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NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN 

1. Đề xuất giải pháp cải thiện hiệu năng truyền dẫn quang dựa trên HAP với chuyển tiếp 

O/E/O. 

2. Đề xuất mô hình thiết kế và xây dựng mô hình giải tích đánh giá hiệu năng hệ thống 

truyền dẫn và chuyển tiếp toàn quang đơn hướng dựa trên HAP.  

3. Đề xuất mô hình thiết kế và xây dựng mô hình giải tích đánh giá hiệu năng hệ thống 

truyền dẫn và chuyển tiếp toàn quang song hướng dựa trên HAP. 

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HOẶC NHỮNG 

VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 

Luận án đã đề xuất các mô hình mới về mặt lý thuyết và phân tích đưa ra các mô 

hình giải tích để đánh giá hiệu năng hệ thống truyền dẫn và chuyển tiếp tín hiệu quang dựa 

trên hạ tầng trên cao. Các kết quả nghiên cứu của luận án có thể giúp cho các nghiên cứu 

tiếp theo cũng như cho việc thiết kế và đánh giá tính khả thi của hệ thống truyền dẫn và 

chuyển tiếp tín hiệu quang dựa trên hạ tầng trên cao. Ngoài ra, các kết quả nghiên cứu này 

còn có thể ứng dụng trong giảng dạy và nghiên cứu tại các trường Đại học. 

Xác nhận của tập thể  

người hướng dẫn khoa học 
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