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1. Идеята 
 

Човешкото съзнание не спира да мечтае за бъдещи технологии, 
които да улеснят нашия живот. Научната фантастика ни е поднесла 
достатъчно обемен материал от идеи и концепции, но дори и някои от 
тях все още ни се струват невъзможни.  

Това съвсем не е новодошла идея. Идеи да бъдеш ти в играта има 
сигурно още от първите епизоди на Стар Трек или по-скоро Холодек – 
сградата за виртуална реалност в сериала. А и едва ли има някой който 
не е искал да може сам да ги постреля в играта, вместо да седи пред 
компютъра с мишка в ръка. Усещането е съвсем друго. Има проекти за 
най-различни каски на най-различни компании, всичките обединени в 
една цел – вашето забавление. Дали няма да е хубаво да се приберете в 
къщи от дългия работен ден и да се хвърлите направо на съзателната 
писта като волана е в ваши ръце? А дали няма да е още по-хубаво ако 
това е само игра и няма риск за вашия живот? Ако отговора ви е да, 
продължете да четете и ще видите с какво ще можете да се хвърлите в 
един изцяло нов свят от приключения. 

От незапомнени геймърски времена досега винаги една бариера е 
стояла на пътя на истинското потапяне в света на играта, а именно- 
джойстика, клавиатурата, мишката, кабелите и други подобни 
периферни устройства. Водени от мотивацията за преодоляването на 
тези бариери, организациите са насочили вниманието си и правят 
достигането на тази 3D реалност осъществимо. Аксесоарът все още е в 
ранна форма на разработка, но, съдейки по демонстрациите, той 
отдавна е надминал всичко, до което са достигали потребителските 
каски за виртуална реалност към момента. 

Разработването на каските за виртуална реалност не е вече само мит, 
а с това се занимават редица фирми, конкуриращи се една - друга и 
намиращи все по-нечувани иновации позволяващи ти да влезеш във 
виртуалния 3D свят. Едни от най-известните създатели на тези каски са 
“Oculus Rift”, “Sony Project Morpheus”, “HTC Vive”, “Samsung Gear VR”, 
“Microsoft HoloLens”, “Fove VR” и “Google Cardboard”. Разликата тук е, 
че до сега планираните за разработка каски е възможно да пренесът 
сетивни способности, като допир и звук. Ние искаме да направим така, 
че сложиш ли виртуалната каска - да се докоснеш до виртуалната 



реалност, както никога до сега - с всички човешки сетива - вкус, мирис, 
слух, допир и зрение. На практика е доста сложно да се създаде пълно 
усещане за реалност във виртуалната среда и това е свързано с 
процесорните мощности, необходими за създаването й. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Виртуална реалност 
 

 
 

Виртуалната реалност (VR) не е изцяло нова технология, която е на 
път да завладее съзнанието ни. Впоследствие може би и сърцата ни. 
Корените на VR-а датират от далечната 1860 година. 

Разбира се, тогавашната технология е била коренно различна 
спрямо тази, която захранва модерните каски днес. 

Виртуална реалност е термин, обозначаващ нереален свят, създаван 
чрез компютърни системи и аудио-видео апаратура. Тя е среда, която 
физически не съществува, но е създадена от информационните 
технологии, затова най-краткото определение за нея е "нефизическа 
реалност".Проектирането на образите може да се осъществява не само 
върху монитор, но и чрез стереоскопични очила. Допълнителна 
информация на сетивата на човека се дава и чрез звука, който може да е 
част от симулацията. 

Потребителите обикновено могат да управляват поведението на 
виртуалната среда с помощта на компютърната клавиатура или със 
специално проектирани за целта устройства като например 
кибер-ръкавиците. Виртуалната среда може да е сходна с 
обкръжаващият ни свят — например при тренировки на пилотите на 
самолети, но може и силно да се различава — например във 
фантастичните компютърни игри. 

Виртуалната реалност е технология която, позволява потребителя да 
взаимодейства с компютърно симулирана среда, било то истинска или 
въображаема. Повечето познати днес среди на виртуална реалност са 
предимно визуални преживявания прожектирани на компютърния 
екран или през специални стереоскопични дисплеи, но някои 



симулации включват допълнителна сензорна информация 
Това е вид виртуална реалност, в която човек се потапя напълно във 

видео игра. Човешкия мозък не би имал предтава, че това което човек 
изпитва, изобщо не е реално. Всичките сетива - мирис, вкус, допир, 
слух и зрение ще бъдат прехвърлени във видео игра.  
  Очилата и шлемовете за генериране на виртуална реалност стават 
все по-популярни, но въпреки огромния напредък на технологиите си 
имат недостатъци. Маниаците винаги ще изтъкват факта, че дори 
най-модерните разработки въздействат само върху две от сетивата - 
зрение и слух. Това обаче скоро ще се промени… 
 
 
 

 



 
 
3. Развитието 

 
 

Мечтали ли сте си някога да направите нещо, но в същото време да 
Ви спира страхът или просто обстоятелствата не Ви го позволяват? Да 
сте гледали филми, играели игри и да искате да сте на мястото на 
героите? Пренасяйки се в кибер пространството всичко вече е 
възможно. Може да се пренесете там, където само сте мечтали, да 
преодолеете страховете си без никаква опастност, оставяйки Ви 
незабравим спомен.  

На практика към настоящия момент е много трудно да се създаде 
преживяване във виртуална реалност със висока точност на 
възпроизвеждане, поради липсата на достатъчно мощна изчислителна 
сила за размера на изображението и широчината на информационния 
канал. Все пак, тези ограничения се очаква да бъдат преодолени за в 
бъдеще, когато изчислителната, изобразителна и информационна 
технологии станат по-мощни. 

Нека си представим,че това ще бъде направено чрез ЕЕГ 
(електроенцефалограмата), че може чрез използване на електрическите 
сигнали на мозъка, движенията да се пренасочат към компютър, който 
ще ги преобразува в команди за движение. 

Електроенцефалограмата (ЕЕГ) е изследване, с помощта, на което се 
измерва електрическата активност на мозъка. Върху главата се 
прикачват специални сензори – електроди, които са свързани към 
компютър. Компютърното устройство записва електрическата 
активност на мозъка, а  с помощта на монитор или на хартиен носител 
може да се получи информация.  
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4. NVG - NerveGear 
 
  

NVG - nerveger-a ще се възприема индивидуално от всеки отделен 
индивид - в зависимост от интересите и нуждите на човек. 

NVG може да бъде отдушник, изпращащ ни в алтернативна вселена 
след тежък работен ден, може да се използва в медицината - използван 
от инвалиди, даващи им усещане за “цялост”, даващи им възможност да 
тичат, плуват, скачат.., използван от болен, чуствайки се отново здрав, 
енергичен и способен на всичко човек.. Може да те изпрати в космоса, в 
почти всяка наука, да промени начина, по който гледаме филми или 
съпреживяваме спортни и музикални събития, да промени живота на 
всеки мечтател - доближил го до изпълнението на мечтата си по 
необикновен, но доближаващ го до реалността начин, даващ усещане от 
ново естество. 

Външен вид - The NerveGear е каска, оцветена в тъмно синьо. 
Каската има батерия и вътрешна памет за съхранение на данни от 
игрите. 30% от теглото на Nerve Gear е от вградената си батерия. 

NerveGear работи със силни плътни микровълнови предаватели 
който са способни да достигнат до мозъка на човек, позволявайки му да 
изпраща фалшиви сигнали до петте сетива на човека. Предвателите 
предизвикват фалшифи сетивни сигнали, като блокират всякакви 
сигнали изпратени от мозъка към мускулите на тялото, предпазват 
човека от движение, което може да доведе до самонараняване. Докато 
го използва човека губи всякаква сетивност за истинския, заобикалящ 
го свят. Вълните които излъчва устройството са достатъчно мощни, че 
могат да доведът до мозъчни увреждания при неправилно използване и 
грешка в системата. Поради това трябва да се направят обстойни 
проучвания и експерименти преди продукта да достигне до пазара. 
  NerveGear е високотехнологична каска за виртуална реалност, която 
също може да генерира миризми и да имитира въздействието на вятър, 
мъгла, топлина, вибрации и пръски вода. Такива специални ефекти със 
сигурност ще се харесат на геймърите, които ще могат да усещат много 
по-автентично взривовете, горещината от пожарите или тичането под 
дъжда. За целта отговарят различни озонатори, нагреватели, изпарители, 
вибромотори и вентилатори. 
  NerveGear  няма да се конкурира с безбройните очила и шлемове за 
виртуална реалност, а ще ги допълва, превръщайки се в част от 
системата. Синхронизацията между устройствата ще се осъществява 



през Bluetooth, а вградената батерия ще осигурява автономна работа в 
продължение на 6 часа. 

 
   

 

 
 
 
 



 
 

5.Как работят този тип устройства? 
 

Първоначалната идея, която стои зад виртуалната реалност, е да 
пренесе човек в алтернативна вселена. Такава, в която той да повярва. 

VR каските следят движението на главата на потребителя, а 
модерните им представители работят при минимална честота от 120 
херца. С други думи, за разлика от стандартното стереоскопично 3D, 
когато обърнете в определена посока главата си, то няма да видите 
половинката ви, приседнала до вас, а ще останете в света, проектиран 
ви от дадена видеоигра, филм или концерт на любим изпълнител. 
Например, ако играете приключенска игра от първо лице, то когато 
обърнете поглед надясно, ще видите елементи от света, изграден от 
дизайнерите на софтуера. Когато погледнете нагоре, ще зърнете небето 
и т.н. 

Моментният филмов стандарт е 24-кадъра в секунда и, ако бъде 
използван без никаква промяна във VR среда, то потребителят има 
вероятност да върне храната, която е погълнал последно. Нещо повече, 
120GHz е абсолютният минимум за адекватно VR преживяване, но 
240GHz е препоръчителната честота. Друг много важен елемент за 
качествено VR преживяване е дисплеят. С колкото по-висока резолюция 
е въпросният дисплей, толкова по-добре. По-високата резолюция е 



необходима, за да може потребителят да не забелязва пикселите на 
дисплея. Които потенциално могат да го извадят от алтернативната 
вселена, в която е попаднал. 

Всеки VR производител на PC пазара ще предлага различен хардуер, 
в същото време и потребителите разполагат с различни компютърни 
конфигурации. Това означава, че софтуерните разработчици ще трябва 
да се съобразяват с множество потенциални конфигурации. 

Потенциален проблем за масовото налагане ще представлява 
цената- тя ще се окаже непосилна за всеки. С подобни машини 
разполагат най-вече геймърите и творците, занимаващи се с обработка 
на 3D. 

 
 
 
 
 
 
 

6.Бъдещето 
 

В бъдеше NVG ще направи комуникационния процес с любимите 
ни хора, които са на голямо разстояние от нас, много по-истински. 
Много по-вглъбяващ. Заедно ще можете да преживявате едни и същи 
неща, независимо, че ви делят хиляди километри – инвалид ще може да 
изкачи Монблан, заедно със своите най-добри приятели, доктор ще 
може да помогне адекватно на свой пациент от разстояние, ще готвите 
заедно с любимия си готвач и т.н., и т.н. Именно потенциалът при 
социалната комуникация от разстояние е енда от основните причини, 
довели до създаването на този вид технология. 

Сам по себе си модерният VR може да има толкова много 
приложения, че е почти невъзможно някой да предвиди с точност как 
ще се развият следващите 4-5 години. 

Въпреки всички потенциални приложения на NVG в живота на 
модерния човек, въпросителните към днешна дата са повече от 
сигурните неща. От друга страна, по много сходен начин са стояли 
нещата и преди премиерата на iPhone на Apple... Вярваме, че това 
всичко е възможно, защото ако хората си поставят някаква цел, има 
начин да я превърне в реалност. Пример за това е атомната бомба, 
всички мислеха, че е невъзможно да се разделят един атом, но го 



направиха и сега има ядрени генератори и реактори. 
 

 
 
По думите на мнозина специалисти и обикновени потребители, 

модерната виртуална реалност трябва да бъде опитана, за да може да 
бъде осъзната. Разбрана. 

В заключение можем да кажем, че сме на прага на една нова ера. В 
най-скорото бъдеще очакваме един такъв сет за виртуална реалност в 
стаята на всяко дете или любител на игрите. Което най-вече ни кара да 
се запитаме – Какво всъщност е реалността? 
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