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ir. Teus van der Plaat

Voor de 7e keer bezocht ik het Mobile World Congress. Vele jaren in Genève, daarna een keer in
Cannes en de laatste jaren in Barcelona. In het verleden als medewerker van defensie, nu als pensionado en afgevaardigde van de BTG, Branchevereniging
telecom grootgebruikers, waarvan ook defensie al
jaren lid is . Deze beurs was de grootste ooit.
Het aantal deelnemers is inmiddels gestegen tot
boven de 100.000 en ze komen uit meer dan 200
landen. Verder zijn meer dan 2200 leveranciers op
de beurs aanwezig. In feite wordt de beurs te groot.
Dagelijks 100.000 bezoekers aan- en afvoeren is
een mega logistieke operatie en dit leidt tot eindeloze files. Verder is het bijna elk jaar prijs en gaan
bus- en metrochauffeurs staken, waardoor de aanvoer van mensen nog moeilijker wordt. Volgens de
Nederlandse ambassadeur bezoeken inmiddels meer
dan 6000 Nederlanders deze beurs.
Het is onmogelijk een totaal beeld te geven van alle ontwikkelingen, maar er zijn wel een paar trends te ontdekken die op
vele stands in allerlei hoedanigheden te onderscheiden waren.
In willekeurige volgorde worden ze in dit verslag behandeld.

IoT - The Internet of Things
Voor de officiële beurs werd een low power IoT minicongres
gehouden. Op deze zeer druk bezette sessie werd duidelijk dat dit een wereldwijde alles omvattende trend is. De
strijd gaat op dit moment om standaarden versus stovepipe oplossingen van een leverancier. Het gaat met name om
de strijd tussen Sigfox en Lora versus low power IoT, dat
dit jaar in release 13 van de LTE standaard wordt opgenomen. Deze laatste oplossing wordt door veel operators
gepromoot, omdat het voor hen zeer weinig investeringen

vergt aangezien deze oplossing gebruik maakt van de alom
aanwezige 4G netwerken. Die netwerken zijn nu aangelegd
en kunnen prima functioneren in het low power IoT scenario.
De gevoeligheid van de ontvanger is met 20dB aanmerkelijk beter dan de gewone 4G toepassingen en daarnaast is
het ontwerpcriterium dat de sensorontvangers en -zenders
10 tot 15 jaar op een batterij kunnen leven. Hiertoe wordt de
elektronica volledig uitgeschakeld en eenmaal per uur/dag/
week, ‘ontwaakt’ het device om dan maximaal 1000 bits aan
info de lucht in te slingeren. De devices moeten uiteraard ook
een simkaart (eSIM) bevatten. Ze worden werkelijk overal in
toegepast: parkeerplaatssensoren, sensoren in de grond bij
wijnstruiken, watermeters, smartwatches, elektriciteitsmeters,
sensoren in containers, sensoren in de veeteelt, bijvoorbeeld
als halsband bij koeien; hiermee kan de boer onmiddellijk
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zien welke koe er niet in orde is. Bij een
wijngaard wordt elke struik voorzien van
sensoren die de sapstromen en watertoevoer regelen. Ook zijn er zeer veel logistieke oplossingen met track en trace
voor het monitoren van vervoersstromen.
Bestaande oudere auto’s met een ECU
(Electronic Control Unit) computer kunnen worden uitgerust met een uitleesdongle met simkaart om de motorprestaties voortdurend uit de lezen. Hierdoor
zijn vele toepassingen te maken door alle
data centraal te verzamelen en te verwerken. Zo is er een busbedrijf dat voor
zuinig rijden in bussen een bonus uitdeelt
aan de top zuinig rijdende chauffeurs.
Het brandstof verbruik daalde met 10%.
Vele bedrijven (Ericsson, Huawei, en
vele anderen) hadden demo’s met toepassingen voor IoT. Er ontstaat een
compleet industrieel ecosysteem rondom dit fenomeen. Ook voor defensie
zijn hier zeer veel toepassingen mee te
realiseren die kosten kunnen besparen
of de logistiek verbeteren. Omdat het
een beurs is van GSMA-operators was
er aanmerkelijk minder aandacht voor
Sigfox en Lora. Bedrijven moeten echter zeker beide alternatieven overwegen
vanwege andere ROI/business cases
die hieruit kunnen voortvloeien.

Aankondiging Samsung
Galaxy S7 en Virtual Reality
samenwerking met Facebook
Op spectaculaire wijze werd de Samsung S7 smartphone in twee versies
aangekondigd. Het is een hele mooie
telefoon met prachtig scherm en hij
maakt superieure foto’s. Voor mij zijn
de belangrijkste punten het sterk toe-

10

intercom | jaargang 45 | 1

“Het doel is VR (Virtual Reality)
naar de massa te brengen.”
genomen batterijvermogen en het feit
dat de telefoon waterdicht is geworden
voor ca. 30 minuten en 1,5 meter onder
water. Verder is het een always on telefoon, die altijd de laatste berichten en
het nieuws kan laten zien. Het meest
verrassende was echter de aankondiging van een goedkope 360 graden
camera die Samsung samen met Facebook heeft ontworpen.
Het doel is VR (Virtual Reality) naar de
massa te brengen. Met deze goedkope 360 graden camera is het de bedoeling dat er miljoenen 360 graden
video’s op Facebook gaan verschijnen.
Mark Zuckerberg lijkt hiermee de ideale
huisvader te worden want zijn doel was
zijn dochtertje vanaf de eerst stappen
op te gaan nemen in 360 graden zodat
hij later ook de omgeving kan bekijken
waarin zijn dochter de eerste stappen
maakte. Het is zeker dat VR een grote
vlucht zal nemen, ook naar de massa.
De opening van de eerste VR bioscoop
in Amsterdam wijst al in die richting.
In defensie innovatieprojecten kan de
goedkope 360 graden camera samen
met de waterdichte smartphone zeker
een interessante rol gaan spelen in projecten als PROMISE.

hield onder andere een inspirerend en
vlammend betoog over het op internet
aansluiten van onderontwikkelde gebieden in Afrika en India. Door middel van
de Facebook drone – die al 6 maanden
onafgebroken in de lucht kan blijven –
en de samenwerking met bestaande
aardse operators, kunnen deze drones
het 4G LTE signaal in grote gebieden
vanaf grote hoogte (16 km) op de aarde
brengen. Het vermogen voor deze drone wordt voorzien door zonnecellen die
op de vleugels zijn gemonteerd. Volgens
Mark hadden afgelopen jaar hiermee al
19 miljoen mensen de beschikking gekregen over internet (en dus Facebook).

Facebook en Mark Zuckerberg

Zelfrijdende (elektrische)
auto’s

Naast zijn verschijning op de Samsung
aankondiging was Mark Zuckerberg
veelvuldig aanwezig op de beurs. Hij

Van de 7 miljard mensen op aarde zijn
er nu ca. 1,5 miljard aangesloten op
Facebook, dus er is nog een weg te
gaan voordat het merendeel aangesloten zal zijn. Uit diverse reacties en commentaren blijkt dat veel mensen denken
dat hij meer voor elkaar krijgt dan regeringen, omdat hij de visie, het geld en
de beslissingsmacht heeft. Ook deze
toepassing is van belang voor defensie
vanwege het beschikbaar komen van
hoge snelheid verbindingscapaciteit in
onbewoonde gebieden via drones.

De uitspraak van de CEO van Ford vorig
jaar dat de auto van de toekomst een
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smartphone op wielen is wordt steeds
meer waarheid. Op vele plaatsen op de
beurs waren ontwikkelingen te zien die
een relatie hebben met de zelfrijdende
auto. Zo was er op de Ericsson stand
een demo van Scania vrachtauto’s die
in een rijtje achter elkaar rijden. Men
noemt dit platooning. Het werkt met
een gestandaardiseerde techniek, die
Cooperative Adaptive Cruise Control
(CACC) heet. De auto’s communiceren
met elkaar en geven razendsnel informatie aan elkaar door. Als de voorste
remt, remmen ze allemaal.
De auto’s zijn ook voorzien van een
4G dataverbinding met de thuisbasis
en met de autofabrikant. Alleen al het
feit dat de auto’s tot drie meter achter
elkaar kunnen rijden veroorzaakt dat het
brandstofverbruik met meer dan 10%
afneemt. Alleen al deze besparing is –
los van alle andere voordelen – genoeg
om de business case rond te krijgen.
Er zijn al diverse proeven genomen en
steeds meer overheden maken regelgeving die dit mogelijk maakt. Naast de
brandstofbesparing kunnen de auto’s
in een keer tot 3000 km doorrijden. De
rust- en rijtijdenwet wordt op termijn immers nagenoeg buiten werking gesteld
omdat de chauffeur gewoon kan gaan
slapen. De tijdwinst en personeelsbesparing hierdoor is ook aanmerkelijk.
Een vrachtauto die nu bijvoorbeeld vanuit Marokko naar Nederland rijdt, met
bijvoorbeeld bederfelijk fruit, heeft in
totaal zes chauffeurs nodig, dus de kostenbesparing van zelfrijdende vrachtauto’s in platooning mode kan enorm
zijn. Het grote verschil tussen Europa
en Amerika in zelfrijdende auto’s is dat
men in Europa nog steeds een belangrijke, doch afnemende rol voor de
chauffeur ziet (Audi, Mercedes, Scania) terwijl men in de USA veel meer
gaat voor een zelfrijdende auto zonder
chauffeur (Uber, Google, Tesla, Ford).
Uber zou naar verluid binnen een paar
jaar 500.000 zelfrijdende auto’s willen
aanschaffen. De regelgeving in de USA
is strenger, want de anti collision software die maakt dat auto’s elkaar info
doorgeven wordt in de USA vanaf 2018

verplicht in alle nieuwe auto’s ingebouwd, terwijl Europa nog niet zover is.
Duidelijk is dat de zelfrijdende, al of
niet elektrisch voortgestuwde auto’s
een enorme impact op de economie en
maatschappij zullen hebben. Het heeft
impact op werkgelegenheid, logistiek,
verzekeringen, brandstofgebruik, autobezit, taxibedrijf en nog veel meer. Als
appetizer werd door de TU Eindhoven
op de NXP stand de eerste elektrische
toermotorfiets getoond met een bereik
van 350 km! NXP is een zeer belangrijke
toeleverancier van sensoren en radarsystemen voor de zelfrijdende auto.

5G en 4,5G ontwikkelingen
Alle grote leveranciers (Huawei, Ericsson, Nokia) van radio-netwerken toonden voorproefjes van de komende 5G
netwerkstandaard, die in 2020 klaar
zou moeten zijn. Velen zijn er op gebrand hierbij in de frontlinie te staan, jaren voor de officiële vastlegging van de
standaarden.
De grote verandering ten opzichte van
de huidige 4G netwerken zijn een trend
naar veel lagere delay (< 1ms), gebruik
van veel hogere frequenties - 6GHz en
hoger en daarmee gecombineerd het
gebruik van beamforming. Nu is beamforming een phased array techniek,
die al vele jaren wordt toegepast in de
militaire radarsystemen, zoals ook in
gebruik op de Nederlandse marinefregatten, die met 19000 actieve antennes
een ronddraaiende beam maken van
400 km. Dergelijke technieken in eenvoudiger vorm worden in 5G ook toegepast.
In principe krijgt elke smartphone zijn eigen beam waardoor in feite de complete spectrumband aan alleen die smartphone gegeven kan worden. Hierdoor
nemen de capaciteit en de snelheid fors
toe, omdat dezelfde band met een andere beam weer gebruikt kan worden
door een andere smartphone. Deze
techniek kan al toegepast worden in
de huidige 4G netwerken. Men noemt
het dan 4,5G. De antennes moeten dan
echter wel vervangen worden. Een nadeel van de hogere frequenties is dat er
alleen maar communicatie mogelijk is

als er direct zicht is, een muur ertussen
en het is afgelopen. De beamforming in
4G wordt gedaan door middel van platte grote antennes die vele honderden
zenders en ontvangers bevatten. Door
de onderlinge faseverschuivingen in het
radiosignaal maakt men de radiobeams.
Er is ook sprake van beamforming in de
smartphones. Zo toonde Qualcomm
een ontwikkeling waarmee de smartphone een bescheiden beam kan maken naar het basisstation waarmee hij
verbinding heeft. De gain is ca. 6dB
hetgeen een factor vier vermindering
van het batterijgebruik kan betekenen,
naast de vermindering van de storingsgevoeligheid. Bekend is dat de plaatsing van de hand invloed heeft op het
antennepatroon van een smartphone
(iPhone antenneperikelen). Qualcomm
toonde een Snapdragon chipset, die
dynamisch de impedantie intern in de
smartphone kon variëren waardoor het
effectief rendement ca. 50% vergroot
werd. Aan de randen van netwerken
kan dit het onderscheid maken tussen
goede ontvangst of geen ontvangst.

Indoor/outdoor oplossingen
Op de beurs waren een groot aantal indoor oplossingen voor 2G, 3G en 4G te
zien. Zowel de chipset leveranciers als
de productfabrikanten waren ruim aanwezig. Om te beginnen met de basis,
de chipset fabrikanten bieden nu bijna
allen chipsets die geschikt zijn voor vele
frequentiebanden en daarnaast ook
voor 4x4 en 8x8. Door toepassing van
4x4 en zelfs 8x8 in de bestaande frequentiebanden wordt de capaciteit die
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Panasonic Toughbook en Toughpad
Ultieme, robuuste mobiliteit op het terrein
Hitte, koude, stormregens of blakende zon. Medewerkers van onze
krijgsmachtdelen komen overal. Daarom moet het materiaal even
veelzijdig en robuust zijn om te kunnen werken in alle omgevingen.
Toughpad tablets en de nieuwe Toughbook CF-20 notebook blijven
presteren. Alle Toughpad tablets en de nieuwe Toughbook CF-20
voldoen aan de MIL-Standaard (MIL-STD810G) voor o.a.
schokbestendigheids- en temperatuurklasses en aan de Ingress
Protection standaard IP65 voor water – en stofbestendigheid.
Robuust vanbinnen en vanbuiten geven deze apparaten uw
medewerkers optimale bewegingsvrijheid en toegang tot data
en applicaties, ook onder de meest extreme omstandigheden!
Benieuwd wat onze Toughpad tablets en Toughbook notebooks
voor uw medewerkers kunnen betekenen?

De Toughpad FZ-G1 is uitgerust met een
Intel® Core™ i5 vPro™ processor.
De Toughpad FZ-M1 en Toughbook CF-20 zijn uitgerust
met Intel® Core™ m5 vPro™ processoren.

Contacteer ons voor vrijblijvend advies op
+31 73 640 2576 (Nederland) of +32 2 481 03 73 (België).
Of mail naar toughbook.benelux@eu.panasonic.com.

Intel, het Intel logo, Intel Core, Intel vPro, Core Inside en vPro Inside zijn
handelsmerken van Intel Corporation in de V.S. en andere landen.

www.toughbook.eu
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bezig standaarden te definiëren, initieel
vooral voor offload op wifi netwerken
(Hotspot 1.0). TMobile in de USA is hier
al jaren mee bezig. Met de introductie
van Hotspot 2 release 2 kunnen de van
origine ontworpen standaarden voor
authenticatie voor wifi ook toegepast
worden op pico LTE 4g cellen.

men kan betrekken uit een bestaande
frequentieband verhoogd met respectievelijk bijna een factor twee en vier
ten opzichte van 2x2 systemen die tot
nu toe gebruikt worden. Voor de Nederlandse 1800 Mhz dect guard band
betekent dit dat de huidige praktische
downloadcapaciteit verhoogd wordt
naar 40 tot 80 Mbps per cell en de uploadcapaciteit van ruim 10 Mbps naar
respectievelijk 20 en 40 Mbps. Met
name Huawei toonde een zeer interessante lampsite-oplossing. In een vormfactor van ca. 20x20 cm weet men vier
separate radiosystemen onder te brengen, met programmeerbare software.
De radiosystemen kunnen werken op
alle in Nederland gebruikte frequentiebanden in zowel FDD als TDD mode
(800, 900, 1800, 2100, 2600, 3500
MHz). Voor het configureren gaat men
achter een pc zitten en vertelt de lampsite welke frequentiebanden gebruikt
moeten worden en in welke mode.
Bijvoorbeeld een radio die werkt in de
900 MHz band, een in de 1800 MHz
band en een in de 2600 MHz band.
Daarnaast kan men met de 4G radio
een wifi hotspot configureren, die gelijktijdig actief is in de 2,4 Ghz en de 5
Ghz band. Elke andere combinatie is
mogelijk. De unit wordt aangesloten via
een gewone cat5 ethernetaansluiting,
die power over ethernet ondersteunt.
Zowel 2G, 3G als 4G protocollen worden ondersteund. Alles is met een paar
muisklikken te veranderen. Er is ook
een EPC (evolved packet core) aanwezig en concentratiepunten die een aantal

units concentreren. De verbinding naar
de concentratie units is gebaseerd op
cat5 bekabeling, de concentratie units
naar de EPC moeten voorzien zijn van
glasvezelverbindingen. De hoeveelheid
data die heen en weer gaat is zo groot
dat deze alleen over glas vervoerd kan
worden. De nieuwe release van deze
oplossing die voor volgend jaar gepland
staat is nog veelbelovender. Binnen een
frequentieband kunnen drie verschillende frequentiebanden worden gedefinieerd tot een maximum van 60Mhz. (Dus
bijv. 3 x een 2x2 20 MHz band).
In Nederland hebben alle drie de operators een deel van het 1800 MHz
spectrum. Theoretisch kunnen ze dan
allemaal over dezelfde radio unit in de
lampsite hun diensten aanbieden omdat
elke operator zijn eigen stuk frequentieruimte tegelijkertijd kan gebruiken. Dit
kan werken op alle vier de radio units,
dus dit zou ook in de 900Mhz en de 800
MHz kunnen of de nieuwe vrije 3500
MHz band. Het vermogen per radio is
ca. 125 mwatt. Huawei had heel hal 1
van het MWC afgedekt met ca. 40 van
deze lampsite pico cellen, e.e.a. in samenwerking met een Spaanse operator.
Ook Ericsson was sterk vertegenwoordigd met hun Radio Dot systeem dat al
door meer dan 120 operators wereldwijd wordt toegepast. Het biedt vergelijkbare functionaliteit. Verder zijn er nog
zeker een tiental of meer andere leveranciers van indoor wireless oplossingen. Om de interactie van indoor oplossingen met externe operator netwerken
te faciliteren was de Wifi Alliance al jaren

Omdat dergelijke systemen nu al LTE
UA (unlicensed assist) ondersteunen
komt er een zeer grote capaciteit per
pico cell beschikbaar. Hierdoor kunnen gebouweigenaren een langjarige
investering doen in de indoor radio infrastructuur die steeds met wisselende
operators gebruikt kan worden en daarnaast kunnen private netwerken worden
gedefinieerd in eigen frequentiebanden
die allen van dezelfde infrastructuur gebruik kunnen maken. Uiteraard werken
deze oplossingen ook outdoor, echter
de behuizing zal dan afwijkend zijn.
Doordat deze systemen 4G en zelfs
4,5G ondersteunen kunnen bedrijven
hiermee ook tegen relatief geringe kosten een eigen low power IoT netwerk
maken. Het enige dat hiervoor moet
gebeuren is zorgen dat de low power
IoT software in de systemen terecht
komt. Bedrijven met veel interne al of
niet bewegende assets kunnen hiermee
vele toepassingen realiseren. Deze ontwikkelingen zullen een forse impact op
de indoor dekkingsmarkt gaan hebben.
Enerzijds zal de aanleg van een indoor
systeem veel eenvoudiger gaan (goedkoper), terwijl anderzijds de verwachting
is dat op veel meer plaatsen indoor dekking gerealiseerd kan worden. Omdat er
allemaal standaarden gebruikt worden
is de kans op ondersteuning door alle
operators aanzienlijk groter.
Concluderend kan gesteld worden dat
de ontwikkelingen zeer snel gaan en
dat de impact op de economie en de
maatschappij enorm zal zijn. Vele bedrijven zullen ontstaan terwijl anderen
verdwijnen. Vele banen zullen eveneens
verdwijnen terwijl er anderzijds weer
veel nieuwe gerealiseerd zullen worden.
Verandering en innovatie in een connected world zijn de constante factoren.
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