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Optreden in samengestelde teams wordt steeds vaker de 
norm. TNO werkt voor Defensie aan oplossingen voor in-
teroperabiliteit in de mobiele tactische omgeving. Dit artikel 
beschrijft de activiteiten op het gebied van interoperabiliteit 
tussen mobiele netwerken op bataljonsniveau en lager die 
tijdens de Coalition Warrior Interoperability Exercise (CWIX) 
worden uitgevoerd.

ir. A.C.G. (Arjen) Holtzer (TNO)
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Dit artikel is een update van het eerder gepubliceerde artikel 
‘Samenwerken in het mobiele domein – interoperabiliteit tussen 
tactische routers’ in het magazine Arte Pugnantibus Adsum, 
Nummer 111, Jaargang 56, Juli 2019 [ref 1]. Het is grotendeels 
gebaseerd op het wetenschappelijke artikel ‘Tactical Router Inter-
operability: Concepts and Experiments’ [ref 2] van MILCOM 2018.
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partners. Anderzijds kan technische interoperabiliteit worden 
gerealiseerd door het afspreken van standaarden op koppel-
vlakken, punten waar twee verschillende systemen aan elkaar 
verbonden moeten worden. 

Internationale afstemming
Internationale afspraken op het gebied van interoperabiliteit 
worden gemaakt binnen Federated Mission Networking (FMN), 
ten aanzien van specificaties, en NATO, ten aanzien van het 
opstellen van standaarden. FMN is hierin feitelijk leidend: de 
deelnemende landen aan FMN committeren zich aan de spe-
cificaties die door de landen worden opgesteld binnen FMN. 
Deze specificaties worden uitgebracht in de vorm van Spirals. 

Nadat een spiral definitief wordt uitgebracht hebben landen 
een aantal jaar de tijd om de specificaties te implementeren en 
te operationaliseren. De FMN-specificaties maken zoveel mo-
gelijk gebruik van standaarden die open zijn voor de deelne-
mende landen. Hierbij gaat het om zowel NATO-standaarden 
als civiele standaarden, bijvoorbeeld van de Internet Enginee-
ring Task Force (IETF).

Bij internationale samenwerkingsverbanden zoals de NATO 
Very High Readiness Task Force (VJTF), de enhanced For-
ward Presence (eFP) en de EU Battlegroup (EUBG) zien we 
multinationale coalities tot op bataljonsniveau en lager. Ook in 
missiegebieden kunnen bijvoorbeeld ondersteunende eenhe-
den door verschillende landen worden geleverd. In Nederland 
kennen we daarnaast verschillende organieke voorbeelden 
van geïntegreerde eenheden op tactisch niveau, waaronder 
het Duitse 414 Panzerbatallion dat onderdeel uitmaakt van de 
43 Gemechaniseerde brigade (43X).

Dergelijk internationaal samenwerken vraagt om interoperabili-
teit ten aanzien van communicatie- en informatiesystemen van 
de betrokken eenheden. Command & Control (C2) en het de-
len van essentiële informatie ten aanzien van de omgeving en 
de eigen troepen (Situational Awareness (SA)) zijn ook in een 
multinationale eenheid essentieel. Echter, het ontbreekt in het 
mobiele landoptreden aan voldoende internationale standaar-
den voor horizontale informatie-uitwisseling tussen de syste-

men van deze eenheden. Bovendien zijn er verschillen tussen 
landen als het gaat om het informatiebeveiligingsbeleid in de 
tactische omgeving. Dit betekent dat landen in de praktijk 
veelal andere systemen (radiomiddelen, Battlefield Manage-
ment Systemen (BMS)) gebruiken, die niet interoperabel zijn. 
Ook binnen landen zien we dit verschil, denk maar aan het 
gebruik van NIMCIS en ELIAS binnen de krijgsmacht.

Ten aanzien van technische interoperabiliteit kan de aanschaf 
van dezelfde systemen een uitkomst bieden. Echter, dit is in 
de praktijk vaak een oplossing die zich beperkt tot bilatera-
le samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld Nederland met 
Groot-Brittannië of Nederland met Duitsland) of tot bepaalde 
ketens (bijvoorbeeld Joint Fires). In alle andere gevallen kan 
het realiseren van interoperabiliteit op twee manieren worden 
benaderd. Enerzijds kan technische interoperabiliteit wor-
den gerealiseerd door het uitwisselen van systemen tussen 

Figuur 1: TNO werkt op CWIX2019 aan interoperabiliteitstesten 
met mobiele tactische routers

Figuur 2: Logo’s van FMN, dat koppelvlakken specificeert om 
coalitie-interoperabiliteit te realiseren, en CWIX, een belangrijk 
testevenement op het gebied van coalitie-interoperabiliteit
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Het betreft samengestelde eenheden 
op tactisch niveau: bijvoorbeeld batal-
jons die bestaan uit compagnieën van 
verschillende landen, of compagnieën 
die bestaan uit pelotons van verschillen-
de landen. Mobiliteit van deze eenheden 
maakt het plaatje nog wat uitdagender, 
zoals is weergegeven in Figuur 5. 

Door bewegingen in het veld is het niet 
altijd te voorspellen welke voertuigen en 
militairen zich op een bepaald moment 
bij elkaar in de buurt bevinden. Dit be-

Het ontwikkelen van specificaties en het 
aantonen van interoperabiliteit op basis 
van standaarden vraagt om een plek 
waar landen gezamenlijk concrete ex-
perimenten en tests kunnen uitvoeren. 
Een belangrijke plaats hiervoor is de 
Coalition Warrior Interoperability Exerci-
se (CWIX), die jaarlijks wordt gehouden 
in Bydgoszcz, Polen. Binnen FMN werd 
tot nu toe vooral aandacht besteed aan 
het realiseren van interoperabiliteit tus-
sen CIS-systemen die gebruikt worden 
in een semi-statische omgeving, het 
ontplooide domein. Met de start van 
het FMN Tactical Edge Syndicate (TES) 
in maart 2019, waar Nederland vanuit 
het programma TEN (by FOXTROT) de 
voorzittersrol op zich heeft genomen, 
zet FMN de stap naar het realiseren van 
interoperabiliteit in de mobiele tactische 
omgeving.

Ook bij CWIX ligt de focus grotendeels 
op het ontplooide domein. CWIX is ge-
organiseerd in zogenaamde Focus Are-
as (FA), die zich ieder op een bepaald 
aspect van operabiliteit richten. Voor-
beelden van Focus Areas zijn Friendly 
Force Tracking (FFT), FMN Core Servi-
ces en Cyber. In 2017 werd de eerste 
editie van de Communications Focus 
Area (COMMS FA) georganiseerd, die 
zich hoofdzakelijk richt op interopera-
biliteit in de (draadloze) tactische om-
geving. Na al lange tijd deel te hebben 
genomen aan verschillende andere Fo-
cus Areas, nam Nederland in 2018 voor 
het eerst deel aan deze COMMS FA en 
richtte zich zowel op experimenten en 
tests voor de korte termijn als op toe-
komstgerichte oplossingen. Vanuit 43X 
werd onder andere deelgenomen aan 
Tactical Voice Bridge (TVB) en HF-tes-
ten, door SATS werden tests gedaan op 
het gebied van soldaatinteroperabiliteit. 
TNO bracht in opdracht van KIXS een 
capability in op het gebied van inter-
operabiliteit tussen mobiele tactische 
routers. In dit artikel richten we ons 
op de laatstgenoemde capability. Een 
algemeen artikel over de Nederlandse 
deelname aan de CWIX COMMS FA van 
2018 is terug te vinden in een eerdere 
editie van Intercom [ref 3].

Interoperabiliteit in het 
mobiele domein
Figuur 3 geeft weer wat we willen berei-
ken met het realiseren van interoperabi-
liteit in de mobiele tactische omgeving. 
Eenheden in het veld, die dicht bij elkaar 
optreden en daarvoor informatie moe-
ten uitwisselen moeten dit direct – hori-
zontaal – met elkaar kunnen doen, zon-
der afhankelijk te zijn van een ontplooid 
of statisch netwerk. Een belangrijk 
scenario op dit gebied is weergegeven 
in Figuur 4. 

Figuur 3: Interoperabiliteit in de tactische omgeving heeft als doel directe (horizontale) 
informatie-uitwisseling tussen eenheden van verschillende landen mogelijk te maken. 
Bron: “Tactical Router Interoperability: Concepts & Experiments”, MILCOM 2018

Figuur 4: Schematische weergave van een samengesteld bataljon en samengestelde teams. 
De focus ligt op de onderlinge informatie-uitwisseling. Uiteraard moet ook verbinding 
gemaakt worden met het brigadeniveau en hoger
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IP in de tactische omgeving
Voor het realiseren van interoperabiliteit is het essentieel om 
gebruik te maken van standaarden. Als het gaat om net-
werkstandaarden, dan wordt het Internet Protocol (IP) mon-
diaal veruit het meest gebruikt. Ontplooide en statische 
netwerken zijn vrijwel volledig op IP gebaseerd en ook radiofa-
brikanten leveren hun producten met een IP-interface. 

TNO heeft in het project V1517 Battlefield Internet onderzoek 
gedaan naar de verschillende manieren waarop IP-netwerken 
in de mobiele tactische omgeving zouden kunnen worden in-
gericht. Dit is gedaan in samenwerking met verschillende in-
ternationale partners binnen de NATO Science & Technology 
Organization (STO) onderzoeksgroep IST-124 [ref 4]. Dit heeft 
verschillende routingarchitecturen opgeleverd die de basis 
zijn geworden voor de exploratieve CWIX-experimenten ten 
aanzien van tactical routing interoperability. De kern van het 
onderzoek is dat routeringsprotocollen die gebruikt worden in 
IP-netwerken in beginsel niet ontworpen zijn voor smalbandi-
ge netwerken met een hoge mate van mobiliteit. 

tekent dat (radio)connectiviteit flexibel moet zijn en dat een 
interoperabiliteitsoplossing met deze mobiliteit moet kunnen 
omgaan.

Tactische routering als onderdeel van 
een totaaloplossing
Het realiseren van interoperabiliteit raakt de gehele keten: van 
het radiomiddel tot aan de applicatie tot aan taal, organisatie 
en procedures. Op ieder van deze elementen moet afstem-
ming plaatsvinden om daadwerkelijk samen te kunnen opere-
ren. We richten ons hier op technische interoperabiliteit tussen 
systemen, die op zichzelf ook verschillende aspecten kent. In 
de basis gaat het om de ICT-infrastructuur en de applicatie, 
waarbij we voor de infrastructuur onderscheid kunnen maken 
in transmissie, het netwerk en datadistributie. 
Dit is weergegeven in Figuur 6. Transmissie richt zich in de 
mobiele omgeving hoofdzakelijk op interoperabiliteit ‘door de 
lucht’, via radiomiddelen. Het netwerk moet ervoor zorgen dat 
communicatie via tussenliggende eenheden gerealiseerd kan 
worden indien gebruikers zich buiten elkaars radiobereik be-
vinden (multihop). Dit kan zijn omdat de afstand tussen die 
eenheden te groot is, maar ook omdat ze gebruik maken van 
verschillende radio’s en/of waveforms (mix van middelen) of 
andere frequenties. Tactical routing is een belangrijk onder-
deel hiervan. Datadistributie gaat over het efficiënt verspreiden 
van informatie over het netwerk en de transmissiemiddelen. 
Aspecten zoals beveiliging en beheer zijn niet beperkt tot één 
laag maar bevinden zich in het hele systeem.

Figuur 5: Voorbeeld van samengestelde teams uit Figuur 4 onder mo-
biliteit. Nationale groepen kunnen uit elkaar bewegen en baat hebben 
bij het krijgen van verbinding via de middelen van coalitiepartners

Figuur 6: Model met drie interoperabiliteitslagen van de ICT-infra-
structuur voor de mobiele tactische omgeving. Tactical routing bevindt 
zich op netwerkniveau
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wikkeling niet te beproeven is. Concep-
tueel lijkt deze overlay-benadering op 
de manier waarop het Border Gateway 
Protocol (BGP [ref 5]) autonome syste-
men van netwerkproviders koppelt die 
onderdeel zijn van het internet. Echter, 
BGP zelf als protocol is niet geschikt 
voor de dynamische karakteristieken 
(opsplitsen, samenvoegen, relatieve 
verplaatsing van netwerken, lage band-

breedte) van de mobiele tactische om-
geving. De interconnect-overlay archi-
tectuur is weergegeven in Figuur 8. 
Onder meer via CWIX beoogt TNO te 
komen tot een internationaal overeen-
gekomen benadering voor tactische 
router interoperabiliteit. Door expe-
rimenten uit te voeren proberen we 
partnerlanden te betrekken en samen 
oplossingen te ontwikkelen. Zo richtte 
Duitsland (Fraunhofer) zich in 2017 met 
name op de flat architectuur. 

In CWIX 2018 hebben we samen met 
Duitsland experimenten geïntroduceerd 
ten aanzien van interconnect-flat. Tij-
dens CWIX 2019 sloten ook Finland, 
Italië, Noorwegen, Polen en Roemenië 
aan bij deze experimenten en voerden 
we daarnaast met Duitsland en Noor-
wegen een eerste verkenning uit van de 
interconnect-overlay architectuur. Op 
termijn verwachten we interesse van 
meer landen: bijvoorbeeld het Britse 
moderniseringsprogramma voor de tac-
tische omgeving Morpheus [ref 6] han-
teert een vergelijkbare routeringsarchi-
tectuur [ref 7]. In de rest van dit artikel 
gaan we wat dieper in op de op CWIX 

Om die reden is sinds het begin van 
deze eeuw veel aandacht besteed aan 
het ontwikkelen van oplossingen voor 
zogeheten Mobiele Ad Hoc Netwerken 
(MANET). Dit heeft geresulteerd in ver-
schillende MANET-routeringsprotocol-
len, zowel in open standaarden en open 
source, maar ook in militaire waveforms, 
bijvoorbeeld ‘gesloten’ in ANW2 van de 
AN/PRC-117G of gestandaardiseerd 

in de NATO Narrow Band WaveForm 
(NBWF). Deze MANET-protocollen ken-
nen vanwege de beperkte beschikbaar-
heid van bandbreedte en de mate van 
mobiliteit in de militaire omgeving een 
beperkte schaalbaarheid. Daarnaast 
voegt het hanteren van verschillende 
MANET-protocollen in hetzelfde net-
werk extra complexiteit toe.

Routeringsarchitecturen
IST-124 onderkent drie routeringsarchi-
tecturen: flat, interconnect-flat en inter-
connect-overlay. ‘Flat’ geeft aan dat er 
sprake is van een ‘platte’ routeringsar-
chitectuur. Er is één routeringsprotocol 
dat alle transmissiemiddelen met elkaar 
verbindt. Belangrijk hierbij is dat het rou-
teringsprotocol in dit geval los staat van 
het transmissiemiddel of de waveform. 

Optimalisatie van het routeringsproto-
col ten aanzien van de waveform vindt 
plaats via een radio-to-router interface, 
waarbij het routeringsprotocol informa-
tie over de toestand van het transmis-
siemiddel ontvangt en op basis daarvan 
routes kan aanpassen, bijvoorbeeld als 
de verbindingskwaliteit slecht is. 

Het voordeel van deze benadering is 
dat het vanuit routeringsoogpunt een-
voudig is en dat de oplossing generiek 
is, mits een radio-to-router interface 
wordt afgesproken. 
Ten aanzien van schaalbaarheid kent 
deze benadering echter beperkingen. 
Bovendien vereist het dat alle landen 
intern hetzelfde routeringsprotocol ge-
bruiken.

‘Interconnect-flat’, zoals weergegeven 
in Figuur 7, gaat uit van de situatie waar-
in er meerdere routeringsprotocollen in 
het netwerk bestaan en koppelt deze 
verschillende netwerken direct (back-
to-back) aan elkaar. Deze routerings-
protocollen kunnen extern van de trans-
missiemiddelen draaien, maar kunnen 
ook onderdeel zijn van een waveform. 
Dit maakt heterogeniteit van routerings-
protocollen in het netwerk mogelijk, 
echter vanuit routeringsperspectief is 
er nergens een totaaloverzicht van het 
netwerk beschikbaar, waardoor het net-
werk onder hoge mobiliteit moeilijker 
stabiel te krijgen is.

De ‘Interconnect-overlay’-aanpak com-
bineert de andere architecturen door de 
verschillende routeringsprotocollen in 
het netwerk te koppelen via een over-
koepelend routeringsprotocol. Deze 
aanpak biedt ondersteuning voor uit-
gebreidere mobiliteitsscenario’s. Echter, 
de uitdaging is dat er geen gestandaar-
diseerde oplossingen en voldoende (vrij) 
beschikbare implementaties bestaan 
van een dergelijk protocol en dat deze 
architectuur daarmee zonder eigen ont-

Figuur 7: Interconnect-flat architectuur. Mobiele tactische netwerken van, in dit voorbeeld drie, verschillende landen wisselen routerings-
informatie met elkaar uit via IEI-R. Bron: “Tactical Router Interoperability: Concepts & Experiments”, MILCOM 2018



intercom | jaargang 49 | 140

tech n i e k

voertuig, soldaat, maar ook een vliegend platform zijn. Dit in-
teroperabiliteitsplatform is zowel onderdeel van het nationale 
netwerk als van het partnernetwerk waar het mee koppelt, dat 
wil zeggen dat er zowel een nationaal routeringsprotocol met 
nationale radio als een coalitierouteringsprotocol met coalitie-
radio op het platform te vinden is.
In ons concept gaan we ervanuit dat het transmissiemiddel 
en het routeringsprotocol waarmee interoperabiliteitsplatfor-
men met elkaar in verbinding staan onderling afgestemd zijn 
en een mobile coalition routing domain (MCRD) vormen. In de 
praktijk kan dit MCRD uit verschillende waveforms bestaan. 
Bovendien staat de interconnect-flat architectuur ook binati-
onale koppelingen toe, dat wil zeggen dat twee landen met 
elkaar een koppeling kunnen maken zonder tussenkomst van 
een coalitierouteringsdomein. Dit laatste is onder dynamische 
scenario’s met meerdere partnerlanden niet aan te raden van-
wege de instabiliteit van de oplossing. Voor de experimenten 
van CWIX2018 is daarom gekozen voor een MCRD dat be-
staat uit één coalitie-waveform en één coalitie-routeringspro-
tocol. De nationale domeinen bevatten één of meer transmis-
siemiddelen. Dit concept is weergegeven in Figuur 9.

Positie van het koppelvlak
Een voor internationale standaardisatie belangrijke vraag is 
waar zich precies het koppelvlak bevindt. In ons geval hangt 
dit af van wie de apparatuur/software van het MCRD levert 
die op de interoperabiliteitsplatformen draait. Als een land 
dit zelf levert, dan bevindt het koppelvlak zich als het ware 
op de draadloze interface van de coalitieradio en het route-
ringsprotocol dat daar overheen draait. Indien een partner 
de coalitierouter en -radio levert, volgens een ‘loaned radio/
router’-concept, dan is de interface tussen de coalitierouter 
en de nationale router het koppelvlak. Dit is een zogenaam-
de Route Redistribution Interface (RRI), waarover het coalitie-

uitgevoerde experimenten. Deze experimenten vonden plaats 
in de CWIX-categorieën eXplore en eXperiment.

Concept interconnect-flat op CWIX 2018
Het uitgangspunt voor het realiseren van interconnect-flat is 
dat landen verschillende typen mobiele tactische routers ge-
bruiken en dat die met elkaar gekoppeld moeten worden om 
te zorgen dat alle eenheden in het veld informatie met elkaar 
kunnen delen. Laten we als use-case een samengestelde 
compagnie nemen, zoals weergegeven in Figuur 4. Hierbij ne-
men we aan dat de landen die van dit team deel uitmaken 
door de tijd heen en per taak kunnen veranderen. Er is dus een 
gestandaardiseerde oplossing nodig, want het realiseren van 
binationale oplossingen tussen alle (potentiële) partners kost 
veel tijd. Het koppelen van eenheden vertalen we technisch 
naar het verbinden van verschillende mobile routing domains 
(MRD). Het doel is dat alle platforms (voertuigen/soldaten) uit 
een nationaal MRD gegevens kunnen uitwisselen met alle plat-
forms uit de andere nationale MRDs. 

Verder zijn we ervan uitgegaan dat landen nationaal gebruik-
maken van andere waveforms en dat de nationale netwerken 
intern verbonden zijn met behulp van een zelfgekozen route-
ringsbenadering (of andere vorm van multihop forwarding). De 
koppeling tussen nationale en coalitie-MRDs vindt plaats op 
één of meer platformen van ieder nationaal peloton (of com-
pagnie). Zo’n interoperabiliteitsplatform kan bijvoorbeeld een 

Figuur 8: Interconnect-overlay architectuur. 
Een overkoepelend routeringsprotocol wisselt routeringsinformatie uit 
via IEI-RO met, in dit voorbeeld twee, nationale mobiele tactische net-
werken. De blauwe routers draaien fysiek op een nationaal interopera-
biliteitsvoertuig. Bron: “Tactical Router Interoperability: Concepts and 
Experiments”, MILCOM 2018
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de coalitierouter en de nationale router 
draaien op aparte apparatuur, ofwel bei-
den worden in software uitgevoerd en 
draaien op dezelfde hardware. Tijdens 
CWIX 2018 zijn beide mogelijkheden 
getest. Fraunhofer ontwikkelde een in-
terface voor het eerste geval en TNO 
voor het tweede. Fraunhofer maakte 
hierbij gebruik van het Dynamic Link 
Exchange Protocol (DLEP) met Link 
Identifier Extensions [ref 8], TNO deed 
dit direct via de Forwarding Information 
Base (FIB). Deze implementaties zijn 
schematisch weergegeven in Figuur 11 
en Figuur 12. Ten aanzien van de eerste 
optie is voor CWIX 2019 voorgesteld 
om voor landen die op dit moment geen 
DLEP ondersteunen gebruik te maken 
van OSPF [ref 9] tussen de nationale en 
coalitierouter. Dit is met verschillende 
landen met succes getest.

Experimenten en resultaten
De testopstelling van CWIX 2018 be-
stond uit een Nederlands netwerk, een 
coalitienetwerk en een Duits netwerk. 
Het Nederlandse testnetwerk bestond 
uit vier voertuigen, gerepresenteerd 
door vier nationale ad-hoc routers elk 
op een fysiek apparaat, die via de ra-
dio-emulatie-tool EMANE [ref 10] met 
elkaar verbonden waren. Radio-emu-
latie werd gebruikt om in statische 
testopstelling in de CWIX-tent toch mo-

routeringsprotocol informatie ontvangt 
over de bereikbaarheid van eenheden 
(in de vorm van IP-adressen en even-
tuele metrics) in het nationale domein 
en het nationale routeringsprotocol in-
formatie krijgt over de bereikbaarheid 
van bestemmingen buiten het nationale 
domain. In beide gevallen moet een RRI 
worden gerealiseerd, echter in het eer-

ste geval is het een nationale aangele-
genheid om ervoor te zorgen dat routes 
tussen het nationale en coalitiedomein 
worden uitgewisseld en in het tweede 
geval is er sprake van een internationaal 
koppelvlak. Dit is weergegeven in Figuur 
10. Ten aanzien van de implementatie 
op het interoperabiliteitsplatform onder-
scheiden we twee mogelijkheden: ofwel 

Figuur 9: Weergave van het tijdens CWIX2018 beproefde concept, gebaseerd op intercon-
nect-flat. Alle voertuigen kunnen gegevens met elkaar uitwisselen, ook de voertuigen die zich 
alleen in het nationale (radio)netwerk (oranje of groen) bevinden. Bron: “Tactical Router Inter-
operability: Concepts and Experiments”, MILCOM 2018

Figuur 10: Koppelvlak in het geval dat de coalitierouter door een partnerland geleverd wordt 
(1a en 1b), of als deze door het land zelf wordt meegebracht (2)
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terface maakten vier interoperabiliteitsplatformen gebruik van 
de FIB-methode en twee van de DLEP-methode. 

Om de aandacht te vestigen op het concept richting bezoekers 
en andere CWIX-deelnemers is een visualisatie gerealiseerd 
waarbij zowel nationale als coalitienetwerken op een landkaart 
gepositioneerd worden en waarbij connectiviteit, mobiliteit 
en bereikbaarheid zichtbaar worden gemaakt, zie Figuur 13.  
De groene verbindingen geven de connectiviteit in het Neder-
landse nationale netwerk weer, de lichtrode verbindingen het 
Duitse netwerk, en de blauwe verbindingen het coalitienet-
werk. De geel-oranje lijn is de visualisatie van een actueel da-
tapad tussen twee voertuigen. De interconnect-flat-oplossing 
is in 2018 in vier verschillende scenario’s met succes getest: 

1) redundant verbonden nationale netwerken via twee inter-
operabiliteitsplatformen per land; 2) enkelvoudig verbonden 
nationale netwerken, via één interoperabiliteitsplatform per 
land; 3) nationaal netwerk gesplitst, waarbij nationale voer-
tuigen uit elkaars radiobereik zijn, maar via de interoperabi-
liteitsplatformen van een coalitiepartner verbonden blijven; en 
4) verbonden via een interoperabiliteitsplatform van een der-
de land als de interoperabiliteitsplatformen van Nederland en 
Duitsland buiten elkaars bereik zijn. Deze scenario’s zijn weer-
gegeven in Figuur 14.

Uitbreidingen CWIX2019
In CWIX2019 had TNO een coördinerende rol ten aanzien 
van de experimenten op het gebied van tactische router in-
teroperabiliteit binnen de COMMS FA. Voor deze editie van 
CWIX werden de interconnect-flat experimenten uitgebreid en 
refereren we aan deze tests als ‘Categorie 1’-experimenten. 
Daarnaast zijn experimenten met de interconnect-overlay ar-
chitectuur uitgevoerd onder de noemer ‘Categorie 2’-testen. 
Met deze Categorie 2-testen kan ook Scenario 5, zoals is 
weergegeven in Figuur 15, worden getest: transit verkeer via 

biliteitsscenario’s te kunnen beproeven. Voor end-to-end tes-
ten werden laptops verbonden aan twee nationale nodes. Het 
coalitienetwerk bestond uit zes routers, geleverd door TNO, 
waarop een ander ad hoc routeringsprotocol draaide (in dit 
geval Babel [ref 11]). De coalitierouters werden met elkaar ver-
bonden via een met EMANE geëmuleerd radionetwerk. 

De coalitierouters representeerden zes verschillende voer-
tuigen: twee Nederlandse interoperabiliteitsvoertuigen, twee 
Duitse interoperabiliteitsvoertuigen, en twee interoperabili-
teitsvoertuigen van een ander, vrij te kiezen, land. De coalitie-
routers van de twee Nederlandse interoperabiliteitsvoertuigen 
draaiden op dezelfde fysieke apparatuur als het nationale rou-
teringsprotocol van die platformen. Het Duitse nationale net-
werk bestond uit een combinatie van geëmuleerde en fysieke 
militaire radio’s en maakte gebruik van OLSRv2 [ref 12] als 
routeringsprotocol. Ten aanzien van de route redistribution in-

Figuur 11: Route redistributie tussen twee routers op hetzelfde appa-
raat via de Forwarding Information Base (FIB). Bron: “Tactical Router 
Interoperability: Concepts and Experiments”, MILCOM 2018

Figuur 12: Route redistributie tussen routers op twee verschillende 
apparaten via DLEP. Bron: “Tactical Router Interoperability: Concepts 
and Experiments”, MILCOM 2018
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Figuur 13: Live-visualisatie van de CWIX2018 experimenten

Figuur 14: In CWIX 2018 geteste scenario’s
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Ten aanzien van de overlay-routing architectuur is aangetoond 
dat dit functioneel werkt. Voor het kiezen van het juiste over-
lay-protocol is verdere analyse van verschillende protocolont-
werpen nodig, om te bepalen welke benadering de nationale 
netwerken het minst belast en tegelijkertijd nog voldoende 
connectiviteit biedt.

Conclusies en vervolgstappen
Het realiseren van interoperabiliteit in de mobiele tactische 
omgeving is een uitdaging die langzaam maar zeker de aan-
dacht krijgt die het verdient, getuige de oprichting van de 
CWIX Communications Focus Area en de start van het FMN 
Tactical Edge Syndicate. Nederland loopt bovendien mee in 
de voorhoede bij het vinden van oplossingen voor dit vraag-
stuk. Echter, gestandaardiseerde oplossingen ontbreken mo-
menteel op verschillende plaatsen en er is nog veel werk te 
verzetten om dit daadwerkelijk te realiseren.

Ten aanzien van het koppelen van mobiele tactische netwerken 
hebben de experimenten op CWIX met de interconnect-flat 
benadering laten zien dat het mogelijk is om toekomstige 
samengestelde teams te ondersteunen, zolang interoperabi-
liteitsplatformen een verbonden netwerk met elkaar vormen. 
Dit kan een multihop netwerk zijn en uit verschillende landen 
bestaan. Ook als nationale netwerken splitsen, dan kan het 
mobiele coalitienetwerk gebruikt worden om informatie uit te 
wisselen. Echter, het realiseren van hoog-dynamische scena-
rio’s zoals weergegeven in Figuur 5, waarbij soms ook nati-
onale netwerken gebruikt moeten worden voor transit data-
verkeer, vraagt om toepassing van de interconnect-overlay 
architectuur. 

De eerste testen op CWIX hebben aangetoond dat dit con-
cept functioneel werkt. Echter, om de (on)mogelijkheden van 
deze architectuur verder in kaart te brengen is het vergelijken 
van de prestaties van verschillende protocolontwerpen nood-

nationale netwerken is mogelijk om het coalitienetwerk ver-
bonden te houden. Binnen deze Cat.1- en Cat.2-testen zijn 
verschillende configuraties gerealiseerd ten aanzien van het 
mobile coalition routing domain (MCRD):
1. Een volledige Nederlands MCRD (Cat.1) 
2. Een MCRD bestaande uit Duitse en Nederlandse 
 platformen (Cat.1)
3. Een MCRD bestaande uit Finse en Italiaanse radio’s uitge-

rust met de ESSOR High Data Rate (HDR) waveform (Cat.1)
4. Een Noors overlay MCRD (Cat.2)
5. Een Duits overlay MCRD (Cat.2)

Om de verschillende testen te kunnen ondersteunen is de 
Nederlandse experimentopstelling uitgebreid tot zes voertui-
gen in het nationale netwerk, dat gekoppeld werd aan alle 
MCRD-configuraties. Ook het Nederlandse coalitienetwerk is 
uitgebreid tot zes nodes. Daarnaast is een OSPF-interface ge-
implementeerd voor route redistribution om via verschillende 
routerimplementaties met verschillende nationale netwerken 
te kunnen koppelen. De nationale netwerken van de andere 
deelnemende landen bestonden uit verschillende typen wa-
veforms en routeringsprotocollen. Alle aangesloten platformen 
werden op een scherm gevisualiseerd. 

De testen van CWIX2019 hebben laten zien dat verschillen-
de interfaces voor route redistributie beschikbaar zijn voor 
het maken van netwerkkoppelingen. Echter, het bereiken van 
day-zero interoperabiliteit vraagt om een afgestemde confi-
guratie-richtlijn waar bij voorkeur gebruik wordt gemaakt van 
één standaard, die in de toekomst nog kan worden uitgebreid. 

Figuur 15: Mobiliteitsscenario 5: het (grijze) coalitiedomein dat op 
transmissieniveau gesplitst is (bijvoorbeeld omdat radio’s vanwege af-
stand of frequentiegebruik buiten elkaars bereik zijn) blijft verbonden 
door het mogelijk te maken om verkeer tussen gebruiker ‘A’ en ‘B’ via 
andere nationale netwerkresources te transporteren (‘transit’)
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zakelijk. Op basis daarvan kan een (ge-
standaardiseerd) overlay-protocol wor-
den ontwikkeld. Een aspect dat daarbij 
bovendien nadrukkelijker moet worden 
meegenomen is multicast om efficiënte 
groepscommunicatie in samengestelde 
eenheden mogelijk te maken.

Met het oog op het specificeren van 
FMN voor de tactical edge is het van 
belang deze activiteiten zoveel mogelijk 
met onze partnerlanden uit te voeren. 
Daarom blijven we op CWIX aandacht 
vragen voor dit vraagstuk en streven we 
ernaar om deze ontwikkeling een plaats 
te geven op de FMN Roadmap. 

In 2020 zullen we met onze partners de 
volgende stap zetten op de weg naar 
het realiseren van een gestandaardi-
seerde oplossing voor interoperabiliteit 
tussen mobiele tactische netwerken.


