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Dlaczego potrzebujemy 5G

140lat
Tyle czasu mają pierwsze 
systemy 
telekomunikacyjne

95%
Populacja na świecie w 
zasięgu systemów 
telekomunikacyjnych
(3GPP)

18
Miliardów urządzeń 
podłączonych w 2017

8X
Przewidywany światowy 
wzrost ruchu w sieciach w 
latach 2017 - 2023
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5G rozpoczynamy internetem szerokopasmowym, w 
dalszej kolejności rozwiązania MTC

Critical Machine Type 
Communication

Enhanced Mobile 
Broadband

Massive Machine 
Type Communication

Fixed Wireless 
AccessFirst use 

case 



2017-06-02  |  Page 4

Techniczne oczekiwania 
w stosunku do 5G

Szykość
transmisji w 
piku

1 - 20 Gbps

Szybkość 
transmisji dla 
użytkownika

10 -100 Mbps

Efektywność 
widmowa

×1 - ×3

Mobilność –
szybkość 
terminala

350 - 500 

km/h

Opóźnienia 1 - 10 ms

Gęstość 
połączeń

10k - 1m 

devices / km2

Efektywność 
energetyczna 
sieci

×1 - ×100

Pojemność 
systemu

0.1 - 10 

Mbps / m2

Dostępność
99.999%

(of time)

Czas życia 
baterii

10 years*

Niezawodność
99.999%

(of packets)

Dokładność 

lokalizacji
10m - <1m 

Bezpieczeństwo

VERY

HIGH

*For low power IoT devices     Source: ITU-R, NGMN, 3GPP
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Nowe możliwości dzięki elastyczności 
rozwiązań ERS

Nowe produkty przystosowane do współpracy 
pomiędzy sieciami 4G i 5G
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Jedna sieć – wiele usług

@

Wspólna platforma sieciowa z 

z dynamicznym kreowaniem „plastrów” sieci (Network Slices)

czasowo dedykowanych dla poszczególnych usług i aplikacji 

10-100X
Szybkości transmisji danych

5X
Niższe opóźnienia

10-100X
Podłączonych urządzeń

10X
Dłuższe życie baterii

1000X
Wolumen danych5G
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NR (Nowe Radio) – Kluczowe sładowe
technologii 5G

Integracja sieci 
dostępowej i 
transportowej

Bezpośrednia 
transmisja 

urządzenie-
urządzenieFormowanie 

wiązek 
antenowych

Ultra-lean design – minimalistyczne 
projektowanieWykorzystanie wyższych 

częstotliwości

Małe komórki, 
transmisja 

wielokomórkowa

Wyższe 
częstotliwości, 
Efektywność 

widmowa

Minimalizacja ruchu sygnalizacyjnego w sieci

1 GHz 3 GHz 10 GHz 30 GHz 100 GHz

LTE

NR

© Telefonaktiebolaget LM Ericsson | January 2017
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Sieć rdzeniowa dla 5G

@

VNF VNF

Zarządzania i orkiestracja

Wirtualizacja SDN – sieć 

programowalna
Rozproszona 

chmura

Plastrowanie 

sieci

Dynamiczna 

zmiana 

konfiguracji

Automatyzacja

funkcji

Segmentacja 

sieci dla 

poszczególnych 

usług i aplikacji

Minimalizacja 

opóźnień
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Konieczność zwiększenia gęstości 
stacji bazowych – Fixed-Wireless 
Access @ 3,5 GHz

4k
24p

HEVC

15 Mbps

Stacja bazowa co 250m dla zapewnienia 

serwisu szerkopasmowego dostępu w paśmie 

3,5 GHz

Rozwiązania:

• Nowe komórki makro 

• Nowe komórki mikro (zero sites)
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—Inteligentna sygnalizacja miejska – tysiące czujników

—Uczenie się sytuacji na drodze i zapobieganie zatorom na drodze

—Analiza i usługi parkingowe wraz z nawigacją

—Automatyczne strefy poboru opłat za kurs

—Spersonalizowana reklama

—Oszczędność energi, dystrybucja dostosowana do aktulanych warunków

—Jedna sieć dla wszystkich służb, szybka wymiana informacji

—Drony - automatyzacja dostaw, transport krwi

—Bezkolizyjne skrzyżowania 
—połączenie z eCall?

—analiza położenia pojazdu

—informacja prosto do użytkowników o kursie kolizyjnym

https://www.youtube.com/watch?v=z5pvLx7TMR0

Inteligentne miasto


