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Téma posudzovanej doktorandskej  dizertačnej práce  je mimoriadne aktuálna. Skúma 

charakteristiky kanálu D2D komunikácie, ktorá je základom pre sieť LTE Advanced a 

poskytuje hlavné kľúčové mechanizmy  pre riadenie interferencie. Dizertačná práca je 

zameraná na skvalitnenie D2D komunikácie v sieťach LTE Advanced. Námet práce zodpovedá 

odboru dizertácie. 

 

Dizertačná práca je rozdelená do piatich kapitol. V závere každej kapitoly sú uvedené 

dosiahnuté výsledky ako aj odkazy na publikácie, v ktorých bola väčšina dosiahnutých 

výsledkov publikovaná. V závere práce doktorand zhrnul ciele a vymenoval im zodpovedajúce 

najvýznamnejšie výsledky dizertačnej práce.  Na základe zoznamu publikácii, môžem 

konštatovať, že väčšina dosiahnutých výsledkov prešla  recenzným konaním resp. jeden článok 

podaný do karentovaného časopisu čaká na posúdenie (Eurasip Journal on Wireless 

Communications and Networking). Posudzovaná dizertačná práca  predstavuje vedecký prínos 

v oblasti  D2D (Device to Device) komunikácii. Dosiahnuté výsledky sú cenným vedeckým 

príspevkom pre skvalitnenie tejto technológie v parametroch ako je kapacita a priepustnosť 

komunikačného systému. Autor ich rozdelil do troch oblasti. Na základe dosiahnutých 

výsledkov opísaných v 2. kapitole autor ukázal, že použitím kombinácie ALMMS (Adaptive 

Linear Minimum Mean Square Error) estimácie kanála a SSD (Soft Sphere Detection) techniky 

detekcie signálu poskytuje komunikačný systém D2D najlepšie výsledky. Do druhej oblasti 

týkajúcej sa manažmentu medzibunkovej interferencie D2D komunikácií zaradil autor 

výsledky výskumu opísané v 3. a 4. kapitole. Za najvýznamnejší výsledok dizertačnej práce 

považujem novú metódu charakterizácie (evalvácie)  kanála využívajúcu Zadoff-Chu 

postupnosť vo frekvenčnej oblasti, ktorá sa môže použiť pre statickú a automobilovú (mobilnú) 

komunikáciu. Navrhnutá metóda poskytuje charakteristiky kanála podstatne rýchlejšie ako 

metódy určovania charakteristík kanála v časovej oblasti. 

Navrhnuté metódy resp. algoritmy boli implementované a simulované v programe MATLAB. 

Autor vytvoril komplexný simulačný model fyzickej vrstvy štandardu LTE Advance a 

simuloval charakteristické scenáre prevádzky. So zreteľom na dosiahnuté výsledky 

optimalizoval parametre simulačného modelu. Do simulátora implementoval nové algoritmy 

a techniky, ktoré zlepšili parametre D2D komunikácie. Na testovanie navrhnutej metódy 

charakterizácie kanála (channel sounder) v reálnych podmienkach boli použité USRP 

(Universal Software Radio Peripheral) zariadenia.  

Dizertačná práca je napísaná prehľadne. Autor v každej kapitole vhodne cituje najvýznamnejšie 

bibliografické pramene, ktoré reprezentujú state of art jednotlivých oblastiach ako aj publikácie, 

v ktorých boli publikované výsledky dosiahnuté vo výskume vo väzbe na ciele dizertačnej 

práce. Zoznam citovaných bibliografických prameňov obsahuje úctyhodný počet 161 položiek. 

Dizertačná práca obsahuje všetky náležitosti, ktoré sú pre tento druh kvalifikačných prác 

predpísané. Práca je napísaná v anglickom jazyku. Má výbornú grafickú úpravu. Môžem tiež 

konštatovať, že metódy a prostriedky, ktoré doktorand použil pre dosiahnutie stanovených 



cieľov dizertačnej práce, boli vybraté v súlade s aktuálnym stavom výskumu v predmetnej 

oblasti. 

K posudzovanej dizertačnej práci nemám pripomienky. 

V rámci obhajoby by mohol doktorand odpovedať na nasledujúce otázky: 

 

- Aké existujú prístupy pre meranie prenosových kanálov? Opíšte výhody, nevýhody a 

štandardne dosiahnuteľné parametre? 

- Ako je v modeloch použitých v dizertačnej práci napr. ITU-R VehA, zabezpečená 

časová variabilita generovaných impulzových odoziev ? 

 

Výsledky dizertačnej práce boli publikované v odbornom časopise-3 (ElectrorevueEng, ISSN: 

1213-1539, • Časopis Elektrorevue je zaradený Radou pre vedu a výskum na zoznam 

uznávaných recenzovaných neimpaktovaných časopisov), v časopise zaradenom do databázy 

Scopus (Advances in Electrical and Electronic Engineering) a prezentované na významných 

medzinárodných vedeckých konferenciách (RADIOELEKTRONIKA, ConTel, IWSSIP, ICT). 

Jeden článok bol zaslaný do karentovaného časopisu (EURASIP Journal on Wireless 

Communications and Networking) a bolo potvrdené jeho prijatie. Publikačnú činnosť 

doktoranda považujem za primeranú a konštatujem, že odborná verejnosť bola dostatočne 

informovaná o výsledkoch, ktoré dosiahol pri riešení svojej dizertačnej práce. 

 

Záver 

 

Doktorand Edward Kassem preukázal schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a 

tvorivú činnosť. Jeho dizertačná práca prináša nové poznatky v oblasti  D2D komunikácií 

v LTE Advanced. Spĺňa podmienky stanovené pre úroveň dizertačných prác a zodpovedá 

všeobecne uznávaným požiadavkám pre udelenie  

 

akademicko-vedeckého titulu doktor 

 

v odbore Elektronika a sdělovací technika.      

 

 

 

 

V Košiciach 1.4.2019     prof.Ing. Stanislav Marchevský, CSc.                   

 

 

 

 

 

 


