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Wat hebben onderzeebootbestrijding op volle zee en
het optimaal positioneren van een VHF radio relay
station in de Marnewaard met elkaar gemeen? Meer
dan in eerste instantie doet vermoeden. De verbindende factor is APEX, wat staat voor Advanced Prototype
for Environmental Exploitation. Wat vijf jaar geleden
begon als een planning tool voor optimale inzet van
sonarsystemen om onderzeeboten op te sporen is
doorgegroeid naar een tool waarmee ook voor communicatiesystemen propagatie- en optimalisatievraagstukken zijn te beantwoorden. In dit artikel volgt een
beschrijving hoe het met een project kan lopen als je
inhouse software kunt ontwikkelen en beschikt over
de juiste ideeën en de juiste mensen.
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Project MUASS

Met de komst van nieuwe sonarsystemen voor het M-fregat en
de NH90-helikopter ontstond ook behoefte aan ondersteuning
om deze systemen optimaal in te zetten. Niet alleen de sensoren zijn complex maar ook de omgeving waarin ze moeten
opereren is dat. In 2017 is daarom het CD&E project MUASS
van start gegaan, wat staat voor Multi Use Acoustic Support
Suite. Het ontwikkelteam bestond uit een productowner, een
backend ontwikkelaar en een senior software engineer van
KIXS, ingehuurde backend en frontend ontwikkelaars en een
interaction designer.
Na gesprekken met toekomstige gebruikers en specialisten
maar ook door ervaring, opgedaan in voorgaande functies,
was al snel duidelijk dat de software moest kunnen groeien.
Tactische vragen zijn vaak optimalisatievraagstukken die je
veel breder kunt toepassen. En voor vrijwel iedere vorm van
militair optreden is er behoefte aan planningstools voor inzet
van eigen middelen op basis van weer en terrein, die variëren
in ruimte en tijd.
Hoe het programma er uit moest komen te zien was vooraf nog onbekend maar ideeën over wat het allemaal moest
kunnen waren er volop. Bovenal moest het modulair en generiek worden opgebouwd, zowel de gebruikersinterface als
de techniek onder de motorkap. Bij het opzetten van de architectuur werd al rekening gehouden met toekomstige uitbreiding. Vragen omtrent bereik (waar, wanneer, waarom) zijn
van toepassing op alle soorten sensorsystemen. En als er iets
verandert in het bereik, dan moet de planning mogelijk worden
herzien. De prestatie van sonarsystemen is sterk afhankelijk
van de omgeving waarin deze moeten functioneren. Temperatuur en zoutgehalte bepalen of geluid naar boven of naar
beneden wordt afgebogen. Weerkaatsing van geluid tegen
zeeoppervlak of bodem zorgt voor signaalverlies en de aanwezigheid van andere scheepvaart en golven zorgen voor ruis
waardoor zwakke signalen niet meer hoorbaar zijn. En zo zijn
er nog meer factoren die invloed hebben op onderwaterdetectie. Een goed begrip van de omgeving, in dit geval onder
water, is daarom cruciaal.
Er was geen budget voor dure GIS licenties dus is met open
source technieken een eigen Geografisch Informatie Systeem
(GIS) opgezet waarin zoveel mogelijk relevante data samengebracht wordt. Het betreft niet alleen statische en klimatologische data maar ook dynamische data als weers- en
oceanografische verwachtingen. Bovendien hebben we veel
aandacht geschonken aan goede visualisatie en analyse van
deze omgevingsdata, want Environmental Awareness is van
groot belang! Aan deze GIS is een TNO-model gekoppeld dat
de prestatie van sonars berekent, waarbij de invloed van de
omgeving wordt meegenomen en de juiste data van zowel het
detecterende als het gedetecteerde schip. Ook hier gold weer
dat visualisatie, in dit geval detectiebereik, veel aandacht heeft
gekregen.
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Het ontwikkelteam

Product ENVITE

Het prototype kreeg de naam ENVITE (Environmental Information and Tactical Exploitation) en al vrij snel was een
eerste prototype gereed dat aan boord kon worden getest.
Eerst door zelf mee te varen en toen de software stabiel genoeg was konden we een testversie meegeven. Omdat we
niet vastzaten aan licenties kon op meerdere schepen tegelijk getest worden. Tijdens diverse oefeningen en sea trials is
waardevolle feedback geleverd die iedere keer gebruikt is om
de software verder te verbeteren.
Naast het meevaren in grote oefeningen werden er ook aan de
wal feedback sessies georganiseerd waarbij gebruikers achter het systeem moesten plaatsnemen en diverse opdrachten
moesten uitvoeren en vragen beantwoorden. Iedere drie weken vond er een sprintdemo plaats in Den Helder waarbij de
nieuwste ontwikkelingen werden getoond aan een enthousiaste gebruikersgroep en waar wederzijds vragen werden gesteld
en beantwoord. Ontwikkelen van software doe je voor èn met
de toekomstige gebruikers.

Start APEX

Eind 2020 zou het project MUASS worden afgerond en zou
de inhuur van personeel stopgezet worden. Echter, er waren
nog zo veel mogelijkheden voor groei dat het laatste jaar alles op alles is gezet om een vervolgproject te starten en het
ontwikkelteam te behouden. Diverse projectvoorstellen zijn
uitgewerkt, waaronder het implementeren van een radarmodule, maar uiteindelijk kreeg uitbreiding met een module voor
communicatiesystemen de meeste bijval, van zowel CZSK als
CLAS. Radiocommunicatie (HF, VHF/UHF en satellietcommunicatie) is erg storingsgevoelig en daardoor gaat veel communicatietijd en bandbreedte verloren. Operationele gebruikers
hebben maar beperkt beschikking over middelen en data
maar ook ervaring om de inzet van communicatiesystemen in
het beschikbare radiospectrum te optimaliseren. Met de juis-
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te software zouden we in-contact-time
en bandbreedte van radioverbindingen
kunnen verbeteren.
Kortom, met de juiste data en de juiste
modellen kan een communicatiemodule een nuttige bijdrage leveren aan het
planningsproces maar ook bij de uitvoering van operaties onder DDIL (Denied,
Disrupted, Intermittent, and Limited
(bandwidth)) omstandigheden (bijv. op
hoge breedtegraden en inzet in bergachtig terrein).
Met voldoende sponsoring voor twee
jaar kon in januari 2021 het CD&E-project APEX van start gaan. Een nieuwe
naam voor een nieuw prototype, maar
met het zelfde ontwikkelteam en onder
de motorkap dezelfde kern van hoogwaardige data en bewezen algoritmes.
Binnen het project is direct samenwerking gezocht met afdelingen die belang hebben bij het tot stand brengen
van een goede verbinding, dus zowel
de toekomstige gebruiker als de experts op communicatiegebied en data
leveranciers. Ondanks dat er bij CLAS
en CZSK gebruik wordt gemaakt van
andere apparatuur en er verschil is in
werkwijze en operatiegebied zijn er wat
betreft de wensen voor een nieuwe
planningtool toch ook veel overeenkomsten. Al vrij snel konden we de
eerste resultaten laten zien en zijn we
begonnen met het houden van vierwekelijkse digitale sprintdemo’s. Daarmee
hielden we de toekomstige gebruikers
en experts op de hoogte van de nieuwe
ontwikkelingen en konden zij effectief
sturen en een prioritering geven aan de
onderwerpen die zij belangrijk vonden.

HF propagatie

Het eerste model dat werd toegevoegd
was VOACAP. VOACAP is een HF-propagatiemodel, oorspronkelijk ontworpen voor the Voice of America samen
met het Amerikaanse Naval Research
Laborary (NRL). Het is een bekend
model dat vrij beschikbaar is en waar
tevens veel aanvullende informatie over
te vinden is.
Echter, VOACAP rekent alleen met het
smoothed sunspot number (SSN). Dit is

Afb.1 – HF-coverage

een uitgesmeerd gemiddelde van zonneactiviteit over meerdere dagen. Als
HF-planner wil je ook rekening houden
met korte termijn verstoringen in de
ionosfeer (geomagnetische stormen)
om te zien wat de impact daarvan is op
HF-systemen. Daarvoor was een tweede model nodig, ICEPAC.
Modellen integreren was één ding maar
space weather data moest ook worden
toegevoegd. Deze data is beschikbaar
via internationale overheidsdiensten
(zoals NOAA/SWPC) en wordt dagelijks geüpdatet. Er is een experimentele
service opgezet zodat gebruikers deze
data eenvoudig van een portaal kunnen
downloaden of per e-mail ontvangen.
Niet alleen space weather is een invloedsfactor, ook fysische eigenschappen van de bodem en man made noise
hebben invloed. Ook hiervoor zijn datasets toegevoegd aan APEX.
Voor operaties waar een HF-verbinding
vereist is kunnen we nu met APEX inschatten wat de kans is dat deze verbinding ‘spontaan’ wordt verbroken
door de invloed van terrein of space
weather.

SATCOM

Als satcomplanner is het belangrijk om
schaduwgebieden te kennen van geostationaire satellieten (GEO) zoals INMARSAT, zodat je weet waar je wel of
geen contact kunt maken. Met name
het Korps Mariniers was hierin geïnteresseerd omdat zij regelmatig oefenen
op hoge breedte in bergachtig terrein.
Daarvoor hebben we eerst de reeds ge-

ïntegreerde line of sight module aangepast naar het verticale vlak. Tevens was
actuele informatie nodig van satellietposities. Deze data wordt o.a. beschikbaar
gesteld door US Space Command en is
opgesteld in een vast format (TLE). Ook
hiervoor hebben we een experimentele
service ingericht zodat gebruikers deze
data eenvoudig van een portaal kunnen
downloaden of in de e-mail tegemoet
zien.
Ondanks hun naam blijkt dat deze geostationaire satellieten niet stil hangen
boven de evenaar. Met name satellieten
die al langere tijd in de ruimte zijn bewegen rondom een middenpositie. Met het
toevoegen van een animatiefunctie kan
dit goed gevisualiseerd worden.
Tijdens recente operationele beproevingen bleek hogere resolutie kaartdata
noodzakelijk en is een koppeling gerealiseerd met hoogtedata die DGeo aanlevert (in dit geval DTED2). Ook levert
DGeo zijn satellietbeelden en stafkaarten as a service op Mulan, en deze zijn
als achtergrond layer voor schaduwgebieden zeer bruikbaar gebleken.
Daarnaast wil een satcomgebruiker
weten hoe de kwaliteit van ontvangst
van low earth orbiting satellieten (LEO)
zoals Iridium is over de tijd, dan kun je in
de communicatie rekening kan houden
met pieken en dalen in de bandbreedte.
Hiervoor hebben we de functie satcom
Reception ontwikkeld.

Space Situation Awareness

Nadat de TLE data voor satcom kon
worden geïmporteerd ontstond er de
mogelijkheid om ook een bijdrage te le-
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Afb.2 – Satellite track van de BRIK-II

veren aan het vergroten van de Space Situation Awareness.
Eerst hebben we het mogelijk gemaakt om de TLE data om
te zetten naar satellite tracks op de kaart, voor zowel geostationaire satellieten als voor low earth orbiting satellieten als de
BRIK-II.
De volgende stap was om voor een of voor meerdere satellieten voor een willekeurige positie en periode een overflight
report te maken. Dus hoe laat komt deze satelliet over. Dit kan
zijn omdat je de satelliet wil gebruiken voor eigen communicatie maar ook omdat je niet gezien wil worden. En dat zijn
net het type inzichten waar het bij Space Situation Awareness
om draait.
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VHF/UHF propagatie

Voor VHF-verbindingen op korte afstand is gebruik te maken
van een snelle line of sight module. Bij VHF over langere afstanden is de propagatie complexer vanwege de invloed van
weer en terrein. Er is dan ook behoefte aan ondersteuning in
het kiezen van zendvermogen, antenne-instellingen en beste
frequentie. In een eerder KIXS project met de US Navy is een
propagatiemodule verkregen die ook voor VHF/UHF-frequenties zeer geschikt is. Dit is het Advanced Propagation Model
(APM) waarmee dynamische weersinvloeden worden geëvalueerd. Door deze module te koppelen aan het link budget zijn
twee soorten berekeningen mogelijk: de geografische dekking
van een zender (coverage) en analyse van het propagatiepad
tussen zender en ontvanger (point to point).
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tegenstander onze communicatie onderscheppen’. Een andere toepassing
is Automatic Link Establishment voor
mobiele platformen. Ook moet de radio
en antenne database gevuld worden
met eigen systemen van zowel CLAS
als CZSK. Tijdens NXCD (week 14)
gaan we onderzoeken hoe bruikbaar
en betrouwbaar de APEX resultaten zijn
door deze in de praktijk te toetsen. Ook
gaan we kijken hoe we de gebruiksvriendelijkheid kunnen verbeteren en
de bediening verder kunnen vereenvouAfb.3 - VHF/UHF coverage

Daarnaast kan ook een inzetadvies gegeven worden. Het advies is bijvoorbeeld om een ander vermogen in te
stellen, de antennehoogte aan te passen of desnoods een andere frequentie
te selecteren. Ook kan worden gekeken
of met het veranderen van de positie
een beter resultaat behaald wordt.
Al deze adviezen zijn gebaseerd op
nauwkeurige data van de hoogte en
bebouwing van het terrein en van de
verwachte weersomstandigheden.

Innovatie en evaluatie

APEX is een state of the art prototype
en maakt informatiegestuurd optreden
(IGO) mogelijk. Het berekenen van propagatiepaden en inschatten of er wel of
geen dekking is, is niet nieuw. Dat kon
al met de bestaande modellen. Maar
nieuw is wel dat je de berekeningen kunt
doen met hoogwaardige omgevingsinformatie. Dus met hoogtedata zoals
DTED2, fysische bodemeigenschappen
en verwachtingen van meteorologie en
space weather (Kp-index). Nieuw is
ook dat je met APEX alle beschikbare
frequenties kunt doorrekenen voor alle
mogelijke communicatiesystemen en in
een kaartlaag of diagram kunt presenteren, tegelijk met je gebiedsanalyse. En
nieuw zijn ook de visualisatietechnieken
en onderliggende algoritmes.
Het is wel belangrijk om kritisch te blijven, want hoe goed zijn de resultaten en
hoe gebruiksvriendelijk is de software.
Uit het voorgaande project MUASS
hebben we geleerd dat beide cruciaal

zijn bij de gebruikersacceptatie. De implementatie kan van boven af worden
opgelegd maar deze gaat des te beter
als gebruikers er ook graag mee willen
werken en er vertrouwen in hebben.
Daarom besteden we veel aandacht
aan het testen en de evaluatie van de
software.

digen en logisch aan laten sluiten bij het
planningsproces van de verschillende
(ervaren en minder ervaren) gebruikers.
De laatste maanden van het jaar zullen
worden besteed aan bugfixing, afronding van het CD&E project en oplevering van een high fidelity prototype dat
enkele jaren mee kan.

Voortgang APEX

Of en hoe we daarna verdergaan met
het project MUASS/APEX is nu nog
onbekend. Het is aan de verschillende
stakeholders om daarin te participeren.

We zitten nu in het tweede en laatste
jaar van het CD&E project. Omdat APEX
inhouse wordt ontwikkeld voor en met
de toekomstige gebruikers, was en is
er maximaal aandacht voor de eigen
requirements. De komende maanden
richten we ons nog op een beperkt
aantal nieuwe features.
Eén daarvan is mogelijke ondersteuning van EOV, zoals ‘waar kan de

Nieuwsgierig geworden? Eens in de
vier weken geven we een demo waarin we de nieuwste features laten zien.
Meer info bij t.wilbrink@mindef.nl
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