


ТЕХНОЛОГИЯ
ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕВЪЗХОДСТВА

Какво е 5G?

Това е нов вид технология за

мобилни мрежи. Тя може да предава

информация много по-бързо в

сравнение с 4G – технология, която

много от нас използват, за да получат

достъп до Интернет. За да работи 5G,

са използвани множество нови

технологии, но стандартите за 5G

протокола (правилата за пренос на

данните) все още са в процес на

доразвиване и не са достигнали

завършения си вид.



5G използва високочестотни ленти – от 3,5 GHz до 26 GHz и повече,

които имат много висок капацитет, но по-къса дължина на вълните. Това

означава, че техният диапазон на разпространение е по-малък (покриват по-

малка площ). Тоест 5G предлага по-високи скорости и ниска латентност, но

по-малко географско покритие на една базова станция. Това ще доведе и до

по-голям брой „малки клетки“ (small cells), с по-малка мощност, които ще

бъдат инсталирани в зоните с 5G. Тези клетки покриват по-малки площи в

сравнение с макро станциите.





5G И МОБИЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ

ПОЛЗИ И ПРЕДИМСТВА

o ПО-СКОРОСТНО СВАЛЯНЕ И КАЧВАНЕ НА ФАЙЛОВЕ

o БЕЗПРОБЛЕМНО ЗАРЕЖДАНЕ НА ПОТОКА ОТ ТЪРСЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ

o ПО-ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ГЛАСОВИ И ВИДЕО РАЗГОВОРИ

o ПО-НАДЕЖДНА МОБИЛНА ВРЪЗКА

o ПО-ШИРОК ДОСТЪП НА УСТРОЙСТВА ОТ „ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА“

5G мрежите ще дадат нов импулс на развитието на бизнеса, гейминга, 

стрийминга на видеото и още много други. 5G мрежите ще помогнат и за 

по-бързото развитие на услуги свързани с „Интернет на нещата“ (IoT), 

тъй като те ще осигурят нужната инфраструктура за пренос на големи 

обеми от данни – за един по-умен и по-свързан свят.





Ще ни бъдат ли необходими нови телефони?

Да. Но когато 4G беше представен на пазара

през 2009 и 2010 г., съвместими телефони

се появиха още преди технологията да е внедрена изцяло. Това предизвика

чувство на неудовлетвореност у някои потребители.Този път производителите

на телефони не искат да направят същата грешка и новите устройства

започват да се появяват чак след като технологията е готова и приложима за

масова употреба през настоящата година. Концепцията е тези мобилни

телефони да имат възможност да превключват между 4 и 5G за по-сигурна

услуга.

Най-често задавани въпроси са:



5G не е свързан само с мобилните телефони

5G ще има въздействие върху всяко едно свързано с Интернет

устройство, а не само върху смартфоните. Технологията ще е от

жизненоважно значение за автономните автомобили, които трябва да

комуникират от целия свят без никакво забавяне.

Потребителската електроника като различни преносими устройства,

виртуална реалност, настолни компютри, умни устройства също ще се

подобри драстично благодарение на 5G.

Дори всекидневни дейности като влизане в

социалните мрежи и видео обаждане ще се

променят значително.



5G ще е предимно градска услуга

за гъсто населени райони или

такива с висока концентрация на

трафик и хора. Тя ще работи с

много капацитет, но с много по-

малко по площ покритие.

Ще работи ли 5G на местата, където досега имаше проблеми с 

покритието?



Пореден експеримент върху  човечеството или даже 

5G Апокалипсис – така любителите на конспиративните 

теории виждат мобилните технологии от пето 

поколение. Притесненията, че ще ни облъчват с 

радиация, не стихват, въпреки уверенията на 

експертите от американската Федерална комисия по 

телекомуникации.

В социалните мрежи успешно се тиражират различни версии за вредата 

от новите технологии. Появява се и псевдонаучна теория, според която 

микровълните, излъчвани от базовите станции на телекомите, ще изменят 

нашето ДНК и ще доведат до редица опасни болести. 

Според учените обаче няма от какво да се притесняваме.

През 2018 е създадена глобалната група „Стоп 5G“, която скоростно набира 

последователи, включително и в България. Основен двигател на всички тези 

негативни слухове е естествено „Фейсбук“.



Съществуват градски легенди, като например, че с мобилните телефони 

можете да:

1. Сварите яйце???

2. Да изпържите пуканки???

3. Да накарате мравки да обикалят в кръг???



Почти всяко ново поколение от технологията е 

подлагана на подобни градски легенди и други теории. 

Въпреки, че всички тези митове са развенчани от учените, 

някои от тях все още продължават да циркулират из 

интернет пространството. В същото време се създават и 

нови.

Петото поколение мобилни мрежи (5G) не прави 

изключение от тази традиция. 



5G мрежите и опасността за здравето на хората

5G е нова технология, която тепърва започва да се въвежда в света

и в България. След дискусии и проучвания на Комисията по околна

среда, обществено здраве и безопасност на храните, Европейският

парламент обяви, че няма научни доказателства, че 5G мрежите са

опасни за човешкото здраве.

Според Световната здравна организация (СЗО) радиочестотите

започват да стават опасни за човешкото здраве над 100 GHz, което е

значително по-високо (почти тридесет пъти) от честотите, които

компанията А1 ще ползва (3,5 GHz).

5G излъчванията не се различават като тип от използваните и в 

момента технологии 2G, 3G, 4G или домашния ви Wi-Fi.



Честотният диапазон, който е отпуснат от Комисията за радио 

честотите за тестове на нашата 5G мрежа се намира между двата 

свободни честотни обхвата използвани за Wi-Fi – 2,4GHz и 5GHz.

Както в България, така и по света има приети максимално допустими 

норми за радио излъчванията в населени места. Приетите норми в 

нашата страна са значително по-строги от нормите в страни 

от Западна Европа. 



Разбира се, както всяка нова технология и тази си има своите 

недостатъци. Някои организации за защита на правата на човека 

изказват притеснения, че 5G ще позволи на органите на реда и закона да 

следят движението на заподозрени и по този начин ще им се нарушат 

правата. 



Психологични аспекти

Мрежата е начин на живот. Скоростта на 

нейното развитие до голяма степен формира 

нашия характер, нагласите и навиците ни, определя 

начина, по който общуваме. Новата информационна среда 

задоволява потребността от общуване чрез нови комуникационни 

средства и умения, но не изменя принципите в основата на тази 

потребност, а именно – необходимостта от споделяне, от приемане и 

съпричастност. Знанията и уменията са важни, но не са достатъчни за 

избягване на рискови поведения, каквито могат да бъдат: 

пристрастяването към интернет, виртуалното преследване и 

кибертормозът, кражбата на идентичност, социалната самоизолация, 

вербалната агресия.



АНКЕТА

Какво знаете за 5G  мрежата?

• 5G  мрежата е нещо ново, което ще подобри начина ни на живот?

• 5G  мрежата ще ни разболее (пристрасти).

Ще
подобри
начина
ни на
живот
36%

Ще ни
разболее

64%

Ще подобри начина ни на живот



Според вас 5G  мрежата има повече добри или повече лоши страни?

• Повече добри

• Повече лоши

• Поравно

Повече
добри
57%

Повече
лоши
36%

По равно
7%

Повече добри Повече лоши По равно



Изпитвате ли страх от евнтуалните отрицателни странични ефекти на 5G  
мрежата?

Да
Не

Да
50%

Не
50%

Да Не



Вълнувате ли се от очакваното изграждане на 5G  мрежата в
България?

Да
Не

Да
57%

Не
43%

Да Не



Посочете 2 положителни и 2 отрицателни качества на 5G  мрежата. 

Ето и някои от посочените:

Положителни:

Многооо по-бърз интернет!

Да мога да правя три де видеоклипове!

По-хубав интернет!

Хубав интернет, добра скорост!

Всичко е точно. Не се сещам за нещо лошо.

Ще подобри начина по който работим, и ще е нещо ново,

а ние се нуждаем от нови неща.

Висока скорост на интернет и по-добро покритие.



Отрицателни:

Облъчване и болести😡
Реклами навсякъде!

Да серазболеем както умствено, така и

физически...

Неприятности!

Няма положителни! Ще ни облъчи още повече и

няма да има разлика.

Няма положителни качества.

По-силно облъчване и по-високо пристрастяване

към интернет услугите.



Неутрални и скептични

Не смятам, че в България ще бъде добре развита

5G мрежата.

Не знам, ще разберем.

Не съм запознат.

И нещо наистина оригинално и многозначно за 

тълкуване:

Ще има влияние върху мозъка?!




