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2G,3G,4G…Czy naprawdę 
potrzebujemy jeszcze 5G? 
O jakości sieci i jej 
funkcjonalnościach.

Jolanta Langowska-Żurakowska
Rozwój Operacyjny Techniki, Orange Polska

Warszawa, 15.04.2021



2

82% 
ankietowanych 
śpi ze swoim 
urządzeniem

Badanie zostało zrealizowane przez Mobiem Polska techniką CAWI, na ogólnopolskiej próbie 856 osób w wieku 
15-35 lat. Ankietowani odpowiadali na przełomie grudnia 2019 i stycznia 2020, 
https://www.telepolis.pl/wiadomosci/prawo-finanse-statystyki/smartfon-jak-dlugo-uzywa-polak-spi-z-telefonem

>50% 
ankietowanych 
ma smartfon w 
dłoni przez kilka 
godzin dziennie

~70%
respondentów jest 

gotowych wrócić po 
zapomniany smartfon, 
nawet jeżeli to skutkuje 

spóźnieniem 

~7%
jest w stanie obejść 
się bez smartfona 

mniej niż 1h 
dziennie

https://www.telepolis.pl/wiadomosci/prawo-finanse-statystyki/smartfon-jak-dlugo-uzywa-polak-spi-z-telefonem
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2G 3G 5G4G

Technologie radiowe używane w sieci mobilnej Orange
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GSM 9.4 kbps ▪ Głównie połączenia głosowe, SMS-y
▪ Na przełomie wieków dodano pakietową transmisję danych –> internet w telefonie, jednak bardzo 

wolny
▪ Miniaturyzacja telefonów mobilnych

GPRS 52 kbps

EDGE 384 kbps

1G
1992

2G
1997

3G
2005

5G
2020

4G
2013

Standard: Max prędkości: Najważniejsze informacje:

UMTS 2 Mbps
▪ Zarówno połączenia głosowe jak i szybka transmisji danych, czyli dobry internet w telefonie
▪ Połączenia wideo – nie zyskały popularności
▪ Wraz z tą technologią pojawiły się smartfony

HSDPA 21 Mbps

HSPA-DC 42 Mbps

NR
1.6 Gbps

20 Gbps

▪ Ultra szybka transmisja danych i niewielkie opóźnienia rzędu 1~4ms
▪ Rozwiązania przyszłości np. samosterujące samochody itd.

LTE 150 Mbps ▪ Zaprojektowane do bardzo szybkiego przesyłania danych pakietowych – niemalże jak internet 
stacjonarny

▪ Połączenia głosowe: 
➢ CSFB – przełączenie na czas rozmowy do 3G lub 2G
➢ VoLTE – trzeba mieć odpowiedni telefon

LTE-A 1 Gbps

NMT
▪ Tylko połączenia głosowe
▪ Popularyzacja telefonii komórkowej
▪ Duże zasięgi

Rozwój sieci mobilnej. Od 1G do 5G.



5

+14%
w 2020

+50%
w 2020

Ruch głosowy Ruch data (internet mobilny) 

Trochę statystyk
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Stawianie nowych stacji bazowych
wszędzie tam, gdzie to potrzebne i 
możliwe

Jak operatory dbają o sieć?
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▪ Stacja bazowa to część infrastruktury telekomunikacyjnej, 
która pozwala połączyć urządzenie klienta np. smartfon z 
siecią operatora, dzięki użyciu fal radiowych, które emitują i 
odbierają nasze urządzenia.

▪ Klienci OPL mogę korzystać w sumie z ok 12 tysięcy stacji  
- to o ponad 50% więcej niż wszystkie stacje paliw w 
Polsce

▪ Proces budowy stacji bazowej jest kosztowy i długi – w 
optymalnych warunkach trwa około 2 lata 

Stacje bazowe. To dzięki nim mamy zasięg.

Każdy chce mieć zasięg, 
nikt masztu obok siebie! 
Bez stacji bazowych nie 
będzie zasięgu
i możliwości korzystania w 
usług mobilnych.
Protesty blokują i często 
uniemożliwiają rozwój sieci 
mobilnej!
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Stawianie nowych stacji bazowych
wszędzie tam, gdzie to potrzebne i 
możliwe

Dokładanie nowych warstw 4G 
LTE na istniejących już stacjach 
bazowych

Refarming – zwiększanie 
pojemności 4G LTE

Jak operatory dbają o sieć?
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Refarming jest to proces polegający 
na przeznaczaniu części 
częstotliwości wykorzystywanych 
pierwotnie w 2G i 3G na potrzeby 4G. 

Dzięki temu zwiększana jest 
pojemność sieci 4G.

Korzyści odczuwalne dla klienta, to 
lepsza jakość internetu mobilnego 
np. brak „lagów” kiedy korzystamy z 
Netflixa.

Co to jest refarming?
Przed refarmingiem 

Po refarmingu
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Agregacja pasm 4G LTE (CA) jest to 
funkcjonalność, która pozwala 
smartfonowi korzystać z kilku 
częstotliwości jednocześnie, dzięki 
czemu umożliwia pobieranie danych 
znaczenie szybciej, nawet przy 
dużym obciążeniu sieci.

W sumie blisko 10 tys. stacji 
bazowych obsługuje agregację 
dwóch, trzech i czterech pasm.

Im wyższe agregacja, tym wyższe 
prędkości.

Agregacja – co to właściwie jest?

Jeśli chcesz sprawdzić, 
czy w swojej okolicy możesz 
korzystać z agregacji pasm 
w sieci Orange, skorzystaj 
z mapy zasięgu 
https://www.orange.pl/view/
mapazasiegu

https://www.orange.pl/view/mapazasiegu
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Stawianie nowych stacji bazowych
wszędzie tam, gdzie to potrzebne i 
możliwe

Dokładanie nowych warstw 4G 
LTE na istniejących już stacjach 
bazowych

Polityka sterowania ruchem, która 
pozwala reagować w czasie 
rzeczywistym na sytuację w sieci

Refarming – zwiększanie 
pojemności 4G LTE

Optymalizacja i parametryzacja 
na podstawie testów i realnego 
zapotrzebowania

Jak operatory dbają o sieć?

Implementacja sieci 5G
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5G jest niezbędne, aby mobilny internet nadal działał!

Już dziś streaming video to 
75% generowanego ruchu.

Coraz więcej urządzań łączy 
się z siecią mobile.

Bez 5G prędzej, czy później odczujemy, że zasoby internetu 
mobilnego są na wyczerpaniu. 

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

Mobile Data 2G/3G/4G

Zmiany w transmisji danych:

▪ Technologia 5G pozwoli nam dalej żyć i rozwijać świat, do 
którego już tak naprawdę przywykliśmy. 

▪ Rozwój 5G jest również gwarantem postępu. 

Mobilna transmisja danych rośnie w bardzo szybkim tempie: Loading…

5G – po co to robimy?
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Stacje bazowe:

1640

Zasięg:

~6 mln osób

Dynamic Spectrum Sharing (DSS)

Technologia, która pozwala na wdrożenie zarówno 4G LTE, jak i 5G na
tym samym paśmie częstotliwości.
Polega na dynamicznym przydzielaniu zasobów widma między te dwie
technologie, na podstawie zapotrzebowania użytkownika, co 1ms.

W Orange Polska DSS został uruchomiony na częstotliwości 2100MHz.

Dzięki DSS możliwe 
było uruchomienie 

#hello5G

Około 400 miejscowości, w tym 
największe miasta Polski, gdzie mieszka 
najwięcej klientów

Szczegółowe dane w mapie zasięgu: 

https://www.orange.pl/view/mapazasiegu

Prędkość 5G + 4G 
(agregacja):

▪ 370 Mbps (praktyka)

▪ 731 Mbps (teoria)

5G – gdzie właściwie jesteśmy?

https://www.orange.pl/view/mapazasiegu
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W przyszłości:

Nowe częstotliwości: Nowa architektura sieci core:

Najważniejsze funkcjonalności sieci 5G nadejdą wraz 

z uruchomieniem sieci core 5G (tzw. architektura 

Standalone – SA). Pozwoli to na wprowadzenie 

zupełnie nowych usług, realizowanych przez 5G 

samodzielnie.

Pasmo: Zasięg: Zastosowanie:Prędkość:

3.5 GHz

700 MHz

26 GHz

▪ Obszary miejskie
▪ Główna warstwa 

pojemnościowa i pokryciowa w 
pierwszym etapie

▪ Obejmie 70-75% populacji 

Dedykowane instalacje 
- rozwiązania typu Fixed 5G

▪ Obszar całego kraju
▪ Warstwa pokryciowa

Aukcja częstotliwości 3,5 GHz 

przewidywana w 2021 pozwoli na 

uruchomienie sieci 5G  z przepustowościami 

powyżej 1 Gb/s.

5G – co jeszcze przed nami?
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SMART CITY

▪ inteligentne domy

▪ zarządzanie ruchem na podstawie 
natężenia ruchu pojazdów

▪ autonomiczne autobusy oraz 
inteligentne parkingi

▪ gospodarka komunalna na żądanie

PRZEMYSŁ 4.0
▪ roboty sterowane w czasie rzeczywistym
▪ automatyzacja produkcji
▪ użycie rozszerzonej rzeczywistości (VR), 

m.in. przy tworzeniu projektów, szkoleniach
▪ autonomiczny transport i maszyny

HIPERŁĄCZNOŚĆ

▪ 4K streaming

▪ 360° video call

▪ Gry on-line

▪ IoT

▪ rozszerzona rzeczywistość 
rozrywka na żywo

POJAZDY AUTONOMICZNE
autonomiczne samochody (auta 
prywatne, autobusy miejskie, 
pojazdy służb publicznych) 

ZDROWIE

▪ zdalne konsultacje i 
operacje na odległość

▪ smart monitory stanu 
zdrowia

▪ roboty pomagające 
seniorom

ROLNICTWO
▪ zdalne systemy nawadniania
▪ zdalne sterowanie ciężkimi maszynami w czasie 

rzeczywistym
▪ czujniki monitorowania i analizy danych o stanie 

gleby/roślin/zwierząt

Co nam da 5G w przyszłości?
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Sieć 5G działa w oparciu o te same prawa fizyki, co sieci wcześniejszych generacji 
(2G, 3G i 4G) i jest to równie bezpieczne. 

▪ Nasze telefony nadają i odbierają fale 
radiowe, dzięki którym wymieniają się 
informacjami ze stacjami bazowymi, a my 
możemy korzystać z usług.

▪ Fale radiowe, wykorzystują 
promieniowanie niejonizujące w przedziale 
dopuszczonym przez restrykcyjne normy i 
standardy, dlatego NIE WPŁYWAJĄ 
negatywnie na normalne 
funkcjonowanie organizmów żywych.

▪ Normy obowiązujące w Polsce są takie 
same jak w większości krajów na świecie 
i zakładają 50 krotny bufor 
bezpieczeństwa.

Promieniowanie niejonizujące

bezpieczne, przy zachowaniu norm 
i standardów

Promieniowanie jonizujące

szkodliwe

5G – czy jest się czego bać?
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Stawianie nowych stacji bazowych
wszędzie tam, gdzie to potrzebne i 
możliwe

Dokładanie nowych warstw 4G 
LTE na istniejących już stacjach 
bazowych

Polityka sterowania ruchem, która 
pozwala reagować w czasie 
rzeczywistym na sytuację w sieci

Optymalizacja i parametryzacja 
na podstawie testów i realnego 
zapotrzebowania

Refarming – zwiększanie 
pojemności 4G LTE

Implementacja sieci 5G

Jak operatory dbają o sieć?

To wszystko i szereg 
drobniejszych akcji robimy 

po stronie SIECI…
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…aby z tego skorzystać, trzeba 
dysponować odpowiednim 
urządzeniem, wspierającym
funkcjonalności sieciowe

Agregacja 
pasm
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Ważne!

Agregacja jest jedną z takich 
funkcjonalności, która nie jest 
aktualizowana softwarem, a więc 
urządzenie ją wspiera lub nie.

Informacje na temat agregacji 
znajdziesz w specyfikacji technicznej 
na www.orange.pl w zakładce 
komunikacja, jeżeli urządzenie 
wspiera agregację.

Agregacja – jak wybrać odpowiedni 
smartfon dla siebie? Max prędkość laboratoryjna

do 300 Mb/s

do 500 Mb/s

do 600 Mb/s

http://www.orange.pl/
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Połączenie z wybranym rozmówcą 
jest błyskawiczne – nawet 4 razy 
szybsze niż w przypadku zwykłego 
połączenia głosowego

Dźwięk w trakcie rozmowy jest 
znacznie czystszy ze względu na  
lepszą redukcję hałasu z otoczenia

Możliwa jest równoległa, szybka 
transmisja danych LTE podczas 
rozmowy telefonicznej

Dlaczego warto wybrać smartfon 
VoLTE?



21

WiFi Calling to usługa, która 
umożliwia rozmowy telefoniczne
nawet w miejscach, gdzie zasięg 
sieci mobilnej jest utrudniony, ale 
mamy dostęp do sieci WiFi

Może z niej skorzystać każdy klient 
ofert na kartę i abonament, pod 
warunkiem, że jego urządzenie 
posiada taką funkcjonalność

W przypadku ofert na kratę usługa 
nie działa za granicą

Wifi Calling – remedium na problemy
z zasięgiem.

https://www.orange.pl/view/wificalling

https://www.orange.pl/view/wificalling
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Co trzeba mieć, aby skorzystać 
z 5G?

Musisz być w zasięgu sieci 5G 
(sprawdź na orange.pl/zasieg)

Posiadać telefon obsługujący 5G
(znajdziesz na orange.pl/5G)

Korzystać z jednej z ofert 5G

Posiadać kartę SIM 4G LTE 
(USIM)/eSIM (kartę nieobsługującą 

wymienisz za darmo)
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Co mogę zrobić poza wymianą urządzenia?

Zgłoś trudności z zasięgiem lub 
jakością sieci w Salonie Sprzedaży 
lub w Biurze Obsługi Klienta – Twoje 
zgłoszenie powinno zostać 
zarejestrowane.

4G LTE

Sprawdź, z jakiej karty SIM korzystasz. 
Jeżeli ze starej 2G/3G, wymień ją 
bezpłatnie na kartę SIM 4G LTE.
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Wzmacniacz sygnału (repeater) kupiony 
na wolnym rynku nie jest wyjściem.

Czego nie robić w razie problemów 
z siecią mobile?

▪ Zanik sygnału sieci telefonii 
komórkowej, występujące zakłócenia 
lub słaba jakość połączenia mogą być 
efektem nielegalnego stosowania 
wzmacniaczy sygnału GSM, zwanych 
także repeaterami, które „psują” sieć w 
promieniu nawet 2 km.

▪ Samowolne instalowanie takich 
wzmacniaczy jest niezgodne z polskim 
prawem i podlega karze (grzywna do 
1000 zł lub w przypadku uporczywego 
stosowania – do 2 lat więzienia)
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odległość od 
nadajnika

ukształtowanie 
terenu

rodzaj 
zabudowy

warunki 
atmosferyczne

liczba użytkowników 
podłączonych do 

konkretnego nadajnika

urządzenie 
klienckie

Typowe lokalizacje z utrudnionym zasięgiem mobilnym:

▪ Obszary przygraniczne - wymagają uzgodnień międzynarodowych, co wymaga czasu i bywa skomplikowane ze względu na prawo 

▪ Tereny górskie – ograniczenia administracyjne i ukształtowanie terenu

▪ „White zony” – obszary słabo zaludnione lub trudno dostępne, gdzie nie możemy lub nie opłaca się wybudować stacji bazowej

▪ Uzdrowiska i obszary Natura 2000 – obostrzenia administracyjne ze względu na charakter lokalizacji

▪ Tunele drogowe i kolejowe – przez konstrukcję, która zagłusza fale

▪ Parkingi podziemne centrów biznesowych i osiedli mieszkaniowych przez konstrukcję, która zagłusza fale

Od czego zależy zasięg i jakość sieci mobile?



OPL Supervisory Board meeting

Blog Orange zakładka sieć

Chcesz wiedzieć więcej? Śledź nasze kanały komunikacji ☺

Twitter naszego Rzecznika 

Wojtka Jabczyńskiego

https://twitter.com/RzecznikOrange https://biuroprasowe.orange.pl/

https://twitter.com/RzecznikOrange
https://biuroprasowe.orange.pl/
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Dziękuję ☺


