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oplossing voor
interoperabiliteit?
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de beoogde eindsituatie
wordt bereikt als iedere
soldaat, platform en basis
veilig verbonden is en
interoperabel met partners.
Quote kol Miedema,
Programmamanager Foxtrot, april 2018

Defensie staat aan de vooravond van de modernisering van
de huidige tactische communicatiesystemen, waaronder
het vervangen van de oude tactische radio’s door een
nieuwe generatie middelen (Foxtrot/Tactische Draadloze
Connectiviteit). Nederlandse eenheden moeten tot op
laag-tactische niveaus met coalitiepartners kunnen optreden en met hen op dat niveau interoperabel zijn. In dat kader
komen vaak waveforms (WFs) en Software Defined Radio
(SDR) aan de orde. Wat houden die begrippen eigenlijk in?
In hoeverre zijn WFs een oplossing voor interoperabiliteit?
Welke innovaties rond tactische connectiviteit staan er aan
de horizon? En waarom gaan we niet uitsluitend uit van
een civiel 4G-netwerk in plaats van weer een nieuwe
generatie ‘lulijzer’? Dit artikel beoogt als primer te fungeren
voor het beantwoorden van die vragen.
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Civiele spiegel
Maar eerst: waarom is interoperabiliteit in het militaire domein
eigenlijk zo lastig? In Verweggistan werkt iedere willekeurige
smartphone vlekkeloos en word je zelfs via een SMS netjes
welkom geheten, terwijl we met onze Duitse tankcollega’s
achter de bosjes, aan de hand van handgebaren acties moeten coördineren. Dat heeft vooral te maken met schaalgrootte,
industriepolitiek, soevereiniteit, bescherming van informatie en
een beetje techniek, waarover meer.
Waarom dan niet gewoon 4G, via een lokale provider of eigen LTE-bubbel? Zonder meer een goed idee (ervaringen
Promise-project) en onder het kopje ‘gerelateerde ontwikkelingen’ komt deze toepassing dan ook aan de orde. Voor
de dreigende scenario’s zal LTE echter veel inherente uitdagingen kennen (zie kader EOV-dreiging van Rusland). Of LTE
dé gedragen oplossing voor interoperabiliteit gaat worden, is
daarom maar helemaal de vraag. We blijven dus deels ‘veroordeeld’ tot MILSPEC, maar dat hoeft nog niet te betekenen
dat we in onze stovepipe blijven zitten.

Waveforms
Een waveform (WF) is feitelijk oude wijn in nieuwe zakken. Een
WF is hetgeen dat de functionaliteit van de radio bepaalt. De
benaming leidt er toe dat vaak de relatie wordt gelegd met de
fysieke functielaag van het OSI 7-lagenmodel dat de elektri-
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Figuur 1: Een WF is meer dan alleen de fysieke laag

sche en mechanische eigenschappen van het transportmedium beschrijft. In dit geval alles wat het radiosignaal karakteriseert, bijvoorbeeld de modulatiewijze en kanaalcodering.
Binnen de gelederen rond NATO-standaardisatie wordt een
bredere definitie aangehouden. De reden hiervoor is dat de
functionaliteit in radioproducten zich kan uitstrekken tot beveiliging (COMSEC), routeringsservices, embedded spraak en
interfaces met de buitenwereld. Met andere woorden: de WF
is niet beperkt tot de air-interface, zie figuur 1.
Vanuit NATO-optiek is het verklaarbaar dat deze uitgebreide
definitie wordt aangehouden. Als je alleen de fysieke functielaag beschouwt en standaardiseert, blijft interoperabiliteit
immers vaak een illusie. De definitie kan echter ook leiden tot
de gedachte dat je interoperabiliteit met één systeem kunt en
moet oplossen. Daarmee werkt het model het creëren van
stovepipes in de hand, hetgeen interoperabiliteit tussen verschillende WFs en systemen die geen gebruik maken van deze
NATO-definitie, zoals civiele technologieën, lastiger maakt.

Software Defined Radio
Wel nieuw is dat het radioplatform, de Software Defined Radio
(SDR), tegenwoordig dusdanig is gedigitaliseerd dat de WF en
het platform waar de WF op draait, steeds meer ontkoppeld

tech n i e k
kunnen worden. Een WF wordt een stuk
software. Daar waar vroeger sprake was
van hoofdzakelijk analoge, hardwired
en onveranderlijke functionaliteit is nu
sprake van programmeerbaarheid, zo’n
beetje als bij een smartphone.
Overigens gaat die programmeerbaarheid van militaire SDRs wel dieper en
is daardoor dus lastiger dan de smartphone-analogie ons doet geloven.
Bovendien zijn er veel verschillende
(gestandaardiseerde en vendor-eigen)
SDR-platformen in gebruik waardoor
het installeren van een willekeurige ‘radio-app’ op een willekeurige SDR in
de praktijk niet mogelijk is. Vergelijk dit
met de smartphone-wereld waar eigenlijk maar twee softwareplatformen de
dienst uitmaken (Android en iOS), zie
kader Opbouw SDR.

Kansen en uitdagingen SDR
Die programmeerbaarheid biedt kansen, maar leidt ook tot uitdagingen.
Kansen liggen er ten aanzien van portabiliteit van WFs: het laten werken van
een WF van fabrikant A op een SDRplatform van fabrikant B. Hierdoor ligt
interoperabiliteit, zonder ‘aanziens des
leveranciers’ in het verschiet.
Verder kent een SDR veelal een grote
tuningrange in het Radio Frequency (RF)
frontend en kan eventueel zelfs meerdere RF frontends ondersteunen. Denk
hierbij aan bijvoorbeeld de gelijktijdige
ondersteuning van VHF en UHF in één
enclosure, dan wel een gateway tussen
die twee frequentiebanden. Eén SDR
kan dan meerdere legacy radio’s vervangen, iets wat we voorheen multirole
radio’s noemden. Het wisselen van WFs
op eenzelfde platform leidt vooral tot
logistieke voordelen. Het is niet voor
niets dat een radio zoals de AN/PRC117G het Zwitsers zakmes onder de
radio’s wordt genoemd omdat deze een
aantal NATO, USA en Harris-specfieke
WF’s ondersteunt. Verder kan een SDR,
tot op zekere hoogte, nieuwe functionaliteiten (capability enhancements) ondersteunen gedurende de life-of-type.
Een architectuur met een grotere nadruk op programmeerbaarheid in combinatie met snelle signaalverwerking, lo-

Opbouw SDR
Een SDR verricht zijn taak door een complex, tijdkritisch samenspel van
heterogene programmeerbare componenten. Concreet zijn dit General
Purpose Processoren (GPP), Field Programmable Gate Arrays (FPGA) en
Digital Signal Processoren (DSP). Deze componenten hebben ieder taken
waarin ze zijn gespecialiseerd. Waveform porting betekent onder meer een
optimalisatie van de basis-WF voor een specifiek hardware-platform en het
dienovereenkomstig programmeren van de specifieke DSP en FPGA.
Dit zijn helaas aspecten waar een gestandaardiseerde middleware-laag
(Software Communication Architecture, zie kader Militaire SDR en SCA) nog
weinig antwoorden op heeft, alhoewel daar verandering in komt (onder meer
Open Computing Language, Modern Hardware Abstraction Layer, en Platform Independent Model). Bij een smartphone legt een chipset de transmissiecapaciteiten vast waardoor de smartphone maar ten dele upgradeable is
(3G handsets zijn bijvoorbeeld niet software-upgradeable naar 4G).

kale opslag en kunstmatige intelligentie,
brengt toepassingen dichterbij die voorheen onmogelijk waren of waarvoor dedicated radio’s waren benodigd. Onder
‘gerelateerde ontwikkelingen’ staan enkele van deze toepassingen opgesomd.
Helaas is niet alles koek en ei: interoperabele WFs moeten er wel zijn en
daar moet wel wat voor gebeuren. Verder klinkt portabiliteit eenvoudig, maar
is dat vaak niet omdat we het hebben
over verschillende radio-architecturen,
dat wil zeggen: welke functies er zijn
binnen een radio en hoe die met elkaar
samenhangen. Het is alsof een Macpro-gramma op Windows moet draaien.
Bovendien hebben we het over leveranciers en hun sponsors (MoDs), met
vaak uiteen liggende belangen. Door te
veronderstellen dat WFs ‘open’ moeten
zijn, gooien we het verdienmodel van
radioleveranciers overhoop. Welke leveranciers zijn hiertoe bereid en kunnen
op die manier bijdragen aan versnelde
innovatie in onze militaire omgeving?
Een vraag die KIXS aan de hand van
een Pre-Commercial Procurement traject wil pogen te beantwoorden. Het
bedenken, coördineren en doorvoeren
van capability enhancements is voor de
militaire radio een proces dat beheerst
moet worden ingericht en uitgevoerd,

zeker als interoperabiliteit om de hoek
komt kijken. Hoe vaak gebeurt het niet
dat een update meer ellende veroorzaakt dan oplost bijvoorbeeld omdat
land A de update wel uitvoert en land
B nog niet en hiermee de interoperabiliteit wordt verbroken. In de praktijk kunnen SDRs leiden tot lange opstart- en
WF-wisseltijden en een hoog stroomverbruik: in tactisch optreden niet bepaald onbelangrijk. Dit komt onder meer
omdat WF-software veel vraagt van de
processorcapaciteit.
Tot slot is het voldoen aan beveiligingsrichtlijnen ook voor SDR niet triviaal: het
programmeerbare karakter van de crypto en SDR kunnen accrediteerbaarheid
bemoeilijken.

Interoperabiliteit
Dit paraplubegrip kent meer aspecten
dan alleen de techniek. Naast spraakinteroperabiliteit spelen uitwisselformaten
een rol, maar ook het afspreken van C2
doctrines, werkwijzen en zijn ook cultuuraspecten van belang. It takes two to
tango. Gemakshalve beperken we ons
hier tot de technische interoperabiliteit,
die gedeeltelijk aan de hand van een WF
kan worden bewerkstelligd. Gedeeltelijk, omdat genetwerkt optreden niet
gerealiseerd kan worden op basis van
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Er zijn wel degelijk beveiligde draadloze, interoperabele oplossingen gerealiseerd. Denk aan Link 16, HAVEQUICK (voor
grond-lucht) en HF-STANAGs (voor ship-shore). De mariniers
werken via NIMCIS samen met hun Engelse collega’s. Er wordt
weliswaar gebruik gemaakt van identieke hardware, maar ook
doctrines zijn afgestemd. Belangrijk om op te merken is dat
hierbij duidelijk een keuze is gemaakt voor een partner waarmee men interoperabel wil zijn. Dergelijke keuzes leiden namelijk ook tot uitdagingen als het gaat om joint interoperabiliteit,
zoals de interoperabiliteit tussen onze mariniers en onze landmacht-eenheden.

Figuur 2: Technische interoperabiliteitsaspecten
in de mobiele omgeving
één WF of één radiotechnologie. De relatie tussen onder meer
de gebruikte frequentie, het gebruikte vermogen, de beschikbare datacapaciteit en de te behalen afstand blijft onderhevig
aan de wetten van de natuurkunde. Voor communicatie over
lange afstanden zal een andere middel of WF gebruikt worden
dan voor korte afstanden waarover meer data uitgewisseld
kan worden, ook als we steeds meer gebruik gaan maken van
SDRs. In sommige scenario’s vereisen we TRANSEC.
Daarnaast kloppen naast militaire WFs ook civiele netwerktechnologieën nadrukkelijk aan de deur. De visie is dan ook
dat Defensie zal moeten optreden met een mix van middelen.
Het is een illusie om te denken dat al onze potentiële militaire
partners binnen afzienbare tijd dezelfde WFs zullen aanschaffen en gebruiken. Om deze reden moet er naast interoperabele WFs ook gezorgd worden voor een interoperabel netwerk.
Al jaren is het Internet Protocol (IP) binnen NATO de gemeenschappelijke basis voor netwerkinteroperabiliteit, bijvoorbeeld
in de ontplooide omgeving (denk aan TITAAN).
Ook voor de tactische omgeving wordt IP gezien als dé netwerktechnologie voor het realiseren van interoperabiliteit tussen
verschillende militaire en civiele netwerken en WFs. Hiervoor
zal gebruik gemaakt moeten worden van een interoperabele
tactische router. Ook zal in de toenemende digitalisering van
de krijgsmacht interoperabiliteit/gateways op data- en applicatieniveau gerealiseerd moeten worden, aangezien onze partnerlanden niet allemaal gebruik maken of zullen maken van ons
BMS/ ELIAS. WFs vormen dus een zeer belangrijke voorwaarde
voor technische interoperabiliteit, maar zijn zeker niet het enige
dat moet worden gerealiseerd voor interoperabiliteit met onze
coalitiepartners. Overigens zien we bij de andere OPCOs dan
van ‘LAND’ dat interoperabiliteit geen illusie is.
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Bij landmachten speelde de noodzaak tot laag-tactische
samenwerking (onder bat-niveau) tot voor kort blijkbaar minder, wellicht omdat alle specialisaties in huis waren en we de
AOR (Area of Responsibility) tot voor kort goed konden deconflicteren. Echter: Times they are a changing! De noodkreet om
laag-tactische interoperabiliteit speelt vooral bij landen zoals
NLD die niet alle capabilities meer in huis hebben en/of landen
dichtbij de Russische invloedssfeer (POL, LIT, FIN, CZE, NOR).
Maar ook de G6 van NATO LANDCOM worstelt met het interoperabiliteitsprobleem.
NATO geeft aan de hand van het beleidsdocument MC0640
[1] aan dat het landoptreden wijzigingen in de minimale IERs
(Information Exchange Requirements) vereist. NATO heeft
daarnaast een document opgesteld waarin aangegeven wordt
hoe om te gaan met WF sharing [2]. Momenteel buigt NATO
zich over het inrichten van een WF-repository en testinstantie
om de conformiteit van WF-implementaties tegen de standaarden te testen. In het kader van FMN (Federated Mission
Networking) Spiral 4 wordt gekeken naar Mobile Services at
the Tactical Edge. Beweging is er dus wel degelijk!
Grofweg voorziet NATO een noodzaak voor zowel een
Narrow Band Waveform (NBWF) als een Wide Band Waveform
(WBWF). De militaire ontplooiingsniveaus van deze twee WFs
zijn in figuur 3 weergegeven.
Interoperabiliteit kan overigens ook met leenradio’s of gateways zoals Tactical Voice Bridges worden bewerkstelligd. Op
korte termijn is dit onmisbaar, maar vanwege de nadelen hiervan zoals kwetsbaarheid, gebrek aan schaalbaarheid, beveiligingscomplicaties, inbouwproblematiek en personele eisen
zijn dit geen optimale oplossingen voor de langere termijn.

Categorisering Waveforms
Over welke WFs hebben we het zoal en hoe onderscheiden
deze zich? Figuur 4 geeft aan dat een gebrek aan militaire
WFs niet het probleem is. Niet alle WFs moet je overigens
adopteren. Onder meer uit kostenoverwegingen is de uitdaging om een subset van de meest bruikbare, interoperabele
WFs te selecteren en voor de overige interoperabiliteitsbehoeften geschikte alternatieve oplossingen te ontwikkelen.
Zeg maar een toolkit aan interoperabiliteitsoplossingen.
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De landen waarmee interoperabiliteitmoet worden bewerkstelligd en het tactisch niveau waarop dat moet gebeuren, zijn belangrijke (niet-technische)
elementen in zo’n afweging. Maar dat is
niet het enige criterium.

Figuur 3: Ontplooiingsniveaus in een internationaal optreden (bron: NATO)

WFs kunnen we als volgt categoriseren:
• Typisch niveau van inzet: bijvoorbeeld
bat CPs aan elkaar koppelen of tot
groepsniveau aan elkaar koppelen of
uitgestegen/te voet-eenheden aan elkaar en aan voertuigen koppelen.
• Domein: bepaalt functionaliteit en
vereiste
Elektronische
Protectie
Maatregelen (EPM) en propagatieeigenschappen. Belangrijkste categorisering is hier grondoptreden of
Air/Ground/Air (A/G/A).
• Adoptie: welke landen de betreffende
WF voeren.

Figuur 4: Militaire Waveforms speelveld (bron: UK MOD)
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• Eigenaarschap: een in het kader van portabiliteit vaak onderschatte, onderscheidende eigenschap is het intellectueel
eigenaarschap (IPR) van de base WF, ofwel het intellectuele
eigendom op de broncode. Zie kader IPR voor een nadere
uitwerking en de consequenties hiervan.
Technisch-functioneel: te denken valt aan o.m.:
• Smalband/ breedband/ combi
• Connectiviteitsvormen: unicast, multicast, anycast
• Frequentieband(en)
• Legacy/ nieuw/ toekomstgerichtheid
• Line-of-Sight (LOS)/ Beyond Line-of-Sight (BLOS)
• Schaalbaarheid
• Comms Services zoals MANET (Mobile Ad-hoc Networking),
support van Situational Awareness (SA), laag 2/3-ondersteuning, COMSEC, TRANSEC, end-to-end latencies
• etcetera
Het voert in dit kader te ver om deze aspecten hier te behandelen, maar ze kunnen wel bijdragen aan de selectie van een
evenwichtige set aan interoperabele WFs.

Interessante, moderne interoperabele
waveforms
Als we de focus leggen op coalitie-interoperabiliteit ten behoeve van grondoptreden en grond-lucht samenwerking (A/G/A),

kunnen we stellen dat onderstaande WFs voor Defensie het
meest interessant zijn:
1. NATO Narrow Band Waveform
(STANAG 5630-5633)
De Narrow Band Waveform (NBWF) is bedoeld voor interoperabel grondoptreden tot op lagere tactische niveaus
(bataljon en lager). De NBWF is ontwikkeld vanuit de NATO
Capability Team LOS: een samenwerking tussen industrie,
onderzoeksinstanties en Subject Matter Experts van Defensie. De NBWF biedt tactische connectiviteit over de VHF- en
UHF-band met datasnelheden tot circa 50 kbit/s in standaard
25 kHz-kanalen. Vanwege de smalbandigheid is het afstandsbereik goed te noemen: in bebost gebied is circa 20 km aangetoond. De NBWF Editie 1 beoogt vooral peace keeping- en
peace enforcing-scenario’s en is releasable aan NATO-partners. De NBWF is een mobile ad-hoc networking (MANET) WF
met multi-service support (gelijktijdige spraak, data, SA-data).
Het beoogde air-interface encryptieniveau is NATO Restricted.
Hogere niveaus en Communities of Interest worden eventueel aan de hand van end-to-end encryptie ingevuld. Editie 2
richt zich op de toevoeging van frequency hopping als TRANSEC-middel.
Status: NBWF Ed1: Thales, Kongsberg, Radmor en RMA/België zijn in een aantal lab-sessies NBWF Ed1 interoperabiliteits-

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (IPR)-HOUDENDE WFS:
Op een waveform kan intellectueel eigendom (IPR) rusten vanuit de leverancier (voor de FM9000 bij Thales), vanuit een
land (Government Purpose Rights) (voor SINGCARS: USA) of vanuit een groep van landen (voor ESSOR: FRA, ITA, FIN,
POL, ESP). De broncodes van WFs kunnen de kroonjuwelen zijn van een leverancier en ontwikkeling is vaak gesponsord
door het gastland. Voor een leverancier zal interoperabiliteit met door hun eerder geleverde legacy-systemen (zogenaamde
backwards compatibility) vaak een verkoopargument zijn waaraan andere leveranciers vanwege IPR niet kunnen voldoen.
De afnemer van de WF kan zo gemakkelijker gebonden blijven aan één leverancier, ofwel vendor lock in. Die eigenaar zal
via licentierechten voor gebruik de huid duur verkopen en andere landen zullen hier daarom minder snel in meegaan. Het
kan ook zijn dat een land een WF simpelweg alleen soeverein wil toepassen vanwege beveiligingsrichtlijnen. De USA DoD
heeft de IPR op een aantal eigen WFs zoals de Soldier Radio Waveform (SRW). Deze WFs worden door de verschillende
leveranciers op het radio platform ondersteund waardoor radio´s van diverse fabrikanten beschikken over dezelfde WFs.

GEEN IPR HOUDENDE, BONDGENOOTSCHAPPELIJK RELEASABLE WFS:
Dit zijn STANAGs zoals die voor SATURN, HAVE QUICK en de NBWF. Algemeen kan worden gesteld dat voor internationale interoperabiliteit IPR-vrije WFs zijn te prefereren omdat dit potentieel leidt tot de grootste mate van adoptie. In tegenstelling tot de civiele wereld is de drive tot standaardisatie minder. Er is sprake van een relatief kleine niche markt met
nationaal gesponsorde leveranciers en uiteen liggende industrieel-politieke belangen. Bovendien zijn de resources beperkt:
landen sponsoren nationale industrie en onderzoeksinstituten om bij te dragen aan NATO-initiatieven. Dit is funding die
bij tegenslag of tegenwerking snel wordt weggeschrapt ten gunste van soevereine ontwikkelingen, met als gevolg dat het
operationele belang ondergesneeuwd raakt.

CIVIELE OP OPEN STANDAARDEN GEBASEERDE WFS:
IEEE, IMT en ETSI-standaarden zoals Wi-Fi, 4G, TETRA, LoRa. Algemeen releasable, alhoewel op implementatieaspecten IPR kan rusten. Vanwege de grote terminalaantallen en concurrentiestelling zijn kosten van die IPR echter veelal
beheersbaar.
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je. Alhoewel momenteel aansluiting wordt gezocht met NATO,
staat het ESSOR-initiatief vooralsnog los van NATO. Dit omdat
er IPR op rust en omdat ESSOR zich focust op EU-leveranciers. De USA was een soortgelijk initiatief gestart, genaamd
Coalition Wideband Network Waveform (CoalWNW), dat inmiddels zo goed als ter ziele is.
De ESSOR High Data Rate (HDR-WF) is bedoeld voor de
UHF-band en biedt MANET en breedbandige links (orde-grootte 200 kbit/s) over afstanden tot circa 10 km per hop. Het is
in hoofdzaak bedoeld om mobiele bat CPs van bijvoorbeeld
diverse coalitiepartners op IP-basis aan elkaar te koppelen.
Beoogd encryptie niveau is Rectricted. Hogere niveaus en
Communities of Interest worden aan de hand van VPN (Virtual
Private Network)-encryptie ingevuld. Technische details over
de ESSOR waveform zijn slechts beperkt beschikbaar buiten
de betrokken landen.
Status: interoperabel prototype opgeleverd, zie figuur 6.
Operationele release (OC-1) zal na 2020 plaatsvinden. Aanvulling vindt plaats met functionaliteiten als push-to-talk spraak
en radiostilte.
Figuur 5: Radmor Comp@n SDR met de NBWF

testen van een aantal testimplementaties aan het uitvoeren,
zie figuur 5. De NBWF staat op de roadmap van diverse leveranciers maar zonder harde datum voor implementatie. NBWF
Ed2: staat momenteel onder specificatie.
Ratificatie status per 3/2018:
• Ratificatie en implementatie: DEU, SVN
• Ratificatie en implementatie van toekomstige versies: CZE,
HRV, LTU, LUX, LVA, NOR
• Niet ratificerend: FRA

Betrokken landen: FRA, ITA, POL, ESP, FIN & DEU
(naar verwachting)
In het kader van het EU PESCO initiatief hebben een aantal
landen additioneel interesse getoond: NLD, BEL. EST, POR
Voor NLD kunnen de plannen van DEU en FRA ten aanzien
van de adoptie van ESSOR doorslaggevend zijn om deze
WF te ambiëren. De ESSOR HDR-WF staat op de roadmap
van diverse Europese radio leveranciers.

Verder tonen landen als GBR en USA inmiddels veel belangstelling voor met name NBWF Ed2.
Voor NLD kunnen de plannen van DEU, NOR, GBR en USA
ten aanzien van de NBWF doorslaggevend zijn om deze WF
te ambiëren.
2. ESSOR High Data Rate (HDR) waveform
Een aantal Europese landen en industrieën is rond 2010 vanuit de European Defence Agency, het ESSOR-initiatief gestart.
ESSOR staat voor European Secure Software Defined Radio. ESSOR richt zich in eerste instantie op een gezamenlijke
SDR-architectuur, geïnspireerd op die van de USA. Vervolgens
is een gezamenlijke WF voor landoptreden ontwikkeld en geporteerd naar diverse radio’s (Thales-FRA, Leonardo-ITA, Bittium-FIN).
Aangetoond is dat de prototype WF ook daadwerkelijk interoperabel is tussen deze platformen; op zich een huzarenstuk-

Figuur 6: Thales FlexNet met ESSOR HDR-WF

3. High Capacity Data Radio WF
De HCDR (zie figuur 7) wordt onder meer gebruikt in NIMCIS
en BOWMAN en is een doorontwikkeling van de NTDR. De
NTDR (Near Term Digital Radio) was een prototype UHF-radio
met MANET-capability. De WF biedt soortgelijke functionaliteit
als die van de ESSOR HDR-WF.
Het is momenteel nog een IPR-houdende WF, maar Harris,
de WF-eigenaar, heeft recent aangegeven de IPR en sourcecode van de WF op verzoek van GBR-MOD aan NATO vrij te
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willen geven. Dit oogt als een strategie om ESSOR de wind uit
de zeilen te nemen. De HCDR beoogt tot cie-niveau af te dekken en is naar verluidt schaalbaar tot circa 200 nodes. Porting
naar andere platformen dan de HCDR kan nog wel wat voeten
in de aarde hebben, mede omdat het geen SCA-gebaseerde
WF betreft. De HCDR kent embedded UK type 1 crypto, maar
er is ook een variant met exporteerbare AES256 crypto. Er
bestaat een enhanced versie met meer bandbreedte en betere
schaalbaarheid: enHCDR.
Status: operationeel
Als het Harris aanbod gestand wordt gedaan, kan de HCDR
WF bijvoorbeeld een link gaan vormen tussen KL-eenheden en Marns en KL-eenheden met GBR en mogelijk meer
NATO-partners.

Figuur 8 : Harris 117G met ANW2

voor die eenheden die grond/lucht-samenwerking uitvoeren
waaronder aanvragen luchtsteun en communicatie met TACP
(Tactical Air Control Party) en FAC (Forward Air Controller).
Crypto wordt extern of embedded ingevuld op het rubriceringsniveau NATO SECRET. SATURN biedt in hoofdzaak
spraak en smalbandige data. Een nieuwe editie (Ed4) ondersteunt onder meer IP en grotere bandbreedtes.
Ratificatie status:
• Praktisch alle NATO landen, inclusief een aantal PfP landen
hebben SATURN geratificeerd en zijn bezig met de uitrol.
Realisatie wordt vanuit NATO een Minimum Military Requirement.
• SATURN Ed4: staat momenteel onder ratificatie.

Figuur 7: Harris HCDR

4. Adaptive Networking Wideband Waveform ANW2
Alhoewel de ANW2 een Harris proprietary waveform is, zorgt
de grote verspreiding van Harris radio’s er voor dat dit een
min of meer de-facto standaard is, die bruikbaar kan zijn voor
interoperabiliteitsdoeleinden. In functionaliteit is de ANW2
vergelijkbaar met de HCDR en ESSOR HDR WF.
ANW2 draait op de AN/PRC117G en AN/PRC-152A.
Zie figuur 8.
Status: operationeel

Voor grondradio’s met een A/G/A-taak wordt de SATURN
WF een uitgangspunt.
6. TACSAT-Integrated Waveform (IW; STANAG 4681)
IW is een doorontwikkeling van TACSAT. TACSAT wordt gebruikt voor interoperabiliteit met coalitiepartners en voor
BLOS-connectiviteit met de compound of als directe rearlink naar NLD. Het niveau waarop TACSAT is benodigd kan
variëren: bijvoorbeeld SOF-squad versus bat-staf voor reguliere eenheden. IW biedt aanzienlijk meer spraakkanalen: 12
in plaats van 3. Daardoor wordt efficiënter gebruik gemaakt
van kostbare ingehuurde 25 kHz UHF-TACSAT kanalen.
Dit is mogelijk door toepassing van een grond-gebaseerde
controller en TDMA (Time Division Multiple Access).

5. SATURN (STANAG 4372)
SATURN is een Air/Ground/Air-WF voor de UHF en de opvolger van het inmiddels gedateerde HAVEQUICK. SATURN
staat voor Second Generation Anti-jam Tactical UHF Radio for
NATO. Ook SATURN komt uit de CaT LoS-gelederen.
SATURN kent krachtige EPM-maatregelen en draait op onder
meer de door de KM gevoerde Rohde & Schwarz M3SR (zie
figuur 9), de Thales TR6000-familie (op de NH90) en de Harris AN/PRC117G (voor Joint Fires). Het is een WF bedoeld
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Veel conventionele kanalen van de USA
gaan over op IW. Vanwege vertragingen
rond de USA TACSAT-opvolger MUOS
(Mobile User Objective System) krijgt IW
een prominentere rol. Ook NATO hecht
belang aan IW en is bezig met de verwerving van een IW-controller (CP 130).
Indien NLD efficiënter wenst om te gaan
met ingehuurde UHF-TACSAT kanalen
kan daarbij de aanschaf van een controller, dan wel het medegebruik van
een controller met andere landen zinvol
zijn. Hiertoe zijn plannen. De STANAG
beschrijft alleen de fysieke laag, de rest
wordt ingevuld door een aantal USA
standaarden, zogenaamde MIL-STDs.
Er bestaan naar verluidt inmiddels verschillende IW-varianten. Dit vereist aandacht.
Ratificatie status:
• Ratificerend: GBR, GRC, LTU, LVA,
NLD, NOR, USA
• Toekomstige implementatie: BGR,
CZE, DNK, ESP, EST, FRA, ROU
• Implementatie: NOR, USA
Voor tactische interoperabiliteit wordt
IW terminal-support zinvol geacht.
7. NATO Wide Band High Frequency
Waveform (STANAG 4203 Editie 4,
5066 Extensies, 4539 Annex H, 5069
en 5070)
NATO CaT BLOS (Beyond Line-ofSight) werkt sinds een aantal jaren
aan nieuwe WFs op HF die meerdere
standaard 3 kHz HF-kanalen benutten
zodat ze wezenlijk meer transmissiecapaciteit bieden dan de conventionele
single-channel WFs.
Hierdoor wordt interoperabiliteit over
lange afstanden nagestreefd met een
verbindingscapaciteit die voldoende is
voor het uitwisselen van beeldinformatie, zelfs van lage kwaliteit video. Daardoor is HF functioneel niet langer meer
per definitie door SATCOM buiten spel
gezet.
Inzetmogelijkheden bevinden zich op
uiteenlopende niveaus, van bijvoorbeeld
SOF tot aan compoundniveau en combinaties hiervan.

Buiten de inzet bij landoperaties ligt ook
voor deze zogenaamde WBHF WFs
maritieme toepassing voor de hand
en wordt daarnaast A/G/A voorzien.
Hierdoor wordt het gebruik van WBHF
als WF voor on-air interoperabiliteit tijdens dynamische combined scenario’s
steeds reëler. Uiteraard blijft toepassing over lange afstanden in gebieden
of situaties waarbij SATCOM niet of niet
meer werkt een inherent unieke eigenschap van HF maar is voor de nieuwe
HF WFs niet de enige setting om als
lange-afstand WF een aantrekkelijke inzetoptie te zijn.

standaardiseerde WBHF-datacommunicatieaspecten zijn gedefinieerd via uitbreidingen van de STANAG 5066. Het
samennemen van 3 kHz-kanalen voor
WBHF WFs kan plaatsvinden op basis
van aaneengesloten of op basis van
niet-aaneengesloten kanalen (respectievelijk STANAG 5070 en STANAG
4539 Annex H). De laatste mogelijkheid
is radio-technisch veel lastiger te realiseren; deze aspecten zijn beschreven
in STANAG 4203 Ed4. Het voordeel van
deze variant is dat niet voor langere tijd
aaneengesloten kanalen vrij hoeven te
zijn en dit komt dan ook meer overeen
met de West-Europese situatie.

Buiten de toename van de transmissiecapaciteit vinden parallel standaardisatieontwikkelingen plaats ten behoeve van het beschikbaar maken
en houden van de WBHF WFs tijdens
complexe, wisselende propagatieomstandigheden (STANAG 5070: WB
Automatic Link Management en Automatic Link Establishment). NATO-ge-

Thales heeft een prototype, HFXL,
ontwikkeld van deze niet-aaneengesloten versie voor de Franse krijgsmacht terwijl de Amerikaanse industrie
(Rockwell-Collins en Harris Corporation) zich richten op de aaneengesloten
WBHF. Standaardisatie binnen NATO
hiervan is inhoudelijk afgerond en naar
verwachting zal de standaardisatie van

Militaire SDR en SCA
De militaire SDR vindt zijn oorsprong rond de millenniumwisseling in JTRS
(Joint Tactical Radio System). De aanvankelijke ambitie om joint alle gangbare
Amerikaanse radio’s door JTRS SDRs te vervangen bleek veel te groot. Buiten aanzienlijke technische ontwikkelings- en projectproblemen, bleek het te
kostbaar om alle gewenste legacy-WFs te porten. Uiteindelijk werd slechts
een zeer beperkt aantal moderne, open WFs gedefinieerd: SRW (Soldier Radio
Waveform), WNW (Wideband Networking Waveform) en MUOS. Van deze
WFs heeft de DoD de IPR.
Een belangrijk element van JTRS is SCA (Software Communications Architecture). Dit is een open framework dat het mogelijk maakt om WF-software zodanig te ontwerpen dat deze onafhankelijk van SDR radio-hardware van een
bepaalde fabrikant kan functioneren, de eerder genoemde portabiliteit. Er is
een aantal open versies van SCA geweest, waarvan de voorlaatste v2.2.2 is en
de meest recente v4.1. Deze laatste versie kwam met ‘lite’-varianten tegemoet
aan het onacceptabel grote vermogensverbruik voor manpacks. Ook is de efficiëntie en flexibiliteit met v4.1 toegenomen. Dit houdt ook een snellere opstart
in. Een specifiek verschil van v4.1 met v2.2.2 is dat CORBA (Common Object
Request Broker Architecture) als middleware niet meer verplicht is. Dit betekent
overigens niet per se dat met andere middleware de transfer-efficiëntie van
pakketten binnen de SDR verhoogd is. Dit is een hardnekkig misverstand; het is
vooral een kwestie van goed hardware-ontwerp waardoor ook CORBA efficiënt
is te maken. Vooralsnog heeft v2.2.2 een aanzienlijke installed base waardoor
v4.1 nog niet is doorgebroken. SCA draagt maar ten dele bij aan portabiliteit.
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de niet-aaneengesloten versie in ongeveer een jaar voltooid
kunnen zijn. Uit praktijktesten met HFXL in 2016 en 2017 is
gebleken dat datasnelheden rond 50 kbit/s mogelijk zijn.

Actuele ontwikkelingen SDR
SDR-projecten, die vanuit MoD zijn opgestart zoals het Joint
Tactical Radio System (JTRS, USA) (zie kader Militaire SDR
en SCA) en het Streitkräftegemeinsame, Verbundfähige Funkgeräte-Ausstattung (SVFua, DEU), verlopen met horten en
stoten. Ten aanzien van het DEU SVFUa project volgen hier
enige highlights:
• Tamelijk grote form-factor door meerdere RF frontends in
één behuizing (Figuur 10: SVFUA radio) en hoge eenheidskosten. Daarom is SVFUa met name geschikt als gateway
tussen VHF/HF/UHF voor hogere tactische niveaus, dus
binnen CPs en/of voor hoge rubriceringen (luchtverdediging). Het project Motako zal lagere tactische- en beveiligingsniveaus gaan invullen.
• Legacy CNR WF support (SEM 93) bleek een lastige noot
om te kraken. In dit geval deed de eigenaar van de WF, Thales-DEU, de porting naar het R&S platform aan de hand van
een ontwikkelomgeving die door R&S ter beschikking werd
gesteld.
• Momenteel, waarschijnlijk vanwege de kosten van porting,
zijn weinig nieuwe WFs geïmplementeerd. In de toekomst
komt er mogelijk ESSOR en SATURN-support.
• Onder meer door een trusted OS toe te passen, ondersteunt de architectuur zware COMSEC-eisen (multilevel security tot GEHEIM, ingevuld met software defined
crypto).
Belangrijke leermoment bij JTRS en SVFua is: zolang er
geen bruikbare, innovatieve WFs zijn blijft het ‘kleren van de
keizer-gehalte’ hoog.

Figuur 10: SVFUA radio

Beknopt hieronder nog wat ontwikkelingen die gepaard met
nieuwe WFs:

router in de Defensie LRC-oplossing (Long Range Communications). Binnen een verdere uitwerking van het concept wordt
ervan uitgegaan dat er in de praktijk niet één maar meerdere
typen routers in de tactische omgeving in gebruik zullen zijn.
Ofwel omdat bepaalde fabrikanten routering in hun WF hebben zitten, ofwel omdat landen verschillende typen tactische
routers gebruiken in hun mobiele omgeving. Daarnaast kan
ook de schaalgrootte van een militaire operatie een reden zijn
om meerdere typen tactische routers in te zetten. NLD TNO
en DEU Fraunhofer zullen tijdens CWIX2018 een eerste versie
van dit concept rondom interoperabiliteit tussen verschillende
tactische routers testen en demonstreren. Het doel hiervan is
om de bevindingen in te brengen in de discussie rondom de
specificatie van Federated Mission Networking (FMN) voor de
mobiele tactische omgeving. Het is nog niet exact duidelijk op
welke termijn, in welke spiral, dit daadwerkelijk onderdeel gaat
worden van FMN.

Interoperabele tactische routers
Zoals aangegeven onder het kopje interoperabiliteit zullen
tactische routers een belangrijke rol gaan spelen op het
moment dat meerdere WFs tegelijkertijd in gebruik zijn en er
dus sprake is van een mix van middelen. TNO doet met enkele
partners in NATO-verband onderzoek naar het verbeteren van
informatie-uitwisseling in de tactische omgeving, waarbij een
van de aspecten het realiseren van een zogeheten heterogeen
tactisch netwerk is. Dit is een gedeeld IP-netwerk voor de
mobiele omgeving, waar verschillende WFs in gebruik zijn, en
waar eenheden van verschillende landen deel van uitmaken.
Het basisidee is dat verschillende WFs op een platform (bijvoorbeeld voertuig) worden gekoppeld via een tactische router
en dat deze router besluit welk transmissiemiddel daadwerkelijk gebruikt wordt, zodat de beschikbare WF-bandbreedte zo
efficiënt mogelijk wordt ingezet. Dit concept lijkt op de ad hoc

LTE (4G) of 5G
Het gebruik van LTE in de tactische omgeving kent twee basisvormen. Enerzijds kan worden gedacht aan het gebruikmaken van de bestaande civiele infrastructuur ter plaatse. Anderzijds kan worden gedacht aan het meenemen van tactische
LTE-nodes bijvoorbeeld op een soldaat, voertuig of onder een
vliegend platform, waarmee een military-owned LTE-on-themove netwerk kan worden gerealiseerd. Het eerste geval heeft
te maken met uitdagingen ten aanzien van beperkte dekking
van het netwerk in delen van het operationele gebied. Belangrijker nog is het feit dat de betrouwbaarheid van de lokale infrastructuur vaak een vraagteken is. Zelfs als vertrouwelijkheid
van dataoverdracht via vercijfering kan worden gerealiseerd,
dan nog kan men zich niet volledig afhankelijk maken van het
netwerk vanwege de onbetrouwbaarheid ten aanzien van de
beschikbaarheid van de dienst.

Gerelateerde ontwikkelingen
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Wat betreft de tweede benadering zijn
er verschillende partijen die zich richten op het realiseren van standalone
LTE-cellen die on-the-move ingezet
kunnen worden.
Stand-alone LTE-nodes zijn op de markt
verkrijgbaar. Een van de uitdagingen is
het zogeheten ‘federeren’ van deze
standalone nodes: als ze bij elkaar in
de buurt zijn moeten ze een gezamenlijk netwerk vormen: uiteindelijk moet de
LTE-cel integraal onderdeel zijn van het
tactische netwerk als ware het just another WF.
Een andere uitdaging van het tactisch
gebruik van LTE zijn de EOV-aspecten. LTE is immers niet ontworpen om
weerstand te bieden tegen opzettelijke
storing en de mogelijkheden om EPM in
te brengen zijn dan ook vooralsnog erg
beperkt. Zo biedt de in LTE toegepaste
multiplexing-methode: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) de
mogelijkheid om met enige modificatie
een EPM-vorm te realiseren die doet
denken aan Free Channel Selection
(FCS). Daarnaast heeft Mitre Corporation al enige jaren terug een add-on op
een LTE telefoon gepresenteerd die een
jammer kan ‘uitnullen’. Een andere uitdaging is of er LTE-frequentiespectrum
voor militair gebruik beschikbaar is. Dit
is tot op heden niet het geval.
Cognitieve radio in relatie tot
frequentiemanagement
Cognitieve Radio houdt in dat de radio
zich tot op zekere hoogte bewust is van
de omgeving door aspecten zoals geolocatie, energieniveaus en spectrumbezetting en daar naar kan handelen.
Het meest aansprekend is Dynamische
Spectrum Allocatie (DSA) waardoor
frequentietoewijzing efficiënter en minder bewerkelijk wordt en grotere bandbreedtes in het verschiet liggen (bijvoorbeeld door civil-military sharing).
Zowel in Europa (o.a. Finland) als in
Noord-Amerika (o.a. SPAWAR) geldt
dat cognitieve radio (CR) een opleving
zal krijgen als gevolg van de algemeen
erkende noodzaak tot het delen van
spectrum. Met name het V/UHF-spec-

trum loopt vol en de roep om bandbreedte neemt alleen maar toe. De eerste civiele CR-producten maken gebruik
van de tv white spaces in deze banden
en implementeren IEEE-standaarden
rond CR (802.11af en 802.22). Vanuit
IEEE is de Dynamic Spectrum Access
Networks (DySPAN) groep bezig om
de standaardisatie te harmoniseren en
daarmee rond CR-netwerken coëxistentie en interoperabiliteit te bewerkstelligen. Het is echter zeer de vraag
of deze protocollen qua performance
en architectuur bruikbaar zijn voor een
tactische omgeving. Vanuit de militaire
standaardisatie en industrie gaat het
een stuk moeizamer. Er is nog steeds
het nodige onderzoek gaande maar
specifieke militaire standaardisatie en
producten blijven vooralsnog uit. Debet
hieraan is de deadlock-situatie waarin
de industrie wacht op beschikbaar militair spectrum voor CR maar de regelgevers geen substantieel spectrum reserveren zolang er geen militaire CRs op de
markt zijn. Wel beslaat de WBHF-standaardisatie inherent cognitiviteit. Al met
al is in NATO-onderzoeksverband de
focus meer komen te liggen op cognitie op netwerkniveau en hoger in plaats
van op het aspect van DSA.
Combi waveforms
Momenteel wordt er – vanwege het toepassingsgebied – een onderscheid gemaakt in breedbandige en smalbandige
WFs. Dit betekent de selectie van de
WF terecht komt bij de eindgebruiker of
een eventuele tactische router. Eventueel complementair aan cognitiviteit zijn
er ontwikkelingen die het mogelijk gaan
maken afhankelijk van beoogde afstand,
inzetgebied en/of bandbreedtebehoefte
de WF zowel narrowband (V/UHF) als
wideband (UHF) carriers te kunnen laten toepassen. Met andere woorden: dit
onderscheid wordt onzichtbaar voor de
eindgebruiker.
Radio Based Combat ID (RBCI)
Dit behelst een vorm van Identificatie
Friend Foe (IFF) voor landoptreden. Aan
de hand van een korte burst query vanuit lucht- of landplatformen, antwoordt

een aangestraald platform autonoom
en voorkomt zodoende dat te nabij
friendly fire wordt neergelegd. Een aantal van bovengenoemde WFs gaat RBCI
ondersteunen.
Gewijzigde COMSEC aanpak
Mede met het oog op interoperabiliteit
is er de tendens om het basis-rubriceringsniveau (de air-interface encryptie)
te verlagen tot bijvoorbeeld NATO Restricted en hogere niveaus in te vullen
met een end-to-end encryptie overlay
protocol. Opgang doet momenteel STaCIS (Secure Tactical air Communication
Interoperability Specification): een doorontwikkeling van SCIP (Secure Communications Interoperability Protocol) voor
tactisch interoperabel gebruik.

De Nederlandse spagaat
Voor de Nederlandse krijgsmacht wordt
interoperabiliteit steeds meer een vereiste. Binnen de Landmacht vindt momenteel op laag tactisch niveau integratie plaats met onze Duitse bondgenoot.
De Luchtmacht heeft met de aankoop
van de nieuwe F35 de de-facto interoperabiliteit met de Amerikaanse C2
-platformen voortgezet. Verder werken
zoals eerder aangegeven onze mariniers
samen met onze Engelse collega´s.
Onze Special Forces werken daarentegen voornamelijk weer samen met de
Amerikanen. Het behoeft geen betoog
dat deze nauwe samenwerking met verschillende bondgenoten, gepaard gaat
met uitdagingen op het gebied van tactische communicatie.
Nederland kent geen industrie op het
gebied van militaire radiotechniek. Hierdoor schaffen wij radio´s van buitenlandse leveranciers aan. Voor Frankrijk,
Duitsland en Amerika geldt dat niet. Het
risico bij die landen is industriepolitiek,
die interoperabiliteit door middel van
WFs in de weg kan staan. Consequentie kan zijn dat we genoodzaakt zijn om
voor diepe samenwerkingsverbanden
met een andere partner de desbetreffende radioapparatuur aan te schaffen.
Deze middelen kunnen echter vaak niet
onderling communiceren waardoor al
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deze verschillende samenwerkingsverbanden onder andere resulteren in het joint of combined niet altijd interoperabel
meer te zijn.
Over-the-air interoperabiliteit kan alsnog worden gerealiseerd
door bijvoorbeeld meerdere radio´s te voeren. Dit is echter
lang niet altijd een mogelijkheid vanwege ruimtegebrek, certificeringen (zoals in vliegtuigen), gewicht of om operationele
redenen. Omdat Nederland met veel verschillende bondgenoten nauw samenwerkt en geen eigen militaire radio-industrie
heeft, is voor ons interoperabiliteit over het algemeen dus een
navranter probleem dan voor andere landen. SDR en interoperabele WFs kunnen een deel van die problematiek oplossen. Daarnaast zullen radio-gateways nodig blijven.

Wrap up
1. Een gemeenschappelijke WF is een noodzakelijke voorwaarde voor on-air interoperabiliteit met middelen van verschillende leveranciers en met coalitiepartners.
2. Alle radioleveranciers gaan uit van SDR-concepten als dé
WF-enabler: SDR is here to stay. In de uitvoering zijn echter nog enkele stappen in de industriële productontwikkeling te maken voordat ook defensieorganisaties de voordelen van SDR zoals met name portabiliteit, volledig kunnen
benutten.
3. Standaardisatie-initiatieven worden veelal geplaagd door
nationaal-industriële belangen. De sense-of-urgency om
hier overheen te kijken neemt toe. Successen worden
geboekt (NBWF Ed1, SATURN Ed3, ESSOR) maar interoperabiliteit vereist investeringen in technologie en partnerships: it takes two to tango. In dit opzicht wordt militaire
standaardisatie belemmerd ten opzichte van civiele standaardisatie zoals van UMTS en 4G. Bij civiele standaardisatie is het gezamenlijke commerciële belang voor het
mondiaal kunnen toepassen van de technologie immers
cruciaal.
4. Netwerkinteroperabiliteit kan worden gerealiseerd met een
interoperabele tactische router in combinatie met de mix
van middelen, zowel militair (bijvoorbeeld CNR) als civiel
(bijvoorbeeld LTE). Niet met alle coalitiepartners hoeft op
laag tactisch niveau even intensief te worden samengewerkt.
5. Naast interoperabiliteit bieden WF-ontwikkelingen ook
nieuwe functionaliteiten zoals cognitiviteit en RBCI, die de
gebruiker kunnen ontlasten.
6. Tactische communicatie moet voorbereid zijn op satellite
denied environments en hoge EOV-dreiging: HF en Elektronische Protectie Maatregelen (EPM) blijven van belang.
Confidentialiteit is niet het enige beveiligingsaspect dat we
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in een tactische omgeving willen afdekken.
7. Omdat interoperabiliteit op laag-tactisch niveau juist voor
NLD zo belangrijk is, moeten we proactief bijdragen aan
de internationale realisatie hiervan. Dit betekent het actief
deelnemen aan internationale experimenten zoals CWIX,
het leveren van bijdragen aan discussies en uiteindelijk aan
standaardisatie binnen NATO, met name omtrent FMN. In
bilaterale context is het geboden met andere landen de
vormgeving van interoperabiliteit te plannen.
8. Beantwoording van beleidsmatige vragen kan behulpzaam
zijn in het aanbrengen van focus voor oplossingsrichtingen. Voorbeelden van dergelijke vragen zijn: met welke
landen willen we laag-tactisch interoperabel zijn en dus:
welke WFs willen we met prioriteit beschikbaar hebben?
Willen we naast interoperabele WFs nog soevereine WFs
(met name voor nationale interoperabiliteit)? Welke al dan
niet dwingende operationele criteria moeten voor de keuze
van een WF worden gehanteerd? Zijn we voorbereid op
een hoge beheerlast door de komst van SDR met software-zware WFs?
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