
Infographic: Welke operators zijn met 5G bezig?

In Groot-Brittannië is vorige week de eerste fase van een frequentieveiling afgerond. De
diverse operators daar hebben in totaal een slordige 1,5 miljard euro neergeteld voor
spectrum dat voor de uitrol van 5G, de nieuwe en snellere standaard voor draadloze
(data)communicatie, essentieel is. In Nederland wordt dergelijke frequentieruimte in
2019 geveild.

Toegegeven: er zijn leukere en spannendere zaken te bedenken dan gepraat over connectiviteit. En toch
is het meest cruciale onderdeel in een Internet of Things-oplossing. Zonder connectie geen
internetverbinding, zullen we maar zeggen. Om data van A naar B te krijgen, heb je nou eenmaal
netwerkinfrastructuur nodig. Los van de IoT-specifieke netwerken (van NB-IoT tot LTE-M, LoRa en
Sigfox) is er nog de ‘reguliere’ mobiele netwerkinfrastructuur. Op dit moment gaat het nog om de
zogenoemde 4G-standaard, maar 5G dient zich over enkele jaren alweer aan.

Sneller!

Het meest in het oog springende kenmerk van de 5G-technologie is het feit dat de down- en
uploadsnelheden zo’n tien keer hoger liggen dan wat er nu mogelijk is met 4G. Dat is goed nieuws voor
mensen die karrenvrachten data via het mobiele netwerk willen ophalen of versturen. En het kan ook
prettig zijn voor producenten en gebruikers van IoT-oplossingen. Twee voorwaarden daarvoor: er moet
één 5G-standaard zijn (in maart dit jaar opgeleverd door de club van telecombedrijven, 3GPP) én er
moeten genoeg fabrikanten zijn die de benodigde hardware maken. Nu er een standaard is, zullen de
producten wel volgen, zo is de gedachte.

5G en zelfrijdende auto’s

Het tweede grote voordeel van 5G is de zeer geringe vertraging bij het ontvangen en verzenden van
data, ook wel ‘latency’ genoemd. Dat is nu nog, bij 4G en oudere standaarden voor mobiele
dataoverdracht, te hoog. Zo hoog zelfs dat voor bijvoorbeeld de echte zelfrijdende auto het letterlijk
vragen om ongelukken zou zijn als er voor de datatransmissie 4G zou worden gebruikt. In de praktijk
zou het namelijk betekenen dat op het moment dat een auto remt, de auto daarachter te laat een seintje
zou krijgen van die remactie. Met alle gevolgen van dien.

GSMA

Maar hoe staat het eigenlijk met de 5G-verrichtingen van operators wereldwijd? Daar heeft de GSMA,
de mondiale branchevereniging voor partijen actief in de mobiele communicatie, een prima (zij het
inmiddels door de actualiteit een beetje achterhaalde) infographic over gemaakt. Eyecandy!
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