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C2, ‘the bread and butter’ van dit lezerspubliek, is 
onontbeerlijk in hedendaagse gevechtssituaties. Dat is 
op zich geen nieuws. Wél nieuw is dat de tegenstander 
de laatste jaren enorm heeft geïnvesteerd in middelen 
om onze activiteiten te detecteren of te storen en 
onze data te onderscheppen. Dit met het doel om 
ons vervolgens met hun zogenaamde shooters uit te 
schakelen (zie ‘C2 on the Move’ in Intercom 2021-3). Een 
mogelijke ‘tegenzet’ is om het radioverkeer op relevante 
plaatsen te vervangen door LiFi. Een technologie die 
werkt op basis van licht en hiermee met golven uit een 
ander, onzichtbaar, deel van het elektromagnetisch 
spectrum. Onder meer Signify (voorheen Philips Lighting) 
ontwikkelde een dergelijk communicatiesysteem onder 
de naam Trulifi. De voordelen voor specifiek de militaire 
wereld zijn significant. Hoe werkt dit precies en wat kan 
de Nederlandse krijgsmacht er al mee?
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communicatiemiddel 
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militaire wereld

als radio geen optie is...
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Zichtbaarheid
Lex de Lange, Business Development & Sales Manager Over-
heid voor Benelux en DACH, is oud-militair (16 jaar militair ge-
weest, KCT, HMV, etc.) en inmiddels al langere tijd werkzaam 
in het ICT-bedrijfsleven. Hij weet: “Een van de belangrijkste 
beperkingen van radio voor de militaire wereld is de ‘zichtbaar-
heid’ van radiosignalen voor andere partijen. Als elektromag-
netisch fenomeen zijn radiosignalen ‘vogelvrij’ en in principe 
door iedereen op te pikken. Hierdoor is informatie mogelijk te 
onderscheppen maar in alle gevallen geven de signalen aan 
dat er iemand in de buurt aanwezig is; militairen ‘verraden’ op 
deze manier waar zij zich bevinden. Zo zijn diverse Russische 
generaals onlangs door Oekraïense militairen uitgeschakeld 
omdat zij zichzelf onbewust kenbaar maakten via hun mobiele 
telefoons. 
Dit probleem heeft uiteraard altijd bestaan, maar wordt snel 
groter omdat tegenstanders flink hebben geïnvesteerd in mid-
delen om activiteiten van anderen te detecteren, te verstoren 
(jammen) óf te vernietigen met behulp van drones. Samenvat-
tend: door huidige ontwikkelingen nemen de mogelijkheden, 
de betrouwbaarheid én de veiligheid van radiocommunicatie 
voor specifieke omstandigheden dus af.” 

Kabels om radiostilte te handhaven
Om radiostilte zo lang mogelijk te kunnen handhaven worden 
nu vele kilometers kabels gebruikt. Die hebben echter als 
nadeel dat het relatief veel tijd kost om ze uit te rollen en later 
weer in te rollen. Met de opbouw van de 1 GE/NL Legerkorps 
CP zijn ca. 50 personen gemiddeld 2-3 weken bezig. 
Tussentijds verplaatsen is er om die reden dus niet meer bij. 
De vele laptops zijn via honderden meters kabel verbonden, 
waardoor er een ware spaghetti ontstaat die de reactietijd ook 
niet echt bevordert. Daarbij komt dat kabels breukgevoelig zijn 
en een aanzienlijk gewicht vertegenwoordigen.  

Kennis en informatie zijn in de huidige tijd twee aspecten die 
het verschil kunnen maken tussen winnen of verliezen in tijden 
van oorlog. Van oudsher heeft communicatie dan ook de ex-
pliciete aandacht waarbij de nadruk ligt op het betrouwbaar en 
snel kunnen overbrengen van de juiste informatie. Decennia-
lang heeft radio een hoofdrol gespeeld in deze verbindingen. 
Met reden. Radiocommunicatie is betrouwbaar om over grote 
afstanden informatie te versturen, vereist voor deze verbinding 
geen kabels en vraagt bovendien relatief weinig energie voor 
het opwekken, verzenden en ontvangen. Bovendien zijn hier-
mee niet alleen korte signalen of codes over te sturen, maar is 
via radio gewoon met elkaar te spreken.

Tegen beperkingen aanlopen
Ondanks de voordelen biedt radio ook enkele nadelen. Deze 
zijn deels inherent aan radio zelf maar hebben ook deels te 
maken met ontwikkelingen. Zo vormt de beschikbare band-
breedte een steeds groter probleem. Radiogolven omvatten 
een specifiek deel van het elektromagnetisch spectrum zoals 
in onderstaande figuur te zien. 

Binnen dit deel van het elektromagnetisch spectrum zijn de 
beschikbare bandbreedtes toegekend aan specifieke doel-
groepen in een geografisch gebied. De diverse groepen mo-
gen niet binnen elkaars bandbreedte komen om verstoringen 
van elkaars signaal te voorkomen. Juist omdat de grenzen van 
radiogolven nauwkeurig zijn gedefinieerd, is de ruimte om te 
groeien nul. Door slimme indelingen en smallere bandbreedtes 
is het aantal gebruikers mogelijk wat op te rekken, maar er is 
rustig te stellen dat het radiodeel van het spectrum ‘vol’ is en 
dat technieken zich letterlijk verdringen. 

En omdat het steeds drukker wordt – onder andere door WiFi, 
4G en 5G die binnen hetzelfde gebied vallen (radiogolven) – 
is de kans op onderlinge verstoring aanwezig én groeiende. 
Dit leidt in de huidige tijd dan ook tot situaties waarin onder 
bepaalde omstandigheden geen radio mág worden toegepast 
vanwege interferentie met gevoelige apparatuur. Een ander 
‘verboden’ terrein voor radioverbindingen zijn locaties waar 
gevaar bestaat voor explosies.

de f ens i e - i n dustr i e

intercom | jaargang 51 | 1 33



Een bedrijf dat zich op deze technolo-
gie heeft gestort vanwege de potentiële 
mogelijkheden voor zowel het bedrijfs-
leven, industrie als defensie, is Signify; 
voorheen Philips Lighting. Speciaal voor 
LiFi werd de business unit Trulifi by Sig-
nify opgericht. Mark Gunther is Global 
Segment Leader Trulifi Public, Defence 
& Transport bij Signify en weet: “LiFi 
valt in het gedeelte van het lichtspec-
trum dat niet onder licentie valt en waar 
véél ruimte is. Verder treedt er geen 
interferentie op en kan de gebruiker 
beschikken over een gegarandeerde 
bandbreedte die wel duizendmaal zo 
groot is als de bandbreedte binnen het 
radiospectrum. Hierdoor is LiFi geschikt 
voor het snel en betrouwbaar versturen 
van grote hoeveelheden data.”

Oplossing: licht
Een oplossing die in de afgelopen jaren 
aan populariteit heeft gewonnen en een 
goede aanvulling betekent op radiover-
keer, is gebruik maken van licht als 
communicatiemiddel. En dan hebben 
we het niet over het seinen van morse-
tekens met een zaklamp, maar over het 
gebruik maken van een ander deel van 
het elektromagnetisch spectrum om in-
formatie over te dragen: het lichtspec-
trum. In Figuur 1 is de bandbreedte van 
het lichtspectrum te zien binnen het 
volledige elektromagnetisch spectrum: 
dit loopt van het voor het mensenoog 
onzichtbaar infrarood licht tot aan het 
witte, voor ons zichtbare spectrum.

Ontwikkeling van 1880 tot nu
Het principe om licht te gebruiken voor 
communicatie is ook in de technische 
wereld al langer bekend. Al in 1880 
verzond Alexander Graham Bell voor 
het eerst een lichtsignaal om dat el-
ders weer ‘op te pakken’. Het hiervoor 
ontwikkelde en gepatenteerde systeem 
werd ‘Photophone’ genoemd. 

Ruim 130 jaar later is het principe niet ver-
anderd, maar zijn de mogelijkheden om 
het in de praktijk toe te passen wel enorm 
gegroeid. Zo werd een praktisch gebruik 
onder meer mogelijk door de ontwikkeling 
van LEDs (Light Emitting Diode). Om dit 
te begrijpen, is het goed om de werking 
van communiceren met licht te begrijpen. 
Deze werking is gebaseerd op digitale 
communicatie: waar digitale communica-
tie werkt met enen en nullen, werkt com-
municatie via licht door een lichtbron zeer 
snel aan en uit te schakelen waarbij de 
lamp ‘uit’ staat voor een ‘0’ en de lamp 
‘aan’ voor een ‘1’. Wanneer het signaal 
kan worden ontvangen door een sensor 
– hetzij direct, hetzij via weerkaatsing op 
bijvoorbeeld een muur – zijn alle elemen-
ten voor communicatie beschikbaar. 

Om licht zó snel te schakelen dat er ac-
ceptabele hoeveelheden informatie zijn 
te versturen en te ontvangen, is LED no-
dig. Deze lichtbronnen kunnen namelijk 
binnen nanoseconden schakelen omdat 
LEDs halfgeleiders zijn; dit betekent dat 

de stroom en daarmee de optische uit-
gang bij extreem hoge snelheden is te 
moduleren. Een photodetector zet de 
veranderingen in de amplitude om in 
een elektrisch signaal waarmee uitein-
delijk de informatie zichtbaar wordt. Het 
is een voordeel dat de frequentie van 
schakelen zó hoog is, dat het menselijk 
oog dit niet kan waarnemen waarmee 
hij ook geen last heeft van ‘flikkeren’. 

Een echte razendsnelle communicatie is 
mogelijk door een bitstroom met hoge 
bitsnelheid op te splitsen in een zeer 
groot aantal parallelle bitstromen met 
lage bitsnelheid (multiplexing). De LEDs 
worden dan met zeer hoge snelheid in- 
en uitgeschakeld en geven versleutelde 
data (encryptie) in reeksen van enen en 
nullen. Door deze multiplexing techniek 
te gebruiken met high speed LEDs zijn 
datasnelheden van 10 Gbps en groter 
mogelijk.

Ontwikkeling LiFi
De methode voor het gebruik van snelle 
pulsen van onzichtbaar licht om gege-
vens draadloos te verzenden is LiFi wat 
staat voor Light Fidelity. LiFi is een vorm 
van datacommunicatie via licht tussen 
twee punten (point-to-point) of tus-
sen een punt en verschillende punten 
(point-to-multi-point). 
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Trulifi transceiver geïntegreerd in Philips 
armatuur
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Algemene voordelen van LiFi
Voor we ons richten op de specifieke 
voordelen voor militaire toepassingen 
eerst wat algemene voordelen van LiFi 
op een rijtje.
•  Snelheid: zoals eerder opgemerkt is 

de communicatiesnelheid van LiFi 
hoog. In concrete cijfers kan LiFi on-
geveer een duizendmaal hogere dat-
adichtheid bereiken dan mogelijk is 
met WiFi wat betekent: tot 10 Gbps 
(1,25 GB/s). Dit heeft niet alleen met 
de schakelsnelheid van LEDs te ma-
ken maar ook met het feit dat licht 
goed kan worden gericht terwijl ra-
diogolven zich veel makkelijker ver-
spreiden met een hogere kans op 
storing.

•  Spectrum: het lichtspectrum is vele 
malen groter dan het radiospectrum 
en biedt hierdoor alle gebruikers veel 
meer mogelijkheden om te commu-
niceren. Daarbij komt dat het vrij te 
gebruiken is en is het niet nodig te 
wachten op het vrijgeven van licen-
ties.

•  Efficiëntie: door het lage energiever-
bruik van LEDs is de efficiëntie van 
een LiFi systeem vele malen beter 
dan dat van een radiotoepassing 
(waar veel energie naar de koeling 
gaat). Bovendien is de oplossing 
duurzamer omdat de componenten 
langer meegaan.

Militaire toepassingen
Mark Gunther: “Naast de algemene 
voordelen biedt communiceren via licht 
juist in de defensiewereld enkele speci-
fieke voordelen. Sterker nog: wat in de 
buitenwereld wordt benoemd als een 
nadeel of beperking van LiFi, is binnen 
de militaire wereld een voordeel: licht 
kan niet door muren heen. Hierdoor is 
overdracht van data binnen een afge-
sloten ruimte nooit te ondervangen of 
überhaupt te detecteren door tegen-
standers die zich buiten de ruimte be-
vinden. Zij kunnen dus geen informatie 
‘stelen’ maar de signalen ook niet ge-
bruiken om te achterhalen dat zich op 
een bepaalde locatie mensen bevinden. 
Iets wat met toepassingen in het radio-
domein juist de problemen oplevert.”

Verder kan data de lichtbundel niet ver-
laten; wil de tegenstander een signaal 
opvangen, dan zal hij zich letterlijk tus-
sen de zender en ontvanger moeten 
bevinden. Daarbij moet hij ook nog een 
USB acces key hebben om de data te 
kunnen opvangen. Een ander voordeel 
voor specifiek militairen is het feit dat 
LiFi geen (zware) apparatuur en veel be-
kabeling ter plekke vereist. Dit betekent 
dat er minder gewicht mee hoeft en dat 
het installeren sneller en eenvoudiger 
is. Om het gewicht te beperken en om 
te voorkomen dat de benodigde appa-
ratuur te groot of te duur wordt, richt 
Signify zich op communicatieafstanden 
van 0 tot 500 meter. Dit levert boven-
dien nog een voordeel op: er kan geen 
schade aan het oog ontstaan (Eye Sa-
fety) door met een te hoog vermogen 
(intensiteit) te werken. Voor LiFi is wél 
altijd line-of-sight nodig.

Op uitzending
Belangrijke toepassingsmogelijkheden 
van LiFi zien Signify en defensie in 
gebruik binnen zowel grote als kleinere 
commandoposten. Om zo lang mogelijk 
radiostilte te kunnen handhaven 
zijn de SCIF-containers en tenten 
binnen zo’n commandopost normaal 
gesproken onderling verbonden door 
vele kilometers datakabel en ook 
binnen in die containers en tenten is 
het vaak een ‘spaghetti’ aan kabels. 
Door toepassing van LiFi zijn die 
kabels niet meer nodig en worden alle 
componenten van de CP razendsnel 
via licht met elkaar verbonden. 
Lex de Lange: “Ook tijdens het ver-
plaatsen in colonne wil je als militair 
de radiostilte zo lang mogelijk kunnen 
handhaven, maar ondertussen wel 
data, voice en video kunnen uitwisse-
len. Zeker wanneer het om geclassifi-
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TENT – MOBILE COMMAND POST

Trulifi by Signify: wireless connectivity when radio is not an option 

LiFi set-up for Mobile C2 command post
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ceerde data gaat, biedt LiFi de beno-
digde veiligheid. Het gebruik van LiFi 
in mobiele commandoposten, alleen 
toegankelijk met speciale USB acces 
keys, betekent dat defensiepersoneel 
veilig online kan blijven en flexibeler kan 
zwerven. Trulifi is daarbij te integreren 
in verlichtingsarmaturen die sowieso in 
de tenten en containers moeten wor-
den geïnstalleerd. Dit betekent dat er 
tijd wordt bespaard op de installatie 
en het online werken efficiënter wordt. 
Ook kan LiFi in oorlogstijd overbelaste 
draadloze netwerken en kritieke com-
municatienetwerken vrijmaken.”

Gebieden zonder breedband
Naast het veiligheidsaspect dat in oor-
logsgebieden een belangrijke rol speelt, 
is de manier van communiceren mini-
maal zo voordelig in situaties waarin 
defensie te hulp schiet bij calamiteiten. 
Veelal in omgevingen waar (breedband) 
radioverbinding niet mogelijk is door 
weggevallen infrastructuur, of waar het 
eenvoudig verboden is, biedt LiFi uit-
komst. In deze gebieden is op deze 
manier met relatief weinig middelen snel 
een bruikbaar netwerk op te bouwen. 

Munitieopslag
Tot slot noemen Signify en defensie de 
mogelijkheden voor toepassing van LiFi 
in omgevingen waarin vanuit het oog-
punt van verstoring of explosieveiligheid 
geen radio mag worden toegepast. 
Ruimtes waarin munitie is opgeslagen 
zijn een logische toepassing. Op deze 
plekken is momenteel geen connec-
tiviteit terwijl dit wel wenselijk is in het 
kader van bijvoorbeeld het online raad-
plegen van handleidingen of het voeren 
van administratie. 

In de praktijk
Signify heeft met LiFi oplossingen inmid-
dels al de eerste stappen gezet binnen 
de Nederlandse defensie. Onder meer 
bij KIXS. KIXS is de innovatieafdeling 
van JIVC, het IT-bedrijf van Defensie. 
De organisatie werkt samen met het 
bedrijfsleven om ook gebruik te kunnen 
maken van de nieuwste innovaties die 
dáár worden ontwikkeld. Via TNO – het 

onafhankelijk wetenschappelijk instituut 
dat de bijbehorende testen valideert 
– kwam KIXS in contact met Trulifi en 
heeft samen met Signify de Fast Field 
Data Link ontwikkeld voor communica-
tie over start- en taxibanen. Dit om de 
communicatie tussen organisaties aan 
de ene kant van de baan te laten com-
municeren met de andere kant. Voor-
heen moesten hiervoor vele kilometers 
kabel om de baan worden gelegd. Deze 
kabels zijn zwaar en duur en worden 
vaak pas laat ingevlogen. Een geslaagd 
experiment: het team bleek binnen 10 
minuten een breedband dataverbinding 
te kunnen opzetten en bereikte daarbij 
communicatiesnelheden tot 1 Gbps. 
Lex de Lange: “Samenvattend kan LiFi 
niet worden onderschept, geblokkeerd 
of gevolgd buiten het gebied van de 
infraroodkegel. Dit biedt een extra fy-

sieke beveiliging terwijl militairen veilig 
en snel data kunnen uitwisselen. Een 
uitstekende aanvulling dus op de be-
staande radiocommunicatiemogelijkhe-
den voor wanneer de situatie of omge-
ving daarom vraagt. Op dit moment zijn 
we binnen verschillende gelederen van 
defensie bezig met het testen van ver-
schillende toepassingen waarbij inmid-
dels diverse successen zijn geboekt.

Wilt u meer weten over LiFi en de toe-
passingen van Trulifi van Signify binnen 
uw eenheid, neem dan contact op met 
Lex de Lange:
E-mail: lex.de.lange@signify.com 
Telefoon: 0646 805 292
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Minimaliseer uw elektromagnetische footprint

1000x
Ideal connectivity:

Ononderbroken verbinding
(Voor stress-vrije productiviteit)

Uw data is niet voor iedereen
(Signaal blijft in de ruimte en heeft 
AES 128-bit encryptie)

Zeer snelle verbinding voor zware applicaties 
zoals 4K-video en online meetings
(Download 1 GB in 40 seconden)

Dataverbinding via
 USB access key

Light spectrum

groter dan het radiospectrum

200
Mbps download

160
Mbps upload

Licht gaat niet door muren heen
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Voordelen LiFi in het operationele domein:
•	 	Reduceert	de	elektromagnetische	footprint	
•	 	Maakt	het	mogelijk	radiostilte	langer	te	kunnen	

handhaven
•	 Voorkomt	detectie

•	 Voorkomt	interceptie	van	data
•	 	Verhoogt	de	operationele	gereedheid
•	 Verlaagt	het	gewicht
•	 	Elimineert	problemen	door	kabelbreuk

Fast Field 
Data Link

•	 	Overbruggen	startbaan
•	 	I.p.v.	kilometers	kabel
•	 	Veel	minder	gewicht
•	 	In	10	min	op	te	zetten
•	 	Tot	350	meter	bereik
•	 	Tot	940	Mbps	data	rate
•	 	Geen	RF	footprint
•	 	Zeer	laag	stroomverbruik

Luitenant-kolonel Harm de Jong, senior innovation officer bij KIXS: “breedband verbindingen in missie kritieke processen 
moeten niet worden onderschat. LiFi werkt via licht en veroorzaakt geen radiostoring. Ik denk dat we hebben bewezen 
dan LiFi een grote toegevoegde waarde heeft voor de Nederlandse krijgsmacht.”

Toepassing van LiFi in ruimtes waar radio, in verband met explosieveiligheid, niet mag worden toegepast. Een voor de hand 
liggend voorbeeld is de munitiebunker.
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Voorbeelden van toepassingen van Trulifi van Signify
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