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Актуальністю впровадження 5G технології обумовлено масовим збільшенням 

кількості пристроїв призначених для автоматичної взаємодії між технічними засобами 
та системами (M2M), велике різноманіття застосувань (сервісів), потужним зростан-
ням трафіка. 

Ці фактори можна доповнити тим, що сьогодні існує сукупність застосувань, 
для нормального функціонування яких треба забезпечити малі часові затримки в ме-
режі (дистанційні вимірювання, забезпечення безпеки дорожнього руху, управління 
виробничими процесами тощо), високий рівень надійності мережі (управління крити-
чною інфраструктурою – мережі передавання електроенергії, технологічний контроль 
та забезпечення таких життєво важливих соціальних функцій, як транспорт, телеме-
дицина, управління «розумним» містом і будинком). Крім того, треба забезпечити 
можливість швидкого передавання різних за структурою та форматом обсягів даних 
(великих обсягів –для систем віддаленому відеоспостереження, малих обсягів –для 
систем стеження за рухом вантажів тощо)[1]. 

Але на шляху запуску мереж нового покоління виникають певні труднощі. На-
самперед, можливі проблеми з радіопокриттям, які були характерні і під час переходу 
до 4G. Ускладнює завдання той факт, що кожна 5G-щогла забезпечує покриття мен-
шої площі, ніж щогла 4G, тому ймовірність того, що пристрій виявиться поза зоною 
покриття, підвищується. 

Проблеми систем безпроводового зв’язку 5G визначаються складністю 
створюваних сценаріїв щодо обслуговування користувачів, для яких технологія 5G 
має надавати багато послуг високої якості. На відміну від однозадачних безпрово-
дових систем, технологія 5G має забезпечити управління постійно збільшуваною 
кількістю різнорідних мережних пристроїв, які можуть зв'язуватися один з одним, з 



 
 

людиною або роботом, що дозволить забезпечувати динамічні, призначені для ко-
ристувача запити високого рівня [2]. 

Концепція 5G – це набагато більше, ніж просто мережні технології. 5G слід 
розглядати як загальне середовище безпроводового доступу і спілкування людей і 
пристроїв, під час якого може бути реалізовано різноманітний набір сценаріїв. Мере-
жне середовище 5G призначено для обслуговування не тільки людини, але й для 
обслуговування зв’язку між технічними засобами «Інтернету речей» (IoT – the Internet 
of Things). Тобто формується «Мережне суспільство» (the Networked Society) з ма-
шиноорієнтованими комунікаціями (D2D –device-to-device ). 

5G не буде єдиною технологією, а, швидше за все (особливо на початковому 
етапі) буде комбінацією з різних радіотехнологій, серед яких, насамперед, розвинуті 
версії HSPA і LTE, а також нові технології радіодоступу. За деякими оцінками, навіть 
GSM буде відігравати певну роль для забезпечення низькошвидкісного передавання 
коротких пакетів між пристроями. 

Можливий термін впровадження 5G в світі планується приблизно на 2020 рік. 
Серед переваг 5G: величезна пропускна здатність з піковими показниками для кінце-
вого користувача до 30 Гбіт за секунду і понад 1 млн. одночасних підключень до од-
нієї базової станції, а також мінімальна затримка передавання сигналу [3]. 

Таким чином, розвиток мереж п’ятого покоління повинен радикально змінити 
майбутнє мобільного зв'язку. У той час як повсюдно зростає попит на широкосмуго-
вий доступ, що зумовлено бажанням користувачів дивитися HD-відео, зростає і ба-
жання людини дистанційно управляти технологічними процесами. Речі, що оточують 
нас, стають все більш пов’язаними між собою. 
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