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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ MCWILL У 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
Стаття присвячена визначенню можливості застосування технології McWiLL у телекомунікаційних 

мережах спеціального призначення. Розглянуто технічні характеристики технології McWiLL. Зазначено 

переваги та недоліки технології, а також перспективи використання технології у телекомунікаційних 

мережах спеціального призначення.  

Петров Д.В., Пилипчук Ю.В., Яровой В.С., Троцько Л.Г. Анализ возможности применения 

технологии McWiLL в телекоммуникационных сетях специального назначения. Статья посвящена 

определению возможности применения технологии McWiLL в телекоммуникационных сетях специального 

назначения. Рассмотрены технические характеристики технологии McWiLL. Отмечено преимущества и 

недостатки технологии, а также перспективы использования технологии в телекоммуникационных сетях 

специального назначения. 

D.Petrov, Y.Pylypchuk, V.Yarovyi, L.Trotsko Analysis of possibilities McWiLL technology in 

telecommunication networks special. The article is devoted to determining the possibility of McWiLL technology in 

telecommunication networks of special purpose.  Technical characteristics of McWiLL technology are considered. 

Advantages and disadvantages of technology the, as well as prospects for use of technology in telecommunication 

networks of special purpose are highlighted. 
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Постановка завдання. Від якості управління військами завжди залежить успіх бою. 

Вміле керівництво підрозділами і частинами сприяє досягненню перемоги в короткі терміни, 

з найменшими втратами. У провідних країнах світу на цей час першочергова увага 

приділяється підвищенню ефективності управління шляхом автоматизації процесів 

управління. Впроваджується концепція “Мережецентрична війна”, яка орієнтована на 

досягнення інформаційної переваги за допомогою об’єднання військових об’єктів у 

інформаційну мережу. Саме в мережецентризмі військові експерти розвинутих країн 

вбачають інноваційний інструмент підвищення бойових можливостей збройних сил, який 

перетворить їх на гігантський розвідувальний і ударний комплекс, що перебуває в єдиному 

інформаційному та телекомунікаційному просторах. За прогнозами, збройні сили провідних 

держав перейдуть на мережецентричні принципи проведення операцій до 2020 року.  

Все це висуває підвищені вимоги до телекомунікаційних мереж спеціального 

призначення з пропускної здатності для задоволення майбутніх потреб у швидкості, 

живучості, захищеності, оперативності, надійності [1].  

Відповідно до цього технології, що забезпечують роботу мереж спеціального 

призначення, повинні мати характеристики щодо можливості модернізації, сумісності з 

технологіями попередніх поколінь та можливості роботи зі стандартами різних виробників, 

які за своїми характеристиками доповнюють загальну структуру мережі. При цьому 

позитивно впливають на роботу мережі в цілому від найнижчого до найвищого рівнів 

управління.  

Необхідно проаналізувати можливості технології McWILL (Multicarrier Wireless 

Internet Local Loop, багаточастотний бездротовий Інтернет доступ) для використання її у 

телекомунікаційних мережах військового призначення різних ланок управління військами. 

Перевірити, чи відповідають характеристики технології McWILL вище значеним вимогам. 

Аналіз останніх публікацій. Для вирішення завдань було проаналізовано публікації з 

розвитку системи безпроводового зв’язку різних поколінь, стану та перспектив розвитку 

телекомунікаційних мереж спеціального призначення [1], порівняння сучасних технологій 

MсWill та технології Long Term Evolution (LTE) [2] [7], та таких технологій як: TD SCDMA, 
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WCDMA, IEEE 802.15.3A [5], розглянуті особливості радіоінтерфейсу стандарту NG-1 

(McWiLL) [6][7]. 

Мета статті. Проведення аналізу основних характеристик технології McWILL та 

оцінка можливості її використання у телекомунікаційних мережах військового призначення 

різних ланок управління військами. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток системи безпроводового зв’язку різних 

поколінь продемонстровано на рис. 1 [1].  

  

 
 

Рис. 1. Розвиток системи безпроводового зв’язку різних поколінь 

 

21 липня 2015 року президент України підписав указ про запровадження 4G в Україні. 

Згідно з Указом №445/2015 „Про забезпечення умов для впровадження системи рухомого 

(мобільного) зв’язку четвертого покоління”, Кабінету Міністрів України доручено розробити 

за участю Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері звʼязку та 

інформатизації, інших заінтересованих державних органів та затвердити план заходів на 

2015-2017 роки щодо впровадження в Україні у 2017 році системи рухомого (мобільного) 

зв’язку четвертого покоління [3].  

29 листопада 2016 року НКРЗІ розпочала процес обговорення реалізації частот 4G. На 

сьогоднішній день стандарт McWILL має свій виділений діапазон частот у радіочастотному 

ресурсі України. Для мінімізації конкуренції за частотний ресурс, в Україні був обраний 

діапазон 1800 (точніше 1785-1805) МГц, який не входить в діапазони перспективного 

розвитку LTE [4]. 

Світові аналітичні компанії разом підтримують ідею про те, що Long Term Evolution 

(LTE - стандарт з вдосконалення UMTS для задоволення майбутніх потреб у швидкості) 

залишається самою перспективною технологією у світі. LTE був створений як продовження 

стандартів 3G для підтримки в основному постійно зростаючого трафіку даних і кількості 

абонентів. І його основне призначення – це інтеграція з існуючими мережами загального 

користування та безшовний перехід від старих поколінь до нових. McWILL за своїми 

технічними характеристиками наближений до стандарту LTE. 

Можна також зауважити, що обладнання 4G на базі стандарту LTE має більшу 

вартість у порівняні з іншими технологіями. Тому, при побудові мережі з використанням 4G 

технології, необхідно враховувати економічну доцільність [2].  

На територіях з меншим навантаженням на трафік буде цілком достатньо ємності 

іншого стандарту 4G-мережі, який спроможний надавати послугу зв’язку з необхідною 

якістю та на велику відстань порівняно зі стандартом LTE , при цьому використовуючи 

менші затрати на побудову сегментів (базових станцій) мережі. Таким стандартом може 

виступати McWill [7]. 

Основні технічні характеристики та ключові технології McWill, порівняння їх з 

технологіями TD SCDMA, WCDMA, WiMAX, IEEE 802.15.3A 

Технологія McWill, є китайською розробкою фірми XINWEI. Цей стандарт, внесений 

в рекомендації Міжнародного Союзу Електрозвʼязку. В Україні представлена компанією 

„Просат”, з реалізацією в діапазоні 1785-1805 МГц. Технологія McWill з кінця 2010р., 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F,_%D1%89%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D1%8E%D1%94_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/UMTS
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входить в рекомендації МСЕ-1801 «Стандарти радіоінтерфейсу для систем широкосмугового 

бездротового доступу рухомої служби, що діють на частотах нижче 6 ГГц, поряд з IMT-2000, 

WiMAX, WiFi і ін. Важливою перевагою є те, що технологія ввібрала в себе всі передові 

розробки і переваги CDMA (багатостанційний доступ з просторовим розділенням каналів), 

OFDMА (ортогональний багатостанційний доступ з частотним поділом каналів), TDD 

(дуплексування з тимчасовим поділом), адаптовану модуляцію, динамічне надання каналів, 

м’який хендовер, а також новітні методи кодування, захисту інформації та програмування по 

радіоканалу. Технологія мобільного широкосмугового доступу McWill використовує 

найсучасніші методи формування сигналу CS-OFDMA (ортогональний багатостанційний 

доступ з частотним поділом каналів і змінним коефіцієнтом розширення), SDMA і MIMO 

(використання декількох приймачів для зв'язку одного і того ж абонента), яки дозволяють 

ефективно використовувати виділений частотний ресурс. Система забезпечує надання як 

послуг передачі даних, так і голосових послуг користувачам фіксованого і мобільного 

звʼязку. Завдяки використанню зазначених вище передових технологій McWiLL забезпечує 

найбільше покриття, високу ефективність використання спектра (до 15 Мбіт/с у смузі 5 

МГц), ефективне поєднання високошвидкісних і низькошвидкісних служб. Крім того 

система McWiLL може легко сполучатися з мережами наступного покоління (NGN) і 

надавати різноманітні найсучасніші послуги та служби. Система McWiLL забезпечує 

необхідну якість обслуговування при різних типах трафіку та рівень обслуговування для 

користувачів різного типу. 

 McWill - це готова до впровадження технологічна платформа, що дозволяє 

реалізувати широкий спектр сучасних інформаційних і комунікаційних сервісів, в тому 

числі: 

 - сервіси голосового звʼязку, високошвидкісний доступ в мережу інтернет, передача 

відео, в тому числі на високій швидкості; 

 - високошвидкісні відеоконференції і відео за запитом; 

 - побудова відомчих і корпоративних мереж, що мають пріоритет обслуговування, 

гарантований доступ до послуг; 

 - організації спецзв'язку через закриті групи в режимі PTT (режим роботи звичайної 

радіостанції); 

 Система McWill має широкий перелік абонентського обладнання, налагоджено 

виробництво нових сучасних пристроїв, які відповідають специфіці будь-якої мережі і будь-

якого користувача, яке проілюстровано на рис. 2. 

 
 

 
Рис. 2. Сучасні пристрої абонентського обладнання виробництва McWill 
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На сьогоднішній день McWILL є технологію, яка перетворює звичайну радіостанцію в 

сучасний захищений смартфон з високошвидкісним виходом в інтернет і передачею даних, 

відеотрансляціями, відеоконференціями, сервісами позиціонування. При цьому зберігаються 

всі звичні користувачам транкінгового зв'язку функції, такі як групові виклики, сервіси 

диспетчеризації, створення і динамічна зміна груп користувачів. 

Головне, на новий рівень виходить надійність системи і гарантії доступу до мережі 

виділених груп абонентів незалежно від обставин. McWILL забезпечує пріоритет доступу до 

мережі як для голосових викликів, так і для сесій передачі даних, а також унікальну 

перешкодозахищеність радіоінтерфейсу. Більш того, радиоінтерфейс McWILL, в порівнянні 

з сучасними мережами масового обслуговування, спроектовано для обробки потокового 

мультимедіа (включаючи LTE). 

Основні технічні характеристики та ключові технології McWill: 

- метод радіодоступу: CS-OFDMA, SDMA і MIMO; 

- смуга каналу базової станції: 5 МГц; 

- максимальна швидкість на сектор: 15 Мбіт/с у смузі 5 МГц; 

- енергетичний баланс: 163 dB; 

- типовий радіус покриття: місто 2-5 км, передмістя 8-20 км, сільська місцевість  

5 – 60 км; 

- вихідна потужність на антені BTS: 2Вт; 

- смуги частот, в яких працює McWill: 336-344MHz; 400-430MHz; 698-746MHz; 1785-

1805MHz, 2150-2180MHz, 2500-2690MHz, 3300-3400MHz. 

Таблиця 1 

 

Таблиця порівняння характеристик систем зв’язку. 
Характеристики 

системи 

Системи зв’язку 

MB-OFDM 

EEE 802.15.3A 

MCWILL TD SCDMA WiMAX WCDMA 

 

 

Діапазон частот, 

МГц 

 

 

 

 

 

 

3100-10600 

336-344 

400-430 

696-746 

1785-1805 

2150-2180 

2500-2690 

3300-3400 

 

 

 

1880-1920 

1900-1920 

2010-2025 

2300-2400 

 

 

 

 

 

 

2000-11000 

 

 

 

1900-1920 

1920-1980 

2010-2025 

2110-2125 

Швидкість 

передачі даних, 

Мбіт/с 

 

до 480 

 

до 15 

 

до 2 

 

до 100 

 

до 2 

 

Модуляція 

QPSK, 

8PSK 

QPSK, 8PSK 

QPSK16 

QPSK64 

QPSK, 

8PSK 

QPSK, BPSK 

QPSK16 

QPSK64 

QPSK, 

BPSK 

Кількість несучих 122 5 1 32 1 

Смуга сигналу, 

МГц 

528 5 1,6 20 2х5; 2х7,5 

Радіус покриття до 100 м. до 60 км. до 50 км до 40 км до 5 км 

Спектральна 

ефективність, 

біт/c/Гц 

 

0,9 

 

3 

 

1.25 

 

4,8 

 

0,41 

Завадостійкість 

(Pош за рівнем 10
-4

, 

QPSK3/4), дБ 

 

12,4 

 

9,4 

 

3,7 

 

4,5 

 

11,8 

Час роботи на 

каналі, мс 

312,5*10
-6 

5 (4 інтерв.) 

10 (8 інтерв.) 

5, 10 0,3025 10 

Довжина символу 

або кадру, мкс. 

 

0,242 

 

137,5 

 

10 

 

150 

 

10 

Кодове 

розширення 

спектру 

 

- 

8-м послід. 

Уолша-

Адамара 

 

16 кодів 

 

- 

Послід. 

Уолша, Гиббса 
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Проаналізувавши таблицю порівняння характеристик систем зв’язку (Табл. 1), 

можливо зробити висновок, що у порівнянні з популярними системами зв’язку технологія 

McWiLL має істотно більше покриття, високу ефективність використання спектра (15 Мбіт / 

с в смузі 5 МГц), ефективне поєднання низькошвидкісних і високошвидкісних служб, 

поєднання з мережами NGN (Next Generation Network) і IMS (IP Multimedia Subsystem), 

забезпечення швидкого і недорогого розгортання за рахунок недорогих терміналів, кращі 

можливості подолання завмирання внаслідок багатопроменевого поширення і є найбільш 

ефективною і надійною при забезпеченні вузькосмугового трафіку. Будучи стандартом 

широкосмугового мобільного доступу NG-1 використовує вельми оригінальний 

радиоинтерфейс. 

В технології McWILL застосовуються мобільні базові станції та „смарт антени”, які 

швидко розгортаються. Інтелектуальні антени дозволяють збільшити корисний радіо сигнал і 

значно послабити заваду, яка заважає. Системами інтелектуальних антен здійснюється 

прийом сигналу по висхідній лінії від кожного терміналу, визначається просторовий канал 

кожного терміналу, і ця інформація використовується для формування променя як на 

висхідній, так і низхідній лінії. Формування променя на низхідній лінії не тільки економить 

величезну кількість радіочастотної потужності, але і практично не створює завад іншим 

просторово рознесеним терміналам. 

В системі McWill застосовуються найсучасніші методи кодування: з використанням 

кодів Ріда – Соломона, турбо-кодів і LDPC (коди з малою щільністю перевірок на парність). 

Конкретний метод кодування вибирається в залежності від типу модуляції, стану каналу, 

потенціалу потужності, запасу на завмирання і рівня завад і шуму. 

Метод просторового придушення завад може також використовуватися для реалізації 

множинного доступу із просторовим поділом (SDMA), тобто для створення ліній зв’язку з 

декількома терміналами і одним канальним ресурсом, що дозволило б суттєво збільшити 

пропускну здатність системи. 

 

 
Рис. 3. Ілюстрація застосування SDMA та MIMO 

 

Застосування того ж методу може бути поширене для варіанту використання 

декількох приймачів для звʼязку одного і того ж абонента (MIMO). Як наочно показано на 

рис. 3, MIMO просто є особливим випадком SDMA, в якому дві антени від двох терміналів 

розташовуються в одному терміналі з двома антенами, в результаті чого базова станція і 

термінали можуть передавати різні потоки даних, користуючись одним набором послуг, 

каналів за умови, що є достатнє просторове рознесення між двома антенами на одному 

терміналі. Якщо SDMA в кілька разів збільшує пропускну здатність базової станції, MIMO в 

кілька разів збільшує пропускну спроможність терміналу [5, 6].  

McWiLL є стандартом, що використовується в умовах обмеженості спектру, і 

максимально оптимізує доступний ресурс. При роботі в низьких діапазонах частот 

перевагою McWiLL є економічна вигода від його використання на великих територіях з 

малою щільністю абонентів, що для стандарту LTE економічно не вигідно [7].  
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Пропозиції щодо подальшого застосування технології MсWill у мережах спеціального 

призначення 

Стандарт McWILL доцільно використовувати для заміської зони з побудовою мережі 

базових станцій на відносно більших відстанях. При цьому транкінгові широкосмугові 

мережі стандарту McWILL ефективно задіяти для організації мовного зв'язку та передачі 

коротких повідомлень. 

На теперішній час у зоні проведення операції Об’єднаних сил на Сході України 

розгорнуто та використовується сегмент радіомережі McWill, які разом із кінцевими 

засобами радіодоступу застосовуються у підрозділах (військових частинах), що виконують 

завдання за призначенням. 

Але залишаються невирішеними наступні проблеми використання засобів 

широкосмугового мультисервісного радіодоступу McWill у військових цілях: 

- на протязі трьох останніх років представниками ТОВ „Просат” не отримано актів 

перевірки на відсутність закладних пристроїв у засобах McWill, що на теперішній час не 

дозволяє використовувати їх в інформаційно-телекомунікаційних системах військового 

призначення; 

- канали зв’язку (магістральні) між базовими станціями не захищені; 

використовуються, як правило, орендований Інтернет у операторів телекомунікацій, як 

правило – „Київстар” (у „Київстар” доля російської „Альфа-групп” складає 43,9 % голосів) 

та мають фізичний доступ (вихід) до мережі Інтернет; 

- відсутність доступу управління розгорнутими базовими станціями радіомережі 

McWill представникам Збройних сил України; 

- відсутність контролю над системою управління (біллінгом) мережі McWill 

представникам Збройних сил України. 

Як наслідок, орендована телекомунікаційна складова та базові станції на теперішній 

час не контролюються представниками силових структур, що не виключає фактів 

компрометації абонентів мережі McWill. Ситуація ускладнюється тим, що у розпорядженні 

ТОВ “Просат” є спеціалізоване програмне забезпечення, що дозволяє визначити час, 

місцезнаходження та об’єми трафіку, що передається кожним абонентом за його ID-номером 

(повна база абонентів також ведеться представниками ТОВ “Просат”). 

Вищезазначені факти можуть призвести до ситуації розкриття місцеположення 

кожного елементу (абонентів та пунктів управління), що в свою чергу може привести до 

розкриття всієї системи управління Збройними Силами. 

Висновки 

1. Стандарт McWILL доцільно використовувати для заміської зони з побудовою 

мережі базових станцій на відносно великих відстанях, тобто можливе застосування у 

мережах спеціального призначення на тактичному рівні управління військами (силами). При 

цьому транкінгові широкосмугові мережі стандарту McWILL ефективно задіяти для 

організації мовного зв'язку та передачі коротких повідомлень.  

2. Базова станція системи McWill має повний контроль над абонентським 

обладнанням та контролює увесь трафік, що проходить. Тому експлуатація системи можлива 

тільки за умови, якщо базові станції будуть власністю окремих структур держави та на ці 

станції буде встановлено додаткове обладнання для кіберзахисту та захисту інформації, яка 

циркулює в системі. Використання технологій McWill у мережах спеціального призначення 

можливе лише при виконанні наступних умов: 

повний контроль з боку Збройних Сил України чи іншого відомства визначеного 

керівництвом держави обладнання базових станцій; 

виключення можливості доступу до мережі Internet та побудови Intranet мережі, що 

використовує засоби захисту інформації, які прийняті на озброєння (постачання); 

отримання позитивного висновку Держспецзв’язку на відсутність у програмному 

забезпеченні McWill групових (поодиноких) закладних пристроїв. 
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3. Аналіз нормативних документів з питань розподілу радіочастотного ресурсу 

України вказує на те, що для стандарту McWILL виділено діапазон частот 1785-1805 МГц. 

Незважаючи на сучасні технології що впроваджені у McWill, її слабким місцем є заявлений 

частотний діапазон. Електронні засоби противника здатні ефективно порушувати нормальну 

роботу мережі, або прослуховувати її трафік. Таким чином, система McWill може бути 

придушена засобами РЕБ так само, як і інші радіоелектронні засоби зазначеного діапазону 

частот.  

4. У разі застосування противником систем та комплексів радіоелектронної боротьби, 

радіоелектронної та радіотехнічної розвідки на даний момент найбільш доцільними засобами 

зв’язку є використання на тактичному рівні управління військами радіостанцій КХ та УКХ 

діапазонів з ППРЧ, а на стаціонарних та польових вузлах зв’язку КП (ПУ) - проводових 

каналів зв’язку. 

Напрямки подальших досліджень. В подальшому необхідно провести дослідження 

щодо впливу засобів РЕБ інших держав світу на систему McWill. 

Також необхідно провести дослідження, яке додаткове обладнання можливо буде 

встановити на базові станції системи McWill для кіберзахисту та захисту інформації, яка 

циркулює в системі. 
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