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Duizend keer energie-efficiënter 
internet tegen 2020 

Het internationale consortium Green Touch wil onze internetinfrastructuur dui

zend keer energie-efficiënter maken om de ecologische 'footprint' van internet 

niet te laten ontsporen. De grote slokoppen zijn vooral draadloze netwerken. 

Koen Vervloesem 

Vandaag de dag is onze internetinfra
structuur wereldwijd naar schatting al 
goed voor tien procent van het opge

wekte vermogen en is de CO2-uitstoot equi-
valent met die van ons wereldwijde wagen
park. Ondertussen willen politici in de hele 
wereld dat iedereen toegang heeft tot breed
bandinternet en die ontwikkeling kunnen we 
niet meer ombuigen. Het totale internetver
keer op onze planeet verdubbelt zowat elke 
twee jaar. Als we deze exponentiële groei 
doortrekken, betekent dit een factor dertig 
over tien jaar en zelfs een factor duizend 
over twintig jaar. Zonder technologische ver
beteringen groeit het totale elektriciteitsver
bruik dan evenredig mee. 

Als we verder doen zoals nu, volstaan de 
huidige elektriciteitscentrales in de hele we
reld niet meer om aan de energiebehoefte 
van internet te voldoen en zal de vervuiling 
ruimschoots die van ons huidige wagenpark 
overschrijden. Met dit horrorscenario open
de Rudy Lauwereins van Imec een semina

infrastructuur opnieuw worden geëvalueerd 
en hebben we fundamenteel nieuwe techno
logie nodig op allerlei vlakken. Vandaar zit
ten er in Green Touch niet alleen telecom-
operatoren, maar ook leveranciers van 
telecomapparatuur, halfgeleiderproducenten 
en onderzoeksorganisaties, onderverdeeld in 
werkgroepen die zich elk 
buigen over een deelpro
bleem. Tot de leden be-
horen vier Belgische or
ganisaties (de Katholieke 
Universiteit Leuven, Bell 
Labs Antwerpen, het IBBT 
en Imec) en één Neder
landse (TNO) . 'Enkel met 
zo'n breed consortium 
kun je out-of-the-box den
ken en de energie-efficiën
tie van elke component in 
de internetinfrastructuur 
aanpakken', aldus Peeters. 

rie van Leuveninc over het reduceren van 1 Laaghangend fruit 
de ecologische 'footprint' van internet. De De grote slokop in het 
bijeenkomst stond in het teken van het con- energieverbruik zijn vol-
sortium Green Touch, het vorig jaar gestarte gens Peeters de draadloze 
initiatief van de Bell Labs-onderzoeksafde- netwerken, en hierin zijn 
ling van Alcatel-Lucent met het ambitieuze de basisstations goed voor 
doel om internettechnologie duizend keer tachtig procent van het energieverbruik. 'De 
energie-efficiënter te maken. antenne van een basisstation zendt over een 

'In het verleden hielp de wet van Moore hoek van 120 graden uit om een heel gebied 
ons met een exponentiële afname van het te dekken, en dat in het slechtste geval om 
energieverbruik, maar in de laatste tien jaar maar één gebruiker in de buurt toegang te 
is dit afgevlakt tot een lineaire afname', legt geven, die slechts een klein deel van de net-
Lauwereins uit. En dat is niet het enige: werkcapaciteit nodig heeft.' In februari de-
Michael Peeters van Bell Labs Antwerpen monstreerde Green Touch een eerste proof-
somde nog een aantal technologieën op of-coneept van een antenne rij waarvan elke 
waarvan de energie-efficiëntie in de laatste antenne zijn straling gefocust naar één ge-
jaren trager evolueerde. 'De capaciteit van bruiker stuurt. Een verdere uitwerking zou 
single-raek IP-routers verdubbelde vroeger de energie-efficiëntie in hetzelfde scenario 
elke achttien maanden, maar dat is nu ver- met een factor honderd kunnen verhogen. 
zadigd door de grenzen van de thermische Liesbet Van der Perre werkt in het Green 
dichtheid. En ook de capaciteit van glasve- Radio-project van Imec eveneens aan de 
zeltransmissies is verzadigd.' energie-efficiëntie van gsm-basisstations. Zij 

Die factor duizend die we nodig heb- benadrukte op het Leuveninc-seminarie dat 
ben, behalen we daardoor niet meer met zij vooral heil ziet in het gebruik van femto-
incrementele optimalisaties van de huidige cellen: 'Het vermogenverbruik is in de prak-
technieken, en dus moet de hele internet- tijk evenredig met de derde macht van de af-

stand van de gsm tot het basisstation, en in 
grote cellen wordt meer dan zestig procent 
van de energie louter gebruikt voor de ver
sterking van het radiosignaal. Een hiërarchi
sche celstructuur met naast de grote éellen 
ook femtocellen op de juiste plaatsen kan de 
energie-efficiëntie én de snelheid drastisch 
verbeteren.' Om optimaal gebruik te maken 
van nu eens lange- en dan weer korteaf
standscommunicatie moeten de mobieltjes 
dan wel flexibel kunnen overschakelen, iets 
waar Imec aan werkt met zijn onderzoek 
naar cognitieve herconfigureerbare radio's. 

Verder kan het energieverbruik van een 
basisstation volgens Van der Perre nog met 

een factor tien worden verminderd door een 
slaapmodus te introduceren, net zoals we al 
kennen van bij gsm's. 'In mobieltjes zijn die 
slaap modi geïntroduceerd omdat we lang op 
een batterijlading willen kunnen meegaan. 
In basisstations was die stimulans er nooit 
zo omdat daar het probleem van batterij
levensduur niet speelt. De nadruk lag daar 
altijd meer op performance dan op energie
efficiëntie. Hier vinden we dus nog heel wat 
laaghangend fruit .' 

Als elke deelnemer van Green Touch zijn 
steentje op deze manier bijdraagt, behaalt 
het consortium volgens Peeters tegen 2015 
zijn doelstelling in laboratoriumomstan
digheden en tegen 2020 in de vorm van 
commercieel beschikbare apparatuur. Later 
dit jaar wordt een referentiearchitectuur 
vastgelegd en beslissen de leden over een 
onderzoeksroadmap . • 
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