
t e c h n i e kt e c h n i e ktec h n i e k

Sinds de opkomst van telecommunicatie is de wereld  
een stuk kleiner geworden. Waar we eerst slechts met 
morsecode een telegram konden versturen is de techno- 
logie in de afgelopen eeuw in sneltreinvaart dooront-
wikkeld van telefonie naar videobellen. Door de corona- 
crisis hebben we ervaren dat we ver kunnen komen met  
de huidige mogelijkheden. Toch is er nog een groot  
gat met normale, ‘real-life’ ontmoetingen, mede omdat 
mensen communiceren met hun hele lichaam waarbij  
lichaamstaal en mimiek belangrijke uitingen zijn. Om dat 
gat te dichten, richt de TNO afdeling Media-Networks  
zich op de toekomst van communicatie op afstand met 
suggestieve presentie ofwel Social eXtended Reality  
(Social XR). Dit artikel gaat in op technische aspecten  
van Social XR en wat deze technologie kan betekenen 
voor met name defensie.
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nicatie- en streaming. In dit artikel nemen we u aan de hand 
van het voorbeeld Social XR mee in een uitleg over de ont-
wikkelingen in dit vakgebied en een verkenning van nieuwe 
mogelijkheden in communicatie, datavergaring, data-analyse 
en uw manier van organiseren. 

Social eXtended Reality: dichterbij dan u 
misschien denkt
Voor Social XR zijn twee onderdelen belangrijk: de VR/AR-ap-
paratuur die wordt gebruikt en het communicatieaspect. Hoe-
wel de ontwikkelingen met betrekking tot apparatuur ook ra-
zendsnel gaan zullen we ons in dit artikel voornamelijk richten 
op de communicatie. Voor meer informatie over de apparatuur 
verwijzen we u graag naar ‘Immersie op Maat VR/AR over-
zicht’ [1]. Met betrekking tot de communicatie zijn er twee 
trends: de steeds sneller wordende netwerken en het steeds 
slimmer versturen van de data. De laatstgenoemde trend lich-
ten we hieronder toe. 

Streaming voor XR 
Om een goed begrip te krijgen van de innovaties in het verstu-
ren van VR- en AR-beelden is het belangrijk inzicht te hebben 
in de globale opbouw van Social XR. Een algemeen overzicht 
is weergegeven in Figuur 1.
Beelden worden opgenomen in kleur, en voor elke pixel wordt 
door middel van LIDAR (Light Detection and Ranging)-techno-
logie ook de diepte vastgelegd. De output van deze kleur- en 
dieptecamera is weergegeven in Figuur 2, waarin het bovenste 
gedeelte van het frame de kleur bevat en het onderste gedeel-
te van het frame de diepte in grijstinten. 

Social XR is een veelbelovende technologie waarbij Virtual  
en Augmented Reality (VR en AR) worden gecombineerd met 
videoconferencing technieken en eventueel zelfs met zoge-
naamde haptische en tactiele apparatuur. Dit is apparatuur  
die kracht op het lichaam kan uitoefenen (haptisch) en bepaal-
de oppervlaktestructuren kan simuleren (tactiel). Hiermee kan 
bijvoorbeeld het gevoel van een handdruk worden nagebootst. 
Dit zorgt ervoor dat mensen op afstand toch het gevoel van 
nabijheid ervaren. Al deze technieken maken het mogelijk om 
samen in een virtuele ruimte te werken zonder fysiek bij el-
kaar te zijn, maar ook om dingen te doen die we in het echt 
niet kunnen, zoals het bewerken van virtuele 3D-ontwerpen of 
inzicht krijgen in complexe 3D-situaties. Hierdoor wordt reis-
tijd bespaard en kan veiligheid worden verhoogd doordat niet 
meer gereisd hoeft te worden naar risicovolle gebieden. 

Deze technologische ontwikkeling zal veel betekenen voor di-
verse sectoren en biedt ook in het defensiedomein veel moge-
lijkheden. Daarbij kun je denken aan virtueel vergaderen, het 
opzetten van een virtual dispersed command post waardoor 
staffunctionarissen virtueel bijeen kunnen zijn, het verhogen 
van situational awareness bij het besturen van onbemande 
voertuigen of het delen van expertise rond bijvoorbeeld ICT, 
medische behandeling van gewonden of reparatie van militair 
materieel op afstand. 

Hoewel Social XR nog volop in ontwikkeling is en sommige 
toepassingen nog even op zich laten wachten, gaan de tech-
nologische stappen razendsnel en zijn er op korte termijn al 
interessante mogelijkheden op het gebied van videocommu-

Figuur 1 – VR Video Processing & Delivery Pipeline
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pixels ontvangt die op dat moment niet 
worden weergegeven. Een optie om 
de redundante pixels te verminderen is  
tiled streaming. Hier wordt het originele 
beeld opgehakt in vierkanten (tiles) en 
wordt door het ontvangende apparaat 
alleen de tiles opgevraagd die nodig zijn 
voor een specifieke kijkrichting. 

Deze techniek, die van oorsprong is 
ontwikkeld voor tablets en VR, is ook 
goed inzetbaar voor drones die in ex-
treem hoge resolutie (bijvoorbeeld 32K) 
beelden opnemen en analyseren, bij-
voorbeeld voor INTEL, verkenningsmis-
sies, inspectie van collateral damage, et 
cetera. In dit geval is het nodig de beel-
den zo snel mogelijk met een beperkte 
beschikbare bandbreedte bij de drone 
operator te krijgen. Om dit te doen, 
worden beelden eerst gescand door 
middel van beeldherkenningssoftware 
op regions of interest (ROI) en worden 

vervolgens alleen deze ROI’s in hoge 
resolutie verstuurd. Het overzichtsbeeld 
wordt vervolgens in lage resolutie mee-
gestuurd voor context. 

Low latency streaming: Direct
ontvangen van beelden
Het versturen van beelden heeft voorna-
melijk te maken met de driehoek zoals 
weergegeven in Figuur 5. Een toename 
van kwaliteit heeft over het algemeen 
effect op de benodigde bandbreedte en 
de tijd tussen de opname van het beeld 
en de ontvangst (de latency). De eerder 
beschreven slimme technieken voor het 

Omdat dit extreem veel data betreft, 
wordt eerst een selectie gemaakt van 
de relevante data in de pre-processing 
stap. In deze stap wordt onder andere 
aan de hand van de diepte-informatie 
de achtergrond verwijderd voordat het 
beeld wordt gecomprimeerd in een en-
coder en over het netwerk heen wordt 
gestuurd. Aan de ontvangende kant 
worden de beelden gedecomprimeerd 
in een decoder en weergegeven (ren-
der stap) in een Head-Mounted-Display 
(HMD).

Meer en betere pixels
Kijkend naar de consumentenmarkt is 
een duidelijke toename te zien in resolu-
tie (meer pixels) en de hoeveelheid kleur 
en helderheid (samen de color space) 
die weergegeven kan worden in één 
pixel (betere pixels). Waar High Defini-
tion (HD) ooit de norm was, praten we 
nu over 4K en 8K pixels met een enorm 

kleurenspectrum. Ook de manier van 
het versturen van beelden is veranderd. 

Digitale televisie bestaat al een tijd, 
maar het in één richting streamen van 
één zender naar meerdere ontvangers 
(broadcasting) wordt ondertussen op 
grote schaal vervangen door unicast 
streaming. Hier vraagt de ontvanger de 
content van de zender. Dit is wat plat-
formen zoals Youtube en Netflix ook 
doen. De stap naar unicast streaming 
verhoogt de belasting op de netwerken 
van Internet Service Providers aanzien-
lijk. En met de komst van Social XR zal 
het verkeer en daardoor de netwerkbe-
lasting verder toenemen. Een dergelijke 
uitdaging geldt ook voor Social XR-ver-
keer over military owned & operated 
netwerken in het tactische domein. 

Ook hier moet worden gezorgd dat de 
bandbreedte en de snelheid voldoende 

is om Social XR-verkeer te kunnen on-
dersteunen en dit bovendien adequaat 
beveiligd te doen. 

Bandbreedtereductie door 
slimme beeldbewerking
Om een VR-ervaring te hebben, is het 
belangrijk om beeldinformatie te hebben 
voor elke mogelijke positie en oriëntatie. 
Om dit mogelijk te maken, worden beel-
den opgenomen in alle richtingen door 
een omnidirectionele camera (ook wel 
360-camera genoemd). In veel gevallen 
worden deze beelden direct gestuurd 
naar de ontvanger, waardoor deze veel 
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Figuur 2 – Kleur (boven) en diepte (onder)
in één frame

Figuur 3- Omnidirectioneel beeld opgedeeld in Tiles [2]
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zeker op het gebied van Social XR is dit essentieel. Vaak wordt 
er met meerdere kleur- en dieptecamera’s opgenomen, wordt 
de positie van de ledematen vastgesteld door beeldanaly-
sesoftware en worden geavanceerde stappen genomen om 
deze informatie op een efficiënte manier samen te voegen. Dit 
vereist veel rekenkracht en is nog niet mogelijk op mobiele ap-
paraten. Dit kan worden opgelost door gebruik te maken van 
edge processing servers. Dit zijn servers die zich geografisch 
dicht bij de mobiele apparaten begeven. 

Het kan zijn aan de rand van een mobiel (tactisch) netwerk (de 
edge) of in een dichtbijgelegen netwerk cloud (of een private 
cloud in militaire netwerken, dit is een cloud in eigen beheer). 
Hierdoor kan de afstand tussen client en server zo kort moge-
lijk worden gehouden en het netwerk minder wordt belast. De 
clouds worden on-the-fly ingericht om deze functionaliteiten 
uit te voeren. Dit biedt naast de extra rekenkracht ook flexibili-
teit. Hardware hoeft niet meer vooraf aangeschaft en ingericht 
te worden. Naast de flexibiliteit en veelal lagere kosten die een 
cloud biedt, geeft het ook de mogelijkheid voor bijna onbe-

reduceren van data door pre-processing zorgen helaas voor 
een afname van kwaliteit en een toename van latency.
Hetzelfde geldt voor het veilig versturen van de beeldinforma-
tie. Om dit te doen zal een encryptie- en decryptiestap moeten 
worden toegevoegd aan de videotransmissie pipeline die voor 
een hogere vertraging zorgt. Per use case zal dus gekeken 
moeten worden naar de optimale balans. Tegelijkertijd is TNO 
ook betrokken bij het efficiënter maken van de compressie en 
transmissie van VR-data in verschillende standaardisatiegroe-
pen zoals MPEG Future Video Codec (FFVC). Deze groep kijkt 
naar snelle, efficiënte technieken voor het comprimeren van 
diepte-informatie. 

In het project XPRIZE Avatar [3] werkt TNO mee aan het moge-
lijk maken van het besturen van een humanoïde en hondach-
tige robot op afstand. Bij remote operators en zeker in het ge-
val waarbij kracht- en tastinformatie wordt opgestuurd, is lage 
latency essentieel bij het kunnen besturen van de robot en 
kunnen interacteren met de omgeving maar ook voor remote 
presence: het gevoel dat je aanwezig bent op een andere plek. 
Hier zijn meerdere militaire toepassingen denkbaar, zoals zorg 
en diagnose op afstand, tele-chirurgie, onderzoeken van ver-
dachte voorwerpen, et cetera.

Hoge kwantiteit beeldanalyse in de cloud
In de civiele wereld begint cloud- en edge-processing een 
steeds grotere plek in te nemen in videodistributieketens en 
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Figuur 4 – Versturen van hoge resolution Region-of-Interest 
van drone naar operator

Figuur 5 – Video streaming driehoek

Figuur 6 – Op afstand bestuurbare millitaire robot

Drone Overview Region of Interest Drone Operator



intercom | jaargang 50 | 1 67

cloud processing platform gebouwd dat 
emotieherkenning deed op personen in 
een debat. Daarnaast werd door mid-
del van speech-to-text software ach-
terhaald waar het debat over ging. Op 
deze manier kon één journalist gemak-
kelijk interessante gebeurtenissen vin-
den in een grote verzameling (gebruiker 
gegenereerde) content. Het videover-
werkingsplatform dat toen is ontwikkeld 
kon zelf opschaling doen in benodigde 
processingkracht mocht dit nodig zijn 
en was zo opgebouwd dat er ook an-
dere beeldanalyse of bewerkingstappen 
kunnen worden toegevoegd. 

Recap van de boodschap
Op de korte- en zekere langere termijn 
kan op technologisch vlak steeds meer. 
Door de toepassing van Social XR wor-
den nieuwe manieren van samenzijn en 
samenwerken op afstand mogelijk. Bij-
voorbeeld voor virtueel vergaderen en 
het verhogen van situational awareness 
bij het besturen van onbemande voer-
tuigen. Op korte termijn kunnen de aan-
gegeven technische innovaties worden 
ingezet voor bandbreedte optimalisatie 
en het (per saldo) verlagen van de laten-
cy in videotransmissie. Beide zijn voor 
militaire netwerken en toepassingen 
van groot belang. Daarnaast kan door 
middel van clouds op grote schaal infor-
matie vergaard worden uit beelden en 
andere sensor data. De innovaties die 
uiteindelijk Social XR mogelijk maken 
kunnen dus nu al gebruikt worden in de 
civiele wereld en ook voor militaire doel-
einden in het statische domein. 
Het is van belang op de hoogte te blij-
ven van de ontwikkelingen rond Social 
XR en hun enablers om in te spelen op 
nieuwe mogelijkheden en strategisch 
voordeel te houden. 
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perkte opschaling in processingkracht. 
Dit is ook van belang tijdens conflicten 
waarin militaire escalatie optreedt.

Andere redenen voor het toepassen van 
cloud of edge processing kunnen zijn: 
het klein houden van het apparaat, bij-
voorbeeld in het geval van een drone 
waarbij je zo min mogelijk hardware aan 
boord wil hebben omdat dit extra ener-
gie kost om deze in de lucht te houden 
en aan te sturen; het makkelijker kun-
nen updaten van features in de software 
en het opschalen van processing po-
wer. De kanttekening bij het gebruiken 
van een cloud is dat zeker gesteld moet 

worden dat de transmissie van data vei-
lig gebeurt en dat er voldoende band-
breedte beschikbaar is om de beelden 
naar de cloud te krijgen. Een oplossing 
hiervoor is het concept van data muling, 
waarbij een autonoom vehikel data ver-
zamelt en deze bij aankomst op de ba-
sis snel uploadt zodat het door een pri-
vate cloud (een cloud in eigen beheer) 
verwerkt kan worden. 

Voor het Europese project Media-Or-
chestration-From-Sensor-To-Screen 
(MOS2S) heeft TNO onder andere in  
samenwerking met Nokia en de Vlaam-
se Radio en Televisie (VRT) Omroep een 
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Figuur 7 – Overzicht mosaic generatie in de cloud (onder) a.d.h.v. emotieherkenning 
& speech2text software


