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Актуальність теми дисертаційного дослідження. 
 

Постійно зростаючі потреби користувачів мобільних технологій 

обумовлюють потребу отримувати доступ до послуг, що не поступаються 

проводовому за якістю обслуговування. Ключовим критерієм якості при цьому 

є пропускна здатність безпровідного каналу зв’язку. Тому, постійне 

нарощування пропускної здатності, яка надається абоненту, та розробка нових 

способів каналоутворення залишаються актуальними питаннями сучасного 

розвитку безпровідних телекомунікацій. 

На сьогодні широке використання набули мобільні технології 3-го 

покоління, однак їх ресурс не забезпечує впровадження перспективних послуг, 

а технології 4-го покоління, серед яких найбільш поширеною та перспективною 

є технологія LTE, дають можливість довготривалого розвитку мережевої 

інфраструктури. 

Отже, вдосконалення технології LTE за рахунок підвищення пропускної 

здатності радіоканалів та підвищення ефективності її розподілу між UE є 

актуальним науковим завданням. 
 

Структура за зміст роботи. 
 

Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатку. Робота викладена на 127 сторінках, 

включаючи 5 сторінок вступу, 98 сторінок основного тексту, 46 рисунків, 

13 таблиць, 100 найменувань списку використаних джерел.  

Вступ надає уявлення про основні положення дисертаційної роботи та 

характеризує її зв’язок з науковими програмами, планами, темами. 

У першому розділі проведено аналітичний огляд найбільш поширених 

механізмів забезпечення високої швидкості передавання даних до абонентів у 

технології LTE. Проаналізовано методи та засоби підвищення пропускної 

здатності на фізичному і канальному рівнях передавання, які включають 

адаптацію сигнально-кодових конструкцій до умов передавання на основі 



індикатора якості каналу та формування діаграми спрямованості з 

використанням технології MIMO. 

У другому розділі дисертантом представлено теоретичні та практичні 

підходи до визначення пропускної здатності безпровідної мережі з метою 

забезпечення більшої точності її розрахунку. Встановлено, що найзручнішим 

показником при порівнянні результатів експериментальних та теоретичних 

досліджень є максимальна фізична швидкість передавання даних, але вона не 

враховує методи коригування даних, забезпечення якості сигналу, визначення 

перешкод, планування. Виконано дослідження впливу використання MIMO та 

адаптивного формування діаграми спрямованості на підвищення пропускної 

здатності низхідного каналу зв’язку.  

Матеріал третього розділу стосується вирішення задачі забезпечення 

необхідної якості обслуговування, до складу якої входить необхідність 

виділення UE мережі необхідної пропускної здатності в низхідному каналі 

зв’язку. Доведено, що забезпечення необхідної пропускної здатності в 

технології LTE досягається шляхом вирішення задачі розподілу підканалів в 

низхідному каналі зв’язку. Запропоновано метод, що дає змогу превентивно 

обмежити пропускну здатність, яка виділяється станції користувача в 

низхідному каналі зв’язку технології LTE з урахуванням їх пріоритетів. Також 

запропоновано метод, спрямований на вирішення задачі розподілу ресурсних 

блоків шляхом балансування доступної пропускної здатності низхідного каналу 

зв’язку технології LTE з урахуванням виду сигнально-кодових конструкцій. 

У четвертому розділі представлено шляхи підвищення пропускної 

здатності на фізичному рівні технології LTE при використанні режимів TDD та 

FDD, різної ширини частотного каналу (від 1,4 МГц до 20 МГц), різних 

сигнально-кодових конструкцій і портів антени. Досліджено канали висхідного 

і низхідного зв’язку для вище згаданих умов. 
 

В додатку 1 до роботи надані акти впровадження результатів 

дослідження. 
 

Обґрунтованість наукових положень, висновків, рекомендацій, 

наданих в дисертації, їхня достовірність. 
 

Обґрунтованість та достовірність наукових результатів, які представлені 

у дисертаційній роботі, забезпечено коректним використанням апробованих 

математичних підходів, що використовуються у процесі дослідження 

безпровідних телекомунікаційних систем, а також шляхом однозначного 

трактування отриманих результатів дослідження з урахуванням прийнятих 

наближень. 
 

 



Наукова новизна результатів, отриманих в дисертаційній роботі. 
 

1. Удосконалено математичну модель радіоканалу LTE, яка на відміну 

від існуючих, враховує довільну конфігурацію приймально-передавального 

тракту та дає змогу оцінити досяжні значення пропускної здатності радіоканалу. 

2. Набув подальшого розвитку метод діаграмоутворення в комірці LTE, 

який на відміну від відомого, враховує просторово-часову та просторово-

частотну обробку сигналу, що дає змогу забезпечити формування оптимальної 

діаграми спрямованості антени за співвідношенням імовірності бітової помилки 

і пропускної здатності, яка виділяється станції користувача. 

3. Набув подальшого розвитку метод розподілу ресурсних блоків у 

низхідному каналі комірки LTE, який на відміну від відомих, враховує 

пріоритетність розподілу пропускної здатності між станціями користувачів, 

використання якого забезпечує підвищення ступеня збалансування пропускної 

здатності низхідного каналу зв’язку та імовірність призначення необхідної 

пропускної здатності кожному терміналу. 
 

Повнота викладу наукових положень, висновків, рекомендацій в 

опублікованих працях. 
 

Всі результати, отримані у дисертаційній роботі, опубліковано у  

19 наукових працях, серед них 1 стаття у закордонному фаховому виданні,  

8 статей у фахових виданнях України, які входять до переліку міжнародних 

науково-метричних баз даних, 10 публікацій у збірниках праць міжнародних 

конференцій. Результати досліджень пройшли всебічну апробацію та отримали 

схвалення провідних фахівців галузі телекомунікацій. 
 

Відповідність дисертації встановленим вимогам. 
 

Дисертаційна робота оформлена згідно з встановленими вимогами. 

Автореферат повністю розкриває основний зміст дисертаційної роботи, 

характеризує отримані результати, сформульовані висновки та рекомендації. 

Стиль викладення матеріалів забезпечує доступність їх сприйняття.  
 

Важливість для науки і народного господарства одержаних 

результатів та шляхи їх використання. 
 

Використанням багатоантенної системи MIMO 4x4 у низхідному каналі 

зв’язку LTE забезпечує удвічі більшу пропускну здатність у порівнянні з 

системою MIMO 2x2 і утричі більшу пропускна здатність у порівнянні із 

системою SIMO 1x2. Використання багатоантенної системи MIMO 4x4 у 

висхідному каналі зв’язку є ефективним в діапазоні співвідношення 

сигнал/шум 10 – 35 дБ. У інших діапазонах використання системи SIMO 1x2 



дає змогу досягти співмірних значень пропускної здатності. Із використанням 

запропонованого методу діаграмоутворення досягається у середньому на 30-

60% вища пропускна здатність у радіоканалі LTE. Забезпечення заданої 

імовірності бітової помилки на вході приймача поза приміщеннями вимагає на 

10-20% більшого співвідношення сигнал/шум на вході приймача UE. 

Запропонований метод розподілу ресурсних блоків забезпечує підвищення 

ступеня балансування пропускної здатності низхідного каналу зв’язку від 10 до 

100 разів у порівнянні із методом максимізації сумарної пропускної здатності за 

рахунок зниження продуктивності комірки LTE на 40-50%, що є оптимальне 

співвідношенням у низхідному каналі зв’язку. Використання пріоритетного 

розподілу ресурсних блоків забезпечує збільшення тривалості надання 

необхідної пропускної здатності високопріоритетним запитам за рахунок 

блокування низькопріоритетних запитів, аж до повної відмови в 

обслуговуванні. В роботі надані рекомендації щодо шляхів підвищення 

пропускної здатності на фізичному рівні у безпровідній мережі LTE. 
 

Результати роботи впроваджені на підприємствах галузі телекомунікацій. 
 

Зауваження до дисертаційної роботи 
 

1. В першому розділі дисертації проведений здобувачем аналіз не дає 

змоги достатньо обгрунтовано виявити протиріччя, на вирішення якого 

спрямована робота.  

2. Потребує уточнення математична постановка наукового 

дослідження. 

3. На мій погляд, пункт 3.1.1 дисертації варто було б віднести до 

першого розділу, оскільки в ньому йдеться про аналіз відомих підходів щодо 

розподілу частотних та часових ресурсів LTE. 

4. Потребує більш чіткого визначення особистий внесок автора щодо 

подальшого розвитку методу діаграмоутворення в комірці LTE.  

5. В дисертаційній роботі здобувач зводить якість обслуговування 

лише до двох параметрів, а саме до пропускної здатності та величини 

імовірності бітової помилки, що у сучасних системах електрозв’язку із 

пакетною комутацією може виявитись недостатнім. 

6. У матеріалах четвертого розділу не достатньо відображений зв’язок 

із методами та моделями, запропонованими у попередніх розділах. 

7. Потребує уточнення, за яких умов здійснюється підвищення 

пропускної здатності у радіоканалі LTE на 30-60% при вирішенні задачі 

розподілу частотних і часових ресурсів у низхідному каналі зв'язку. 

8. У висновках дисертаційної роботи присутня надлишкова 

інформація, наприклад – «формулювання мети системи … безпроводового 

зв'язку…», наявність якої дещо ускладнює позитивне сприйняття матеріалу. 



Однак, на мій погляд, виявлені недоліки не суттєво знижують загальну 

позитивну оцінку наукової значимості і практичної цінності дисертаційної 

роботи. 
 

Висновки 
 

1. Дисертаційна робота Муштак Таліб Аль-Шураіфі, яка виконана на тему 

"Методи та моделі підвищення пропускної здатності в коміркових мережах на 

основі технології LTE" є завершеною науковою працею, що містить нові 

науково обґрунтовані результати, важливі для подальшого розвитку засобів 

телекомунікацій, побудованих за технологією LTE, що у сукупності вирішують 

актуальну наукову задачу вдосконалення технології LTE за рахунок 

підвищення пропускної здатності радіоканалів та підвищення ефективності її 

розподілу між станціями користувачів. 

2. Структура дисертаційної роботи є обґрунтованою, за змістом робота 

відповідає вимогам Паспорту спеціальності 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та 

засоби телекомунікацій, а автореферат об’єктивно та з необхідною повнотою 

відображає зміст і основні положення дисертації. 

3. За науковим рівнем, практичною цінністю, апробацією та публікаціями 

дисертаційна робота Муштак Таліб Аль-Шураіфі на тему "Методи та моделі 

підвищення пропускної здатності в коміркових мережах на основі технології 

LTE" відповідає вимогам пп. 9, 11, 12, "Порядку присудження наукових 

ступенів", а її автор – Муштак Таліб Аль-Шураіфі – заслуговує присудження 

йому наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю  

05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій. 
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