillingen opgenomen op papier of op fotografiese

film, tegenwoordig gebeurt dit op magneetband. De huidige seismometers kun-

nen de grondbewegingen enkele honderdduizenden malen versterken.

De huidige seismometers zijn voor het grootste gedeelte gestandariseerd en

goed gekalibreerd zodat het onderling vergelijken van signalen goed moge-

lijk is.

Vaak worden voor het registreren en P- en S-golven instrumenten gebruikt

waarvan de gevoeligheid een piek vertoond bij korte trillingstijden; voor

het registreren van oppervlakte-golven gebruikt men dan instrumenten die

meer gevoelig zijn voor lange trillingstijden. Men maakt echter ook gebruik

van breedband-opnemers waarvan de gevoeligheid bij grote- en korte trillings-

tijden bij benadering even groot is.

II.3.1.3 Detektie van seismiese gebeurtenissen

II.3.1.3.1 Ruis

Een zeer belangrijk probleem m.b.t. detektie wordt gevormd door ruis. Door-

dat de grond voortdurend in beweging is zullen seismometers steeds signalen

oppikken. In dichtbevolkte gebieden komt hier t.g.v. het verkeer en indus-

triële aktiviteiten de 'kulturele ruis' bij. Door deze ruis wordt er een

ondergrens opgelegd aan de grootte van een m.b.v. één enkel instrument nog

te detekteren signaal. Men zal dus in eerste instantie voor seismometers

lokaties zoeken waar de ruis relatief laag is. De plaatsen die aldus in aan-

merking komen blijken een ruisnivo van 0,5 - 2 nanometer (nm) te hebben.

(30,29)
e n a d e J w a t e detektie is een signaal-ruisverhouding (SRV)

van minstens twee a drie nodig. Voor een aardbeving van m = 4.0 geldt op

een afstand A-40°-90° dat A gelijk is aan 1-4 nm.(30'3D'

Een dergelijke aardbeving ligt dus op de grens van de detekteerbaarheid.

Omdat het vanuit het oogpunt van de door seismometers gegenereerde ruis

mogelijk zou zijn signalen met een grootte van 0.1 nm te detekteren U' 3 1 J

heeft het dus zin te onderzoeken of de invloed van de door trillingen van

de grond veroorzaakte ruis (nu dus 0 . 5 - 2 nm) op de detekteerbaarheid van

seismiese gebeurtenissen kan worden teruggedrongen.

Hiertoe komen een aantal methodes in aanmerking.

a) Boorputten. Er werd verondersteld dat de plaatselijke seismiese ruis op

een diepte van 3 km aanzienlijk kleiner zou zijn. Deze veronderstelling

was gebaseerd op het feit dat de oppervlaktegolven een veel grotere ruis
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vertonen (100 nm) dan P- en S-golven. Een groot boorputtenprogramma

heeft echter aangetoond dat de ruis alleen sterk teruggedrongen kan

worden als de ruis aan het oppervlak buitengewoon groot is. Op een

diepte van 3 km bleek het ruisnivo in de meeste gevallen niet lager

te zijn dan 1-3 nm. ( 3 0 > 3 1 J

b) Onderwaterstations. Zowel de VS als de USSR beschikken over seismometers

in de diepe oceaan. Volgens Amerikaanse studies is het ruisnivo daar

weliswaar iets hoger dan op het land maar het signaal is er ook sterker.

De S.R.V. van oceaniese stations is vergelijkbaar met die van een goed

landstation.C30'32)

c) Arrays (seismiese netwerken). Een array bestaat uit verschillende sta-

tions die zover uit elkaar liggen dat de ruis voor de verschillende

stations tot op zekere hoogte ongekorreleerd is. Als nu de signalen

van N verschillende stations worden opgeteld (na eventuele kompensatie

voor vertraging in aankomsttijd) zal de amplitude van het seismies sig-

naal met een faktor N toenemen. Dit signaal is immers voor elk station

identiek. De ongekorreleerde ruis neemt echter slechts toe met /N zo-

dat een verbetering van de SRV van /N wordt verkregen. In de praktijk

wordt deze theoreties mogelijke verbetering niet bereikt maar de voor-

delen zijn toch aanzienlijk. Het LASA (Large Aperture Seismic Array) in

Montana in de VS zou een verbetering van de SRV met een faktor zes kun-

nen bereiken. C30'36)

De meest geavanceerde metode m.b.t. seismiese detektie zou in 1969 op tele-

seismiese afstanden (A«25°-90°) met een waarschijnlijkheid van 90% een
[30 37)

seismiese gebeurtenis ter grootte m=3,9 kunnen detekteren. ' (Er

wordt onderscheid gemaakt tussen DL. (West) en HL (East) omdat men in de oost-

bloklanden veelal gebruik maakt van breedbandopnemers terwijl men in het

westen instrumenten gebruikt die specifiek gevoelig zijn voor korte tril-

lingstijden) .

M.b.v. één of meer LASA1s zou men met een waarschijnlijkheid van 90% seis-

miese gebeurtenissen van m~4,5 over de hele wereld kunnen detekteren
|* on "

II.3.1.3.2 Lokatie

De lokatie wordt voornamelijk gebaseerd op metingen in de derde (teleseis-

miese) zone omdat deze het meest betrouwbaar zijn. De aankomsttijd van het

signaal bij de verschillende stations wordt doorgegeven naar een centraal

punt waar men op basis van deze gegevens de seismiese gebeurtenissen kan
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lokaliseren. Hierbij maakt men gebruik van zogenaamde J-B tabellen (in 1930

voor het eerst opgesteld door Jeffreys en Bullen). Deze tabellen geven het

verband tussen de afstand tot het epicentrum, A, en de voortplantingstijd

van P- en S-golven. De J-B tabellen geven de betreffende waarden voor ver-

schillende dieptes van de haard. Verder kan oen voor het lokaliseren van

een seismiese gebeurtenis gebruik maken van het verschil in aankomsttijd

tussen P- en S-golven.

Op basis van bovenstaande gegevens wordt een schatting gemaakt van de

haard en de tijd van de seismiese gebeurtenis. Op basis van die schatting

worden de verwachte aankomsttijden voor de verschillende waarnemingsstations

berekend. Deze tijden werden met de werkelijke tijden vergeleken en aan de

hand van gekonstateerde afwijkingen worden haard en tijd aangepast. Dit

proces wordt herhaald totdat men de gekonstateerde afwijkingen niet verder

weet te verkleinen. De lokatie wordt meestal opgegeven in de vorm van een

95% betrouwbaarheidsellips, d.w.z. dat het epicentrum met een waarschijn-

lijkheid van 95% binnen deze ellips ligt. Bij in =5.0 is het oppervlak van

de ellips ongeveer 500 km2, bij m=4,5 meer dan 2.000 km2 voor gebeurtenis-
(30 40)

sen op het Europese-Aziatiese kontinent. ' Hierin kan verbetering wor-

den aangebracht door korrekties aan te brengen voor afwijkend gedrag van

seismiese trillingen ter plaatse van de bron en de waarnemingspost. Dit

vereist op vele lokaties een verdere diepgaande studie van het plaatselijk

gedrag van seismiese golven. De mogelijke verbeteringen van de detektie-

kapaciteit kunnen dan echter wel aanzienlijk zijn.

II.3.1.3.3 Oppervlaktegolven

De bestudering van oppervlaktegolven is (voorlopig nog) onontbeerlijk voor

een adekwate aanpak van het verifikatieprobleem m.b.t. seismiese gebeurte-

nissen. Een groot nadeel t.o.v. P- en S-golven is dat de ruis aanzienlijk
(30 44)

groter is (100 nm tegen 1 nm). ' Evenals bij P- en S-golven kan men ook

hier aanzienlijke verbeteringen bereiken door gebruik te maken van seismie-

se arrays. Ook kan men gebruik maken van bepaalde filters waarbij men de

oppervlaktegolven bestudeert in een frekwentiegebied waar de SRV relatief

gunstig is. Op deze wijze kan de SRV met een faktor drie worden verbeterd.

Een ander nadeel van oppervlakte-golven t.o.v. P- en S-golven is dat de

amplitude van de eerste kategorie veel sneller met de afstand afneemt. Een

voordeel van oppervlakte-golven is tenslotte dat ze minder aan verstrooiing

onderhevig zijn dan P- en S-golven.
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II.3.1.4 Identifikatie van seismiese gebeurtenissen

We maken onderscheid tussen een tweetal identifikatiekriteria. Het eerste

is de positieve identifikator, welke onomstotelijk aangeeft of het een aard-

beving dan wel een kerneksplosie betreft. Het tweede is het diagnostiese

hulpmiddel dat de waarschijnlijkheid verhoogt dat het öf een aardbeving öf

een kerneksplosie betreft.

II.3.1.4.1 Positieve identifikatoren

Het m/M kriterium is een positieve identifikator. Empiries is gebleken dat

een eksplosie veel kleinere oppervlakte-golven veroorzaakt dan een aardbe-

ving zonder dat daarbij een overlap optreedt, (zie fig.1.3)

MT

b.O

S.U

4.0

•= kerneksplosie
• = aardbeving

fig.1.3: Verband tussen H en rn
vnnr gen aantal
kerneksplosies en
aardbevingen (;j(j, fjv

3.0 4.0 b.Ü h.O m

Voor M wordt de waarde genomen voor een trillingstijd van 20 sek. Een pro-

bleem hierbij is dat de ondergrens van de trillingstijd, waarboven opper-

vlakte-golven goed waarneembaar zijn, relatief hoog ligt. Men bepaalt dan

de maksimuin amplitude bij een hogere trillingstijd en ekstrapoleert deze

dan tot de amplitude voor T=20 sek. Al met al leidt dit er toe dat boven

m=4.75 het m/M kriterium als een positieve identifikator kan worden ge-
" ._ [30.51]

bruikt.

Ook het kriterium van de eerste beweging is een positieve identifikator.

Een kerneksplosie zal in eerste instantie de aarde in elke richting weg-

duwen en daarme op iedere plaats van waarneming een positieve eerste be-

weging van de seismograaf veroorzaken. Een aardbeving daarentegen wordt

veroorzaakt door een verschuiving langs een breukvlak en zal daarom in

sommige richtingen een negatieve eerste beweging veroorzaken. Er zijn

echter ook aardbevingen die in elke richting een positieve eerste bewe-

ging veroorzaken.

Als men nu op sommige stations een negatieve eerste beweging waarneemt
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kan men dus met zekerheid stellen dat het een aardbeving betreft.

De toepasbaarheid van het kriterium van de eerste beweging is echter be-

perkt. De amplitude van de eerste beweging is in de meeste gevallen onge-

veer de helft van de maximum amplitude van het seismies signaal. Dit bete-

kent dat voor een periode van 1 sek. dit kriterium pas kan worden gebruikt

voor gebeurtenissen die minstens m=0.3 (= log(2) ) boven de detektiedrem-

pel liggen. Voor een detektiedrempel van m=4.5 betekent dit dat het kri-

terium pas toepasbaar is voor m>4.8. Er zijn ook seismologen die aannemen

dat deze drempel nog hoger ligt.

II.3.1.4.2 Diagnostiese hulpmiddelen

Als diagnostics hulpmiddel kan een heel skala van gegevens worden gebruikt.

Een aantal voorbeelden:

- Plaats van het epicentrum. Daarmee wordt antwoord gegeven op vragen als:

. Vond de gebeurtenis plaats in een seismies aktief gebied?

. Vond de gebeurtenis plaats onder water?

. Vond de gebeurtenis plaats in een voor kernproeven onwaarschijnlijk

gebied zoals b.v. onder of nabij een grote stad of vlak bij een lands-

grens?

- Diepte van de haard. Het is b.v. onwaarschijnlijk dat een eventuele over-

treder van een kernstopverdrag proefeksplosies zal gaan uitvoeren op een

diepte groter dan 10 km (i.v.m. techniese problemen en kosten). Omdat er

echter een tamelijk grote fout optreedt bij het bepalen van de diepte

van de haard, moeten alle seismiese gebeurtenissen, gelokaliseerd op

b.v. minder dan 50 km diepte, worden beschouwd als gebeurtenissen nabij

het aardoppervlak, dus mogelijke kerneksplosies.

- Voor relatief zwakke gebeurtenissen kunnen het m/M kriterium en het kri-

terium van de eerste beweging, als diagnostics hulpmiddel worden gebruikt.

- Spektrale dichtheid van P- en S-golven; bij kerneksplosies gekoncentreerd

rond een relatief kleine trillingstijd terwijl bij aardbeving meer fre-

kwenties aanwezig zijn.

- Spektrale dichtheid van Rayleigh-golven; bij kerneksplosies kortere perio-

des dan bij aardbevingen.

- Kompleksiteit van het signaal; voor aardbevingen veel komplekser.

Het gebruik van meerdere van deze kriteria naast elkaar kan leiden tot een

aanzienlijke vergroting van de kans dat een eventuele overtreder van een

kernstopverdrag zal worden ontdekt.
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Als de verschillende methodes onderling onafhankelijk zouden zijn en de kans

voor iedere methode is gelijk aan p, dan geldt voor de totale detektiekans P,

gebruik makend van n metodes:

P = i-(l-p)n

Gebruiken we b.v. 5 methodes met ieder een detektiekans p=0,5 dan geldt dus

P=0.97. Daar de verschillende methodes echter niet volledig onderling onaf-

hankelijk zijn zal de totale detektiekans in de praktijk kleiner zijn.

II.3.1.5 Verstoring van het seismies signaal

Voor een eventuele overtreder van een kernstopverdrag staan er een aantal

methodes open om het seismies signaal van een kerneksplosie te beïnvloeden

in een poging de kans op detektie te verkleinen. Als zodanig worden vaak
. C7.412J

genoemd:

1) Een proefeksplosie uitvoeren in de 'schaduw' van een grote aardbeving.

2) Een serie eksplosies uitvoeren waardoor het signaal meer op dat van een

aardbeving zou gaan lijken.

3) Ontkoppeling.

Deze mogelijkheden zouden alleen zin hebben voor kernproeven met een aan-

zienlijke eksplosieve kracht (b.v. > 1 kt) omdat de kleinere proeven m.b.v.

seismiese apparatuur op grote afstand, niet te detekteren zijn.

Het merkwaardige is dat tijdens de onderhandelingen voor een kernstop de

verstoringsmogelijkheden steeds werden benadrukt op een moment dat de pers-

pektieven voor een verdrag gunstig leken. Dat de VS zo sterk aan dit soort

mogelijkheden bleef hechten is des te merkwaardiger omdat, zoals in het onder-

staande zal worden aangetoond, de toepasbaarheid van de genoemde mogelijk-

heden voor 'grote' kernproeven gering is.

ad 1) Een dergelijke techniek heeft alleen zin als op alle seismiese sta-

tions het signaal van de aardbeving en van de kerneksplosie vrijwel

tegelijkertijd arriveren (zeker binnen enkele sekonden). Dit bete-

kent dat lokatie en tijd van beide gebeurtenissen vrijwel identiek

moeten zijn.

Een gelijke lokatie betekent dat de kernproef in een seismies aktief

gebied moet worden uitgevoerd. Men loopt anders het risiko dat er

nooit een aardbeving komt en alle (uiterst kostbare vanwege de ille-

gale opzet) voorbereidingen voor niets zijn getroffen.

Het uitvoeren van proefeksplosies in een seismies aktief gebied is
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echter een bijzonder riskante zaak omdat een kernproef in een derge-

lijk gebied een aardbeving zou kunnen veroorzaken. Verder is het moge-

lijk dat door een aardbeving de proef onuitvoerbaar wordt.

Het laten samenvallen van het tijdstip van de aardbeving en van de

kerneksplosie betekent dat men konstant 'stand by' moet zijn.

Op het moment dat dan in de naburige omgeving een aardbeving plaats

vindt moet de proef worden uitgevoerd. Men moet dus op het moment van

detektie van een seismies signaal kunnen vaststellen of de bron in de

direkte omgeving ligt of ergens anders. Afgezien van het voelen van

de trillingen zelf is dit alleen mogelijk als wordt gekonstateerd dat

oppervlaktegolf en P- en S-golf vrijwel tegelijkertijd binnenkomen.

Daarbij moet men zich er wel van verzekeren dat deze beide golven van

dezelfde bron afkomstig zijn hetgeen in de noodzakelijk korte beslis-

singstijd een vrijwel onmogelijke zaak is. Men zal hierbij waarschijn-

lijk gebruik maken van komputers. De vraag is echter of überhaupt aan

de eerste sekonden van een signaal is te zien (dan moet immers reeds

worden beslist) of ze van dezelfde bron afkomstig zijn. Van een opper-

vlaktegolf is dan immers nog maar een fraktie van één periode binnen.

Daarnaast kan het gebruik van patroonherkenningsprogrannna' s met de

vereiste nauwkeurigheid aanzienlijke problemen opleveren gezien de

noodzakelijk korte rekentijd waarover men beschikt.

Een ander probleem is verder dat de huidige testplaatsen voor onder-

grondse kernproeven in seismies niet-aktieve gebieden liggen. Om bo-

venstaande verstoringsmogelijkheid te kunnen gebruiken zullen dus

nieuwe testplaatsen moeten worden aangelegd. De konstruktiewerkzaam-

heden hiervoor zijn echter zeer goed waarneembaar vanuit satellieten.

ad 2) Als men het geheel op één enkele aardbeving wil laten lijken dienen

de eksplosies vrijwel tegelijkertijd op vrijwel dezelfde plaats te

worden uitgevoerd omdat anders de seismiese stations in verschillen-

de richtingen sterk verschillende signalen zouden opvangen. Dit bete-

kent dat binnen een beperkt gebied een aantal testplaatsen moet wor-

den gekreëerd. De hiervoor benodigde werkzaamheden zijn echter nauwe-

lijks te verbergen voor satellietwaarneming.

Verder kan men de verschillende testplaatsen niet te dicht bij elkaar

kiezen omdat ze elkaar dan zullen beïnvloeden waardoor de hele opzet

kan mislukken. Dit kan ook het geval zijn als de testplaatsen boven

elkaar worden gekozen terwijl daarbij bovendien de kans op krater-
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vorming groter is. Het is dan ten zeerste de vraag of het überhaupt

mogelijk is een serie proefeksplosies op één enkele aardbeving- te

laten lijken. Als de serie proefeksplosies niet meer op één enkele

aardbeving lijkt en er in het seismies signaal verschillende pieken

voorkomen, zal een dergelijk signaal achterdocht wekken bij degenen

die de signalen interpreteren. Nadere analyse door patroonherkenning

en vergelijken van signalen van verschillende stations zullen vervol-

gens de toepasbaarheid van deze signaal-verstoringstechniek sterk be-

perken.

ad 3) Met ontkoppeling wordt bedoeld dat door het toepassen van bepaalde

technieken het seismies signaal van een kerneksplosie sterk wordt

verkleind. Het gevolg hiervan is dat de kans op detektie kleiner

wordt. De meest simpele methode is het kiezen van een geschikte omge-

ving voor de eksplosie. In tufsteen (een poreus vulkanies gesteente),

zoals dat in de Amerikaanse staat Nevada voorkomt, zal een eksplosie

met een bepaalde eksplosieve kracht eenseismies signaal van eenzelfde

grootte veroorzaken als een proefeksplosie met de helft van die eks-

plosieve kracht, maar dan uitgevoerd in graniet. Voor aanslibbings-

gesteenten kan deze verhouding t.o.v. cjraniet oplopen tot een faktor 10.

De graad van ontkoppeling hangt hierbij sterk af van de dikte van de

sliblaag en in hoeverre die laag is verzadigd met water.

Een andere mogelijkheid voor ontkoppeling is het uitvoeren van een

kerneksplosies in een grote onderaardse ruimte. Op deze manier kan

theoreties een ontkoppelingsfaktor van een paar honderd worden bereikt.

D.w.z. dat een aldus uitgevoerde eksplosie van een paar honderd kilo-

ton hetzelfde seismies signaal veroorzaakt als een volledig gekoppelde

eksplosie van 1 kt uitgevoerd in graniet. Op 3 december 1966 werd bij

een testeksplosie in de VS ter grootte van 0.35 kt een ontkoppelings-

faktor van 100 S 200 bereikt.C3D'74J

Het effekt van deze methode is echter sterk afhankelijk van de grootte

van de proefholte. Om een eksplosie van W kt maximaal te ontkoppelen

is een ruimte ter grootte van 32000 x W m2 nodig. ' Voor een

eksplosie van 100 kt betekent dit dat ruwweg 8 miljoen ton materiaal

moet worden verplaatst om een bolvormige ruimte met een straal van

bijna 100 ra te kreêren. Deze ruimte zou dan doeltreffend gestut moe-

ten worden om inzakkingen te voorkomen. Voor ruimtes van een derge-

lijke grootte is dit een uiterst kostbare aangelegenheid.
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Verder loopt men het grote risiko dat grote, op bovenstaande wijze

ontkoppelde proefeksplosies, verzakkingen veroorzaken of aanleiding

geven tot het ontsnappen van radioaktiviteit.

De toepasbaarheid van de genoemde metodes ter beïnvloeding van het seismies

signaal van een 'grote' kerneksplosie teneinde het ontdekken van een even-

tuele overtreding van een kernstoaverdrag te voorkomen, is dus zeer beperkt,

II.3.2 Hiet-seismiese verifikatie

De niet-seismiese verifikatie wordt niet of nauwelijks genoemd in de dis-

kussie m.b.t. een kernstop. De reden hiervan is dat een dergelijke verifi-

katie vaak ligt op het terrein van de geheime informatiewinning en daarmee

al gauw wordt beschouwd als spionage.

Niet-seismiese verifikatie kan worden onderverdeeld in een tweetal katego-

rieën, te weten de traditionele spionage en verifikatie m.b.t. geavanceerde

techniese middelen. Tot de traditionele spionage behoort o.a. informatie

verkregen van overlopers, aktieve spionage, het nauwkeurig uitpluizen van

open informatiebronnen zoals kranten, techniese tijdschriften, radio en t.v.

De techniese middelen zijn gebaseerd op het feit dat voor, tijdens en na

een kerneksplosie een heel skala aan verschijnselen optreedt welke alle in

meerdere of mindere mate m.b.v. techniese hulpmiddelen waarneembaar zijn.

Tussen de traditionele en techniese middelen in ligt nog het afluisteren

van de radiokommunikatie welke met een kernproef gepaard gaat.

Detektie van ondergrondse kernproeven met niet-seismiese techniese middelen

wordt voor het belangrijkste deel uitgevoerd m.b.v. satellieten. Er zijn

twee kategorieën gebeurtenissen die voor satellietwaarneming in aanmerking

komen. De eerste kategorie betreft gebeurtenissen die aan een ondergrondse

kerneksplosie voorafgaan: konstruktie-werkzaamheden bij de eksplosieplaats,

het graven van de testkamers en de daarmee samenhangende instrumentatietun-

nels en de algemene aktiviteit en voorbereidingen op de testplaats. De

tweede groep betreft een serie geofysiese gebeurtenissen welke met een va-

riërende vertraging na de test optreden en welke waarneembaar zouden kunnen

zijn m.b.v. zwart-wit, kleuren of infra-rood fotografie of m.b.v. radar.

II.3.2.1 Observatie van de voorbereidingen voor een kernproef

In de zeventiger jaren zijn in verschillende open bronnen foto's van plaat-

sen voor kernproeven verschenen.'7,444) D e afmetingen van de torens en de

sporen van kabels en kabelnetwerken zijn groot genoeg om in aanmerking te
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komen voor adekwate satellietfotografie. Gaten voor kernproeven worden over

hun gehele lengte gestut door stalen omhullingen met een diameter van 3 me-

ter over de gehele lengte en de ruimte voor de proef ligt soms op een diepte

van meer dan 1500 meter. Dergelijke omhullingen zijn vanuit satellieten heel

goed waarneembaar als ze bij het boorgat worden aangevoerd. Ook observatie

van het aanleggen van wegen naar een nieuwe testplaats ligt binnen de moge-

lijkheden van fotoverkenningssatellieten.

De grondresolutie van de huidige satelliet-fotografie is beter dan 30 cm.

(zie DEEL II, § III.2.1.1). Voorwerpen ter grootte van kleine auto's kunnen

vanaf een hoogte van 130 km duidelijk worden waargenomen.

II.3.2.2 Observatie van de gevolgen van een kernproef

Er bestaat een heel skala aan gevolgen van een ondergrondse kerneksplosie

welke in aanmerking komen voor waarneming vanuit satellieten. Een aantal
. ,. [7,445-448)

voorbeelden:

1) Verzakkingskraters. Met name voor grote eksplosie treden deze vrijwel

altijd op /zowel in harde gesteentes als in tufsteen.

Onderstaand staatje, dat gepubliceerd is in 1964, geeft een overzicht

van het aantal kerneksplosies in de VS. Hierbij moet wel worden opge-

merkt dat de eksplosies op niet al te grote diepte plaats vonden om de

kosten tot een minimum te beperken. '

Omgeving

Alluviaal

Alluviaal

Tufsteen

Tufsteen

gesteente

gesteente

Eksplosieve
kracht

< 20 kt

> 20 kt

< 20 kt

> 20 kt

Verzakt?

ja

41

4

10

3

nee

8

0

8

1

Als dergelijke kraters eenmaal zijn gevormd kunnen ze gedurende langere

tijd worden waargenomen en zijn ze niet te verbergen.

2) Het opwaaien van stofwolk bij het ontstaan van een verzakkingskrater.

Deze wolk kan alleen tijdens het ontstaan van de krater worden waarge-

nomen.
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3) Het ontstaan van een stofwolk t.g.v. dé test zelf. Deze wolk ontstaat

als de schokgolf t.g.v. de eksplosie het aardoppervlak bereikt. De

grootte ervan hangt af van de eksplosieve kracht en de diepte van de

eksplosie. Ook het waarnemen van een dergelijke wolk is tijd-gebonden.

Voor verschillende Amerikaanse proeven is gemeten dat de stofwolken

t.g.v. een kerneksplosie kwik bevatten. Het is niet duidelijk of het ge-

bruikte instrument, een kwik-spektrometer, gevoelig genoeg is om kwik

in de lucht te detekteren dat door een dergelijke wolk omhoog is gebracht

en vervolgens de landsgrens overschrijdt.

4) Veranderingen in de ruwheid van het aardoppervlak. Als de golflengte van

een elektromagnetiese golf groter is dan de gemiddelde grootte van de

deeltjes op het aardoppervlak zal er weinig diffuse reflektie van deze

golven optreden en zal bij radar-observatie het aardoppervlak een zwarte

afbeelding geven op het radarbeeld. Door verschillende golflengtes te

gebruiken kan men de grootte van de deeltjes vaststellen. Als gevolg van

een kerneksplosie zal het aardoppervlak in beweging komen en het is aan-

nemelijk dat hierdoor de ruwheid van het aardoppervlak toeneemt doordat

op verschillende plaatsen breuken en scheuren ontstaan. Op deze breuk-

vlakken zal nu een diffuse reflektie van bepaalde radargolven ontstaan

waardoor het radarbeeld van het gebied bij de betreffende golflengtes

lichter zal worden.

5) De schokgolf van een kerneksplosie doodt vaak gras en andere vaste plan-

ten boven de testplaats. Om planteziektes in een vroeg stadium te ont-

dekken wordt vaak infrarood-fotografie gebruikt waarbij een verandering

van de reflektie t.g.v. een verandering in de waterhuishouding van de

plant wordt bestudeerd. Er is gesuggereerd dat een, door een schokgolf

veroorzaakte verandering in de wortelharen, in de grondwaterkondities

en in de dichtheid van de grond, de reflektie van infrarood-golven zou

kunnen veranderen.

In wetenschappelijke kring bestaat er een verschil van mening over de

toepasbaarheid van deze techniek voor de detektie en identifikatie van

kerneksplosies. Huidige civiele onderzoeksprogramma's naar de toepassing

van infrarood sensoren voor landbouwkundig- en geologies onderzoek vanaf

grote hoogte kunnen de toepasbaarheid van deze techniek verbeteren.

6) Mutaties in de plantengroei. Luchtarcheologie heeft aangetoond dat bouw-

kundige- en landbouwaktiviteiten van duizenden jaren geleden zeer lang-

durige veranderingen in het aardoppervlak en in de groei van vegetatie
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hebben veroorzaakt. Deze veranderingen zijn vanuit de lucht duidelijk

waarneembaar. Veranderingen in de groei van vegetatie kunnen worden ont-

huld door de kleur of de fysieke vorm (meestal beide] van de plant het-

geen waarneembaar zou zijn m.b.v. infrarood detektie. Dergelijke veran-

deringen zijn afhankelijk van veranderingen in drainage, dichtheid van

de grond en van andere grondparameters welke de groei van planten beïn-

vloeden. Het is niet duidelijk of dergelijke effekten ook optreden t.g.v.

ondergrondse kerneksplosies welke een verdichting van het aardoppervlak

zouden kunnen veroorzaken en, zo ja, hoe lang het duurt alvorens de se-

kundaire effekten op de plantengroei vanuit satellieten waarneembaar

zullen zijn.

7) NO;-detektie. Er is een onderzoeksprogramma gestart om een techniek te

testen welke zou kunnen leiden tot een satelliet-sensor voor de detektie

van NO2 d a t tengevolge van een ondergrondse kerneksplosie ontstaat. Men

neemt aan dat de door de test geproduceerde straling voldoende ionisatie

in de atmosfeer zal veroorzaken om NO2 te produceren. Dit zou m.b.v. een

sensor vanuit een satelliet kunnen worden waargenomen.

8) Aantonen radioaktief materiaal. T.g.v. ondergrondse kerneksplosies komt

er toch nog vaak radioaktief materiaal vrij in de atmosfeer. Inspektie

ter plaatse zou dit eenvoudig kunnen aantonen. Daarnaast komt het voor

dat deze radioaktiviteit de landsgrenzen overschrijdt en daar dan wordt

gedetekteerd. Zowel bij eksplosies van de Verenigde Staten als van de

Sovjet Unie is dit na het overeenkomen van de PTBT het geval geweest

waarbij dit verdrag dus feitelijk is overtreden.

Naast seismiese verifikatie bestaat er dus nog een heel skala aan mogelijk-

heden voor niet-seismiese verifikatie van een eventuele overtreding van een

CTB. De betrouwbaarheid van deze niet-seismiese middelen is niet altijd

even groot. In sommige van de genoemde gevallen is het zelfs de vraag of de

beschouwde techniek überhaupt toepasbaar is. Het optreden van verschillende

van de genoemde verschijnselen tegelijkertijd zal echter aanzienlijk bijdra-

gen tot de waarschijnlijkheid dat er een kerneksplosie heeft plaatsgevonden.

Een voordeel van bepaalde vormen van niet-seismiese verifikatie, m.n. van

satellietobservatie van de voorbereidingen van een kernproef, is dat de

verifikatie-kapaciteiten niet of nauwelijks afhankelijk zijn van de eksplo-

sieve kracht van een proefeksplosie omdat de beschouwde verschijnselen niet

of nauwelijks afhankelijk zijn van die eksplosieve kracht.

Vaak wordt niet-seismiese verifikatie gezien als een verlengstuk van seis-

miese verifikatie. Een op basis van seismologiese gegevens als 'verdacht'
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bestempelde gebeurtenis zou vervolgens m.b.v. niet-seismiese middelen aan

een nader onderzoek kunnen worden onderworpen.

Bij proefeksplosies met een lage eksplosieve kracht zijn de niet-seismiese

middelen echter de enige mogelijkheid tot verifikatie.

II.3.3 Verificatiemogelijkheden voor ondergrondse kernproeven

Hen neemt veelal aan dat een kerneksplosie van 1 a 2 kt in graniet een
(7 412]seismies signaal ter grootte van m - 4.0 veroorzaakt. '

Volgens het voorgaande zou een dergelijke test nog juist gedetekteerd kun-

nen worden. Dit zou dan ongeveer de detektiegrens zijn.

Het kriterium van de eerste beweging kan men toepassen op eksplosies die

een faktor 2 of meer boven de detektiegrens liggen, dus boven 2 4 4 kt.

Het m/H kriterium kan worden toegepast op seismiese signalen boven m « 4.75,

overeenkomend met een eksplosieve kracht van 5 a 10 kt. Dergelijke eksplo-

sies kunnen dus zonder veel problemen, als zodanig worden geïdentificeerd.

T.a.v. eksplosies tussen deze identifikatiegrens en de detektiegrens heeft

men geen absolute zekerheid, echter wel een sterk vermoeden. De zekerheid

kan dan worden verkregen door inspektie ter plaatse (dat als principe ook

door de Sovjet Unie is geaksepteerd) of door aanvullende waarnemingen met

niet-seismiese middelen.

Kernproeven groter dan enkele kilotonnen in graniet kunnen dus op basis

van seismiese detektie met een grote waarschijnlijkheid worden gedetekteerd

en geïdentificeerd. Voor kerneksplosies in zachtere gesteentes zal deze

grens een aantal malen hoger liggen. Voor kleinere kerneksplosies zal men

gebruik moeten maken van niet-seismiese middelen ter verifikatie. Deze

middelen zijn in zoverre minder betrouwbaar dat detektie meer van het toe-

val afhangt omdat de beschouwde verschijnselen sterk plaatsgebonden zijn.

Als men echter systematies te werk gaat, hetgeen men ongetwijfeld zal doen,

zijn ook de detektiemogelijkheden van deze niet-seismiese middelen zeker

niet meer te verwaarlozen. En omdat men hierbij let op voor kernproeven

karakteristieke verschijnselen zal voor deze middelen detektie en identi-

fikatie doorgaans samenvallen.

Wat betreft de technieken ter verstoring van het seismies signaal met het

doel de kans op seismiese detektie en identifikatie te verkleinen is de

toepasbaarheid daarvan in het voorgaande al sterk in twijfel getrokken.

Daarnaast brengt de toepassing van dergelijke technieken, met name de vaak

genoemde 'decoupling', een aantal werkzaamheden met zich mee die de kans

op niet-seismiese detektie juist vergroten.
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Saiaenvattend kunnen we stellen dat er hoe dan ook een grens is waaronder

men er niet zeker van kan zijn dat een eventuele overtreding door een ande-

re partij van een algehele kernstop zal worden ontdekt.

Een potentiële overtreder zal echter zekerheid willen hebben dat de over-

treding niet wordt ontdekt. En die zekerheid bestaat evenmin.
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III RISIKO's EN BETEKENIS VAN EEN KERNSTOP

Inleiding

De vraag werpt zich nu op wat de betekenis is van de in hoofdstuk II afge-

leide verxfikatiemogelijkheden.

Het afsluiten van een CTB, zonder dat daarbij 100% zekerheid bestaat dat

een eventuele overtreding door een andere partij zal worden ontdekt, bete-

kent dat er zekere militaire risiko's worden gelopen. Maar is het daarbij

inderdaad zo, zoals de Amerikanen steeds hebben benadrukt, dat deze risi-

ko's van dien aard zijn, dat het afsluiten van een CTB onverantwoord zou

zijn? Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet worden nagegaan wat de be-

tekenis is van deze risiko's als deze worden vergeleken met de betekenis

van een CTB vanuit het oogpunt van wapenbeheersing en ontwapening„

In het onderstaande zal worden getracht op deze vragen een antwoord te ge-

ven. Allereerst zal worden besproken wat vanuit militair oogpunt de moti-

vatie is tot het uitvoeren van kernproeven en of deze motieven het uitvoe-

ren van kernproeven inderdaad onvermijdelijk maken.

In een volgende paragraaf zal worden ingegaan pp de mogelijke aard van een

klandestien testprogramma, dit tegen de achtergrond van de mogelijkheden

tot verifikatie en de mogelijke militaire voordelen die daaruit zouden kun-

nen voortvloeien.

De laatste paragraaf behandelt de betekenis van de overeengekomen en even-

tueel nog af te sluiten verdragen als men deze vergelijkt met de risiko's

die deze met zich meebrengen.

III.1 Motieven voor het uitvoeren van kernproeven

Alvorens militairen een bepaald wapensysteem zullen installeren zal men ze-

kerheid willen hebben of het systeem op de gewenste wijze funktioneert.

Daartoe worden bepaalde testprogramma's doorlopen. Voor systemen, uitgerust

met kernwapens, betekent dit soms dat soms het kernwapen zelf tot ontplof-

fing wordt gebracht.

Deze kernproeven kunnen als volgt worden onderverdeeld in een viertal kate-

gorieen:t7'417 e-v->

U Betrouwbaarheidstests. Incidentele tests om het vertrouwen in reeds opge-

slagen wapens te behouden. Omdat materialen verouderen en er niet gesig-

naleerde wijzigingen kunnen optreden in het produktieproces, staan de

militaire autoriteiten er op dat de kernwapens op gezette tijden op hun

werking worden beproefd. Echter, een kernbom bestaat uit een aantal af-
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zonderlijke delen die ieder afzonderlijk kunnen worden getest. Bepaalde

chemiese facetten kunnen op konventionele chemiese wijze worden beproefd;

bom-ontwerp,gebruikt materiaal en produktietechnieken kunnen worden ge-

standariseerd. Dat de bon eksplodeert op het moment dat de kritiese massa

wordt overschreden is onderhand duidelijk genoeg; daarvoor hoeft men

geen kernproef uit te voeren.

En, al zou het vertrouwen in de werking van de bommen afnemen, dan zal

dit eerder de houding beïnvloeden van degenen die een first-use optie

open willen houden dan van degenen die ze uitsluitend willen gebruiken

als middel om een potentiële aanvaller af te schrikken. De afschrikking

van de wapens zal nauwelijks worden aangetast en vanuit dit oogpunt zou

er dan ook weinig bezwaar kunnen bestaan tegen een algehele kernstop.

2) Effekt tests: hierbij wordt onderzocht wat het effekt is van een kerneks-

plosie op materialen, konstrukties, elektroniese circuits etc. van aan-

vals- en verdedigingssystemen. Met name voor de ontwikkeling van de ABM

(Anti-Ballistic Missile)zijn dergelijke tests van belang geweest. Het

argument voor deze tests is echter sterk ondergraven door een gebrek

aan vertrouwen in de militaire bruikbaarheid van de ABM en door een

sterke beperking van het aantal toegestane ABM's middels de SALT-I

akkoorden (Strategie Arms Limitation Talks).

3) Bewijs tests: tests van nieuw ontworpen wapens op basis van bestaande

principes. Deze nieuwe ontwerpen betreffen b.v. de afmetingen, het ge-

wicht, de vorm e t c Deze nieuwe ontwerpen worden dan getest om te veri-

fiëren of het model inderdaad de bedoelde uitwerking heeft. Zonder be-

wijstests zouden nieuwe wapensystemen rond bestaande bom-ontwerpen moe-

ten worden gebouwd. Dit is in overeenstemming met de filosofie achter

de CTB. Maar ook vanuit militair oogpunt is er geen noodzaak voor nieuwe

ontwerpen. De huidige diversiteit is al zo groot dat er weinig reden is

die diversiteit verder te vergroten. Zowel de VS als de USSR hebben in

de loop der tijd een geweldig arsenaal aan bom-ontwerpen opgebouwd zodat

voor ieder specifiek militair doel een passend, hoewel misschien niet

optimaal, ontwerp beschikbaar is.

4) R & D tests (Research and Development): dit betreft tests om geheel

nieuwe principes in bomontwerpen te onderzoeken. Dergelijke tests zouden

b.v. nodig zijn om b.v. een met laser ontstoken, zuivere fusiebom te

ontwikkelen of een belangrijke verhoging in de verhouding tussen de eks-

plosieve kracht en het gewicht van kleine wapens te bewerkstelligen.

Voor grote wapens neemt men aan dat de bestaande verhouding nauwelijks

meer t« verhogen i s . l 7 ' 4 1 9 )
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Er wordt op grote schaal onderzoek en ontwikkeling gedaan in de veron-

derstelling dat een belangrijke doorbraak om de volgende wetenschappe-

lijke hoek kan liggen. Het is natuurlijk onmogelijk te bewijzen dat er

niet iets belangrijks zal worden uitgevonden. Maar de waarschijnlijkheid

daarvoor neemt wel af als de tijd verstrijkt en nergens spektakulaire

nieuwe principes uit de onderzoeksprogramma's komen. De laatste tien -

vijftien jaar is er nauwelijks kennis toegevoegd aan de basisprincipes

voor het gebruik van atoomkracht voor wapens. Het principe van de on-

langs in opspraak zijnde neutronenbom was b.v. al in het midden der 50

jaren bekend.

Samenvattend kunnen we stellen dat er heel wat is aan te voeren tegen de

motieven voor het uitvoeren van kernproeven en dat de noodzaak voor kern-

proeven, ook militair gezien, zeker geen onomstotelijk vaststaand gegeven

is.

III.2 Risiko's van klandestien testen

Een belangrijke overweging bij het tot stand komen van een CTB is of de an-

dere partij, zonder ontdekt te worden, een klandestien testprogramma zou

kunnen uitvoeren waarbij de hieruit voortvloeiende ontwikkelingen de mili-

taire veiligheid van de eigen partij belangrijk in gevaar zouden kunnen

brengen. Dat een partij een verdrag in alle openheid zou breken is onwaar-

schijnlijk omdat men al de moeite voor het tot stand komen van het verdrag

voor niets zou hebben genomen en men bovendien de internationale publieke

opinie tegen zich gekeerd zou zien. Verder kan de tegenpartij het breken

van het verdrag gebruiken als een rechtvaardiging zelf ook het verdrag te

breken. Een eventueel nieuwe ontwikkeling zal daarop spoedig teniet worden

gedaan. Het gevolg van dit geheel is dat het militair machtsevenwicht blijft

gehandhaafd, zij het op een iets hoger nivo, terwijl de partij, die het

eerst het verdrag heeft gebroken, een zware nederlaag in de publieke opinie

heeft geleden, waar ook de beide supermachten zeer zeker gevoelig voor zijn.

Om deze reden zal een overtreder een grote mate van zekerheid willen hebben

dat een eventueel klandestien testprogramma niet zal worden ontdekt.

Hoe zou een klandestien testprogramma er dan uit kunnen zien?

Wilt men met een aanzienlijke zekerheid seismiese detektie en identifikatie

vermijden, dan blijven er slechts twee mogelijkheden over:

1) Tests met een eksplosieve kracht kleiner dan een kiloton.

2) Tests met een iets grotere eksplosieve kracht welke (gedeeltelijk) worden

ontkoppeld.
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Als mogelijkheid wordt ook nog wel genoemd een incidentele test - één of

twee keer per jaar - in het 20-80 kt gebied in de 'schaduw' van een aard-

beving. * In het voorgaande is deze techniek, echter al sterk in

twijfel getrokken. En ook al zou dit mogelijk zijn dan nog blijft het prin-

cipe van het onderstaande betoog onverminderd van kracht.

Hil men seismiese detektie voorkomen dan blijven er volgens bovenstaande

twee mogelijkheden nog slechts klandestiene kernproeven over met een eks-

plosieve kracht kleiner dan enkele kilotonnen.

Er zijn echter ook nog de niet-seismiese middelen ter verifikatie.

De kapaciteiten hiervan zijn zodanig dat een potentiële overtreder ook

t.a.v. de volgens het bovenstaande nog mogelijke tests, een niet te verwaar-

lozen risiko loopt toch te worden ontdekt. Dit betekent dat klemdestien tes-

ten alleen zin heeft als daaruit belangrijke militaire voordelen voortvloei-

en. Welke zouden de militaire voordelen kunnen zijn?

Om in ieder geval een redelijke kans te houden niet t« worden ontdekt moet

men zich i.v.m. seismiese verifikatie beperken tot proeven onder enkele kt.

Dit zou betekenen dat betrouwbaarheidtests en effekttests voor kleine wa-

pens mogelijk zouden zijn evenals kleine R * D-tests en bewijstests.

Aan kernwapens kunnen een drietal funkties worden toegekend, te weten een

aanvallende, een verdedigende en een afschrikkend* funktie. De mogelijk te

behalen voordelen zullen aan de hand van deze drie funkties worden geschetst.

Aanval: in het konsept van de totale kernoorlog kan geen verder voordeel

meer worden behaald uit verdere kernproeven. De bestaande overkill garan-

deert reeds een totale vernietiging van beide partijen. Er bestaan ook kon-

septen voor een beperkte kernoorlog welke juist met kleinere kernwapens

zou moeten worden uitgevochten.

Ten eerste is het ten zeerste de vraag of dit konsept überhaupt realisties

is. Het is onwaarschijnlijk dat op een gegeven moment de ene partij zich

bij een nederlaag zal neerleggen terwijl hij nog voldoende zwaardere 'pijlen

op z'n boog' heeft.

Ten tweede is het niet te verwachten dat in een beperkte kernoorlog klande-

stien testen voordelen in aanvallende zin oplevert. De beide supermachten

hebben ook in het 'laag-eksplosief' gebied een grote diversiteit aan kern-

koppen en eventueel uit klandestiene testen verkregen marginale voordelen

zullen op het slagveld ongetwijfeld teniet worden gedaan door een geschikte

keuze van da eigen, reeds bestaande middelen.

Verdediging: d« mogelijkheden om kernwapens te gebruiken in een verdediging

tegen «en aanval van met kernkoppen uitgeruste vijandelijke raketten zijn



- 73 -

beperkt. Wil een dergelijke verdediging effektief zijn dan zal het overgro-

te deel van de vijandelijke raketten moeten kunnen worden uitgeschakeld.

Dit betekent, uitgaande van enkele missers, dat het aantal verdedigingsra-

, ketten minstens even groot moet zijn als het aantal aanvalsraketten van de

tegenpartij. Dat is op dit moment in geen enkel opzicht het geval. Beide

'supermachten beschikken over één systeem met 100 van dergelijke ABM's. Bij

verdrag is overeengekomen (SALT 1) dat dit niet verder mag worden uitgebreid.

Wildeen tegenstander een door ABM's verdedigd gebied koste wat kost vernie-

tigen, dan kan dit niet worden voorkomen. Huidige ontwikkelingen, MRV en

MIRV (raketten met meervoudige, al dan niet onafhankelijk richtbare, kern-

koppen) zullen de effektiviteit van ABM systemen nog verder aantasten.

Zo de effektiviteit van ABM-systemen al kan worden verbeterd dan zal dit

liggen op het gebied van het doelzoeken (radar) en doelgeleiding en niet op

het gebied van de verbetering van de kernlading.

Afschrikking: het afschrikkingseffekt van kernwapens bestaat daarin dat men

weet welke afschuwelijke gevolgen de wapens van de tegenstander teweeg kun-

nen brengen. Klandestien testen kan het afschrikkingseffekt dus niet verho-

gen omdat daarvoor juist openheid nodig is.

Samenvattend kunnen we stellen dat niet verwacht kan worden dat klandestien

testen belangrijke militaire voordelen zal opleveren.

Plaatsen we dit tegen de achtergrond dat een (kleine) klandestiene test

toch kan worden ontdekt dan bestaat er weinig reden om aan te nemen dat een

kernstopverdrag zal worden overtreden.

III.3 Betekenis van een kernstop

III.3.1 Betekenis van TTBT en PNET

Hoewel de verdragen een bilateraal karakter dragen heeft Engeland verklaard

zich aan de voorzieningen van de verdragen te zullen houden. China en Frank-

rijk wezen de TTBT af, hetgeen te verwachten was daar zij niet eens het ge-

deeltelijk verbod op kernproeven hebben onderschreven. De meerderheid van

de overige landen nam een uiterst sceptiese houding aan.111»414D

Ongetwijfeld zitten er een aantal positieve aspekten aan het verdrag. De

ontwikkeling van nieuwe kernkoppen met een grote eksplosieve kracht wordt

sterk bemoeilijkt. Beëindiging van tests in het megatongebied zal de milieu-

aantasting t.g.v. kernproeven verminderen. De risiko's van het ontstaan en

ontsnappen van radioaktief materiaal en van het genereren van kunstmatige

aardbevingen of vloedgolven, zullen kleiner worden.
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Belangrijker is echter de bereikte overeenstemming ter verifikatie yan de

verdragen. Voor het eerst zullen de partijen informatie uitwisselen over

belangrijke gegevens m.b.t. kernproeven. De VS heeft voor het eerst toe-

gestemd t.a.v. een belangrijk facet m.b.t. verifikatie van een wapenbeheer-

singsverdrag, n.l. te willen handelen op basis van goed vertrouwen. Dit be-

treft de uitwisseling van kalibratiegegevens van de testplaatsen zonder

welke een juiste verifikatie niet mogelijk is. De Sovjet Unie heeft voor

het eerst een verdrag ondertekend (PNET) waarbij waarnemers moeten worden

toegelaten om de naleving van het verdrag te verifiëren. Dit soort prece-

denten kan een stimulerende werking hebben op andere verdragen m.b.t. wa-

penbeheersing en ontwapening.

Dit alles doet niets af aan het feit dat de invloed van de verdragen op

het afremmen van de kernwapenwedloop miniem, zo niet gelijk nul is.

Men kan stellen dat een beperkt verdrag beter is dan geen verdrag. Dit is

echter alleen waar als het verdrag een zekere afremming betekent van de

ontwikkeling en van het gebruik van wapens.

De drempel van het in 1974 overeengekomen verdrag is echter zo hoog dat het

wapenbeheersingseffekt volledig wegvalt. Het verdrag zou zelfs kunnen wor-

den gezien als de legitimering van een bepaalde kategorie kleinere tests.

De hoogte van de gestelde drempel komt volgens de meeste wetenschappers

volstrekt niet overeen met de kapaciteiten van de bestaande verifikatieme-

todes. Sommigen vinden dat een drempel van 15 kt eerder in de buurt zou ko-

men, anderen schatten dat de detektie/identifikatie drempel in hard gesteen-

te op het Noordelijk Halfrond in de buurt van 2 a 3 kt ligt.

Deze getallen roepen twijfels op omtrent de werkelijke bereidheid van (één

van) beide grootmachten om tot een aanzienlijke beperking van kernproeven

te komen hoewel beide partijen deze bereidheid meerdere malen hebben ben.

drukt.

III.3.2 Betekenis van een CTB

De presidenten van de VS en de USSR, Carter en Brezjnev, hebben beide in

1978 meerdere malen verklaard dat er nu eindelijk maar eens een CTB moet

komen. Een dergelijke wederzijdse bereidheid is echter al vaker uitgespro-

ken waarbij er toch steeds weer een onoverkomenlijk obstakel bleek op te

doemen. Beschouwingen over of het er nu echt van zal komen zullen daarom

spekulatief zijn en hier buiten beschouwing blijven.

Zoals in paragraaf III.2 is betoogd zou er voor de beide grootmachten wei-

nig reden kunnen bestaan verder kernproeven uit te voeren. Dat betekent

dan ook dat het direkte effekt van een CTB op het afremmen van de nukleaire
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wapenwedloop tussen de VS en de USSR miniem zal zijn. Wel zal een alge-

hele adhesie aan een CTB de verdere verspreiding van kernwapens kunnen

voorkomen.

Het overeenkomen van een CTB zou daarnaast een aantal indirekte gevolgen

kunnen hebben die wel een remmende werking op de kernwapenwedloop kunnen

hebben. Een CTB zou betekenen dat de beide supermachten voor het eerst een

bepaald aspekt van de technologiese wapenwedloop volledig opgeven. Dit, te-

samen met het eventueel uitbreiden van de bij vorige verdragen overeengeko-

men voorzieningen ter verifikatie, zou een klimaat kunnen scheppen waarin

meer mogelijk is.

En het is uiterst belangrijk dat de beide supermachten er op korte termijn

blijk van geven meer te willen. V'ant veel landen zien juist de onmacht van

de VS en de USSR om tot belangrijke redukties van wapensystemen te komen,

een aanleiding zelf ook naar een eigen kernwapenarsenaal te streven of be-

staande arsenalen verder uit te breiden. Dit geldt voor een aantal Derde

Wereld-landen maar ook voor de kernmachten Frankrijk en China die tegen een

kernstop zijn omdat daarmee de geweldige voorsprong van de VS en de Sovjet

Unie een wettelijke basis wordt verschaft. En hoe verder de wereld is vol-

gestopt met kernwapens, des te moeilijker zal het zijn te voorkomen dat de-

ze wapens worden gebruikt en te bewerkstelligen dat de wapenarsenalen wor-

den gereduceerd.

Omdat een CTB een proces in werking kan zetten waarbij tot op zekere hoogte

wordt voorkomen dat dit probleem nog groter wordt dan het al is en verder

de militaire risiko's van het afsluiten van een CTB gering zijn, valt er dan

ook alles voor te zeggen dat de VS en de Sovjet Unie van zoveel mogelijk zij-

den onder druk worden gezet om op korte termijn een volledige kernstop af te

sluiten.
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INLEIDING

Sedert het eind van de vijfitige* jaxwn ** «en in staat satellieten

In een baan on de aarde te brengen. Sedertdien worden satellieten voor

talrijke doeleinden gebruikt, b.v. kommunikatie, meteorologie en

(foto)verkenning.

De verkenningssatellieten zijn hier onderwerp van studie. Veel van

deze verkenningssatellieten beschrijven een baan om de aarde op een

hoogte van ongeveer 150 km en maken vanaf die hoogte 'm.b.v, talrijke

sensoren opnames van het aardoppervlak. De diversiteit, de gevoelig-

heid en de resolutie van deze sensoren is nu zodanig dat net een grote

gedetailleerdheid onder alle omstandigheden (overdag, 's nachts, be»

wolking) objekten op het aardoppervlak kunnen waargenomen worden.

Aanvankelijk werden deze satellieten gebruikt on informatie te ver-

krijgen over de militaire sterkte van de tegenstander; spionage vanaf

grote hoogte. Deze spionage zou een belangrijke stimulans voor de

wapenwedloop hebben kunnen wegnemen, n,l, het niet op de hoogte zijn

van de militaire kracht van de tegenstander. Vanuit militair veilig-

heidsdenken leidt een dergelijke onwetendheid automaties tot het over-

schatten van de kracht van de tegenpartij (worst-case) waarop de eigen

wapenprogramma's dan worden afgestemd. T.o.v, een situatie waarbij

men wel op de hoogte is van eikaars militaire sterkte leidt dit tot

een versnelling van de wapenwedloop. Satellietverkenning zou dan een

bijdrage kunnen leveren aan de beperking van de wapenwedloop.

In de loop der tijd is satellietverkenning als spionagemiddel gelega-

liseerd. Zij wordt nu gebruikt om te verifiëren of overeengekomen be-

perkingen t.a.v. de bewapening wel worden nageleefd. Bij het overeen-

komen van dergelijke beperkingen wil men er veelal van verzekerd zijn

dat een andere partij de verdragen niet kan overtreden zonder dat

dit ontdekt wordt. Verifikatie vormt aldus een belangrijke voorwaarde

voor het tot stand komen van ontwapening*- en wapenbeheersingsmaat-

regelen en voor deze verifikatie is satellietverkenning vaak bij uit-

stek geschikt.

Hoofdstuk I gaat in op de historiese ontwikkeling van (interkontinen-

tale) raketten. Sr zijn een tweetal redenen waarom deze ontwikkeling

binnen het kader van deze studie wordt behandeld. Ten eerste waren deze

raketten nodig om satellieten in een baan om de aarde te kunnen brengen.

Ten tweede werd al in de ontwikkelingsfase duidelijk dat deze raketten

een essentieel onderdeel van de militaire wapenopbouw zouden gaan vormen.
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Voor het verkrijgen van informatie Qveic de vorderingen van de tegen-

stander m.b.t. dergelijke raketten werden satellieten bij uitstek

geschikt geacht. Dit omdat de satellieten bij de toenmalige stand

der techniek voor onkvrestbaar werden gehouden en omdat verder de

te observeren raketten door hun afmetingen vanaf satelliethoogte

duidelijk waarneembaar zouden zijn. De raketontwikkeling heeft daar-

mee de ontwikkeling van satellieten belangrijk gestimuleerd.

Hoofdstuk II gaat in op de historiese ontwikkeling van de satellieten

zelf.

Hoofdstuk III behandelt de wetenschappelijk-technologiese aspekten van

satellietverkenning. Hat is wel en wat is niét mogelijk, waar zitten

de bottle-necks? Behandeld worden de betekenis van de vorm en de

hoogte van de satellietbaan; er wordt ingegaan op de mogelijkheden van

de verschillende soorten gebruikte sensoren en technieken en op het

terugsturen van de verkregen informatie naar interpretatie-centra

op aarde. In een laatste paragraaf zullen de techniese mogelijkheden

van satellietverkenning nog worden samengevat.

Hoofdstuk IV geeft een aantal gevallen waar de rol van satellietver-

kenning op wapenbeheersingsmaatregelen duidelijk aanwijsbaar is.
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DE ONTWIKKELING VAN INTERKONTINENTALE RAKETTEN

De eerste programma's

Het Duitse V-l en V-2 programma tijdens WO-II had aangetoond dat het ge-

bruik van raketten voor het overbrengen van bomen over grote afstanden

mogelijk was.

Er waren echter op dat monent nog grote problemen m.b.t. de nauwkeurigheid

van dergelijke projektielen. De V-2 miste haar doel vaak met 8 km na een

afstand van 'slechts' 210 km te hebben afgelegd. Zelfs als men de stuw-

kracht met een faktor 7 zou weten te vergroten om interkontinentale af-

standen van zo'n 9000 km te kunnen overbruggen en men er verder in zou

slagen de nauwkeurigheid van de raketten net een faktor 10 te vergroten,
(31 11)

zou de raket haar doel toch nog op zo'n 30 km kunnen missen. '

In de Verenigde Staten besloot men dan ook voorlopig een grotere priori-

teit te geven aan de opbouw van een vloot strategiese bommenwerpers welke

de bonnen binnen een paar honderd meter van het doel konden laten neerko-

men en dan naar de basis zouden kunnen terugkeren voor een volgende missie.

De raket daarentegen zou slechts één keer te gebruiken zijn.

Vanuit militair oogpunt bood de interkontinentale raket echter een aantal

zeer interessante mogelijkheden. Daarom werden er, ondanks de grote pro-

blemen m.b.t. nauwkeurigheid en afstand, toch een aantal onderzoeksprogram-

ma's gestart.

In 1951 startte General Dynamics, in opdracht van de Amerikaanse luchtmacht

(USAF - United States Air Force), een onderzoek naar een interkontinentale

ballistiese raket (ICBM - Inter Continental Ballistic Missile) welke later

bekend zou worden als de Atlas. ( 3 1 > 1 4 ]

Kort nadat de Amerikaanse kommissie voor kernenergie (AEC » Atomic Energy

Commission) op 1 november 1952 het eerste thermonukleaire eksplosief tot

ontploffing had gebracht, riep de USAF een speciaal panel van haar advies-

raad bijeen om te overwegen of het Atlas-programma versneld zou moeten wor-

den. Door de grote eksplosieve kracht van de waterstofbom hoefde men nu

minder hoge eisen te stellen aan de nauwkeurigheid van de ICBM. Het panel

adviseerde negatief vanwege de grote problemen die nog onopgelost waren.

Er was nog steeds het probleem van de afstand die de ICBM kon over-

bruggen en verder stelden de afmetingen en het gewicht van de waterstof-

bom ekstra eisen aan de stuwkracht van de raket.
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De waterstofbom werd door de AEC verder ontwikkeld en tegen de zomer van

1953 wezen de eksperimenten er op dat de afmetingen en het gewicht van de

H-bom drasties zouden kunnen worden verlaagd waardoor ook een sterke ver-

kleining van de ICBM mogelijk zou zijn.

Het Pentagon vormde een panel van vooraanstaande wetenschappers om de im-

plikaties van deze doorbraak voor de ICBM te onderzoeken. De groep kwam

voor het eerst op 9 november 1953 bijeen en drie maand later bracht zij een

1top-geheim' rapport uit dat aandrong op een zo groot mogelijke inspanning

!' 7 4 ) Dit
(33,109)

voor het ontwerpen en in werking stellen van ICBM's. ' Dit advies werd

spoedig daarna door de Eisenhower regering overgenomen.

Eind 1953 werd in de VS algemeen aangenomen dat men m.b.t. strategiese

kernbewapeningr met name de middelen ter overbrenging i.e. strategiese

bommenwerpers, ver voor lag op de Sovjet Unie. De VS kon zich daarom ver-

veroorloven op 12 januari 1954, bij monde van 'Secretary of State' John

Foster Dulles, de doktrine van de 'massale vergelding' ('massive retallia-

tion') af te kondigen. ' Deze doktrine hield in dat elke offensieve

daad van de Sovjet Unie zou worden vergolden met de inzet van het volledige

nukleaire arsenaal van de Verenigde Staten.

Het op topsnelheid uitvoeren van het Atlas-programma moest er voor zorgen

dat de basisvoorwaarde voor deze doktrine, de Amerikaanse voorsprong, ge-

handhaafd zou blijven. De tijd begon echter te dringen omdat men op grond

van spionagegevens schatte dat de Sovjet Unie in 1955 haar eerste midden-

lange afstands raket zou testen (IRBM = Intermediate Range Ballistic

Missile). In 1956 zou dan een eerste iCBM-test kunnen volgen.(31'151

De VS bouwde daarop in hoog tempo een groot radarstation met een bereik

van 1600 km in het Turkse dorpje Diyarbakir, vlak bij de Zwarte Zee.

Vanaf midden 1955 volgde deze radar Russiese raket-lanceringen vanaf de

basis Kapuatin Yar, ten noordwesten van de Kaspiese Zee.

Op basis van de radargegevens konkludeerde men dat het zeer wal mogelijk

was dat de Russen één of twee jaar voor de Amerikanen over een operatio-

nele ICBM zouden kunnen beschikken. Dit zou dan betekenen dat de doktrine

van de massale vergelding op de tocht zou komen te staan.

Ondertussen was er in de VS aanzienlijke vooruitgang geboekt in de ontwik-

keling van de IRBM. Deze zou de Russen misschien "in bedwang kunnen houden"
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tot de Atlas en de Titan (een meer geavanceerde versie van de Atlas) opera-

tioneel zouden zijn. Daarom werd op 15 november 1955, op aanbeveling van de

nationale veiligheidsraad, evenveel prioriteit toegekend aan de IRBM (de

Thor en de Jupiter) als aan de ICBM.C31'17)

Na een tweetal mislukkingen lanceerde de VS op 31 mei 1957 haar eerste

IRBM, een Jupiter, welke een afstand van 2400 km aflegde. Op basis van ra-

dargegevens uit Turkije wist men echter dat de Russen inmiddels al waren

begonnen net het testen van een prototype van een ICBH. Op 26 augustus kon-

digde de Sovjet Unie aan dat ze met sukses de eerste ICBM had gelanceerd.

De officiële reaktie van de VS werd op 27 augustus verwoord door John Fos-

ter Dulles toen hij zei dat het militaire machtsevenwicht tussen Oost en

West voorlopig niet door deze of enig andere raketontwikkeling zou worden

verstoord.(31'21)

Op 4 oktober 1957 kondigde de Sovjet Unie aan dat het met sukses de eerste,

door de mens gefabriceerde satelliet, in een baan om de aarde had gebracht.

Sputnik I was gelanceerd met een grote ballistiese raket. De satelliet, die

83 kg woog en wetenschappelijke instrumenten aan boord had, cirkelde iedere

96.2 minuten om de aarde op een hoogte, variërend tussen 230 en 950 km.

Het feit dat de Bussen in staat waren gebleken een satelliet in een baan om

de aarde te brengen was voor de Amerikanen het bewijs dat zij zeer ver wa-

ren met de geleiding van ballistiese raketten en dat zij in staat zouden

zijn doelen in de VS met een grote nauwkeurigheid te treffen.

De veiligheid van de VS zou hierdoor sterk in gevaar gebracht zijn en aller-

lei groeperingen riepen dan ook om een drastiese verhoging van de defensie-

uitgaven.

Het het oog op haar militaire veiligheid vroeg de VS op 8 oktober 1957 aan

de Algeaene Vergadering van de VN om het principe te aanvaarden dat "ruim-

te-raketten" onder internationale kontrole zouden worden geplaatst en dat

ze uitsluitend zouden worden gebruikt voor wetenschappelijke en vreedzame

doeleinden.'31'25)

Eind maart 1958 reageerde het Sovjet Ministerie van Buitenlandse Zaken op

dit voorstel. De Sovjet Unie stond erop dat, naast een verbod van raketten

voor militaire doeleinden, ook de buitenlandse bases in Europa, het Midden

Oosten en Noord-Afrika opgeheven moesten worden.131'34' De Sovjets wilden

hun optie op ««n kernwapenaauval op de VS dus slechts opgeven als de Ameri-

kanen hetzelfde zouden doen m.b.t. de Sovjet Unie. Vanuit militair machts-
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evenwicht een logiese eis. De Amerikanen weigerden echter.

Op 9 oktober 1957 probeerde president Eisenhower het Amerikaanse volk ge-

rust te stellen m.b.t. de vorderingen van de Russen. Hij zei dat zijn vrees

voor de nationale veiligheid van de VS "not by one iota" was vergroot.

Wel was hij enigszins verontrust over het feit dat het ballistiese raket-

ten programma van de VS "not further ahead" was. M.n. het gewicht van
[14 251

83 kg van Sputnik "has astonished our scientists". '

In de VS dacht men toendertijd, in het kader van het Internationaal Geofy-

sies Jaar, aan een grootte-orde van enkele tientallen pond. Toen de VS op

31 januari 1958 haar eerste satelliet (Explorer I) in een baan om de aarde

bracht woog deze slechts 14 kg. Ondertussen had de Sovjet Unie op 3 novem-

ber 1957 al de Sputnik II gelanceerd die 510 kg woog.

Op 21 oktober 1957 onthulde het weekblad Aviation Week het bestaan van het

radarstation in Turkije. Volgens het verhaal werd het Russiese testprogram-

ma gekenmerkt door "a significant shift from the irregular pattern of expe-

rimental test firings to a regular five-per-month pattern ( ) during

1956" ( 3 4' 2 7 ) Dit gaf duidelijk aan dat het Sovjet IRBM programma van het

ontwikkelingsstadium was overgegaan naar de produktiefase. Verder waren er

in de loop van 1957 minstens acht tests van ICBM's. Vanwege het onregelma-

tige patroon van deze tests zou het programma echter nog in het ontwikke-

lingsstadium verkeren.

In het zelfde nummer van het blad stond ook een redaktioneel stuk waarin

de hoofd-redakteur, Robert B. Hotz de Eisenhower regering sterk bekriti-

seerde in het beperken van de defensie uitgaven voor het verkrijgen van een
[35]

sluitende begroting. Hotz stelde verder dat het bestaan van het Turkse

radarstation de Russen welbekend was en dat Aviation Week al meer dan een

jaar van het bestaan op de hoogte was geweest. De onthulling van de Turkse

radar haalde de krantekoppen over de hele wereld.

De 'missile gap'

Het Pentagon organiseerde daarop een voorlichtingsbijeenkomst voor het

Kongres. Na afloop van deze zeven uur durende bijeenkomst zei senator

Johnson tegen de pers: "Russia is ahead of us ( ). The US is lagging in

both the satellite and the missile programs". Johnson zei verder dat de

Sovjet Unie "has handed both a technological and propaganda defeat" en dat
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"a feeble denial of the facts of life" de situatie niet zou verbeteren.

Johnson waarschuwde tegen "panic over our lagging program". '

Deze, naar later zal blijken vermeende achterstand van de VS staat be-

kend onder de naam raketten-kloof ('missile-gap'). '

Op 17 december 1957 lukte eindelijk de eerste lancering van een Atlas

ICBMo Dit sukses werd echter overschaduwd door het rapport van een speci-

ale kommissie welke een beschouwing moest wijden aan de opkomende 'raket-

tenkloof' en haar konsekwenties. De kommissie stond onder leiding van

H. Rowan Gaither, voorzitter van de Ford-foundation. Ondanks de klassifi-

katie 'geheim' van het rapport, begon er toch iets van de konklusies uit

te lekken naar de pers. Volgens daaropvolgende kranteverhalen waarschuwde

het Gaither—rapport dat tegen 1960 de bases van de SAC (Strategie Air

Command) over de hele wereld binnen enkele minuten zouden kunnen worden

vernietigd door een met raketten uitgevoerde verrassingsaanval van de
f o/j o p "\

Sovjet Unieo ' Het rapport zou erop aandringen dat de bommenwerpers

over een groot aantal bases zouden worden verspreid. Wrder, aldus de

kranteberichten, zou worden aangedrongen op een belangrijke verhoging van

de defensie-uitgaven.

Het Britse 'New Statesman' van 4 januari 1958 meldde dat "The Gaither re-

port has revealed that, irrespective of any efforts which America may now

make, the Soviet preponderance in advanced weapons has reached such an

absolute state that America's national survival will depend, until 1961
[31 293

at least, on Russian benevolence". '

De inhoud van deze kranteberichten had echter weinig te doen met de reali-

teit van dat moment. Ten eerste beruste een schatting van de Sovjet-sterkte

in 1958 uitsluitend op spekulaties aangezien het Russiese ICBM-programma

nog in het test-stadium verkeerde; ten tweede had de VS op dat moment al

de beschikking over 1500 strategiese B-47 bommenwerpers en tevens over

een paar honderd lange afstands-bommenwerpers van het type B-52.

Dit soort berichten schiepen echter wel een klimaat waarin voorstanders

van een sterke verhoging van de defensie-inspanningen gemakkelijk gehoor

zouden vinden.

Eën van de Amerikaanse middelen voor het inwinnen van informatie over de

Russiese wapen-technologie bestond sedert juni 1956 uit het uitvoeren van

1 top-geheime' spionage-vluchten met een speciaal daartoe ontworpen vlieg-
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tuig, deü-2. t 1 4' 1 8 3 )

Midden 1957 leverde een U-2 vlucht vanuit Pakistan foto's op van een nieu-

we test-plaats voor ICBM's bij Tyuratam, ten oosten van het Aral Meer. De

U-2 foto's gaven verder geen enkel bewijs van een grootschalig gebruik van

nieuwe straalbomnenwerpersj ' ' enkele jaren daarvoor hadden de Russen

getoond daarover te beschikken. De foto's toonden wel aan dat de Sovjet

Unie in hoog tempo haar radar-netwerk voor luchtverdediging uitbreidde

evenals het aantal onderscheppingsvliegtuigen en luchtverdedigingsraketten.

De U-2 foto's waren voor de CIA aanleiding haar vroegere schattingen van de

Russiese bommenwerpersterkte sterk te verlagen. In een getuigenverklaring

voor het Kongres onthulde zij echter niet waarop deze nieuwe schattingen

waren gebaseerd waarop enkele kritici uit het Kongres veronderstelden dat

het een poging was om het regeringsbeleid van het beperken van de defensie-

uitgaven te steunen.

Voor sommigen was het ontbreken van bewijs over een grootschalig gebruik

van bommenwerpers aanleiding te konkluderen dat de Sovjets "dus" in ijl-

tempo bezig waren met de produktie van IRBM's en ICBM's (en zou er "dus"

meer geld moeten worden uitgetrokken voor defensie).

Als dat waar zou zijn zou de Sovjet Unie, volgens schattingen van de CIA,

midden 1960 de beschikking hebben over 500 ICBM's. Pas in het midden van

1961 zou de VS dan een zeker evenwicht kunnen hebben bereikt. C31 -.31J

Inmiddels werd ook nog opgeworpen dat de Thor, Jupiter, Atlas en Titan al

zouden zijn verouderd nog voordat ze volledig waren uitgetest. Het lance-

ren van de raketten zou nl. zoveel tijd in beslag nemen dat het gebruik

van dergelijke raketten door een verrassingsaanval onmogelijk zou kunnen

worden gemaakt, temeer daar de Russen volledig op de hoogte waren van de

plaats van de Amerikaanse lanceerfaciliteiten.

Nog voor de Atlas was ontwikkeld werd daarom reeds het plan opgevat de ra-

ketten op te slaan in verharde ondergrondse silo's welke slechts kwetsbaar

zouden zijn als een vijandelijke raket binnen een zeer kleine afstand van

de silo zou inslaan, een precisie welke bij de toenmalige stand der tech-

niek niet voor mogelijk werd gehouden.

Op 20 februari 1958 keurde het Pentagon daarop de start goed van een nieuw
(31 33]

ICBM programma onder de codenaam Weapon System 133A; ' de raket werd

later bekend onder de naam Minuteman. In zijn ondergrondse silo zou de

raket vrijwel onkwetsbaar zijn; dankzij de nieuwe vaste brandstof was de
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raket konstant paraat te houden en zou een lancering binnen e'en a twee

minuten kunnen worden uitgevoerd.

Verder kwam in het midden van de vijftiger jaren het idee op raketten te
foei

lanceren vanaf onderzeeërs. De eerste Polaris, zoals deze SLBM (Subma-

rine Launched Ballistic Missile) werd genoemd, zou eind I960, begin 1961

operationeel kunnen zijn, een jaar later gevolgd door de Hinuteman.

Op 28 november 1958 lukte de eerste Atlas lancering welke een interkon-

tinentale afstand aflegde (10700-km). ( 3 2' 1 0 4 J

Optimisme over deze vlucht werd echter getemperd door het Russiese zeven

jaren plan waarin ondermeer stond "Production of Intercontinental Ballistic
f31 351

Rockets has been succesfully set afoot".

In december 1958 kwam senator Hubert H. Humphry terug uit Moskou met het

bericht dat Chroestjov hem had verteld dat de Sovjet Unie een "super-lange

afstands" ICBM had ontwikkeld welke een vijf megaton kernkop over een af-
stand van 14000 km zou kunnen vervoeren. '

De roep om 'harde' informatie

Begin 1959 verlaagde de CIA haar schattingen over Sovjet ICBM's naar aan-

leiding van foto's genomen tijdens U-2 spionage vluchten. Eind 1959 zouden

de Russen over 100 ICBM's beschikken, een aantal dat eind 1962 zou zijn

opgelopen tot 600. ( 3 1' 3 9 )

Midden 1959 verklaarde minister van defensie Mc. Elroy dat de Russen eind

1959 over 10 SS-6 ICBM's zouden beschikken.(31'41] Hij stelde dit tijdens

een verklaring n.a.v. het mislukken van vijf Atlas-lanceringen achter el-

kaar.

Het steeds veranderen van de schattingen deed velen in de VS twijfelen aan

de juistheid van die schattingen. Tijdens een hoorzitting van de Senaat

m.b.t. het defensiebeleid begin 1959 had de Kommandant van de SAC dan ook

verklaard: "If there is anything that needs emphasis ( ), it is the

ability to get more information about the Russians and particulary their
f31 4ni

missile capability ( ) " . '

Begin 1960 werden de schattingen van de Russiese ICBM-sterke weer met een

faktor drie verlaagd/31'463

Ondertussen leek het Amerikaanse ballistiese raketten programma vruchten

af te werpen. Eind 1959, begin 1960 vielen er op alle terreinen gelukte

lanceringen te melden.
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In mei 1960 zou er in Parijs een vier landen top konferentie worden ge-

houden., Men verwachtte dat Chroejstsjov de Russiese raketten voorsprong

zou gebruiken om voor de Sovjet Unie gunstige voorwaarden af te dwingen.

In een poging de Amerikaanse president een 'up to date' schatting van de

Russiese ICBM-sterkte te geven vloog er op 9 april een U-2 spionage-

vliegtuig over Zuid-Rusland. De betreffende foto's lieten konstruktie-

werkzaamheden zien welke volgens deskundigen verdacht veel op ICBM

lanceerbases leken. Men wilde daarom een maand later, als de werkzaamhe-

den gevorderd zouden zijn, nog een vlucht uitvoeren.

Op 1 mei 1960 vertrok een U-2 met als piloot Francis Gary Powers. Het

gelukte de Russen echter dit vliegtuig neer te halen en de piloot gevan-

gen tenement 3 7' 6 3 e-v->

Aan het begin van de topkonferentie eiste Chroesjtsjov daarop de veront-

schuldigingen van Eisenhower hetgeen deze weigerde.

Chroesjtsjov verliet daarop de konferentie welke daarmee op een fiasko

was uitgelopen. » ° . 552-557)

De spionagevluchten waren echter ook afgelopen en daarmee was tijdelijk

een belangrijke bron voor schattingen over de Russiese sterkte weggevallen.

De Amerikaanse raketontwikkeling ging inmiddels onverminderd door en in de

loop van 1960, het laatste jaar van de Eisenhower regering, vielen er op

alle terreinen suksessen te melden. De eerste, uitsluitend voor operatio-

nele ICBM's gebruikte bases werden overgedragen aan de SAC; het Minuteman

programma zou wellicht een jaar eerder operationeel worden dan was voor-

zien en er werd met sukses een meer geavanceerde versie van de Polaris, de

A-2, getest.

In zijn afscheidsrede tot het Amerikaanse volk verdedigde de scheidende

president Eisenhower zijn defensiebeleid, een beleid dat naar zijn mening

moest worden ingepast in het streven een sluitende begroting te krijgen en

waarbij er dus niet zoveel geld voor defensie werd uitgetrokken als velen

graag zouden zien. Tot zijn verdedigi g voerde hij ondermeer aan dat de

'bomber-gap' van enkele jaren terug steeds een fiktie was geweest en dat het

er alle schijn van had dat het zelfde gold voor de 'missile-gap'. '

De nieuwe regering Kennedy verhoogde in haar begroting de defensie uitgaven

met $ 2 miljard. Dit bedrag zou moeten worden besteed aan een versnelde

ontwikkeling van het Polaris-programma, voor uitbreiding van de produktie-
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faciliteiten voor de Minuteman en voor faciliteiten om de bommenwerper-

vloc ' var de ^AC rrnnder kwetsbaar te maken voc^ een verrassingsaanval.

Daartoe behoorde onder meer het konstant in de lucht houden van 12% van

deB-52 vloot.t31'58]

Onder tussen leken, zij net schoorvoetend, Je Cost-West onderhandelingen

m.b.t. strategies^ bewapening weer op gang te komen. Beide partijen ver-

klaarden tot overeenkomsten bereid te zijn (hoewel hun feitelijk gedrag

daar moeilijk mee te rijmen viel).

Op 3 en 4 juni 19^1 ontmoetten Kennedy en Chrqesjtsjov elkaar in Geneve.

De onderhandelingen liepen echter op een mislukking uit.

Enkele dagen daarna kondigde de Sovjet leider aan dat hij 31 december
[31,60)

als uiterste datum stelde voor een Duits vredesverdrag. Indien

nodig zou dan de Sovjets een unilateraal vredesverdrag tekenen met de

DDR. Dit zou waarschijnlijk een ernstige krisis hebben veroorzaakt over

de status en de toegang tot West-Berlijn. Dit ultimatum vormde de inlei-

ding tot een geweldige koncentratie van materiaal en manschappen rond

Berlijn.

Op 25 september richtte president Kennedy zich tot da Algemene Vergade-

ring van de VN„ Hij waarschuwde voor het gevaar van een kernoorlog. Hij

stelde tevens dat een vreedzame oplossing mogelijk was. ' " Hij leok

merkwaardig zelfverzekerd voor een president van een land dat zich mis-

schien aan de vooravond van een thermonuk]'^aire oorlog bevond en dat d.iar-

bij, zo veronderstelde men algemeen, sterk in het nadeel was t.o.v. haar

tegenstander.

Feiten omtrent de rakettenhalans

.Een reden voor het zelfvertrouwen van de president is waarschijnlijk te

vinden in een kolom van de "Washington Post" van die dag, geschreven door

Joseph Alsop. Alsop had niet alleen uitstekende bronnen in het Pentagon,

hij behoorde ook tot de journalisten die een nauwe band onderhielden met

de president.

Het artikel, dat getiteld was "Facts about the Missile Balance" stelde

onder meer:C31'66J

"Prior to recent recalculation the maximum number of ICBM's was on the

order of 200 - just about enough to permit the Soviets to consider a
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surprise attack on the United States. The maximum has now been drastically

reduced, however, to less than one quarter of the former figure - well

under 50 ICBM's, and there for not nearly enough to allow the Soviets to

consider a surprise attack on this country".

Verder stelde Alsop dat de Sovjet-vloot van lange afstandsbonmenwerpers

ongeveer 150 stuks telde, een kwart van die van de Verenigde Staten.

Deze nieuwe gegevens varen gebaseerd op 'harde* informatie, te weten fo-

to's genomen vanuit verkenningssatellieten.

Er was daarmee een opvolger gekomen voor de U-2 spionagevliegtuigen, een

opvolger die op veel grotere hoogte vloog en daarmee veel minder kwetsbaar

was o

Voor het eerst hadden zowel de VS als de USSR een betrouwbare schatting

over de strategiese macht van hun tegenstander. En de nieuwe gegevens

toonden aan dat de Verenigde Staten, met haar grote vloot lange-afstands

bommenwerpers, haar groeiende vloot Polaris raketten en Atlas ICBM's een

geweldige voorsprong had op de Sovjet Unie. Dit i.t.t. hetgeen men in

voorgaande jaren had verondersteld. Zoals Eisenhower al had verondersteld

was de 'missile-gap' inderdaad een fiktie gebleken.

De komst van de verkenningssatellieten heeft een belangrijke faktor voor

de wapenwedloop sterk in betekenis verminderd, nl„ het niet op de hoogte

zijn van de sterkte van de tegenstanders hetgeen vanuit militair veilig-

heidsdenken automaties leidt tot overschatting van die sterkte.

Hoewel men echter over betere gegevens beschikte bleef deze overschatting

een belangrijke rol spelen.
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II. DE ONTWIKKELING VflN SATELLIETEN

II.1 Het ontwikkelingsstadium

De eerste onderzoeksprogr»"*"*' <=

De satelliet verkenning vond haar oorsprong in een 324 pagina's tellend

rapport dat gepubliceerd werd op 2 mei 1946. Dit rapport, getiteld "Pre-

liminary Disign of a World Circling Spaceship", stelde onder meer: "Modern

technology and experience have now reached the point where it is possible

to design and construct a craft which can penetrate the atmosphere and

achieve sufficient velocity to become satellites of the earth".

Het rapport was opgesteld door een groep' techniese specialisten die en-

kele maanden eerder was gevormd bij de Douglas Aircraft Company in Zuid-

Californië. De groep werd projekt RAND genoemd en in 1948 werd deze groep

afgesplitst en omgevormd tot een permanente 'denk-tank' onder de naam

Rand-Corporation„ Deze groep heeft jarenlang een dominante positie gehad

m.b.t. studies over de praktiese en techniese haalbaarheid van voorgestelde

nieuwe wapensystemen.

De moderne technologie, waarop het. Rand-rapport inzake satellieten haar

konklusie baseerde, was de Duitse V-2. ' Deze technologie was in han-

den van de Amerikanen gekomen doordat de meest belangrijke mensen van het

V-2 projekt, waaronder Werner von Braun, aan het eind van WO-II waren mee-

genomen naar de VS en bereid waren hun kennis aan de Amerikanen ter beschik-

king te stellen.

Om de satelliet in een baan om de aarda te brengen zou de stuwkracht van

de V-2 echter nog aanzienlijk moeten worden verhoogd. Een ander probleem

was gelegen in het feit dat de elektronika van die tijd nog gebaseerd was

op vakuflmbuizen. Omdat deze buizen zeer veel energie nodig hebben zou,

naast het gewicht van de buizen zelf, ook de energie-voorziening er toe

bijdragen dat de satelliet al gauw erg zwaar zou worden. Dit betekende

dat er hoge eisen aan de draagraket moesten worden gesteld.

De Rand-studie stelde twee mogelijke raketten voor welke in staat zouden

zijn een satelliet van ruim 200 kg in een baan op bijna 500 km hoogte te

brengen. Eén was een viertraps raket welke naar schatting 106.000 kg zou

wegen en welke dezelfde brandstof als de V-2 (alkohol-zuurstof) zou ge-

bruiken. De andere, meer geavanceerde twee-traps raket, zou vloeibare



waterstof en zuurstof als brandstof gebruiken en zou naar schatting

133.000 kg wegen, bijna 10 keer het gewicht van een V-2.(31,74)

In 1948 werden de mogelijkheden voor kunstmatige satellieten aanzienlijk

gunstiger toen in de Bell-laboratoria de transistor werd uitgevonden.

De ontwikkeling van de mikro-circuit-technologie in de loop van de jaren

vijftig bood nog verdere perspektieven evenals de ontwikkeling van

zonnecellen welke zonlicht in elektriese energie konden omzetten en welke

het elektries vermogen voor een bepaalde kategorie satellieten zouden

kunnen leveren.

Aan het eind van de jaren veertig, begin jaren vijftig, kreeg de USAF

steeds meer belangstelling voor verkenningssatellieten. Zij financierde

dan ook vele Rand-studies welke vaak als 'geheim' werden geklassificeerd*

Deze belangstelling kwam voort uit de onwetendheid omtrent de militaire

stand van zaken in de Sovjet Unie.

Het sterk militaire karakter van de ontwikkeling van verkenningssatellie-

ten betekende dat deze ontwikkeling onder een zo groot mogelijke geheim-

houding plaats vond.

Deze geheimhouding verdween toen de Russen op 4 oktober 1957 Sputnik-I

in een baan om de aarde brachten. Niet alleen zou de nationale veiligheid

van de VS op het spel staan, ook haar prestige had een gevoelige knauw

gekregen. Er moest iets gebeuren.

Voor verkenningsdoeleinden zouden satellieten duidelijke voordelen hebben

boven vliegtuigen. Er moesten echter eerst nog een aantal belangrijke pro-

blemen worden opgelost. Het grootste probleem was hoe de foto's terug te

krijgen naar de aarde. Deze vraag heeft de wetenschappers bij Rand en in

de industrie jaren bezig gehouden.

Er werden uiteindelijk twee mogelijke technieken voorgesteld. De eerste

mogelijkheid was de satelliet uit te rusten met een t.v.-kamera en een

tape-rekorder om de t.v. beelden op te slaan. Als de satelliet dan boven

een grondstation zou komen zouden de beelden d.nuv. radio-transmissie

naar de aarde kunnen worden gezonden. Deze benadering werd in het begin

van de jaren vijftig tot in detail door RCA onderzocht. ' 8 2 )

Een tweede benadering was gebruik te maken van een konventionele kamera
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met een speciale film welke aan boord zou kunnen worden ontwikkeld. Als de

satelliet dan binnen het bereik van een grondstation zou komen/ zou de

ontwikkelde film door een elektronies oog 'gescand' worden om daarmee de

foto's in een elektries signaal om te zetten dat naar de aarde zou kunnen

worden gestuurd. Deze benadering werd onderzocht door Eastman-Kodak Co.,

daarbij geassisteerd door CBS-laboratoria, die de film-scanner onderzocht,

en door Philco Corp. (tegenwoordig Philco-Ford) die de signaal-processor
[31 82]

en de radio-verbinding ontwierp. '

Beide technieken hadden ëên belangrijk nadeel. De verzamelde hoeveelheid

informatie zou veel te groot zijn om alle informatie d.m.v. een radio-

verbinding naar aarde terug te zenden.

De kapaciteit van de radio-verbinding vormde aldus de 'bottle-neck' voor

de te verkrijgen hoeveelheid informatie.

WS-117L

Eind 1954 gaven studies van Rand en verschillende industrieën aan dat een
(14 184]

verkenningssatelliet mogelijk was. Op 16 maart 1955 gaf de USAF

(daarbij financieel gesteund door de CIA) drie studie-opdrachten uit voor

een strategies satelliet systeem onder de kode-naam WS 117L (Weapon System

117L). C 1 4' 1 Q 5 )

Na evaluatie van de resultaten kreeg Lockheed op 29 oktober 1956 de op-

dracht het satelliet voertuig te ontwerpen. '

Het Lockheed koncept zou een Atlas ICBM als eerste trap gebruiken. Verder

zou een tweede trap worden ontworpen, de Agena waarop vervolgens het ruim-

teschip zelf zou worden geplaatst. Het bestaan van het programma was

'top-geheim'.

Eén van de vele problemen die moesten worden opgelost was de satelliet

zodanig te stabiliseren dat de kamera altijd recht naar beneden zou zijn

gericht. In een verkenningsvliegtuig bepaalt men de vertikaal door simpel

een slinger die de richting van de zwaartekracht aangeeft. In een satel-

liet in een baan om de aarde heerst echter gewichtloosheid. De uiteindelijk

gekozen oplossing was het gebruik van infra-rood detektoren die de horizon

zouden bepalen doordat de relatief warme aarde aldus te onderscheiden is

van de koude ruimte. Door vervolgens de 'aardhoek' in tweeën te delen kan

de plaatselijke vertikaal worden bepaald.

Een ander probleem was het bereiken van het vereiste oplossend vermogen,
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d.w.z. het aantal onderscheidbare punten binnen een bepaald oppervlak.

De kamera's in de U-2 waren gebruikt op een hoogte van 24 km. Omdat men

in eerste instantie aannam dat satellieten op een hoogte van 480 km zou-

den moeten vliegen om een aannemelijke levensduur te krijgen, zou hier-

mee het oplossend vermogen een faktor 20 kleiner worden. Later zou blij-

ken dat een hoogte van 150 km voldoende was waardoor dit probleem sterk

werd gereduceerd.

Vergroting van het oplossend vermogen op dezelfde hoogte zou kunnen

worden verkregen door een kamera-lens met een grotere brandpuntsafstand

te gebruiken. Echter, de afmeting en het gewicht van de satelliet zou-

den daarmee eveneens sterk toenemen hetgeen een onoverkomelijk bezwaar

leek voor een nuttig laadvermogen zoals men dat toen voor mogelijk hield.

Tot december 1958 was het gewicht van de grootste satelliet, die de VS op

dat moment kon lanceren, 17 kg. Ter vergelijking: de aan het eind van de

jaren veertig ontworpen K-30 kamera voor 'schuine hoek fotografie' vanuit

een vliegtuig, om vliegvelden op 160 km afstand te fotograferen, had een

brandpuntsafstand van 250 cm en woog ruim 300 kg. '

De CIA betrok daarop een aantal optiese industrieën bij het satelliet ver-

kennings-programma.

Naast het beperken van het gewicht en de afmetingen van de kamera moest

het systeem worden ontworpen voor het funktioneren in het koude vakuüm van

de ruimte voor een periode van dagen of weken, omstandigheden waar niet

of nauwelijks enige ervaring mee was.

In juni 1956 brachten de Rand-wetenschappers een rapport uit voor een

nieuwe benadering van het probleem van het overbrengen van de beelden van

de satelliet naar de aarde. De techniek was zeer aantrekkelijk voor op-

names met een groot oplossend vermogen en/of kleur-opnames. Het rapport

analyseerde de mogelijkheden om de filmkapsule zelf naar de aarde terug

te sturen. Het behandelde met name het probleem van de ekstreem hoge tem-

peraturen waaraan de kapsule blootstaat als deze in de atmosfeer terug-
. t (31.85)
keerto

Op dat moment werden er eveneens technieken ontwikkeld om de neuskegel

van de ICBM's, waarin een thermonukleair wapen zou zitten, te beschermen

tegen dezelfde hoge temperaturen. De Rand wetenschappers stelden dan ook

voor om een aangepaste versie van de neuskegel van de ICBM te gebruiken

om de film naar aarde terug te sturen.

.-;.„- --•.. • '—»-'
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Verder zou de kapsule een kleine raketmotor moeten hebben om haar naar

aarde terug te sturen. Immers, als de kapsule eenvoudig door de satelliet

zou worden losgelaten zou deze evenals de satelliet zelf in een baan om

de aarde blijven cirkelen (afgezien van het 'natuurlijk terugvallen'; dit

betekent echter dat men niet van te voren weet waar de kapsule op aarde

zal neerkomen).

In augustus 1957 waren er pogingen om het WS-117L programma te versnellen
f Qft p e l

maar de beschikbare financiën bleven op een relatief laag nivo. '

Omstreeks deze tijd werd besloten om de satelliet van het 'radio-trans-

missie' type te gebruiken. De problemen m.b.t. de terugstuurbare kapsule

zouden eerst in verdere studies nader moeten worden onderzocht. Het alter-

natief met de t.v. kamera werd verworpen vanwege het te kleine oplossend
(39 173

vermogen van een dergelijk systeem. '

Na 4 oktober 1957, de dag van de lancering van Sputnik-I, werd de ruimte-

vaart uit de sfeer van de geheimhouding gehaald. Het tot nu toe in alle

geheimhouding uitgevoerde projekt WS-117L trok sterk de aandacht van en-

kele hoge regeringsfunktionarissen en kwam van alle kanten in diskussie..

De eerste publieke onthulling van het projekt verscheen in de uitgave

van 14 oktober 1957 van het weekblad 'Aviation Week'. Volgens het betref-

fende artikel zou de eerste satelliet pas in 1960 kunnen worden gelan-
. (31,873

ceerd.

In november 1957 kwam er een nieuw Rand rapport m.b.t. het terugstuurbare

kapsule konsept uit waarin men zich zeer optimisties uitliet over de moge-

lijkheden daarvan. In januari 1958 werd besloten dit konsept zo spoedig
f "̂ "l flfl 1

mogelijk te testen. ' Dit zou snel kunnen gebeuren door de Agena zo-

danig aan te passen dat deze te lanceren zou zijn met de Thor IRBM. Oor-

spronkelijk had men voor de lancering een Atlas ICBM willen gebruiken;

het Thor programma verkeerde echter in een verder stadium van ontwikke-

ling.

Men was zeer optimisties over het verloop van het programma. In januari

1958 verklaarde Generaal Schriever, "Director of USAF's Missile and Space

Effort", tijdens hoorzittingen van de Senaat: "( ) we can get before

the end of this year ( ) an orbiting vehicle with the Thor as a boos-

ter". l 3 1' 8 9 )

Verder zou volgens hem de VS in het voorjaar van 1959 over een zekere ver-

kenningskapaciteit kunnen beschikken met een 'terugstuurbare kapsule*.
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In de loop van 1957 en 1958 werden de fondsen voor het WS-117L programma

meer dan vertienvoudigd (van $ 12 miljoen tot $ 150 miljoen). De eksperi-
C31 90]

mentele satellieten kregen de familienaam Discoverer. * Er verscheen

tevens nog een andere klasse militaire satellieten, Midas, afgeleid van

'Missile Detection And Surveillance'. Deze zouden een ICBM aanval vroeg-

tijdig kunnen ontdekken en daarmee een twee keer zo grote waarschuwings-

tijd opleveren als het geval was met de BMEWS-radars (Ballistic Missile

Early Warning System) in Alaska en Groenland.

II.2 De eerste generatie verkenningssatelieten

Discoverer en Samos

Op 28 februari 1959 werd de eerste Discoverer m.b.v. een Thor/Agena kombi-

natie met sukses in een baan om de aarde gebracht. Er ging echter iets mis

met het stabilisatie systeem zodat de satelliet begon te tollen en de kap-

sule niet kon worden teruggestuurd.

Tot en met Discoverer-12, gelanceerd op 29 juni 1960, slaagde men er door

verschillende oorzaken niet in een teruggestuurde kapsule te bergen; de

satelliet kwam niet in een baan om de aarde, de stabilisatie werkte niet,

de kapsule werd van de aarde af gestuurd i.p.v. naar de aarde toe of men

wist de kapsule niet terug te vinden.

Met deze lange reeks mislukkingen gingen er stemmen op dat er dan maar

geen Discoverer-13 moest komen en dat men direkt moest overgaan tot de

lancering van Discoverer-14. Ondanks dit bijgeloof werd op 10 augustus

1960 toch Discoverer 13 gelanceerd. De satelliet kwam goed in zijn baan op

een hoogte tussen 246 en 603 km en met een baaninklinatie van 93°.

Ook het uitwerpen van de kapsule ging goed. Vervolgens gelukte weliswaar

niet m.b.v. een speciaal daartoe ontworpen vliegtuig de kapsule in de

lucht te bergen, maar uiteindelijk wist men toch middels een helikopter

de kapsule uit zee op te pikken. ( 1 0' 6 8 8 )

Op 18 augustus werd Discoverer-14 gelanceerd. Nu lukte het wel de terug-

gestuurde kapsule in de lucht te bergen. ' Het ontwikkelingsprogram-

ma voor fotoverkenningssatellieten begon haar vruchten af te werpen.

Van officiële zijde werd er niets medegedeeld over het al dan niet aan-

wezig zijn van kamera's in de Discoverer-14. Kolomschrijver Joseph Alsop
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schreef enkele jaren later: "We could only guess before (naar de Russiese

rakettensterkte] ( ) . But after August, 1960, we began to know that

the ICBM's where not there".

Begin september kreeg het verkenningssatelliet-programma een nieuwe naam,

Saiuos (afgeleid van 'Satellite And Missile Observation System') en wer-

den de fondsen voor het projekt belangrijk verhoogd. Het Samos-progranma

kwam rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van de 'Secretary of Air
(31 101)

Force' om een betere koördinatie met de CIA mogelijk te naken. '

De CIA zou de belangrijkste afnemer van de Samos foto's zijn.

Volgens 'Aviation Week' zou Samos kamera's met een brandpuntsafstand van

100 cm aan boord kunnen hebben.t31'1013

De kapaciteiten van het systeem waren echter nog steeds zeer beperkt. Het

oplossend vermogen liet nog veel te wensen over evenals de mee te nemen

hoeveelheid film. De blik werd daarom sterk gericht op de ontwikkeling van

de Atlas ICBM, welke een nuttige lading van 1350 kg in een baan zou kunnen

brengen, bijna 6 maal zoveel dan de tot dan gebruikte Thor/Agena. Bovendien

zou de satelliet m.b.v. de Atlas in een hogere en meer elliptiese baan

gebracht kunnen -.«orden waardoor de bruikbare levensduur zou toenemen van

enkele dagen tot een aantal weken.

De eerste Samos lancering op 11 oktober 1960 m.b.v. een Atlas/Agena draag-

raket mislukte.(32>129)

Ongeveer twee weken later introduceerde de USAF een verbeterde tweede trap,

de Agena-B, voor de lancering van Discoverer-16. Hierdoor werd het nuttig

laadvermogen met een faktor twee vergroot zodat de Thor/Age:ia-B een nut-

tige lading van 450 ka in een baan om de aarde kon brengen. Twee dagen

na de lancering van Discoverer-16 werd de kapsule uitgeworpen en geborgen.

'Harde' informatie over de Russiese sterkte

Op 31 januari 1961 lukte het voor het eerst om m.b.v. de Atlas/Agena een

satelliet in een baan om de aarde te brengen. Samos-2 was de eerste ver-

kennings-satelliet van het 'radio-transmissie' type.(31,104)

Bij de toenmalige stand van de techniek moet het mogelijk zijn geweest om

vanaf satelliethoogte foto's te maken met een grondresolutie (de kleinste

breedte van een nog als zodanig te onderscheiden zwart-wit lijnenpaar op
(31 104]

het aardoppervlak) kleiner dan 6 meter. ' Dit zou voldoende zijn om

de reusachtige SS-6 Sovjet ICBM's en de daarvoor benodigde lanceerfacili-
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teiten op te sporen.

Voor het inventariseren van de gehele Sovjet ICBM-sterkte zouden 1000

foto's voldoende zijn.

Ongeveer een maand na de lancering van Samos-2 werden de zenders afgezet.

Gedurende deze periode had de satelliet ongeveer 500 omwentelingen gemaakt,

voldoende om meer dan duizend foto's naar de verschillende grondstations

op aarde te zenden. Er zouden een aantal maanden nodig zijn om al deze

foto's te analyseren.

In juni verlaagde de VS haar officiSle schatting van de Sovjet ICBM-sterkte
f31 1051

met 50% tot 60 raketten.

In het begin van 1960 had het Discoverer programma weer met grote moeilijk-

heden te kampen. Van de twaalf lanceringen lukte het slechts bij drie de

kapsule te bergen. Wel was ondertussen het nuttig laadvermogen verhoogd

door de verhoogde stuwkracht van de Thor en de Agena-B. Ook experimenteerde

men voor het eerste met het herstarten van de Agena-B om de satelliet-

hoogte op een gewenst moment te kunnen vergroten. Men zou dan in eerste

instantie een zo laag mogelijke baan kunnen kiezen en deze kunnen verhogen

zodra de satelliet te veel hoogte zou hebben verloren door haar 'natuurlijk

terugvallen'.

Tot september 1961 had men drie Discoverer kapsules weten te bergen. Op

bf.sis van de resultaten hiervan en misschien van een meer gedetailleerde

analyse van de Samos-2 foto's verlaagde de VS wederom haar officiële schat-

ting van het aantal operationele Sovjet ICBM's. Nu was het aantal slechts
rog i A1

14 raketten. ' Dit was in scherp kontrast met de schatting van eind

1957 dat de Sovjet Unie in 1960 over 500 ICBM's zou kunnen beschikken. De

VS had nu drie keer zoveel ICBM's als de USSR.

Verder onthulden foto's van de Russiese testbasis voor raketten in Tyu-

ratam dat de Russen een nieuwe generatie ICBM's ontwikkelden, de SS-7 en

de SS-8. Deze kleinere ICBM's waren mogelijk geworden door een verminde-

ring van het gewicht van de Russies H-bommen en waren meer geschikt voor

lancering vanuit verharde ondergrondse silo's en zouden sneller kunnen

worden gelanceerd (het equivalent van de Amerikaanse 'Minuteman'). Deze

ontwikkeling verklaart waarschijnlijk waarom de Sovjets slechts een rela-

tief klein aantal van de reusachtige SS-6 raketten hebben gebouwd.

Deze nieuwe gegevens versterkten de onderhandelingspositie van de VS

j
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m.b.t. de Berlijnse krisis. Op 6 oktober had president Kennedy een ontmoe-

ting met de Sovjet minister van buitenlandse zaken, Gromyko. Bij deze ge-

legenheid heeft Kennedy aan Gromyko mogelijk foto's getoond van de Russiese

ICBM installaties om hem' te tonen dat de VS 'wist' dat de USSR slechts

weinig ICBM's had. Feit is in ieder geval dat Chroesjtsjov slechts elf

dagen later zijn ultimatum van 31 december als laatste dag voor een Duits
f *̂ 1 1 nfl i

vredesverdrag introk ' waarmee deze dreiging van een thermonukle-

aire oorlog was verdwenen.

In het najaar van 1961 waren de Russen zich volledig bewust van de Ameri-

kaanse kapaciteiten m.b.t. fotoverkennings-satellieten. Op dat moment be-

val de Amerikaanse president de grootst mogelijke geheimhouding t.a.v.

verkenningssatellieten door het Samos programma als 'top-secret' te klas-
[31 109J

sificeren. ' Een reden hiervoor was de diskussie in de pers over het

Samos programma op een laag pitje te houden teneinde de Russen niet al te

veel te provoceren waardoor zij misschien middelen zouden gaan ontwikke-

len om de Amerikaanse satellieten te vernietigen. Een andere reden was

die details te verbergen welke de Russen in staat zouden stellen effek-

tieve tegenmaatregelen te nemen zoals b.v. kamouflage.

Na november 1961 hadden het Samos- en het Midas programma 'nooit bestaan'

voor zover het officiële open regeringsverklaringen betrof, (in de her-

druk van het telefoonboek van het Pentagon stond de 'Direkteur van het

Samos Projekt' niet meer v e r m e l d ) . C 3 1 ' 1 D 9 J

In het voorjaar van 1962 kwamen de VS en de USSR overeen elke satelliet

lancering aan de VN te melden en daarbij de baangegevens te vermelden,

echter zonder de verplichting de beoogde funktie van de satelliet op te
(31 110)

geven. ' Vaak is het echter zeer goed mogelijk uit deze beperkte ge-

gevens de funktie van een satelliet af te leiden. Als b.v. een satelliet

op geringe hoogte (laagste punt tussen 100 en 200 km) vliegt en na enkele

dagen naar de aarde terugkeert of een kapsule uitwerpt, en als dergelijke

satellieten met betrekkelijk regelmatige intervallen in dergelijke banen

worden gebracht, is het naar alle waarschijnlijkheid een fotoverkennings-

satelliet van het 'close-look' type.

De eerste Midas 'tijdige waarschuwings' satellieten werden in een vrijwel

cirkelvormige baan op 3200 km gebracht. Daarop volgende satellieten in

een dergelijke baan, veel te hoog voor fotoverkennings-doeleinden, zullen
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dan waarschijnlijk dezelfde funktie hebben.

Het Discoverer programma viel niet onder de geheimhouding. Het werd in

alle openheid uitgevoerd tot en met de laatste Discoverer-38 op 27 fe-

bruari 1962. Van de laatste zeven lanceringen kwamen er vijf in hun

baan en van de vier uitgeworpen kapsules werden er dihi in de lucht en

ëên vanuit de oceaan opgepikt.

Op 22 december 1961 lanceerde de VS een satelliet m.b.v. een Atlas/Age-

na draagraket. Het was ondertussen bijna een jaar geleden dat Samos-2

een volledig fotografies overzicht had gegeven van de Sovjet Unie. De

baanhoogte van de satelliet lag tussen 233 en 751 km en de baaninkli-

natie was 90°. Verder werd een Agena gebruikt waarvan de motor kon

worden herstart om aldus de satelliet na terugval in een hogere baan te

kunnen brengen. De satelliet bleef bijna acht maand in zijn baan.

Dit was waarschijnlijk een satelliet van het 'radio-transmissie' type

om voor het eerst na een jaar weer een volledige inventarisatie van de

Sovjet Unie te maken. Indien het kamera systeem enigszins zou zijn ver-

beterd zou de grondresolutie in de grootte-orde van anderhalf tot drie

meter hebben kunnen liggen.

Terwijl de eerste foto's van de satelliet werden verzonden bereidde de

Amerikaanse minister van defensie, Mc Namara, een belangrijk document

voor. Het was het eerste gedetailleerde overzicht van de stand van za-

ken m.b.t..de Amerikaanse militaire defensie sedert hij op het depar-

tement was gekomen. Een dergelijk rapport zou in het vervolg jaarlijks

verschijnen en werd bekend als het 'Posture Statement'.

Het rapport was gericht op zowel het Kremlin als op het Amerikaanse

Kongres en het Amerikaanse volk. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat

in de originele versie van het Kongres enkele geheime details waren

opgenomen welke in de openbaar gemaakte versie ontbraken.

Het Posture Statement van januari 1962 stelde dat "There is no question

but that, today, our strategic retalliatory forces are fully capable of

destroying the Soviet target system, even after absorbing an initial nu-

clear suprise attack". Omdat de Soviet Unie echter "will eventually build

a large intercontinental ballistic missile force" stelde hij dat "we must

concentrate our efforts on the kind of strategic forces which will be
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able to ride out an all-out attack by nuclear armed ICBM's in sufficient
f31 1121

strength to strike back decisively". '

De "second strike capability", de mogelijkheid om nog op doeltreffende

wijze te kunnen terugslaan na een aanval van de tegenstander, wordt

hiermee karakteristiek voor het denken over militaire veiligheid.

Om deze reden legde de regering de nadruk op de ontwikkeling van de Po-

laris en de nieuwe Minuteman ICBM's. De regering wilde $ 2.2 miljard uit-

trekken voor de volledige ontwikkeling van de Hinuteman en de bouw van
[31 1131

200 nieuwe raketten om daarmee het totaal op 800 te brengen. '

Mc Namara was tegen een verhoging van het aantal Polaris onderzeeërs bo-

ven de reeds bestelde 41, welke in totaal 656 raketten aan boord zouden

hebben. In totaal vroeg de Kennedy-regering 20% meer voor defensie dan

de Eisenhower-regering een jaar eerder had begroot. Het grootste gedeel-

te hiervan was bedoeld voor de verhoging van Amerika's mogelijkheden om

beperkte (d.w.z. niet-nukleaire) oorlogen te voeren.

De Russiese visie . t.a.v. satellietverkenning.

De Sovjet Unie beschouwde de suksesvolle ontwikkeling van het Amerikaan-

se satellietprogramma als een hoogst bedenkelijke zaak. Nadat in mei

1960 een 0-2 was neergehaald waren satellieten voor de VS de enige ma-

nier om harde militair relevante gegevens over de Sovjet Unie te ver-

krijgen. De Sovjet Unie verklaarde dan ook meerdere malen dat zij de

ontwikkeling van fotoverkenningssatellieten als een ongewenste zaak

beschouwde. In vergelijking met de U-2 verklaarde een Russiese krant

dan ook t.a.v. de Midas-3 en de Tiros-3 (weersatelliet): "een spion is

een spion, onafhankelijk van de hoogte waarop die vliegt". '

Verder was het voor de Russen een onbegrijpelijke zaak dat de Ameri-

kanen, ondanks hun bewezen geweldige voorsprong in raketten, toch 200

extra Minuteman's wilden bouwen. Vanuit militair oogpunt zag de Sovjet

Unie zich daarop genoodzaakt haar rakettenarsenaal eveneens sterk uit

te breiden.C31'117i

Op 10 maart kondigde Chroejstsjov aan dat de Sovjet Unie een nieuwe

"global missile" had ontwikkeld welke via indirekte routes zou kunnen

aanvallen en daarmee de Amerikaanse radarposten in het Noordpoolge-

bied zou ontwijken.

Op dezelfde dag hadden de Russen een satelliet onder een nieuwe naam.
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Cosmos, gelanceerd. De kleinste hoogte was 215 km. Ook de volgende twee

in de Cosmos-serie hadden een dergelijke kleinste hoogte. Cosmos 4, ge-

lanceerd op 24 april had een iets grotere kleinste hoogte van 355 km.

Drie dagen na de lancering kondigden de Soviets aan dat ze de hele

satelliet geborgen hadden.

Ondertussen hadden de Russen ook bewezen dat ze in staat waren foto's

vanuit de ruimte te nemen. In oktober 1959 had het Lunik-3 ruimteschip

om de maan gecirkeld en daarvan de achterkant gefotografeerd. De 35-mm

film was aan boord ontwikkeldr elektronies gescand en vervolgens over de

maanafstar.d naar de aarde gezonden.

Cosmos-5, gelanceerd op 28 mei 1962, met een kleinste hoogte van 203 km

bleef een jaar in zijn baan. Ook Cosmos 7 en 8 hadden een lage baan.

Deze ontwikkelingen duiden er op dat ook de Sovjet Unie een foto-ver-

kenningssatelliet programma aan het ontwikkelen was. Ze gebruikten

hierbij waarschijnlijk zowel de techniek van radio-transmissie (Cosmos

5 en 8) als het terugsturen van de film zelf (door de hele satelliet

te bergen; Cosmos 4 en 7).

Vreedzaam gebruik van de ruimte.

In het voorjaar van 1962 installeerde de VN een kommissie voor het

vreedzaam gebruik van de ruimte in een poging internationale overeen-

stemming te bereiken over regels voor aktiviteiten in de ruimte. Op

7 juni presenteerden de Russen een voorstel van negen punten tijdens

de eerste bijeenkomst van de Ruimte kommissie in Genêve. Het voorstel

voorzag in een verbod op het gebruik van satellieten voor verkennings-

doeleinden. Gedurende volgende bijeenkomsten bleven de Russen zich

sterk tegen een dergelijk gebruik van de ruimte verzetten.

Ondertussen gingen de Russen door met de lancering van satellieten in

de Cosmos-serie welke vrijwel alle geborgen werden, pp 22 december lan-

ceerde men Cosmos-!2, die na acht dagen geborgen werd; voorgaande satel-

lieten bleven slechts drie & vier dagen in hun baan. Ook Cosmos 13,

gelanceerd op 21 maart 1963, bleef acht dagen in zijn baan.

Ongeveer tegelijkertijd vonden er besprekingen onder vier ogen plaats

tussen VS en Sovjet gedelegeerden in een poging tot overeensteianing

te komen. Op 16 april braken de Russen deze besprekingen af en kondig-

den aan dat ze de VN-kommissie een nieuw voorstel van elf punten zouden
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overhandigen. Het nieuwe voorstel voorzag ook in een verbod op verken-

ningssatellieten. t31»'l25J

Vanzelfsprekend was de VS tegen een dergelijk verbod. Zij was zelfs van

mening dat verkenning vanuit de ruimte volledig in overeenstemming was

met de internationale wetgeving. Dit kan worden afgeleid uit de woorden

van Leonard C. Meeker van het VS ministerie van buitenlandse zaken en

afgevaardigde van de VS bij de VN Ruimte-kommissie. Tijdens een toe-

spraak in april 1963 aan Mc Gill University's Institute of Air and

Space Law in Montreal zei hij: "International law imposes no restric-

tions on observation from outside the limits of national jurisdiction.

Observations from outer space, like observations from high seas and from

the air space above high seas, is consistent with international law

( ) observations from space may in time provide support for arms con-

trol ( ). If in fact a nation is no1; preparing surprise attack, obser-

vations from space could help us know this and there by increase confi-

dence in world security which might otherwise be subject to added and

(31 125)
unnecessary doubts."

De Russen gingen ondertussen door met het lanceren van fotoverkennings-

satellieten. In de zomer van 1963 hadden ze in totaal negen satellieten

na een missie weer weten te bergen.

De eerste aanwijzing in het openbaar van een mogelijk veranderde opvat-

ting van de Sovjet Unie m.b.t. verkenningssatellieten verscheen op

15 juli 1963 in de New York Times in een kolom van 'zwervende' korres-

pondent C L . Sulzberger. Volgens het betreffende artikel had Chroesjtsjov

een week eerder tijdens een informele bijeenkomst met de Belgiese minis-

ter van buitenlandse zaken, Paul Henri Spaak, over een mogelijk kern-,

stopverdrag gesproken. Chroesjtsjov zou daarbij hebben verklaard dat

inspektie ter plaatse niet echt nodig zou zijn voor de detektie van on-

dergrondse kernproeven. "Anyway, that function can now be assumed by

f31 127)
satellites. Maybe I'll show you my photographs." '•"•"

Minder dan twee maand later, op 9 september 1963, hield de Sovjet afgevaar-

digde bij de VN-Ruimte Kommissie, Dr. Nikolai T. Federenko, een toespraak
(31 127)

waarin hij geen enkele opmerking maakte over spionage satellieten. '

In de eerste week van november 1963 werd aangekondigd dat tijdens

besprekingen onder vier ogen tussen VS- en Sovjet afgevaardigden, alle

belangrijke problemen m.b.t. het vreedzaam gebruik van de ruimte waren
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opgelost
f 1 1

De Sovjet Unie was niet tegen wederzijdse onafhanke-

lijke informatie inwinning en nu zij zelf over verkenningssatellieten

beschikte liet zij haar bezwaren tegen het gebruik van de ruimte voor

verkenningsdoeleinden dan ook varen.

Men was tot het inzicht gekomen dat in een ICBM/tharmonukleair tijd-

perk geheimhouding en nationale veiligheid niet noodzakelijk synoniemen

zijn.

II.3. Tweede en derde generatie VS verkenningssatellieten.

Verbetering van In gebruik zijnde technieken en apparatuur.

Tegen het eind van 1963 heeft de VS een tweede generatie foto-satellie-

ten geïntroduceerd zowel van het radio-transmissie type als van het

terugstuurbare film type. Begin 1962 was Eastman Kodak er in geslaagd

het gewicht en de afmetingen van de kamera aanzienlijk te verminderen.

waardoor de Samos satellieten door de Thor/Agena kombinatie in hun baan
f 39 181

konden worden gebracht. ' Verder was er een Thor met verhoogde stuw-

kracht (TAT = Thrust Augmented Thor) ontwikkeld waardoor een nuttige

lading van 900 kg in een baan om de aarde zou kunnen worden gebracht

en de mogelijkheden voor de Samos radio-transmissie satellieten dus

aanzienlijk waren toegenomen,. Er zouden meer film en batterijen meege-

nomen kunnen worden waardoor de nuttige levensduur zou toenemen. Ook

was er een nieuwe tweede trap ontwikkeld, de Agena-D, waarvan de motor

op een willekeurig moment herstart kon worden. Deze herstart mogelijk-

heid kon worden gebruikt om de satelliet in een hogere baan te brengen

als de 'natuurlijke terugval' te groot geworden zou zijn. Daarmee werd

een tweede generatie satellieten mogelijk.

Tegen eind 1963 en gedurende 1964 en 1965 werden deze satellieten met

een frekwentie van ongeveer êën per maand gelanceerd waarna ze onge-

veer drie weken werkzaam bleven.

Hoewel de VS nooit een foto, genomen - vanuit verkenningssatellieten,
f T1 n^i

openbaar heeft gemaakt, * J valt over de mogelijkheden van het

systeem wel iets te zeggen door analyse van wel gepubliceerde maanfoto's,

waarbij volgens hetzelfde principe is gewerkt.

Op foto's van het maanoppervlak, genomen vanaf een hoogte van 45 km met

een 600 mm telelens waren objekten kleiner dan 1 meter in diameter te
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onderschelden. Aangezien verkenningssatellieten op een hoogte van ruim

160 km vliegen en telelenzen van 1000 ran al mogelijk waren, zouden voor-

werpen met een diameter van ongeveer 2 meter vanuit verkenningssatellie-

ten op aarde waar te nemen zijn.

Een belangrijk voordeel van de 'radio-transmissie' satellieten is dat

de foto's korte tijd, nadat ze zijn genomen, voor analyse beschikbaar

zijn. Omdat een verkenningssatelliet maar gedurende korte tijd binnen

het zicht van een grondstation blijft,heeft de VS ruim 10 van derge-

lijke stations over de gehele wereld gebouwd. De op de verschillende

grondstations ontvangen signalen werden op magneetband opgenonen en

vervolgens naar Washington gevlogen. Daar pas, in het 'National Photo-

graphic Interpretation Center', werden de signalen in foto's omgezet.

In 1963 werd ook een nieuwe generatie satellieten van het 'terugstuur-

bare film' type geïntroduceerd. Bij de Discoverer werd gebruik gemaakt

van een raket in de terugkeer-kapsule om de filmlading naar de aarde

te zenden. Nu werd hiervoor gebruik gemaakt van de herstart mogelijk-,

heid van de Agena-D. De gebruikte Atlas/Agena-D kombinatie kon een

lading van 1800 kg in een lage baan om de aarde brengen.

Over de fotografiese kapaciteiten van deze satellieten is niets bekend

gemaakt. Wel bekend is dat in 1963 een kamera voor gebruik in vliegtui-

gen was ontwikkeld door Hycon. Deze werd in augustus 1963 getest in een

ballon op zeer grote hoogte. De kamera zat hierbij in een omhulsel dat

sterk leek op de neuskegel van de Agena. Deze LG-77 kamera had een brand-
(31 139)

puntsafstand van 168 cm en woog bijna 180 kg. ' Deze zou dus zonder

moeite voor satelliet-fotografie kunnen worden gebruikt. Als men daar-

bij gebruik zou maken van een film met een oplossend vermogen van

100 lijnen/mm dan zou de grondresolutie kleiner dan 1 meter zijn.

Begin 1965 begon de USAF met de lancering van een nieuw type "niet-ge-
[31 140)

identificeerde" satellieten. ' Deze satellieten vlogen in een

baan die, evenals bij fotoverkenningssatellieten, bijna over de polen

liep maar die te hoog was (kleinste hoogte - 480 km) voor het goed on-

derscheiden van objekten op de grond. De eerste satellieten werden ge-

lanceerd met een Thor in kombinatie met een kleine, op vaste brandstof

werkende tweede trap, de Altair. Eind 1966 werd de Altair vervangen

door een krachtiger tweede trap, de Burner-2, en werden de mysterieuze
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satellieten in een bijna cirkelvormige baan op ongeveer 800 km hoogte

gebracht. De baan karakteristieken leken nu erg veel op die van de ci-

viele Tiros meteorologiese satellieten die door de NASA werden gelan-

ceerd. Volgens de baankarakteristiéken zouden het dus weersatellieten

kunnen zijn.

De reden dat USAF haar eigen weersatellieten wilde bleek toen in 1966

de civiele Tiros op een hoogte van bijna 13000 km ging vliegen omdat de

civiele meteorologen de voorkeur gaven aan een groot-schalig overzicht

van wolkenformaties. De USAF wenste echter de bewolking in een vrij

klein gebied te weten om aan de hand daarvan te kunnen besluiten of

het zinvol zou zijn van het betreffende gebied wel of geen verkennings-

foto's te nemen.

Nieuwe technieken.

Omstreeks het midden van de zestiger jaren kreeg men de behoefte aan

nieuwe sensors omdat de Russen kamouflage-technieken gingen gebruiken

waardoor bepaalde zaken voor de normale kamera's niet meer waren waar

te nemen. Ook het feit dat grote delen van de Sovjet Unie vaak door

wolken bedekt waren vroeg vanuit verkenningsoogpunt om nieuwe technieken.

Al gedurende de tweede wereldoorlog was een techniek ontwikkeld die

gebruik maakte van voor het nabije infra-rood gevoelige film. De stra-

ling van de zon die op de aarde valt omvat zowel het zichtbare spektrum

als het nabije infrarood. Ieder voorwerp weerkaatst of absorbeert een

gedeelte van dit spektrum op haar eigen karakteristieke manier, haar

kleur. Ook de voor het blote oog niet waarneembare reflektie van het na-

bije infrarood is karakteristiek voor een bepaald objekt. Een stuk groen

geverfd kanvas kan vanaf een zekere afstand voor het blote oog lijken

op gras, maar de respectievelijke reflektie van infra-rood is sterk

verschillend. Een dergelijke kamouflage zou door infrarood-fotografie

eenvoudig zijn waar te nemen. (N.B. het betreft hier dus het gereflek-

teerde infra-rood, niet de temperatuurstraling van de objekten zelf.)

Met het toenemende mogelijke gewicht van de satellieten kwam er ook nog

een andere techniek in aanmerking voor fotoverkennning vanuit de ruimte,
(31 1441

te weten de zgn. 'multi-spektraal' fotografie. Bij deze tech-

niek wordt van beperkte gedeeltes van het zichtbare licht een afzonder-

lijke opname gemaakt. De techniek is gebaseerd op het feit dat, hoewel
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verschillende voorwerpen voor het blote oog dezelfde kleur hebben, deze

kleur toch het resultaat is van een verschillende reflektie van bepaalde

gedeeltes van het spektrum.

In het midden van de zestiger jaren werd met nog een andere techniek ge-

eksperimenteerd welke in de derde generatie satellieten gebruikt zou

worden. Dit was de infrarood-scanner welke in komplete duisternis 'foto's'
(31 145]

zou kunnen maken. ' De techniek is gebaseerd op het feit dat ieder

objekt, t.g.v. haar temperatuur, elektromagnetiese straling uitzend. Het

totale vermogen van de uitgezonden straling is evenredig met de vierde

macht van de absolute temperatuur en de golflengte X , waarbij de in-
max

tensiteit van de straling maksimaal is, is omgekeerd evenredig met de ab-

solute temperatuur. Bij kamertemperatuur geldt dat Amax - 10 mikrometer,

d.w.z. in het infrarood.

Om relatief kleine temperatuurverschillen te kunnen waarnemen (enkele gra-

den op een absolute temperatuur van 300 K) zijn speciale, voor het infra-

rood gevoelige, sensoren ontwikkeld. M.b.v. deze sensoren zijn b.v. 's nachts

warme gebouwen duidelijk te onderscheiden van de koude omgeving.

Met de komst van de nieuwe sensors zou de hoeveelheid informatie aanzien-

lijk kunnen toenemen. Een groot probleem was echter ook dat al deze in-

formatie verwerkt en geïnterpreteerd moest worden. Het overgrote deel

was daarbij voor verkenningsdoeleinden van geen enkel belang. Zou men

niet een methode kunnen ontwikkelen op basis waarvan men van te voren

zou kunnen afleiden .of het de moeite waard zou zijn van een bepaald

gebied foto's te nemen en, zo ja, met wat voor soort sensor.

N.a.v. deze vragen en door ervaringen met bemande ruimtevluchten waarbij

was gebleken dat het menselijk oog vanuit de ruimte zeer kleine details

op het aardoppervlak kan waarnemen (het oplossend vermogen van het oog

is beter dan dat van fotografiese films), kwam men op het idee bemande

ruimtevluchten voor verkenningsdoeleinden te gebruiken. M.b.v. sterke

verrekijkers zouden de astronauten dan kunnen besluiten om van een be-

paald gebied wel of geen foto's te nemen.'31^47)

Op 23 januari 1965 kondigde het Pentagon aan dat het plannen had goedge-

keurd voor industriële studies naar een bemand ruimtelaboratorium dat

bekend werd onder de naam MOL (Manned Orbiting Laboratority). N.a.v.

deze studies zou kunnen worden besloten of men al dan niet over zou gaan tot

de uitvoering van het projekt.'31'

£-'
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Gedurende bemande Gemini-vluchten voerden de astronauten daarop ook expe-

rimenten uit voor het ministerie van defensie om te onderzoeken in hoe-

verre menselijke waarnemingen geschikt zouden zijn voor verkenningsdoel-

einden vanaf satelliethoogte. Verder werd een nieuwe, supersnelle film

met een gevoeligheid van 6000 ASA getest. ' J (een dergelijke film

heeft heeft ongeveer 100 keer zo weinig licht nodig als een huidige

kleurenfilm voor amateurfotografie).

Eind 1965 was de VS hard op weg een derde generatie satellieten te intro-

duceren. Ook werd er al aan een vierde generatie gewerkt in de vorm van

de MOL waarvoor $ 1,5 miljard voor onderzoek en ontwikkeling werd uitge-

trokken.

Het Russiese programma was waarschijnlijk niet 20 geavanceerd als dat van

de Amerikanen. Dat valt m.n. af te leiden uit het grotere aantal lance-

ringen. Ook vlogen de •terugstuurbare1 satellieten op een iets grotere

hoogte (laagste punt 200 km) dan die van de Amerikanen (laagste punt

145 km) waardoor de grond-resolutie evenredig kleiner was. Een mogelijke

verklaring hiervoor is dat de Russiese satellieten door hun min of meer

bolvormigheid aan een grotere wrijving onderhevig zijn dan de meer naald-

vormige Agena waardoor de Russiese satellieten op een grotere hoogte

moeten vliegen om een zelfde levensduur te bereiken.

Verhoging van de nuttige levensduur.

In het midden van 1966 kwam er een sterkere draagraket ter beschikking,

de Titan-3B, een aangepaste versie van de Titan-2 ICBM* De Titan-3B/

Agena-D kombinatie kon een nuttige lading van 2700 kg in een baan bren-

gen. 1 3 1' 1 6 2 1

Een eerste belangrijk gevolg hiervan was dat de satellieten langer in hun

baan konden blijven omdat er meer plaats was voor voorzieningen om de

baan tijdig te verhogen. Was de nuttige levensduur van de eerste terug-

stuurbare satellieten nog 4 of 5 dagen, in 1966 werd dit achtereenvolgens

7, 8, 9 en 10 dagen, in 1968 15 dagen of meer en in 1970 werd dit 21 dagen.

Een ander voordeel van een toename van het nuttig laadvermogen is dat het

aantal verschillende sensors in één ruimteschip kan toenemen. Zo werd

onder meer het gebruik van de zware multi-spektraal kamera's mogelijk.

Ook voor de radio-transmissie satellieten was er een nieuwe, sterkere
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draagraket ontwikkeld, de Long Tank Thrust Augmented Thor (LTTAT) waarbij

de Thor bijna 20% langer was gemaakt en daardoor meer brandstof kon mee-

nemen. De LTTAT/Agena-D kon ongeveer 1200 kg nuttige lading in een. baan

om de aarde te brengen. ' Dit verhoogde gewicht maakte het mogelijk

dat zowel een infra-rood scanner als een kamera systeem met een groter

oplossend vermogen konden worden meegenomen.

Doordat deze derde generatie satellieten meer film en een groter voorraad

energie aan boord had kon ook het aantal lanceringen van satellieten van

het 'radio-transmissie' type sterk afnemen. Was dit aantal in 1965 nog

13, in 1968 werd dit 8, het volgend jaar 6 en in 1970 werd dit verder

teruggebracht tot 4.

Verder was er een snellere techniek ontwikkeld cm de op de verschillende

grondstations ontvangen informatie over te brengen naar het interpreta-

tiecentrum in Washington. In het begin van de jaren zestig gebeurde dit

door de informatie op magneetband vast te leggen en deze magneetband m.b.v.

een vliegtuig naar Washington te brengen. Nu kon de informatie van de ver-

schillende grondstations via een radioverbinding naar Washington worden

verstuurd door de tussenschakeling van koranunikatiesatellieten. C42,13)

II.4. De vierde generatie verkenningssatellieten.

Schrappen van het MOL programma.

M.b.t. het MOL ruimtestation verliepen de ontwikkelingen niet zo voor-

spoedig. De satelliet zou naar schatting ruim 11000 kg gaan wegen waar-

van 2000 kg voor de verkenningsuitrusting. De overige 9000 kg zou nodig

zijn voor de behuizingsstruktuur en voor voedsel en voorzieningen t.b.v.

de bemanning. In de zomer van 1966 was het geschatte gewicht van de MOL

toegenomen tot meer dan 15000 kg. ( 3 1' 1 6 9 J

In het voorjaar van 1967 stelde men de lanceerdatum van de eerste MOL

uit van 1968 tot eind 1969 of begin 1970. De geschatte kosten van het

projekt waren ondertussen opgelopen van $ 1,5 miljard tot $ 2,2 miljard.

In het najaar van 1967 werd de eerste lanceerdatum wederom verschoven,

nu naar eind 1970 of begin 1971. In juni 1969 waren de geschatte kosten

gestegen tot $ 3 miljard, 2 maal de oorspronkel-jke schatting. ' 1 B 9^

Omdat de regering Nixon een steeds groter deel van haar budget uittrok

voor de oorlog in Vietnam bleef er steeds minder ruimte over voor het
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MOL projekt. Een bemand ruimtestation werd echter tevens minder interes-

sant door de ontwikkeling van een vierde .generatie verkenningssatellie-

ten. Tegen het eind van de zestiger jaren was deze ontwikkeling in een

zodanig vergevorderd stadium dat het mogelijk leek dat de voor de HOL

geplande funkties door deze nieuwe, onbemande satellieten zouden kunnen

worden uitgevoerd.

De minister van defensie, Meivin R. Laird besloot daarop dan ook het
. ,„ ,. . (31,169)

projekt te schrappen.

Big Bird.

Deze nieuwe ontwikkeling werd mogelijk doordat men de beschikking kreeg

over een nog krachtiger draagraket, de Titan-3D die een nuttige lading

van 13600 kg in een baan om de aarde kon brengen.l ' Het gebruik

van een vierde generatie satellieten, de Big Bird, werd daarmee mogelijk.

Door het mogelijke grote gewicht van de satelliet konden hierin talrijke

funkties worden verenigd. De satelliet beschikte over een eigen raket-

motor om tiidia haar baan te kunnen verhogen en daarmee een grotere le-

vensduur te verkrijgen. ' De eerste Big Bird, gelanceerd op 15 juni

1971, bleef 52 dagen in werking.

Eén van de belangrijkste voordelen van de Big Bird was dat de 'large

area surveillance'- en de 'close look' funktie in één satelliet konden

worden verenigd. In het verleden was de gevolgde procedure steeds ge-

weest dat men eerst een 'large area surveillance' satelliet lanceerde

(van het radio-transmissie type). Aan de hand van een analyse van de

foto's van deze satelliet besloot men welke gebieden voor een nadere

beschouwing in aanmerking moesten komen. Daarop werd dan een 'close look'

satelliet gelanceerd (van het 'terugstuurbare film' type) welke van de
(42 12)

uitgekozen gebieden zeer gedetailleerde foto's maakte. ' Nu deze

beide funkties in één satelliet konden worden verenigd werd het mogelijk

om na een analyse van de 'large area' foto's al gedurende een volgende

overkomst over een bepaald gebied een 'close look' opname te maken.

Dit werd mede mogelijk gemaakt doordat de kapaciteit van het radio trans-

missiekanaal met een faktor 16 was vergroot doordat de Big Bird over

een ontvouwbare antenne van 6 meter beschikte, 4 maal de diameter van
(44 11]

vroegere antennes. '

Evenals vroeger werden de 'close look' foto's in een kapsule naar de
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aarde teruggestuurd. Daartoe beschikte de Big Bird over meerdere kapsu-

les die met tussenpozen van twee of drie weken richting aarde werden
, (43,32]

gelanceerd.

In de zeventiger jaren begonnen nog een aantal andere ontwikkelingen hun

vruchten af te werpen waardoor de mogelijkheden van satelliet-observatie

wederom sterk toenamen.

De gevoeligheid van fotografiese systemen werd sterk vergroot waardoor
(44 7)

het mogelijk werd foto's bij maan- of zelfs sterrelicht te maken.

Verder werd het verlichten van te fotograferen objekten m.b.v. lasers
., (44,7)

onderzocht.

Van groot belang was de verdere ontwikkeling van t.v.-kamera's en Vidi-
(453

con buizen. Een Vidicon systeem bestaat uit een fotogevoelige laag

met een groot oplossend vermogen waarbij de op de laag vallende beelden

direkt worden omgezet in een elektries signaal.

Omdat hiermee de fotografiese eigenschappen van t.v.-systemen die van

foto-systemen zeer dicht gingen benaderen werd het mogelijk vanuit satel-

lieten 'real-time' observatie uit te voeren. 'Real time' betekent in dit

geval dat zeer korte tijd (in de grootte orde van sekonden) nadat een

satelliet-kamera een objekt op aarde heeft gefotografeerd, een opname

van dit objekt op aarde voor een analyse beschikbaar is.

Door de ontwikkeling van 'zoom-objektieven' werd het verder mogelijk

een interessant gebied direkt aan een 'close look' inspektie te onder-

werpen. Ook was het mogelijk verschillende filters voor te schuiven om

b.v. kamouflage te ondervangen.

Ook m.b.t. radar-observatie vanuit satellieten waren grote vorderingen

gemaakt. M.b.v. de konventionele radar kon men vanaf satelliet hoogte

een grondresolutie van enkele kilometers bereiken.

Er werd echter een nieuwe techniek ontwikkeld, de zgn. 'side—looking'

radar waarbij de radarantenne opzij wordt gericht i.p.v. recht naar

voren (vandaar de naam). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de snelheid

van de satelliet en van holografiese technieken waardoor men met een

relatief kleine antenne toch een redelijke grondresolutie weet te berei-

ken. In 1971 zou vanaf een hoogte van 160 km een grondresolutie van 30

meter mogelijk zijn. Bij een meer gefokusseerd type zou dit echter tot

enkele meters terug te brengen zijn.
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Een groot voordeel van radar-observatie boven waarneming met sensoren

voor zichtbaar licht of infra-rood is dat de eerste techniek bruikbaar

is bij alle weersomstandigheden (mits men een geschikte golflengte kiest),

In de loop van de zeventiger jaren is de levensduur van de Big Bird aan-

zienlijk toegenomen. Een op 8 juli 1976 gelanceerde satelliet bleef 158

dagen in zijn baan.

Ook de levensduur van de 'close look1 satellieten, waarvan in de laatste

jaren nog slechts een paar werden gelanceerd, is aanzienlijk toegenomen.

Een op 22 maart 1976 gelanceerde satelliet bleef 57 dagen in zijn baan.

Het is nu mogelijk geworden om met slechts enkele lanceringen per jaar

gedurende het gehele jaar verkenningen uit te voeren met een grote diver-

siteit aan sensors. De kwaliteit van deze sensors is hierbij van een

dusdanig gehalte dat de naleving van kwantitatieve beperkingen van de

wapenwedloop zeer effektief kan worden geverifieerd.

Ook voor de kontrole van kwalitatieve beperkingen zijn de mogelijkheden

aanzienlijk. Een effektief testen van belangrijke wapensystemen, met

name de overbrengmiddelen, moet over het algemeen op vrij grote schaal

gebeuren hetgeen door de huidige mogelijkheden van verkenningssatellieten

in veel gevallen goed waarneembaar zal zijn.
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III WETENSCHAPPELIJK-TECHHOLOGIESE ASPEKTEN VAN SATELLIETVERKENNING

III.1 Satellietbaan

De baan van een satelliet is ellipsvormig waarbij de aarde zich in één

van de brandpunten van de ellips bevindt. Als een satelliet eenmaal in

een dergelijke baan is en geen afremming t.g.v. wrijving zou ondervin-

den, blijft hij in deze baan zonder dat daarbij verdere voortstuwing

nodig is.

Voor het geval de satellietbaan cirkelvormig is, is dit als volgt in te

zien (zie fig. n . l ) :

f = 6.7 x 1 0 " u N kg"2

Ma= 5.98 x 10*
1* kg

R = 6370 km

In evenwichtssituatie
moet gelden:

v2

Fg = Fc = Ms X —

satelliet blijft
in zijn baan als
geldt:

vz.r f.M,

fiy.II.l: Voorwaarde voor het in stand houden van een satellietbeweging

Een eenparige cirkelbeweging wordt in stand gehouden als op de roterende

massa een centripetale {middelpuntzoekende) versnelling, a , werkt ter

grootte: aQ = v
2/r. Deze versnelling moet worden opgewekt door een cen-

tripetale kracht Fc • Ms x ac. In het geval van een satelliet in een baan

om de aarde wordt deze kracht geleverd door de zwaartekracht, F_.

Indien dus geldt Fc = Fg (ofwel v2 x r - f x Ma; zie fig.II.1) dan zal

de satelliet in zijn baan blijven. Voor een bepaalde baanhoogte ligt de

snelheid van de satelliet dus vast. Voor een baan op ongeveer 150 km

boven het aardoppervlak is aldus uit te rekenen dat de snelheid van de

satelliet ongeveer 28000 km/h moet zijn.

Een satelliet op een hoogte van 150 km bevindt zich echter in de boven-

ste lagen van de atmosfeer. De satelliet zal daarbij wrijving ondervin-
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den waardoor de snelheid v in de loop der tijd zal afnemen.

Denken we in eerste instantie de hoogte konstant dan betekent dit dat

F groter is geworden dan de kracht F die nodig zou zijn om de een-

parige cirkelbeweging in stand te houden. Be satelliet zal daardoor

hoogte verliezen.

Door een verkleining van r zal F sneller toenemen dan F zodat er op

kleinere hoogte geen nieuwe evenwichtssituatie zal kunnen ontstaan en

zal de satelliet aldus blijven terugvallen en in de praktijk meestal in

de atmosfeer opbranden.

Dit verschijnsel noemen we het 'natuurlijk terugvallen'.

Een satelliet met een snelheid van 28000 km/h zal in ongeveer l1! uur

rond de aarde cirkelen. Is de omlooptijd precies lh uur dan draait de

satelliet in één etmaal precies 16 keer om de aarde en zal hij na iedere

16e omwenteling weer over dezelfde plaats komen. Wijkt de omlooptijd

iets af van I's uur dan zal de grondbaan (projektie van de satellietbaan

op het aardoppervlak; zie fig. II.2) iedere dag iets verschuiven waar-

door een aaneengesloten gebied kan worden geobserveerd.

Voor verschillende soorten waarneming vanuit satellieten zijn bepaalde

gebieden op aarde niet interessant.

Het is dan in veel gevallen geen bezwaar de satellietbaan ellipsvormig

te maken, er daarbij voor zorgend dat de afstand tot de aarde het kleinst

is boven de meest interessante gebieden.

Het grote voordeel van een elliptiese baan is dat de satelliet zich ge-

durende kortere tijd in de dichtere lagen van de atmosfeer bevindt en

dus minder afgeremd wordt waardoor de nuttige levensduur toeneemt.

Er is dus een afweging mogelijk tussen de levensduur van de satelliet en

de waarnemingshoogte.

Eén van de belangrijkste karakteristieken m.b.t. de satellietbaan is

verder de baaninklinatie. Dit is de hoek tussen het vlak door de evenaar

en het vlak van de satellietbaan (zie fig. II.2). Deze hoek bepaalt

welke gedeeltes van het aardoppervlak kunnen worden waargenomen.

Is de baaninklinatie 0°, waarbij de satellietbaan dus in het vlak door

de evenaar ligt, dan zal vanuit een satelliet op niet al ue grote hoogte

slechts een smalle strook aan weerszijden van de evenaar waar te nemen

zijn. Is de baaninklinatie 90°, waarbij het vlak van de satellietbaan

dus beide polen bevat, dan zal in de loop der tijd het gehele aardop-

pervlak onder de satelliet voorbij trekken (als men er verder voor zorgt

dat de grondbanen iedere dag iets verschuiven).
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grootste
hoogte

satelliet

kleinste

satellietbaan

= baaninklinatie
, f2 = brandpunten van de ellips-

vormige satellietbaanhooyte

fig.II.2: Belangrijke grootheden en begrippen bij een satellietbeweging

III.2 Informatie

III.2.1 Verzamelen van informatie

Voor het verkrijgen van informatie kan men gebruik maken van een breed

skala aan sensoren en technieken. Welke sensor en techniek men in een

bepaald geval kiest hangt af van een aantal faktoren, zoals:

- de soort informatie die men wenst

- de vereiste gedetailleerdheid van de informatie

- de tijdsduur waarin informatie moet worden verzameld

- de tijd waarbinnen de informatie op aarde moet zijn

- belemmeringen voor het verkrijgen en verzenden van informatie

Deze faktoren zijn niet onderling onafhankelijk en vaak zullen voor- en

nadelen van een bepaalde keuze tegen elkaar afgewogen moeten worden. Wil

men b.v. de informatie binnen een zo kort mogelijke tijd op aarde terug

hebben dan zal de kapaciteit van het kommunikatie kanaal een beperking

opleggen aan de hoeveelheid verstuurde informatie waardoor er een grens

wordt opgelegd aan de gedetailleerdheid van de informatie.
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In het onderstaande worden enkele belangrijke methodes m.b.t. satelliet-

waarneming behandeld en wordt aaagegeven wat de beperkingen van die

methodes zijn.

III.2.1.1 'Zichtbaar licht' observatie

Observatie in het zichtbare gedeelte van het spektrum m.b.v. fotogra-

fiese technieken neemt bij satellietverkenning een belangrijke plaats in.

Heestal is de gevolgde methode hierbij dat eerst een relatief groot ge-

bied wordt gefotografeerd waarbij geen details waar te nemen zijn. Ver-

volgens wordt aan de hand van een analyse van deze opnames besloten,

welke gebieden voor een nadere observatie in aanmerking komen. De aldus

gekozen gebieden worden dan opnieuw gefotografeerd waarbij geëist wordt

dat zo klein mogelijke details waar te nemen zijn. Hierbij zal men de

door de techniek geboden mogelijkheden tot het uiterste willen benutten.

Bij een afbeelding m.b.v. een lenzensysteem geldt:

f = brandpuntsafstand van de lens
v = afstand van het voorwerp tot de lens
b = afstand van het beeld tot de lens

De verhouding b/v is hierbij tevens gelijk aan de verhouding S (schaal)

tussen de grootte van het beeld en de grootte van het voorwerp.

Bovenstaande formule kunnen we ook schrijven als:

- = S
v

In het geval van satellietverkenning geldt dat v = 150 km (satelliet-

hoogte) en f • enkele meters. Bovenstaande formule kunnen we dan bena-

deren door:

(2.1)
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Wil men zo klein mogelijke details kunnen onderscheiden dan zal S zo

groot mogelijk moeten zijn. Omdat v min of meer vast ligt moet f dus zo

groot mogelijk worden genomen.

III.2.1.1.1 Opnames op film

De gedetailleerdheid van het beeld wordt beperkt door lensfouten, door

het kleinste detail dat op film nog waar te nemen is en door de diffrak-

tie van het optiese systeem waardoor een punt als een interferentiepa-

troon wordt afgebeeld.

Het oplossende vermogen (of resolutie) van het opties systeem is een

maat voor de gedetailleerdheid van het beeld. Het oplossend vermogen

van een film of een lens (of een kombinatie van beide) geeft aan met

welke fijnheid een standaardpatroon van zwarte en witte lijnen nog te

onderscheiden is. Deze grootheid, R, wordt uitgedrukt in lijnen/mm waar-

bij een lijn is gedefinieerd als een zwarte en een witte lijn samen.

Als de resolutie van de lens en de film zijn gegeven dan geldt voor de

totale resolutie van het systeem:

lens film
(2.2)

Diffraktie legt een bovengrens op aan de resolutie van een lens (welke

grens in de praktijk nooit bereikt wordt), welke wordt gegeven door:

diff A * d \ f
(2.3)

Hierin is X de golflengte van het beschouwde licht, t de brandpuntsaf-

stand en d de diameter van de lensopening;

Enkele praktijkwaarden

(11 394)
f - 6 m ' De grootte van f wordt beperkt door de fabrikagemoge-

lijkheden. Wil men de totale resolutie niet aantasten dan moet

ook de resolutie t.g.v. diffraktie binnen de perken blijven (Deze
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blijkt in dezelfde orde van grootte te liggen als de filmresolu-

tie) . Dit betekent dat met f ook d zal moeten toenemen. Bij een

brandpuntsafstand van 6 m is een diameter van 50 cm zeker moge-

lijk. Of een diameter van 1 meter tot de mogelijkheden behoort

is niet bekend.

Voor f/d zullen we daarom de waarde 10 nemen.

R... = 250 lijnen/mm. De filmresolutie is een kompromis tussen een zo

groot mogelijke resolutie en de noodzakelijke belichtingstijd.

Als men de resolutie 2 maal zo groot wil maken zal de belichtings-

tijd met een faktor 4 (kwadraties) moeten toenemen. De belich-

tingstijd die men ter beschikking heeft is echter beperkt door

de hoge snelheid van de satelliet (ongeveer 7,5 km/sek.).

Satelliethoogte = 150 km; Een praktiese waarde voor foto-verkenningssa-

tellieten.

X = 0,55 lim; een praktiese waarde voor zichtbaar licht.

Er volgt dan: R, .-_ = -__ ,„
diff 0.55 x 10—* =1 x — = 150 lijnen/mm

K
diff film

R... = 250 lijnen/mm

Voor de afbeeldingsschaal S geldt in dit geval:

6

R = 94 lijnen/mm

150 x 103 = 4 x 10

Een film resolutie van 94 lijnen/mn betekent dat een lijnpaar ter breedte

van 10,6 mikron nog juist te onderscheiden is. Als we deze waarde delen

door de afbeeldingsschaal S dan krijgen we de grondresolutie G, de klein-

ste breedte van een lijnpaar op het aardoppervlak die op de film nog te

onderscheiden is. In ons geval geldt dan:

_ 10.6 x IQ"6
G = 4 x 10-'

Dit komt ruwweg overeen met de waarde van 15 tot 30 cm die men de laatste
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jaren in de literatuur aanneemt. Opmerkelijk is daarbij wel dat men voor

de totale resolutie veelal een waarde van 175 l/mm neemt hetgeen

zou betekenen dat bij een brandpuntsafstand van 6 m de lensopening toch

zeker 1 meter zou moeten zijn.

III.2.1.1.2 Het RBV-systeem

Mede i.v.m. een mogelijke 'real-time' optie heeft men sinds het begin van

de fotografiese satellietwaarneming onderzoek gedaan naar het gebruik van

t.v.-achtige sensoren i.p.v. fotografiese film. In het begin van de

zestiger jaren waren er nog grote problemen m.b.t. de resolutie van der-

gelijke systemen. In het begin van de jaren zeventig kwamen er echter

sensoren ter beschikking met een resolutie van 4500 lijnen op een beeld-

scherm met een diameter van 5 cm. * Dit zijn 90 lijnen/mm. Om dit te

kunnen vergelijken met de resolutie van een film moeten we echter het aan-

tal lijnparen (zwart-wit) nemen, dus 45 lijnen/mm. Gebruiken we hetzelfde

lenzenzysteem als op pag.120 dan wordt de totale resolutie van het t.v.-

systeem 38 lijnen/mm. Wat betreft grootte-orde begint dit de resolutie

van een systeem met afbeelding op film (90 lijnen/mm) te benaderen. De

grondresolutie van een dergelijk t.v.-systeem zou ongeveer 70 cm kunnen

zijn. Het t.v.-systeem plus het uitleessysteem waarbij het optiese beeld

wordt omgezet in een elektries signaal, wordt het 'Return Beam Vidicon'

(FBV) systeem genoemd (zie fig.II.3)

multiplier

afbuig spoel

fokusseer spoel

fiy.II.3: Return Beam Vidicon (RBV-) systeem

Via een lenzensysteem wordt het te fotograferen objekt afgebeeld op de

'foto-laag'. Deze laag bestaat uit halfgeleidermateriaal en heeft een

zekere dwarsgeleidbaarheid. Afhankelijk van de intensiteit van de
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afbeelding ter plaatse wordt er op een bepaalde plaats een zeker aantal

elektronen vrijgemaakt welke vrijwel onmiddellijk naar de zijkant wordt

afgevoerd. Als gevolg hiervan ontstaat er op de achterkant van de 'foto-

laag' een ladingspatroon dat overeenkomt net het er op vallende beeld.

Vervolgens wordt de 'foto-laag' afgetast met een elektronenstraal.

M.b.v. de richtspoel worden zoveel mogelijk elektronen door het venster

voor de kathode gestuurd. De elektronenstraal wordt daarna door de

fokusseerspoel magneties gefokusseerd. Middels de afbuigspoel wordt de

gefokusseerde bundel vervolgens naar een bepaalde plaats op de 'foto-

laag' gestuurd. Afhankelijk van het gebrek aan elektronen in de laag zal

een bepaalde hoeveelheid van de elektronen uit de straal worden geabsor-

beerd. De overblijvende elektronen zullen worden gereflekteerd en uit-

eindelijk worden opgevangen door de multiplier. Uit het aantal, door de

multiplier gevangen elektronen, kan dan de intensiteit van de fotografie-

se afbeelding op een bepaalde plaats op de 'foto-laag1 worden afgeleid.

Aldus wordt de hele laag afgetast en ontstaat er een elektries signaal

dat weer in een afbeelding van het gefotografeerde objekt kan worden om-

gezet.

Deze hoeveelheid informatie is begrensd door de techniese beperkingen

van het systeem. Het aantal onderscheidbare gradaties tussen zwart en

wit van het op de 'foto-laag' vallende beeld wordt sterk beperkt doordat

de afbeelding op een bepaald punt door allerlei effekten in de laag wordt

uitgesmeerd over de omliggende punten. Dit uitsmeereffekt bestrijkt een

bepaald oppervlak en het aantal te onderscheiden gradaties per punt wordt

daardoor kleiner naarmate de punten kleiner worden. Het opvoeren van de

resolutie van het systeem zal dus een verlies aan kontrast betekenen.

De resolutie van het systeem wordt verder beperkt door fabrikagetech-

niese aspekten. De 'foto-laag' zal namelijk binnen zekere grenzen uit

een uniforme laag halfgeleidermateriaal moeten bestaan. Het kleinste nivo

waarop nog geen verschillen te zien mogen zijn, wordt bepaald door de

punt-grootte. Naarmate de punten kleiner worden wordt het moeilijker een

dergelijke laag te fabriceren. Tot op zekere hoogte kan voor deze niet-

uniformiteit worden gekompenseerd door hiermee rekening te houden bij

het omzetten van het beeld in een elektries signaal; voordat het RBV-sys-

teera wordt geïnstalleerd kan de 'foto-laag' worden getest m.b.v. een

testbeeld. Het elektries signaal, verkregen door het aftasten van de

laag, wordt m.b.v. een komputer vergeleken met het signaal dat men in
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het ideale geval zou verkrijgen. Door de komputer op juiste wijze te

programmeren kan voor het geteste RBV-systeem een programma worden ge-

schreven dat kan kompenseren voor de effekten t.g.v. niet-uniformiteit

van de 'foto-laag'. Dit programma wordt dan ingepast in het data-verwer-

kingssysteem van de1 satelliet.

De toepasbaarheid van een dergelijke methode hangt af van de mate van

afwijking van uniformiteit. Voor een RBV-systeem met 4500 lijnen kan men

b.v. 2 x 10 punten onderscheiden. Het percentage aan punten dat van uni-

formiteit afwijkt zal dus klein moeten zijn om het 'kompenseringspro-

gramma' binnen handelbare proporties te kunnen houden.

In 1972 duurde een komplete kamera-cyklus ongeveer 25 sek: 10 sek voor

wissen, laden van de 'foto-laag' en opnemen van hec beeld en 15 sek voor

het uitlezen (aftasten + verwerken)/45'563 Door de ontwikkeling van snel-

lere elektronika in de laatste jaren zou deze 25 sek tot b.v. 10 sek te-

ruggebracht kunnen zijn. Verder weet men tegenwoordig t.v.-systemen te

produceren met 6000 lijnen.C47>667] Dit betekent dat op een dergelijk

scherm 36 x 106 punten te onderscheiden zouden zijn.

Een nadeel van een dergelijk RBV-systeem is dat men op deze wijze geen

afbeelding in kleur kan krijgen. Men kan echter tot op zekere hoogte

kleurinformatie verkrijgen door gebruik te maken van meerdere RBV-syste-

men. M.b.v. kleur-filters kan men dan opnames maken in verschillende

delen van het spektrum (multi-spektraal opnames).

III.2.1.2 Multi-spektraal en infrarood opnames

Ook bij opnames op film wordt deze multi-spektraal techniek toegepast

waardoor men meer informatie verkrijgt dan uit een normale kleurenfoto

is af te leiden.

Daarbij wordt soms gebruik gemaakt van 9 kamera's. Eén kamera maakt daar-

bij een normale kleurenfoto terwijl de overige verschillende delen van

het spektrum bestrijken.

Een nadeel van het fotograferen van objekten, waarbij men gebruik maakt

van de weerkaatsing van het zonlicht door die objekten, is dat men al-

leen overdag opnames kan maken.

Men maakt daarom ook opnames bij langere golflengtes in het infra-rood

omdat men daarbij niet zo afhankelijk is van verlichting door de zon. Dit

is gebaseerd op het feit dat ieder lichaam een bepaalde hoeveelheid
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elektromagnetiese straling uitzendt welke afhankelijk is van de tempera-

tuur van dat lichaam. Volgens de verschuivingswet van Wien geldt voor

de golflengte X ,. waarbij de uitgestraalde hoeveelheid energie het
max

grootst is:

\nax * T = 2' 8 9 7 m m- K (2.4)

Bij een temperatuur van 17°C = 290°K geldt dan: X = 1 0 ym. Dit ligt

in het infra-rode gedeelte van het spektrum.

T.o.v. waarnemingen in het zichtbare gedeelte van het spektrum zijn de

mogelijkheden van waarnemingen rond de 10 ym sterk beperkt. Bepaalde

gedeeltes uit het infra-rood worden sterk geabsorbeerd door bepaalde

molekulen in de atmosfeer. Verder is de resolutie van sensorsystemen,

gebaseerd op infra-rood detektie, sterk beperkt door diffraktie.

Er geldt: R
0.82 _d_

diff

X = 10

stel: f/d = 8

10 lijnen/mm

Hemen we dezelfde afbeeldingsschaal als bij de systemen, werkzaam in het

zichtbare gedeelte van het spektrum, dan geldt voor de grondresolutie:

G = 2,5 N 101* x o.l mm » 2,5 m.

III.2.1.3 Radar

III.2.1.3.1 Konventionele radar

Een nadeel van waarnemingen in het zichtbare en infra-rode gedeelte van

het spektrum is dat golven van een dergelijke golflengte sterk onderhe-

vig zijn aan diffuse verstrooiing door wolken. Er kunnen dus alleen op-

names worden gemaakt als de lucht helder is.

Dit probleem weet men te omzeilen door gebruik te maken van radar.

Radargolven met een golflengte van 1-30 cm worden niet of nauwelijks be-

invloed (verstrooid of verzwakt) door de atmosfeer, ook niet door wolken-
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iformaties. Verder kan radar zowel overdag als 's nachts worden gebruikt

omdat het radar-systeem zelf voor de 'verlichting' van het objekt zorgt.

Een radar-systeem zendt elektromagnetiese golven uit waarvan na reflek-

tie door objekten weer een gedeelte wordt opgevangen. De gereflekteerde

energie geeft informatie omtrent ds plaats en de beweging van het re-

flekterende objekt.

De wijze waarop een bepaald objekt elektromagnetiese golven reflekteert,

hangt af van de 'gladheid' van dat objekt bij de beschouwde golflengte.

Een objekt dat ruw is voor zichtbaar licht van 0,5 v>m kan zeer glad zijn

voor radargolven van 10 cm.

Een ruw oppervlak zal de opvallende straling in elke richting weerkaat-

sen, een glad oppervlak in slechts één bepaalde richting (spiegelwerking).

Een betonnen parkeerplaats is voor zichtbaar licht een diffuse reflektor

maar werkt voor radargolven van 10 cm als een spiegel. Dit betekent dat

niets van de uitgezonden energie in de richting van de radar ontvangen

zal worden gereflekteerd tenzij deze zich precies boven deze plaats be-

vindt. De parkeerplaats zal dus zwart worden afgebeeld op het radarscherm.

Ook gladde wateroppervlakten zijn voor radargolven spiegels bij uitstek

en zullen ook zwart worden afgebeeld.

Diffuse reflektoren zullen een gedeelte van de opvallende energie in de

richting van de radarontvanger reflekteren. De intensiteit wordt hierbij

bepaald door absorptie.

Voor verkenningsdoeleinden vormt de resolutie van konventione.1«? radar

een groot probleem.

Bij deze techniek wordt op een kathodestraalbuis een beeld gevormd dat

wordt verkregen door een roterende antenne. Het raster van de kathode-

straalbuis roteert hierbij synchroon met de antenne en de variërende

intensiteit van de gereflekteerde energie stuurt de helderheid van het

roterende punt dat op het radarscherm zichtbaar is.

Een roterende antenne aan boord van een vliegtuig of satelliet kan echter

niet al te groot worden gemaakt. Bij een kleine antenne zullen elektro-

magnetiese golven echter onder een grote hoek worden uitgezonden en op-

gevangen. Objekten die binnen de bundel vallen zullen niet afzonderlijk

te onderscheiden zijn.

Voor de hoek f, waar onder elektromagnetiese straling wordt uitgezonden,

geldt in het geval van een paraboliese antenne:

,
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= 0.9- (2.5)

Hierin is D de antennediameter en A de golflengte van de gebruikte stra-

ling.

Voor het waargenomen oppervlak A op een afstand Z geldt dan:

ie z 2

Nemen we: D = 1 m, X = 2.2 cm en z = 150 km, dan vinden we:

Y = 0.9 * 2' 2 » 10~2 * 0.02

A = (0.02 x 150)2 = 9 km2

Dit betekent dat een cirkelvormig gebied met een diameter van ongeveer

3„5 km nog afzonderlijk te onderscheiden is. Een pure reflektor en een

pure absorber moeten dan, wil men ze volledig kunnen onderscheiden, ieder

3.5 km breed zijn. De grondresolutie is dan 7 km. Dit is buitengewoon

slecht in vergelijking met de resolutie van optiese systemen.

III.2.1.3.2 'Side-looking' radar

III.2.1.3.2.1 Het basisprincipe

Er is een techniek ontwikkeld met een veel betere resolutie dan de konven-

tionele radar. Dit is de zgn. 'side looking' radar. Bij deze techniek

wordt de antenne opzij gericht i.p.v. naar voren waarbij de antenne vast

is bevestigd aan het vliegtuig of aan de satelliet.

De mikro-golf energie wordt uitgezonden in de vorm van pulsen jnet een

pulsduur van b.v. 10~7 sec. De pulslengte is dan 30 meter

fig.II.4: Observatie m.b.v. side-looking radar
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Beschouwen we figuur II.4.

Op het tijdstip t wordt een puls uitgezonden. Stel nu dat de antennebun-

del zodanig is gericht dat alle punten tussen A en B worden omvat. Elk van

deze punten zal een gedeelte van de uitgezonden energie opvangen en op z'n

eigen karakteristieke wijze reflekteren en absorberen. Een gedeelte van

de gereflekteerde energie zal weer door de satellietantenne worden opge-

vangen. Er wordt nu één enkele puls gebruikt om het trajekt A-B te be-

strijken- De plaats van een bepaald punt op dit trajekt volgt nu uit de

tijd die is verstreken sinds het uitzenden van de puls. De door A gere-

flekteerde energie xzal daarbij het eerst worden ontvangen die van B als

laatste.

Aan boord' van de satelliet stuurt nu de ontvangen energie de intensiteit

van een katodestraal. Deze katodestraal wordt evenredig met de tijd af-

gebogen waardoor een lijn met variërende intensiteit wordt geschreven.

Deze lijn vormt aldus het radarbeeld van het trajekt A-B.

Nadat de satelliet één dergelijke 'scan' heeft voltooid en ondertussen

een stukje verder is gevlogen (loodrecht op het vlak van tekening) wordt

de volgende puls uitgezonden etc. Aldus wordt het radarbeeld gevormd van

een baan ter breedte AB van het gebied dat schuin onder de satelliet

voorbij trekt.

III.2.1.3.2.2 Dwarsresolutie

O P

fig.II.5: Illustratie bij bepaling dwarsresolutie sidelooking radar

We beschouwen fig. II.5.

De resolutie van het systeem in de richting loodrecht op de voortplantings-

richting (dwarsresolutie} wordt nu bepaald door de pulslengte. De afstand
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die het signaal, gereflekteerd door een objekt ter plaatse 0 moet afleggen,

is gelijk aan 2A0. Voor P is dit 2AP. Indien deze twee weglengtes meer

verschillen dan de pulslengte dan zal de radarontvanger de respektievelijk

door O en P gereflekteerde frakties van de uitgezonden puls volledig kun-

nen onderscheiden. Deze twee punten kunnen dan afzonderlijk worden afge-

beeld. Dit betekent dat de afstand BP groter dan de halve pulslengte moet

zijn. Een pure reflektor ter breedte OP is dan te onderscheiden van een

pure absorber ter breedte OP, zodat de dwarsresolutie gelijk is aan 2HOP.

Bij een pulslengte van 30 m geldt bij benadering dat:

G = 20P
BP 30 (m)

cos(a) cos(a)

(aangenomen dat AO en AP evenwijdig zijn; AP»OP)

De grondresolutie wordt dus beter (kleiner) naarmate a kleiner wordt met

een optimum 2*0P= 30 m als ot = 0°. Dit is het geval als het punt P aan

de horizon ligt. De minimale waarde voor a wordt echter beperkt doordat

de totale weg die het radarsignaal moet afleggen, toeneemt naarmate oc

afneemt waardoor de ontvangen hoeveelheid van het gereflekteerde vermo-

gen afneemt.

Naarmate de resolutie in horizontale richting toeneemt zal de resolutie

in vertikale richting echter afnemen. Voor onderscheidbaarheid van de

punten P en Q moet gelden dat CP groter is dan de halve pulslengte (AC =

AQ.). Veronderstellen we AP en AQ evenwijdig dan geldt dat y = a en dus

QP = CP/sin(cO.

Voor de resolutie loodrecht op het aardoppervlak, G , geldt dus:

CP = 's pulslengte = 15 m

G i = ilïïTÖT

Afhankelijk van de keuze in welke richting men maximale resolutie wenst

zal men dus de hoek a bepalen (rekening houdend met het vermogen van de

radar).

Vertoont het te bestrijken gebied evenveel relief in horizontale richting

als in vertikale richting dan ligt een waarde -van 45° van a voor de hand
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en geldt bij een pulslengte van 30 meter voor zowel de horizontale als de

vertikale resolutie/ G:

30 = 30 V? * 42 m

III.2.1.3.2.3 Langsresol-utie

De resolutie in de richting evenwijdig aan de voortplantingsrichting van

de satelliet (langsresolutie) wordt, evenals bij konventionele radar, be-

paald door de breedte van de antennebundel. Omdat ook bij vaste antennes

de diameter van de antenne is beperkt tot enkele meters ligt voor de 'kon-

ventionele side looking' radar de langsresolutie in de grootte orde van

kilometers (3 km bij een antennediameter van 3 meter, X = 3 cm en satel-

liethoogte =150 km). Omdat de antennebundel kegelvormig is neemt verder

de langsresolutie af met de afstand van het objekt tot de satelliet welke

wordt bepaald door de hoek van waarneming (f3 in fig. II.5, pag.127).

Het is echter mogelijk de langsresolutie aanzienlijk te verbeteren door

gebruik te maken van holografiese technieken en van de beweging van de

satelliet.

Het radarbeeld wordt opgenomen door het 'scannen' van lijnen in de rich-

ting loodrecht op de voortplantingsrichting. Hierbij kan het 'scannen'

van een volgende lijn beginnen als alle pulsen t.g.v. het 'scannen' van

de voorgaande lijn binnen zijn. Voor het vervullen van deze voorwaarde is

de afstand van de satelliet tot het verst verwijderde objekt van belang.

Stellen we deze afstand 300 km (fig.II.5, pag.127: 8 - 60°, satelliet-

hoogte =150 km), dan moet het uitgezonden signaal 600 km afleggen voor-

dat de gereflekteerde puls ontvangen wordt. Deze afstand wordt afgelegd

in 2 x 10"3 sek. Dit betekent dat na 2 x 10"3 sek met het 'scannen' van

een volgende lijn kan worden begonnen. Omdat de snelheid van de satelliet

7,5 km/sek is heeft de satelliet in die tijd een afstand van 25 m afgelegd.

Deze afstand is veel kleiner dan de doorsnede van de antennebundel op het

aardoppervlak zodat twee 'scans' met een tussentijd van 2 x 10~3 sek
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vrijwel hetzelfde beeld op zullen leveren waarbij verschillen niet te

onderscheiden zijn. Bij 'konventionale side looking1 radar heeft het dan

geen zin de tijd tussen twee 'scans' zo kort te houden als volgens boven-

staande afleiding mogelijk is.

Er is echter een methode ontwikkeld waarbij men deze korte tussentijd

wel optimaal benut, waarbij men na, volgens bovenstaande afleiding,

2 x 10~^.sek. al met een volgende 'scan' begint. Hierbij wordt een tech-

niek gebruikt welke in bepaalde opzichten lijkt op zichtbaar licht holo-

grafie.

Als de satelliet over een bepaald objekt vliegt, komt het objekt op een

gegeven moment in de antennebundel, blijft daar gedurende een zeker aantal

pulsen binnen en zal uiteindelijk de bundel weer verlaten. Gedurende al

deze tijd zal de radarontvanger door het objekt gereflekteerde golftreintjes

ontvangen.

De fase van het gereflekteerde signaal hangt af van de afstand van het ob-

jekt tot de satelliet. Voor achtereenvolgende pulsen zal deze fase dus ver-

anderen t.g.v. de voorwaartse beweging van de satelliet. Het door de radar

ontvanger waargenomen koherente signaal wordt nu in de elektroniese appara-

tuur aan boord van de satelliet opgeteld bij een eveneens koherent referen-

tiesignaal. Doordat de fase van de door een bepaald objekt gereflekteerde

golven verandert als de satelliet voortbeweegt zal door deze optelling een

interferentiepatroon ontstaan.

Dit interferentiepatroon wordt afgebeeld op het radarbeeldscherm en ver-

volgens vastgelegd op film.

We beschouwen fig.II.6:

Een reflekterend objekt zal op een gegeven moment in de antennebundel ko-

men en daar gedurende kortere (ü) of langere (P) tijd binnen blijven. De-

ze tijd wordt gerepresenteerd door de lengte van het interferentiepatroon

(IQ en IP). Bij deze zgn. synthetiese apertuur radar wordt het patroon niet

vastgelegd als een cirkelvormig interferentiepatroon zoals bij zichtbaar

licht holografie het geval is maar als een gebroken lijn in de lengterich-

ting van de film. Deze gebroken lijn kan echter worden beschouwd als een

dwarsdoorsnede van een cirkelvormig interferentiepatroon.

De gebroken lijnen van twee reflektoren op dezelfde afstand van de 'grond-

baan' van de satelliet en voldoende dicht bij elkaar om gelijktijdig te wor-

den 'verlicht' door de antennebundel (P en R ) , zullen elkaar overlappen maar

t.o.v. elkaar toch iets verschoven zijn. Evenals bij zichtbaar licht hologra-
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fig.II.6: Vastleggen interferentiepatroon bij side-looking radar

S = satelliet
v = voortplantingsrichting van de satelliet
IP = interferentiepatroon van P
IQ « interferentiepatroon van Q
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fie kunnen deze interferentiepatronen worden gesuperponeerd zonder daarbij

de mogelijkheid tot het vormen van de oorspronkelijke beelden te verliezen.

De data-film met de interferentiepatronen wordt omgezet in een door het

oog te interpreteren 'foto' door de datafilm met een koherente lichtbun-

del te verlichten. Het interferentiepatroon van iedere reflektor op de

film konverteert de opvallende bundel in een divergerende bundel die door

een lens in een punt kan worden gefokusseerd.

De vele, elkaar overlappende signalen van even zovele reflektoren, welke

zich tegelijkertijd in de antennebundel bevonden kunnen aldus worden ge-

transformeerd tot een afbeelding die tot in detail overeenkomt met het

origineel.

Het is bij deze techniek noodzakelijk dat de door een bepaald objekt ach-

tereenvolgens gereflekteerde golftreintjes worden afgebeeld op één lijn

op het radarhologram. De holografiese techniek werkt immers slechts in

één dimensie zodat alleen de informatie van een bepaald objekt op één

lijn bijdraagt tot de uiteindelijke afbeelding van dat objekt.

Dit betekent dat de afstand van een bepaald objekt tot de satelliet ge-

durende de tijd dat dat objekt zich in de antennebundel bevindt niet

noemenswaardig mag veranderen. Deze afstand moet zeker kleiner blijven

dan de afstand tussen twee holografiese lijnen, d.w.z. de dwarsresolutie.

fig.II.7: Verandering van de afstand van
een objekt tot de satelliet

a = kortste afstand (= satelliethoogte)
r = halve bundeldiameter

Ln irig. I I . 7 yeldt: (d+a)2 = r2 + a2 •* d+a - Vr2 + a
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Bij een paraboliese antenne met een diameter D geldt bij benadering

voor de halve bundeldiameter r op een afstand a:

(2.6)

Voor de verandering d van de afstand van het objekt tot de satelliet

geldt dus:

d (2.7)

Nemen we: X • 3 cm
D - 3 m
a « 150 km

Dan geldt: d - 0.125 x (10~2)2 x 150 x 103 = 2 m

Bij een pulslengte van 30 meter heeft een holografiese lijn een breedte

van ongeveer 20 meter (halve dwarsresolutie). De afgeleide waarde van d

is dus een faktor 10 kleiner en de meeste punten zullen dus op één holo-

grafiese lijn worden afgebeeld. Het aantal punten dat toch nog op twee

lijnen wordt afgebeeld is echter nog niet te verwaarlozen hetgeen de

langsresolutie zal beperken. Het zou daarom wenselijk zijn deze faktor 10

te vergroten tot b.v. een faktor 50. De mogelijkheden hiertoe zullen in

§ III.2.1.3.2.4 worden besproken.

Met boven beschreven holografiese techniek kan de resolutie van het sys-

teem sterk worden verbeterd. Als de bundeldiameter d meter is, dan is bij

konventionele radar de grondresolutie 2 n d meter. Bij de holografiese

techniek worden over deze afstand n = d/d (d is de afstand tussen 2 scans)
s s

opnames gemaakt welke met de beschreven techniek onderling scheidbaar zijn.

In het ideale geval zou de grondresolutie daarmee gelijk worden aan

2d
n

d x
2 d_ (2.8)

Door niet-ideale effekten zou dit een faktor 2 groter kunnen zijn. Voor
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ds = 15 m (zie pag. 129) wordt de langsresolutie dan gelijk aan 60 meter

Samenvattend betekent dit dat de langsresolutie in dezelfde grootte orde

ligt als de dwarsresolutie, te weten enkele tientallen meters.

Dit is een aanzienlijke verbetering t.o.v. de konventionele radar waarbij

de grondresolutie enkele kilometers is.

III.2.1.3.2.4 Mogelijke verbeteringen

Theoreties zou het mogelijk zijn de grondresolutie van de side-looking

radar nog sterk verder terug te dringen. Er zijn echter een aantal tech-

niese leperkingen.

De langsresolutie zou men kunnen verkleinen als de tijd tussen twee opeen-

volgende scans kleiner zou kunnen worden. Dit is inderdaad mogelijk. Men

hoeft met het uitzenden van een volgende puls nl. niet te wachten tot de

vorige puls weer geheel 'binnen' is. De enige eis is dat de gereflekteerde

pulsen elkaar niet in tijd mogen overlappen.

O P

tig.II.8: Illustratie bij verhoging scanfrekwentie side-looking radar

In fig. II.8 betekent dit dat het door P gereflekteerde signaal t.g.v. de

n e puls binnen moet zijn voor het door 0 gereflekteerde signaal t.g.v. de

n+le puls. Dit betekent dat de tijd tussen twee scans groter moet zijn

dan tweemaal het tijdsverschil tussen het afleggen van de afstanden AO

en AP.

Nemen we a = 45° dan is QP ruwweg gelijk aan OQ (et is klein en OA is groot),

OQ is de doorsnede van de antennebundel op een afstand AO. Nemen we de

satelliethoogte 150 km en A/D «0.02 dan is OQ ongeveer 3 km. Twee maal de

tijd voor het afleggen van deze afstand is gelijk aan 6/c - 2 x 10~s sek.
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(c = lichtsnelheid = 3 x 10s km/sek). In deze tijd heeft de satelliet

7,5 x 2 x 10~5 km = 0.15 meter afgelegd. Na b.v. twee maal deze afstand

te hebben afgelegd zou dan met een volc-ende 'scan' kunnen worden begon-

nen waardoor de langsresolutie kleiner dan éën meter zou kunnen zijn.

De dwarsresolutie zou men kunnen verbeteren door de pulsduur korter te

nemen. De door een bepaald objekt gereflekteerde hoeveelheid energie wordt

daarmee eveneens kleiner. De signaal-ruisverhouding (SRV) van de radar-

ontvanger zal dan wat dit betreft beperkingen gaan opleggen.

Men zou de verkorting van de pulsduur gepaard kunnen laten gaan met een

vergroting van de antenne waardoor de uitgezonden energie op een kleinere

plaats wordt gekoncentreerd. De mogelijke afmetingen van antennes voor

gebruik op satellieten zijn echter sterk beperkt. Eventuele verbeteringen

van de dwarsresolutie zullen dan waarschijnlijk vooral zitten in een bete-

re SRV van de ontvanger en een hoger vermogen van de zender.

Een verbetering van de dwarsresolutie heeft echter invloed op de langs-

resolutie. Men loopt dan gauwer het risiko dat d (form. 2.8, pag. 133)

groot wordt t.o.v. de halve dwarsresolutie zodat de verschillende, door

één objekt gereflekteerde golftreintjes op verschillende holografiese

lijnen zullen worden afgebeeld waardoor de langsresolutie nadelig wordt

beïnvloed.

Omdat de op pag.133 afgeleide waarde voor d al aan de hoge kant was, zal

men deze dan ook sterk moeten proberen te verkleinen.

Omdat in form. 2.8 a en D min of meer vastliggen zal dit moeten worden

gerealiseerd door een verkleining van X.

Echter, naarmate de golflengte kleiner wordt, wordt de absorptie door de

atmosfeer groter waardoor hogere eisen aan de SRV van de ontvanger moeten

worden gesteld. Golflengtes veel kleiner dan 1 cm zullen dan grote pro-

blemen opleveren.

Verder is het moeilijker zenders met een groot vermogen te maken naarmate

de gebruikte golflengte kleiner wordt. Dit is in strijd met de eis voor

hogere vermogens i.v.m. een verbetering van de dwarsresolutie.

De techniese problemen geassocieerd met de verbetering van de resolutie

van de side-looking radar zijn dus aanzienlijk en een grondresolutie veel

kleiner dan b.v. 5 m vanaf satelliethoogte is dan ook niet erg waarschijn-

lijk. De signaal-ruisverhouding van de ontvanger en het vermogen van de

zender vormen hierbij de grootste obstakels.

Een grondreaolutie van 5 m komt overeen met de waarde van enkele meters
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die men de laatste jaren in de literatuur aanneemt.

III.2.2 Terugsturen van informatie naar aarde

Voor het terugsturen van de verkregen informatie staan twee technieken ter

beschikking. Men kan de informatie aan boord van de satelliet opslaan en

met bepaalde tussenpozen de film zelf naar aarde terugzenden. Ook kan men

de informatie omzetten in elektriese signalen en deze via radio-transmis-

sie terugsturen.

III.2.2.1 Terugsturen van een filmkapsule

Het terugsturen van de film zelf levert tegenwoordig geen problemen van

betekenis op. M.b.v. een kleine raket wordt de filmkapsule naar aarde

teruggestuurd. Als deze in de dichtere lagen van de atmosfeer komt wordt

een parachute ontvouwen om de kapsule af te remmen en te voorkomen dat

deze verbrandt. M.b.v. een vliegtuig wordt de kapsule vervolgens uit de

lucht opgepikt door een koord om de parachute te slaan.

III.2.2.2 Radiotransmissie

De radiotransmissie is in dit kader veel interessanter omdat door de kapa-

citeit van het transmissiekanaal beperkingen worden opgelegd aan de kapa-

citeiten van het verkenningssysteem. In het onderstaande zal worden ge-

tracht aan te geven waar de knelpunten m.b.t. radiotransmissie zitten.

Een probleem hierbij is dat het om militaire apparatuur gaat zodat de hui-

dige mogelijkheden niet publiekelijk toegankelijk zijn. We kunnen echter

wel iets zeggen over de huidige mogelijkheden door te beschouwen welke

apparatuur er voor civiele doeleinden wordt gebruikt en door er verder van

uit te gaan dat voor militaire doeleinden de meest geavanceerde appara-

tuur zal worden gebruikt.

III.2.2.2.1 Basisbegrippen

Voor een radiosignaal dat niet aan verzwakking of verstrooiing onderhevig

is geldt voor het beschikbaar vermogen, P , aan de ingang van de ontvan-

ger:

Pz Gz Gr A
(4 71 Z)<

(2.9)
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P z = vermogen aan de uitgang van de zender
Gz = versterking van de zendantenne
Gr = versterking van de ontvangstantenne
X = golflengte van het gebruikte radiosignaal
z = afstand tussen zend- en ontvangstantenne

De antenneversterking G geeft de versterking, aan t.o.v. een isotrope stra-

ler welke in elke richting evenveel vermogen uitzendt. Deze versterking

wordt bereikt doordat het uitgezonden vermogen binnen een bepaalde hoek

wordt gekoncentreerd. Voor een paraboliese antenne met een diameter van

D meter geldt voor deze hoek y:

Y = 0.9-jj- (rad)

Voor de antenneversterking G geldt dan:

(2.10)

(2.11)

Omdat het zend- en ontvangpatroon voor antennes gelijk is kunnen we for-

mule 2.9 ra.b.v. de formules 2.10 en 2.11 herschrijven tot:

p
P r

Jïï JTT ,2

(4 1 il' Y z Yr (0.9 A ) * z*

Het ontvangen vermogen wordt dus groter naarmate de antennes groter wor-

den of de golflengte kleiner (bij afwezigheid van verzwakking, of ver-

strooiing) .

De detekteerbaarheid van het signaal hangt af van de signaal-ruisverhou-

ding aan de ingang van de ontvanger. Voor het beschikbaar ruisvermogen

aan de ingang van de ontvanger, Pn, geldt:

Pn - k.Te.B

k » konstante van Boltzmann » 1.38 x 10~23 J/K
T e - equivalente ruistemperatuur
B • bandbreedte van het ontvangen signaal

(2.13)

Het ruisvermogen is dus recht-evenredig met de bandbreedte van het sig-

naal. Als men de bandbreedte echter kleiner zou willen maken dan neemt

daarmee tevens de informatiedichtheid van. het signaal af. Voor digitale

signalen geldt ruwweg dat voor het overzenden van n bits/sek. een band-
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breedte van n Hz nodig is.

III.2.2.2.2 Direkte verbinding tussen verkenningssatelliet en grondstation

Aanvankelijk werden radiosignalen direkt vanuit deze satellieten naar

aarde gestuurd.

r = straal aarde = 6370 km
S = satelliet
h = hoogte satelliet
H_ = horizon

r P S

fig.II.9: Illustratie bij direkte radioverbinding tussen satelliet en aarde

Als de satelliethoogte 150 km is dan is de afstand HQ-S = 1380 km. Dit is

tevens dan de maximale afstand die een radiosignaal zou moeten afleggen

(als de antenne niet al te hoog boven het aardoppervlak staat).

Nemen we voor de relevante parameters:

<* 1 m

al deze waarden kunnen zonder veel moeite

worden gerealiseerd

D r "
X =

z =

T =
eB *

P «z

5 m

0 , 1 m

1,38 x

1000°K

50 MHz

1 W

(3 G

1 0 6

Hz)

m

Dan volgt volgens (2.12): P _ 1.53 x 1 x 25
r <1.38jz x I010 2.0 x I0"9 W

Volgens (2.13) geldt: P - 1.33 x I0" 2 3 x 103 x 5 x 107 - 6.9 x I0" 1 3 W
n

De signaal-ruisverhouding, SRV, is dus:

S R V
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Een dergelijke signaal-ruisverhouding levert geen moeilijkheden op voor

het rekonstrueren van het oorspronkelijke signaal, zeker niet wanneer het

digitale informatie betreft.

Een nadeel van deze direkte transmissie is dat de satelliet slechts een

klein gedeelte van het aardoppervlak bestrijkt en dus slechts kort binnen

het zicht van een ontvangstation blijft. De boog h -P infig. II.9.is

1.360 km lang. De totale afstand die de satelliet bestrijkt is dus

2 H 1360 = 2.720 km. Aangezien de satelliet snelheid ongeveer 27.000 km/h

is zal de satelliet maximaal gedurende 6 min. binnen het zicht van een

grondstation blijven (als de satelliet recht over het station vliegt).

Dit betekent dat per omwenteling van 90 min. al 15 stations nodig zijn.

Omdat de grondbaan van de satelliet bij iedere omwenteling verschuift

wordt dit getal nog vele malen groter als men de satelliet altijd wil

zien. Dit is zowel uit ekonomisch als uit politiek oogpunt een onhaalbare

zaak; politiek omdat grondstations zouden moeten worden gevestigd in lan-

den die dit nooit zullen toestaan. Een volgend probleem is dan nog dat de

op de verschillende grondstatiDns ontvangen informatie naar het informa-

tiecentrum bij Washington moet worden getransporteerd. Aanvankelijk ge-

beurde dit door de magneetband, waarop de gegevens waren vastgelegd, naar

Washington werd gevlogen. Toen men de beschikking kreeg over kommunikatie-

satellieten werd de informatie van het grondstation via een kommunikatie-

satelliet naar Washington gestuurd.

Kommunikatiesatellieten bevinden zich in een zgn. geostationaire baan op

ongeveer 36.000 km boven het aardoppervlak. Op deze hoogte is de snelheid

van de satelliet zodanig dat de omlooptijd om de aarde 24 uur is. Als de

satelliet nu boven de evenaar wordt geplaatst zal de satelliet steeds

boven hetzelfde punt blijven, vandaar de naam geo-stationair.

Een dergelijke satelliet bestrijkt ongeveer een derde gedeelte van het

aardoppervlak. Als de satelliet op een juiste lengtegraad wordt 'gepar-

keerd' zal het interpretatiecentrum van de VS nabij Washington steeds

zichtbaar zijn.

Als men er voor zorgt dat de grondstations eveneens zichtbaar zijn voor

de kommunikatiesatelliet kunnen <?e gegevens via deze satelliet naar het
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interpretatiecentrum worden geseind.

Het tussenschakelen van een grondstation blijft echter een tijdsvertraging

geven waardoor 'real-time' observatie onmogelijk is.

III.2.2.2.3 Tussenschakelen van een DRS

Een mogelijke oplossing is dat men de gegevens zonder tussenschakeling

van een grondstation rechtstreeks van de fotoverkenningssatelliet naar

kommunikatie-satelliet stuurt. Hiermee zijn echter grote techniese pro-

blemen verbonden met name m.b.t. stabilisatie. Omdat de in gebruik zijnde

satellieten deze problemen niet aan zouden kunnen heeft de VS een apart

onderzoeksprogramma voor een zgn. 'Data-Relay-Satellite' (DRS) gestart.

Het gebruik van satellieten in een radio-transmissie verbinding legt een

aantal beperkingen op welke van invloed zijn op de kwaliteit van het

transmissiekanaal.

Een eerste beperking betreft de grootte van de satellietantennes. Naar-

mate de antennes groter worden wordt de hoek, waarbinnen een radiosignaal

wordt uitgezonden of kan worden ontvangen, kleiner. Dit betekent dat er

hogere eisen moeten worden gesteld aan stabilisatie van de antenne.

III.2.2.2.3.1 Antennegrootte en stabiliteit

Voor de sinds 1971 gebruikte Big Bird is de antennediameter 6 meter.

Toendertijd werden de mogelijkheden van een 9 meter antenne sterk in twij-

fel getrokken.(42'13]

Nemen we een frekwentie van 3 GHz, een gebruikelijke waarde voor satelliet-

kommunikatie, dan geldt voor de hoek y waaronder de antennebundel wordt

uitgezonden (formule 2.10).

Y = 0.9-i = 0.9 ~. = o.oi5 rad = 0.91°

Dit betekent dat de satelliet dan ook binnen deze hoek stabiel zal moeten
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zijn opdat de ontvangantenne van de DRS binnen de antennebundel valt.

Omdat de fotoverkenningssatelliet zal bewegen t.o.v. de DRS moet de zend-

antenne van de fotoverkenningssatelliet worden gestuurd,

fotoverkenningssatelliet

fig.II.10: Geometrie fotoverkennningssatelliet en DRS

Omdat één DRS niet voldoende is om de gehele aarde te bestrijken, d.w.z.

dat de fotoverkenningssatelliet de DRS altijd zal zien, zullen er meerde-

re in een baan moeten worden gebracht. Dit betekent dat de fotoverkennings-

satelliet op een gegeven moment van DRS moet verwisselen. Dit betekent

dat de antenne binnen korte tijd in een geheel andere richting moet worden

gedraaid hetgeen, gezien de grootte van de antenne, stabilisatieproblemen

met zich mee zal brengen, mede gezien de kleine doorsnede van de antenne-

bundel.

Bij het systeem met tussenstations op het aardoppervlak,, waarvoor de 6

meter antenne is ontworpen, hoefde een dergelijke snelle verandering van

richting niet plaats te vinden omdat er wel enige tijd is verstreken al-

vorens een volgend station in zicht komt. Uit het feit dat men uitermate

tevreden is over de werking van de Big Bird blijkt dat stabilisatie hier-

bij geen probleem vormt.

Hen zal de met een snelle verwisseling van DRS geassocieerde problemen

dan waarschijnlijk kunnen omzeilen door een minder snelle verandering •

van antennerichting op een moment dat de fotoverkenningssatelliet zich

boven oninteressant gebied bevindt. De •real-time' optie zou hierdoor be-

waard blijven.

Een antennediameter van 6 meter lijkt dan ook voor een systeem met DRS-

sen aannemelijk.
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De diameter van de ontvangstantenne van de DRS zal waarschijnlijk klei-

ner zijn. Dit omdat een DRS in een baan op een hoogte van 36000 km moet

worden gebracht waardoor het nuttig gewicht van de satelliet sterk wordt

beperkt. Komnunikatiesatellieten voor civiele doeleinden hebben, voor

zover bekend, geen antennes met een diameter groter dan 2.8 m.

Zeer grote antennes kunnen niet in hun uiteindelijke vorm op aarde wor-

den gekonstrueerd door de beperkte afmetingen van de laatste trap van de

draagraket. Dit betekent dat een dergelijke antenne in de ruimte ont-

vouwen zal moeten worden.

Een kleinere antenne heeft een bredere antennebundel. Dit betekent dat

de stabilisatie minder nauwkeurig hoeft te zijn dan bij grotere antennes

terwijl bovendien stabilisatie eenvoudiger te realiseren is door de klei-

nere massa-traagheid van de antenne.

Bij civiele koimnunikatiesatellieten staat de antenne vast gericht op een

bepaalde plaats op het aardoppervlak. Er is geen stuurmechanisme voor de

antenne nodig omdat vaak slechts een beperkt deel van het aardoppervlak

bekeken hoeft te worden. Een D.R.S. moet echter het gehele aardoppervlak

bestrijken om de verkenningssatelliet steeds te kunnen 'zien'. Dit bete-

kent dat er of een antennestuurmechanisme dient te worden ingebouwd of

dat men de antenne zo klein maakt dat het gehele zichtbare deel van het

aardoppervlak bestreken wordt, uit fig. 11.10 is af te leiden dat de hoek A

dan ongeveer 17 zal moeten zijn. Als we wederom X = 0,1 m nemen dan

volgt uit formule 2.10:

1.2
2ir

= 0.33 m

T.o.v. de zeker mogelijke 2,8 m antennes betekent dit echter een verlies

in antenneversterking met een faktor 2,8/0,33 = 8,5 ofwel een transmis-

sielijnverlies van 20 x lolog{8.5) = 18.6 db.

Vaste antennes bieden echter aanzienlijke voordelen m.b.t. stabilisatie.

Men kan de satelliet dan gyroskopies stabiliseren door deze om zijn as te

laten draaien en de antenne op deze as te monteren. De richting van de

as en dus van de antenne is daarmee in hoge mate stabiel. Een dergelijke

stabilisatie wordt i.h.a. voor kommunikatiesatellieten toegepast en an-

tennediameters van 2.8 m zijn daarbij mogelijk.

Bij een stuurbare antenne van 2.8 m is stabilisatie niet meer op even
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eenvoudige wijze te realiseren.

Laten we aannemen dat het gewicht van de satelliet een stuurmechanisme

toestaat en dat het stabilisatiemechanisme de diameter van de antenne

beperkt tot 1 m. Bij een dergelijke diameter geldt (X > 0.1 m ) :

Y = 0.9 = 0.09 rad = 5.2°

We nemen aan dat stabilisatie binnen deze hoek mogelijk is.

III.2.2.2.3.2 Data-transmissie frekwentie

Het vermogen van de zender in de fotoverkenningssatelliet is beperkt

t.o.v. dat van een koranunikatiesatelliet omdat een aanzienlijk deel van

het vermogen gebruikt dient te worden voor de waarnemingsfunkties van de

satelliet. Ook het verwerken en eventueel opslaan van gegevens vormt een

extra belasting voor de energiebron.

De energievoorziening aan boord van een satelliet heeft een beperkt ver-

mogen. Hen kan een bepaalde hoeveelheid energie meenemen veelal in de

vorm van lsotopenbatterijen, en/of energie aan boord van de satelliet op-

wekken m.b.v. zonnepanelen. Indien gebruik wordt gemaakt van zonnepanelen

zullen vaak ook akku's moeten worden meegenomen welke worden opgeladen

als de zonnepanelen zonlicht opvangen en welke de satelliet van energie

moeten voorzien als de satelliet zich aan de schaduwzijde van de aarde

bevindt.

Het beschikbare vermogen aan boord van een satelliet Is dan beperkt door

het gewicht van zonnepanelen, akku's en isotopenbatterijen.

We nemen aan dat voor de zender van de verkenningssatelliet een vermogen

van 20 W mogelijk is, het vermogen van een middelgrote kommunicatiesatel-

liet.

De afstand tussen DRS en fotoverkenningssatelliet is het grootst als deze

laatste zich aan de horizon bevindt (punt h in fig.II.10, pag.141). Deze

afstand is dan ongeveer 42000 km.

Vullen we bovenstaande waarden in in formule 2.12 dan krijgen we voor het

beschikbare vermogen aan de ingang van de ontvanger van de DRS (A = 0.1 m):

1,53 H 2Q x 62 x 1
(0.1 » 4.2 107)

1 _
2 " 6' 2 10
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Voor de ontvanger aan boord van satellieten is een equivalente ruistempe-

ratuur, T e = 1000 K, realiseerbaar. Willen we verder een bandbreedte van

50 MHz realiseren dan geldt voor het beschikbaar ruisverroogen aan de ingang

van de ontvanger:

P n - 1.38 x 10"
23 x 1000 x 5 x 107 = 6.9 x 10"13 W

In dit geval geldt dan voor de signaal-ruisverhouding:

SRV
612 x IQ"11

6.9 x 10•ZTT = 90 =
 lulog(90) db = 19.5 db

Hierbij zijn dan nog niet inbegrepen de verliezen van de transmissielijnen,

van zender en ontvanger en van de atmosfeer.

Ook het effekt dat het vermogen aan de rand van de antennebundel lager

is dan in het centrum niet ingekalkuleerd.

Al met al zal de SRV nog wel enkele db's lager kunnen liggen.

Voor een SRV van 18db zal de amplitudeverhouding van het radio- en het

ruissignaal een faktor 8 bedragen. Wat betekent dit voor de detekteer-

baarheid van het signaal?

Een gebruikelijke techniek bij digitale modulatie is het zgn. Phase-Shift-

Keying (PSK). Bij deze techniek laat men de fase van de draaggolf veran-

deren als in het digitale signaal een overgang van 0 naar 1 of omgekeerd

plaats vindt (fig.II.11).

0 1

1

A---*
X—^

!
0

j

1

1

0 ' 0
!

i

i

fig.II.lis Phase-Shift- Keying (PSK)

Bij een meer geavanceerde versie van deze techniek, de zgn. n-soortige

PSK ofwel n $ PSK, maakt men onderscheid tussen n toestanden in een puls

en niet tussen twee toestanden zoals in een binair digitaal signaal. Men

onderscheidt dan b.v. een 0, 1, 2 en een 3. De fase van de draaggolf

komt wederom overeen met de toestand van de puls (fig. II.12).
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fig.II.12: 4(j) PSK

Bij n <f> PSK kan men aldus meer informatie kwijt in dezelfde bandbreedte.

Om het signaal echter goed te kunnen detekteren is bij grotere n echter

een grotere SRV nodig. Detekteert men de toestand van een puls b.v. aan

de hand van het tijdstip van de positieve nul-doorgang van het signaal

dan zal men bij n $ PSK n mogelijkheden moeten kunnen onderscheiden.

De kans om een foute beslissing meent toe naarmate de SRV kleiner wordt.

Een signaal ruisverhouding van 18db zal het aantal foute beslissingen

bij 4 $ PSK waarschijnlijk dan ontoelaatbaar zijn. Welke foutkans men

toelaatbaar acht voor verkenningsdoeleinden is niet bekend.

Laten we aannemen dat bij een bandbreedte van 25 MHz (waardoor de SRV

3 db groter wordt t.o.v. de berekende waarde voor 50 MHz) de foutkans

voor 4 $ PSK akseptabel is. Dit betekent dat er persekonde dus 25*106

pulsen met 4 onderscheidbare toestanden kunnen worden verzonden. De

datatransmissie frekwentie zou daarmee dus 50 Megabit/sek (Mb/s) zijn.

De snelheid van logiese circuits in satelliet-kommunikatiessystemen

legt ook een bovengrens van ongeveer 50 Mb/s op.

Tot dusver hebben we de radioverbinding tussen de verkenningssatellie-

ten de DRS besproken. Deze verbinding vormt n.l. de zwakste schakel in

een transmissiesysteem tussen een fotoverkenningssatelliet en het in-

terpretatiecentrum op aarde. Beschouwen we n.l. de verbinding tussen de

DRS en het ontvangststation op aarde dan zijn o.a. de volgende voorde-

len t.o.v. de behandelde verbinding van belang.

- De DRS is vast gepositioneerd boven de aarde. De ontvangstantenne op

aarde kan daarmee zeer groot gemaakt worden. Diameters van 30 m zijn

voor civiele kommunikatie doeleinden in gebruik.

- De equivalente ruistemperatuur van de ingangsversterker van de ont-

vanger kan door koeling op b.v. 20°K worden gehouden.

T.o.v. de verkenningssatelliet - DRS verbinding kan de SRV van de DRS-

aarde verbinding enkele tientallen db's hoger liggen zodat de kwaliteit
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van deze eerste verbinding de kwaliteit van de totale verbinding be-

paald. .

III.2.3 'Real time' observatie

Volgens bovenstaande analyse van de datatransmissie-frekwentie van een

radio-transmissieverbinding tussen een verkenningssatelliet en het in-

terpretatiestation op aarde van een 'real-time' verbinding dus ongeveer

50 Mb/s kunnen zijn.

Op pag. 123 hebben we afgeleid dat een RBV-beeld 36*106 punten kan be-

vatten. Verder hebben we verondersteld dat een kameracyklus 10 sek. zou

kunnen duren. Nemen we aan dat voor het beschrijven van één punt 4 bits

nodig zijn zodat zestien gradaties tussen zwart en wit mogelijk zijn

dan zijn voor het beschrijven van één beeld ongeveer 15*107 bits nodig.

Willen we 'real time' werken dan moet deze informatie binnen de tijd,

nodig voor één kameracyklus naar aarde worden gestuurd waarmee de data-

transmissie-frekwentie dus minstens 15 Megabit/sek (Mb/s) zal moeten

zijn. Omdat men veelaal multispektraalwaarnemingen doet met b.v. 9

kamera's met daarnaast nog allerlei andere waarnemingen, zal voor een

volledige 'real-time' verbinding een data-transmissiefrekwentie van

enkele honderden Mb/s nodig zijn. Een volledige 'real time' verbinding

is daarmee dus onmogelijk en men zal er dan ook toe moeten overgaan een

bepaalde hoeveelheid gegevens gedurende kortere of langere tijd op te

slaan.

III.2.3.1 Kombinatie van RBV- en film-opnames

Het is echter ook weinig zinvol om alle mogelijk te verkrijgen informatie

te verzenden omdat het overgrote deel van de informatie voor verkennings-

doeleinden oninteressant is.

Binnen deze kontekst biedt de 'real time' mogelijkheid, hoewel deze be-

perkt is, toch een aantal interessante mogelijkheden.

Men kan b.v. één RBV-systeem gebruiken voor het verkennen van een relatief

groot gedeelte van het aardoppervlak. Het beeld van dit RBV-systeem kan

'direkt' op een monitor op aarde worden ontvangen, (direkt staat tussen

aanhalingstekens omdat er altijd nog enkele sekonden nodig zijn om het

beeld uit te lezen, te verzenden en vervolgens op aarde te schrijven.)

Aan de hand van het beeld op de monitor kan men besluiten of een bepaald
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gebied voor nadere observatie in aanmerking komt.

Een dergelijke beslissing dient wel snel te worden genomen. De snel-

heid van de satelliet is ongeveer 7»j km/sek. Dit betekent dat na 20

sek. al een afstand van 150 km is afgelegd, gelijk aan de hoogte van de

satelliet. Een objekt op aarde zal dan onder een hoek van 45° worden

waargenomen en de afstand tot de satelliet is bijna I's keer zo groot ge-

worden waardoor de resolutie evenredig is verminderd.

Het ligt dan voor de hand de kamera schuin naar voren te richten zodat

men interessante gebieden van tevoren ziet aankomen. Acht men een be-

paald gebied interessant dan kan men via een radioverbinding de satel-

liet een teken geven dat van het betreffende gebied met een lange-ler.s

kamera een meer gedetailleerde opname moet worden gemaakt. Dit zou b.v.

kunnen door het gebied met een t.v.-pen op een monitor op aarde aan te

wijzen. Op het moment dat de satelliet zich dan recht boven het betref-

fende objekt bevindt kan dan een opname worden gemaakt waarbij de

maximale resolutie wordt verkregen.

M.b.t. deze laatste, hoge resolutie opnames, is er bij fotoverkennings-

satellieten geen noodzaak deze binnen enkele sekonden naar aarde terug

te zenden omdat er geen direkte reaktie op hoeft te volgen. Men zal deze

. foto's eerst uitgebreid willen analyseren. Voor deze opnames kan men dan

gebruik maken van een fotografiese film waarvan de resolutie enkele malen

beter is dan van een RBV-systeem. Deze film kan men 'scannen' met een

laserstraal waardoor de afbeelding van het gefotografeerde objekt toch

nog binnen zeer korte tijd in de vorm van een elektries signaal beschik-

baar is.

Het snel moeten nemen van een beslissing m.b.t. een gedetailleerde opname

betekent dat de kans relatief groot is dat de genomen beslissing achter-

af onjuist blijkt te zijn? dat men ofwel hoge-resolutie foto's neemt van

gebieden die toch oninteressant blijken zijn of dat men geen 'close-up'

opnames neemt van gebieden waar men achteraf gezien toch graag meer gede-

tailleerde informatie zou hebben gewild.

Omdat in 'verkennings-kringen' deze laatste fout veel zwaarder zal worden

aangemerkt zal men geneigd zijn zoveel mogelijk gedetailleerde opnames

te maken. Dit betekent dat men zeer grote hoeveelheden film zou moeten

meenemen, veel groter dan in het geval dat men langere tijd neemt voor

het analyseren van de opnames van grotere gebieden en waarbij men tijdens
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een volgende overeenkomst over een geselekteerd gebied een gedetail-

leerde opname maakt.

III.2.3.2 Inlassen van een tussen-opname

Dit probleem zou men tot op zekere hoogte kunnen omzeilen door van een,

middels een KBV-opname geselekteerd gebied, eerst nog een tweede opname

met een Vidicon kamera te maken. Aan de hand van een snelle analyse van

deze tweede, meer gedetailleerde, afbeelding kan men dan met grotere

zekerheid besluiten of het een vanuit verkenningsoogpunt interessant

gebied betreft en of men van het betreffende gebied al dan niet een op-

name wenst met de grootst mogelijke resolutie, d.w.z. een opname op

film.

Het inlassen van een tussen-opname betekent wel dat men binnen kortere

tijd dient te besluiten of een meer gedetailleerde opname al dan niet

gewenst is. Omdat echter in het hier voorgestelde systeem ook de tussen-

opname met een vidicon-kamera wordt genomen zullen er nauwelijks remmin-

gen bestaan om tot een tweede opname te besluiten. Dit betekent dat de

beslissingstijd zeer kort kan worden gehouden.

Omdat de tweede opname al meer gedetailleerde informatie geeft over het

gekozen gebied zal men sneller kunnen besluiten of een filmopname al

dan niet wenselijk is.

Een systeem met drie achtereenvolgende opnames van een bepaald gebied

lijkt aldus de kans te verkleinen dat achteraf zal blijken dat men een

onjuiste beslissing heeft genomen m.b.t. filmopname van een bepaald

gebied. Dit kan de mee te nemen hoeveelheid film sterk beperken hetgeen

vanuit overwegingen m.b.t. gewicht en volume noodzakelijk zou kunnen

zijn.

Omdat zoals is afgeleid, de 'bit-rate1 van de radio-verbinding 50 Mb/s

zou kunnen zijn en voor één RBV-systeem 15 Mb/s nodig is, zou één twee-

de opname kunnen worden verzonden zonder dat daarbij het verzenden van

opnames van relatief grote gebieden gestaakt behoeft te worden. Er zou

zelfs nog tegelijkertijd een signaal van een derde RBV-systeem kunnen

worden verzonden.

De techniek van het selekteren van een bepaald gebied en het vervolgens

binnen zeer korte tijd maken van een opname van een bepaald gebied bete-



f —

- 149 -

kent wel dat de kamera's beweegbaar moeten zijn. Dit zal met name voor

de zeer lange- en dus zeer zware lenzen, welke voor de 'close-up' opna-

mes gebruikt worden, een probleem gaan vormen.

Men is echter in staat gebleken dergelijke zware kamera's zeer nauwkeurig

te bewegen en te richten.

Immers gedurende de belichtingstijd van een opname zal de satelliet al

een aanzienlijk stuk verder zijn en er zal dus voor de beweging van de

satelliet gekompenseerd moeten worden.

Hemen we voor de belichtingstijd 0,01 sek aan, hetgeen voor de gebruik-

te hoge-resolutiefilms zeer kort is, dan is de satelliet ondertussen al

75 m verder gevlogen. Omdat echter in open bronnen foto's zijn verschenen

met grondresoluties van enkele meters blijkt hieruit dat een zekere mate

van beweging mogelijk is. Een dergelijke beweging staat echter niet on-

der een grote tijdsdruk (de te fotograferen gebieden zijn van te voren

gekozen) en verloopt volgens een vast patroon over een relatief kleine

afstand.

Maar ook voor het hier voorgestelde 'real-time' systeem met drie achter-

een volgende opnames kan men de noodzakelijke beweging van de kamera's

sterk beperken ( fig. II.13).

150

O sek.
2 opname

t - 13 sek.
2 e opname

t » 25 sek.
3e opname

fig.II.13: Fotoverkenningssysteem met drie opnames na elkaar

h » hoogte van de satelliet = 150 km
v =• snelheid van de satelliet * 7.5 km/sek
d - afstand van het beschouwde punt tot de projektie

van de satelliet (punt P)

De RBV-kamera voor de eerste opname richt men b.v. onder, een vaste hoek

van 45 • Wil men een aansluitende rij opnames maken dan zal die opname

een gebied met een lengte van 75 km moeten bestrijken, gelijk aan de af-

stand die de satelliet in één RBV-cyklus van 10 sek. aflegt. Omdat een
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RBV-systeem 3000 lijnparen kan afbeelden zal de grondresolutie van deze

opnames 25 m kunnen zijn.

De tweede kamera wordt aanvankelijk gericht op een punt op 52,5 km van

de projektlevan de satelliet op aarde. Dit is een verschil van 97,5 km

met het centrum van de eerste opname, een afstand die de satelliet in

13 sek. aflegt. Op dat moment willen we een meer gedetailleerde opname

maken van een binnen de eerste opname geselekteerd gebied. 3h het on-

derstaande zal worden afgeleid dat dit mogelijk is.

Om te kompenseren voor de snelheid van de satelliet zal de hoekverdraai-

ing tijdens de belichting bij benadering gelijk moeten zijn aan de snel-

heid van de satelliet gedeeld door de hoogte. Dit is gelijk aan 7,5/150=

0,05 rad/sek. Gezien de kwaliteit van gepubliceerde foto's is dit voor

zeer lange lenzen mogelijk.

De tweede kamera richt men in eerste instantie op een punt waar het cen-

trum van de eerste opname zich na 13 sek zal bevinden. Haakt men vier-

kante opnames dan zal de tweede kamera maximaal 0,34 radialen moeten

verdraaien om de hoeken van de eerste opname te kunnen fotograferen.

Nemen we voor de grondresolutie van de tweede opname 2,5 m dan zal de

lens van deze kamera veel kleiner zijn dan de lens van de kamera's

waarmee men een hoekverdraaiing van 0,05 rad/sek weet te bereiken. Dit

betekent dat voor het richten van de tweede lens maximaal enkele sekon-

des nodig zijn.

Voor het verzenden van het signaal van de eerste kamera maken we nu ge-

bruik van de gehele mogelijke 'bit rate' 50 fib/sek. Dit betekent dat we

dan 3 sek nodig hebben voor het overzenden van het beeld (het gehele

beeld is 150 lib, pag. 146). Omdat een kameracyklus 10 sek duurt moeten

we aldus steeds de eerste drie van elk tiental sekonden reserveren voor

het verzenden van opnames van de grote gebieden.

Het verzenden van de opname van de tweede kamera kunnen we één cyklus

verschuiven zodat het verzenden van een meer gedetailleerde opname van

een in eerste instantie op t=0 gefotografeerd objekt begint op t=13 sek.

Het beeld van de eerste opname is op t=3 sek op aarde beschikbaar zodat

er 10 sekonden beschikbaar zijn voor het selekteren van een interessant

gebied en het richten van de tweede kamera op dat gebied. Deze tijd zal

waarschijnlijk voldoende zijn. Het beeld van de tweede opname is dan

op t • 16 sek op aarde beschikbaar.
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Op het moment dat men een gebied voor een tweede opname sélekteert kan

men ook al een teken geven dat de zeer lange lens van de tweede kamera

op het punt moet worden gericht waar dat gebied zich op t=20 sek zal

bevinden. Voor dit richten heeft men dan ruim 10 sek de tijd hetgeen

ruimschoots voldoende is. Als men dan na een snelle analyse van de

tweede opname besluit nog een derde, zeer gedetailleerde opname te ma-

ken hoeft de laatste kamera slechts enkele honderdsten van radialen

meer te draaien hetgeen in minder dan een sekonde kan gebeuren.

Er blijft dan ruim 3 sek over voor het besluit al dan niet een derde

opname te maken. Gezien de resolutie van de tweede opname kan dit vol-

doende zijn.

III.2.3.3 Mogelijke verbeteringen

Op het bovenstaande systeem zijn nog talloze modifikaties denkbaar. De

mogelijkheden daartoe hangen in hoge mate af van de benodigde selektie-

tijd voor de tweede opname. Zou 3 sek voldoende zijn dan kunnen eerste

en tweede opname binnen eenzelfde cyklus plaatsvinden waardoor de tijd

tussen eerste en derde opname tot 14 sek teruggebracht zou kunnen worden.

Het centrum van het gebied van de eerste opname hoeft dan op slechts 105

km van het projektiepunt van de satelliet te liggen waardoor de resolu-

tie in horizontale richting groter zal worden.

Zou men voor het selekteren van de tweede opname 5 sek nodig hebben dan

kan de kameracyklus worden verlengt tot 12 sek. Dit biedt ook nog een

andere, zeer interessante mogelijkheid.

Omdat het verzenden van 1 RBV-beeld 3 sek duurt kan men in een cyklus-

tijd van 12 sekonden 4 beelden overzenden. Men zou dan 4 RBV-kamera's

mee kunnen nemen en tot de volgende procedure kunnen overgaan voor het

verzenden van de opnames.

Tijd (sek) 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36

Opname

Kamera

II

1 2

H l

3

I2

4

III1

1

112

2

IV i

3

III2

4

Vi

1

IV2

2

VIi

3

v2

4

De romeinse cijfers in de rij 'opname' geven hierbij de aaneensluitende

grote gebieden aan. De index 1 geeft aan dat het een eerste opname be-

treft, de index 2 dat het een meer gedetailleerde tweede opname van een
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binnen het eerste gebied geselekteerd gebied betreft.

Wil men de grote gebieden laten aaneensluiten dan hoeven deze gebieden

slechts 45 km lang zijn omdat na 6 sek alweer een volgend gebied wordt

gefotografeerd. De grondresolutie van de eerste opname van een bepaald

gebied kan daarmee worden teruggebracht tot 15 m waardoor selektie van

gebieden voor een eventuele tweede opname zal worden vereenvoudigd.

Zou men er verder in weten te slagen cm de tijd, benodigd tussen wissen

en laden van een RBV-kamera, terug te brengen tot 3 sek, dan zou men

met twee RBV-systemen kunnen volstaan.

III.3 Samenvatting van de techniese mogelijkheden m.b.t. satellietverkenning

Samengevat betekent bovenstaande analyse dat er een beperkte 'real-time'-

kapaciteit mogelijk zou zijn m.b.t. hoge-resolutie waarnemingen vanuit

fotoverkenningssatellieten. 'Real-time' betekent in dit geval dat er

slechts korte tijd, nadat een mogelijk interessant objekt wordt ontdekt

via opnames van relatief grote gebieden, zeer gedetailleerde beelden van

het betreffende gebied op aarde kunnen zijn. De hoge resolutiefoto's kun-

nen worden verzonden op het moment dat de satelliet zich boven oninteres-

sante gebieden bevindt. De tussentijd zal dan vaak niet meer dan enkele

tientallen minuten bedragen. Door bepaalde parameters van het waarnemings-

systeem anders te dimensioneren zou men binnen de kapaciteit van het het

zendkanaal ook nog ruimte kunnen scheppen voor het direkt overzenden van

een aantal 'close-look' opnames. Dit zal echter altijd ten koste gaan van

andere kapaciteiten van het systeem.

Haar ook een tussentijd van enkele tientallen minuten is al veel sneller

dan een systeem waarbij verschillende grondstations worden gebruikt. Hier-

bij moet men wachten tot een volgende overkomst van de satelliet over

het betreffende gebied waardoor de tussentijd ongeveer 24 uur zal zijn.

Een beperking van het systeem is gelegen in het feit dat de verzamelde

hoeveelheid informatie in totaal te groot is om via de radioverbinding te

worden overgezonden.

Voor de 'close-look' opnames gebruikt men films met een oplossend vermogen

van 75 lijnparen/mm en een breedte van 70 mm. Over de breedte van de film

kont dit overeen met 2*175*70-24.500 punten. Maakt men vierkante opnames

dan bestaat een foto uit (24.500)2«6*108 punten. Staat men per punt 16

gradaties tussen zwart en wit toe dan zijn per foto 4*6*108«2,4*109 bits
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nodig.

Bij de afgeleide kapaciteit van de radioverbinding betekent dit dat voor

het overseinen van êên foto ongeveer 50 sek. nodig is.

Past men multispektraal fotografie met 9 kamera's toe, hetgeen voor foto-

verkenningsdoeleinden niet ongebruikelijk is, dan is voor het verzenden

van alle 'close-look' opnames van één gebied 7h minuut nodig.

Omdat de radioverbinding wordt gebruikt voor alle kommunikatie tussen de

satellieten en de aarde betekent dit dat slechts een beperkt gedeelte van

de totale kapaciteit voor het verzenden van 'close-look1 opnames beschik-

baar is.

Maar zelfs als men het zendkanaal alleen voor het verzenden van 'close-

look' opnames zou gebruiken dan nog zou er per omwenteling van 90 minuten

slechts van een twaalftal gebieden alle informatie verzonden kunnen worden.

Voor foto-verkenningsdoeleinden zal men over veel meer gebieden nauwkeu-

rige informatie wensen.

Men kan dan selektief te werk gaan door die opnames te verzenden waarvan

men op grond van een analyse van de minder gedetailleerde RBV-opnames aan-

neemt dat ze het meest interessant zullen zijn. De overige foto's krijgt

men dan op aarde door de film zelf in een kapsule terug te zenden waar-

door men bij het huidige systeem maximaal twee weken moet wachten voordat

de opnames voor analyse beschikbaar zijn. Ook zou men de efficiëntie van

het systeem kunnen vergroten door het kreëren van komputerfaciliteiten

aan boord van de satelliet. Middels patroon herkenningsroutines zou dan

aan boord besloten kunnen worden of beelden van (gedeeltes van) bepaalde

gebieden al dan niet in aanmerking komen voor direkte verzending naar de

aarde. Niet bekend is hoe groot de betrouwbaarheid van dergelijke routines

vanuit foto-verkenningsoogpunt is en in hoeverre deze betrouwbaarheid af-

hangt van de benodigde rekentijd. Men dient hierbij in het oog te houden

dat komputerfaciliteiten aan boord van een satelliet beperkt zullen zijn.

Een andere, in gebruik zijnde methode ter vergroting van de efficiëntie van

het systeem berust op het detekteren van wolken formaties. Als een

bepaald gebied door wolken is bedekt heeft het geen zin om beelden van die

gebieden te verzenden. Men kan dan b.v. automaties overschakelen op radar

of de vrijkomende kapaciteit van het radiotransmissiekanaal gebruiken voor

het direkt overzenden van reeds vastgelegde 'close-look' opnames.
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IV DE ROL VAN SATELLIETVERKENNING BIJ WAPENBEHEERSING EN ONTWAPENING

IV.1 SALT-I

De belangrijkste wapenbeheersingsovereenkomsten, waarbij de kapaciteiten

van foto-verkenningssatellieten als middel tot effektieve verifikatie wor-

den erkend, zijn de SALT-I (Strategie Arms Limitation Talks) akkoorden. t 5 0

Deze akkoorden betreffen een tweetal overeenkomsten tussen de Verenigde

Staten en de Sovjet unie welke op 26 mei 1972 i.n Moskou werden getekend

en op 3 oktober 1972 in werking zijn getreden, te weten een verdrag over

de beperking van anti-ballistiese raket systemen (ABM = Anti Ballistic

Missile) en een interim overeenkomst over bepaalde maatregelen m.b.t. de

beperking van offensieve strategiese wapens. Verder werd een aan de inte-

rimovereenkomst gekoppeld protokol getekend waarin worden gespecificeerd:

- een bovengrens op het aantal moderne ballistiese raket onderzeeërs.

- een bovengrens op het aantal raket lanceerinstallaties.

- procedures voor de vervanging van oude systemen.

Deze akkoorden zijn het eerste belangrijke resultaat m.b.t. wapenbeheer-

sing en ontwapening van 127 zittingen van SALT-I sinds 1969.

De beide overeenkomsten worden als één geheel beschouwd hoewel hun status

verschillend is: het ABM-verdrag trad in werking nadat het was geratifi-

ceerd en is voor onbepaalde tijd geldig; de Interim Overeenkomst trad in

werking na een op schrift gestelde verklaring ter akseptatie en was geldig

voor de duur van vijf jaar.

In een formele verklaring stelde de VS dat, indien binnen vijf jaar geen

overeenkomst zou zijn afgesloten m.b.t. verdere beperking van strategiese

aanvalswapens, haar hoogste belangen in gevaar zouden kunnen zijn gebrachh

hetgeen een reden zou kunnen zijn het ABM-verdrag op te zeggen. 50'8^

Toen de Interim Overeenkomst op 3 oktober 1977 afliep waren er nog geen

verdere resultaten geboekt. De beide partijen zijn echter overeen gekomen

tijdens de huidige SALT-II besprekingen geen handelingen uit te voeren

welke in strijd zijn met de SALT-I akkoorden.

IV.1.1 Inhoud van de SALT-I akkoorden

Het aantal toegestane anti-raketsystemen wordt voor elk van de beide par-

tijen beperkt tot twee, één nabij de respektievelijke hoofdsteden en één
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nabij ondergrondse silo's met lanceerinstallaties voor ICBM's ter vergel-

ding van een nukleaire aanval.

De filosofie achter het beperken aan het aantal ABM-systemen is gelegen

in het militair veiligheidsdenken van de beide grootmachten dat gebaseerd

is op de strategie van de wederzijdse gegarandeerde afschrikking (MM>=

Mutual Assured Destruction). Volgens deze strategie moeten de beide par-

tijen over een zodanig arsenaal aan strateriiese aanvalswapens beschikken

dat, indien de ene partij een nukleaire verrassingsaanval op de ander

uitvoert, de andere partij nog in staat roet zijn bij wijze van vergel-

ding op doeltreffende wijze terug te slaan.

Volgens deze strategie zal geen van de beide partijen een kernwapenaanval

op het grondgebied van de ander durven overwegen waardoor een kernoorlog

uitgesloten zou zijn.

Men was echter van mening dat, met de komst van ABM-systemen, deze strate-

gie op losse schroeven zou komen te staan. Indien men met een aanzienlijke

betrouwbaarheid in staat zou zijn de vergeldingsraketten van de tegenstan-

der te onderscheppen, dan zou een verrassingsaanval met strategiese kern-

wapens weer zin hebben waardoor de kans op een kernoorlog sterk zou toene-

men. Vandaar dat men uit hoofde van deze strategie het aantal toegestane

ABM-systemen sterk heeft beperkt.

Binnen één ABM-systeem is het aantal toegestane lanceerinstallaties

en raketten beperkt tot honderd elk en is verder de kapaciteit van de

ABM-radar (vermogen x antenneoppervlak) beperkt. Het is wel toegestaan

de ABM-systemen te moderniseren.

In het aan de Interim Overeenkomst gekoppelde protokol wordt het toegesta-

ne aantal lanceerinstallaties op onderzeeërs (SLBM's) voor de VS beperkt

tot 710 en voor de Sovjet Unie tot 950. Het aantal toegestane onderzeeërs

wordt voor de VS beperkt tot 44 en voor de SU tot 62.

Ten tijde van het in werking treden van de overeenkomsten beschikte de VS

over 656 SLBM's op 41 onderzeeërs. T.a.v. de overeenkomstige cijfers voor

de SU verschilde men van mening. De SU claimde 768 raketten op 48 onder-

zeeërs; volgens schattingen van de VS was dit minder.

Dit verschil van mening werd waarschijnlijk veroorzaakt doordat de SU ook

systemen in het meest prille stadium van konstruktie heeft meegeteld. Uit-

eindelijk werd men het eens over het aantal lanceerinstallaties dat werd

vastgesteld op 740.

Het uitbreiden van het aantal lanceerinstallaties op onderzeeërs tot het

overeengekomen nivo werd slechts dan toegestaan indien dit gepaard zou gaan

met een evengrote vermindering van het aantal in gebruik zijnde lanceer-

installaties voor ICBM's van voor 1964 in gebruik gestelde types.
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Bij het in werking treden van het verdrag werd het aantal ICBM-lanceer-

installaties voor de VS vastgesteld op 1054 en voor de SU op 1618.

Er werd dus een bovengrens vastgesteld voor de som van het aantal lan-

ceerinstallaties voor ICBM's en SLBH's.

IV.1.2 Verifikatie onder SALT-I

In de overeenkomsten wordt niet gesproken over internationale kontrole-

procedures. De VS en de USSR zullen volledig vertrouwen op hun eigen na-

tionale middelen ter verifikatie d.w.z. voornamelijk gebaseerd op verken-

ningssatellieten. De partijen verplichten zich geen maatregelen te onder-

nemen om verifikatie met deze middelen onmogelijk te maken of te verhin-

deren, zoals b.v. het overkappen van bunkers voor onderzeeërs.

De kapaciteiten van verkenningssatellieten zijn hiermee volledig erkend.

De officiële visie van de VS is dat "modern means of verification, at the

disposal of the great powers, are much superior to and more reliable than

on-site inspection to monitor quantitative liminations of arms".

Verder moet er nog een kommissie worden ingesteld waaraan geschilpunten

inzake het niet naleven van de akkoorden kunnen worden voorgelegd.

IV.2 Het mogelijk ontdekken van de voorbereidingen voor een Zuid-ftfrikaanse

kernproef

Ook bij (potentiële) konfliktsituaties kunnen fotoverkenningssatellieten

een belangrijke rol spelen. Zeer interessant is in dit kader (ook m.b.t.

deel I van deze studie) dat door opnames van verkenningssatellieten moge-

lijk een Zuid-Afrikaanse ondergrondse kernproef is voorkomen.

Op 6 augustus 1977 deelde de Sovjet Unie aan de Verenigde Staten mee dat

Zuid-Afrika in het geheim voorbereidingen trof voor het uitvoeren van een
(15 73)

ondergrondse kernproef in de Kalahari-woestijn. ' Hoewel de Sovjet

Unie niet heeft onthuld hoe zij deze informatie heeft verkregen mag worden

aangenomen dat deze berust op satelliet-waarnemingen.

Berekeningen van de grondbanen van een tweetal Kosmos-satellieten en een

Amerikaanse Big Bird geven aan dat deze zeer goed in staat moeten zijn ge-

weest omstreeks de bewuste tijd op de betreffende plaats waarnemingen te
(15,73-79)

doen. ' Zuid-Afrika heeft daarop de beschuldiging ontkend en ver-

klaard dat zij slechts geïnteresseerd is in het vreedzaam gebruik van

kernenergie. M 5 ' 7 3 3

Bekend is echter dat in Zuid-Afrika een aantal hooggeplaatste politici en

militairen sterk voor een Zuid-Afrikaans kernwapen zijn en feit is dat
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Zuid-Afrika het verdrag tegen de verspreiding van kernwapens niet heeft

ondertekend.

Als Zuid-Afrika inderdaad van plan is geweest een kernproef uit te voeren

dan heeft een tijdige ontdekking van de voorbereidingen van de test mid-

dels verkenningssatellieten, althans voorlopig, een dergelijke proef voor-

komen. Daarmee zouden de verkenningssatellieten een waardevolle bijdrage

hebben geleverd tot de veiligheid in de wereld.
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I. KERNSTOP

Een kernstop is, na het Baruch-plan, het tweede belangrijke onder-

werp van gesprek geweest bij na-oorlogse wapenbeheersingsonderhan-

delingen. Nu, na ruim 20 jaar onderhandelen, is er nog steeds geen

overeenstemming bereikt over een volledige kernstop. Dit ondanks

het feit dat de Verenigde Staten en de Sovjet Unie veelvuldig heb-

ben benadrukt dat een "Comprehensive Test Ban" (CTB) wenselijk is

en zich in 1963 zelfs per verdrag hebben verplicht te streven naar

een CTB.

De vraag is dan welk(e) obstakel(s) het overeenkomen van een volle-

dige kernstop tot nu toe heeft (hebben) verhinderd. Van officiële

zijde in de VS is steeds gesteld dat deze obstakels van techniese

aard waren, te weten de onvoldoende mogelijkheden tot verifikatie

van de naleving van een verdrag. De Sovjet Unie heeft steeds ge-

steld dat de verifikatiemogelijkheden voldoende waren en dat de

schamele resultaten van de onderhandelingen te wijten waren aan

Amerikaanse (politieke) onwil.

Het, in de ogen van de Amerikanen techniese karakter van de problemen

m.b.t. kernstop, heeft tot gevolg gehad dat de wetenschappelijke

wereld meerdere malen bij de onderhandelingen wordt betrokken. Hen

probeert de problemen te splitsen in een politieke en een wetenschap-

pelijk- technologiese komponent waarbij deze laatste komponent aan

wetenschappers gedelegeerd kan worden. Deze zouden dan de techniese

aspekten kunnen analyseren en, zo mogelijk, oplossen.

Dit loopt parallel met een in de vijftiger jaren sterk naar voren

komende opvatting dat het gebruik van wetenschappelijke methodes

bij het politieke gebeuren een belangrijke stimulerende funktie kan

hebben voor het bereiken van een vreedzame(r) wereld.

De grondslag hiervoor wordt gevormd door de gedachte dat een één-

duidige opsplitsing van de problemen in een politieke- en een weten-

schappelijk-technologiese komponent mogelijk is. Meestal is dit

echter niet het geval. De wijze van splitsing hangt af van de defi-

niëring van de probleemsituatie en deze verschilt veelal voor de

diverse betrokkenen. Deze probleemdefiniëring bepaalt welke als

relevante kwesties uit het domein van de natuurwetenschappen worden

beschouwd en wat daarvan de betekenis is t.a.v. het betreffende pro-

bleem.
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Als b.v. het Bethe Panel in 1958 de vraag behandelt betreffende

'het effekt van een kernstopverdrag op de Amerikaanse veiligheid'

dan is onderdeel hiervan, de kwestie van de kontrole met techniese

middelen op de naleving van een dergelijk verdrag. De probleem-de-

finiëring verschilt echter voor de betrokken wetenschappers.

Zo variëren b.v. de inschattingen m.b.t. de intentie van de Sovjet-

unie een kernstop te overtreden.

De ene groep meent dat de Sovjet Unie alle mogelijke moeite zal

doen om ongemerkt door te gaan met kernproeven en elke mogelijk-

heid, hoe minimaal ook, hiertoe zal aangrijpen. De relevante

kwestie uit het domein van de natuurwetenschappen, die bij deze

probleemdefiniëring past, is: Welke mogelijkheden zijn er om

ongemerkt een kernstop te overtreden. De groep acht een kern-

stop alleen akseptabel als vrijwel 100% zekerheid bestaat dat een

klandestiene kernproef wordt ontdekt. De groep zoekt dan ook mo-

gelijkheden voor het uitvoeren van klandestiene kernproeven waar-

uit onder meer de "decoupling" theorie voortkomt.

De andere groep is echter van mening dat de mogelijkheid van het

ontdekken van de schending van een verdrag voor de Sovjet Unie

zeer zwaar zal wegen vanwege de internationale politieke konse-

kwenties. De relevante kwestie uit het domein van de natuurweten-

schappen voor deze groep is: Welke ondergrondse kernproeven kunnen

met een redelijke zekerheid met nationale techniese middelen wor-

den gedetekteerd. De groep zoekt dan ook mogelijkheden om de kwa-

liteit van deze middelen te verbeteren.

Met betrekking tot het Bethe Panel is ook de invulling van het be-

begrip veiligheid van groot belang op de probleemdefiniëring.

Voor de ene groep betekent 'veiligheid' een sterk militair over-

wicht op alle terreinen en met name op het gebied van de kern-

wapens. Vanuit dit oogpunt is een kernstop al bij voorbaat inkon-

sistent met de nationale veiligheid.

Voor de andere groep betekent 'veiligheid' primair het terug-

dringen van de kernbewapening en het afwenden van de mogelijkheid

van de totale vernietiging. Deze groep acht het overeenkomen van

een kernstop uitermate wenselijk en zoekt dan ook bij voort-

during naar mogelijkheden om de perspektieven daarvoor te verbe-

teren.

.V.'
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Het bestaan van een verschillende probleemdefiniëring wil echter

niet zeggen dat nooit techniese kwesties aan te wijzen zijn die

wetenschappers in dit verband zinvol zouden kunnen bespreken.

Primaire voorwaarde voor een zinvolle diskussie over wetenschappe-

lijk-technologiese kwesties in een politiek-maatschappelijke proble-

matiek, tussen wetenschappers met een verschillende visie op de

problematiek, is overeerstemming dat de kwesties relevant zijn

(en niet noodzakelijk waarom). Noodzakelijk is dat men het er over

eens is dat a) de kwestie relevant is en b) behoort tot b.v. het

domein van de natuurwetenschappen. Dan kan diskussie over de betref-

fende kwestie op dat nivo, n.l. in het domein van de natuurwetenschap-

pen, plaatsvinden.

Waarom de kwestie relevant is en de betekenis van de kwestie kan daar-

bij voor de betreffende wetenschappers verschillen en zal afhangen

van de verschillende definiëringen van de politiek-maatschappelijke

problematiek. Wat betreft het probleem van een verbod op kernproeven

was (en is) in een aantal belangrijke gevallen niet aan deze voor-

waarde voldaan.

Bij het probleem van de beheersing van de kernwapenontwikkeling blijkt

dat wetenschap en politiek niet op éénduidige manier samenhangen.

De opvatting dat de wetenschap waardevrij zou zijn en dat de waarde-

oordelen (b.v. met betrekking tot de betekenis van wetenschappelijk-

technologiese kwesties) slechts tot het domein van de politiek behoren,

wordt duidelijk gelogenstraft als steeds meer wetenschappers zich

met de politieke aspekten van de kernbewapening gaan bezighouden en

het nodig achten hun opvattingen t.a.v. het probleem naar buiten te

brengen.

Het 'Bohr-memorandum' en het 'Franck-report' betreffende de inter-

nationale veiligheid in het 'atoomtijdperk' zijn hiervan de eerste

duidelijke voorbeelden. Enige jaren later blijken ook t.a.v. de ont-

wikkeling van de waterstofbom de opvattingen' sterk uiteen te lopen.

Ook t.a.v. het onderwerp van studie, een kernstop, blijken er in de

wetenschappelijke wereld sterk verdeelde opvattingen te bestaan

over de politieke wenselijkheid van een kernstop. Het gewicht dat

daarbij aan de eigen opvattingen wordt toegekend is daarbij van zo-

danige aard dat de beide belangrijkste 'stromingen', de 'finite-'

en d* 'infinite-containment school' zich aktief gaan opstellen in

het naar buiten brengen van hun mening en ook de regering van de
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VS proberen te overtuigen van hun gelijk.

Daar vooral wordt het belangrijk in hoeverre deze beide stromingen

een politieke machtsfaktor vormen en daarmee de Amerikaanse regering

onder druk kunnen zetten.

Een nadere beschouwing van de beide stromingen leert dan dat een aan-

tal belcuigrijke vertegenwoordigers van de 'infinite-containment

school' direkt bij de ontwikkeling van kernwapens zijn betrokken en

deel uitmaken van de staf van de grote wapenlaboratoria (b.v.

Edward Teller). Het betreft een zeer homogene groep mensen die vaak

al jaren met elkaar samenwerken. Aangezien onderzoek en ontwikkeling

m.b.t. nieuwe wapensystemen na WO II steeds belangrijker worden zijn

deze wapenlaboratoria een belangrijke politieke machtsfaktor gaan

vormen.

De vertegenwoordigers van de 'finite-containment school' komen voor-

al uit de universitaire wereld. De groep is, zeker in het begin,

zeer heterogeen en handelt vanuit de overtuiging dat een ongelimi-

teerde kernbewapening uiteindelijk tot de vernietiging van de wereld

zal leiden. Deze groep vormt, zeker in het begin van de onderhande-

lingen over een kernstop, geen politieke machtsfaktor van betekenis.

Er zijn aldus twee groepen wetenschappers die beide trachten de

regering te overtuigen van de juistheid van hun opvattingen, waarbij

de ene groep veel dichter bij het centrum van de besluitvorming zit

en mede kan bepalen welke daar als relevante kwesties ter tafel komen.

Deze groep vormt daarmee dan ook een veel grotere politieke machts-

faktor dan de andere.

Een andere faktor, die een belangrijke rol speelt in de Amerikaanse

politiek m.b.t. een kernstop, is de publieke opinie in de rest van

de wereld, die overwegend v<5ór een kernstop is.

Tegen de achtergrond van deze faktoren, de voor verschillende

groepen wetenschappers verschillende probleemdefiniëringen t.a.v.

een kernstop, het verschil in betekenis als politieke machtsfaktor

van deze wetenschappelijke groeperingen en de druk van de publieke

opinie in de rest van de wereld, is de Amerikaanse politiek m.b.t.

een kernstop zeer goed te verklaren.

Tot 1957 was de druk van de wapenlaboratoria voor het onverminderd

uitvoeren van kernproeven zo groot dat de Amerikaanse regering zich

weinig inspant voor het overeenkomen van een kernstop.



- 166 -

In 1957 begint echter de internationale druk toe te nemen: pleidooi

van Albert Schweitzer, petitie van Linus Pauling, vermindering van

de eisen van de Sovjet Unie en daarmee druk vanuit de VN. In 1958

krijgen ook vertegenwoordigers van de 'finite-containment school'

politieke invloed door benoemingen op het Hitte Huis en komen daar-

mee dichter bij het centrum van de besluitvorming. Het Bethe Panel

komt tot de konklusie dat de VS een kernstop kan afsluiten zonder de

nationale veiligheid in gevaar te brengen. In een poging de konklu-

sies van het Bethe Panel te weerleggen verstrekt de AEC in eerste in-

stantie onjuiste gegevens over een ondergrondse kernproef. Het weer-

leggen van deze gegevens tast de geloofwaardigheid van de argumenten

van de*'infinite-containment school' aan.

De druk voor het beëindigen van kernproeven is groot. De Amerikaanse

regering heeft echter duidelijke twijfels t.a.v. de verifikatie-

mogelijkheden betreffende een kernstop. Vooral van de zijde van de

wapenlaboratoria wordt dit aspekt steeds benadrukt.

De regering kiest daarop een soort middenweg tussen deze beide op-

vattingen en gaat akkoord met techniese besprekingen met de Sovjet

Unie. De resultaten van deze besprekingen worden op een zodanige

wijze in de openbaarheid gebracht dat grote delen van de wereld over-

tuigd raken van de mogelijkheden van een kernstop.

Volgens het betreffende rapport zijn de mogelijkheden tot verifikatie

van een kernstopverdrag aanzienlijk. De door de regering van de VS

uitgesproken politieke wil voor een kernstop gekoppeld aan de aange-

toonde mogelijkheden tot verifikatie betekent dat de Amerikaanse

regering belangrijke stappen moet nemen om met de Russen tot over-

eenstemming te komen. President Eisenhower kondigt daarop een mora-

torium af.

Door de konferentie van deskundigen en de druk van de publieke opinie

in de wereld is de positie van de 'finite-containment school' belang-

rijk versterkt. Het sterkt hen in de opvatting dat een wetenschap-

pelijke aanpak van politieke vraagstukken uiteindelijk zal leiden tot

het oplossen van die vraagstukken.

De 'infinite-containment school' tracht daarop aan te tonen dat' het

rapport van de konferentie van deskundigen niet deugt. De Amerikaanse

regering is hier voor gevoelig en vraagt om aanvullende techniese

besprekingen met de Russen. Tijdens de daarop volgende onderhande-

lingen liggen in 1960 de opvattingen van de VS en de SU dichter bij-
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een dan ooit te voren. Deze goede sfeej? wordt echter teniet ge-

daan door de U-2 affaire en het daarop mislukken van de top-konfe<-

rentie in Parijs.

In 1961 stelt de nieuwe regering Kennedy dat een kernstop uitermate

wenselijk is en hervat zij de onderhandelingen met de Sovjet Unie

waarbij tevens het eisenpakket t,a,v, verifikatie wordt verkleind.

Het hervatten van kernproeven door de Sovjet Unie is echter aan-

leiding tot het mislukken van deze onderhandelingen en verstevigt

tevens de positie van de 'infinite-containment school'.

Tijdens de Cuba-krisis, in oktober 1962, bereikt de verstandhouding

tussen de VS en de SU een dieptepunt. De noodzaak om een blijk van

ontspanning te demonstreren wordt daardoor groot. Binnen een jaar

wordt daarop het verbod op bovengrondse kernproeven (PTBT = Partial

Test Ban Treaty) overeengekomen.

Dit gaat in tegen de opvattingen van de 'infinite-containment school'.

Dat hun machtspositie echter wel degelijk zeer sterk is blijkt uit

het feit dat de Amerikaanse Senaat pas toestemming voor ratifikatie

wil geven als aan een viertal waarborgen wordt voldaan. Deze waar-;

borgen benadrukken de noodzaak van het handhaven van de wapenlabora-

toria en ondergraven vrijwel volledig de filosofie achter de PTBT.

Hoewel de PTB een overwinning lijkt voor de vertegenwoordigers van

de 'finite-containment school', daarbij gesteund door de internatio-

nale publieke opinie, hebben de vertegenwoordigers van de 'infinite-

containment school' nauwelijks terrein prijs hoeven te geven. De

PTB wordt afgesloten op een moment dat men ook uit ondergrondse kern-

proeven voldoende militair relevante gegevens kan afleiden.

Na 1963 is de druk voor een volledige kernstop niet erg groot en de

onderhandelingen over een kernstop verlopen niet erg systematies. Er

worden vele voorstellen gedaan die in grote lijnen sterk op elkaar

lijken en die steeds weer tnet vrijwel dezelfde argumenten worden af-

gewezen. Als men in 1974 dan toch overeenstemming bereikt over een

drempelverdrag (TTBT • Treshold Test Ban Treaty) dan valt dit ook

moeilijk te rijmen met de argumenten die de VS en de SU daarvoor

steeds tegen een kernstop hebben gebruikt. Het overeenkomen van de

TTB heeft dan waarschijnlijk te maken met de eerste toetsingskonfe-

rentie van het Non-Proliferatieverdrag (NPV) in 1975 waarbij onder-

meer zou worden bezien of de VS en de SU konkrete resultaten zouden
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hebben geboekt m.b.t. wapenbeheersing en ontwapening.

Als we de inhoud van het drempelverdrag beschouwen dan blijkt dat

ook hier nauwelijks koncessies worden gedaan t.a.v. het verder uit-

voeren van kernproeven omdat grote proefeksplosies militair minder

interessant zijn geworden.

De onderhandelingen over een kernstop hebben dan ook nauwelijks kon-

krete resultaten opgeleverd in die sin dat overeenkomsten zijn afge-

sloten die een belangrijke wapenontwikkeling hebben verhinderd die

zonder een overeenkomst wel zou zijn doorgegaan.

Van de opvatting, dat de toepassing van wetenschappelijke methodes

en het wetenschappelijk analyseren van de techniese aspekten van

internationale konfliktpunten belangrijk zouden kunnen bijdragen tot

het bereiken van overeenstemming, is dan ook in het geval van een

kernstop weinig terecht gekomen. Dit omdat er in de wetenschappelijke

wereld duidelijk verschillende opvattingen bestonden over de poli-

tieke wenselijkheid van een kernstop hetgeen zich manifesteerde in

de verschillende wijze waarop de respektievelijke wetenschappelijke

groeperingen de problemen benaderden. Verder waren de tegenstanders

van een kernstop politiek veel machtiger dan de voorstanders doordat

de tegenstanders veel dichter bij het centrum van de besluitvorming

zaten. Het afnemen van de druk van de publieke opinie na de PTBT

heeft de positie van de voorstanders van een kernstop steeds verder

verzwakt.

Door de machtspositie van de tegenstanders van een kernstop hebben

de achtereenvolgende Amerikaanse regeringen waarschijnlijk nooit

duidelijk partij kunnen kiezen voor een kernstop. Wel werd de wen-

selijkheid daarvan steeds benadrukt maar konkreet kwam er weinig

uit de bus.

Als men werkelijk tot een overeenkomst bereid zou zijn geweest m.a.w.

als de probleemdefiniëringen niet zo sterk uiteen hadden gelopen,

dan hadden mogelijk een aantal techniese vragen kunnen worden gefor-

muleerd die voor alle partijen relevant zouden zijn geweest, zoals:

- Welke (kombinatie van) waarnemingen leiden met een bepaalde zeker-

heid tot de konklusie dat er inderdaad een kernekplosie heeft

plaatsgevonden?

- In hoeverre zijn noodzakelijke aktiviteiten ter voorbereiding van

een kernproef waarneembaar vanuit satellieten?
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- In hoeverre zijn werkzaamheden, nodig om. een holle ruimte te

scheppen, welke nodig is om een eksplosie te ontkoppelen, zicht--

baar vanuit satellieten?

- Wat ts de relatie tussen de graad van. ontkoppeling en de kans op

verzakkingskraters,

Deze vragen zouden dan hun betekenis ontlenen aan meer politieke vra-

gen, zoals;

- Gegeven het feit dat er altijd een kans bestaat dat bepaalde over-

tredingen van een eventueel verdrag niet gedetekteerd zullen worden,

welke zouden dan de motieven kunnen zijn een verdrag te overtreden

en zijn deze motieven sterk genoeg in vergelijking tot de kans

dat de overtreding wel ontdekt wordt?

- Kunnen verdere kernproeven überhaupt leiden tot een verstoring van

enige betekenis van het militaire evenwicht tussen de beide super-

machten?

Zouden tenslotte de opvattingen over de betekenis van dergelijke

vragen voor <3e beschouwde problematiek niet te ver uiteen hebben ge-

lopen dan hadden wetenschap en technologie op het terrein van de

verifikatie een belangrijker, mogelijk doorslaggevende rol kunnen

spelen.

T.a.v. het onderwerp van studie kunnen we samenvattend stellen dat de

invloed van wetenschap en technologie op de onderhandelingen over

een kernstop zeer groot is geweest, echter niet in de zin van het

bevorderen, maar juist in de zin van het verhinderen of afzwakken van

overeenkomsten.

Het debat in de wetenschappelijke wereld over verifikatie lijkt voor

de oppervlakkige toeschouwer een technologies debat. Een diepere

analyse leert echter dat dit slechts schijn is. De verschillende be-

trokken wetenschappers hebben dusdanig verschillende opvattingen

t.a-v, het politiek-maatschappelijk probleem dat de behandelde weten-

schappelijk-technologiese kwesties van volstrekt verschillende rele-

vantie zijn of een volstrekt verschillende betekenis hebben in de

diverse benaderingen.

D55r, op dat diepere nivo, liggen dan in feite ook de echte kontro-

verses, T.a.v, de uitkomst van de diskussies over een testban zijn de

verschillen in macht en invloed van de betrokken wetenschappelijke

partijen dan ook doorslaggevender geweest dan de naar voren gebrachte
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specifieke (technieael argumenten. De berefckte konkrete resultaten

zijn daardoor ook van een zodanige aard dat blijkt dat de voorstan-

ders van verder testen nauwelijks enige koncessies hebben hoeven

doen.

II VERKENNINGSSATELLIETEN

De ontwikkeling van spionagesatellieten heeft nooit erg sterk ter

diskussie gestaan. De ontwikkeling kwam voort uit de militaire nood-

zaak betrouwbare gegevens te verkrijgen over de sterkte van de

Sovjet Unie.

Het beschikken over betrouwbare informatie omtrent de militaire

sterkte van de tegenstander is vanuit het oogpunt van de beheersing

van de wapenwedloop onontbeerlijk. Het niet bekend zijn van deze

sterkte vormt een belangrijke stimulerende faktor in de wapenwed-

loop, omdat dit vanuit militair veiligheids-denken automaties leidt

tot een overschatting van die sterkte waarop dan, met een aanzien-

lijke veiligheidsmarge, de eigen programma's worden gepland.

Het nivo van de bewapening wordt echter niet alleen bepaald door de

sterkte van de tegenstander. Na een eerste volledige inventarisatie

van de Sovjet Unie m.b.v. satellieten in 1961 wist men in de VS dat

men een aanzienlijke voorsprong aan ICBM's had opgebouwd en dat de

'missile-gap' een fiktie was. Desondanks betoonden de Amerikanen

geen enkele terughoudendheid in hun eigen raketten-programma's. Het

is dan, zeker vanuit militair oogpunt bezien, zeer wel begrijpelijk

dat de Sovjet Unie hieruit heeft afgeleid dat de VS agressieve be-

doelingen moest hebben en daaruit dan ook konklusies heeft getrokken

betreffende de planning van haar eigen bewapening.

Eén van die konklusies zou kunnen zijn het in acht nemen van een zo

groot mogelijke geheimhouding teneinde de Amerikanen zoveel mogelijk

in het ongewisse te laten t.a.v. de overige facetten van de Russiese

militaire verdediging. Deze geheimhouding verklaart wellicht de te-

rughoudendheid van de Russen inzake het toelaten van inspekteurs ter

verifikatie van een kernstop.

Indien de Amerikanen op basis van de eerste satellietgegevens terug-

houdender zouden zijn geworden m.b.t. hun eigen rakettenprogramma dan

zou men misschien in een relatief vroeg stadium de verdere ontwikke-

ling hebben kunnen bevriezen. Ook zouden de perspektieven voor een
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kernstop in die tijd daarmee aanzienlijk zijn toegenomen.

Deze, door vetenschap en technologie mogelijk geworden maatregelen

tot wapenbeheersing, zijn echter wederom, evenals bij een kernstop,

door politieke onwil doorkruist.

De ontwikkeling van verkenningssatellieten heeft in de loop der tijd

een geweldige vooruitgang geboekt. Door de kwaliteit van de gebruik-

te sensoren en de veelzijdigheid aan gebruikte technieken is men in

staat zowel overdag als 's nachts zeer gedetailleerde opnames te

maken van het aardoppervlak. Door het gebruik van radar kan men ook

onder zware bewolking opnames maken en het gebruik van multi-spek-

traalfotografie maakt dat simpele kamouflage-technieken niet meer

effektief zijn.

Door de mogelijkheden van satellietverkenning is verifikatte van

kwantitatieve beperkingen van grote wapensystemen zeer goed mogelijk.

Omdat verder kwalitatieve verbeteringen van wapensystemen veelal

gepaard gaan met grootschalige testprogramma's, zouden ook overeen-

komsten m.b.t. een verbod op de ontwikkeling van nieuwe wapen-

systemen in bepaalde gevallen goed te verifiëren zijn.

Bij het tot stand komen van de SALT-I akkoorden heeft men dankbaar

gebruik gemaakt van de mogelijkheden van verkenningssatellieten.

Verifikatie van de overeengekomen beperkingen levert inderdaad geen

problemen van betekenis op.

Omdat de 127 zittingen van SALT-I onder zo groot mogelijke geheim-

houding hebben plaatsgevonden is niet precies bekend wat de ge-

schilpunten zijn geweest. Het is echter niet aannemelijk dat het

probleem in de verifikatie heeft gezeten, zeker niet gezien de op-

vatting van de VS dat verifikatie m.b.v, satellieten betrouwbaarder

is dan inspektie ter plaatse. Het ligt integendeel voor de hand dat

het reeds bestaan van goede middelen ter verifikatie het tot stand

komen van een verdrag sterk heeft vereenvoudigd. Wetenschap en

technologie hebben aldus een belangrijke positieve rol gespeeld bij

het tot stand komen van een wapenbeheersingsverdrag.

De betekenis van deze rol hangt natuurlijk ook sterk af van de bete-

kenis van de SALT-I-akkoorden zelf.

Vanuit ontwapeningsoogpunt bezien is deze betekenis zeer diskutabel.

Ten eerste zijn de overeengekomen plafonds zo hoog dat beide par-

tijen elkaar nog steeds meerdere malen kunnen vernietigen (overkill);

ten tweede is de wapenwedloop verschoven van het kwantitatieve naar
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het kwalitatieve vlak,

T.a.v. de ontwikkeling van verkenningssatellieten was er blijkbaar

voldoende overlap in de probleemdefiniëringen van de betrokken

wetenschappers om hier in een aantal, voor alle partijen relevantef
techniese kwesties te identificeren die, behorend tot het domein

der natuurwetenschappen en techniek, ook op dat nivo af te handelen

waren. Zowel vanuit ontwapeningsoogpunt als vanuit militair veilig-

heidsdenken, is het op de hoogte zijn van de militaire sterkte van

de tegenstander van belang. Hoewel de reden waarom deze techniese

aspekten belangrijk zijn voor de verschillende betrokkenen verschilde

was de overeenstemming dat deze aspekten belangrijk zijn voldoende

voor het bereiken van resultaten.

Wat betreft de SALT-I-akkoorden was er bij alle partijen voldoende

politieke wil om tot een overeenkomst van een dergelijke aard te

komen zodat techniese obstakels daarbij geen probleem hoefden te

vormen.

Ook t.a.v. het voorkomen van de verdere verspreiding van kernwapens

is er over verkenningssatellieten mogelijk een belangrijke rol weg-

gelegd. Als Zuid-Afrika inderdaad van plan is geweest een kernproef

uit te voeren dan is het zeer waarschijnlijk dat de betreffende voor-

bereidingsaktiviteiten door verkenningssatellieten zijn ontdekt.

De daarop volgende politieke druk heeft het uitvoeren van een derge-

lijke proef voorkomen waarmee de verdere verspreiding van kernwapens

tot op zekere hoogte is afgeremd.

De rol van verkenningssatellieten t.a.v. wapenbeheersing kan in deze

kwestie dan ook alleen maar als positief worden beoordeeld.

III. KONKLUSIES

Uit beide voorgaande studies blijkt dat er belangrijke wetenschappe-

lijke technologiese aspekten kleven aan het tot stand komen van

wapenbeheersings- en ontwapeningsovereenkomsten. Dit heeft dan met

name betrekking op verifikatie van de naleving van dergelijke over-

eenkomsten» Zonder een adekwate verifikatie blijkt men niet tot over-

eenkomsten bereid te zijn.

De vraag, die wij ons aan het begin van dit onderzoek hebben gesteld

was of een doeltreffende invulling en uitwerking van deze technolo-

giese aapekten in belangrijke mate heeft bijgedragen aan het tot stand
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komen van dergelijke overeenkomsten; m.,a.,w/f of wetenschap en techno-

logie een belangrijke stimulerende rol hebben gespeeld m.b.t. wapen-

beheersing en ontwapening.

T.a.v. een kernstop is dit zeker niet het geval. Het blijkt dat de be-

trokken wetenschappers een verschillende visie op de problematiek

hadden en daarmee het probleem verschillend definieerden. De techno-

logiese kwesties, die voor het betreffende probleem relevant worden

geacht, blijken daarop voor voor- en tegenstanders van een kernstop

sterk te verschillen. Door deze verschillende opvattingen wordt van

doorslaggevende betekenis dat de tegenstanders van een kernstop een

veel grotere machtsfactor vormen dan de voorstanders. Omdat de tegen-

standers veel dichter bij het centrum van de besluitvorming zaten

stond de Amerikaanse regering ook veel meer onder hun invloed.

Beschouwen we de ontwikkeling van verkenningssatellieten en de

wapenbeheersingsovereenkomsten die daardoor geverifieerd kunnen wor-

den, dan blijkt, dat waar de opties van voorstanders van wapenbe-

heersing en van militairen elkaar overlappen, resultaten bereikt

kunnen worden.

Konkluderend stellen we dan ook dat de rol, die wetenschap en tech-

niek kunnen spelen bij wapenbeheersing en ontwapening in hoge mate

bepaald wordt door de mate van overlap in probleemdefiniëring van

de betrokken wetenschappers. Is die overlap gering dan gaat de poli-

tieke macht van de verschillende groeperingen een belangrijke rol

spelen.

Een noodzakelijke voorwaarde voor het bereiken van overeenstemming

binnen de groep van betrokken wetenschappers is dat ieder

a) de als techniese kwesties gedefinieerde komponenten in het pro-

bleem relevant acht voor de eigen probleemdefiniëring en b) op-

lossingen van deze kwesties ervaart als oplossingen binnen de eigen

probleemdefiniëring.

Wetenschappelijk onderzoek is een noodzakelijke maar geen voldoende

voorwaarde voor het bereiken van overeenstemming.

Alleen al het feit echter dat wetenschappelijk onderzoek een nood-

zakelijke voorwaarde is betekent echter dat er op dit terrein veel

werk te verzetten valt. De betekenis van de rol van de politieke

macht van de voorstanders van verdere wapenontwikkeling kan worden

teruggedrongen dooio-t de voorstanders van wapenbeheersing en ont-
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wapening zich (beted gaan organiseren en verder proberen de pu-

blieke opinie in de wereld achter zich te krijgen. Daarmee zouden

ook zij een machtsfaktor van betekenis kunnen gaan vormen.

Alleen dan zal bij een verschillende probleemdefiniëring tussen

belangrijke groepen wetenschappers, hetgeen vrijwel zeker het geval

zal zijn als het on belangrijke beperkingen van de wapenwedloop

gaat, de balans kunnen doorslaan in het voordeel van de voorstanders

van wapenbeheersing en ontwapening.

Samenvattend betekent dit dat er voor wetenschappers, die zich willen

inzetten voor wapenbeheersing en ontwapening, belangrijke taken zijn

weggelegd.
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APPENDIX I. ELEKTROMAGNETIES SPECTRUM
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