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Pričakovanja so velika

5G PPP

• Komunikacijska infrastruktura, ki bo prinesla nove rešitve, arhitekture, tehnologije 

in standarde za popolno povezanost ljudi in naprav.

• Boljša spektralna in energijska učinkovitost.

• Panoga, strateškega pomena za EU.

KPI-ji

• (10 – 100)x višje uporabniške hitrosti.

• 10x nižja poraba energije.

• Zakasnitev „end-to-end“ < 1 ms.

• (10 – 100)x več povezanih naprav.

• 1000x višje hitrosti na področje, pokrito z radijskim signalom.



Digitalizacija, 4. industrijska revolucija …

5G je pogosto predstavljen kot temelj popolne digitalizacije

• V preteklosti je bil glavni cilj povezovanje ljudi. 

• V 5G je poleg povezovanja ljudi cilj tudi povezovanje naprav

• Prepletanje komunikacijskih in IT tehnologij.

Vir: Forbes
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Avtomatizacija. Povezovanje.



5G naslavlja vsa področja

• xMBB: extreme mobile broadband

• uMTC: ultra-reliable low latency machine type communications

• mMTC: massive machine type communications

xMBB

uMTCmMTC

širokopasovni mobilni dostop

kritične komunikacije

IoT



Podpora širokemu naboru storitev

Vir: 5G PPP

Vsaka storitev oz. segment storitev ima svoje zahteve

• Diferenciacija storitev je ena glavnih pridobitev 5G.



Arhitektura

Dostop (radio)

• Multiple RAT.

• 5G NewRadio („non-standalone 5G“).

• Virtualizacija RAN omrežja.

Jedro

• Virtualizacija, distribucija, novi funkcijski elementi (SDN, NFV, orkestracija). 

• „Network slicing“ kot osnova za diferenciacijo storitev.

• Zagotavljanje kibernetske varnosti, zanesljivosti in razpoložljivosti.

Storitvene platforme

• Povezovanje vertikal. 

• Izzivi standardizacije.



UE

Cloud – edge – fog

UE
UE
UE

Fog Nodes Edge Nodes Central Cloud

orkestracija, upravljanje



Časovnica – kje smo?



Razvoj 5G v Telekomu Slovenije



Razvojni in raziskovalni projekti

EU sofinancirani projekti (FP-7, H2020)

• eBadge

• Sunseed

• I_HeERO (eCall)

• NEXES

• Charisma

• iCirrus

Slovenski projekti

• EkoSmart, SRIP-PMiS

Namen sodelovanja v projektih

• Pridobivanje izkušenj predvsem v mednarodnem okolju.

• Novi stiki.

• Potencialni vpliv na standardizacijo in zakonodajo.



iCirrus – razvoj radijskega omrežja 5G

Centralizacija in virtualizacija RAN komponent

• Agregacija prometa uporabnikov.

• Dinamična razporeditev procesnih kapacitet.

Podporno procesiranje v oblaku – virtualizacija terminalov

• Razbremenitev RAN omrežja.

• Zmanjšanje zakasnitev.

• Izboljšana uporabniška izkušnja.

Neposredna komunikacija med uporabniškimi terminali

• Za koordinacijo komunikacije skrbi omrežje.

• Razbremenitev RAN omrežja.

• Za neposredno komunikacijo se uporabi npr. WiFi.



Charisma – razvoj radijskega omrežja 5G

Razvoj arhitekture 5G jedra v heterogenem omrežju

• Različne radijske dostopovne tehnologije.

• Ethernet hrbtenične povezave. 

Cilji

• Nizka zakasnitev.

• Varnost in virtualizacija.

• Odprti dostop.

• Upravljanje in orkestracija.



Charisma – arhitektura

Arhitektura jedra

• „Sebi podobni pristop“ aktivnih 

sredinskih omrežnih elementov.

• Agregacijski nivoji – CAL.

• Inteligentna enota za upravljanje –

IMU. 

Upravljanje in orkestracija

• Virtualizirane omrežne fukcije – NFV.

• Upravljanje in orkestracija – MANO.

• Rezinjenje (slicing).



IoT

Glavni izziv je izbira primerne platforme

• Pomanjkljivost je povezljivost med vertikalami.

• Standardizacija

• Open M2M.

• OPC-UA (industrija).

• Preko 300 različnih platform za področje industrije.

Vir: Bosch Rexroth AG



IoT

IoT za področje „smart grid“

• eBadge.

• Sunseed.

Ekosmart

• Razvoj platforme in postopkov za 

telemedicinsko obravnavo 

kroničnih bolnikov.

Vir: National Instruments



PoC omrežnih tehnologij za IoT

• LoRa.

• NB-IoT.

• LTE-M

• Lastnosti primerljive z zahtevami za 5G mMTC.

SigFox LoRA LTE NB-IoT LTE Cat. M1 EC-GSM-IoT

pasovna širina 100 Hz 125 kHz 180 kHz 1.08 MHz 600 kHz

hitrost prenosa 100 bps < 50 kbps 250 kbps 1 Mbps 474 kbps

zakasnitev (1 – 30) s (1 – 10) s (1.6 – 10) s (10 – 15) ms (0.7 – 2) s

dvosmerni prenos ne odvisen od tipa 

naprave

half-duplex full-duplex half-duplex

mobilnost ne da v idle mode da v idle mode

varnost 128 bit 128 bit 256 bit (3GPP) 256 bit (3GPP) 256 bit (3GPP)



PPDR – Public Protection and Disaster Relief

V skladu s strategijo „5G for Europe Action Plan“

• Izboljšanje komunikacij za službe javne varnosti s 

pomočjo infrastrukture 5G.

• Službe javne varnosti so lahko med prvimi uporabniki in 

promotorji 5G.

Glavni cilj je izboljšanje splošne varnosti in zaščite ter 

s tem izboljšanje kakovosti življenjskega okolja.

V 5G omrežju to lahko zagotovimo z boljšimi pogoji 

za komunikacijo med posredovalci

• Učinkovitost služb javne varnosti ima neposreden vpliv na 

število rešenih življenj in državni BDP.



PPDR – kako?

Današnje težave služb javne varnosti

• Nekompatibilnost omrežij (TETRA, ZARE).

• Zgolj glasovna komunikacija.

• Pomanjkanje naprednih storitev.

Koncept in rešitve 5G PPDR

• Zanesljivo enotno omrežje na 5G infrastrukturi

• Uporaba namenske rezine s podporo ustreznih parametrov.

• Brez podvajanja infrastrukture – nižji stroški.

• Napredne storitve (video nadzor, krmiljenje dronov, analitika 

…).

• Napredni centri za operativno podporo.

• IoT za službe javne varnosti.



Scenariji za PPDR

19

Traffic Control & Incidents5

First Responders Support42

Rich Content Emergency Calls3

Securing Mass Events1

Situational awareness

Incident & emergency management

Decision support

Tactical plans

Video monitoring & analytics

Integrated Communications

Resource management

Safe City Operations Center

Next Generation

Operational Centres

Border Surveillance & Control



PPDR – kaj smo že dosegli?

Izkušnje iz sorodnih EU projektov

• Nexes.

• I_HeERO (eCall).

Oblikovanje slovenske iniciative za 5G PPDR

• Na pobudo MJU-DID in AKOS.

• Domači in tuji partnerji

• Izvajalci oz. ponudniki opreme in storitev.

• Javni partnerji (služne javne varnosti).

Implementacija v testnem okolju 4G/LTE

• Demonstracija prioritizacije in dinamičnih pravic (preemption).



Zaključek

5G je dejstvo

• Postopen razvoj oz. nadgradnja iz 4G proti 5G.

• Standardi še niso dokončno definirani.

Fleksibilna arhitektura

• Bistvo ni več strojna (HW), temveč programska oprema (SW).

• Virtualizacija, SDN, NFV, orkestracija
• Selitev funkcionalnosti glede na potrebe -> cloud – edge – fog.

• Možnost posameznih jeder za podporo vertikal („no size fits all“)
• Priložnost tudi za manjše oz. nišne ponudnike opreme.

Sledimo trendom in razvoju tehnologije

• Sodelovanje v mednarodnih in domačih raziskovalnih in razvojnih projektih.

• Obsežna testiranja v internem BrihtaLabu.
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