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	 Advertorial

Wat zijn de actuele mogelijkheden van 5G-communicatie? ACAL BFi en Sierra Wireless bekeken dit 

als IoT-professionals. Zij ondersteunen een groeiend aantal projecten en adviseren hun klanten bij de 

keuzemogelijkheden.

5G	is	er,	maar	wanneer	kunnen	we	echt	beginnen?

5G voor uw project? 

De verwachtingen van 5G zijn hoog; het biedt hogere snelheid, 
meer gelijktijdige gebruikers en minder signaalvertraging. 5G gaat 
de productiviteit verhogen, nieuwe industrieën stimuleren en zal een 
platform zijn voor nieuwe uitvindingen. Na verloop van tijd creëert 
5G nieuwe toepassingsmogelijkheden als HD streaming, robotica, 
augmented reality, virtual reality en realtime communicatie voor 
autonome voertuigen. 

opzichte van 4G LTE. De nieuwe radio vereist een nieuwe infrastruc-
tuur en is daarom niet compatibel met 3G- en 4G-technologieën. De 
twee soorten nieuwe radio’s dekken ieder verschillende frequenties. 

5G	Nieuwe	Radio	SUB-6:	Hogere	prestaties	in	een	be-
kend	formaat
Wie ervaring heeft met de ontwikkeling van een 4G LTE-product 
zal snel zien dat de 5G Sub-6 veel op 4G LTE lijkt. Sub-6 kan een 
paar specifieke banden toevoegen, maar de gebruikte frequenties 
en het antenneontwerp vertonen grote overlap met 4G LTE waar-
door het vrij eenvoudig is om van 4G LTE naar Sub-6 te migre-
ren. Tegelijkertijd zijn ook de certificeringen voor 5G Nieuwe Radio 
Sub-6 vrijwel hetzelfde als die voor 4G LTE. Sub-6 werkt in het 
spectrum tussen 400 MHz en 6 GHz.

5G	Nieuwe	Radio	mmWave:	Een	nieuwe	wereld	boven	
24	GHz	
Het deel van 5G dat heel nieuw gaat aanvoelen is alles wat er tus-
sen de 24 GHz en 52 GHz zit. Dit mmWave spectrum is waar de 
meest indrukwekkende prestatieverbeteringen van 5G zichtbaar zul-
len zijn. Op korte termijn zal voornamelijk de communicatie en 
IT apparatuur profiteren. Op langere termijn, als de infrastructuur 
gegroeid is, komen er meer toepassingen en innovaties in nieuwe 
richtingen. Nieuwe communicatie zoals in smart city toepassingen 

	 productnieuws

5G	LPWA	en	5G	Nieuwe	Radio	(NR)
5G mag gezien worden als drie verschillende, gerelateerde techno-
logieën: 5G LPWA, 5G Nieuwe Radio Sub-6 en 5G Nieuwe Radio 
mmWave. Wat zijn de verschillen en wat is er nieuw? Wat roept 
nog vragen op bij de stap naar 5G? Bepaalde functies werken in een 
nieuw, onbekend deel van het draadloze spectrum. Delen van de 
5G-infrastructuur staan nog in de kinderschoenen en technologie en 
onderdelen zijn nog in ontwikkeling. Sierra Wireless helpt u in deze 
nieuwe wereld. Zij bieden zowel gebruiksklare units aan als modules 
voor eigen ontwikkeling. 

5G	LPWA:	Slechts	een	software	upgrade
5G Low-Power Wide-Area (LPWA) is een uitbreiding en evolutie van 
de LPWA technologie die wordt gebruikt in 4G, namelijk LTE-M en 
NB-IoT. Deze vorm is hoofdzakelijk bedoeld voor bewakingstoepas-
singen met sensoren en lage bandbreedte.

De	Nieuwe	Radio	(NR)
In tegenstelling tot 5G LPWA zijn Sub-6 en mmWave gebaseerd op 
de Nieuwe Radio die vanuit hardware perspectief afwijkend is ten 

en HD video streaming zullen veel baat hebben van 
de significante prestatieverbeteringen. Met name de 
zeer hoge datasnelheden en unieke antenne-eisen van 
mmWave zullen wel een uitdaging zijn in het ontwerp 
van de ontwikkelaars. De ondersteuning van Acal BFi 
helpt om op deze vereisten te kunnen anticiperen en 
vertragingen en extra kosten tijdens ontwikkeling te 
voorkomen. Maar een gebruiksklare unit is soms ook 
een prima start.

Wat	te	verwachten	met	5G	Nieuwe	Radio	
mmWave	
De fysieke verschillen van het mmWave-spectrum 
boven 24 GHz veroorzaken enkele uitdagingen. Dit is 
wat het betekent voor ontwerpers:
  Hogere warmteontwikkeling - Met Sierra 

Wireless zijn gedetailleerd thermische modellen 
beschikbaar om ingenieurs te helpen en tijd en 
moeite te besparen, vooraf aan het hardware ont-
werp. 

  Meer vermogen - ACAL BFi heeft een gespecia-
liseerd team om hiervoor passende voedingen te 
specificeren. 

  Speciale antenne behandeling - De straalvor-
mende technologie die wordt gebruikt door 5G 
NR mmWave antennes kunnen worden beïnvloed 
door andere elektronica in het systeem. Hierdoor 
moet er een kalibratieproces plaatsvinden, zowel 
tijdens het ontwerp als tijdens fabricage, om 
antenne-overdracht te optimaliseren. Het Sierra 
Wireless en het ACAL BFi competence center bie-
den technische hulp bij dit proces. 

  PCI Express – Vanwege de hoge snelheden zal bij-
voorbeeld PCI Express moeten worden toegepast 
in plaats van het bekende USB3. 

  Nieuwe certificeringsprocessen - Sierra Wireless 
helpt bij het karakteriseren van het systeem en 
tegelijkertijd het ontwerp door de carrier-specifieke 
certificering en de strenge regelgeving te leiden.

ACAL BFi levert een breed assortiment oplossingen 
voor zowel short range als long range communicatie. 
Met 5G breiden ze uit en bieden ze hun bestaande klan-
ten een groeipad vanuit 4G, LPWA, LTE, NB-IoT en 
LoRa voor een lange termijn. Ze ondersteunen nieuwe 
projecten gedurende het hele ontwikkeltraject of bij 
het toepassen van een ‘stekkerklare’ unit, van waaruit 
in de toekomst een eigen ontwikkeling mogelijk is.    •
John Boudewijns
Business Development Manager ACAL BFi

ACAL BFi Nederland bv
(040) 250 7400 
www.acalbfi.nl

Piek	data	rate  1 Gbps 10 Gbps

Signaalvertraging  10 ms <1 ms

Verbindingsdichtheid	 1.000/km2  1.000.000/km2

Frequentieband  2 tot 8 GHz  3 tot 300 GHz

Batterijgebruik Hoog  10% meer efficiënt
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Your Expert for PROFINET 
and Industrial Networks

De Intesis protocolvertaler van HMS 
Networks verzorgt een koppeling tussen 
EtherNet/IP- en BACnet IP/MSTP-
gebaseerde gebouwbeheersystemen. 
Dankzij het unieke ontwerp is het 
eenvoudig om data van een fabrieks-
netwerk over te zetten naar een GBS-
systeem. Veel processen in een fabriek 
zijn afhankelijk van een goede monito-
ring en controle van het gebouw waarin 
de fabrieksinstallaties zijn geïnstalleerd. 
Zo kunnen bijvoorbeeld temperatuur, 
luchtvochtigheid en luchtkwaliteit wor-
den bewaakt en gecontroleerd om gun-
stige productie- en werkomstandighe-
den te garanderen. Op dezelfde manier 
kan de verlichting in het gebouw wor-

Protocolvertaler
den afgestemd op werk-
tijden om energieverspil-
ling tegen te gaan of om 
het beheer van noodsi-
tuaties te verbeteren. Bij 
het onderling verbinden 
van al deze fabrieks- en 
gebouwinstallaties lopen 
systeemintegratoren vaak 
tegen het probleem aan 
dat niet alle systemen 
via hetzelfde protocol 
communiceren. BACnet 
wordt vooral gebruikt 
in gebouwautomatise-
ringstoepassingen zoals 
HVAC, regeling van ver-
lichting en toegangscon-
trole, terwijl EtherNet/IP 
wordt gebruikt in PLC's 
en netwerken binnen 
de industriële automa-
tisering. Met de nieuwe 
Intesis protocolverta-
ler van HMS Networks 

kunnen systeemintegratoren eenvoudig alle 
Ethernet/IP gebaseerde PLC's integreren met 
elk BACnet GBS. De gateway biedt bidi-
rectionele communicatie tussen EtherNet/
IP PLC's en BACnet controllers. Met een 
capaciteit van maximaal 1200 datapunten 
is de gateway zowel een BACnet IP/MSTP 
server/slave, als een EtherNet/IP adapter met 
onafhankelijke Ethernet poorten. De gra-
tis Intesis MAPS configuratietool voor alle 
Intesis protocolvertalers zorgt voor een zeer 
intuïtief configuratieproces voor systeemin-
tegratoren.                                •
HMS Networks Benelux
(0487) 203 000
www.hms-networks.com

De LEMO B serie 
bestaat uit modu-
laire, ergonomische, 
robuuste en betrouw-
bare ronde connecto-
ren voor applicaties 
waarbij een snelle 
en veilige push-pull 
borging nodig is. Dit 

maakt deze connectoren tot de ideale keuze voor 
test- en meetapparatuur, instrumentatie, medische 
apparatuur, onderzoek en audio/video toepassin-
gen. Het modulaire binnenwerk kan in verschil-
lende opties worden geconfigureerd voor meerpo-
lige, hybride of high-density elektrische contacten 
met hoge dichtheid. De contacten kunnen van het 
soldeer- of krimptype zijn, recht of haaks, glasvezel, 
coax, thermokoppels, pneumatisch, hydraulisch 
of zelfs high voltage. De LEMO B-serie omvat de 
groottes 00 t/m 5B en is voorzien van het LEMO 
'chocolate block'-patroon. Het 'keying systeem' 
van LEMO zorgt voor een hogere contactdichtheid 
en voorkomt verkeerd insteken.         •
LEMO Connectors Benelux
(023) 206 07 01
www.lemo.com

Verplaatsing-	en	hellingsensor

Push-pull	connector

In veel toepassingen 
moeten zowel verplaat-
sing als hellingshoek 
bepaald worden. Het 
combineren van beide 
sensoren in één sensor-
behuizing heeft voorde-
len: het bespaart kos-
ten, installatieruimte, 
bekabeling en instal-
latietijd. De posiwire 
trekdraadsensor uit de 
WST-serie biedt een 
dergelijke gecombi-
neerde verplaatsing- en 
inclinatiemeting. De 
nieuwe generatie sen-
soren is uitgerust met 

positie en maximaal ±0,05° voor de hellings-
hoek. De sensor heeft beschermingsklasse 
IP67/IP69.                 •
AE Sensors BV 
(078) 621 31 52
www.aesensors.nl

contactloze, magnetische multi-hall 
encodertechnologie en daarmee aan-
zienlijk robuuster dan conventionele 
kabelsensoren die optische encoders of 
potentiometeroplossingen gebruiken. 
De hellingshoek wordt gemeten door 
een geïntegreerd hellingsensor-element 
op basis van MEMS-technologie. De 
sensor is geschikt voor gebruik in ruwe 
omgevingen zoals in mobiele machines. 
De posiwire WST-serie sensor meet een 
lineaire positie tot 20.000 mm en incli-
natie tussen ±180° over één as. De sensor 
is verkrijgbaar met een digitale uitgang 
CANopen en voor veiligheidstoepassin-
gen met redundant CANopen. De linea-
riteit van de sensoren bedraagt maximaal 
±0,05% van het meetbereik voor lineaire 


