
IoT kennen we nu wel, 
maar welke technologie 

gebruiken we waar!
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Hype of niet … 

Een hype of niet, IoT zal een steeds grotere rol in ons leven gaan spelen. Naast applicaties voor de 
consument, zien we in de industrie enorm veel potentieel. 

Maar welke technologie gebruiken we bij welk vraagstuk en hoe beantwoorden we vragen als ‘wat 
is economisch gezien de beste oplossing’ en ‘hoe zit het dan qua energieverbruik en fysieke 
afmeting’. 

Wij hopen u tijdens deze track handvatten te geven om een goede afweging te kunnen maken wat 
bij uw toepassing het beste past.



Waar staan we vandaag… 
de IoT hype ?

IoT connections world wide 
(in billions)



LPWAN – wat is dat eigenlijk ?
LPWAN: Low Power Wide Area Network

Een algemene term voor technologieën die worden gebruikt voor draadloze 
sensornetwerken.

 Lange levensduur van de batterij

 Datacommunicatie met lage doorvoer

 Verbindingen met groot bereik (wide area network) 

 Goedkope communicatieproducten welke gebruikt worden 
binnen netwerkinfrastructuur dat goedkoop en schaalbaar is



Uitdagingen bij het verbinden van de 
“dingen aan het internet”

Uitdagingen bij de IoT device / sensor 

 Laag stroomverbruik

 Data converteren / filtering in de sensor
of in de Cloud (edge computing)

 Beveiliging in de communicatie link

 Schaalbaarheid 

 Verbinding met de cloud 

 Eenvoudigheid van installatie



Eerste keuzes

 De Basis
 Hoeveel data moet er worden verstuurd ?
 Hoe vaak moet er iets verstuurd worden ?
 Hoe veilig moet het ?
 Is een bevestiging van de berichten van belang ?
 Hoeveel sensors zijn er in het veld ?

 Eigen netwerk (private network) of gebaseerd op een bestaande (betaalde) infrastructuur ?

 Waar zijn mijn apparaten geïnstalleerd
- lokaal
- wereldwijd
- vaste locatie, of verplaatsend  



Business case – van belang

Business case is het belangrijkste!

 Kosten / ROI
 Onderhoud
 Levensduur
 Afmeting
 Schaalbaarheid
 Back office mogelijkheden

‘Elk nadeel heb zijn voordeel’



Draadloze communicatie



Afstand en overdrachtssnelheid



“The next Gen”



De volgende stap - 5G

• Vele malen sneller dan LTE (4G)

• Compatible met LTE

• Lage latency

• Binnen en buiten bereik

• Connectie met producten met hoge snelheden
(tot 500km/uur)

• LPWAN zal ook binnen 5G komen

• Modules zijn beschikbaar in 4e kwartaal ‘19

• Het zal hier gaan om NSA-5G



Wat is LTE Cat-M & NB-IoT

 GSMA-standaard, wereldwijde acceptatie 

 Gegevens overdracht is betrouwbaar 

 LTE-M en NB-IOT bieden beide + 20dB-versterking in vergelijking met andere LTE 

 Gebruikte band met licentie, geen externe invloeden 

 Verschil met de normale LTE is de nieuw geïntroduceerde energiebesparingsmodus, 
eDRXmodes en vereenvoudigde communicatiestack.

 De opvolger van GPRS, lange beschikbaarheid.





LTE-functies met Cat M1 / NB1

Energiebesparende modus (PSM) 
• Mogelijkheid om het stationair / stand-by vermogen te 

verminderen door gedurende langere tijd te slapen 
• Tijdens deze periode is het apparaat NIET bereikbaar 
• Device-aanvraag duur van PSM-periode tot 413 dagen in 

slaapmodus 

Extended Discontinuous Reception (eDRX) 
• Soortgelijk aan PSM, maar laat inkomend verkeer toe, d.w.z. het 

apparaat is bereikbaar! 
• Apparaat vraagt de duur van de DRX-periode van seconden naar 

44 minuten in rustmodus 

Uitgebreide dekkingmodus
• Verbeterde mobiele randprestaties door het verbeteren van het 

RF-linkbudget 
• Smaller BW, coderingsschema's en her-transmissies 



LTE Cat-M1

• Extreem snel opstarten en registreren op netwerk vergeleken met 2G 

• Goed voor wereldwijde inzet

• PSM & eDRXpart van het kernnetwerk en verschillende instellingen per provider en 
regio

• TCP / IP-verbinding mogelijk, geen verschil in infrastructuur met normale LTE-
verbinding 

• Prijsstructuur van abonnement verschilt niet van normaal mobiel abonnement 

• Lage latentie op het netwerk 



NB-IoT (LTE-NB)

• Datasnelheid up to 250kbps

• Geen TCP / IP-verbinding ondersteund (bericht gebaseerd) 

• PSM & eDRXpart van het kernnetwerk en verschillende instellingen per provider en regio 

• Redelijk hoge latency op het netwerk  (1.6~10sec)



Lora

• Landelijke dekking in NL en ideaal als private network

• Laag stroom verbruik

• Lage communicatie snelheid (0.3 tot 50kpcs)
package size up to 100bytes met een communicatie slot van 1%

• Verschillende modules op 868MHz en 915MHz.
2.4GHz komt er aan en is wereld dekkend



Meten is weten



De metingen naast elkaar

LoRa – 9,26 sec – 548mW

LTE NB-IoT – 7,37 sec – 1349,67mW

LTE Cat-M1 – 10,2 sec – 1695,58mW

LTE Cat 1 – 5,8 sec – 2447,66mW



Het alternatief voor LPWAN

• Gebruik korte afstand communicatie (incl. een gateway naar de cloud)
• WiFi - > 2.4GHz / 5GHz 

• Afstanden tot ~500meter
• Communicatie snelheden:

• 4.8Gbps (802.11ax)
• 1.3Gbps (802.11ac)
• 54Mbps (802.11g)

• Voordeel:  prive netwerk, laag stroomverbruik
• Nadeel: gateway gebruik voor connectie cloud

• Bluetooth LE  -> 2.4GHz
• Afstanden tot ~100m
• Communicatie snelheden:

• Tot 3Mbps
• Voordeel: nog stroom zuiniger dan WiFi, makkelijk te koppelen met huidige telefoons/apps
• Nadelen: minder makkelijk voor het creeren van network met groot aantal nodes



LTE het betere alternatief voor WiFi
Private LTE vormt het betere alternatief voor WiFi. Voor een LTE netwerk zijn minder access points 
nodig dan een WiFi netwerk. De frequentieband van private LTE is aanzienlijk minder druk is dan die 
van WiFi. Uiteraard werkt alle apparatuur en machines die met het internet verbonden moeten worden 
ook over LTE.

Waarom geen WiFi?
•Drukke frequentieband
•Hoge investering in infrastructuur
•Minder bereik dan LTE
•Gevoelig voor reflectie

Waarom wel private LTE?
•Onafhankelijk van provider
•Volledige controle over uw eigen netwerk
•Data blijft veilig binnen uw eigen domein
•minder drukke Frequentieband
•Uitstekend indoor & outdoor bereik
•Lagere investering in infrastructuur dan WiFi

Private LTE netwerk



Op onze stand kunt u meer informatie krijgen en vinden over de meting die we kunnen doen met de 
demonstrator. Maar ook tools kunt zien voor het optimaliseren van Antenne designs.
Verder kunt u er producten zien van o.a. Quectel, Trinamic, Yeboo, Apex en easyRF.

hal 7, stand B040

Wij nodigen u van harte uit om onder het genot van een kopje koffie verder van gedachten te wisselen. 


