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MLLC model Multifiber Link Load Correlation 
model 

Linkovo korelačný (závislý) model pre 
viacvláknové siete 

MP Minimal Product Algoritmus pre prideľovanie vlnových 
dĺžok založený na princípe 
minimalizácie celkové počtu vlnových 
dĺžok vo viacvláknových sieťach 

MPLS Multi Protocol Label Switching Multiprotokolové spojovanie na báze 
labelu 

MU  Most-Used Algoritmus pre prideľovanie vlnových 
dĺžok v poradí od najväčšieho zaťaženia 

MUX Multiplexer Multiplexor 

MΣ Max Sum Algoritmus pre prideľovanie vlnových 
dĺžok založený na princípe 
maximalizovaní zvyšnej kapacity siete 
po zostavení danej prenosovej cesty vo 
viacvláknovej sieti 

M1  OCP heuristický algoritmus využívajúci 
navrhnutý všeobecný model s presným 
vyhľadávaním 

M2  OCP heuristický algoritmus využívajúci 
navrhnutý všeobecný model s 
postupným vyhľadávaním 

OA Optical Amplifier Optický zosilňovač 

OADM Optical Add/Drop Multiplexer Optický add/drop multiplexor 

OADU Optical Add/Drop Unit Optická add/drop jednotka 

OB Optical Burst Optický zhluk dát 

OBS   Optical Burst Switching Optické prepojovanie zhlukov 

OBS network Optical Burst Switched network Sieť s princípom prepojovania zhlukov 

OCP Optical Converter Placement Optimálne umiestnenie vlnových 
konvertorov 

OCS Optical Circuit Switching Optické prepojovanie kanálov 

OCS network Optical Circuit Switched network Sieť s princípom prepojovania kanálov 

OPS   Optical Packet Switching Optické prepojovanie paketov 

OPS network Optical Packet Switched network Sieť s princípom prepojovania paketov 

OS Optical Switch Optický spínač 
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OSNR Optical Signal to Noise Ratio Odstup signál - šum optického signálu 

OTDM Optical Time Division Multiplex Optický časový multiplex 

OTM Optical Terminal Multiplexer Optický terminálový multiplexor 

OXC Optical (Wavelength Selective) 
Cross-connector 

Optický (vlnovo selektívny) krížový 
spínač (kroskonektor) 

PN Photonic Network  Fotonická sieť 

PS Protection Switch Jednotka náhradného prepnutia 

QoS Quality of Services Kvalita služby 

RA Routing Algorithm Smerovací algoritmus 

RCL Relative Capacity Loss  Algoritmus pre prideľovanie vlnových 
dĺžok založený na princípe 
minimalizácie kapacitných strát 
všetkých svetelných ciest vo 
viacvláknových sieť 

RO Random Order Algoritmus pre prideľovanie vlnových 
dĺžok v náhodnom poradí 

RP Random Placement OCP heuristický algoritmus založený na 
náhodnom výbere uzlov 

Rsv. Wavelength Reservation  Vlnové rezervovanie (FAC algoritmus 
na princípe rezervovania vlnových 
dĺžok) 

RWA Routing and Wavelength Algorithm Algoritmus pre smerovanie a 
prideľovanie vlnových dĺžok 

SAO Semiconductor Optical Amplifier Polovodičový optický zosilňovač 

SDH Synchronous Digital Hierarchy Synchrónna digitálna hierarchia 

SH Shorter-Hop Kratší úsek prenosovej cesty 

SLE Static Lightpath Establishment  Statické zostavenie svetelných ciest 

SNR Signal to Noise Ratio Odstup signál - šum 

SONET Synchronous Optical Network Synchrónna optická sieť 

StPri Static Priority Algorithm Statický prioritný algoritmus (FAC 
algoritmus založený na princípe 
statického rezervovania určitého počtu 
vlnových dĺžok) 

SWC Sparse Wavelength Conversion Riedka vlnová konverzia 
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SWC network Sparse Wavelength Conversion 
Network 

Sieť s riedkou vlnovou konverziou 

TAG Tell-and-go Protocol Protokol pre prepojovanie optických 
zhlukov typu "oznám a pokračuj" 

TAW Tell-and-wait Protocol Protokol pre prepojovanie optických 
zhlukov typu "oznám a čakaj" 

Thr.  Protecting Threshold  Ochrana prahovej hodnoty (FAC 
algoritmus založený na princípe 
rezervovania istej prahovej hodnoty) 

TWA Traweling-wave amplifier Traweling-wave zosilňovač 

ULL Uniform Link Load Rovnomerné linkové zaťaženie 

WAA Wavelength Assignment Algorithm Algoritmus pre prideľovanie vlnových 
dĺžok 

WC Wavelength Converter Vlnový konvertor 

WCB Wavelength Converter Bank Banka vlnových konvertorov 

WDM  Wavelength Division Multiplex Vlnovo delený multiplex 

WLI Wavelength Load Independence Nezávislosť vlnovej záťaže 

WLI model Wavelength Load Independence 
Model 

Vlnovo nezávislý model  

WR Wavelength Routed Vlnové smerovanie 

WR network Wavelength Routed Network Vlnovo smerovaná sieť 

 

 

L
jia ,  

časť prevádzky an,m prislúchajúca linke li,j

an,m záťaž medzi dvoma ľubovoľnými koncovými uzlami n, m siete 

B počet vlnových konvertorov v banke vlnových konvertorov 

c kapacita prenosovej linky 

C kapacita prenosovej cesty 

d počet susedných vlnových dĺžok na ktoré môže byť vstupná vlnová dĺžka 
konvertovaná (v niektorých literatúrach sa tento parameter tiež považuje za 
stupeň vlnovej konverzie – rozdiel je uvedený v kap. 3.3.3.1)  

D matica priradených vlákien a vlnových dĺžok 



Zoznam použitých skratiek a symbolov xv

F počet vlákien 

Full sieť s plnou vlnovou konverziou 

G zisk vlnovej konverzie 

GM geometrická stredná hodnota pravdepodobnosti priepustnosti 

H počet úsekov prenosovej cesty 

Hs počet úsekov s-tého segmentu 

Ch celkový počet vlnových kanálov 

li,j priama linka medzi dvoma po sebe idúcimi uzlami i a j 

k stupeň vlnovej konverzie 

K počet uzlov podporujúcich vlnovú konverziu v danej sieti 

L fyzická linka prenosovej cesty 

Lim sieť s obmedzenou vlnovou konverziou 

N počet uzlov v danej sieti 

No sieť bez vlnovej konverzie 

M počet možností umiestnenia K uzlov podporujúcich vlnovú konverziu 

Ml počet vlákien na linke l 

p využitie vlnovej dĺžky (porovnávajúcej siete) 

P počet prenosových ciest 

Pb pravdepodobnosť blokovania (v jednovláknových sieťach) 

Pb,full pravdepodobnosť blokovania s plnou vlnovou konverziou 

Pb,lim pravdepodobnosť blokovania s obmedzenou vlnovou konverziou 

Pb,max kritická hranica pravdepodobnosti blokovania 

Pb,no pravdepodobnosť blokovania bez vlnovej konverzie 

seg
bP  pravdepodobnosť blokovania prenosovej cesty   
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R
bP  pravdepodobnosť blokovania segmentu 

q využitie vlnovej dĺžky (porovnanej siete) 

bP′  pravdepodobnosť blokovania (vo viacvláknových sieťach) 

R prenosová cesta (pozostávajúca z liniek li,j) 

s s-tý segment 

S počet segmentov 

SR súbor dostupných vlnových dĺžok na vybratej prenosovej ceste R 

W počet vlnových dĺžok  

λ intenzita požiadaviek na spojenie 

λi vlnová dĺžka 

μ intenzita doby obsluhy 

π(R) súbor liniek tvoriacich danú prenosovú cestu R 

ρ záťaž prislúchajúca na jednu vlnovú dĺžku na linke li,j

ρ vektor záťaže 

ψ stav siete 

ψ' nasledovný stav siete po stave ψ 
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Príloha č.  1 Štandard ITU-T G.692 (Rozostup vlnových dĺžkou v okolí referenčnej 

vlnovej dĺžky 1550 nm) 

Príloha č.  2 Detailnejšie porovnanie metód M1 a M2 z pohľadu určenia optimálnej 

polohy a pravdepodobnosti blokovania pre 12 úsekovú prenosovú cestu 
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Súčasťou prílohy tejto práce je aj elektronická príloha na CD, kde je možné 

nájsť v nasledovných adresároch: 

\Autoreferat: autoreferát, 

\Dizertacna praca: dizertačná práca,  

\Grafy\Jednovlaknove_siete: grafické závislosti Pb v jednovláknových sieťach v 

závislosti na rôznych parametroch (H, W, F, ρ, k), 

\Grafy\Viacvlaknove_siete: grafické závislosti Pb vo viacvláknových sieťach v 

závislosti na rôznych parametroch (H, W, F, ρ, k), 

\Grafy\Porovnanie: grafické závislosti vplyvu rôznych parametrov (H, W, F, ρ, k) na 

pravdepodobnosť blokovania,  

\Grafy\Zisk: grafické závislosti zisku vlnovej konverzie, 

\Matlab\Model: naprogramované matlabovské funkcie pre určenie pravdepodobnosti 

blokovania v závislosti na rôznych parametroch (H, W, F, ρ, k) pre 

navrhnutý model, 

\Matlab\OCP: naprogramovanú matlabovskú funkciu pre určenie optimálnej polohy 

umiestnenia vlnových konvertorov pomocou metódy M1 s použitím 

navrhnutého všeobecného modelu, 

\Prezentacia: prezentáciu dizertačnej práce, 

\Simulacie: výsledky simulácií. 
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ABSTRACT 
 

Thanks to the latest technological advances of optical technology in recent 

years, optical networks based on wavelength-division multiplexing (WDM) technology 

are a very attractive solution to satisfy current bandwidth requirements of the Internet 

infrastructure. Moreover, they promise to provide a scalable solution to support 

bandwidth needs of future applications. Hybrid WDM/OTDM networks are hugely 

supposed to be implemented in future long-haul networks. Under the hard open 

business competition environment in these days, a certain quality of service provided to 

the customer is required for implementation of WDM networks in to the real network 

infrastructure. The great effort of network operators leads to optimize their networks 

and to achieve an optimal compromise between both economic costs of network 

technologies and quality of service. Hence, the interest in the dimensioning of WDM 

networks is still really up-to-date subject of the research.  

The aim of this thesis is to study optical WDM networks in terms of the blocking 

probability. In theoretic research part of this thesis, the introduction to WDM optical 

networks is briefly given through the explanation of the main features, provisioning, 

advantages and performance analysis of WDM networks as well as next future is 

presented here. Routing and wavelength assignment (RWA) algorithms impact 

significantly on the performance of WDM networks and therefore the RWA problem is 

discussed, as well. This part of thesis investigates the wavelength conversion in more 

detail and its impact on the blocking mechanisms. A limited wavelength conversion 

started to be more attractive thanks to a lot of possibilities, which are offered. Hence, 

the limited wavelength conversion is more deeply investigates in this part of the thesis. 

However, the main goal of this thesis is to propose a new analytical blocking 

probability model and evaluate WDM network architectures in terms of the blocking 

probability. The proposed model is designed to computer the blocking probability of 

both single-fiber and mutli-fiber WDM networks with no, limited or full wavelength 

conversion. It presents the blocking probability as a function of the number of 

wavelengths W, the number of hops H, the number of fibers F, the load ρ and the 

wavelength conversion degree k. Although the model is not very accurate due to the link 

and wavelength independence assumptions, it gives very interesting results, which are 

simulated and presented in the thesis (some results are presented in electronic appendix 
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of the thesis). The most advantage of this model is its generality and simplicity. Thanks 

to this, the model is very easily applied to any kind of WDM network.  

Due to the definition of the gain of wavelength conversion and due to the 

implementation of the proposed model, different WDM architectures can be compared 

and the best one could be used in real configuration. The blocking probability 

determined by proposed model also can be used for assignation of the quantitative 

parameter for an economic analysis. Taking into account the wavelength utilization and 

the blocking probability, the optimal network can be designed. 

The purpose of the proposed model is not just to determine performance of 

WDM networks in term of the blocking probability but it can be implemented to solve an 

optical converter placement (OCP) problem in sparse limited wavelength conversion 

networks. The exact searching OCP algorithm and the step-by-step (successive) 

searching OCP are proposed. Due to the computing simplicity of the model, both the 

exact searching and step-by-step searching heuristic algorithms are not too 

complicated and they can be easily applied. Thanks to many performed simulation, a 

few new heuristic improving methods are proposed in order to simplify OCP 

algorithms. Mainly, the discovery of highly dependency of the blocking probability on 

the number of hops (not on the load) leads to the proposition of heuristic improving 

methods, which do not take into account the blocking probability.   

Unfortunate, a lot of problems that arise during the research in line this work 

are outside the scope of the thesis. New problems related to the optimization of the 

performance of real networks are potentially a subject of next author research. The 

detail explanation of theoretic and physics principles behind the optical WDM 

transmission, wavelength conversion, routing and wavelength assignment is out of the 

scope of the thesis, as well. For a more detailed exposition of these problems, a lot of 

papers and books are referred. 

This thesis is made behind the post-gradual study at the Department of 

Telecommunications, University of Žilina. Much of the thesis is based on research that 

has been supported by Science and Technology Assistance Agency under the contract 

APVT-20-022404, Technologies for all-optical processing for next generation digital 

optical networks, and by the project OV 41/2003 – S00095, The convergence of ICT 

networks and services in Slovak communication infrastructure.   
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Úvod 

Kapitola 1 Úvod 

 

Vďaka obrovským výhodám technológie vlnovo deleného multiplexu 

(Wavelength Division Multiplex – WDM) sú plne optické WDM siete stále čoraz 

častejšie nasadzované do infraštruktúry nosných sietí, pričom v budúcnosti sa 

predpokladá ich rozsiahla aplikácia v praxi. Taktiež sa očakáva, že nová generácia plne 

optických nosných sietí bude budovaná optickými sieťami s vlnovo deleným 

multiplexom v kombinácií s optickým časovo deleným multiplexom (Optical Time 

Division Multiplex – OTDM).  

V súčasnosti prebieha rozsiahly výskum v oblasti OTDM technológie paralelne s 

výskumom WDM sietí. Avšak OTDM technológiu nie je stále možné využiť pre 

budovanie reálnych sietí, predovšetkým v súvislosti so synchronizačnými požiadavkami 

v OTDM sieťach. Taktiež technológia optického kódového multiplexu (Optical Code 

Division Multiplex – OCDM) nie je v súčasnosti reálne zvládnutá. Naopak, výrazné 

pokroky vo WDM technológii a reálne zvládnutie výroby komponentov pre WDM siete 

umožňujú ich široké uplatnenie, a to nie len v nosných sieťach. Použitie WDM 

technológie umožňuje oveľa lepšie využiť šírku prenosového pásma, ktoré nám optické 

vlákno ponúka. Experimentálne výsledky OTDM technológie naznačujú, že siete s 

OTDM budú ešte efektívnejšie využívať šírku prenosového pásma. Dnes by sme mohli 

hovoriť o dvoch rozdielnych technológiách, ktoré si navzájom konkurujú. Avšak 

v budúcnosti sa predpokladá, že s rozvojom a reálnym zvládnutím výroby OTDM 

sieťových komponentov sa budú tieto technológie využívať súčasne. 

Pri nasadzovaní WDM sietí do infraštruktúry je potrebné, aby bola zachovaná 

požadovaná kvalita služby (Quality of Service – QoS). Z ekonomického hľadiska sa 

operátori sietí snažia, aby prenosové prostriedky ich sietí boli čo najlepšie využívané, a 

to pri zachovaní požadovanej kvality služby. Kvalita služby v prenosových sieťach 

môže byť číselne hodnotená v zmysle pravdepodobnosti blokovania. Z tohto pohľadu je 

daná problematika - problematika dimenzovania a optimalizácie sieti v súčasnosti stále 

vysoko aktuálnou témou. 
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V tejto práci sa budem venovať objasneniu rôznych mechanizmov vlnovej 

konverzie a predovšetkým vplyvu vlnovej konverzie na blokovanie v sieťach, resp. na 

priepustnosť siete. Navrhnem všeobecný model, ktorý bude slúžiť pre určenie 

kvantitatívneho parametra kvality služby – pravdepodobnosti blokovania. Snahou je, 

aby daný model bol všeobecný a teda platný pre jednovláknové a viacvláknové siete bez 

vlnovej konverzie, s plnou a obmedzenou vlnovou konverziou. Daný model bude 

možné použiť pre určenie kompromisu medzi ekonomickými nákladmi na danú sieť 

a dosiahnutou kvalitou služby v zmysle pravdepodobnosti blokovania. Definovaním 

parametra zisku vlnovej konverzie a použitím navrhnutého modelu určíme dosiahnutý 

zisk pri použití sietí s vlnovou konverziou, resp. pri použití viacvláknových sietí. 

Aplikácia navrhnutého modelu bude predovšetkým spočívať v riešení problematiky 

optimálneho umiestnenia uzlov podporujúcich vlnovú konverziu v sieťach s riedkou 

vlnovou konverziou. S tým priamo súvisí návrh optimalizačného algoritmu.  
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Ciele dizertačnej práce 

Kapitola 2 Ciele dizertačnej práce 

 

V súčasnosti je väčšina chrbticových sietí založená na princípe optických sietí. 

V budúcnosti sa predpokladá ďalší nárast v ich používaní. Podstata tejto dizertačnej 

práce preto úzko nadväzuje na potrebu praxe, t.j. snahu efektívne využívať optické 

prenosové prostriedky WDM sietí. Daná práca však úzko súvisí aj s teoretickým 

výskumom na Katedre telekomunikácií v rámci riešenia už spomenutých projektov.  

Doteraz uverejnené modely pre hodnotenie výkonnosti WDM sietí sú úzko 

špecifikované a navrhnuté väčšinou len pre jeden typ WDM siete, preto nie je možné 

vzájomne porovnávať jednotlivé architektúry WDM sietí. Tento nedostatok ma viedol k 

návrhu všeobecne platného modelu a k jeho použitiu pri porovnávaní jednotlivých 

konfigurácií WDM sietí, ako aj k riešeniu problematiky určenia optimálnej polohy 

uzlov podporujúcich vlnovú konverziu. 

Hlavné ciele práce sú definované nasledovne: 

• analyzovať súčasný stav danej problematiky (teoretický výskum), 

• navrhnúť všeobecný model pre určenie priepustnosti, resp. pravdepodobnosti 

blokovania v jednovláknových a viacvláknových optických WDM sieťach bez 

vlnovej konverzie, s obmedzenou a plnou vlnovou konverziou, 

• analyzovať jednotlivé typy optických WDM sietí (jednovláknové – viacvláknové, 

bez vlnovej konverzie – s obmedzenou vlnovou konverziou – s plnou vlnovou 

konverziou) z pohľadu pravdepodobnosti blokovania, 

• prakticky využiť daný model pre analýzu výkonnosti jednotlivých sietí a vyvodiť 

z toho odporúčania, 

• využiť daný model pre optimálne umiestnenie sieťových uzlov podporujúcich 

vlnovú konverziu, 

• navrhnúť heuristickú metódu pre určenie optimálnej polohy uzlov podporujúcich 

vlnovú konverziu, 

• na základe teoretických a získaných experimentálnych výsledkov formulovať 

závery a odporúčania do telekomunikačnej praxe.    



Prehľad súčasného stavu 4

Prehľad súčasného stavu 

Kapitola 3 Prehľad súčasného stavu 

V tejto kapitole sa stručne venujem základom WDM technológie, princípom 

WDM sietí a prehľadom súčasného stavu v tejto problematike. 

Predmetom dimenzovania optických WDM sietí je optimálne určenie sieťových 

prostriedkov, ako sú napr. multiplexory, demultiplexory, optické prijímače a vysielače, 

vlnové konvertory, optické kroskonektory, atď. a ich riadenie. Z tohto dôvodu sa v tejto 

kapitole stručne zmieňujem aj o prostriedkoch fyzickej vrstvy prenosového WDM 

systému a o vývojových architektúrach WDM sietí. V závere sa sústreďujem 

predovšetkým na vlnovo smerované siete, pretože sú súčasným trendom.  

Výber fyzickej prenosovej cesty a vlnovej dĺžky pozdĺž danej prenosovej cesty je 

vo vlnovo smerovaných WDM sieťach kritickým faktorom v zmysle celkovej 

priepustnosti siete, resp. blokovania v danej sieti. Výberom vhodnej metódy sa dá 

dosiahnuť kompromis medzi blokovaním v sieti, náročnosťou samotného algoritmu, 

nákladmi na realizovanie daného algoritmu a pod. Stručný prehľad súčasných 

algoritmov, ktorý je ponúknutý v tejto kapitole,  má slúžiť k vhodnej voľbe pri návrhu 

WDM sietí ako aj k zorientovaniu sa v danej problematike pri návrhu matematických 

modelov WDM sietí. 

Vlnové konvertory zohrávajú dôležitú úlohu vo WDM sieťach, pretože umožňujú 

zvýšiť výkonnosť siete tým, že odstraňujú obmedzenie vlnovej kontinuity. V súčasnosti sú 

však vlnové konvertory s plnou vlnovou konverziou na optickej báze stále pomerne 

drahé a v podstate technologicky nedostupné. Preto sa vynárajú otázky či je potrebné 

použiť vlnové konvertory v každom uzle siete a či musí každý vlnový konvertor 

umožňovať konverziu v plnom rozsahu a pod. Tieto otázky vedú k novým výzvam pri 

navrhovaní WDM sietí. Je preto potrebné určiť kompromis medzi ziskom vlnových 

konvertorov a ich cenou. V tejto kapitole sú preto tiež uvedené niektoré odpovede 

súvisiace s vlnovou konverziou vo WDM sieťach. 
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3.1 Úvod k WDM sieťam 

Optické siete, ktoré využívajú princíp vlnovo deleného multiplexu (Wavelength 

Division Multiplex - WDM), sa nazývajú WDM siete [1]. WDM siete umožňujú 

prenášať dáta prostredníctvom niekoľkých samostatných optických nosných vĺn jedným 

optickým vláknom, pričom každá optická nosná je na inej vlnovej dĺžke. Z tohto 

pohľadu môžeme hovoriť aj o optickom frekvenčnom multiplexe. Podstatou WDM je 

súčasný prenos viacerých vlnových dĺžok, čím sa vo vlákne vytvára viac optických 

prenosových kanálov s istou prenosovou rýchlosťou. Celková prenosová rýchlosť je 

potom daná súčtom jednotlivých prenosových rýchlostí každého kanála.  

Prirodzenou podstatou WDM sietí je, že každá modulovaná vlnová dĺžka vlnovo 

multiplexovaného signálu prestavuje jeden samostatný kanál. Hovoríme aj 

o princípe prepojovania kanálov (Optical Circuit Switched Network – OCS sieť) 

v sieťach WDM. Ďalšou alternatívou prepojovania vo WDM sieťach je prepojovanie 

paketov (Optical Packet Switched Network – OPS sieť), alebo optické prepojovanie 

zhlukov (Optical Burst Switched Network – OBS sieť). Počet vlnových dĺžok, ktoré 

môžu byť súčasne vysielané do jedného optického vlákna závisí od fyzikálnych 

charakteristík samotného vlákna ako aj od aktuálne dosiahnutého stavu v oblasti 

výskumu WDM technológie (od technologického stavu optických prvkov, ktoré 

umožňujú vysielať viacero optických vlnových dĺžok do jedného vlákna a naopak, ktoré 

umožňujú demultiplexovanie jednotlivých vlnových dĺžok, atď.). V súčasnosti je pre 

WDM systémy odporúčané 40 nm pásmo v treťom optickom okne (obr. 3.1). Pretože 

nesmie dochádzať k prekrývaniu jednotlivých frekvenčný pásiem, sú taktiež odporúčané 

vlnové odstupy medzi jednotlivými nosnými vlnovými dĺžkami. Vo všeobecnosti je 

odstup jednotlivých kanálov rovnaký. V závislosti od veľkosti tohto odstupu, resp. od 

počtu vlnových dĺžok v 40 nm okne, delíme WDM systémy na [2]:  

• riedky WDM (Coarse WDM - CWDM): do 20 vlnových dĺžok v 40 nm okne, 

• bežný WDM (WDM): od 20 do 100 vlnových dĺžok v 40 nm okne, 

• hustý WDM (Dense WDM - DWDM): nad 100 vlnových dĺžok v 40 nm okne. 

V dnešných sieťach je tento rozstup definovaný v štandarde G.692 podľa ITU-T 

na 100 GHz alebo 50 GHz v okolí referenčnej frekvencie 193,10 THz. Referenčnej 

frekvencii odpovedá vlnová dĺžka 1550 nm a vlnové pásmo 1540 až 1560 nm. 

Jednotlivé vlnové dĺžky v okolí 1550nm sú uvedené v tabuľke v prílohe č. 1.  
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Obr. 3.1 Spektrálna charakteristika tlmenia vlákna 

K hlavným výhodám plne optických sietí s WDM multiplexom patrí 

predovšetkým transparentnosť prenosu vzhľadom na prenos dát [13]. To znamená, že 

každá vlnová dĺžka môže prenášať dáta rôznou rýchlosťou, s rôznym formátom dát 

a s rôznou moduláciou pre prenos. Taktiež je možný súčasný prenos analógového 

a digitálneho optického signálu tým istým vláknom. Vďaka tomu, v tom istom vlákne 

jedna vlnová dĺžka môže byť použitá napríklad pre prenos káblovej televízie, iná vlnová 

dĺžka môže byť použitá napr. pre telefónnu prevádzku, internetovú prevádzku, video na 

požiadanie, pre špecifické zákaznícke služby, atď. 

Hoci teoretická kapacita optického vlákna je približne 40Tb/s, neexistujú 

elektronické systémy, ktoré by boli schopné modulovať bitový tok s takouto vysokou 

prenosovou rýchlosťou.  Preto prenosová kapacita optických systémov typu bod - bod  

na jednej vlnovej dĺžke je limitovaná rýchlosťou elektronických obvodov (v súčasnosti 

sa uvádza maximálne do 40 Gb/s). Ďalšie zvýšenie prenosovej kapacity vo WDM 

sieťach je preto možné uskutočniť jednoduchým pridaním ďalšej vlnovej dĺžky (obr. 

3.2). Preto nie sú potrebné elektronické zariadenia s veľmi vysokými prenosovými 

rýchlosťami, ktoré sú cenovo náročné a nie sú schopné spracovávať dostatočnú šírku 

pásma. 
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Obr. 3.2 Prenosové rýchlosti WDM systémov 

Použitie WDM technológie na druhej strane však zvyšuje tlmenie v sieti 

zapríčinené vložením multiplexorov a demultiplexorov do prenosového reťazca. Pretože 

jedným vláknom sa prenáša súčasne niekoľko optických vlnových dĺžok s istou 

energiou, zvýši sa celková energia vo vlákne a začnú sa uplatňovať nelineárne javy 

v optickom vlákne. S rastúcim počtom kanálov vo WDM systéme sa tiež zvyšuje 

stimulovaný Ramanov rozptyl, čo vedie k zhoršeniu odstupu signál – šum (Signal to 

Noise Ratio - SNR). Vplyvom nelinearít vo vlákne je obmedzený rozstup kanálov 

(štvorvlnové zmiešavanie) a ich počet (krížová fázová modulácia). Preto sú stále 

kladené veľké nároky na zdroje žiarenia, vlnové konvertory ako aj na multiplexory 

a demultiplexory [1, 2]. 

3.1.1 Fyzická vrstva optického prenosového systému WDM 

V zásade fyzická časť telekomunikačného prenosového systému WDM 

pozostáva z jedného alebo niekoľkých laserových vysielačov, multiplexora (MUX), 

z jedného alebo viacero optických zosilňovačov (Optical Amplifier - OA), z jedného 

alebo niekoľkých optických add/drop multiplexorov (Optical Add/Drop Multiplexor - 

OADM), optického krížového spínača - kroskonektu (Optical Cross-connector - OXC), 

z optického vlákna, demultiplexora (DEMUX) a z jedného alebo niekoľkých optických 

prijímačov (obr. 3.3) [1, 2, 5]. Každý komponent optickej prenosovej cesty je dôležitý 

a má presne definované vlastnosti, spôsob výroby a jeho použitie v prenosovej ceste 

WDM systémov.  
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Obr. 3.3 WDM systém 

Vo všeobecnosti sa v optických vláknových komunikačných systémoch ako 

zdroje optického žiarenia používajú luminiscenčné a laserové diódy. Vyžarovacie 

spektrum luminiscenčných diód je pomerne široké pre uplatnenie vo WDM sieťach 

(viac ako 100 nm v pásme od 1300 nm do 1600 nm). Výhodou luminiscenčných diód je 

ich nízka cena. Avšak ich výkon je príliš malý pre optické systémy s hustým WDM. 

Laserové diódy dosahujú pomerne veľký emitovaný výkon a dokážu vyžarovať 

pomerne úzke spektrum. Lasery môžu byť ladené mechanicky, akusto-opticky, elektro-

opticky, priamou injekciou elektrického prúdu, alebo môžu byť usporiadané v poliach. 

V súčasnosti sa najčastejšie používajú lasery s vnútorným rezonátorom s rozprestretou 

spätnou väzbou využívajúce prúdovú moduláciu (Distributefeedback Laser DFB Laser). 

Vhodný optický zdroj musí umožňovať rýchle preladenie v širokom rozsahu vlnových 

dĺžok. Čas preladenia z jednej vlnovej dĺžky na inú v sieťach s prepojovaním paketov, 

v závislosti od prenosovej rýchlosti je rádovo nanosekundy až mikrosekundy. Naopak, 

čas preladenia lasera v sieťach s prepojovaním kanálov nie je kritickým parametrom. 

Z ekonomického hľadiska musí mať zdroj nízku spotrebu a cenu.  

Úlohou optického zosilňovača v optickej sieti je zosilniť optický signál bez 

elektro - optickej konverzie, a tak zabezpečiť prenos optických signálov na väčšie 

vzdialenosti. Útlm optického signálu prenášaného pomocou optického vlákna je 

podstatne menší ako prenos elektrických signálov pomocou medených káblov. V 

súčasnosti sa používajú predovšetkým tri druhy optických zosilňovačov: erbiom 

dotované optické zosilňovače (Erbium Doped Fibre Amplifier - EDFA), polovodičové 

optické zosilňovače (Semiconductor Optical Amplifier - SOA) a optické zosilňovače na 

báze Ramanového rozptylu. EDFA optický zosilňovač pozostáva z optického vlákna 
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dotovaného erbiom, vlnovo selektívneho väzobného člena, izolátorov a optických 

pásmových priepustí. Energia dodávaná z čerpacieho lasera zosilňovača vybudí ióny 

erbia. Tie pri stimulovanej emisii vyžarujú energiu na rovnakej vlnovej dĺžke ako 

vstupný optický signál, ktorý chceme zosilniť. Optické pásmo EDFA zosilňovača je 

približne 40 nm v okolí 1540 nm a zisk nie je konštantný pre všetky vlnové dĺžky. 

V okolí 1330 nm sa namiesto erbia používa frazeodým. Ďalším druhom optických 

zosilňovačov sú zosilňovače na báze stimulovaného Ramanového rozptylu vo vlákne. 

Ich veľkou výhodou je predovšetkým nízky šum a flexibilný rozsah vlnových dĺžok. 

Používa sa hlavne pri zvyšovaní počtu kanálov na existujúcich prenosových linkách bez 

nahradenia už inštalovaných EDFA zosilňovačov. Ramanov zosilňovač však zavádza 

krížovú moduláciu ziskom, čo vedie k jeho obmedzenému použitiu. Polovodičové 

optické zosilňovače SOA pracujú na princípe stimulovanej fotónovej emisii pri 

elektrónovej rekombinácií v polovodičoch. V súčasnosti sú predmetom veľkého záujmu 

a považujú sa za sľubnú technológiu. Poznáme dva základné typy SOA: rezonančný 

Fabry-Perotov zosilňovač (Fabry-Perot Amplifier - FPA) a nerezonančný traveling-

wave zosilňovač (TWA). V FPA sú umiestnené dve polopriepustné zrkadlá z 

polovodičových kryštálov na oboch stranách Fabry-Perotovej dutiny, pričom ich 

priepustnosť je približne 68%. Vstupujúci optický signál do FPA je zosilnený počas 

odrazov od zrkadiel a je emitovaný s vyššou intenzitou. Jeho výroba je pomerne 

jednoduchá, avšak optický zisk je veľmi citlivý na zmenu teploty a vstupnej optickej 

frekvencie. TWA zosilňovač má na koncoch dutiny buď úplne odrážajúce, alebo plne 

transparentné zrkadlá, a teda nedochádza k vnútorným odrazom. Preto sa v tomto 

prípade optický signál zosilní len jedným prechodom cez TWA. Výhodou TWA 

zosilňovačov je podstatne širšia spektrálna šírka, väčší saturačný výkon a veľmi malá 

polarizačná citlivosť. Používa sa ako zosilňovače v 1300 nm okne a ako konvertory 

vlnových dĺžok v 1550 nm okne.  

Optický terminálový multiplexor (Optical Terminal Multiplexer - OTM) vytvára 

z optických signálov jeden frekvenčne multiplexovaný signál na vysielacej strane a 

oddeľuje tieto signály do jednotlivých kanálov na prijímacej strane. OTM môže 

realizovať aj prepínacie funkcie so zabudovaným zosilňovačom. Ďalšia úloha OTM je 

prispôsobenie vlnových dĺžok na definovanú kanálovú stupnicu multiplexovaných 

signálov. V súčasnosti sú demultiplexory realizované buď sústavou dielektrických 

filtrov, vlnovodmi usporiadanými do mriežky (Arrayed Waveguide Grating - AWG) 

alebo vláknovou Braggovou mriežkou (Fibre Bragg Grating - FBG). V prípade 
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dielektrických filtrov dopadá multiplexovaný signál na prvý dielektrický filter, ktorý 

prepustí optický signál na požadovanej vlnovej dĺžke na optický detektor. Ostatné 

zložky multiplexovaného signálu sa odrazia na ďalší filter. V prípade AWG je k vláknu 

pripojený vlnovod. Ten sa najskôr rozširuje a po krátkej vzdialenosti sa vetví na 

niekoľko úzkych nerovnako dlhých vlnovodov. Tie sa opäť spájajú do jedného širokého 

vlnovodu, ktorý po krátkej vzdialenosti ústi opäť do niekoľkých úzkych vlnovodov. 

Počet vlnovodov je rovný počtu WDM kanálov v multiplexovanom signáli. Vstupný 

signál je rovnomerne rozdelený do všetkých úzkych vetiev. Vďaka nerovnakej dĺžke 

jednotlivých úzkych vlnovodov, vstupujú signály z jednotlivých vetiev do druhého 

širokého vlnovodu s rôznym fázovým oneskorením. Toto oneskorenie je väčšie pre 

zložky signálu s kratšou vlnovou dĺžkou. Preto v tomto mieste dôjde k vzájomnej 

interferencii jednotlivých fázovo posunutých optických signálov. Tým sa 

multiplexovaný WDM signál rozdelí tak, že celá energia každého optického WDM 

kanála sa objaví v inej výstupnej vetve AWG. Základom posledného typu 

demultiplexora je optická Braggova mriežka, ktorá je vytvorená napr. epitaxiou vo 

vlnovodovej štruktúre. Optický WDM signál je po prechode mriežkou vyžarovaný do 

niekoľkých diskrétnych smerov v závislosti od frekvenčného pásma. Dôležitým 

parametrom preladiteľných optických filtrov je rozsah preladenia a čas preladenia. 

V súčasnosti sa rozsah preladenia pohybuje približne od 10 nm do 500 nm a čas 

preladenia je približne v rozmedzí niekoľkých nanosekúnd až desiatky milisekúnd.  

Základnou úlohou optického add/drop multiplexora je vybrať alebo vybrať a 

znovu vložiť (Drop, Drop & Continue) nosnú vlnovú dĺžku. Základom OADM je 

optická add/drop jednotka OADU (Optical Add/Drop Unit - OADU), ktorá z 

multiplexovaného signálu jednotlivé frekvenčné kanály vyberá alebo iné frekvenčné 

kanály vkladá. OADM obsahuje aj jednotku náhradného prepnutia (Protection Switch -

PS) ako aj optický zosilňovač. 

Optický spínač, resp. optický kroskonektor je zariadenie, ktoré umožňuje 

dynamicky prepojovať vstupné porty s výstupnými portami na základe požiadaviek. 

V súčasnosti existuje niekoľko optických štruktúr, ktoré umožňujú spínanie v optickej 

oblasti. Bližšie sa k problematike jednotlivých architektúr optických spínačov budem 

venovať v kapitole 3.3. 

K detekcii dochádza po demultiplexovaní WDM signálu. Dopadom optického 

signálu na detektor a jeho premenou na elektrický signál končí optická vrstva. 

V prípade WDM optických systémov má signál z demultiplexora kvôli plne optickým 
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zosilňovačom nižší pomer signál-šum (Optical Signal to Noise Ratio - OSNR). Ako 

detektory v optických komunikačných systémoch sa najčastejšie používajú germániové 

fotodiódy PIN, fotodiódy PIN na báze InGaAs alebo lavínové diódy APD (Avalanch 

Photo-Diode - APD) [1, 2, 5].  

3.1.2 Generácie optických sietí 

Z pohľadu technológie rozoznávame dve generácie optických sietí (obr. 3.4) [7]. 

Prvá generácia optických sietí využíva optické vlákno ako náhradu medených káblov 

v architektúre klasických metalických sietí. Výhodou použitia vlákna je  predovšetkým 

jeho veľká šírka prenosového pásma, nízka chybovosť, spoľahlivosť a dostupnosť. Hoci 

použitie vlákna umožňuje zvýšenie prenosovej rýchlosti, výkon sietí tejto generácie je 

obmedzený maximálnou rýchlosťou elektronických systémov (do 40 Gb/s) 

v jednotlivých uzloch siete. Tento jav sa označuje ako „electronic bottleneck“. Druhá 

generácia optických sietí je navrhnutá ako plne optická sieť (All-Optical Network -

AON, Photonic Network - PN). Optický signál v takejto sieti ostáva stále v optickej 

oblasti medzi dvoma prístupovými uzlami (bez opto-elektronickej premeny signálu 

v medziľahlých uzloch). Plne optické siete spolu s nasadením koherentných systémov, 

sa označujú ako tretia generácia optických sietí. V tejto práci sa budeme venovať 

výlučne plne optickým sieťam (optickým sieťam druhej a tretej generácie). 

  

Obr. 3.4 Generácie optických sietí 
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3.1.3 Architektúra WDM sietí 

Spolu s vývojom jednotlivých technologických komponentov WDM sietí 

ubiehal aj vývoj architektúr optických WDM sietí. V podstate rozoznávame štyri 

základné typy optických WDM sietí: WDM linka, broadcast-and-select WDM siete, 

linear lightwave WDM siete, vlnovo smerované (Wavelength Routed - WR) WDM siete 

[1, 2, 3].  

WDM linka 

V prípade WDM linky ide o spojenie typu bod-bod, kde jedným optickým 

vláknom sa prenáša niekoľko optických nosných vĺn. Ide o najjednoduchší typ WDM 

sietí na počiatku ich vývoja. V tomto čase vlastne WDM optické siete nahradzovali 

paralelne uložené vlákna. Takéto siete sa používali na veľmi dlhé vzdialenosti, pričom 

všetky optické kanály boli súčasne zosilnené pomocou jedného širokopásmového 

optického zosilňovača. Vďaka využitia WDM linky sa zvýšilo využitie položených 

optických vlákien. Z tohto hľadiska WDM linky ponúkajú veľmi jednoduché a cenovo 

nenáročné riešenie, ktoré je v súčasnosti veľmi obľúbené. V skutočnosti však WDM 

linka nepredstavuje sieť v bežnom zmysle slova.       

Broadcast-and-select WDM siete 

Broadcast-and-select WDM siete pozostávajú z pasívneho hviezdicového 

spojovacieho prvku (Passive Star Coupler). Každý uzol je vybavený jedným alebo 

viacerými pevne naladenými alebo laditeľnými optickými vysielačmi a jedným alebo 

viacerými pevne naladenými alebo laditeľnými prijímačmi (obr. 3.5). Jednotlivé uzly 

vysielajú správy na rôznych vlnových dĺžkach súčasne. Pasívny spojovací prvok 

združuje všetky tieto správy a potom ich vysiela smerom k všetkým uzlom. Uzol 

vyberie požadovanú vlnovú dĺžku naladením vysielača na príslušnú požadovanú vlnovú 

dĺžku.  
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Obr. 3.5 Princíp broadcast-and-select WDM sietí 

Najväčšou výhodou týchto sietí je použitie pasívnych komponentov, vďaka 

ktorým dané siete dosahujú vysokú spoľahlivosť. V týchto sieťach nie sú aktívne 

komponenty, a preto neexistuje prakticky dôvod pre zlyhanie siete (okrem fyzických 

porúch vlákien, spojok a pod.). K zvýšeniu spoľahlivosti siete tiež prispieva fakt, že 

daná sieť je pomerne ľahko a jednoducho riadená, pretože všetky riadiace funkcie 

zabezpečujú v podstate koncové uzly. Ďalšou výhodou je priama podpora broadcast and 

multicast vysielania.  

Hlavnou nevýhodou broadcast-and-select sietí sú straty deliča a samotného 

procesu delenia (Splitting Loss). Energia optického signálu od každej stanice sa totiž 

distribuuje do všetkých ostatných staníc, a to aj napriek tomu, že jedna stanica prijíma 

len jeden vlnový kanál. Dôsledkom toho je obmedzený počet uzlov v takejto sieti. 

Čiastočným riešením tohto problému je zavedenie optických zosilňovačov pre celé 

použité optické pásmo. Optický signál na jednej a tej iste vlnovej dĺžke je totiž 

distribuovaný celou sieťou a to aj k tým uzlom, s ktorými vysielacia stanica 

nekomunikuje. V tomto prípade nedochádza k znovu použitiu vlnových dĺžok 

(Wavelength-reuse), čo vedie k zníženiu celkovej priepustnosti siete. Súčasné 

technologické možnosti nám umožňujú reálne budovať takéto siete len so stovkami 

vlnových kanálov na jednom optickom vlákne.    

Tieto siete sú predovšetkým vhodné pre LAN a MAN siete. Ich použitie pre 

WAN siete je obmedzené. Nie je totiž možné vybudovať broadcast-and-select sieť s 

hviezdicovou topológiou s niekoľkými tisíckami uzlov na vzdialenosti presahujúce 

tisícky kilometrov. Technologicky nie je možné mať dostatočný počet potrebných 

vlnových dĺžok na jednom optickom vlákne.     

Linear lightwave WDM siete 

Úzke spektrum, ktoré je možné prenášať optickým vláknom (napr. v okolí 

1550nm),  môže byť rozdelené na niekoľko menších vlnových pásiem – subpásiem 

(obr. 3.6) [8]. Každé toto vlnové pásmo obsahuje niekoľko vlnových dĺžok. Linear 

lightwave WDM siete využívajú delenie vlnového pásma na niekoľko menších 

subpásiem. Potom niekoľko takýchto subpásiem je multiplexovaných na jedno optické 

vlákno, pričom každé subpásmo obsahuje niekoľko multiplexovaných vlnových dĺžok. 
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V týchto sieťach smerovacie uzly demultiplexuju, spínajú a multiplexujú subpásma (nie 

samotné vlnové dĺžky). 

 

Obr. 3.6 Rozdelenie vlnového pásma  

a) na vlnové dĺžky   b) na vlnové subpásma   

Linear lightwave siete môžeme považovať za plynulý prechod k vlnovo 

smerovaným sieťam. Požiadavky na technické vybavenie v uzloch je však v linear 

lightwave sieťach jednoduchšie, pretože počet optických spínačov v danom uzle je 

rovný počtu vlnových subpásiem a nie počtu vlnových dĺžok. Pretože tieto siete 

nerozoznávajú jednotlivé vlnové dĺžky v danom subpásme, jednotlivé vlnové dĺžky sú 

od seba vzájomne separované v rámci jednotlivých pásiem iba v koncových uzloch.   

V týchto sieťach z tohto dôvodu existujú dve obmedzenia: 

• obmedzenie inseparability: vlnové kanály prislúchajúce tomu istému vlnovému 

subpásmu nemôžu byť oddelené vo vnútri danej siete, 

• obmedzenie distinct source combining: iba optické subpásma z odlišných zdrojov 

môžu byť vzájomne multiplexované.   

3.1.4 Vlnovo smerované WDM siete 

 WDM siete, ktoré umožňujú smerovať dáta k jednotlivým koncovým uzlom na 

základe vlnovej dĺžky, sa nazývajú vlnovo smerované (Wavelength Routed - WR) siete. 

Vlnovo smerované siete pozostávajú z dvoch typov uzlov (obr. 3.7) [1,2,7]: 

• z optických vlnovo selektívnych uzlov (Optical Wavelength Selective Cross-

connect - OXC), resp. vlnových smerovačov (Wavelength Router), ktoré sú 

vzájomne poprepájané optickými vláknami, 
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• a z koncových uzlov (Access, resp. Edge Node), ktoré poskytujú rozhranie, resp. 

konverziu medzi koncovými neoptickými systémami a WDM optickou sieťou.  

Každý OXC má niekoľko vstupných a výstupných portov, ktoré sú prepojené 

buď optickými vláknami s koncovými uzlami alebo s inými optickými kroskonektami. 

Optický kroskonektor môže byť vybavený vlnovým konvertorom (Wavelength 

Converter - WC) pre podporu vlnovej konverzie. Každý uzol je vybavený niekoľkými 

vysielačmi a prijímačmi, ktoré môžu byť laditeľné.  

 

Obr. 3.7 Vlnovo smerovaná sieť 

Pokiaľ chceme vo vlnovo smerovaných sieťach prenášať správy, je potrebné 

vybudovať vlnovo kontinuálnu prenosovú cestu na optickej vrstve, ktorá sa nazýva 

svetelná cesta (Lightpath) [6]. V plne optických sieťach optický signál, ktorý buduje 

danú svetelnú cestu, je stále v optickej oblasti medzi dvoma koncovými uzlami. 

Svetelná cesta je určená fyzickou prenosovou cestou (Route) a priradenou vlnovou 

dĺžkou (Wavelength) pozdĺž danej prenosovej cesty. V každom OXC teda dochádza 

k výberu výstupného portu (fyzickej prenosovej cesty) a k výberu vlnovej dĺžky 

(vlnovému priradeniu). Výber fyzickej prenosovej cesty sa nazýva smerovanie 

(Routing) a výber vhodnej vlnovej dĺžky sa nazýva vlnové priradenie (Wavelength 

Assignment). Pre smerovanie a prideľovanie vlnových dĺžok sú navrhnuté rôzne 

algoritmy, ktorým sa budeme detailnejšie venovať v samostatnej kapitole 3.2. Optické 

signály smerované na ten istý výstupný port do toho istého vlákna musia byť na inej 

vlnovej dĺžke. Toto obmedzenie sa nazýva jednoznačné priradenie vlnových dĺžok 

(Distinct Wavelength Assignment Constraint) [1]. Pokiaľ sieť neobsahuje OXC 

s vlnovými konvertormi, potom pre dané spojenie musí byť použitá rovnaká vlnová 
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dĺžka na každom úseku prenosovej cesty. Toto obmedzenie sa nazýva obmedzenie 

vlnovej kontinuity (Wavelength Continuity Constraint) [1].  

Výhodou týchto sietí je, že dvom svetelným cestám, ktoré nevyužívajú ani jeden 

rovnaký úsek prenosovej cesty, môže byť priradená tá istá vlnová dĺžka. Táto vlastnosť 

siete sa nazýva wavelength reuse. Vlnovo smerované siete teda odstraňujú nedostatky 

broadcast-and-select a linear lightwave sietí, pretože [1, 2, 6, 7, 9, 13]: 

• umožňujú využívať tie isté vlnové dĺžky v danej sieti pre viac spojení, ak dané 

spojenia nevyužívajú tie iste úseky prenosovej cesty (preto nie je potrebných až 

toľko vlnových dĺžok ako v prípade broadcast-and-select či linear lightwave sieti), 

• optický signál nie je smerovaný k iným staniciam, ako je požadovaná cieľová 

stanica (preto nevznikajú straty energie optického signály kvôli jeho deleniu 

k iným koncovým staniciam), 

• je možné ľahko rozširovať danú sieť a budovať tak WAN siete s veľkým počtom 

uzlov na veľmi veľké vzdialenosti.   

Vďaka výhodám a pokročilej technológii sa v súčasnosti venuje pozornosť práve 

vlnovo smerovaným sieťam. V snahe pokračovať v danom vývojovom trende sa hlavná 

časť tejto práce venuje práve aspektom, ktoré súvisia s dimenzovaním, návrhom 

a optimalizáciou vlnovo smerovaných WDM optických sietí. Ďalej pod pojmom WDM 

sieť budeme rozumieť vlnovo smerovanú WDM sieť, ak to nebude uvedené inak.  

Viacvláknové vlnovo smerované WDM siete 

Vlnovo selektívne WDM siete, v ktorých medzi ľubovoľnou dvojicou uzlov je 

položených niekoľko optických vlákien, sa nazývajú viacvláknové WDM siete (obr. 

3.8) [1, 10]. Vo všeobecnosti každá linka siete môže byť zostavená z iného počtu 

optických vlákien F. Pre jednoduchosť však predpokladajme, že pri reálnom 

nasadzovaní týchto sietí bude počet vlákien F rovnaký na každej linke. Taktiež na 

každom vlákne môže byť nasvietený ľubovoľný počet vlnových dĺžok W. Avšak pre 

jednoduchosť sa predpokladá použitie rovnakého počtu vlnových dĺžok na každom 

vlákne. 
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Obr. 3.8 Viacvláknová vlnovo smerovaná sieť 

3.1.5 Budúcnosť a vývoj WDM sietí 

Výskum v oblasti WDM sietí v posledných rokoch výrazne pokročil a to 

predovšetkým vďaka takým výskumným laboratóriám ako je British Telecom 

Laboratries, Alcatel, AT&T Bell Laboratories, IBM, Columbia university a Standford 

University.  

V tabuľke 3.1 sú uvedené rekordné prenosové rýchlosti WDM systémov 

dosiahnuté jednotlivým výskumnými laboratóriami, ktoré boli prezentované na 

konferencii OFC 2002.  

Tab. 3.1 Rekordné prenosové rýchlosti prezentované v roku 2002 

Prenosová 
rýchlosť (Tbit/s) 

Počet 
WDM 

kanálov 

Odstup 
kanálov 
(GHz) 

Preklenuteľná 
vzdialenosť 

(km) 
Spoločnosť 

2,5 
(64x42,7 Gbit/s) 64 100 4000 Lucent Technologies, 

Bell Labs, USA 
1,48  

(65x22,8 Gbit/s) 65 50 8398 Mitsubishi Electr. 
Corporation, Japan 

2,56 
(256x10 Gbit/s) 256 ~ 39 11000 

Tyco 
Telecommunications, 

USA 
10,2 

(256x10 Gbit/s) 256 50/75 300 Alcatel, 
France/Germany 

3,2 80 100 220 Siemens, Germany 
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(80x42,5  Gbit/s) 

 

2,52 
(63x40  Gbit/s) 63 100 320 KDDI R&D 

Laboratories, Japan 
0,4 

(40x10  Gbit/s) 40 100 4000 OptiMight 
Communications, USA

1,5 
(150x10  Gbit/s) 150 25 4000 Alcatel, France 

0,04 
(1x40  Gbit/s) 1 - 1 000 000 (3R) 

5000 (2R) 
Lucent Technologies, 

Bell Labs, USA 

V nasledujúcej tabuľke (tab. 3.2) je uvedený súčasný a predpokladaný vývoj 

prenosovej kapacity WDM systémov uverejnených v roku 2002. V podstate sa 

predpokladá, že vývoj technológie v zmysle prenosovej kapacity WDM systémov sa 

zdvojnásobí každých 6 až 12 mesiacov [11]. 

Tab. 3.2 Súčasný a predpokladaný stav v oblasti WDM technológie 

Technológia, kapacita 
systému a počet 
vlnových dĺžok 

Stav technológie 

DWDM 
OC – 192, 40 λ 

400 Gb/s 

Súčasná technológia umožňuje prenos 40 rôznych vlnových 
dĺžok s rozstupom 100 GHz podľa ITU s prenosovou 

rýchlosťou 10 Gb/s.  
DWDM 

OC – 192, 80 λ 
800 Gb/s 

Rozstup vlnových dĺžok definovaný ITU je stanovený na 50 
GHz, čo umožňuje až 80 vlnových dĺžok v danom  

prenosovom okne s rýchlosťou 10 Gb/s. 
DWDM 

OC – 768, 40 λ 
1,6 Tb/s 

Prenosová rýchlosť na jednej vlnovej dĺžky sa zvýšila na 40 
Gb/s pri zachovaní 40 vlnových dĺžok. 

DWDM 
OC – 768, 80 λ 

3,2 Gb/s 

V priebehu roku 2002 sa počet vlnových dĺžok zvýšil na 80 
s prenosovou rýchlosťou na každej vlnovej dĺžke 40 Gb/s. 

DWDM 
OC – 192, 160 λ 

1,6 Gb/s 

Do konca roku 2005 sa očakáva, že rozstup medzi WDM 
kanálmi sa zníži natoľko, aby počet vlnových dĺžok v danom 

okne bol 160 s prenosovou rýchlosťou 10 Gb/s.  
DWDM 

OC – 768, 160 λ 

 
6,4 Gb/s 

Predpokladá sa, že do konca roku 2009 dosiahne technológia 
dvojnásobnú kapacitu, počet vlnových dĺžok 160 

s prenosovou rýchlosťou 40 Gb/s. 

Z historického hľadiska optické systémy prvej generácie využívali úzke pásmo 

(prvé prenosové okno) v okolí centrálnej vlnovej dĺžky 850 nm (obr. 3.9). Druhá 

generácia pracovala v oblasti 1310 nm (S okno), kde majú optické vlákna menšie 

tlmenie a lepšie prenosové parametre v zmysle menšej disperzie. Ďalšia - tretia 

generácia, využíva vlnové dĺžky v oblasti 1550 nm (C okno). V súčasnosti sa uvažuje o 
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využívaní štvrtého okna (L okna) v oblasti 1625 nm pre optické siete štvrtej generácie. 

V súvislosti s nasadením koherentných systémov v treťom a štvrtom okne sa hovorí 

o sieťach piatej generácie [12].   

 

Obr. 3.9 Prenosové okná WDM systémov 

Architektúra optických sietí prvej generácie je výlučne typu bod-bod, kde 

v podstate vlákno nahradzuje úsek medeného vedenia. Vývojom add/drop multiplexora 

v optickej oblasti sa začali nasadzovať plne optické siete typu bod-bod s OADM, neskôr 

v kruhovej architektúre. Súčasné architektúry transportných sietí sú väčšinou 

kombináciou kruhovej a polygonálnej topológie (obr. 3.10) [2,13, 14].  

 

Obr. 3.10 Vývoj architektúr WDM sietí 
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V ďalšom kroku bude nasledovať prepojenie niekoľkých väčších WDM kruhov 

do polygonálnej siete (obr. 3.11). Nasadenie jednotlivých vývojových stupňov závisí na 

dostupnosti optických komponentov, na požiadavkách zákazníkov a operátorov. 

 

Obr. 3.11 Príklad architektúry budúcich WDM sietí 

V telekomunikáciách je definovaných mnoho štandardov, ktoré definujú rôzne 

vrstvy celej infraštruktúry telekomunikačnej siete. Vďaka špecifikácii jednotlivých 

vrstiev sú WDM siete plne transparentné, vzhľadom na prenos dát (obr. 3.12). To 

umožňuje aj v budúcnosti prenos rôznych služieb cez WDM siete a to bez samostatného 

zásahu do  ich infraštruktúry.  

 

Obr. 3.12 Vrstvová štruktúra WDM sietí 

V podstate sú definované tri vrstvy: fyzická vrstva optického vlákna, optická 

transportná vrstva a vrstva služieb, pričom vrstva služieb je nezávislá na transportnej 

vrstve (obr. 3.13) [15, 16, 17]. V súčasnosti je transportnou vrstvou WDM, s pokrokom 
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technológie to bude DWDM. Neskôr sa predpokladá reálna spolupráca WDM s OTDM 

– hybridné WDM/OTDM resp. OTDM/WDM.    

 

Obr. 3.13 Vrstvová štruktúra budúcich WDM sietí 

 V minulosti koncoví užívatelia využívali predovšetkým hlasové služby, ktoré 

tvorili majoritnú časť telekomunikačnej prevádzky. V súčasnosti však rapídne narastá 

internetová prevádzka. V konvergovaných sieťach novej generácie bude celá prevádzka 

založená na IP protokole [18]. Z toho dôvodu bude vývoj smerovať k prenosu cez 

WDM siete na báze IP protokolu [19, 20]. Na obrázku 3.14 sú uvedené prenosové 

štandardy, ktoré sú prenášané cez WDM siete. V sieťach novej generácie sa 

predpokladá prenos pomocou štandardu IP/MPLS. Použitie ATM, resp. SONET/SDH 

pre prenos IP, totiž zväčšuje veľkosť riadiacej časti paketu [21]. 

 

Obr. 3.14 Prenosové štandardy IP cez WDM 

V plne optických WDM sieťach sa v súčasnosti využíva princíp prepojovania 

kanálov (Optical Channel Switching - OCS). Ďalšou alternatívou je optické 
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prepojovanie paketov (Optical Packet Switching - OPS) [22] alebo optické prepojovanie 

zhlukov (Optical Burst Switching - OBS) [23, 24, 25, 26]. V oboch týchto prípadoch sú 

potrebné spínacie prvky, ktoré umožňujú veľmi rýchle spínanie v optickej oblasti [27].  

V prípade optického prepojovania paketov, počas spracovania informačnej časti 

paketu, musia byť dáta v optickej podobe “uložené“ do pamäte, čo je stále problémom 

v optickej oblasti. V podstate sa na tento účel využívajú oneskorovacie linky, ktoré nie 

sú v súčasnosti komerčne dostupné. Hlavným problémom je predovšetkým 

miniaturizácia a integrácia oneskorovacích liniek. Ďalším problémom sa javí nárast 

prevádzky z dôvodu prenosu aktualizovaných riadiacich správ o prevádzke a zaťažení 

v sieti medzi jednotlivými uzlami. V súčasnosti sú dostupné IP smerovače 

s priepustnosťou rádovo jednotky Tb/s.  

Optické prepojovanie zhlukov je prenosová technika, kde miesto prenosu 

paketov sa prenášajú “optické zhluky” (Optical Burst – OB), pričom sa v sieti rezervujú 

prenosové prostriedky. Optický zhluk nemá pevne definovanú veľkosť prenášanej 

správy, na rozdiel od paketu. Zhluk sa skladá z riadiacej časti (Control Burst - CB) a 

dátovej časti (Data Burst - DB).  Riadiaca časť obsahuje informácie o zhluku ako aj 

informácie o cieľovej a vysielacej stanici a slúži na smerovanie v sieti a rezervovanie 

prenosových prostriedkov. Na rozdiel od OPS, v prípade OBS sú užitočné dáta a 

riadiace informácie prenášané dvoma rôznymi kanálmi. Riadiaca časť sa podrobuje 

elektro-optickej konverzii v každom uzle, avšak užitočné dáta sú stále v optickej oblasti. 

Z pohľadu vývoja prepojovacích techník ide o prirodzenú kombináciu výhod 

prepojovania kanálov (mimopásmová oddelená signalizácia) a prepojovania paketov v 

optickej oblasti (lepšie využívanie prenosových prostriedkov). Tento spôsob prenosu je 

navrhnutý pre siete s ultra malým oneskorením a bez optických pamätí, resp. 

oneskorovacích liniek. V súčasnosti je navrhnutých niekoľko metód OBS [1, 28]: 

• Tell-and-go protokol (TAG): zdrojová stanica vyšle najskôr CB, ktorého súčasťou 

je správa setup. Ihneď potom sa vysiela optický zhluk (obr. 3.15). Tento spôsob je 

idealistický a nereálny, pretože sa predpokladá nulový čas pre spracovanie CB 

v uzle a pre nastavenie optických spínacích prvkov v uzle. Pokiaľ by sme chceli 

reálne aplikovať túto metódu, museli by byť použité optické pamäte.   

• Tell-and-wait protokol (TAW): vyslaná správa setup rezervuje potrebné prenosové 

prostriedky v jednotlivých OBS uzloch počas prenosu smerom k cieľovej stanici. 

DB sú vyslané ihneď po obdržaní potvrdenia (ack) od cieľovej stanice (obr. 3.15).  
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Obr. 3.15 Tell-and-go a Tell-and-wait protokol  

• Just-in-time (JIT) protokol [29]: v tomto prípade sa využíva okamžitá 

konfigurácia (obr. 3.16). OBS uzol priraďuje voľné prenosové prostriedky 

prichádzajúcemu zhluku okamžite po spracovaní CB (explicitné zostavenie 

spojenia). K uvoľneniu prenosových prostriedkov môže dochádzať okamžite po 

spracovaní CB (explicitné uvoľnenie spojenia) (obr. 3.16a) alebo po 

predpokladanej dobre trvania zhluku (odhadnuté uvoľnenie spojenia) (obr. 3.16b). 

V tomto prípade optické prvky spínača sú nevyužité v čase od momentu, kedy 

došlo k obsadeniu prostriedkov pokiaľ skutočne nedorazí optický zhluk, resp. 

v čase od prechodu optického zhluku po uvoľnenie prenosových prostriedkov po 

obdržaní potvrdenia o prijatí.  
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Obr. 3.16 Just-in-time protokol 

• Just-enought-time (JET) protokol: v tomto prípade sa využíva odhad na 

nastavenie konfigurácie (obr. 3.17). Jednotlivé prenosové prostriedky sa 

neprideľujú ihneď po spracovaní CB, ale odhadne sa moment, v ktorom by mal 

reálne doraziť optický zhluk (odhadované zostavenie spojenia). Prenosové 

prostriedky sa potom obsadia tesne pred odhadovaným príchodom DB. 

K uvoľnenie prostriedkov dôjde buď po prijatí CB (explicitné uvoľnenie spojenia) 

(obr. 3.17a), alebo po uplynutí odhadovanej doby (odhadnuté uvoľnenie spojenia) 

(obr. 3.17b). Takže spínacie a prenosové prostriedky sú rezervované len na 

nevyhnutný čas. 



Prehľad súčasného stavu 25

 

Obr. 3.17 Just-enought-time protokol 

Porovnanie jednotlivých variant JIT a JET protokolov, z pohľadu náročnosti 

implementácie daného protokolu a z pohľadu zvýšenia celkovej priepustnosti siete, je 

v nasledujúcej tabuľke 3.3. 

Tab. 3.3 Porovnanie JIT a JET protokolu 

 

Priepustnosť Zostavenie a uvoľnenie spojenia Protokol Náročnosť 
explicitné/explicitné JIT 
explicitné/odhadnuté JIT 
odhadnuté /explicitné JET 

 

odhadnuté /odhadnuté JET 

 

V závere tejto kapitoly je možné povedať, že vývoj bude smerovať k ďalšiemu 

zvyšovaniu WDM kanálov. Rýchlosť jedného kanála, v prípade použitia elektrických 

systémov na modulovanie lasera, bude max. do 40 Gb/s. Zvýšenie prenosovej rýchlosti 

každého optického kanála WDM systému bude možné použitím OTDM technológie, 

vytvorením hybridného WDM/OTDM a OTDM/WDM a tiež použitím viacvláknových 

WDM sietí. Ďalej môžeme predpokladať, že vývoj bude smerovať k možnosti použitia 

WDM systémov na oveľa väčšie vzdialenosti a to použitím výkonnejších 
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úzkospektrových laserov a zdokonalením vlastností vlákien s ohľadom na celkovú cenu 

systému. Taktiež môžeme očakávať nasadenie koherentných systémov. Lepšie 

využívanie prenosových prostriedkov sa dosiahne použitím zdokonalených techník 

prepojovania optických zhlukov a implementovaním nových výkonných smerovacích 

algoritmov a algoritmov pre prideľovanie vlnových dĺžok [30].  

3.2 Smerovanie a prideľovanie vlnových dĺžok vo WDM 

sieťach 

Výber spojovacej cesty medzi dvoma koncovými uzlami je jednou z hlavných 

úloh pri budovaní spojenia vo WDM sieťach. Algoritmy pre smerovanie a prideľovanie 

vlnových dĺžok (Routing and Wavelength Assignment algorithm - RWA algoritmus), 

slúžia pre výber vhodnej prenosovej cesty a vlnovej dĺžky tak, aby mohla byť 

požiadavka na spojenie akceptovaná a aby sa celková výkonnosť siete zvýšila [1, 31].  

Na rozdiel od prepojovania v klasických elektrických sieťach, prepojovanie vo 

WDM sieťach pozostáva z dvoch čiastočne samostatných úloh a to smerovania 

a prideľovania vlnových dĺžok. Môžeme hovoriť aj o výbere v horizontálnom smere 

(smerovanie) a o výbere vo vertikálnom smere (prideľovanie vlnových dĺžok), resp. 

algoritmoch pre smerovanie (Routing Algorithm - RA) a o algoritmoch pre prideľovanie 

vlnových dĺžok (Wavelength Assignment Algorithm - WAA) (obr. 3.18).  

 

Obr. 3.18 Princíp smerovania a prideľovania vlnových dĺžok vo WDM sieťach 
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Pri smerovaní sieťový uzol rozhoduje o ďalšom úseku prenosovej cesty smerom 

k cieľovému uzlu na základe algoritmu pre smerovanie. Pri prideľovaní vlnovej dĺžky 

sieťový uzol priraďuje k danému úseku prenosovej cesty vlnovú dĺžku na základe 

algoritmu prideľovania vlnových dĺžok. Poradie, v ktorom je použité smerovanie 

a prideľovanie vlnových dĺžok, môže byť ľubovoľné. Avšak, v niektorých prípadoch má 

poradie výberu vplyv na výkonnosť siete. V niektorých prípadoch však výber fyzickej 

prenosovej cesty závisí od výberu vlnovej dĺžky a naopak. V tomto prípade nemôžeme 

hovoriť samostatne o smerovaní RA a samostatne o prideľovaní vlnových dĺžok WAA, 

ale hovoríme o smerovaní a prideľovaní vlnových dĺžok RWA.  

Výber prenosovej cesty je založený na istom cenovom kritériu (Cost Criterion - 

CC) ako je napr. počet úsekov prenosovej cesty, dĺžka prenosovej cesty a pod. Výber 

vlnovej dĺžky je založený na takých kritériách ako je využitie vlnových dĺžok, počet 

voľných vlnových dĺžok a pod. V súčasnosti sú navrhnuté rôzne algoritmy pre výber 

vhodnej prenosovej cesty a vlnovej dĺžky.  

Požiadavky na spojenie môžu vo všeobecnosti prichádzať staticky (Static 

Traffic), prírastkovo (Incremental Traffic) a dynamicky (Dynamic Traffic) [31].  

Statická prevádzka 

Pokiaľ sa dané prevádzkové podmienky menia až po relatívne dlhom čase 

a jednotlivé požiadavky na spojenie sú vopred známe, hovoríme o statickej prevádzke. 

V tomto prípade sa pre zostavenie spojenia používajú algoritmy pre statické smerovanie 

a prideľovanie vlnových dĺžok (Static RWA).  

Predpokladá sa, že požiadavky sa menia až po veľmi dlhom čase. V prípade 

vzniku novej požiadavky je snaha pokúsiť sa optimalizovať sieťové prostriedky 

(fyzické linky a priradené vlnové dĺžky), dokonca aj v prípade, že samotná 

optimalizácia si vyžiada určité výpočtové náklady. V tomto prípade cieľom RWA 

algoritmov je minimalizovať sieťové prostriedky.  

Spojenie medzi koncovými uzlami je presne definované smerovacou tabuľkou 

v jednotlivých uzloch a hovoríme o statickom zostavení svetelných ciest (Static 

Lightpath Establishment - SLE). 

Dynamická prevádzka 

V sieti s dynamickou prevádzkou prichádzajú jednotlivé požiadavky náhodne 

v čase. V takejto sieti je potrebné vybudovať svetelnú cestu v čase príchodu 
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požiadavky, ktorá nie je vopred známa. Po určitom čase je táto požiadavka v sieti 

s dynamickou prevádzkou uvoľnená.  

V prípade dynamickej prevádzky RWA algoritmus slúži predovšetkým pre 

zvýšenie celkovej priepustnosti siete, resp. pre zníženie blokovania v sieti. V sieťach 

s dynamickou prevádzkou hovoríme o dynamickom zostavení svetelných ciest 

(Dynamic Lightpath Establishment - DLE). 

Dôvodov, prečo rekonfigurovať danú sieť (linky a priradené vlnové dĺžky) 

v prípade dynamicky prevádzkových podmienok, je viac: 

• prvým dôvodom je potreba rekonfigurovať danú sieť (linky a uzly) kvôli meniacim 

sa prevádzkovým podmienkam alebo poruchám na linkách a v uzloch, 

• druhým dôvodom je rekonfigurovanie siete, vzhľadom na predpokladaný vzrast 

prevádzky.  

Predpokladá sa, že zmena dynamickej prevádzky sa nebude meniť s časom len 

kvôli dynamickým požiadavkám na rôzne služby, ale bude s časom stále narastať 

s rozvojom dynamických služieb. Navyše, dynamická podstata týchto požiadaviek sa 

bude objavovať v omnoho väčšom časovom intervale v porovnaní s dennou prevádzkou 

klasických komutovaných telefónnych sietí. Spojenia môžu trvať hodiny, dni a dokonca 

aj týždne.  

 

Problematike RWA sa v poslednej dobe venovalo pomerne veľa výskumníkov a 

výskumných tímov. Jednotlivé výsledky výskumu v oblasti smerovania a prideľovania 

sú uvedené v  [1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48]. 

Niektoré samostatné návrhy smerovacích algoritmov RA sú tiež uvedené v [49, 50]. 

Ďalšie samostatné návrhy algoritmov pre prideľovanie vlnových dĺžok WAA sú 

publikované v [51, 52, 53, 54, 55]. Problematike multicasting smerovaniu sa jednotliví 

autori venujú v článkoch [56, 57, 58, 59, 60, 61, 62]. V prácach [1, 63] sú publikované 

výsledky ohľadom rezervovania vlnových dĺžok. Nasledujúci prehľad je urobený na 

základe uvedenej literatúry. 

3.2.1 Smerovacie algoritmy RA 

Rozoznávame adaptívne a pevné smerovanie. Adaptívne smerovanie závisí na 

rozdiel od pevného smerovania od stavu siete a jednotlivých uzlov. Adaptívne 

smerovanie môže byť plne adaptívne alebo čiastočne adaptívne. Algoritmy pre výber 

prenosovej cesty môžu byť v širšom zmysle rozdelené na tieto typy [1,31]: 
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• pevné smerovanie (Fixed Routing - FR), 

• pevné alternatívne smerovanie (Fixed Alternate Routing - FAR), 

• exhaust smerovanie (Exhaust Routing - ER), 

• adaptívne smerovanie (Adaptive Routing - AR). 

Smerovacie algoritmy využívajú na určenie vhodnej prenosovej cesty (resp. 

množiny prenosovej cesty) rôzne algoritmy ako sú napr. Dijkstratov algoritmus, 

Breadth-First Search algoritmus, Bellman-Ford algoritmus a iné. Všetky tieto algoritmy 

sú založené na určení prenosovej cesty s najmenšou cenou, pričom cenové kritérium 

prenosovej cesty môže byť: 

• počet úsekov prenosovej cesty: v tomto prípade sa predpokladá, že cena každej 

linky je rovnaká. Daný algoritmus nám nájde prenosovú cestu s najmenším 

počtom úsekov prenosovej cesty (s najmenším počtom liniek).  

• dĺžka prenosovej cesty: cena každého úsek prenosovej cesty závisí od jej dĺžky. 

Daný algoritmus nájde najkratšiu prenosovú cestu.  

• oneskorenie: každej linke je priradená cena na základe oneskorenia na danej linke. 

Celkové oneskorenie je dané sumou oneskorení na všetkých linkách prenosovej 

cesty. Daný algoritmus nájde prenosovú cestu s najmenším celkovým 

oneskorením. 

• zaťaženie: cena jednotlivých liniek v sieti je úmerná zaťaženiu na daných linkách. 

Zaťaženie prenosovej cesty závisí na počte dostupných vlnových dĺžok pozdĺž 

celej prenosovej cesty. Najväčšiemu počtu voľných vlnových dĺžok odpovedá 

najmenšie zaťaženie. Algoritmus nájde prenosovú cestu s najmenším zaťažením. 

• a iné.  

Vo všeobecnosti platí, že ak neexistuje voľná vlnová dĺžka na všetkých linkách 

prenosovej cesty, potom cenové kritérium prenosovej cesty má hodnotu nekonečno. V 

opačnom prípade má konečnú hodnotu. 

Pevné smerovanie (Fixed Routing - FR)  

V prípade pevného smerovania je pre každý pár uzlov určená len jedna 

prenosová cesta, ktorá je vypočítaná vopred. Hoci vo všeobecnosti pevná prenosová 

cesta môže byť ľubovoľná, v praxi sa využívajú rôzne algoritmy (Dijkstratov 

algoritmus, Breadth-First Search algoritmus, Bellman-Ford algoritmus) pre nájdenie 

najkratšej pevnej prenosovej cesty. Preto sa často tento typ smerovania označuje aj ako 

najkratšie pevné smerovanie (Fixed Shortest Path Routing  - FSP). Údaje o najkratších 
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cestách sú umiestnené v smerovacích tabuľkách v jednotlivých OXC uzloch. 

Smerovacia tabuľka sa nemení so zmenami samotnej prevádzky v danej sieti.  

Táto metóda je veľmi jednoduchá a veľmi ľahko realizovateľná. Na druhej 

strane má však pomerne veľa nevýhod. Medzi každou dvojicou koncových uzlov je 

pevne určená len jedna prenosová cesta. Ak sú na ľubovoľnom úseku danej prenosovej 

cesty obsadené všetky vlnové dĺžky, potom tento stav vedie v prípade: 

• statickej prevádzky k potrebe zvýšiť počet vlnových dĺžok, 

• dynamickej prevádzky k zvýšeniu blokovania v sieti. 

Ďalšou nevýhodou je, že algoritmus neumožňuje presmerovať dané požiadavky 

na spojenie v prípade poruchy na danej prenosovej ceste. V prípade porúch pozdĺž 

prenosovej cesty totiž smerovací algoritmus musí využiť buď alternatívne prenosové 

cesty, alebo musí byť schopný nájsť prenosovú cestu dynamicky. Náročnosť algoritmu 

odpovedá funkcií O(HW), kde H je počet úsekov prenosovej cesty a W je počet 

vlnových dĺžok. 

Pevné alternatívne smerovanie (Fixed Alternate Routing - FAR) 

Pre každý pár uzlov je vopred určených niekoľko možných prenosových ciest 

(minimálne však dve). Prvá prenosová cesta je pevná a všetky ďalšie sú alternatívne 

prenosové cesty. Predpokladá sa, že alternatívna prenosová cesta nezdieľa žiadnu linku 

s prvou prenosovou cestou. Vo všeobecnosti môžu byť tieto prenosové cesty ľubovoľné 

a sú usporiadané do určitej množiny. Táto množina vhodných ciest je len podmnožinou 

všetkých možných ciest medzi daným párom uzlov. V praxi býva táto množina určená 

opäť pomocou už spomínaných algoritmov pre vyhľadanie najkratšej prenosovej cesty 

(Dijkstratov algoritmus, Breadth-First Search algoritmus, Bellman-Ford algoritmus, 

a iné.). 

Informácie o vhodných prenosových cestách sú uložené v smerovacích 

tabuľkách OXC. Keď príde požiadavka, potom je vybraná jedná cesta z podmnožiny 

možných vhodných ciest. Najskôr je vybraná prvá najkratšia prenosová cesta. 

V prípade, že táto cesta je obsadená, potom sa vyberie jedna z alternatívnych 

prenosových ciest (druhá, tretia, a atď. najkratšia prenosová cesta).  

Táto metóda je opäť pomerne jednoduchá, avšak odstraňuje hlavné nedostatky 

pevného smerovania. V prípade poruchy na prenosovej ceste umožňuje presmerovanie 

prevádzky pomocou alternatívnych prenosových ciest. Taktiež v prípade, že prvá pevná 

prenosová cesta je obsadená, presmerovanie výrazne znižuje blokovanie v sieti. 
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Náročnosť algoritmu odpovedá funkcii O(KHW), kde H je počet úsekov prenosovej 

cesty, W je počet vlnových dĺžok a K je veľkosť množiny vhodných ciest. 

Exhaust smerovanie (Exhaust Routing - ER) 

V tomto prípade neexistuje žiadne obmedzenie pre výber prenosovej cesty. Pre 

daný pár uzlov je vybraná jedna prenosová cesta spomedzi všetkých možných ciest. 

V tomto prípade nie je predurčená vhodná prenosová cesta. Miesto toho sa udržiavajú 

informácie o stave siete vo forme grafu. Tieto informácie o stave sieti sú dynamické 

a závisia na dynamickej zmene prevádzky.  

Pri príchode novej požiadavky na spojenie je na základe istého cenového kritéria 

vybraná najvhodnejšia prenosová cesta spomedzi všetkých možných prenosových ciest. 

Najvhodnejšia prenosová cesta je opäť určená pomocou algoritmov pre určenie 

najkratšej prenosovej cesty. Výhodou tohto algoritmu je potom snaha znížiť blokovanie 

v sieti tým, že preskúma všetky možné prenosové cesty. Vo všeobecnosti tento 

algoritmus zvyšuje výkonnosť siete viac ako FR a FAR algoritmy. V najhoršom prípade 

náročnosť algoritmu odpovedá funkcii O(N2W), kde N je počet uzlov a W je počet 

vlnových dĺžok. Z tohto dôvodu je táto metóda smerovanie pomalšia. Okrem toho ER 

smerovanie je vhodnejšie pre centralizované smerovanie a menej vhodnejšie pre 

distribuované (decentralizované smerovanie).  

Adaptívne smerovanie (Adaptive Routing - AR) 

Výber prenosovej cesty sa uskutočňuje dynamicky podľa stavu siete. Jednotlivé 

uzly siete si vzájomne vymieňajú informácie o stave siete. Stav siete je určený všetkými 

spojeniami, ktoré sú aktuálne zostavené. Adaptívne smerovanie si vyžaduje riadiace 

protokoly pre zabezpečenie distribuovania aktuálnych informácií o stave siete 

jednotlivým uzlom.  

Vo všeobecnosti výhodou adaptívnych algoritmov je, že vďaka nim sieť 

dosahuje vyššiu priepustnosť. Na druhej strane sú však výpočtovo náročné. Okrem toho 

je potrebné vymieňať informácie o stave siete medzi jednotlivými uzlami a pravidelne 

ich aktualizovať. To má za následok prídavnú prevádzku v sieti.  

Existuje veľmi veľa návrhov adaptívneho smerovania. Jedným z nich je aj 

adaptívne smerovanie po najkratšej ceste (Adaptive Shortest Cost Path Routing - 

ASCP). 

 



Prehľad súčasného stavu 32

Adaptive Shortest Cost Path (ASCP) smerovanie  

Táto metóda smerovania je vhodná pre vlnovo smerované siete s vlnovou 

konverziou. Cena každej linky prenosovej cesty: 

• ak je neobsadená, sa rovná 1, 

• ak je obsadená, sa rovná ∞, 

• ak je neobsadená, ale je potrebná vlnová konverzia, sa rovná c.  

Keď príde požiadavka na spojenie, určí sa prenosová cesta s najnižšou cenou 

pomocou už spomínaných algoritmov. Ak existuje takýchto ciest viacej, náhodne sa 

vyberie jedna z nich. Voľbou hodnoty c môžeme zaistiť, že vlnová konverzia bude 

použitá iba v nutnom prípade (t.j. keď už nebude k dispozícií vlnovo kontinuálna 

svetelná cesta). Taktiež pomocou tejto hodnoty je možné voliť kompromis medzi 

potrebným počtom úsekov prenosovej cesty a typom vlnovej konverzie. 

Ďalšou adaptívnou metódou smerovania je smerovanie v smere najmenej 

zaťaženej prenosovej cesty (Least Congested Path Routing - LCP). V niektorých 

literatúrach sa používa aj označenie Least Loaded Routing (LLR). 

Least Congested Path (LLR) smerovanie 

V tomto prípade je vybraná najmenej zaťažená prenosová cesta spomedzi 

dostupných prenosových ciest. Zaťaženie prenosovej cesty môže byť merané v zmysle 

počtu voľných vlnových dĺžok v sieti. Prenosová cesta, pozdĺž ktorej je najmenej 

obsadených vlnových dĺžok, je najmenej zaťažená prenosová cesta.  

Výberom najmenej zaťaženej prenosovej cesty (resp. s najvyšším počtom 

voľných vlnových dĺžok) sa prirodzeným spôsobom udržuje čo najvyšší počet vlnovo 

kontinuálnych svetelných ciest.   

Nevýhodou tohto algoritmu je opäť vysoká náročnosť algoritmu, ktorá odpovedá 

funkcii O(KHW), kde K je počet uvažovaných ciest, H je počet úsekov prenosovej cesty 

a W je počet vlnových dĺžok. Vďaka tomuto algoritmu sieť dosahuje vyššiu 

priepustnosť ako v prípade použitia FR a FAR algoritmov, avšak nižšiu ako v prípade 

použitia ER smerovania.  

3.2.2 Algoritmy pre prideľovanie vlnových dĺžok  

V každom uzle sa okrem výberu fyzickej prenosovej cesty rozhoduje aj 

o vhodnej vlnovej dĺžke. Výber vlnovej dĺžky musí spĺňať základné kritérium 
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jednoznačného pridelenia vlnových dĺžok (Distinct Wavelength Assignment Constraint), 

t.j. optické signály smerované do toho istého vlákna musia byť na inej vlnovej dĺžke.  

Ak sieť umožňuje vlnovú konverziu v plnom rozsahu v každom uzle siete, 

potom takáto sieť je v podstate ekvivalentná s klasickými elektrickými sieťami. V tomto 

prípade je dôležitý len výber prenosovej cesty (smerovanie), pretože na každom úseku 

môže byť priradená ľubovoľná voľná vlnová dĺžka. Avšak, ak sieť umožňuje konverziu 

len s istými obmedzeniami, alebo neumožňuje vôbec vlnovú konverziu, prideľovanie 

vlnových dĺžok sa stáva dôležitým aspektom pri budovaní svetelnej cesty. Pretože 

pokiaľ sieť neumožňuje vlnovú konverziu, musí byť splnené ďalšie obmedzujúce 

kritérium Wavelength Continuity Constraint, t.j. na každom úseku prenosovej cesty 

musí byť použitá rovnaká vlnová dĺžka.  

Výber vlnových dĺžok sa môže opäť uskutočňovať staticky alebo dynamicky, 

v závislosti od prevádzky. V prípade statického zostavenia svetelných ciest je určená 

jedna prenosová cesta pre každé spojenie. Existuje niekoľko navrhnutých algoritmov 

pre statické prideľovanie vlnových dĺžok. Vo všeobecnosti ich snahou je minimalizovať 

počet použitých vlnových dĺžok. V ďalšej časti práce sa však nebudeme venovať 

statickému prideľovaniu vlnových dĺžok. 

Pre dynamické prideľovanie vlnových dĺžok je v súčasnosti navrhnutých 

pomerne veľa rôznych heuristických algoritmov. Tie slúžia, na rozdiel od 

predchádzajúceho prípadu, predovšetkým pre zvýšenie priepustnosti siete (resp. pre 

zníženie pravdepodobnosti blokovania). Pritom sa predpokladá rovnaký počet vlnových 

dĺžok na každej linke.  

Po príchode požiadavky na spojenie sa najskôr určí prenosová cesta a potom sa 

pozdĺž nej prideľujú vlnové dĺžky. Množina vlnových dĺžok, ktoré vo všeobecnosti 

pripadajú do úvahy, sa nazýva vlnový priestor (Wavelength Space). Jednotlivé 

algoritmy pre prideľovanie vlnových dĺžok sa vzájomne odlišujú tým, akým spôsobom 

vytvárajú poradie vlnových dĺžok z vlnového priestoru. Rozsah práce neumožňuje 

venovať sa všetkých algoritmom a preto sú uvedené len nasledovné: 

• Fixed-Order (FX), resp. First-Fit (FF), 

• Random Order (RO), 

• Most-Used (MU), 

• Least-Used (LU), 

• Min-Product (MP), 
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• Least-Loaded (LL), 

• Max-Sum (MΣ), 

• Relative Capacity Loss (RCL). 

Všetky spomenuté heuristické algoritmy môžu byť implementované ako on-line 

algoritmy a môžu byť kombinované s rôznymi algoritmami pre výber fyzickej 

prenosovej cesty. RWA algoritmy zvyčajne uprednostňujú spojenie, ktoré pozostávajú 

len z niekoľkých úsekov prenosovej cesty. Vo všeobecnosti spojenia, ktoré pozostávajú 

z veľkého počtu úsekov prenosovej cesty (resp. dlhšie prenosové cesty (Longer-Hop - 

LH)), majú vyššiu pravdepodobnosť byť blokované ako spojenie pozostávajúce 

z malého počtu úsekov (resp. kratšie prenosové cesty (Shorter-Hop - SH)). Preto boli 

navrhnuté algoritmy, ktoré slúžia pre podporu viac-úsekových spojení. Sú to napr. 

• Wavelength Reservation (Rsv), 

• Protecting Threshold (Thr), 

• Limited Alternate Routing (Limit), 

• Static Priority (StPri), 

• Dynamic Priority (DyPri). 

Spomenuté algoritmy slúžia v podstate pre riadenie prístupu na danú vlnovú 

dĺžku (Fairness and Admission Control Algorithm - FAC). Tieto algoritmy sa odlišujú 

od ostatných algoritmov pre prideľovanie vlnových dĺžok v tom, že: 

1) dané algoritmy nešpecifikujú, ktorá vlnová dĺžka má byť použitá, ale len určujú či 

danej požiadavke na spojenie môže alebo nemôže byť priradená daná vlnová dĺžka 

pri istých prevádzkových podmienkach. Preto tieto algoritmy v podstate nemôžu 

pracovať samostatne a musia byť použité s inými algoritmami pre prideľovanie 

vlnových dĺžok. 

2) oba algoritmy sa snažia „chrániť“ spojenia, ktoré sú zostavené z viacerých úsekov.  

Slúžia pre zníženie pravdepodobnosti blokovania tých spojení, ktoré využívajú 

viac než jednu linku. Ostatné algoritmy pre prideľovanie vlnových dĺžok sa snažia 

zvýšiť priepustnosť siete. 

Použitím spomínaných algoritmov je možné, že celková priepustnosť siete sa 

zníži. Na druhej strane však vyrovná rozdiel medzi blokovaním jedno-úsekových 

a viac-úsekových spojení. Je dôležité, aby FAC algoritmy spĺňali nasledovné vlastnosti 

• celkové straty zapríčinené použitím daného algoritmu musia byť v prijateľnej 

miere, 
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• využitie vlnových dĺžok musí byť vysoké, 

• algoritmus musí byť dostatočne flexibilný pre vytvorenie kompromisu medzi 

riadením prístupu na vlnovú dĺžku a celkovými zapríčinenými stratami, 

• riadenie prístup nesmie spôsobiť, že blokovanie viac-úsekových spojení bude 

menšie ako blokovanie jedno-úsekových spojení. 

 

V ďalšej časti sa budeme venovať bližším popisom jednotlivých algoritmov ich 

analýzou a vzájomným porovnaním. 

Fixed-Order (FO), resp. First-Fit (FF) algoritmus 

V tomto prípade sú všetky vlnové dĺžky očíslované a následne číselne 

usporiadané. Algoritmus vyberá danú vlnovú dĺžku v pevne stanovenom poradí, t.j. 

vyberie prvú voľnú vlnovú dĺžku  z daného poradia.  

Princíp metódy spočíva v tom, že najskôr sa obsadzujú všetky vlnové dĺžky 

s nižším poradovým číslom. Preto vlnové dĺžky s nižším poradovým číslom sa 

používajú častejšie a predovšetkým pre kratšie prenosové cesty. A teda, vlnové dĺžky 

s vyšším poradovým číslom sú vyhradené, resp. „rezervované“ pre dlhšie vlnovo 

kontinuálne prenosové cesty.  

Táto metóda si nevyžaduje globálne informácie o stave siete pre výber vlnovej 

dĺžky. Výpočtové nároky sú veľmi malé, pretože v podstate nie je potrebné 

matematicky určiť vhodnú vlnovú dĺžku. Daný algoritmus sa dá ľahko implementovať 

pre siete s centralizovaným, ako aj distribuovaným riadením. Experimentálne výsledky 

dokázali, že daná metóda dosahuje dobré výsledky v zmysle dosiahnutej hodnoty 

blokovania v sieti. Algoritmus je v súčasnosti najpoužívanejším algoritmom pre 

prideľovanie vlnových dĺžok. 

Random Order (RO) algoritmus 

Všetky vlnové dĺžky, ktoré sú dostupné na požadovanej prenosovej ceste, sú 

očíslované a usporiadané v náhodnom poradí. Náhodne poradie je generované vhodným 

algoritmom, zvyčajne s rovnomernou pravdepodobnosťou. Princíp metódy teda spočíva 

v rovnomernom rozložení záťaže na všetky vlnové dĺžky. 

V tomto prípade opäť nie je potrebná globálna informácia o stave v sieti. 

Výpočtová náročnosť daného algoritmu je väčšia ako v prípade FX, pretože je potrebné 
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matematicky určiť vhodnú vlnovú dĺžku z vlnového priestoru. Daný algoritmus je opäť 

vhodný pre siete s centralizovaným aj decentralizovaným riadením.    

Most-Used (MU) a Least-Used (LU) algoritmus 

Pri obidvoch metódach MU a LU sú jednotlivé vlnové dĺžky usporiadané podľa 

ich využitia v danej sieti. Zaťaženie vlnovej dĺžky môže byť určený počtom liniek, na 

ktorých je použitá daná vlnová dĺžka. Algoritmus MU vyberie najviac zaťaženú voľnú 

vlnovú dĺžku na danej prenosovej ceste (hľadanie sa uskutočňuje vo vzostupnom 

poradí). Naopak, LU algoritmus vyberie najmenej zaťaženú voľnú vlnovú dĺžku 

(hľadanie sa uskutočňuje v zostupnom poradí).   

Princípom MU algoritmu je čo najviac využiť tie vlnové dĺžky, ktoré sú už 

využívané v danej sieti. Potom menej využívané vlnové dĺžky budú rezervované pre 

dlhé vlnovo kontinuálne prenosové cesty.  

Oba algoritmy si vyžadujú pre určenie využitia jednotlivých vlnových dĺžok buď 

aktuálne, alebo odhadované informácie o stave sieti. To má však za následok zvýšenie 

prevádzky v sieti. V danej sieti sú tiež potrebné optické pamäte, ktoré majú slúžiť na 

uchovanie, resp. oneskorenie optického signálu počas doby výpočtu vhodnej vlnovej 

dĺžky. Výpočtová náročnosť oboch algoritmov MU a LU je približne rovnaká 

a podstatne vyššia ako v prípade RO algoritmu. Oba algoritmy sú vhodnejšie pre siete 

s centralizovaným riadením, pretože nie je ľahké ich implementovať v sieťach 

s decentralizovaným riadením. Z hľadiska blokovania, LU algoritmus je menej vhodný 

ako RO algoritmus. Naopak, experimentálne, ako aj praktické výsledky dokazujú, že 

blokovanie v sieti pri použití MU algoritmu, je výrazne nižšie ako v prípade použitia 

LU algoritmu či dokonca FF algoritmu.   

Min-Product (MP) algoritmus 

Daný algoritmus je navrhnutý predovšetkým pre použitie vo viacvláknových 

optických sieťach. V jednovláknových sieťach by MP algoritmus odpovedal v podstate 

FF algoritmu. Princípom MP algoritmu je obsadiť vlnové dĺžky na vláknach tak, aby 

celkový počet vlákien v danej sieti bol minimálny. Najprv je potrebné vypočítať pre 

každú vlnovú dĺžku j (1≤j≤W) 

( )
∏
∈ Rl

ljD
π

,  3.1 

kde D je matica LxW, pričom Dlj označuje počet priradených vlákien na linke l a vlnovú 

dĺžku j, L označuje počet liniek, W je počet vlnových dĺžok vo vlákne, π(R) je súbor 
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liniek tvoriacich danú prenosovú cestu R. Hodnoty prvkov matice Dlj sa pohybujú od 0 

po Ml, kde Ml je počet vlákien na linke l. Daný algoritmus potom vyberie vlnovú dĺžku 

j, ktorá minimalizuje hodnotu daného výrazu 3.1.  

Výskum dokázal, že sieť dosahuje nižšiu priepustnosť pri použití MP algoritmu 

ako pri použití rozšírenej verzii FF algoritmu pre viacvláknové siete. V prípade 

viacvláknovej verzie FF algoritmu sú do poradia usporiadané aj vlákna, aj vlnové dĺžky 

a daný algoritmus vyberie na prvom vlákne prvú voľnú vlnovú dĺžku.  

Least-Loaded (LL) algoritmus 

Táto metóda je opäť navrhnutá pre viacvláknové siete. Algoritmus sa snaží 

vybrať vlnovú dĺžku, ktorá má najväčšiu reziduálnu voľnú kapacitu na najviac 

zaťaženej linke pozdĺž danej prenosovej cesty 

( )
( )ljlRlSj

DM
R

−
∈∈ π
minmax ,  3.2 

kde význam Ml a Dlj je uvedený vyššie a SR je súbor dostupných vlnových dĺžok na 

vybratej prenosovej ceste R. 

V jednovláknových sieťach je reziduálna kapacita buď 1 alebo 0. Preto tento 

algoritmus  vyberie vlnovú dĺžku s najväčším indexom s reziduálnou kapacitou 1. Takto 

vlastne LL algoritmus svojou činnosťou v jednovláknových sieťach predstavuje FF 

algoritmus.  

Priepustnosť viacvláknových sietí pri použití LL algoritmu je vyššia ako pri 

použití MP a FF modifikovaných algoritmov pre viacvláknové siete.  

Max-Sum (MΣ) algoritmus 

Daný algoritmus bol navrhnutý predovšetkým pre viacvláknové siete, ale je 

pomerne ľahko aplikovateľný aj v jednovláknových sieťach. MΣ uvažuje pri výbere so 

všetkými prenosovými cestami (svetelnými cestami na vybratej fyzickej prenosovej 

ceste), pričom sa snaží maximalizovať zvyšnú kapacitu siete po zostavení danej 

prenosovej cesty. Predpokladá sa, že v čase výberu vlnovej dĺžky je už známa 

prevádzková matica a tiež fyzická prenosová cesta.  

Kapacita na linke l a vlnovej dĺžke j v danom časovom okamihu siete (resp. v 

istom stave siete ψ) je definovaná ako počet vlákien na linke l, na ktorých nie je vlnová 

dĺžka j použitá  

( ) ( )ljl DMjlc ψψ −=,, ,  3.3 
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kde význam Ml a D(ψ)lj je uvedený vyššie v predchádzajúcej kapitole. Stav siete ψ je 

určený existujúcimi svetelnými cestami v sieti pri príchode danej požiadavky. Kapacita 

prenosovej cesty R na vlnovej dĺžke j je definovaná ako počet vlákien, na ktorých je 

vlnová dĺžka j dostupná na najviac zaťaženej linke zo všetkých liniek danej prenosovej 

cesty R, t.j. 

( )
( )

( )jRcjRc
Rl

,,min,, ψψ
π∈

= .  3.4 

Kapacita prenosovej cesty R v istom časovom okamihu ψ je daná sumou kapacít na 

všetkých vlnových dĺžkach, t.j. 

( )
( )

( )∑
=

∈
=

W

j Rl
jRcRC

1
,,min, ψψ

π
.  3.5 

Daný algoritmus vyberie takú vlnovú dĺžku j, ktorá maximalizuje nasledovný výraz  

( )( )∑
∈

′
PR

RjC ,ψ ,  3.6 

kde ( )jψ ′ je nasledujúci stav siete po priradení vlnovej dĺžky j danému spojeniu a P je 

súbor potenciálnych prenosových ciest pre danú požiadavku na spojenie v aktuálnom 

stave siete. Po zostavení svetelnej cesty pre danú požiadavku na spojenie, stav siete 

musí byť aktualizovaný.  

Relative Capacity Loss RCL algoritmus 

Táto metóda smerovania vznikla rozšírením princípu metódy MΣ. Metóda MΣ 

v podstate vyberá takú vlnovú dĺžku j, ktorá minimalizuje kapacitné straty všetkých 

svetelných ciest 

( )( )∑
∈

′
PR

RjC ,ψ ,  3.7 

kde ψ je stav siete pred zostavením danej svetelnej cesty. Po zostavení svetelnej cesty R 

na vlnovej dĺžke j bude zmenená iba kapacita na tejto vlnovej dĺžke. RCL algoritmus 

vyberie vlnovú dĺžku j, ktorá minimalizuje relatívne kapacitne straty dané výrazom 

 ( ) ( )( )
( )∑

∈

′−′

PR jRc
RjcjRC

,,
,,,

ψ
ψψ .  3.8 

Princípom RCL algoritmu je zistenie, že minimalizovanie celkových 

kapacitných strát niekedy nevedie k najlepšiemu výberu vlnovej dĺžky. RCL algoritmus 

najskôr určí relatívne kapacitné straty pre každú prenosovú cestu a každú vlnovú dĺžku. 

Potom vyberie vlnovú dĺžku, ktorá minimalizuje súčet relatívnych kapacitných strát na 
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všetkých prenosových cestách. RCL algoritmus je preto vhodnejší pre výber vlnových 

dĺžok ako MΣ a to v mnohých prípadoch.  

Wavelength Reservation Rsv algoritmus 

V tomto prípade je jedna alebo niekoľko vlnových dĺžok rezervovaných na 

jednotlivých linkách prenosovej cesty. Tieto vlnové dĺžky sú zvyčajne rezervované pre 

prevádzku, ktorá prechádza vyšším počtom úsekov prenosovej cesty. Táto metóda 

znižuje blokovanie viac-úsekovej prevádzky a naopak, zvyšuje blokovanie jedno-

úsekových spojení.  

Vďaka rezervácií vlnových dĺžok pre isté spojenia využite vlnových dĺžok 

a priepustnosť siete klesá. Nevýhodou daného algoritmu je, že nevytvára pevný 

kompromis medzi riadením prístupu na vlnové dĺžky a celkovou výkonnosťou siete. 

Vďaka tomu, že dlhšie spojenia majú vyššiu šancu byť akceptované, doba na ich 

zostavenie spojenia je kratšia.  

Protecting Threshold (Thr) algoritmus 

Spojeniu, ktoré pozostáva len z malého počtu úseku, je priradená vlnová dĺžka 

iba vtedy, ak počet voľných vlnových dĺžok na danej linke je nad istým prahom. To má 

za následok, že na niektorých linkách sú voľné vlnové dĺžky, ktoré môžu byť  použité 

pre spojenia pozostávajúce z vyššieho počtu úsekov.  

Nevýhodou algoritmu je, že po vybudovaní SH spojení na jednotlivých linkách 

ostane „rezervovaných“ iba niekoľko vlnových dĺžok a tie nemusia byť rovnaké na 

všetkých linkách prenosovej cesty. Ak prevádzka spojení s vyšším počtom úsekov je 

nízka, potom ochrana spojení na kratších prenosových cestách bude mať za následok 

nízke využitie vlnových dĺžok. Aj v tomto prípade doba na zostavenie dlhších spojení je 

kratšia. 

Limited Alternate Routing (LimAlt) algoritmus 

V tomto prípade je kratším spojeniam poskytnutých len niekoľko alternatívnych 

ciest, zatiaľ čo dlhším spojeniam je poskytnutý väčší počet alternatívnych ciest. 

Prostredníctvom tohto limitu, ktorý je zavedený pre alternatívne cesty kratších spojení, 

môže byť akceptovaných viac dlhších spojení.  

Daná metóda vytvára dobrý kompromis medzi riadením prístupu a celkovou 

výkonnosťou siete, ak daná sieť je pomerne husto poprepájaná a záťaž je pomerne 

nízka. Táto metóda nie je už tak vhodná pre siete s nízkou konektivitou, pretože záťaž 
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v takýchto sieťach je zvyčajne stredná až vysoká. Ak je prevádzka nízka, šanca nájsť 

voľnú vlnovú dĺžku na alternatívnej ceste je vyššia. Ak prevádzka vzrastie, je vyššia 

pravdepodobnosť, že nebude voľná vhodná vlnová dĺžka na alternatívnej ceste. Ak sieť 

nie je dostatočne prepojená, potom je vysoká pravdepodobnosť, že alternatívne cesty 

budú pozostávať z väčšieho počtu úsekov ako priama cesta. Z tohto potom vyplýva, že 

je dosť pravdepodobné, že ak nebude voľná vlnová dĺžka dostupná na priamej ceste, 

potom nebude ani na alternatívnej prenosovej ceste.  

Static Priority (StPri) algoritmus 

Súbor dostupných vlnových dĺžok je rozdelený do dvoch množín, ktoré sa 

označujú množina F a množina C. Prístup k vlnovým dĺžkam z množiny F je voľný, 

zatiaľ čo prístup k vlnovým dĺžkam z množiny C je určený na základe istej priority. 

Každé spojenie má danú určitú prioritu.  

Princíp metódy spočíva v tom, že najskôr sa hľadajú voľné vlnové dĺžky 

z množiny F. Ak nie je v množine F voľná vlnová dĺžka, potom na základe priority 

danej požiadavky sa daný algoritmus snaží rezervovať vlnovú dĺžku z množiny C.  

Táto metóda je predovšetkým vhodná pre siete s distribuovaným riadením. 

Využitie vlnových dĺžok vďaka StPri vzrastie. Intuitívne môžeme predpokladať, že 

dlhšie spojenia majú lepšiu šancu využívať vlnové dĺžky z množiny C. Pokiaľ nie je 

veľká prevádzka, vlnové dĺžky z množiny C môžu byť použité pre prenos ďalšej 

prevádzky, vďaka čomu vzrastie ich využitie. Na druhej strane je však pomerne ťažké 

stanoviť prioritu rôznym prevádzkovým tokom. V tomto prípade je priorita stanovená 

pre každé spojenie staticky. Taktiež čas zostavenia je dlhší ako v predchádzajúcich 

prípadoch.  

Dynamic Priority (DyPri) algoritmus 

Táto metóda odstraňuje nedostatky predchádzajúcej metódy StPri tým, že 

jednotlivým prevádzkovým tokom prideľuje prioritu dynamicky. Priorita toku 

v nejakom čase závisí od predchádzajúceho stavu. Každý uzol umožňuje odhadnúť 

vplyv daného toku na činnosť siete v zmysle pravdepodobnosti blokovania. 

Odhadované hodnoty sú potom pravidelne posielané iným uzlom.  

Daná metóda je, podobne ako StPri, vhodnejšia pre siete s distribuovaným 

riadením. Pretože priorita jednotlivých spojení je určená na základe výkonnosti v sieti, 

dosahuje sa väčšia rovnováha medzi kratšími a dlhšími spojeniami. Ak v nejakom čase 
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nejaké spojenie nie je akceptované, jeho priorita sa následne zvýši. To má potom za 

následok zvýšenie pravdepodobnosti akceptovania. Prostredníctvom nastavenia veľkosti 

množiny C je možné efektívne riadiť prístup k vlnovým dĺžkam. Algoritmus má dlhšiu 

dobu zostavenia, ktorá súvisí s určením priority pre spojenia v danej sieti.  

3.2.3 Analýza a porovnanie RWA algoritmov 

Ako už bolo spomenuté v predchádzajúcich kapitolách, jednotlivé RWA 

algoritmy sa navzájom líšia predovšetkým tým: 

• pre akú prevádzku v sieti sú navrhnuté (statickú - dynamickú), 

• pre aký typ riadenia siete sú určené (centralizovane – decentralizovane riadené 

siete), 

• ako vplývajú na výkonnosť siete v zmysle jej priepustnosti, 

• ako efektívne využívajú sieťové prostriedky, 

• akú majú celkovú náročnosť na výpočtové prostriedky. 

V tabuľke 3.4 je súhrnný prehľad vlastností smerovacích algoritmov. 

V súčasnosti, z pohľadu celkovej náročnosti na implementáciu a dosiahnutej 

priepustnosti vo WDM sieťach, je najpoužívanejším algoritmom FR smerovanie 

a niektoré zdokonalené AR metódy smerovania.  

Tab. 3.4 Porovnanie smerovacích algoritmov 

 

Algoritmus 
smerovania 

Výber 
prenosovej 

cesty  

Náročnosť  / 
Typ riadenia 

siete 
Výhody Nevýhody 

FR statický 
O(HW) / 

decentralizované 
riadenie 

jednoducho 
realizovateľný  

určuje len jednu pevnú 
cestu, nereaguje na 
poruchy a zmeny 
prevádzky v sieti 

FAR statický 
O(KHW) / 

decentralizované 
riadenie 

jednoducho 
realizovateľný, 

odstraňuje nevýhody 
FR, výrazne znižuje 
blokovanie v sieti 

nereaguje na zmenu 
prevádzky v sieti 

ER statický 
O(N2W) / 

centralizované 
riadenie 

v porovnaní s FR 
a FAR zvyšuje 
výkonnosť siete 

vyžaduje väčšie nároky 
na výpočtové 
prostriedky 

AR dynamický 
O(KHW) / 

centralizované 
riadenie 

zvyšuje priepustnosť 
siete 

výpočtovo náročný, 
potreba informácií 

o stave siete, zvyšuje  
prídavnú prevádzku 
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V ďalšej tabuľke 3.5 sú uvedené vlastnosti algoritmov pre prideľovanie 

vlnových dĺžok. V jednovláknových sieťach s plnou alebo obmedzenou vlnovou 

konverziou je v súčasnosti najpoužívanejším algoritmom FX a RO, vzhľadom na nízke 

výpočtové nároky a ľahkú implementáciu. V sieťach bez vlnovej konverzie sa javí MU 

ako najvhodnejším algoritmom. Použitím FX a RO algoritmu v sieťach bez vlnovej 

konverzie dané siete dosahujú nižšiu priepustnosť. Pre viacvláknové siete je 

v súčasnosti najvhodnejší algoritmus MΣ. 

Tab. 3.5 Porovnanie algoritmov pre prideľovanie vlnových dĺžok 

 

Algoritmus 
smerovania 

Globálne 
informácie 
o stave siete 
/  Náročnosť  

Typ riadenia 
siete Vlastnosti 

FX nevyžaduje /  
veľmi nízka 

centralizované - 
decentralizované ľahká implementácia 

RO nevyžaduje /  
nízka 

centralizované - 
decentralizované ľahká implementácia 

MU vyžaduje /  
stredná centralizované výrazne zlepšuje priepustnosť 

sietí 

LU vyžaduje /  
stredná centralizované 

z hľadiska dosiahnutej 
priepustnosti je menej vhodný 

ako RO 

oneskorenie 
signálu – 
potreba 

optických 
pamätí 

MP nevyžaduje / 
nízka decentralizované modifikácia FF algoritmu pre 

viacvláknové siete 

LL vyžaduje / 
stredná centralizované 

vhodný pre viacvláknové siete, 
podstatne zvyšuje priepustnosť 

v porovnaní s MP  

MΣ vyžaduje / 
vysoká centralizované 

vhodný aj pre jednovláknové 
siete, snaží sa o maximalizáciu 

prenosovej kapacity 

RCL vyžaduje / 
vysoká centralizované rozšírená verzia  MΣ algoritmu 

vhodný pre 
viacvláknové 

siete 

3.3 Vlnová konverzia vo WDM sieťach 

WDM sieť pozostáva z optických vlnovo selektívnych uzlov – kroskonektorov 

OXC, ktoré sú vzájomne poprepájané optickými vláknami (obr. 3.19). V každom OXC 

dochádza k výberu fyzickej prenosovej cesty a k výberu vlnovej dĺžky. Pritom musí byť 

splnená podmienka jednoznačného pridelenia vlnových dĺžok (Distinct Wavelength 

Assignment Constraint) (vid. kapitolu 3.1.4) [1, 66, 67, 68, 69].  

Pokiaľ sieť neumožňuje vlnovú konverziu, potom musí byť splnená aj 

podmienka obmedzenia vlnovej kontinuity (Wavelength Continuity Constraint) (viď. 



Prehľad súčasného stavu 43

kapitolu 3.1.4) [1, 67, 68, 69]. V tomto prípade, ak neexistuje pozdĺž celej prenosovej 

cesty rovnaká vlnová dĺžka, potom daná požiadavka na spojenie je zamietnutá. A to aj 

v prípade, že na jednotlivých úsekoch sú voľné vlnové dĺžky, ale nie sú rovnaké. Preto 

obmedzenie vlnovej kontinuity znižuje priepustnosť siete. Použitím vlnových 

konvertorov nemusí byť splnená podmienka vlnovej kontinuity v celej sieti. V uzloch, 

ktoré umožňujú vlnovú konverziu, nie je obmedzenie vlnovej kontinuity. Vďaka tomu 

sieť s vlnovými konvertormi umožňuje vybudovať viac spojení. 

 

Obr. 3.19 Vlnovo smerovaná plne optická WDM sieť 

Ak spojenie medzi dvoma koncovými uzlami využíva viacero vlnových dĺžok, 

potom dané spojenie pozostáva z postupnosti svetelných ciest a hovoríme už o semi-

svetelnej ceste (Semi-Lightpath). Medzi dvomi uzlami s vlnovou konverziou musí dané 

spojenie využívať tú istú vlnovú dĺžku. Tento úsek prenosovej cesty sa nazýva segment. 

Na obrázku 3.20 možno vidieť vzťah medzi linkou, segmentom a fyzickou prenosovou 

cestou na fyzickej vrstve a vzťah medzi svetelnou cestou a semi-svetelnou cestou na 

optickej vrstve. 
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Obr. 3.20 Prenosová cesta vo WDM sieti 

Architektúra optického kroskonektora je uvedená na obrázku 3.21  [1, 64]. Ako 

už bolo spomenuté, optický kroskonektor môže byť vybavený vlnovým konvertorom 

WC pre podporu vlnovej konverzie.  

 

Obr. 3.21 Architektúra optického spínača 

Vlnový konvertor je zariadenie, ktoré je schopné zmeniť vlnovú dĺžku 

prichádzajúceho signálu na inú odlišnú vlnovú dĺžku. Vo všeobecnosti ľubovoľná 

prichádzajúca vlnová dĺžka môže byť konvertovaná na jednu ktorúkoľvek z k vlnových 

dĺžok, pričom počet všetkých vlnových dĺžok na výstupe je W. Počet vlnových dĺžok k, 

na ktoré môže byť vstupná vlnová dĺžka konvertovaná, sa nazýva stupeň vlnovej 

konverzie (Conversion Degree). V závislosti od toho aká je hodnota k, môžeme 

klasifikovať vlnové konvertory (obr.  3.22) [1, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71]: 
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• bez vlnovej konverzie (k=1): daná prichádzajúca vlnová dĺžka je prepojená na takú 

istú vlnovú dĺžku na výstupe (obr.  3.22a), 

• s pevnou vlnovou konverziou (k=1): daná prichádzajúca vlnová dĺžka je  

konvertovaná na inú vlnovú dĺžku, ktorá je už vopred známa a je vždy tá istá (obr.  

3.22b), 

• s obmedzenou vlnovou konverziou (1<k<W) (Partial Degree of Wavelength 

Conversion): prichádzajúca vlnová dĺžka môže byť konvertovaná len na 

obmedzený počet výstupných vlnových dĺžok (obr.  3.22c), 

• s plnou vlnovou konverziou (k=W) (Full Degree of Wavelength Conversion): 

ľubovoľná prichádzajúca vlnová dĺžka môže byť konvertovaná na ľubovoľnú 

výstupnú vlnovú dĺžku (obr.  3.22d). 

 

Obr. 3.22 Klasifikácia vlnových konvertorov 

Ak uzol siete umožňuje vlnovú konverziu, daný uzol nazývame uzol s vlnovou 

konverziou (Converting Node - CN). Sieť, v ktorej aspoň jeden uzol umožňuje vlnovú 

konverziu nazývame sieť s vlnovou konverziou (Convertible Network). 

Vo všeobecnosti rozlišujeme siete podľa vlnovej konverzie na [1, 70, 71]: 

• siete bez vlnovej konverzie, 

• siete s vlnovou konverziou, ktoré môžeme ďalej špecifikovať na: 

o siete s plnou vlnovou konverziou, 

o siete s obmedzenou vlnovou konverziou.  

 

Problematika vlnovej konverzie je v súčasnosti rozsiahlou témou, pričom v tejto 

súvislosti bolo publikované množstvo zaujímavých článkov. Prehľad danej 
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problematiky je urobený na základe nasledovných publikovaných prác [1, 2, 7, 11, 13, 

21, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77]. 

3.3.1 Siete bez vlnovej konverzie 

V sieťach  bez vlnovej konverzie nie je možná vlnová konverzia v žiadnom uzle 

siete. Preto optický signál musí prechádzať od zdroja až k cieľu na tej istej vlnovej 

dĺžke. Pri budovaní spojenia sa najskôr hľadajú vlnové dĺžky, ktoré sú voľné na 

všetkých úsekoch prenosovej cesty. Pomocou algoritmu prideľovania vlnových dĺžok sa 

potom spomedzi možných vlnových dĺžok vyberie vhodná vlnová dĺžka, ktorá je na 

všetkých úsekoch prenosovej cesty rovnaká. Ak na hociktorej linke prenosovej cesty nie 

je takáto vlnová dĺžka, potom prichádzajúca požiadavka musí byť odmietnutá. To 

znamená, že požiadavka na prenosovú cestu môže byť zamietnutá aj v prípade, že na 

linkách prenosovej cesty sú voľné vlnové dĺžky, ale nie sú rovnaké. V sieťach bez 

vlnovej konverzie blokovanie závisí výrazne od počtu úsekov prenosovej cesty.  

Bez akýchkoľvek dôkazov môžeme intuitívne predpokladať, že siete bez vlnovej 

konverzie budú dosahovať najmenšiu priepustnosť. Rozsiahly výskum v tejto oblasti 

potvrdil daný predpoklad, ale zároveň priniesol aj isté zaujímavé výsledky. Ako bolo už 

naznačené v predchádzajúcej kapitole, zníženie blokovania v sieti bez vlnovej konverzie 

sa dá dosiahnuť voľbou RWA algoritmov. V súčasnosti sa pre smerovanie najčastejšie 

využíva FR algoritmus, prípadne FAR a pre výber vlnovej dĺžky FF alebo RO 

algoritmus. Výber vhodného algoritmu závisí aj od topológie siete. Použitím 

zložitejších algoritmov pre smerovanie, alebo pre výber vlnových dĺžok sa zvyšujú 

nároky na výpočtové prostriedky v jednotlivých uzloch. Okrem toho ich použitie ďalej 

vedie k zvýšeným nárokom na prenos informácií o stave siete medzi jednotlivými 

uzlami ako aj k rozšíreniu informačnej časti prenášaných dát.  

3.3.2 Siete s plnou vlnovou konverziou 

Siete s plnou vlnovou konverziou sú protikladom sietí bez vlnovej konverzie. V 

tomto prípade je možná plná vlnová konverzia v každom uzle. V prípade potreby 

prenášané dáta môžu využívať na každom úseku prenosovej cesty inú vlnovú dĺžku. 

Požiadavka na prenosovú cestu môže byť zamietnutá len v prípade, ak na hociktorom 

prenosovom úseku nie je žiadna voľná vlnová dĺžka. V prípade siete bez vlnovej 

konverzie došlo k zablokovaniu požiadavky, ak na všetkých úsekoch prenosovej cesty 

nebola rovnaká voľná vlnová dĺžka. 
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Opäť môžeme intuitívne predpokladať, že siete s plnou vlnovou konverziou 

budú dosahovať najvyššiu priepustnosť. Tieto siete svojim správaním, z hľadiska 

zostavenia spojenia, pripomínajú klasické metalické siete. Siete s plnou vlnovou 

konverziou sú z pohľadu prevádzky najvýkonnejšie. Blokovanie s rastúcim počtom 

úsekov prenosovej cesty nerastie tak dramaticky ako v prípade siete bez vlnovej 

konverzie 

Výhodou sietí s plnou vlnovou konverziou je, že nie je potreba zložitých a 

časovo náročných RWA algoritmov. Na druhej strane technológie, ktoré by umožňovali 

plnú vlnovú konverziu v optickej oblasti sú v reálnych sieťach stále nedostupné. To 

vedie k úsiliu vytvorenia istého kompromisu medzi sieťami s plnou vlnovou konverziou 

a sieťami bez vlnovej konverzie. Týmto kompromisom sú siete s obmedzenou vlnovou 

konverziou. 

3.3.3 Siete s obmedzenou vlnovou konverziou 

Pretože v súčasnosti sú plne optické vlnové konvertory s plným rozsahom 

vlnovej konverzie pre praktické použitie stále veľmi drahé, výskum a aj praktická 

implementácia sa uberá k sieťam s obmedzenou vlnovou konverziou. Vo všeobecnosti v 

týchto sieťach je možná vlnová konverzia, ale s istými obmedzeniami. Tie môžu byť 

nasledovné [70, 71]: 

a) obmedzenie v uzloch: 

• obmedzený rozsah vlnových dĺžok, na ktoré môže byť vstupná vlnová 

dĺžka konvertovaná v danom uzle - obmedzená vlnová konverzia v uzle so 

stupňom vlnovej konverzie k (Limited Wavelength Conversion With 

Conversion Degree k),   

• obmedzený počet vlnových konvertorov umiestnených v danom uzle - 

zdieľaná vlnová konverzia (Partial Wavelength Conversion), 

b) obmedzenie v sieti: 

• obmedzený počet uzlov v danej sieti s vlnovou konverziou – riedka 

vlnová konverzia (Sparse Wavelength Conversion). 

3.3.3.1 Obmedzená vlnová konverzia so stupňom vlnovej konverzie k 

V tomto prípade ide v podstate o obmedzenie v samotnom uzle alebo v uzloch 

danej siete. V jednotlivých uzloch siete sú umiestnené vlnové konvertory, ktoré 
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umožňujú konvertovať ľubovoľnú vstupnú vlnovú dĺžku iba na jednu vlnovú dĺžku 

z obmedzeného počtu k zo všetkých výstupných vlnových dĺžok W (teda platí k<W).  

Hoci vo všeobecnosti ľubovoľná prichádzajúca vlnová dĺžka môže byť 

konvertovaná na jednu ktorúkoľvek z k vlnových dĺžok, v praxi sa využíva tzv. 

symetrická alebo nesymetrická obmedzená vlnová konverzia.  

 

Obr. 3.23 Obmedzená vlnová konverzia v uzle so stupňom vlnovej konverzie k 

a) symetrická k=2d+1   b) „naľavo“  k=d+1   c)  „napravo“ k=d+1  

Symetrická obmedzená vlnová konverzia so stupňom vlnovej konverzie 

k=2d+1 

V tomto prípade ľubovoľná prichádzajúca vlnová dĺžka môže byť konvertovaná 

na jednu z d susedných odchádzajúcich vlnových dĺžok ako aj na rovnakú vlnovú dĺžku, 

na akej daný optický signál vstupoval do konvertora. Prichádzajúca vlnová dĺžka λi 

môže teda byť konvertovaná na jednu z k=2d+1 možných odchádzajúcich vlnových 

dĺžok (obr. 3.23a).  

Predpokladajme, že optický signál na vstupe vlnového konvertora má vlnovú 

dĺžku λi. Potom táto vlnová dĺžka môže byť konvertovaná na jednu z λi-d,...,λi,...,λi+d 

výstupných vlnových dĺžok. 

Nesymetrická obmedzená vlnová konverzia so stupňom vlnovej konverzie 

k=d+1 

V prípade, že vstupná vlnová dĺžka je konvertovaná na tú istú vlnovú dĺžku 

alebo na jednu z d susedných vlnových dĺžok naľavo (napravo) z vlnového plánu, 

potom hovoríme o nesymetrickej obmedzenej vlnovej konverzii „naľavo“ (obr. 3.23b)  
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(„napravo“ (obr. 3.23c)). V tomto prípade počet možných výstupných vlnových dĺžok, 

na ktoré môže byť ľubovoľná vstupná vlnová dĺžka konvertovaná, je k=d+1.  

Ak optický signál vstupuje na vlnovej dĺžke λi, potom táto vlnová dĺžka môže 

byť konvertovaná na λi-d,...,λi, v prípade konverzie „naľavo“, alebo na λi,...,λi+d 

v prípade konverzie „napravo“. 

 

Dôvodom rozsiahleho výskumu v oblasti obmedzenej vlnovej konverzie v uzle, 

či už symetrickej alebo nesymetrickej, je snaha využívať jednoduchší a tým aj 

samozrejme lacnejší spínač. Konvertory takéhoto spínača sú jednoduchšie, pretože nie 

je potrebné, aby umožňovali konverziu v celom rozsahu používaných vlnových dĺžok. 

Vďaka tomu je preladiteľnosť z jednej vlnovej dĺžky na inú podstatne jednoduchšia 

a zároveň aj časovo kratšia. 

3.3.3.2 Zdieľaná vlnová konverzia 

Ako už bolo spomenuté v predchádzajúcej kapitole, vlnové konvertory v sieti 

s vlnovou konverziou sú umiestnené v optických spínacích uzloch OXC. Spínač 

pozostáva z vlnových demultiplexorov, optických spínačov, vlnových konvertorov a 

vlnových multiplexorov. V štandardnej architektúre optického spínača je najskôr každá 

vlnová dĺžka komutovaná v priestore. Ak spínač obsahuje vlnový konvertor, potom 

v prípade potreby môže byť táto vlnová dĺžka konvertovaná na tú istú alebo inú vlnovú 

dĺžku. V bežnom ponímaní, architektúra spínača obsahuje toľko vlnových konvertorov s 

istým druhom vlnovej konverzie, koľko je výstupných vlnových dĺžok. 

Princípom zdieľanej obmedzenej vlnovej konverzie je výrazné ušetrenie počtu 

vlnových konvertorov. Vlnové konvertory sú sústredné do banky konvertorov, ktorá je 

zdieľaná viacerým výstupným portom. Iba vlnové dĺžky, ktoré si skutočne vyžadujú 

vlnovú konverziu, prechádzajú cez banku konvertorov. Ostatné vlnové dĺžky 

prechádzajú spínačom bez vlnovej konverzie. V tomto prípade len obmedzený počet 

vlnových dĺžok môže vlnový konvertor využiť v tom istom čase.  

V závislosti od toho, ako sú usporiadané vlnové konvertory, rozoznávame 

nasledovné spínacie architektúry: 

• dedicated - architektúra s priamym priradením vlnových konvertorov,  

• share-per-link - architektúra so zdieľanými konvertormi v banke pre každú linku, 

• share-per-node - architektúra so zdieľanými konvertormi v banke pre celý uzol. 
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Siete, ktoré využívajú optické konvertory s architektúrou share-per-node 

a share-per-link v jednotlivých uzloch siete sa nazývajú siete so zdieľanou vlnovou 

konverziou.   

Dedicated architektúra  

V danej architektúre je pre každé výstupné vlákno a každú výstupnú vlnovú 

dĺžku priamo priradený vlnový konvertor (obr. 3.24). Každému vstupnému vláknu je 

priradený jeden demultiplexor a každému výstupnému vláknu je priradený jeden 

multiplexor. Vo všeobecnosti uzol s F vstupnými a F výstupnými vláknami a W 

vlnovými dĺžkami na každom vlákne obsahuje F vlnových demultiplexorov 1xW, F 

vlnových multiplexorov Wx1, jeden FWxFW optický spínač a FW vlnových 

konvertorov.  

 

Obr. 3.24 Dedicated architektúra optického spínača 

Prijatý multiplexovaný signál z ľubovoľného vlákna je najskôr 

demultiplexovaný na jednotlivé vlnové dĺžky. Tieto demultiplexované optické signály 

sú smerované do priestorového spínača. Každá vlnová dĺžka je prepnutá na požadovaný 

výstupný port, ktorý odpovedá požadovanému výstupnému vláknu. V prípade potreby, 

výstupný optický signál môže byť konvertovaný pomocou vlnového konvertora. 

Nakoniec je niekoľko optických signálov na rôznych vlnových dĺžkach 

multiplexovaných do jedného multiplexovaného optického signálu. 

V danej architektúre je pre každé vlákno a vlnovú dĺžku priradený vlnový 

konvertor. Preto nedochádza k blokovaniu požiadavky na spojenie v dôsledku 

nedostatku vlnových konvertorov v danom uzle. Nevýhodou danej architektúry je však 

jej vysoká cena,  pretože obsahuje vysoký počet vlnových konvertorov. V praxi v 

ľubovoľnom okamžiku je počet spojení, ktoré si vyžadujú vlnovú konverziu omnoho 
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menší ako FW. Vlnové konvertory v spínači s takouto architektúrou nie sú využívané 

efektívne. Cenovo efektívne riešenie je používať iba niekoľko konvertorov, ktoré by 

boli zdieľané, t.j. architektúry share-per-node a share-per-link. 

Share-per-node architektúra 

Spínacia architektúra share-per-node využíva dva optické priestorové spínače 

(Optical Switch – OS) a jednu banku vlnových konvertorov (Wavelength Converter 

Bank - WCB). Konvertorová banka, ktorá obsahuje niekoľko vlnových konvertorov 

WC, je zdieľaná pre všetky výstupné porty ľubovoľného vlákna na výstupe (obr. 3.25). 

Pretože konvertorová banka je zdieľaná pre každé vlákno, je potrebný opäť priestorový 

spínač za konvertorovou bankou. Avšak tento druhý optický spínač je podstatne menší. 

 

Obr. 3.25 Share-per-node architektúra optického spínača 

Predpokladajme, že konvertorová banka obsahuje B vlnových konvertorov. Prvý 

optický spínač je potom FWx(FW+B) spínač bez blokovania a druhý spínač je BxFB 

spínač bez blokovania. Multiplexovaný prichádzajúci signál zo vstupnej linky je najskôr 

demultiplexovaný na jednotlivé vlnové dĺžky. Tie sú potom spínané v prvom spínači. 

Ak signál na danej vlnovej dĺžke nevyžaduje konverziu, potom je priamo 

multiplexovaný s ostatnými vlnovými dĺžkami na dané výstupné optické vlákno. 

V opačnom prípade signál vstupuje do konvertorovej banky. Druhý optický spínač slúži 

na prepojenie optického signálu od konvertora smerom k požadovanému multiplexoru, 

ktorý multiplexuje optické signály pre požadované výstupné vlákno. Všetky optické 

signály smerujúce do toho istého výstupného vlákna, ktoré prešli priamo alebo 

podstúpili vlnovú konverziu, sú nakoniec vzájomne multiplexované. 

Vďaka tomu, že vlnové konvertory sú zdieľané, dochádza k ich efektívnejšiemu 

využívaniu. Celkovo je táto architektúra cenovo efektívnejšia ako dedicated 

architektúra i napriek tomu, že je zložitejšia a vyžaduje si až dva optické spínače. Pri 
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tejto architektúre spínača môže dôjsť k zablokovaniu požiadavky na spojenie z dôvodu 

nedostatočné počtu zdieľaných vlnových konvertorov. 

Share-per-link architektúra 

V prípade share-per-link architektúry je priamo priradená samostatná banka 

konvertorov pre každé výstupné vlákno (obr. 3.26). Táto banka vlnových konvertorov 

WC je prístupná len pre tie optické signály, ktoré sú smerované k tomu istému 

výstupnému vláknu. Daná architektúra si vyžaduje toľko konvertorových bánk, koľko je 

výstupných vlákien a len jeden optický spínač. 

 

Obr. 3.26 Share-per-link architektúra optického spínača 

Ak každá konvertorová banka má B konvertorov, potom optický spínač je 

FWx(FW + FB) spínač bez blokovania. Demultiplexovaný signál vstupuje do optického 

spínača. Ak si signál na danej vlnovej dĺžke nevyžaduje vlnovú konverziu, prechádza 

priamo od optického spínača do multiplexora. V opačnom prípade daný signál 

prechádza do príslušnej banky konvertorov. Konvertovaný signál prechádza smerom 

k multiplexoru. Všetky optické signály, ktoré majú byť smerované do toho istého 

výstupného vlákna sú nakoniec vzájomne multiplexované.  

Pretože ku každému vláknu je priradená samostatná banka vlnových 

konvertorov, vo všeobecnosti dôjde k celkovému zvýšenie počtu vlnových konvertorov 

v danej architektúre. Preto využitie vlnových konvertorov je menšie ako v prípade 

share-per-node architektúry, ale na druhej strane väčšie ako v prípade dedicated 

architektúry. Architektúra share-per-link je zložitejšia ako architektúra spínača s priamo 

priradenými konvertormi, ale menej zložitejšia ako share-per-node architektúra.  

Vzájomné porovnanie jednotlivých spínacích architektúr je uvedené v tabuľke 

3.6. Výhodou sietí so zdieľanou vlnovou konverziou je, že vlnové konvertory sú 

podstatne efektívnejšie využívané. Tým sa znižuje celkový počet potrebných vlnových 
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konvertorov v danej sieti pri zachovaní tej iste priepustnosti siete. Výskumom v danej 

oblasti sa potvrdilo, že v bežných sieťach naozaj nie je potrebné, aby sa každá vlnová 

dĺžka podrobila vlnovej konverzii. Nevýhodou sietí so zdieľanou vlnovou konverziou je 

náročnejšia spínacia architektúra a jej náročnejšie riadenie. 

Tab. 3.6 Porovnanie vlastností spínacích architektúr 

 

 

 

 

 

 

Typ spínacej 
architektúry Výkonnosť Efektívnosť 

zdieľania 
Zložitosť 

architektúry 

Dedicated vysoká nízka nízka 

Share-per-node nízka vysoká vysoká 

Share-per-link stredná stredná stredná 

3.3.3.3 Riedka vlnová konverzia 

Ak optická sieť obsahuje vlnové konvertory, ale nie sú v každom uzle danej 

siete, potom takúto sieť nazývame sieť s riedkou obmedzenou vlnovou konverziou 

(Sparse Wavelength Conversion network - SWC sieť).  

Prvotnou myšlienkou bola snaha vytvoriť sieť, v ktorej iba niekoľko uzlov 

obsahuje vlnový konvertor s plnou vlnovou konverziou a ostatné neumožňujú vlnovú 

konverziu. V takejto sieti musíme na prenos pozdĺž fyzickej prenosovej cesty použiť 

rovnakú vlnovú dĺžku medzi dvoma uzlami, ktoré umožňujú vlnovú konverziu. Ako už 

bolo spomenuté v predchádzajúcej kapitole, segmentom nazývame úsek prenosovej 

cesty, na ktorom musíme použiť rovnakú vlnovú dĺžku pre všetky linky tohto úseku.  

 

Obr. 3.27 Princíp riedkej vlnovej konverzie 
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Vo všeobecnosti sa v sieti s riedkou vlnovou konverziou nachádzajú uzly s 

dvoma typmi vlnovej konverzie. Takže v skutočnosti je možné budovať siete s riedkou 

vlnovou konverziou, ktoré obsahujú: 

• konvertory bez vlnovej konverzie a s plnou vlnovou konverziou, 

• konvertory bez vlnovej konverzie a s obmedzenou vlnovou konverziou, 

• konvertory s obmedzenou a s plnou vlnovou konverziou.  

 Výkon siete s riedkou vlnovou konverziou nezávisí len od toho, aké typy 

vlnových konvertorov sa použijú, ale aj od ich samotného umiestnenia. Preto je dôležité 

určiť optimálnu polohu vlnových konvertorov. Tento problém sa stáva zaujímavým 

predmetom ďalšieho výskumu. Vďaka riedkej vlnovej konverzii sa ušetrí celkový počet 

optických spínačov v sieti, ktoré podporujú vlnovú konverziu. 

3.3.3.4 Význam sietí s obmedzenou vlnovou konverziou 

Siete s obmedzenou vlnovou konverziou sú plynulým prechodom od sieti bez 

vlnovej konverzie k sieťam s plnou vlnovou konverziou. Vďaka tomu sú tieto siete 

podstatne flexibilnejšie v zmysle kompromisu medzi cenou a výkonom siete. Tieto siete 

majú najväčšie uplatnenie z pohľadu samotných možností ich realizácie v praxi a tým aj 

z pohľadu výkonnosti. Zvolením vhodného rozsahu vlnovej konverzie konvertora, 

určením vhodného počtu vlnových konvertorov v samotnom uzle, určením vhodného 

počtu a optimálneho umiestnenia uzlov podporujúcich vlnovú konverziu v danej sieti, je 

možné vytvárať rôzne topológie a architektúry WDM siete a to s ohľadom na celkové 

náklady. 

V takýchto sieťach dochádza k efektívnejšiemu vyžívaniu vlnových dĺžok. 

Vhodným umiestnením vlnových konvertorov so zdieľanou vlnovou konverziou 

s konvertormi s obmedzeným rozsahom vlnovej konverzie sa dajú výrazne znížiť 

celkové náklady na vlnové konvertory pri zachovaní vhodnej priepustnosti siete. 

3.3.4 Viacvláknové WDM siete 

V poslednej dobe sa výskum intenzívne uberá smerom k viacvláknovým sieťam. 

Súvisí to hlavne s poklesom ceny optických vlákien a s reálnou nedostupnosťou plne 

optických vlnových konvertorov. Z ekonomického a technologického hľadiska, 

jednovláknové siete v súčasnosti umožňujú prenos len pomocou niekoľkých vlnových 

dĺžok. Tieto siete však nedokážu pokryť narastajúce požiadavky na prevádzku. Z tohto 
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hľadiska sa viacvláknové siete stali prirodzenou možnosťou operátorov sietí pokryť 

požiadavky zákazníkov. Počet vlákien na linke môže byť aj viac než niekoľko desiatok.  

 

Obr. 3.28 Ekvivalencia medzi jednovláknovými a viacvláknovými WDM sieťami  

 a) dvojvláknová WDM sieť bez vlnovej konverzie b) jednovláknová obmedzená 

vlnová konverzia so stupňom vlnovej konverzie k=2 

Pri budovaní optických sietí sa do zeme kládli, resp. kladú optické káble s 

niekoľkými optickými vláknami. V tomto prípade operátor vybuduje viacvláknovú sieť 

nasvietením potrebného počtu optických vlákien. Ak sa požiadavky na prevádzku 

zvýšia, nasvieti sa ďalšie vlákno. Naopak, ak sa požiadavky na prevádzku znížia, 

operátor zníži počet aktívne využívaných optických vlákien v danom kábli. Zvýšenie 

počtu vlákien v už existujúcej sieťovej infraštruktúre je z tohto pohľadu pomerne 
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jednoduché a ekonomické. V prípade nedostatočného množstva optických vlákien v 

danom optickom kábli, môže operátor podľa potreby pridať ďalší optický kábel.  

Teoreticky viacvláknové siete, podobne ako jednovláknové WDM siete, môžu 

byť budované ako siete bez vlnovej konverzie alebo s vlnovou konverziou.  

Význam viacvláknových sietí bez vlnovej konverzie je v tom, že hoci nie je 

v uzle možná vlnová konverzia, je možné prenášať na tej istej vlnovej dĺžke, na 

ľubovoľnom z výstupných vlákien na danej linke. Ak vlnová dĺžka  λi na vlákne Fj 

vstupuje do uzla a na výstupe je táto vlnová dĺžka λi na vlákne Fj obsadená, ale na 

ostatných vláknach danej linky nie, potom je svetelná cesta vybudovaná použitím iného 

vlákna ako Fj. 

Vo viacvláknových vlnovo selektívnych WDM sieťach bez vlnovej konverzie 

každá linka pozostávajúca z F vlákien a W vlnových dĺžok na každom vlákne môže 

prenášať F spojení na každej vlnovej dĺžke (každé takéto spojenie na jednom z vlákien). 

Preto šanca nájsť vlnovo kontinuálnu svetelnú cestu vo viacvláknových WDM sieťach 

bez vlnovej konverzie je podstatne vyššia ako v prípade jednovláknových sietí bez 

vlnovej konverzie. Z tohto hľadiska viacvláknové WDM siete bez vlnovej konverzie s F 

vláknami na každej linke a W vlnovými dĺžkami na každom vlákne sa javia ako 

jednovláknové siete s F.W vlnovými dĺžkami s obmedzenou vlnovou konverziou so 

stupňom vlnovej konverzie k=F (obr. 3.28). 

Viacvláknové siete s plnou vlnovou konverziou sú plne flexibilné a k blokovaniu 

na danej linke dochádza len v prípade, že sú obsadené všetky kanály na danej linke, t.j. 

sú obsadené všetky vlnové dĺžky na všetkých vláknach danej linky.  
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Zvolené metódy spracovania 

Kapitola 4 Zvolené metódy spracovania 

V telekomunikačnej prevádzke by bolo neekonomické a neefektívne, ak by  

prostriedky siete boli každému účastníkovi trvalo a nemenne priradené. Preto sa takéto 

prostriedky siete združujú a vo všeobecnosti sú poskytované viacerým účastníkom. V 

takomto prípade sa však môže stať, že v rovnakom časovom okamžiku budú chcieť 

súčasne zdieľať rovnaké prostriedky viacerí účastníci. Z tohto dôvodu môže potom 

nastať stav, v ktorom musí zákazník čakať, alebo mu je jeho požiadavka odmietnutá. 

Preto je potrebné určiť kompromis medzi kvalitou prevádzky QoS, ktorá je určená istým 

kvantitatívnym parametrom a celkovou cenou siete. Slúžia nám na to metódy 

dimenzovania a optimalizácie. 

Jadrom tejto kapitoly je návrh nového všeobecného matematického modelu pre 

určenie pravdepodobnosti blokovania v jednovláknových a viacvláknových sieťach bez 

vlnovej konverzie, s obmedzenou a plnou vlnovou konverziou. Analýza daného modelu 

poskytuje zaujímavé poznatky. Definovaním zisku vlnovej konverzie je možné 

kvantitatívne analyzovať použitím ktorého typu WDM siete dosiahneme požadované 

zvýšenie výkonnosti siete s ohľadom na náklady samotnej siete.  

Analýza daného modelu potvrdila, že v sieťach bez vlnovej konverzie 

pravdepodobnosť blokovania prudko rastie s počtom úsekov prenosovej cesty. Použitie 

vlnových konvertorov umožňuje zvýšenie priepustnosti siete. Výskum v tejto oblasti však 

ukázal, že z ekonomického a praktického hľadiska nemá význam umiestniť vlnové 

konvertory do každého uzla siete. Z tohto pohľadu má preto význam budovať siete s 

riedkou vlnovou konverziou. Výkon takejto siete v zmysle jej priepustnosti nezávisí len 

od toho, koľko uzlov podporuje vlnovú konverziu a aké typy vlnových konvertorov sa 

použijú, ale aj od samotného umiestnenia týchto uzlov. V tejto kapitole sa preto budem 

venovať aj problematike vhodného umiestnenia uzlov podporujúcich vlnovú konverziu v 

sieťach s riedkou vlnovou konverziou, pričom použijem navrhnutý všeobecný model.  
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4.1 Dimenzovanie a optimalizácia optických WDM sietí 

Snaha prevádzkovateľov efektívne využívať prenosové prostriedky WDM sietí 

za predpokladu, že bude zachovaná istá kvalita služieb QoS, stavia problematiku 

dimenzovania a optimalizácie WDM sietí vysoko-aktuálnou. Cieľom je zistiť mieru 

spojenia medzi kvalitou a cenou siete tak, aby sa dosiahla čo najväčšia efektivita. 

Kvalita siete môže byť kvantitatívne určená jej priepustnosťou, resp. 

pravdepodobnosťou blokovania. Cenu siete určujú prenosové prostriedky, konfigurácia 

a architektúra siete.  

Dimenzovanie a optimalizácia sietí sa opiera o teóriu pravdepodobnosti a teóriu 

hromadnej obsluhy. Dimenzovanie sietí je proces nelineárnej optimalizácie, ktorej 

výsledkom je dosiahnutie určitej požadovanej kvality v sieti s ohľadom na 

minimalizovanie potrebných nákladov, v závislosti od rôznych požiadaviek (topológie 

siete, prevádzkových požiadaviek, a pod.) a obmedzení v sieti (technologické, 

ekonomické, a pod) [78]. Dimenzovanie a metódy dimenzovania sietí vo všeobecnosti 

slúžia k vhodnému určeniu kapacity siete, vzhľadom k jej topológii a prevádzkovým 

požiadavkám.  

 Základným objektívnym kvantitatívnym parametrom dimenzovania 

a optimalizácie je pravdepodobnosť blokovania, resp. pravdepodobnosť vzniku strát 

v istom čase. Je to pravdepodobnosť, že v istom časovom okamihu bude prinajmenšom 

jedna požiadavka na spojenie zamietnutá pre nedostatok sieťových prostriedkov [80]. 

Pravdepodobnosť blokovania funkčne závisí od rôznych parametrov siete, od spôsobu 

prevádzky siete, od prevádzkových požiadaviek a pod. Presný výpočet 

pravdepodobnosti blokovania je pomerne veľmi náročný a dokonca v sieťach 

s rozsiahlou topológiou takmer nemožný. Z tohto dôvodu sa hľadajú vhodné 

matematické modely, ktoré by slúžili buď pre aproximovanie pravdepodobnosti 

blokovania, alebo pre predikciu blokovania do budúcnosti v závislosti od zmeny 

rôznych parametrov (napr. v závislosti od zmeny prevádzky, topológie a pod). 

V súčasnosti je navrhnutých niekoľko takýchto modelov, ktoré sa vzájomne líšia ich 

presnosťou, možnosťou použitia a pod. Na základe aproximovanej hodnoty 

pravdepodobnosti blokovania je potom možné uskutočniť proces dimenzovania siete 

alebo proces optimalizácie.  

Dimenzovaním siete rozumieme kvantitatívny proces návrhu siete. Výsledkom 

tohto procesu je určenie sieťových prostriedkov na základe požadovanej kapacity siete 
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(prevádzkových požiadaviek), topologických požiadaviek, výberu metódy smerovania 

a prideľovania vlnových dĺžok, s ohľadom na celkovú cenu siete. Optimalizovaním 

siete rozumieme proces, pri ktorom sa snažíme nájsť konfiguráciu siete s optimálnym 

využitím sieťových prostriedkov počas prevádzky danej siete. Neustály nárast  

užívateľov, ako aj služieb a s tým spojená zmena prevádzky siete, si vyžaduje určité 

zmeny v konfigurácii siete. Aby daná sieť bola aj naďalej efektívne využívaná, zmeny 

konfigurácie siete sa uskutočňujú na základe jej optimalizácie. 

Operátor sietí sa stretáva s otázkou dimenzovania predovšetkým pri prvotnom 

návrhu siete. S časom sa však menia požiadavky na kapacitu siete. Operátor sa preto 

musí priebežne zaujímať počas prevádzky siete o to, či sieť ešte umožňuje preniesť 

požadovanú kapacitu. Ak kapacita siete nevyhovuje požiadavkám, potom vo 

všeobecnosti existujú dve možnosti: znova dimenzovať sieť a zvýšiť jej kapacitu alebo 

pokúsiť sa optimalizovať danú sieť a vhodnejšie využívať sieťové prostriedky (čím sa 

v konečnom dôsledku opäť zvýši prenosová kapacita siete). Ekonomický návrh siete si 

vyžaduje jej dimenzovanie a neskoršie ekonomické prevádzkovanie si vyžaduje jej 

optimalizáciu. Výsledkom je optimalizácia výkonu siete a jej ceny, pri poskytovaní 

určitej kvality služieb.  

V súčasnosti vo väčšine prípadov návrh topológie, rozmiestnenie uzlov 

a položenie vlákien je už vopred dané, pretože väčšina operátorov už má vybudované 

nosné siete. Z tohto hľadiska je v súčasnosti perspektívne venovať sa optimalizovaniu 

práve týchto sietí [81]. 

4.1.1 Prevádzkové modely WDM sietí 

Pri analýze, dimenzovaní ako aj optimalizácii telekomunikačných systémov sa 

telekomunikačná prevádzka modeluje pomocou vhodných matematický modelov. 

Siete WDM sú špecifické v tom, že výstavba spojenia pozostáva nie len 

z výberu fyzickej prenosovej cesty, ale aj z výberu vhodnej vlnovej dĺžky. Ďalšou 

špecifickou črtou je to, či sieť umožňuje vlnovú konverziu a v akom rozsahu. Jednotlivé 

analytické a štatistické modely WDM sietí sa líšia predovšetkým: 

• použitými zjednodušujúcimi predpokladmi, 

• metódou výberu prenosovej cesty (vid. kap. 3.2.1), 

• metódou výberu vlnovej dĺžky (vid. kap. 3.2.2),  

• pre akú topológiu siete sú určené, 
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• typom vlnovej konverzie v sieti (vid. kap. 3.3), 

• presnosťou.   

Pri niektorých analytických modeloch sa berú do úvahy nasledovné 

zjednodušujúce predpoklady: 

c) predpoklad linkovej nezávislosti (Link Independence Assumption): tento 

predpoklad vyjadruje, že stavy na jednotlivých linkách sú navzájom 

nezávislé (nekorelované).  

Vzťah medzi záťažou, resp. stavmi na jednotlivých po sebe idúcich linkách, sa 

nazýva korelácia linkovej záťaže (Link Load Correlation). Ak sa neberie do úvahy táto 

korelácia, potom sa takýto model nazýva linkovo nezávislý model (Link Load 

Independence model - LLI model). V opačnom prípade daný model nazývame linkovo 

závislý model (Link Load Correlation model - LLC model). Tento predpoklad je bežný 

pre plne komutované elektrické siete. Avšak, vo WDM sieťach bez plnej vlnovej 

konverzie existuje korelácia medzi záťažou na jednotlivých linkách, preto je tento 

predpoklad obmedzujúci. Takýto model nie je úplne presný a to predovšetkým pre 

riedko prepojené siete a siete, v ktorých je korelácie linkovej záťaže vysoká. V dôsledku 

tohto daný model nadhodnocuje pravdepodobnosť blokovania. 

d) predpoklad vlnovej nezávislosti (Wavelength Independence Assumption): 

tento predpoklad vyjadruje, že obsadenie ľubovoľnej vlnovej dĺžky je 

nezávislé od obsadenia ostaných vlnových dĺžok na tej istej linke.  

Model s týmto predpokladom sa nazýva vlnovo nezávislý model (Wavelength 

Load Independence Model – WLI model). V tomto modeli sa predpokladá, že vlnová 

dĺžka je použitá na nejakej linke s istou pravdepodobnosťou, ktorá je nezávislá od 

použitia iných vlnových dĺžok. Aj tento model je nepresný a nadhodnocuje 

pravdepodobnosť blokovania. 

4.1.2 Prehľad modelov WDM sietí 

V súčasnosti existuje množstvo analytických a aproximačných modelov, ktoré 

popisujú prevádzku jednovláknových WDM sietí. Analytické modely pre analýzu 

blokovania v optických sieťach bez vlnovej konverzie s pevným smerovaním a 

náhodným výberom vlnových dĺžok boli navrhnuté Birmanom, Sridharanom a 

Sivarajanom v [82, 83].  

Birmanov model, uvedený v [82], slúži k určeniu pravdepodobnosti blokovania 

medzi dvoma koncovými uzlami v plne optických sieťach bez vlnovej konverzie. Model 
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je navrhnutý pre dve metódy smerovania: FR a LLR. Birmanov model je vhodný pre 

malé siete s ľubovoľnou topológiou s vysokou konektivitou, kde prevláda jedno-

úseková prevádzka (t.j. prevažná časť spojení si vyžaduje len jeden úsek prenosovej 

cesty). Model je však pomerne zložitý a jeho náročnosť exponenciálne rastie s počtom 

úsekov. Presnosť modelu je stredná, pretože sa neberie do úvahy korelácia záťaže medzi 

jednotlivými linkami. Tento model bol neskôr zdokonalený Sridharanom a Sivarajanom 

v práci [83]. 

Pomerne jednoduchý analytický model podľa Yatesa a kol. pre dvoj a 

viacúsekovú prenosovú cestu v sieťach s obmedzenou vlnovou konverziou je uvedený v 

[84]. Všeobecnejší model pre ľubovoľnú topológiu podľa Tripathiho a kol. je uvedený v 

[85]. V tomto prípade sa neberie do úvahy predpoklad linkovej korelácie. To má za 

následok nepresnosť daného modelu a to predovšetkým v sieťach s nízkou konektivitou. 

Taktiež tento model je vhodný iba pre nízky stupeň vlnovej konverzie.   

Aproximačný model podľa Subramaniama a kol. v [86] sa opiera o Markove 

reťazce. V danom modeli sa berie do úvahy korelácia linkovej záťaže (LLC model) a aj 

dynamická podstata prevádzky vo WDM sieťach. Je určený pre plne optické siete 

s riedkou vlnovou konverziou, s regulárnou topológiou a rovnomernou prevádzkou. 

Model je pomerne presný a to aj pre siete s nízkou konektivitou, ako sú napr. siete s 

kruhovou topológiou. Na druhej strane je však tento model zložitý.  

Model podľa Kovacevica a kol. uvedený v [87] a neskôr po zdokonalení v [88] a 

model podľa Barryho a Humbleta [89] je navrhnutý pre analýzu pravdepodobnosti 

blokovania v sieťach bez a s vlnovou konverziou. Barryho model berie do úvahy vlnovú 

koreláciu, avšak neberie do úvahy dynamickú podstatu prevádzky. Barry a Humblet sa 

venujú tiež vplyvu dĺžky prenosovej cesty a vplyvu veľkosti spínača na 

pravdepodobnosť blokovania. 

Ďalšie analytické modely pre WDM siete s obmedzenou vlnovou konverziou sú 

prezentované v [90, 91]. Model podľa Sharma je navrhnutý pre siete s polygonálnou 

topológiou. Celkovou analýzou WDM sietí z pohľadu výkonnosti sa zaoberajú 

Stefanakos a Ho v ich dizertačných prácach [92, 93]. 

Nemenej zaujímavé štúdie v tejto oblasti, ktoré sú však mimo rozsahu 

publikovania v tejto práci, sú tiež uverejnené v [94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 

103, 104, 105, 106]. Výsledky spomínaných prác však majú dosah na chápanie obsahu 

tejto dizertačnej práce. 
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Model podľa Barryho a Humbleta bol neskôr upravený Jeongom a kol. v [107] 

pre viacvláknové WDM siete. Výsledky tohto modelu nie sú veľmi presné pre 

Poissonovú prevádzku, pretože sa neberie do úvahy predpoklad vlnovej nezávislosti. 

Daný model bol testovaný v sieti s polygonálnou topológiou. V prípade jedno vláknovej 

verzii danej siete je pravdepodobnosť blokovania nadhodnotená a v prípade viac 

vláknovej verzie siete je táto pravdepodobnosť výrazne podhodnotená. Priamym 

rozšírením modelu podľa Barryho a Humbleta je model podľa Al-Zahrani [108], ktorý 

bližšie spomenieme v ďalšej kapitole. Model podľa Mokhtara a kol. [109] a model 

podľa Karasana a kol. [110] je určený pre viacvláknové WDM siete. Oba modely sú 

pomerne zložité a majú vysoké výpočtové nároky. V modeli podľa Luoa [10] je 

obsadenie vlnových dĺžok analyzované pomocou Markových reťazí, z ktorých je potom 

odvodený vzťah pre určenie pravdepodobnosti blokovania. Linkovo nezávislý model 

podľa [88] je upravený pre viac-vláknové siete v práci Subramaniama a Barryho [111]. 

Daný model nie je presný. V prípade jednovláknovej verzii danej siete je 

pravdepodobnosť blokovania nadhodnotená. Naopak, v prípade viac-vláknovej verzii 

danej siete je pravdepodobnosť blokovania výrazne podhodnotená pre polygonálne 

siete. Model pre viac-vláknové siete bez vlnovej a s plným rozsahom vlnovej konverzie 

podľa Li a kol. [115] berie do úvahy koreláciu linkovej záťaže (Multifiber Link Load 

Correlation model - MLLC model). Dosiahnuté simulačné výsledky naznačujú, že už 

vďaka obmedzenému počtu vlákien sa výrazne zvyšuje výkonnosť siete v zmysle jej 

priepustnosti. Daný model opäť vychádza z analýzy Markových reťazí. Dosiahnuté 

výsledky sú pomerne presné a to aj pre siete s nepravidelnou topológiou.  

 Ďalšie zaujímavé štúdie viac-vláknových sietí sú uvedené v  [113,  114,  115]. 

Nemenej zaujímavé štúdie pravdepodobnosti blokovania v prípade multicast vysielania 

sú uvedené v [116, 117, 118] a pre ne-Poissonovú prevádzku v [119, 120]. 

4.2 Všeobecný analytický model pre WDM siete 

Navrhnutý zovšeobecnený analytický model je rozšírením, resp. 

zovšeobecnením modelu podľa Barryho a Humbleta a modelu podľa Al-Zahrani a kol. 

Je určený pre výpočet pravdepodobnosti blokovania medzi dvoma koncovými uzlami 

pre jednovláknové a viacvláknové plne optické WDM siete bez vlnovej konverzie, 

s obmedzenou vlnovou konverziou so stupňom vlnovej konverzie k a s plnou vlnovou 

konverziou. Daný model bol pôvodne navrhnutý pre siete s obmedzenou vlnovou 
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konverziou so stupňom vlnovej konverzie k. Avšak všeobecne podľa hodnoty stupňa 

vlnovej konverzie môžeme hovoriť o sieťach: 

• bez vlnovej konverzie: k=1, 

• s obmedzenou vlnovou konverziou: 1<k<W,  

• s plnou vlnovou konverziou: k=W. 

Preto potom môžeme hovoriť o zovšeobecnenom modeli. Navyše, daný model 

slúži aj pre určenie pravdepodobnosti blokovania vo viacvláknových sieťach. 

4.2.1 Všeobecné predpoklady 

Ďalej budem používať nasledujúce označenia: 

• W  počet vlnových dĺžok na každom vlákne danej linky, 

• H  počet úsekov prenosovej cesty, 

• F  počet vlákien na každom úseku, 

• k  stupeň vlnovej konverzie, 

• Ch celkový počet vlnových kanálov na úseku prenosovej cesty; Ch=W.F, 

• li,j  priama linka medzi dvoma po sebe idúcimi uzlami i a j, 

• R  prenosová cesta pozostávajúca z liniek li,j,, { }jilR ji ,,, ∀⊂ , 

• L   fyzická linka prenosovej cesty, { }jilL ji ,,, ∀∈ , 

• an,m záťaž medzi dvoma ľubovoľnými koncovými uzlami n, m siete, 

•  časť prevádzky aL
jia , n,m prislúchajúca linke li,j, 

• ρi,j   záťaž prislúchajúca na jednu vlnovú dĺžku na linke li,j. 

Model je navrhnutý pre určenie pravdepodobnosti blokovania v sieťach 

s ľubovoľnou topológiou. Avšak daný model slúži len pre aproximáciu 

pravdepodobnosti blokovania medzi dvoma koncovými uzlami (koniec-koniec) pozdĺž 

prenosovej cesty danej siete (obr. 4.1).  

Ďalej predpokladáme, že v sieti je rovnaký počet vlnových dĺžok W na každom 

vlákne. Taktiež sa predpokladá, že každá fyzická linka pozostáva z rovnakého počtu 

vlákien F. Z toho vyplýva, že na každej linke li,j prenosovej cesty R je rovnaký počet 

vlnových kanálov Ch.  
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Obr. 4.1 Model WDM siete 

Model vychádza z oboch zjednodušujúcich predpokladov: predpoklad linkovej 

nezávislosti (LLI model) a predpoklad vlnovej nezávislosti (WLI model). Kôli tomu je 

model nepresný. 

Predpokladajme, že požiadavky na spojenie prichádzajú ako Poissonov proces 

s intenzitou požiadaviek na spojenie λ. Nech doba spojenia má exponenciálne 

rozdelenie s intenzitou doby obsluhy μ. Potom všeobecne pre záťaž môžeme písať 

a=λ/μ. Využitie vlnovej dĺžky (záťaž na jednu vlnovú dĺžku) ρ je definované ako 

pravdepodobnosť, že daná vlnová dĺžka bude obsadená na danej linke. V našom prípade 

predpokladáme, že pravdepodobnosť obsadenia každej vlnovej dĺžky je rovnaké – výber 

vlnových dĺžok podľa algoritmu RO. Záťaž vlnovej dĺžky medzi ľubovoľnou dvojicou 

uzlov i, j na linke li,j môže byť potom vypočítaná pomocou nasledovného vzťahu: 

mn
W

a
ji,l

L
mn,

ji ,,, ∀=
∑

ρ .  4.1 

Suma  vyjadruje súčet všetkých záťaží medzi každou dvojicou 

koncových uzlov n, m v danej sieti prislúchajúcich danej linke l

∑
ji,l

L
mn,a

i,j medzi dvomi za sebou 

idúcimi uzlami i, j. 

Ak predpokladáme, že na každej linke prenosovej cesty je rovnaká záťaž, potom 

hovoríme o rovnomernom zaťažení siete (Uniform Link Load - ULL) a platí ρi,j=ρ, pre 

všetky L. Model podľa Barryho a Humbleta a model podľa Al-Zahrani bol pôvodne 
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navrhnutý pre rovnomerne zaťaženú sieť. V ďalšej kapitole 4.2.2 odvodíme 

zovšeobecnený model a rozšírime dané modely pre siete s nerovnomernou záťažou.  

V závislosti od princípu prepojovania rozoznávame optické WDM siete 

s prepojovaním kanálov, paketov a optických zhlukov. Daný analytický model je 

navrhnutý pre WDM siete s prepojovaním kanálov, kde sa predpokladá, že obsadenie 

jedného kanála je relatívne dlhé.  

Analýza modelu podľa Barryho a Humbleta 

Pravdepodobnosť blokovania Pb,no medzi ľubovoľnými dvoma uzlami v plne 

optických sieťach bez vlnovej konverzie je pravdepodobnosť, že každá vlnová dĺžka je 

použitá aspoň na jednom z H úsekov prenosovej cesty R [89]. Podľa Barryho 

a Humbleta môžeme písať   

( )[ ]WH
nobP ρ−−= 11, .  4.2 

Model je odvodený nasledovne: Záťaž vlnovej dĺžky ρ je pravdepodobnosť, že 

vlnová dĺžka je použitá na danom úseku prenosovej cesty. Doplnková pravdepodobnosť 

(1-ρ) vyjadruje, že na danom úseku je spomenutá vlnová dĺžka voľná. Pravdepodobnosť 

(1-ρ)H vyjadruje, že daná vlnová dĺžka je voľná na všetkých úsekoch prenosovej cesty. 

Potom pravdepodobnosť, že daná vlnová dĺžka nie je voľná na všetkých úsekoch 

prenosovej cesty je možné vyjadriť ako [1-(1-ρ)H)]. Potom podľa Barryho a Humbleta 

platí vzťah 4.2 pre sieť s W vlnovými dĺžkami. 

Pravdepodobnosť blokovania Pb,full v plne optických sieťach s plnou vlnovou 

konverziou je pravdepodobnosť, že existuje aspoň jeden úsek prenosovej cesty, na 

ktorom sú všetky vlnové dĺžky obsadené [89]. Podľa Barryho a Humbleta môžeme 

písať   

( )HW
fullbP ρ−−= 11, .  4.3    

Model je odvodený nasledovne: Očakávaná pravdepodobnosť obsadenia 

všetkých vlnových dĺžok na nejakom úseku prenosovej cesty R je ρW. Pravdepodobnosť, 

že na danom úseku je daná vlnová dĺžka voľná je potom daná doplnkovou 

pravdepodobnosťou 1-ρW. Potom pre pravdepodobnosť, že daná vlnová dĺžka je voľná 

na všetkých úsekoch prenosovej cesty je (1-ρW)H.  Potom podľa Barryho a Humbleta 

môžeme pre siete s plnou vlnovou konverziou písať vzťah 4.3. 
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Analýza modelu podľa Al-Zahrani a kol. 

Model podľa Al-Zahrani a kol. je navrhnutý pre určenie pravdepodobnosti 

blokovania medzi dvoma koncovými uzlami (koniec-koniec) pozdĺž prenosovej cesty v 

plne optických viac-vláknových WDM sieťach bez vlnovej konverzie a s plnou vlnovou 

konverziou. 

Pravdepodobnosť blokovania nobP ,′  vo viacvláknových sieťach bez vlnovej 

konverzie je pravdepodobnosť, že každá z dostupných vlnových dĺžok je použitá na 

všetkých vláknach danej linky aspoň na jednom z úsekov danej prenosovej cesty [108]. 

To znamená, že požiadavka na vybudovanie svetelnej cesty na istej vlnovej dĺžke je 

odmietnutá, ak existuje úsek prenosovej cesty, na ktorom je daná vlnová dĺžka obsadená 

na každom z vlákien danej linky. Potom podľa Al-Zahraniho môžeme písať: 

( )[ ]WHF
nobP ρ−−=′ 11, .  4.4 

Pravdepodobnosť blokovania fullbP ,′  vo viacvláknových sieťach s plnou vlnovou 

konverziou je pravdepodobnosť, že existuje aspoň jeden úsek prenosovej cesty, na 

ktorom sú obsadené všetky vlnové dĺžky na všetkých vláknach danej linky (resp. všetky 

kanály na danej linke).  Potom platí 

( )HWF
fullbP .

, 11 ρ−−=′ .  4.5 

4.2.2 Návrh všeobecného analytického modelu pre WDM siete 

Navrhnutý model vychádza z rovnakých predpokladov ako modely podľa 

Barryho a Humbleta, ktoré sú uvedené vyššie v kap. 4.2.1. Pôvodne bol odvodený pre 

jednovláknové siete s obmedzenou vlnovou konverziou so stupňom vlnovej konverzie 

k. V tomto prípade každá vstupná vlnová dĺžka môže byť konvertovaná na jednu 

z k odchádzajúcich vlnových dĺžok. V modeli sa predpokladá rovnaká pravdepodobnosť 

použitia jednej z k možných výstupných vlnových dĺžok. V závislosti od toho aká je 

hodnota koeficientu k, je však daný model vhodný pre siete bez vlnovej konverzie 

(k=1), s obmedzenou (1<k<W)a plnou vlnovou konverziou (k=W).  

Pravdepodobnosť blokovania Pb,lim je pravdepodobnosť, že pre všetky vlnové 

dĺžky existuje prinajmenšom jeden úsek prenosovej cesty, na ktorom sú obsadené 

všetky vlnové dĺžky z obmedzeného súboru k vlnových dĺžok, na ktoré môže byť daná 

vlnová dĺžka konvertovaná: 

( )[ ] kWHk
bP

/

lim, 11 ρ−−= . 4.6 
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Model je odvodený nasledovne [121]: Pravdepodobnosť obsadenia vlnovej dĺžky 

je ρ. Potom ρk je očakávaná pravdepodobnosť, že všetkých k vlnových dĺžok, na ktoré 

môže byť daná vstupná vlnová dĺžka konvertovaná, je obsadených. Pravdepodobnosť, 

že vhodná vlnová dĺžka je voľná na danom úseku je potom  1-ρk. Pravdepodobnosť, že 

existuje vhodná voľná vlnová dĺžka na všetkých úsekoch prenosovej cesty je potom (1-

ρk)H. Faktor W/k vyjadruje vplyv toho, že vstupná vlnová dĺžka môže byť konvertovaná 

na jednu výstupnú dĺžku, ale len z obmedzeného počtu k výstupných vlnových dĺžok W. 

Ďalšou úpravou môžeme daný model zovšeobecniť pre viacvláknové WDM 

siete s F vláknami na každej linke nasledovne [121]: 

( )[ ] kWHkF
WDMbP

/
.

, 11 ρ−−= .  4.7 

V tomto prípade predpokladáme, že ak neexistuje vhodná vlnová dĺžka na istom 

úseku prenosovej cesty na danom vlákne v rozsahu danej vlnovej konverzie k, potom je 

možné použiť vlnovú dĺžku z daného rozsahu vlnovej konverzie na danej linke na 

ostatných vláknach siete F. 

Tab. 4.1 Prehľad analytických modelov pre rovnomernú prevádzku 

Pravdepodobnosť blokovania WDM sietí 

( )[ ] kWHkF
WDMbP

/
.

, 11 ρ−−=   

(všeobecný model pre jednovláknové a viacvláknové WDM siete s ľubovoľným typom 
vlnovej konverzie (bez vlnovej konverzie, s obmedzenou a plnou vlnovou konverziou)) 

 
Jednovláknové WDM siete 

F=1 
Viacvláknové WDM siete 

F>1 

Bez konverzie, 
k=1 

( )[ ]WH
nobP ρ−−= 11,  

(model podľa Barryho 
a Humbleta) 

( )[ ]WHF
nobP ρ−−=′ 11,  

(model podľa Al-Zahrani 
a kol.) 

Plná vlnová 
konverzia, k=W 

( )HW
fullbP ρ−−= 11,  

(model podľa Barryho 
a Humbleta) 

( )HWF
fullbP .

, 11 ρ−−=′  
(model podľa Al-Zahrani 

a kol.) 
Obmedzená 

vlnová konverzia, 
1<k<W 

( )[ ] kWHk
bP

/

lim, ρ−−= 11  
(všeobecný model) 

( )[ ] kWHkF
bP

/
.

lim, 11 ρ−−=′  
(všeobecný model) 

 

Tento model môžeme predpokladať za všeobecný model. Z neho môže byť 

odvodený model podľa Barryho a Humbleta pre jednovláknové siete dosadením F=1, 

resp. model podľa Al-Zahrani a kol. pre viacvláknové siete dosadením F=W. V prípade 
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sietí bez vlnovej konverzie je k=1 a v prípade sietí s plnou vlnovou konverziou platí 

k=W . Prehľad daných modelov je v tabuľke 4.1. 

4.2.3 Zovšeobecnenie modelu pre siete s nerovnomernou prevádzkou 

Vyššie uvedené modely sú odvodené pre siete s rovnomernou prevádzkou. 

Pokiaľ predpokladáme, že záťaž ρi,j na jednotlivých linkách je vzájomne nezávislá, 

potom všeobecný model môžeme jednoducho rozšíriť pre siete s nerovnomernou 

záťažou na jednotlivých linkách nasledovne: 

( )
kW

HRji

kF
jiWDMbP

/

;,

.
,, 11 ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−=′ ∏

∈

ρ .  4.8 

V nasledovnej tabuľke (4.2) je uvedený prehľad ostaných vyššie uvedených 

modelov pre siete s nerovnomernou prevádzkou.   

Tab. 4.2 Prehľad analytických modelov pre nerovnomernú prevádzku 

 
Jednovláknové WDM siete 

F=1 
Viacvláknové WDM siete 

F>1 

Bez konverzie, 
k=1 ( )

W

HRji
jinobP ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−= ∏

∈∀ ;,
,, 11 ρ  ( )

W

HRji

F
jinobP ⎥
⎦
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4.2.4 Zovšeobecnenie modelu pre siete s ľubovoľnou topológiou 

V prípade sietí s ľubovoľnou topológiou môžeme výpočet pravdepodobnosti 

blokovania podľa nášho modelu určiť nasledovne. Predpokladajme, že medzi každou 

dvojicou uzlov n, m v danej sieti je záťaž an,m. Pomocou smerovacieho algoritmu (kap. 

3.2.1) sa určia jednotlivé prenosové cesty pre každú dvojicou koncových uzlov. Tým sa 

v podstate sieť s ľubovoľnou topológiou rozloží na príslušný počet prenosových ciest, 

ktoré pozostávajú z po sebe idúcich liniek (obr. 4.1). Príslušná záťaž na každej linke li,j 

medzi ľubovoľnou dvojicou po sebe idúcich uzlov môže byť potom vypočítaná podľa 

vzťahu 4.1. Pre výpočet pravdepodobnosti blokovania  medzi ľubovoľnou dvojicou 

koncových uzlov n, m, resp. pre každú prenosovú cestu platí vzťah 

mn
bP ,

4.7, resp. 4.8. Potom 
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celková pravdepodobnosť blokovania B v danej sieti môže byť určená pomocou 

nasledovného vzťahu:  

∑
∑

=
mn mn

mn
mn

bmn

a

Pa
B

, ,

,
,

,   4.9 

4.3 Simulácie a numerické výsledky analytického modelu 

Všetky simulácie navrhnutých modelov sú uskutočnené v programovom 

prostredí Matlab. Jednotlivé naprogramované matlabovské funkcie sú súčasťou 

elektronickej prílohy tejto práce. Taktiež všetky odsimulované grafy sú uvedené nie len 

v písomnej časti tejto práce, ale v elektronickej podobe sú uvedené aj v prílohe (viď. 

elektronickú prílohu - \Grafy).  

Vzťahy pre simulácie analytických modelov pre jednovláknové a viacvláknové 

siete bez vlnovej konverzie, s obmedzenou a plnou vlnovou konverziou sú uvedené 

v tab. 4.1. Najskôr budeme analyzovať každý model siete osobitne a pre rovnomernú 

záťaž v kapitole 4.3.1. Takto jednoduchým spôsobom dospejeme k zaujímavým 

výsledkom. Neskôr v kapitole 4.3.2 vzájomne porovnáme jednotlivé modely z pohľadu 

blokovania v daných sieťach. V ďalšej kapitole 4.3.3 porovnáme jednotlivé siete 

z pohľadu zisku.  

Pre jednoduchosť budeme označovať siete bez vlnovej konverzie ako No, siete 

s obmedzenou vlnovou konverziou ako Lim a siete s plnou vlnovou konverziou ako 

Full. 

4.3.1 Analýza výsledkov všeobecného analytického modelu 

V tejto kapitole si uvedieme výsledky všeobecného modelu pre jednovláknové 

a viacvláknové siete bez vlnovej konverzie, s obmedzenou a plnou vlnovou konverziou.   

Typické charakteristiky pravdepodobnosti blokovania Pb v závislosti od 

zaťaženia ρ, počtu vlnových dĺžok W, počtu úsekov H pre jednovláknové siete sú na 

obrázkoch 4.2 - 4.19 a pre viacvláknové siete s počtom vlákien F sú na obrázkoch 4.20 -

4.43. 

Nech kritická hranica pravdepodobnosti blokovania, ktorá je definovaná ako 

maximálna pravdepodobnosť blokovania, pri ktorej daná sieť ešte dosahuje požadovanú 

QoS, je v našom prípade Pb,max=10-3. 
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Jednovláknové siete bez vlnovej konverzie 

Pravdepodobnosť blokovania Pb medzi dvoma koncovými uzlami danej siete 

v závislosti od zaťaženia ρ pre počet úsekov prenosovej cesty H=5, 10, 20 a pre počet 

vlnových dĺžok W=10 je na obr. 4.2 a pre W=15 je na obr. 4.3. Z daných grafov je 

vidieť, že pravdepodobnosť blokovania výrazne rastie v závislosti od zaťaženia vlnovej 

dĺžky ρ. V sieťach bez vlnovej konverzie je pravdepodobnosť blokovania pomerne 

veľká už pri malom zaťažení ρ. Z toho vyplýva, že ak chceme v týchto sieťach zachovať 

istú prijateľnú hranicu pravdepodobnosti blokovania, vlnové dĺžky budú neefektívne 

využívané. Z daných grafov je tiež viditeľný výrazný vplyv počtu úsekov prenosovej 

cesty H. 

 

Obr. 4.2 Pb=f(ρ), W=10 

 

Obr. 4.3 Pb=f(ρ), W=15

Pravdepodobnosť blokovania Pb ako funkcia počtu vlnových dĺžok W, pre počet 

úsekov H=5, 10, 20 a pre zaťaženie ρ=0,1 je na obr. 4.4 a pre zaťaženie ρ=0,2 je na obr. 

4.5. 

 

Obr. 4.4 Pb=f(W), ρ=0,1 

 

Obr. 4.5 Pb=f(W), ρ=0,2
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Z oboch obrázkoch je zrejmé, že pravdepodobnosť blokovania exponenciálne 

klesá s počtom vlnových dĺžok W. Opäť je vidieť výrazný vplyv počtu úsekov H 

prenosovej cesty. Blokovanie v sieťach bez vlnovej konverzie je pomerne veľké už pri 

tak malom zaťažení ako je ρ=0,1 či 0,2.  Pri relatívne malom zaťažení ρ=0,1 je kritická 

hranica blokovania prekročená, pokiaľ je použitých menej ako 16 vlnových dĺžok 

v prípade H=10, resp. menej ako 8 vlnových dĺžok pre H=5 (obr. 4.4). Z daného 

obrázka je vidieť, že v prípade H=20 nepostačuje ani 30 vlnových dĺžok, aby bola 

dosiahnutá kritická hranica pravdepodobnosti blokovania.  

Pravdepodobnosť blokovania Pb v závislosti od počtu úsekov prenosovej cesty 

H pre počet vlnových dĺžok W=2, 5, 10 a pre zaťaženie ρ=0,1 je na obrázku 4.6 a pre 

ρ=0,2 je na obrázku 4.7. 

 

Obr. 4.6 Pb=f(H), ρ=0,1 

 

Obr. 4.7 Pb=f(H), ρ=0,2

 Z oboch grafov je vidieť výrazný vplyv počtu úsekov prenosovej cesty. Pre 

konštantný počet vlnových dĺžok W a konštantnú mieru využitia vlnovej dĺžky ρ 

pravdepodobnosť blokovania Pb prudko rastie s nárastom počtu úsekov prenosovej 

cesty H. Preto je vhodné, aby diameter jednovláknovej siete (počet úsekov prenosovej 

cesty H) bez vlnovej konverzie bol relatívne malý. Z grafu 4.7 je vidieť, že už pri 

relatívne malom zaťažení ρ=0,2 a počte vlnových dĺžok W=10 je maximálna hodnota 

pravdepodobnosti blokovania Pb prekročená, ak je počet úsekov prenosovej cesty viac 

ako 4.   

Jednovláknové siete s plnou vlnovou konverziou 

Pravdepodobnosť blokovania Pb v sieťach s plnou vlnovou konverziou 

v závislosti od zaťaženia ρ pre počet úsekov H=5, 10, 20 a pre konštantný počet 

vlnových dĺžok W=10 je na obr. 4.8 a pre W=15 je na obr. 4.9. 
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Obr. 4.8 Pb=f(ρ), W=10 

 

Obr. 4.9 Pb=f(ρ), W=15

Z oboch grafov je vidieť, že pravdepodobnosť blokovanie Pb rastie so zaťažením 

ρ. Avšak hodnota blokovania v sieťach s plnou vlnovou konverziou, v porovnaní so 

sieťami bez vlnovej konverzie, je podstatne menšia pre rovnakú hodnotu zaťaženia ρ, 

konštantný počet vlnových dĺžok W a konštantný počet úsekov H. Preto v sieťach 

s plnou vlnovou konverziou môže byť zaťaženie relatívne väčšie ako v prípade sietí bez 

vlnovej konverzie. Využitie vlnových dĺžok je v sieťach s plnou vlnovou konverziou 

efektívnejšie, a teda aj ekonomickejšie. Z oboch obrázkov je taktiež možné pozorovať, 

že pre konštantnú hodnotu zaťaženia ρ pravdepodobnosť blokovania v závislosti od 

počtu úsekov H rastie. Vplyv počtu úsekov prenosovej cesty H je podstatne menší ako 

v prípade sietí bez vlnovej konverzie.   

  Pravdepodobnosť blokovania Pb ako funkcia počtu vlnových dĺžok W, pre 

počet úsekov H=5, 10, 20 a pre zaťaženie ρ=0,2 je na obr. 4.10 a pre zaťaženie ρ=0,8 je 

na obr. 4.11. 

 

Obr. 4.10 Pb=f(W), ρ=0,2 

 

Obr. 4.11 Pb=f(W), ρ=0,8
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Z obrázku 4.10 môžeme pozorovať, že v prípade malého využitia ρ=0,2 a už pri 

relatívne malom počte vlnových dĺžok W~10 daná sieť dosahuje kritickú hranicu 

blokovania Pb,max pre všetky H. Z oboch obrázkov je opäť vidieť, že vplyv počtu úsekov 

nie je tak výrazný ako v sieťach bez vlnovej konverzie. Detailnejší pohľad na oblasť 

kritickej hodnoty pravdepodobnosti blokovania Pb,max pre využitie vlnovej dĺžky ρ=0,8 

je na obrázku 4.11. 

Pravdepodobnosť blokovania Pb v závislosti od počtu úsekov H pre počet 

vlnových dĺžok W=2, 5, 10 a ρ=0,3 je na obrázku 4.12 a pre W=5, 10, 20 a ρ=0,6 je na 

obrázku 4.13. 

 

Obr. 4.12 Pb=f(H), ρ=0,3 

 

Obr. 4.13 Pb=f(H), ρ=0,6 

Z oboch grafov je zrejmé, že pravdepodobnosť blokovania Pb v závislosti od 

počtu úsekov prenosovej cesty H rastie. Táto závislosť spočiatku rastie prudko. Neskôr, 

po dosiahnutí istej hodnoty počtu úsekov prenosovej cesty (H~W) rastie miernejšie. 

V porovnaní so sieťami bez vlnovej konverzie je vidieť, že v sieťach s plnou vlnovou 

konverziou pravdepodobnosť blokovania nezávisí tak výrazne na počte úsekov 

prenosovej cesty. Preto diameter týchto sietí môže byť podstatne väčší. Z grafu na obr. 

4.12 môžeme pozorovať, že pre zaťaženie ρ=0,3 a počet vlnových dĺžok W=10 je 

pravdepodobnosť blokovania nižšia ako kritická hodnota aj v prípade, ak počet úsekov 

prenosovej cesty je viac ako 50.  

Jednovláknové siete s obmedzenou vlnovou konverziou 

Jednovláknové siete s obmedzenou vlnovou konverziou z pohľadu 

pravdepodobnosti blokovania tvoria plynulý prechod medzi sieťami bez vlnovej 

konverzie a s plnou vlnovou konverziou.  
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Pravdepodobnosť blokovania Pb v sieťach s obmedzenou vlnovou konverziou so 

stupňom vlnovej konverzie k=3 v závislosti od zaťaženia ρ pre počet úsekov H=5, 10, 

20 a pre konštantný počet vlnových dĺžok W=10 je na obr. 4.14 a pre W=15 je na obr. 

4.15. 

 

Obr. 4.14 Pb=f(ρ), W=10, k=3 

 

Obr. 4.15 Pb=f(ρ), W=15, k=3

Opäť môžeme pozorovať, že pravdepodobnosť blokovania rastie so zaťažením, 

avšak nie tak prudko ako v prípade sietí bez vlnovej konverzie. Tiež môžeme 

pozorovať, že už pri relatívne malom stupni vlnovej konverzie je vplyv počtu úsekov 

prenosovej cesty nie veľmi výrazný. Z obrázku 4.14 môžeme napr. pozorovať, že 

v prípade ak H=20, kritická hodnota pravdepodobnosti je dosiahnutá pre ρ=0,2 pre 

W=10, resp. pre ρ=0,25 pre W=15. Použitie obmedzenej vlnovej konverzie má za 

následok lepšie využitie vlnových dĺžok v závislosti na stupni vlnovej konverzie.   

 

Obr. 4.16 Pb=f(W), ρ=0,2, k=3 

 

Obr. 4.17 Pb=f(W), ρ=0,4, k=3

Na ďalších dvoch grafoch (obr. 4.16 a 4.17) môžeme pozorovať vplyv počtu 

vlnových dĺžok na pravdepodobnosť blokovania. Pravdepodobnosť blokovania Pb(W) 
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pre počet úsekov H=5, 10, 20, pre stupeň vlnovej konverzie k=3 a pre zaťaženie ρ=0,2 

je na obr. 4.16 a pre zaťaženie ρ=0,4 je na obr. 4.17. 

Ak počet vlnových dĺžok je menší ako stupeň vlnovej konverzie (W<k), nie je 

možné uplatniť vlnovú konverziu s daným stupňom vlnovej konverzie. V tomto prípade 

je potom skutočný koeficient vlnovej konverzie k′ rovný počtu vlnových dĺžok W. Preto 

pokiaľ je W<k, graf pravdepodobnosti je lomená krivka. Ak je počet vlnových dĺžok 

rovný alebo vyšší ako stupeň vlnovej konverzie (W≤k), potom je už táto závislosť 

lineárna. Z obrázku 4.16 je vidieť, že pri tak malom zaťažení ako je ρ=0,2 už pri 

desiatich vlnových dĺžkach (W=10) je pravdepodobnosť blokovania menšia ako kritická 

hodnota Pb,max  pre všetky H. 

Pravdepodobnosť blokovania Pb v závislosti od počtu úsekov H pre počet 

vlnových dĺžok W=2, 5, 10 a ρ=0,2 je na obrázku 4.18. Ďalší graf na obrázku 4.19 je 

vyobrazený pre W=5, 10, 20 a ρ=0,4. 

 

Obr. 4.18 Pb=f(H), ρ=0,2, k=3 

 

Obr. 4.19 Pb=f(H), ρ=0,4, k=3

Z oboch grafov je vidieť spočiatku prudký nárast pravdepodobnosti 

blokovaniam až po istú hodnotu H. Od tejto hodnoty dané charakteristiky rastú výrazne 

pomalšie. Z charakteristiky pre W=10 na obr. 4.18 je možné pozorovať, že v prípade 

pomerne malého využitia vlnových dĺžok ρ=0,2 je prekročená kritická hodnota 

pravdepodobnosti blokovania Pb,max až pri počte úsekov H=16. Ak zdvojnásobíme 

zaťaženie a počet vlnových dĺžok (t.j. W=20, ρ=0,4), kritická hodnota Pb,max je 

dosiahnutá už pri počte úsekov prenosovej cesty H=7. Z toho vyplýva, že ak chceme 

zvýšiť zaťaženie vlnovej dĺžky na rovnakom dlhom úseku prenosovej cesty na 

dvojnásobok a chceme zachovať danú hranicu pravdepodobnosti blokovania, 

potrebujeme použiť viac ako dvojnásobok vlnových dĺžok.  
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Viacvláknové siete bez vlnovej konverzie 

Pravdepodobnosť blokovania Pb vo viacvláknových sieťach bez vlnovej 

konverzie v závislosti od zaťaženia ρ pre počet úsekov H=5, 10, 20 je na obrázkoch 

4.20 a 4.21. Graf 4.20 je zobrazený pre počet vlákien F=5 a počet vlnových dĺžok W=4 

a graf 4.21 je nakreslený pre W=15 a F=10. 

 

Obr. 4.20 Pb=f(ρ), W=4, F=5 

 

Obr. 4.21 Pb=f(ρ), W=15, F=10

Z grafu na obr. 4.20 môžeme vidieť, že pravdepodobnosť blokovania v závislosti 

od zaťaženie ρ je stále pod kritickou hranicou Pb,max ak ρ<0,5 pre H=5, ak ρ<0,45 pre 

H=10 a ak ρ<0,4 pre H=20. Na obrázku 4.21 je detailnejší pohľad na pravdepodobnosť 

blokovania pre rozsah zaťaženia 0,8<ρ<1. Z daného grafu je vidieť, že 

pravdepodobnosť blokovania je pre H=20, W=15 a F=10 stále pod hodnotou kritickej 

pravdepodobnosti blokovania, pokiaľ je zaťaženie menšie ako 0,84. Takúto hodnotu 

zaťaženia môžeme pokladať za relatívne vysokú.   

Pravdepodobnosť blokovania Pb ako funkcia počtu vlnových dĺžok W pre H=5, 

10, 20 je na obrázkoch 4.22 a 4.23.  

 

Obr. 4.22 Pb=f(W), ρ=0,6, F=5 

 

Obr. 4.23 Pb=f(W), ρ=0,8, F=10
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Charakteristiky na obr. 4.22 sú zobrazené pre zaťaženie ρ=0,6 a počet vlákien 

F=5. Graf  na obrázku 4.23 je vyobrazený pre pomerne veľké zaťaženie ρ=0,8 a počet 

vlákien F=10. Z oboch obrázkov je možné pozorovať, že blokovanie exponenciálne 

klesá s počtom vlnových dĺžok W. Hodnota blokovania podľa obrázku 4.23 pre 

relatívne veľké zaťaženie ρ=0,8 je pod kritickou hranicou pre H=5 ak W>8, resp. pre 

H=10 ak W>18.  

Pravdepodobnosť blokovania Pb v závislosti od počtu úsekov H vo 

viacvláknových sieťach je zobrazená na nasledujúcich dvoch grafoch (obr. 4.24 a 4.25). 

Graf 4.24 je zobrazený pre počet vlnových dĺžok W=2, 5, 10, počet vlákien F=5 a záťaž 

ρ=0,5. Graf na obrázku 4.25 je vyobrazený pre W=5, 10, 20, F=15 a ρ=0,8. 

 

Obr. 4.24 Pb=f(H), ρ=0,5, F=5 

 

Obr. 4.25 Pb=f(H), ρ=0,8, F=15

Pri použití až 15 vlákien, 20 vlnových dĺžok a zaťažení ρ=0,8 je 

pravdepodobnosť blokovania stále pod kritickou hranicou Pb,max, ak počet úsekov H je 

menší ako 35. Z technologického hľadiska nasvietenie 15 vlákien, každé s 20 vlnovými 

dĺžkami, nepredstavuje v súčasnosti problém. Z tohto pohľadu preto môžeme 

viacvláknové siete použiť, ak chceme zvýšiť priepustnosť sietí s veľkým diametrom pri 

relatívne vysokom využití vlnových dĺžok ρ.  

Pravdepodobnosť blokovania Pb, v závislosti od počtu vlákien F vo 

viacvláknových sieťach, je zobrazená na nasledujúcich dvoch grafoch (4.26 a 4.27) pre 

počet úsekov H=5, 10, 20. Graf 4.26 je zobrazený pre počet vlnových dĺžok W=15 

a záťaž ρ=0,9. Graf na obrázku 4.27 je vyobrazený pre W=10 a ρ=0,9. 
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Obr. 4.26 Pb=f(F), ρ=0,9, W=15 

 

Obr. 4.27 Pb=f(F), ρ=0,9, W=10

Z oboch grafov je vidieť, že pravdepodobnosť blokovania relatívne prudko klesá 

s počtom vlákien (oveľa rýchlejšie ako s počtom vlnových dĺžok). Je tomu tak preto, že 

viacvláknové siete bez vlnovej konverzie sa správajú ako jednovláknové siete 

s obmedzenou vlnovou konverziou. Hoci je stále potrebné splniť podmienku 

obmedzenie vlnovej kontinuity, svetelná cesta môže byť budovaná prostredníctvom tej 

iste vlnovej dĺžky na rôznych vláknach.    

Viacvláknové siete s plnou vlnovou konverziou 

Typické charakteristiky pravdepodobnosti blokovania Pb vo viacvláknových 

sieťach s plnou vlnovou konverziou v závislosti od zaťaženia ρ sú na nasledujúcich 

grafoch (obr. 4.28 a 4.29). 

Graf na obrázku 4.28 je zobrazený pre počet vlákien F=5 a počet vlnových 

dĺžok W=4. Charakteristiky na obrázku 4.29 sú detailnejšie vyobrazené pre vysokú 

záťaž v rozmedzí 0,93<ρ<1 pre počet vlákien F=10 a počet vlnových dĺžok W=15.   

 

Obr. 4.28 Pb=f(ρ), W=4, F=5 

 

Obr. 4.29 Pb=f(ρ), W=15, F=10
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Z oboch obrázkov je vidieť, že blokovanie vo viacvláknových sieťach je 

podstatne menšie ako v predchádzajúcich prípadoch. Taktiež môžeme pozorovať, že 

podobne ako v jednovláknových sieťach s plnou vlnovou konverziou, tak vo 

viacvláknových sieťach s plnou vlnovou konverziou pravdepodobnosť blokovania 

nezávisí veľmi výrazne od počtu úsekov prenosovej cesty. Z grafu na obr. 4.28 môžeme 

pozorovať, že pre počet vlnových dĺžok W=4 a počet vlákien F=5 pravdepodobnosť 

blokovania je stále pod kritickou hranicou Pb,max pre H=5 ak zaťaženie ρ<0,65, pre 

H=10 ak ρ<0,63, resp. pre H=20 ak ρ<0,61. Z tohto vyplýva, že vo viacvláknových 

sieťach s plnou vlnovou konverziou je využitie vlnovej dĺžky pomerne veľké aj pri 

malom počte vlnových dĺžok a vlákien. Avšak, z technologického hľadiska sú tieto siete 

najviac náročné. Z obrázku 4.29 môžeme vidieť, že pre W=15, F=10 a H=20 kritická 

hodnota pravdepodobnosti blokovania je približne pre ρ=0,93.  

Na obrázkoch 4.30 a 4.31 je zobrazená závislosť pravdepodobnosti blokovania 

Pb od počtu vlnových dĺžok W pre počet úsekov H=5, 10, 20. Graf 4.30 je zobrazený 

pre ρ=0,8 a F=5. Detailný pohľad na závislosť pravdepodobnosti blokovania v rozmedzí 

vlnových dĺžok 1<W<5 pre vysoké zaťaženie ρ=0,9 a počet vlnových dĺžok F=10 je na 

obr. 4.31. 

 

Obr. 4.30 Pb=f(W), ρ=0,8 F=5 

 

Obr. 4.31 Pb=f(W), ρ=0,9, F=10

Z charakteristík na obr. 4.30 je vidieť, že blokovanie v danej sieti je menšie ako 

kritická hodnota blokovania Pb,max pre H=5, 10 a 20 ak W>8. 

Pravdepodobnosť blokovania Pb v závislosti od počtu úsekov H pre počet 

vlnových dĺžok W=5, 10, 20 sú na nasledovných obrázkoch (obr. 4.32 a 4.33). Graf na 

obrázku 4.32 je zobrazený pre ρ=0,8, F=5 a graf na obrázku 4.33 je zobrazený pre 

pomerne veľké zaťaženia ρ=0,95 a F=15.   
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Obr. 4.32 Pb=f(H), ρ=0,8, F=5 

 

Obr. 4.33 Pb=f(H), ρ=0,95, F=15

Z grafu na obrázku 4.32 môžeme pozorovať, že v prípade relatívne veľkého 

zaťaženia ρ=0,8 a relatívne malého počtu vlákien F=5 postačuje nasvietiť 10 vlnových 

dĺžok, aby pravdepodobnosť blokovania bola pod kritickou hranicou pre relatívne 

vysoký počet úsekov prenosovej cesty H=50. Na obrázku 4.33 je detailnejší pohľad na 

charakteristiky pravdepodobnosti blokovania pre veľmi veľké zaťaženie ρ=0,95. Pre 

F=15 a W=20 je pravdepodobnosť blokovania stále pod kritickou hodnotou Pb,max 

v celom zobrazenom rozsahu počtu úsekov prenosovej cesty 1<H<50 ak počet 

vlnových dĺžok W=20.  

Charakteristiky pravdepodobnosti blokovania Pb, v závislosti od počtu vlákien F 

vo viacvláknových sieťach s plnou vlnovou konverziou pre H=5, 10, 20, sú zobrazené 

na grafoch 4.34 a 4.35. Graf na obr. 4.34 je zobrazený pre W=15, ρ=0,98 a graf na 

obrázku 4.35 je vyobrazený pre W=10 a ρ=0,9. 

 

Obr. 4.34 Pb=f(F), ρ=0,98, W=15 

 

Obr. 4.35 Pb=f(F), ρ=0,9, W=10



Zvolené metódy spracovania 81

V tomto prípade môžeme sledovať, že opäť pravdepodobnosť dramaticky klesá 

so vzrastajúcim počtom vlákien. Z grafu na obr. 4.35 môžeme vidieť, že pri relatívne 

veľmi veľkom zaťažení ρ=0,9 a pri počte vlnových dĺžok W=15 potrebujeme nasvietiť 

viac než 33 vlákien, ak počet úsekov prenosovej cesty je 20.   

Viacvláknové siete s obmedzenou vlnovou konverziou 

Pravdepodobnosť blokovania Pb vo viacvláknových sieťach s obmedzenou 

vlnovou konverziou v závislosti od zaťaženia ρ pre počet úsekov H=5, 10, 20 je na 

nasledujúcich grafoch 4.36 a 4.37. Z grafu na obr. 4.36, ktorý je vyobrazený pre W=4, 

F=5, k=2, môžeme pozorovať, že využitie vlnovej dĺžky môže byť opäť pomerne veľké.  

 

Obr. 4.36 Pb=f(ρ), W=4, F=5, k=2 

 

Obr. 4.37 Pb=f(ρ), W=15, F=10, k=3

Na obrázku 4.37 je detailný pohľad na blokovanie v rozsahu využitia vlnovej 

dĺžky 0,86<ρ<1 pre W=15, F=10, k=3. Z tohto grafu môžeme pozorovať, že 

pravdepodobnosť blokovania je stále pod kritickou hranicou Pb,max pre H=5 ak ρ<0,91, 

pre H=10 ak ρ<0,89 a pre H=20 ak ρ<0,867. 

Pravdepodobnosť blokovania Pb ako funkcia počtu vlnových dĺžok W, pre počet 

úsekov H=5, 10, 20 a pre ρ=0,8 F=5, k=3 je na obrázku 4.38 a pre ρ=0,9, F=15, k=3 je 

na obrázku 4.39. Z grafu na obrázku 4.39 môžeme pozorovať, že pravdepodobnosť 

blokovania je pod kritickou hranicou Pb,max pre H=5 ak W>7, pre H=10 ak W>8 a pre 

H=20 ak W>12. 
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Obr. 4.38 Pb=f(W), ρ=0,8 F=5, k=3 

 

Obr. 4.39 Pb=f(W), ρ=0,9, F=15, k=3

Typické charakteristiky pravdepodobnosti blokovania Pb v závislosti od počtu 

úsekov H pre počet vlnových dĺžok W=5, 10, 20 sú na obrázkoch 4.40 a 4.41. Prvý graf 

na obrázku 4.40 je vyobrazený pre ρ=0,5, F=5, k=3. Graf na obrázku 4.41 je zobrazený 

pre ρ=0,9, F=15, k=3. 

 

Obr. 4.40 Pb=f(H), ρ=0,5, F=5, k=3 

 

Obr. 4.41 Pb=f(H), ρ=0,9, F=15, k=3

Z prvého grafu (obr. 4.40) môžeme pozorovať, že v prípade stredného zaťaženia 

ρ=0,5, počtu vlákien F=5 a stupňa vlnovej konverzie k=3 je pravdepodobnosť 

blokovania stále pod kritickou hranicou pre W=5, 10, 20 pre celý zobrazený rozsah 

počtu úsekov prenosovej cesty H. Z grafu na obrázku 4.41 môžeme detailnejšie 

pozorovať danú závislosť v prípade pomerne veľkého zaťaženia ρ.  

Grafické charakteristiky pravdepodobnosti blokovania Pb v závislosti od počtu 

vlákien F vo viacvláknových sieťach s obmedzenou vlnovou konverziou sú vyobrazené 

na obr. 4.42 a 4.43 pre H=5, 10, 20. Graf 4.42 je zobrazený pre W=15 a ρ=0,96. 

Detailnejší pohľad na závislosti pravdepodobnosti blokovania v rozsahu počtu vlákien 

1<F<20 je na obrázku 4.43 pre W=10 a ρ=0,9. 
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Obr. 4.42 Pb=f(F), ρ=0,96, W=15, k=3 

 

Obr. 4.43 Pb=f(F), ρ=0,9, W=10, k=3

Z oboch grafov opäť vidieť výrazný pokles pravdepodobnosti blokovania 

v závislosti od počtu vlákien.  

4.3.2 Porovnanie jednotlivých modelov 

V tejto kapitole porovnáme jednovláknové a viacvláknové siete bez vlnovej 

konverzie, s obmedzenou a plnou vlnovou konverziou z pohľadu zaťaženia ρ (obr. 4.44 

- 4.45), počtu vlnových dĺžok W (obr. 4.46 - 4.47), počtu úsekov prenosovej cesty H 

(obr. 4.48 - 4.49), stupňa vlnovej konverzie k (obr. 4.50 - 4.51) a počtu vlákien F (obr. 

4.52).  

Vplyv zaťaženia ρ 

Pravdepodobnosť blokovania Pb v závislosti od zaťaženia pre jednovláknové 

siete je na obrázku 4.44 a pre viacvláknové siete je na obrázku 4.45. 

Z charakteristík na obrázkoch 4.44 a 4.45 vyplývajú jednoznačné závery. 

Pravdepodobnosť blokovania vždy rastie so zaťažením ρ a to nelineárne (pri 

logaritmickej  mierke pravdepodobnosti blokovania). Z charakteristík na obr. 4.44 pre 

jednovláknové siete môžeme pozorovať, že tieto siete bez vlnovej konverzie dosahujú 

pre rovnakú hodnotu zaťaženia ρ a rovnaký počet úsekov H podstatne väčšiu 

pravdepodobnosť blokovania ako siete s obmedzenou vlnovou konverziou so stupňom 

vlnovej konverzie k=3, alebo siete s plnou vlnovou konverziou. Siete s plnou vlnovou 

konverziou dosahujú vždy najmenšiu pravdepodobnosť blokovania. Pravdepodobnosť 

blokovania sietí s obmedzenou vlnovou konverziou v závislosti od stupňa vlnovej 

konverzie k sa pohybuje v medziach pravdepodobnosti blokovania sietí bez vlnovej 

konverzie a pravdepodobnosti blokovania sietí s plnou vlnovou konverziou. 
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Obr. 4.44 Pb=f(ρ), W=15, k=3, F=1 

Ďalej môžeme pozorovať, že v sieťach bez vlnovej konverzie pravdepodobnosť 

blokovania výrazne závisí od počtu úsekov prenosovej cesty, na rozdiel od sietí 

s obmedzenou alebo plnou vlnovou konverziou. Podobné závery platia aj pre 

viacvláknové siete (obr. 4.45).  

 

Obr. 4.45 Pb=f(ρ), W=15, k=3, F=15 

V jednovláknových sieťach bez vlnovej konverzie už pri malom zaťažení ρ je 

pravdepodobnosť blokovania veľmi veľká. Z toho vyplýva, že v týchto sieťach 

dochádza k malému a neekonomickému využívaniu vlnových dĺžok. Už pri použití 

obmedzenej vlnovej konverzie v jednovláknových sieťach s relatívne malým stupňom 

vlnovej konverzie môžeme dosiahnuť podstatne väčšie využitie vlnových dĺžok pri 
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zachovaní požadovanej hodnoty pravdepodobnosti blokovania. V jednovláknových 

sieťach s plnou vlnovou konverziou dochádza pri splnení požadovanej kvality k oveľa 

väčšiemu využitiu vlnových dĺžok. Vo viacvláknových sieťach je využitie vlnovej dĺžky 

vždy väčšie pre rovnakú konfiguráciu v porovnaní s jednovláknovými sieťami.  

V tabuľke 4.3 je porovnanie daných sietí z pohľadu pravdepodobnosti 

blokovania pre dve rôzne konfigurácie. Z pravej časti tabuľky môžeme pozorovať, že 

pravdepodobnosť blokovania viacvláknových sietí s plnou vlnovou konverziou je tak 

malá (blíži sa k nule), že ju nemožno v programovom prostredí Matlab určiť. Ďalej 

môžeme konštatovať, že vo všeobecnosti viacvláknové siete dosahujú v porovnaní 

s jednovláknovými sieťami vždy rádovo menšiu pravdepodobnosť blokovania pre 

rovnaké parametre ρ, H, k, W (tab. 4.3) v závislosti od počtu vlákien F. 

Tab. 4.3 Porovnanie sietí v závislosti od zaťaženia 

Vplyv počtu vlnových dĺžok W 

Graf pravdepodobnosti blokovania Pb v závislosti od počtu vlnových dĺžok pre 

jednovláknové siete je na obrázku 4.46 a pre viacvláknové siete je na obrázku 4.47. 

 

Obr. 4.46 Pb=f(W), ρ=0,2, k=3 

Typ siete Konverzia ρ/H/W Pb ρ/H/W Pb

No 9,880978.10-1 9,999982.10-1

Lim k=3 1,331396.10-2 8,753846.10-1Jednovláknové
F=1 

Full 

ρ=0,3 
H=20 
W=15 2,869781.10-7 2,546505.10-3

No 8,607765.10-1 1,227911.10-39

Lim k=3 1,075595.10-4 1,221123.10-52Viacvláknové 
F=15 Full 

ρ=0,9 
H=20 
W=15 1,012965.10-9

ρ=0,55 
H=20 
W=15 

≈ 0 
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Z daných charakteristík vyplývajú nasledovné závery. Pravdepodobnosť 

blokovania v závislosti od počtu vlnových dĺžok lineárne klesá (pri logaritmickej  

mierke pravdepodobnosti blokovania). Opäť môžeme pozorovať, že v prípade sietí bez 

vlnovej konverzie je vplyv počtu úsekov výrazný. Pre konštantný počet vlnových dĺžok 

siete bez vlnovej konverzie dosahujú najväčšiu a siete s plnou vlnovou konverziou 

najmenšiu pravdepodobnosť blokovania. Rovnaké závery platia aj pre siete s plnou 

vlnovou konverziou (obr. 4.47).  

 

Obr. 4.47 Pb=f(W), ρ=0,85 F=15, k=3 

Vplyv počtu úsekov prenosovej cesty H 

Pravdepodobnosť blokovania Pb v závislosti od počtu úsekov prenosovej cesty 

H pre jednovláknové siete je zobrazená na obrázku 4.48 a pre viacvláknové siete je 

vyobrazená na obrázku 4.49. 

Z oboch obrázkov vyplývajú nasledovné závery. Pravdepodobnosť blokovania 

nelineárne rastie s počtom úsekov prenosovej cesty (pri logaritmickej  mierke 

pravdepodobnosti blokovania). V prípade jednovláknových sietí bez vlnovej konverzie 

je vplyv počtu úsekov prenosovej cesty veľmi výrazný. Pravdepodobnosť blokovania 

spočiatku prudko rastie a to už pri relatívne malom počte úsekov prenosovej cesty (v 

rozsahu 1≤H<W/2). Od hodnoty H=W/2 pravdepodobnosť blokovania rastie 

pozvoľnejšie. 
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Obr. 4.48 Pb=f(H), ρ=0,2, k=3 

V prípade sietí s obmedzenou, resp. s plnou vlnovou konverziou je vplyv počtu 

úsekov podstatne menej výrazný. V týchto sieťach pravdepodobnosť blokovania rastie 

s počtom úsekov relatívne veľmi málo. V sieťach s plnou vlnovou konverziou od  

hodnoty H≥W/2 je táto závislosť takmer lineárna. Rovnaké závery platia aj pre 

viacvláknové siete (obr. 4.49).  

 

Obr. 4.49 Pb=f(H), ρ=0,9, F=15, k=3 

Vplyv stupňa vlnovej konverzie k 

Charakteristiky pravdepodobnosti blokovania Pb v závislosti od stupňa vlnovej 

konverzie k sú pre jednovláknové siete na obrázku 4.50 a pre viacvláknové siete sú na 

obrázku 4.51. 
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Z daných charakteristík vyplývajú nasledovné závery. Pravdepodobnosť 

blokovania nelineárne klesá so stupňom vlnovej konverzie (pri logaritmickej  mierke 

pravdepodobnosti blokovania). Počiatok charakteristík odpovedá sieti bez vlnovej 

konverzie (k=1) a ich koniec odpovedá sieti s plnou vlnovou konverziou (k=W). Medzi 

týmito krajnými hodnotami jednotlivé charakteristiky odpovedajú sieťam s obmedzenou 

vlnovou konverziou (1<k<W). Môžeme pozorovať, že pravdepodobnosť blokovania 

spočiatku prudko klesá so stupňom vlnovej konverzie. Od istej hodnoty stupňa vlnovej 

konverzie pravdepodobnosť blokovania klesá pozvoľnejšie. Túto hodnotu môžeme 

považovať za optimálnu z pohľadu kompromisu medzi dosiahnutou hodnotou 

blokovania a veľkosťou stupňa vlnovej konverzie.  

 

Obr. 4.50 Pb=f(k), ρ=0,5, W=20 

 

Obr. 4.51 Pb=f(k), ρ=0,85, F=10, W=20 
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Vplyv počtu vlákien F 

Charakteristiky pravdepodobnosti blokovania Pb viacvláknových sietí 

v závislosti od počtu vlákien  sú na obrázku 4.52. Opäť môžeme z daných grafov 

vyvodiť jasné závery. Pravdepodobnosť blokovania prudko klesá s počtom vlákien. 

Dané charakteristiky sú spočiatku nelineárne. Od istej hodnoty sú však dané 

charakteristiky takmer lineárne (pri logaritmickej mierke pravdepodobnosti 

blokovania). Opäť je možné pozorovať výrazný vplyv počtu úsekov prenosovej cesty 

pri sieťach bez vlnovej konverzie. Počiatok charakteristík odpovedá jednovláknovým 

sieťam (F=1). 

 

Obr. 4.52 Pb=f(H), ρ=0,8, W=10, k=3 

Jednovláknové siete s obmedzenou vlnovou konverziou verzus viacvláknové 

siete s plnou vlnovou konverziou 

Ako už bolo spomenuté v kapitole 3.3.4, viacvláknové WDM siete bez vlnovej 

konverzie s f vláknami na každej linke a w vlnovými dĺžkami na každom vlákne sa 

správajú z pohľadu pravdepodobnosti blokovania ako jednovláknové siete s f.w 

vlnovými dĺžkami s obmedzenou vlnovou konverziou so stupňom vlnovej konverzie 

k=f (obr. 3.28). Toto porovnanie je zrejmé z nasledujúcej tabuľky 4.4. 

 

 

 



Zvolené metódy spracovania 90

Tab. 4.4 Porovnanie jednovláknových sietí s obmedzenou vlnovou konverziou 

s viacvláknovými sieťami bez vlnovej konverzie 

 
Jednovláknové siete 

s obmedzenou vlnovou 
konverziou 

Viacvláknové siete bez 
vlnovej konverzie 

počet vlákien F 1 f 
počet vlnových dĺžok W f.w w 

stupeň vlnovej konverzie k f 1 
celkový počet kanálov Ch f.w f.w 

pravdepodobnosť 
blokovania 

( )[ ] ( )[ ]wHf
kWHkF

WDMbP ρρ −−=−−= 1111
/

.
,  

 

4.3.3 Zisk vlnovej konverzie a viacvláknových sietí 

V tejto kapitole sa budeme venovať porovnaniu jednotlivých sietí z pohľadu 

nového parametra – zisku vlnovej konverzie, resp. zisku viacvláknových sietí. Zisk 

vlnovej konverzie G je definovaný ako vzájomný pomer využitia vlnovej dĺžky dvoch 

rôznych sietí (ρ1, ρ2) pre rovnakú hodnotu pravdepodobnosti blokovania Pb=konšt. 

a konštantné parametre siete H, W, t.j.: 

p
qG

konštWHPb

==
=,,2

1

ρ
ρ .  4.10 

Vo všeobecnosti sa predpokladá, že využitie vlnovej dĺžky q=ρ1 (resp. p=ρ2) 

odpovedá sieti s väčším (resp. s menším) využitím vlnovej dĺžky. Potom hodnota zisku 

vlnovej konverzie je rovná alebo väčšia ako jedna.  

Zo všeobecného vzťahu pre pravdepodobnosť blokovania (rov. 4.7) môžeme 

odvodiť pre využitie vlnovej dĺžky nasledovný vzťah: 

( )[ ] ( )kFHWk
bP

./1/1/11 −−=ρ .  4.11 

Potom môžeme písať pre zisk vlnovej konverzie nasledovný vzťah: 

( )[ ] ( )

( )[ ] ( )22
2

11
1

./1/1/

./1/1/

11

11
kFHWk

b

kFHWk
b

P

P
p
qG

−−

−−
== .  4.12 

Týmto spôsobom môžeme porovnať ľubovoľné dve rôzne siete: jednovláknové 

a viacvláknové siete bez vlnovej konverzie, s obmedzenou a plnou vlnovou konverziou. 

Hoci viacvláknové siete bez vlnovej konverzie neumožňujú vlnovú konverziu, svojím 

správaním sa javia ako siete s vlnovou konverziou. Z tohto dôvodu môžeme aj v tomto 
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prípade parameter G nazývať zisk vlnovej konverzie, i keď v tomto prípade by bolo 

správanejšie hovoriť o zisku použitia viacvláknových sietí.  

Zisk vlnovej konverzie v jednovláknových sieťach 

Grafické závislosti zisku vlnovej konverzie od počtu vlnových dĺžok 

pre jednovláknové siete sú na obrázkoch 4.53 - 4.55.  

Prvý graf 4.53 je pre porovnanie sietí bez vlnovej konverzie a s plnou vlnovou 

konverziou. Z grafu môžeme pozorovať, že zisk G spočiatku prudko rastie (takmer 

lineárne) v závislosti od počtu vlnových dĺžok. Maximálny zisk je približne v okolí 

W=H/2. Potom zisk G pomerne jemne klesá. Pre W blížiace sa k nekonečnu, zisk sa 

blíži k jednej. Taktiež môžeme pozorovať výrazný rozdiel v zisku v závislosti od počtu 

úsekov prenosovej cesty.  

Z daného grafu môžeme pozorovať, že siete s plnou vlnovou konverziou pri 

dosiahnutí rovnakej pravdepodobnosti blokovania podstatne lepšie využívajú vlnové 

dĺžky ako siete bez vlnovej konverzie. Zisk dosiahnutý použitím sietí s plnou vlnovou 

konverziou namiesto sietí bez vlnovej konverzie je relatívne veľký (pre H=10 je zisk 

vlnovej konverzie pre daný rozsah vlnových dĺžok 2<W<50 stále väčší ako 4).  

 

Obr. 4.53 G=f(W), Pb=10-3, Full / No 

Ďalší graf na obrázku 4.54 je pre porovnanie sietí s obmedzenou vlnovou 

konverziou a sietí bez vlnovej konverzie. Pokiaľ je počet vlnových dĺžok menší alebo 

rovný stupňu vlnovej konverzie, sieť s obmedzenou vlnovou konverziou sa javí ako sieť 

s plnou vlnovou konverziou. Tomuto odpovedajú aj krivky na danom obrázku. Zisk 

vlnovej konverzie opäť prudko rastie (lineárne), pričom maximum je pre W=k. Od tejto 
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hodnoty opäť zisk pozvoľne klesá ako v predchádzajúcom prípade. Pre relatívne malý 

stupeň vlnovej konverzie k=3 je zisk použitím siete s obmedzenou vlnovou konverziou 

namiesto siete bez vlnovej konverzie stále pomerne vysoký (pre H=10 a W<50 je 

G>2,5). Aj v tomto prípade môžeme pozorovať, že zisk výrazne rastie s počtom úsekov 

prenosovej cesty. 

 

Obr. 4.54 G=f(W), Pb=10-3, k=3, Lim / No 

Graf na obrázku 4.55 je zobrazený pre porovnanie sietí s plnou a obmedzenou 

vlnovou konverziou. Z grafu môžeme pozorovať, že zisk vlnovej konverzie je rovný 

jednej, pokiaľ počet vlnových dĺžok je menší alebo rovný stupňu vlnovej konverzie. 

Tomuto je tak, pretože pre W≤k sa siete s obmedzenou vlnovou konverziou správajú ako 

siete s plnou vlnovou konverziou. Od tejto hodnoty zisk vlnovej konverzie spočiatku 

pomerne prudko rastie približne v rozmedzí vlnových dĺžok k<W≤H. Približne od 

hodnoty W~H zisk vlnovej konverzie veľmi voľne stúpa. V našom prípade sa maximum 

pohybuje pre H=5 v okolí W=22, pre H=10 v okolí W=27 a pre H=20 v okolí W=32. Od 

týchto hodnôt opäť charakteristiky zisku veľmi pozvoľne klesajú. Opäť pre W→∞ sa 

G→1. Zisk vlnovej konverzie je v tomto prípade relatívne malý (pre H=10 a W<50 je 

G<1,8).  
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Obr. 4.55 G=f(W), Pb=10-3, k=3, Full / Lim 

Zisk vlnovej konverzie vo viacvláknových sieťach 

Grafické závislosti zisku vlnovej konverzie od počtu vlnových dĺžok 

pre viacvláknové siete sú na obrázkoch 4.56 - 4.58. 

Graf na obrázku 4.56 je zobrazený pre porovnanie sietí bez vlnovej konverzie a 

s plnou vlnovou konverziou. Priebeh týchto charakteristík je podobný ako v prípade 

jednovláknových sietí (obr. 4.54). Avšak v tomto prípade môžeme pozorovať, že zisk 

vlnovej konverzie použitím plnej vlnovej konverzie je relatívne veľmi malý (pre H=10 a 

W<50 je G<1,2). Je to zapríčinené tým, že hoci viacvláknová sieť bez vlnovej 

konverzie neumožňuje vlnovú konverziu, na každom úseku prenosovej cesty môže byť 

použité iné vlákno. Mechanizmus použitia iného vlákna z pohľadu pravdepodobnosti 

blokovania sa v týchto sieťach javí ako mechanizmus vlnovej konverzie 

v jednovláknových sieťach – pravdepodobnosť vytvorenia vlnovo kontinuálnej cesty je 

podstatne vyššia. Preto použitie viacvláknových sietí s plnou vlnovou konverziou 

namiesto sietí bez vlnovej konverzie nemá podstatný význam z pohľadu zisku. Ak ešte 

zoberieme do úvahy, že konvertory s plnou vlnovou konverziou a viacvláknové linky 

výrazne zvyšujú náklady na siete, viacvláknové siete s plnou vlnovou konverziou 

nemajú z praktického hľadiska uplatnenie.  
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Obr. 4.56 G=f(W), Pb=10-3, F=10, Full / No 

Na ďalšom obrázku 4.57 sú zobrazené charakteristiky pre porovnanie 

viacvláknových sietí bez vlnovej konverzie a s obmedzenou vlnovou konverziou. Opäť 

môžeme pozorovať, že priebeh charakteristík je analogický ako pre jednovláknové siete 

(obr. 4.54). Avšak zisk vlnovej konverzie v tomto prípade je podstatne menší (pre H=10 

a W<50 je G<1,16). Opäť môžeme konštatovať, že použitím obmedzenej vlnovej 

konverzie je zisk natoľko malý, že nemá ekonomický a ani praktický zmysel budovať 

takéto siete.  

 

Obr. 4.57 G=f(W), Pb=10-3, F=10, k=3, Lim / No 

Na poslednom obrázku 4.58 je grafická závislosť zisku vlnovej konverzie pre 

porovnanie viacvláknových sietí s plnou a obmedzenou vlnovou konverziou. Priebeh 
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charakteristík je podobný ako v prípade jednovláknových sietí. Avšak, zisk vlnovej 

konverzie je v tomto prípade podstatne menší (pre H=10 a W<50 je G<1,07). Z daných 

charakteristík môžeme opäť konštatovať, že nemá praktický význam použiť siete 

s plnou vlnovou konverziou namiesto siete s obmedzenou vlnovou konverziou.   

 

Obr. 4.58 G=f(W), Pb=10-3, F=10, k=3, Full / Lim 

Zisk vlnovej konverzie viacvláknových sietí v porovnaní s jednovláknovými 

sieťami 

Grafické závislosti zisku vlnovej konverzie pre porovnanie viacvláknových 

a jednovláknových sietí sú na obrázkoch 4.59 - 4.63. 

Graf na obrázku 4.59 je pre porovnanie viacvláknových sietí bez vlnovej 

konverzie s jednovláknovými sieťami bez vlnovej konverzie. Zisk vlnovej konverzie 

pre malý počet vlnových dĺžok (W<5) je veľmi vysoký (pre W=1, H=10 je G≈4000). 

V jednovláknových sieťach pri malom počte vlnových dĺžok je vysoká 

pravdepodobnosť, že nebude možné vybudovať vlnovo kontinuálnu cestu na rozdiel od 

viacvláknových sietí s F>1. S počtom vlnových dĺžok spočiatku zisk rapídne klesá. 

Približne od hodnoty W=F zisk vlnovej konverzie pozvoľne klesá (takmer lineárne). 

Z charakteristík môžeme pozorovať, že zisk v tomto prípade je pomerne veľký (pre 

W=20, H=10 je G≈8). 
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Obr. 4.59 G=f(W), Pb=10-3, F=10 No / F=1 No 

Charakteristiky na obrázku 4.60 sú pre porovnanie viacvláknových sietí bez 

vlnovej konverzie s jednovláknovými sieťami s obmedzenou vlnovou konverziou. 

Priebeh charakteristík je podobný ako v predchádzajúcom prípade. Zisk vlnovej 

konverzie je však menší (pre W=20, H=10 je G≈2,5). Vplyv počtu úsekov prenosovej 

cesty je tiež menší (v pravej časti obrázka je detail v lineárnej mierke). 

 

Obr. 4.60 G=f(W), Pb=10-3, F=10 No / F=1 Lim k=3 

Porovnanie viacvláknových sietí bez vlnovej konverzie s jednovláknovými 

sieťami s plnou vlnovou konverziou z pohľadu zisku je na obrázku 4.61. Zisk spočiatku 
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prudko klesá s počtom vlnových dĺžok pre W<F. Vplyv počtu úsekov prenosovej cesty 

je veľmi malý, pričom zisk rastie s počtom úsekov prenosovej cesty. Pre W>F zisk 

klesá veľmi pomaly (detail v pravej časti obrázku). Vplyv počtu úsekov je v tomto 

prípade stále veľmi malý, ale zisk klesá s počtom úsekov prenosovej cesty. Hraničnou 

hodnotou je W=F. Zisk vlnovej konverzie je pomerne malý (pre W>20, H=10 je 

G<1,25). 

 

Obr. 4.61 G=f(W), Pb=10-3, F=10 No / F=1 Full 

Charakteristiky na obrázku 4.62 sú pre porovnanie viacvláknových sietí s plnou 

vlnovou konverziou s jednovláknovými sieťami bez vlnovej konverzie. Približne pre 

W<F zisk vlnovej konverzie prudko klesá podobne ako v predchádzajúcich prípadoch. 

Od hodnoty W=F zisk pozvoľne klesá. V tomto prípade je však zisk pomerne veľký (pre 

W=20, H=10 je G≈9). 
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Obr. 4.62 G=f(W), Pb=10-3, F=10 Full / F=1 No 

Na poslednom obrázku 4.63 sú zobrazené charakteristiky pre porovnanie 

viacvláknových sietí s plnou vlnovou konverziou s jednovláknovými sieťami s plnou 

vlnovou konverziou. Priebeh charakteristík je podobný ako v predchádzajúcich 

prípadoch. Vplyv počtu úsekov prenosovej cesty je však veľmi malý. Zisk vlnovej 

konverzie je tiež pomerne malý (pre W>20, H=10 je G<1,5). Opäť môžeme usúdiť, že 

nemá praktický význam použitie viacvláknových sietí s plnou vlnovou konverziou 

namiesto jednovláknových sietí s plnou vlnovou konverziou. 

 

Obr. 4.63 G=f(W), Pb=10-3, F=10 Full / F=1 Full 
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Porovnanie výsledkov 

 Rozsah práce neumožňuje detailný popis a grafické vyobrazenie všetkých 

kombinácií sietí, ktoré je možné porovnať z pohľadu zisku vlnovej konverzie. V tejto 

časti však číselne porovnáme všetky možné prípady. V nasledujúcich tabuľkách 4.5 - 

4.6 je porovnanie zisku vlnovej konverzie, ktorý je dosiahnutý medzi jednotlivými 

sieťami. Tabuľka 4.5 je pre W=20 a tabuľka 4.6 je pre W=5.  

Tab. 4.5 Porovnanie zisku medzi jednotlivými sieťami pre W=20 

 

 

 

 

 

 

 

Porovnaním oboch tabuliek je možné pozorovať, že zisk klesá s počtom 

vlnových dĺžok (nie však v celom rozsahu vlnových dĺžok - viď predchádzajúce grafy). 

Ďalej môžeme vidieť, že zisk vlnovej konverzie je relatívne veľký v prípade použitia 

jednovláknových sietí s obmedzenou vlnovou konverziou s relatívne malým stupňom 

vlnovej konverzie k=3 namiesto sietí bez vlnovej konverzie. Z tohto pohľadu je 

výhodné použiť obmedzenú vlnovú konverziu. Pri použití plnej vlnovej konverzie je 

zisk ešte väčší. Treba si však uvedomiť, že aj ekonomické náklady sú podstatne vyššie.  

Tab. 4.6 Porovnanie zisku medzi jednotlivými sieťami pre W=5 

 

 

 

 

 

 

 

Použitie viacvláknových sietí s počtom vlákien F bez vlnovej konverzie 

namiesto jednovláknových sietí bez vlnovej konverzie prináša pomerne veľký zisk. 

Z tohto pohľadu použitie viacvláknových sietí má v praxi veľký význam. Rozdiel zisku 

No 1  
Lim 3,0222 1 

 F=1 
Full 5,4484 1,8028 1 

 

No 6,9604 2,3031 1,2775 1 

 

Lim 7,7744 2,5724 1,4269 1,1169 1 

 

F=10 
Full 8,2463 2,7286 1,5135 1,1848 1,0607 1 

No Lim Full No Lim Full H=10, 
W=20, 
Pb=10-3 F=1 F=10 

No 1  
Lim 4,0989 1 

 F=1 
Full 5,5591 1,3562 1 

 

No 24,5736 5,9951 4,4204 1 

 

Lim 28,2967 6,9034 5,0902 1,1515 1 

 

F=10 
Full 29,1722 7,1170 5,2476 1,1871 1,0309 1 

No Lim Full No Lim Full H=10, 
W=5, 

Pb=10-3 F=1 F=10 
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použitím viacvláknových sietí s obmedzenou alebo plnou vlnovou konverziou namiesto 

jednovláknových sietí bez vlnovej konverzie v porovnaní s predchádzajúcim príkladom 

je relatívne veľmi malý. Preto nemá praktický význam nahradzovať jednovláknové siete 

bez vlnovej konverzie viacvláknovými sieťami s plnou, resp. obmedzenou vlnovou 

konverziou. Ostatné porovnanie je  možné pozorovať z oboch tabuliek. 

4.3.4 Porovnanie a presnosť daného modelu 

V tejto kapitole sa budeme venovať analýze presnosti navrhnutého analytického 

modelu a jeho porovnaním s inými štatistickými modelmi. 

V prvom rade si treba uvedomiť, že navrhnutý model je analytický a nie 

štatistický. Záťaž v danom modeli je strednou hodnotou obsadenia vlnovej dĺžky na 

danom úseku prenosovej cesty. Z tohto pohľadu daný model špecificky neodpovedá 

podstate štatistického vzniku požiadaviek na prevádzku. Preto daný model lepšie 

popisuje prevádzku vo WDM sieťach, kde doba obsadenia vlnovej dĺžky je relatívne 

veľmi veľká. Z toho vyplýva, že tento model je predovšetkým vhodný pre WDM siete 

s metódou prepojovania kanálov, kde daný kanál je permanentne obsadený a využíva 

celú šírku prenosového pásma. Pri splnení týchto podmienok môžeme daný model 

považovať z pohľadu dynamiky prevádzky za vhodný.  

V druhom rade si musíme uvedomiť, že pri odvodení daného modelu boli vzaté 

do úvahy zjednodušujúce predpoklady (predpoklad linkovej nezávislosti – LLI model  a 

predpoklad vlnovej nezávislosti - WLI model). Výskum v tejto oblasti dokázal, že oba 

zjednodušujúce predpoklady nadhodnocujú pravdepodobnosť blokovania v závislosti od 

použitých algoritmov pre prideľovanie vlnových dĺžok. Preto aj navrhnutý všeobecný 

model nadhodnocuje pravdepodobnosť blokovania.  

Ďalej je potrebné vziať do úvahy, že sa predpokladá rovnaká pravdepodobnosť 

použitia každej vlnovej dĺžky na danom úseku prenosovej cesty. Z tohto pohľadu daný 

model je najviac vhodný pre RO a FO algoritmus prideľovania vlnových dĺžok. Avšak, 

ani pri použití spomenutých algoritmov nie je splnená požiadavka rovnakej 

pravdepodobnosti využitia vlnových dĺžok na danom úseku prenosovej cesty. To má za 

následok nadhodnotenie pravdepodobnosti blokovania.   

Určenie presnosti daného modelu, ako aj jeho overenie, nie je predmetom tejto 

práce. Daný model bol odvodený za rovnakých predpokladov ako model podľa Barryho 

a Humbleta. Časť ich publikovanej práce je venovaná číselnému určeniu presnosti 
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daného modelu. Vo všeobecnosti môžeme považovať ich výsledky za platné aj pre daný 

všeobecný model a nebudeme ich bližšie analyzovať v tejto práci.  

4.4 Optimalizácia umiestnenia uzlov podporujúcich vlnovú 

konverziu  

Pravdepodobnosť blokovania v sieťach s riedkou vlnovou konverziou závisí nie 

len od celkového počtu uzlov podporujúcich vlnovú konverziu, ale aj od ich samotného 

umiestnenia v danej sieti. Úlohou optimalizácie umiestnenia uzlov podporujúcich 

vlnovú konverziu (Optimal Converter Placement - OCP) je určiť polohu K uzlov 

podporujúcich vlnovú konverziu z celkového počtu N uzlov siete tak, aby sa dosiahla 

najlepšia činnosť siete z pohľadu najväčšej priepustnosti (resp. najmenšej 

pravdepodobnosti blokovania) pre danú prevádzku, parametre a topológiu siete.  

V súčasnosti je navrhnutých veľa zaujímavých OCP metód, ktoré sa vzájomne 

odlišujú: 

• porovnávajúcim optimalizačným kritériom (pravdepodobnosť blokovania, 

priepustnosť, a pod.),  

• metódou výpočtu, resp. aproximácie optimalizačného kritéria (druh 

matematického modelu, napr. analytický alebo štatistický model),  

• spôsobom výberu vhodného umiestnia uzlov podporujúcich vlnovú konverziu 

(presná alebo heuristická metóda). 

Kvantitatívnym optimalizačným kritériom pre optimálne určenie polohy uzlov 

podporujúcich vlnovú konverziu môže byť pravdepodobnosť blokovania, resp. celková 

priepustnosť v danej sieti určená pomocou modelu. Štatistické modely sú vo väčšine 

prípadov podstatne presnejšie ako analytické modely, ale na druhej strane aj viac 

náročné na výpočtové požiadavky. V predchádzajúcej kapitole sme uviedli prehľad 

modelov pre určenie pravdepodobnosti blokovania (kap. 4.1.2) a navrhnutý analytický 

model (kap. 4.2). Všetky tieto modely môžu byť použité pre optimalizáciu umiestnenia 

vlnových konvertorov.  

Ak daná OCP metóda preveruje všetky možnosti umiestnenia uzlov 

podporujúcich vlnovú konverziu, potom hovoríme o presnom OCP algoritme. Pomocou 

ľubovoľného aproximačného modelu sa potom určí celková pravdepodobnosť 

blokovania v sieti pre každú možnosť umiestnenia.  Nakoniec sa vyberie tá poloha 

uzlov podporujúcich vlnovú konverziu, pri ktorej celková pravdepodobnosť blokovania 
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dosahuje najmenšiu hodnotu. Pretože výpočet pravdepodobnosti blokovania pre každú 

kombináciu umiestnenia K uzlov podporujúcich vlnovú konverziu je väčšinou pre 

všetky štatistické a presnejšie analytické aproximačné modely pomerné časovo náročný, 

presná OCP metóda je tiež výpočtovo veľmi náročná. Náročnosť presnej OCP metódy 

prudko rastie s počtom uzlov v danej sieti a je komplikované danú metódu 

implementovať pre reálne WDM siete. Preto bolo navrhnutých niekoľko OCP 

heuristických algoritmov. 

Heuristické algoritmy vychádzajú z poznatkov, že vo všeobecnosti na optimálne 

umiestnenie vlnových konvertorov vplývajú predovšetkým nasledovné faktory: 

• uzol s vysokou prevádzkovou záťažou je vhodným kandidátom pre umiestnenie 

vlnového konvertora,  

• vzdialenosť medzi dvoma uzlami s vlnovou konverziou je významný faktor pre 

určenie optimálneho riešenia. 

Základné princípy heuristických algoritmov si stručne ozrejmíme  v nasledovnej 

kapitole 4.4.1. 

4.4.1 Prehľad metód pre optimalizáciu OCP 

Problematika umiestnenia uzlov podporujúcich vlnovú konverziu je veľmi 

zaujímavá a v poslednej dobe sa jej venovalo niekoľko významných vedcov.  

Medzi prvými vedcami, ktorý sa venoval problematike umiestnenia vlnových 

konvertorov, bol S. Subramaniam a kolektív. V práci [122] navrhli na základe 

dynamického programovania optimálne riešenie pre prenosovú cestu, zbernicu a kruh 

pre rovnomernú a nerovnomernú prevádzku. V tejto práci dokázali, že v sieťach 

s riedkou vlnovou konverziou sa výkonnosť danej siete podstatne zvýši už použitím 

relatívne malého počtu uzlov podporujúcich plnú vlnovú konverziu.  

V [123, 124, 125, 126] bolo navrhnutých niekoľko zaujímavých OCP 

heuristických algoritmov. Dané OCP heuristické algoritmy sú navrhnuté pre statické 

smerovanie a náhodný výber vlnových dĺžok (RO algoritmus).  

V článku [126] Thiagarajan a kol. použil prevádzkový model podľa [129] pre 

určenie optimálnej polohy uzlov podporujúcich vlnovú konverziu pre siete s 

ľubovoľnou topológiou. Daná metóda v porovnaní s presnou metódou je oveľa 

výkonnejšia v zmysle obtiažnosti, ako aj časovej náročnosti na výpočet. Pre určenie 

pravdepodobnosti blokovania bol použitý model podľa Barryho a Humbleta [89]. Daný 
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algoritmus je však nezávislý na metóde určenie pravdepodobnosti blokovania a preto 

môže byť rozšírený aj pre ďalšie modely (viď. kap. 4.1.2). 

Murkherjee v [127] prezentoval OCP heuristickú metódu, podľa ktorej uzol s 

najväčším zaťažením je najvhodnejším uzlom pre umiestnenie vlnových konvertorov. 

Daná metóda nie je veľmi presná a vhodná, predovšetkým pre siete s nerovnomernou 

prevádzkou. Li a kol. prezentovali v [128] tri algoritmy pre určenie polohy vlnových 

konvertorov pre prenosovú cestu. Optimálne umiestnenie vlnových konvertorov je 

dosiahnuté, ak sa prenosová cesta dá rozdeliť na segmenty, ktorých pravdepodobnosť 

blokovania je rovnaká. To však v reálnom prípade nie je možné.  

Ďalšie OCP algoritmy sú uvedené v nasledovnej literatúre [130, 131, 132, 133, 

134, 135, 136].  

 

K základným OCP heuristickým algoritmom patria nasledovné metódy, ktoré si 

stručne popíšeme:  

Load-Based (LB) heuristická metóda 

Princípom tohto OCP algoritmu je, že uzol s najväčšou prevádzkou je vhodným 

kandidátom na umiestnenie vlnového konvertora. To znamená, že jednotlivé uzly sú 

zostupne usporiadané v závislosti od ich prevádzky. V závislosti od počtu vlnových 

konvertorov K je prvých K uzlov vybavených vlnovými konvertormi.  

Converter Utilization-Based (CUB) heuristická metóda 

V tomto prípade sa vychádza zo simulácií danej siete za predpokladu, že každý 

uzol danej siete je vybavený vlnovými konvertormi s plným rozsahom vlnovej 

konverzie. Na základe simulácií sa určí počet, resp. využitie jednotlivých konvertorov v 

každom uzle danej siete. V závislosti od využitia vlnových konvertorov v danej sieti sa 

jednotlivé uzly usporiadajú zostupne. Potom pre zvolený počet uzlov podporujúcich 

vlnovú konverziu K v skutočnej sieti je prvých K uzlov vybavených vlnovými 

konvertormi.  

Random Placement (RP) heuristická metóda 

Uzly podporujúce vlnovú konverziu sú vybrané náhodne spomedzi všetkých 

uzlov danej siete. 
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Left-to-Rigth Placement (LRP) heuristická metóda 

Podstata tejto OCP metódy spočíva v preverovaní jednotlivých liniek zľava 

doprava. Pri tejto metóde sa určuje pravdepodobnosť blokovania každého segmentu od 

linky 0 po linku N-1 z ľavej strany doprava. Nech GM je geometrická stredná hodnota 

pravdepodobnosti priepustnosti (doplnok k pravdepodobnosti blokovania) daného 

segmentu, ktorá je vypočítaná nasledovne 

 1

1

0

+

−

=
∏= K

N

j
jGM ρ .  4.13 

Ak pravdepodobnosť priepustnosti daného segmentu od linky i po linku j (j>i) je 

bližšie k hodnote GM ako pravdepodobnosť priepustnosti segmentu od linky i po linku 

j+1, potom je uzol j vhodný pre umiestnenie vlnových konvertorov. V opačnom prípade 

je vhodný uzol j+1. Daná metóda pokračuje, kým nie je určený posledný uzol 

podporujúci vlnovú konverziu, resp. kým nie je dosiahnutý koniec danej prenosovej 

cesty. Nevýhoda tohto algoritmu je, že chyba aproximácie v segmentoch sa akumuluje.  

Left-to-Right Mean Recompute Placement (LRMRP) heuristická metóda  

Podobne ako LRP metóda, LRMRP algoritmus tiež vytvára segmenty 

preverovaním a to zľava doprava. Avšak vždy keď je vytvorený nový segment, tento 

algoritmus prepočíta geometrickú strednú hodnotu GM pre pravdepodobnosti 

priepustnosti zvyšných segmentov. Vplyv chyby aproximácie je nižší pri porovnaní s 

LRP. 

Left-Or-Right Placement (LORP) heuristická metóda 

Na rozdiel od LRP a LRMRP heuristických metód, LORP metóda vytvára 

segmenty súčasne zľava aj sprava. Najskôr sa určí predpokladaný ľavý a pravý segment. 

Z týchto dvoch segmentov sa vyberie jeden, ktorého úspešná pravdepodobnosť je 

bližšia k strednej hodnote GM. Predpokladá sa, že chyba aproximácie tejto heuristickej 

metódy je menšia než u LRP alebo LRMRP. 

4.4.2 Výpočet pravdepodobnosti blokovania v sieťach s riedkou 

vlnovou konverziou 

Optimalizačným parametrom pre určenie vhodnej polohy uzlov podporujúcich 

vlnovú konverziu môže byť celková pravdepodobnosť blokovania v danej sieti. V tejto 

časti si ukážeme ako je možné určiť pravdepodobnosť blokovania v sieťach s riedkou 
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vlnovou konverziou s použitím navrhnutého všeobecného analytického modelu 

v jednovláknových sieťach. Táto metóda výpočtu pravdepodobnosti blokovania bude 

použitá na optimalizáciu umiestnenia vlnových konvertorov pomocou novej navrhnutej 

heuristickej metódy (kap. 4.4.3).  

4.4.2.1 Všeobecné predpoklady 

Ďalej budeme používať nasledovné skratky a označenia: 

• N  počet uzlov v danej sieti, 

• K  počet uzlov podporujúcich vlnovú konverziu v danej sieti, 

• S  počet segmentov (1,2, ..., s), 

• Hs počet úsekov s-tého segmentu. 

Zvažujme prenosovú cestu R pozostávajúcu zo za sebou idúcich liniek L medzi 

dvoma koncovými uzlami n, m siete s ľubovoľnou topológiou s počtom uzlov N. 

V predchádzajúcej kapitole bol odvodený model pre určenie pravdepodobnosti 

blokovania Pb takejto prenosovej cesty.  

 

Obr. 4.64 Definovanie a označovanie segmentov 

Definujme segment prenosovej cesty S ako súbor po sebe idúcich liniek L medzi 

dvoma po sebe nasledujúcimi uzlami i, j podporujúcimi vlnovú konverziu, alebo medzi 

koncovým uzlom n (m) a jeho najbližším uzlom podporujúcim vlnovú konverziu (obr. 

4.64) (definícia je platná len pre siete No-Full a No-Lim). 

Vo všeobecnosti od toho, aký typ vlnovej konverzie umožňujú uzly v sieti s 

riedkou vlnovou konverziou rozoznávame nasledovné prípady sietí s riedkou vlnovou 

konverziou: 

• No-Full (uzly bez vlnovej konverzie a s plnou vlnovou konverziou), 

• No-Lim (uzly bez vlnovej konverzie a s obmedzenou vlnovou konverziou), 
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• Lim-Full (uzly s plnou a obmedzenou vlnovou konverziou). 

4.4.2.2 Pravdepodobnosť blokovania koniec-koniec 

V prípade, že platia podmienky uvedené v kapitole 4.2.1 a oba zjednodušujúce 

predpoklady (predpoklad linkovej nezávislosti a predpoklad vlnovej nezávislosti), 

potom pravdepodobnosť blokovania  pozdĺž prenosovej cesty R medzi dvoma 

koncovými uzlami n, m  siete s riedkou vlnovou konverziou s uzlami podporujúcimi 

plnú vlnovú konverziu môže byť vypočítaná nasledovne: 

R
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kde  je pravdepodobnosť blokovania j-teho segmentu. Daný vzťah platí len pre 

siete s riedkou vlnovou konverziou, ak v danej sieti sa nachádzajú uzly podporujúce 

vlnovú konverziu v plnom rozsahu, t.j. siete typu No-Full a Lim-Full. Daný vzťah teda 

neplatí pre siete typu No-Lim.  

jseg
bP

No-Full sieť s riedkou vlnovou konverziou 

Pravdepodobnosť blokovania každého segmentu, v prípade siete s riedkou 

vlnovou konverziou typu No-Full, je formulovaná ako pravdepodobnosť blokovania bez 

vlnovej konverzie a môže byť vypočítaná pomocou navrhnutého analytického modelu 

(rov. 4.7, resp. 4.8). Potom platí nasledovný vzťah v prípade rovnomernej prevádzky: 
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Pre nerovnomernú prevádzku platí: 
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Lim-Full sieť s riedkou vlnovou konverziou 

Pravdepodobnosť blokovania každého segmentu, v prípade siete s riedkou 

vlnovou konverziou typu Lim-Full, je formulovaná ako pravdepodobnosť blokovania 

s obmedzenou vlnovou konverziou a môže byť vypočítaná pomocou navrhnutého 

analytického modelu (rov. 4.7, resp. 4.8). Potom platí nasledovný vzťah v prípade 

rovnomernej prevádzky: 
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Pre nerovnomernú prevádzku platí: 
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4.4.2.3 Numerické príklady a výsledky 

V tejto kapitole si uvedieme numerické výsledky navrhnutého modelu pre 

výpočet pravdepodobnosti blokovania prenosovej cesty s riedkou vlnovou konverziou a 

určíme závislosť blokovania od počtu a polohy vlnových konvertorov.  

Všetky simulácie sú opäť uskutočnené v programovom prostredí Matlab. Pre 

určenie optimálnej polohy je naprogramovaná funkcia “place”, ktorá je súčasťou 

elektronickej prílohy tejto práce.  

V prípade celkovej analýzy siete s N uzlami existuje M možností ako umiestniť 

K uzlov podporujúcich vlnovú konverziu, ktoré môžeme určiť podľa nasledovného 

vzťahu: 
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Uvažujme sieť – prenosovú cestu pozostávajúcu z 12 liniek (H=12, N=12), 

s nerovnomernou prevádzkou (obr. 4.65). Nech vektor záťaže odpovedajúci jednotlivým 

linkám je ρ=[0,5 0,4 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1]. Nech počet vlnových dĺžok 

je W=10 a stupeň vlnovej konverzie v prípade obmedzenej vlnovej konverzie je k=3.  

 

Obr. 4.65 Prenosová cesta (príklad) 

Nech vo vektore polohy umiestnenia „0“ označuje uzol bez podpory vlnovej 

konverzie a „1“ označuje uzol podporujúci vlnovú konverziu. Nultý uzol 0 neberieme 

pri výpočte do úvahy, pretože pravdepodobnosť blokovania sa nemení v závislosti od 
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toho, či daný uzol podporuje, alebo nepodporuje vlnovú konverziu. Preto nultý uzol 

N=0 nie je zahrnutý ani vo vektore umiestnenia. 

V nasledujúcej tabuľke 4.7 je prehľad pravdepodobnosti blokovania sieti s 

riedkou vlnovou konverziou typu No-Full v závislosti od polohy umiestnenia uzlov 

podporujúcich vlnovú konverziu. V ďalšej tabuľke 4.8 je prehľad pravdepodobnosti 

blokovania siete s riedkou vlnovou konverziou typu Lim-Full. V ľavej (resp. pravej) 

časti daných tabuliek 4.7 a 4.8 je uvedená len minimálna (resp. maximálna) hodnota 

pravdepodobnosti blokovania v závislosti od polohy uzlov podporujúcich vlnovú 

konverziu (určená pomocou vzťahov 4.16 a 4.18). V tabuľke je tiež uvedený počet 

možností M, ktoré museli byť preverované a počet vzniknutých segmentov S. Pre daný 

počet uzlov podporujúcich vlnovú konverziu K poloha odpovedajúca minimálnej 

hodnote pravdepodobnosti blokovania Pb je optimálna. 

Tab. 4.7 Maximálna a minimálna Pb v závislosti od umiestnenia vlnových 

konvertorov pre sieť s riedkou obmedzenou vlnovou konverziou typu No-Full 

Pravdepodobnosť blokovania Pb, W=10, H=12, k=3,   

 

Pre detailnejšie porozumenie označenia vektora polohy je na obr. 4.66 

nakreslená situácia pre sieť typu No-Full (tab. 4.7) pre minimálnu hodnotu 

pravdepodobnosti blokovania (optimálna poloha) ak K=2, t.j. vektor polohy umiestnenia 

je 010000100000. 

ρ=[0,5 0,4 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1] 
No-Full  

minimum maximum 
K M S Pb,min poloha Pb,max poloha 
0 1 1   0,83455270 000000000000 
1 12 2 0,42120817 000001000000 0,83455270 000000000001 
2 66 3 0,15031438 010000100000 0,81778298 000000000011 
3 220 4 0,05038395 010001010000 0,77717750 000000000111 
4 495 5 0,02040921 101000101000 0,69621471 000000001111 
5 792 6 0,00744659 110010101000 0,59369883 000000011111 
6 924 7 0,00326254 110010111000 0,41289498 000000111111 
7 792 8 0,00237233 110101111000 0,27556653 000001111111 
8 495 9 0,00148131 110101111100 0,19421154 000011111111 
9 220 10 0,00121567 111101111100 0,15904328 000111111111 
10 66 11 0,00121282 111101111110 0,06440930 001111111111 
11 12 12 0,00120996 111111111110 0,02837267 011111111111 
12 1 12 0,00120996 111111111111   



Zvolené metódy spracovania 109

 

Obr. 4.66 Optimálne umiestenie, K=2 (príklad) 

Pre tento prípad (vektor umiestnenia 010000100000) si ukážeme ako sa vypočíta 

pravdepodobnosť blokovania pomocou vzťahu 4.18. Pretože počet uzlov podporujúcich 

vlnovú konverziu je K=2, počet segmentov je S=3. Veľkosti jednotlivých segmentov sú 

H1=2, H2=5 a H3=5. Potom podľa vzorca 4.18 môžeme písať: 
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Potom pre jednotlivé veľkosti segmentov môžeme pokračovať nasledovne: 

( )

( ) ( )

( )

( ) ( ) .111111

1111

111111

1111

10
5

;,,1
,

10
5

;,,1
,

10
2

;,,1
,

10

;,,1
,

10

;,,1
,

10

;,,1
,

32

1

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−−

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−−⋅

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−−−=

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−−

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−−⋅

⋅
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−−−=

∏∏

∏

∏∏

∏

∈=∈=

∈=

∈=∈=

∈=

rr

r

rr

r

HRjir
ji

HRjir
ji

HRjir
ji

H

HRjir
ji

H

HRjir
ji

H

HRjir
ji

R
bP

ρρ

ρ

ρρ

ρ

  4.21 

A na koniec môžeme dosadiť vektor zaťaženia ρ a vypočítať celkovú 

pravdepodobnosť blokovania danej prenosovej cesty : R
bP
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Tab. 4.8 Maximálna a minimálna Pb v závislosti od umiestnenia vlnových 

konvertorov pre sieť s riedkou obmedzenou vlnovou konverziou typu Lim-Full 

 

Grafické zobrazenie minimálnej Pb,min (resp. maximálnej Pb,max) hodnoty 

pravdepodobnosti blokovania pre daný počet vlnových konvertorov a pre najlepšie - 

optimálne (resp. najhoršie) umiestnenie uzlov podporujúcich vlnovú konverziu v sieti 

s riedkou vlnovou konverziou typu No-Full a No-Lim je na obrázku 4.67. 

Pravdepodobnosť blokovania Pb, W=10, H=12, k=3,   
ρ=[0,5 0,4 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1] 

Lim-Full  
minimum maximum 

K M S Pb,min poloha Pb,max poloha 
0 1 1   0,02498816 0000000000 
1 12 2 0,00680167 010000000000 0,02498816 000000000001 
2 66 3 0,00295070 100000100000 0,02481974 000000000011 
3 220 4 0,00190767 100100010000 0,02349058 000000000111 
4 495 5 0,00141565 110000110000 0,01927106 000000001111 
5 792 6 0,00130794 110010110000 0,01552056 000000011111 
6 924 7 0,00123575 110010111000 0,00844093 000000111111 
7 792 8 0,00122676 110010111100 0,00622437 000001111111 
8 495 9 0,00121778 110101111100 0,00578824 000111101111 
9 220 10 0,00121006 111101111100 0,00558217 000111111111 
10 66 11 0,00121001 111101111110 0,00390454 001111111111 
11 12 12 0,00120996 111111111110 0,00348256 011111111111 
12 1 12 0,00120996 111111111111   
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Obr. 4.67 Pb=f(K), W=10, k=3, H=12, No-Full, No-Lim 

Z grafu môžeme pozorovať, že pravdepodobnosť blokovania výrazne závisí od 

počtu a umiestnenia uzlov podporujúcich vlnovú konverziu. Pravdepodobnosť 

blokovania pre ostatné umiestnenia uzlov podporujúcich plnú vlnovú konverziu sa 

pohybuje medzi príslušnými krivkami pre max. a min. pravdepodobnosť blokovania.  

Z grafu je tiež vidieť, že v našom prípade je optimálny počet vlnových konvertorov 

v medziach 2<K<N/2 v prípade No-Full siete a 2<K<4 v prípade Lim-Full siete. 

Ďalšie zaujímavé simulácie sú uvedené v elektronickej prílohe tejto práce 

(Simulacie\Simulacie.doc).   

4.4.3 Návrh presnej a heuristickej metódy pre OCP  

V tejto kapitole sa budem venovať optimalizácii umiestnenia uzlov 

podporujúcich vlnovú konverziu v sieťach s riedkou vlnovou konverziou typu No-Full. 

Najskôr bude navrhnutá metóda pre optimalizáciu umiestnenia uzlov podporujúcich 

vlnovú konverziu s použitím navrhnutého všeobecného modelu (kap. 4.2). V tomto 

prípade pre daný počet K uzlov podporujúcich vlnovú konverziu budú preverené všetky 

možné kombinácie M umiestnenia daných uzlov. Táto metóda bude označená ako M1. 

Potom daná metóda bude upravená tak, že optimálna poloha bude určená postupným 

pridávaním uzlov podporujúcich vlnovú konverziu. V každom kroku bude najskôr 

nájdená optimálna poloha pre jeden uzol podporujúci vlnovú konverziu. Túto metódu 

označíme ako M2.  

Vďaka tomu, že náš model pre výpočet pravdepodobnosti je pomerne veľmi 

jednoduchý a výpočtovo nenáročný, môžeme navrhnúť presnú metódu, pri ktorej bude 
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prehľadávaná celá sieť pre všetky kombinácie umiestnenia uzlov podporujúcich vlnovú 

konverziu. 

Algoritmus pre optimalizáciu umiestnenia uzlov podporujúcich vlnovú 

konverziu v sieťach s riedkou vlnovou konverziou typu No-Full s použitím 

navrhnutého všeobecného modelu s presným vyhľadávaním (Presná OCP 

metóda) 

Metóda M1 

Vstupné údaje: 
• topológia danej siete, 

• počet uzlov siete N, 

• počet uzlov podporujúcich vlnovú konverziu K, 

• prevádzková záťaž medzi každou dvojicou koncových uzlov an,m, , Nmn ∈,

pre každú dvojicu koncových uzlov n, m sa určí pomocou daného smerovacieho 
algoritmu (kap. 3.2.1) fyzickú prenosovú cestu Rn,m, pozostávajúcu z liniek li,j 
(tým sa daná sieť rozloží na príslušný počet N.(N-1) prenosových ciest R, pričom 
každá prenosová linka pozostáva z určitého počtu liniek  li,j), 

1) 

pre každú linku siete li,j sa určí na základe zvolenej fyzickej prenosovej cesty R 
príslušná záťaž ρi,j  (rov. 4.1), 

2) 

3) pre každú možnosť M umiestnenia K uzlov podporujúcich vlnovú konverziu sa 
určí pravdepodobnosť blokovania danej prenosovej cesty na základe vzťahu 4.15 
(v prípade rovnomernej záťaže), resp. na základe vzťahu 4.16 (v prípade 
nerovnomernej záťaže), 

4) na základe vzťahu 4.9 sa určí celková pravdepodobnosť siete pre M možností 
umiestnenia K uzlov podporujúcich vlnovú konverziu, 

5) 

 

poloha umiestnenia uzlov podporujúcich vlnovú konverziu, pri ktorej daná sieť 
dosahuje najmenšiu celkovú pravdepodobnosť blokovania, je optimálnou polohou 
(existencia viacero možností optimálnej polohy umiestnenia vlnových 
konvertorov sa nevylučuje). 
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Celkový počet prenosových ciest medzi každou dvojicou koncových uzlov je 

P=N(N-1). V prípade presného algoritmu M1 existuje MM1 možností ako je možné 

umiestniť K uzlov podporujúcich vlnovú konverziu, ktoré určíme podľa vzťahu 4.19 

(MM1=M). Potom podľa daného algoritmu musí byť vypočítaných MM1xP 

pravdepodobností prenosových ciest a MM1 celkových pravdepodobností danej siete. 

Napriek tomu, že výpočet pravdepodobnosti blokovania pomocou navrhnutého 

modelu je pomerne nenáročný, daná metóda sa pre veľký počet uzlov N stáva 

výpočtovo náročná. S ohľadom na optimálny počet uzlov podporujúcich vlnovú 

konverziu  2<K<N/2, počet možnosti MM1 umiestnenia uzlov podporujúcich vlnovú 

konverziu prudko rastie s počtom uzlov N v danej sieti. To ma viedlo k návrhu 

heuristického OPC algoritmu. 

Väčšina optimalizačných heuristických algoritmov vychádza z predpokladu, že v 

jednom ich kroku sa určuje optimálna poloha len pre jeden uzol podporujúci vlnovú 

konverziu. Optimalizácia umiestnenia sa teda uskutočňuje postupným pridávaním 

vlnových konvertorov do siete. To ale vedie k istej nepresnosti, hlavne pokiaľ je počet 

uzlov podporujúcich vlnovú konverziu relatívne malý. Náš návrh heuristického 

algoritmu spočíva v implementácií navrhnuté modulu a v postupnom preverovaní 

všetkých polôh. 

Algoritmus pre optimalizáciu umiestnenia uzlov podporujúcich vlnovú 

konverziu v sieťach s riedkou vlnovou konverziou typu No-Full s použitím 

navrhnutého všeobecného modelu s postupným vyhľadávaním (Heuristická 

OCP metóda) 

Metóda M2 

Vstupné údaje: 
• topológia danej siete, 

• počet uzlov siete N, 

• súčasný, resp. aktuálny (počiatočný) počet uzlov podporujúcich vlnovú 

konverziu K ′ , 

• celkový požadovaný počet uzlov podporujúcich vlnovú konverziu K, 

• potrebný počet pridaných uzlov podporujúcich vlnovú konverziu p, 
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• prevádzková záťaž medzi každou dvojicou koncových uzlov an,m, , Nmn ∈,

 

pre každú dvojicu koncových uzlov n, m sa určí pomocou daného smerovacieho 
algoritmu (kap. 3.2.1) fyzickú prenosovú cestu Rn,m, pozostávajúcu z liniek li,j 
(tým sa daná sieť rozloží na príslušný počet N.(N-1) prenosových ciest R, pričom 
každá prenosová linka pozostáva z určitého počtu liniek  li,j), 

1) 

pre každú linku siete li,j sa určí na základe zvolenej fyzickej prenosovej cesty R 
príslušná záťaž ρi,j  (rov. 4.1), 

2) 

3) ak skutočný počet uzlov podporujúcich vlnovú konverziu K ′  je menší ako 
predpokladaný počet uzlov podporujúcich vlnovú konverziu K, potom pokračuj 
bodom 4), v opačnom prípade pokračuj bodom 8), 

pre všetky možnosti umiestnenia N- K ′  jedného uzla podporujúceho vlnovú 
konverziu sa určí pravdepodobnosť blokovania každej prenosovej cesty R podľa 
vzťahu 4.15 (v prípade rovnomernej záťaže), resp. podľa vzťahu 4.16 (v prípade 
nerovnomernej záťaže), 

4) 

5) na základe vzťahu 4.9 sa určí potom celková pravdepodobnosť blokovania Pb 
danej siete pre všetky možnosti KN ′−  umiestnenia jedného uzla podporujúceho 
vlnovú konverziu, 

6) poloha umiestnenia uzla podporujúceho vlnovú konverziu, pri ktorej daná sieť pre 
danú konfiguráciu dosahuje najmenšiu celkovú pravdepodobnosť blokovania  Pb, 
je optimálnou polohou (existencia viacero možností optimálnej polohy 
umiestnenia daného uzla sa nevylučuje), 

aktuálny počet vlnových konvertorov sa zvýši o jeden ( 1+′←′ KK ) a pokračuj 
bodom 3),  

7) 

8) poloha uzlov podporujúcich vlnovú konverziu nájdená postupným pridávaním 
vždy jedného uzla podporujúceho vlnovú konverziu a preverením vždy všetkých 
možných polôh pre daný počet K uzlov podporujúcich vlnovú konverziu je 
optimálnou polohou. 

V prípade heuristickej metódy M2 existuje MM2 možností ako umiestniť K uzlov 

podporujúcich vlnovú konverziu, ktoré určíme pomocou nasledovného vzťahu: 
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Potom podľa daného algoritmu M2 musí byť vypočítaných MM2xP 

pravdepodobností prenosových ciest a MM2 celkových pravdepodobností danej siete. 

V prípade algoritmu M2 je celkový počet možností MM2 podstatne menší ako 

celkový počet možností MM1 v prípade algoritmu M1 a nerastie tak dynamicky s počtom 

uzlov v danej sieti. Preto náročnosť daného algoritmu je podstatne menšia. 

Porovnanie obtiažnosti z pohľadu celkových prehľadávaných možnosti M (MM1, 

MM2) umiestnenia K uzlov podporujúcich vlnovú konverziu je v nasledovnej tabuľke 

4.9.  

Tab. 4.9 Porovnanie obtiažnosti navrhnutých algoritmov z pohľadu počtu 

možností umiestnenia uzlov podporujúcich vlnovú konverziu 

Počet možností  M Počet uzlov v danej 
sieti N 

Počet uzlov 
podporujúcich vlnovú 

konverziu K Algoritmus M1  Algoritmus M2
20 5 15504 90 
20 10 184756 155 
40 5 658808 190 
40 10 847660528 355 

4.4.4 Príklad implementácie navrhnutých metód M1 a M2 

Uvedieme si jednoduchý prípad implementácie oboch metód M1 a M2 pre 

optimalizáciu umiestnenia uzlov podporujúcich vlnovú konverziu jednoduchej 

prenosovej cesty. Daný príklad poslúži aj k porovnaniu vlastnosti daných metód. 

Predpokladajme rovnakú sieť ako v kapitole 4.4.2.3, t.j. prenosovú cestu 

pozostávajúcu zo za sebou idúcich 12 liniek (H=12, N=12) s vektorom zaťaženia ρ=[0,5 

0,4 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1]. Počet vlnových dĺžok je W=10.  

V tabuľke 4.10 je uvedená nájdená optimálna poloha a príslušná 

pravdepodobnosť určená pre obe metódy M1 a M2 v závislosti od počtu uzlov 

podporujúcich vlnovú konverziu K. 
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Tab. 4.10 Porovnanie metód M1 a M2 z pohľadu určenia optimálnej polohy 

a pravdepodobnosti blokovania pre 12 úsekovú prenosovú cestu 

Metóda M1  Metóda M2 
K 

Optimálna 
poloha Pb MM1

Optimálna 
poloha Pb MM2

0 000000000000 0,834553 1 000000000000 0,834553 1 
1 000001000000 0,421208 12 000001000000 0,421208 12 
2 010000100000 0,150314 66 010001000000 0,228155 23 
3 010001010000 0,050384 220 010001001000 0,064385 33 
4 101000101000 0,020409 495

 

V ďalšej tabuľke (tab. 4.11) sú uvedené výsledky algoritmov M1 a M2 pre 15 

úsekovú prenosovú cestu (H=15, N=15) s vektorom záťaže ρ=[0,2 0,05 0,1 0,3 0,35 

0,15 0,3 0,4 0,05 0,1 0,2 0,05 0,25 0,3 0,1] a s počtom vlnových dĺžok W=15. 

110001001000 0,038230 42 
5 110010101000 0,007447 792 110001011000 0,011983 50 

Tab. 4.11 Porovnanie metód M1 a M2 z pohľadu určenia optimálnej polohy a 

pravdepodobnosti blokovania pre 15 úsekovú prenosovú cestu 

Metóda M1  Metóda M2 
K 

Optimálna 
poloha Pb MM1

Optimálna 
poloha Pb MM2

0 000000000000000 0,594150 1 000000000000000 0,594150 1 
1 000000100000000 0,091318 15 000000100000000 0,091318 15 
2 000010001000000  0,008568 105 000000100010000 0,046810 29 
3 000100100010000 0,001202 455 000010100010000 0,004218 42 
4 000101010000100 0,000390 1365 000110100010000 0,000551 54 
5 000110100100100 0,000082 3003

 

V oboch tabuľkách je uvedená optimálna poloha určená pomocou presného 

algoritmu M1 a pomocou algoritmu M2. Počet možností umiestnenia, a teda aj 

náročnosť algoritmu v závislosti od počtu uzlov podporujúcich vlnovú konverziu, je 

výrazne rozdielna. Nevýhodou algoritmu M2 je, že postupným pridávaním je spravidla 

málo pravdepodobné, že sa dosiahne taká optimálna poloha ako ju určí presný 

algoritmus M1. Je to kvôli tomu, že algoritmus M2 má recipročnú pamäť (nasledovný 

stav závisí od predchádzajúceho stavu). 

000110110010000 0,000191 65 
6 001110100100100 0,000026 5005 000110110010100 0,000060 75 
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Metóda M2 dosahuje v zmysle pravdepodobnosti blokovanie horšie výsledky 

v porovnaní s prenosnou metódou M1. Avšak metóda M2 je podstatne jednoduchšia 

a rýchlejšie realizovateľná. Kompletnejšie porovnanie výsledkov daných metód M1 

a M2 je uvedené v tabuľkách v prílohe č. 2 a č. 3.  

Detailnejšie príklady použitia daných algoritmov sú, mimo rozsahu tejto práce, 

ako aj implementácia daných algoritmov pre zložitejšie topológie siete. Komplexná 

implementácia spočíva v naprogramovaní vhodných aplikácií, čo je úlohou 

softvérových inžinierov. Avšak môj ďalší výskum v tejto oblasti bude smerovať aj 

k detailnejšiemu riešeniu tejto problematiky. 

4.4.5 Metódy zlepšenia optimalizačných algoritmov  

Význam nižšie uvedených navrhnutých heuristických algoritmov – metód, ktoré 

zlepšujú optimalizačné algoritmy, je v urýchlení a zjednodušení procesu určenia 

optimálnej polohy. Treba si však uvedomiť, že tieto heuristické návrhy môžu viesť k 

tomu, že takto vyhľadaná optimálna poloha nebude rovnaká, ako pri použití presného 

algoritmu. Ďalej si treba tiež uvedomiť, že jednotlivé heuristiky len zjednodušujú 

náročné algoritmy pre optimalizáciu umiestnenia vlnových konvertorov. To znamená, 

že dané heuristiky sa vždy musia použiť v kombinácií s nejakým konkrétnym 

algoritmov pre určenie optimálnej polohy.   

Jednotlivé heuristické metódy budeme označovať písmenom H a príslušným 

poradovým číslom. 

 

H1: Náhrada siete s nerovnomernou prevádzkou ekvivalentnou sieťou s 

rovnomernou prevádzkou: Princíp heuristiky spočíva v tom, že optimálna poloha 

oveľa viac závisí od veľkosti segmentov ako od veľkosti záťaže na jednotlivých 

úsekoch prenosovej cesty.  

Toto však platí len v prípade, že medzi záťažami na jednotlivých linkách nie je 

výrazný rozdiel (veľkosť jednotlivých záťaží na linkách je primerane úmerný, napr. 

pohybuje sa v rozmedzí ρmin=0,3≤ρ≤ρmax=0,5). Potom ak nahradíme sieť s 

nerovnomernou záťažou ekvivalentnou sieťou (s rovnakou topológiou) s rovnomernou 

záťažou, určenie optimálnej polohy bude závisieť len od veľkosti segmentov.  

V tejto súvislosti môžeme potom celú úlohu optimalizácie riešiť tromi 

spôsobmi: 
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• H1a: Použitím presnej metódy M1, resp. heuristickej metódy M2. V tomto prípade 

pre výpočet pravdepodobnosti blokovania sa však obmedzíme len na vzorec 4.15. 

Týmto sa výpočet pravdepodobnosti v oboch prípadoch výrazne zjednoduší 

(porovnaj vzťahy 4.15 a 4.16). 

Príklad: Predpokladajme rovnakú sieť ako v kapitole 4.4.2.3, t.j. prenosovú 

cestu pozostávajúcu zo za sebou idúcich 12 liniek (H=12, N=12) s vektorom zaťaženia 

ρ=[0,30 0,45 0,32 0,36 0,41 0,32 0,33 0,44 0,39 0,43 0,42 0,31]. Nech počet vlnových 

dĺžok je opäť W=10. Pre porovnanie určíme optimálnu polohu danej siete pomocou 

presnej metódy M1 a potom pomocou heuristickej metódy H1a v kombinácií s metódou 

M1, t.j. pomocou metódy H1a(M1). Pomocou metódy H1a(M1) teda najskôr nahradíme 

pôvodnú sieť podľa heuristickej metódy H1a analogickou sieťou s rovnomernou 

záťažou (v našom prípade nech ρ=0,5). Potom pomocou optimalizačnej metódy M1 

určíme optimálnu polohu.  Výsledky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke 4.12. Môžeme 

pozorovať, že optimálna poloha určená metódou M1 a metódou H1a(M1) je v oboch 

prípadoch rovnaká. V prílohe 4 je uvedených niekoľko ďalších príkladov, kde 

optimálna poloha určená metódou M1 a metódou H1a(M1) je v niektorých prípadoch 

rôzna. Treba si však uvedomiť, že v týchto príkladoch je medzi ρmin a ρmax väčší rozdiel. 

Tab. 4.12 Porovnanie metódy M1 a H1a(M1) 

Metóda M1  
ρ=[0,30 0,45 0,32 0,36 0,41 0,32 0,33 0,44 0,39 0,43 0,42 0,31] 

Metóda  H1a(M1) 
ρ=konšt. K 

Optimálna poloha Pb Optimálna poloha 

0 000000000000 0,965453 000000000000  
1 000001000000 0,791914 000001000000 
2 000100010000 0,475228 000100010000 
3 001001001000 0,226908 001001001000 
4 001001010100 0,123000 001001010100 
5 010101010100 0,045168 010101010100 

 
6 010101011100 0,031951 010101011100 

• H1b: Použitím ľubovoľnej inej metódy pre určenie optimálnej polohy (napr. 

jednej z prehľadu, ktorý je uvedený v kapitole 4.4.1). 

• H1c: Snahou optimalizovať veľkosť segmentov, 

o H1c1: aby počet segmentov bol čo najväčší, 

o H1c2: aby maximálny diameter jednotlivých segmentov bol čo najmenší, 
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o H1c3: aby existoval čo najväčší počet úsekov s čo najmenším 

diametrom. 

V prípade heuristík H1c (H1c1, H1c2, H1c3) sa určenie optimálnej polohy 

uskutoční len na základe topológie siete a veľkosti jednotlivých segmentov, t.j. bez 

výpočtu pravdepodobnosti blokovania v danej sieti. Tým sa výrazne zjednoduší celá 

optimalizácia umiestnenia uzlov podporujúcich vlnovú konverziu. 

Príklad: Pre porozumenie danej problematiky predpokladajme úplne 

jednoduchú sieť – dve prenosové cesty R1 a R2, ktoré majú niektoré uzly spoločné (obr. 

4.68).  

  

Obr. 4.68 Príklad siete – dve prenosové cesty 

V  tabuľke 4.13 sú uvedené veľkosti vzniknutých segmentov a ich počet 

v závislosti od polohy umiestnenia dvoch uzlov podporujúcich vlnovú konverziu K=2.  

Ak počet uzlov podporujúcich vlnovú konverziu je K=2, potom na každej 

prenosovej ceste môžu vzniknúť max. 3 segmenty. Potom celkový maximálny počet 

segmentov pre obe prenosové cesty je 6. Z toho vyplýva, že podľa heuristiky H1c1 sú 

optimálnou polohou nasledovné tri možnosti: uzly 4, 5, uzly 4, 6 alebo uzly 5, 6 (v 

tabuľke označené čiarkovaním). Podľa heuristiky H1c2 existuje 5 nasledovných 

optimálnych polôh: uzly 2, 5, uzly 3, 5, uzly 4, 5, uzly 4, 6 a uzly 4, 10 (v tabuľke 

označené modrou farbou). Podľa heuristiky H1c3 existuje len jedna optimálna poloha 

a to uzly 4, 6. 
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Tab. 4.13 Veľkosť a počet vzniknutých segmentov 

Veľkosti vzniknutých segmentov  
(počet vzniknutých segmentov) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 x 1,5,6 
(3) 

2,4,6 
(3) 

3,3,2,4 
(4) 

4,2,3,3 
(4) 

5,1,4,2 
(4) 

6,6 
(2) 

6,6 
(2) 

6,1,5 
(3) 

6,5,1 
(3) 

6,6 
(2) 

2  x 1,1,4,6 
(4) 

1,2,3,2,4 
(5) 

1,3,2,3,3 
(5) 

1,4,1,4,2 
(5) 

1,5,6 
(3) 

1,5,6 
(3) 

1,5,1,5 
(4) 

1,5,5,1 
(4) 

1,5,6 
(3) 

3   x 2,1,3,2,4 
(5) 

2,2,2,3,3 
(5) 

2,3,1,4,2 
(5) 

2,4,6 
(3) 

2,4,6 
(3) 

2,4,1,5 
(4) 

2,4,5,1 
(4) 

2,4,6 
(3) 

4    x 3,1,2,2,1,3
(6) 

3,2,1,2,2,2
(6) 

3,3,2,4 
(4) 

3,3,2,4 
(4) 

3,3,1,1,4 
(5) 

3,3,2,3,1 
(5) 

3,3,2,4 
(4) 

5     x 4,1,1,3,1,2
(6) 

4,2,3,3 
(4) 

4,2,3,3 
(4) 

4,2,1,2,3 
(5) 

4,2,3,2,1 
(5) 

4,2,3,3 
(4) 

6      x 5,1,4,2 
(4) 

5,1,4,2 
(4) 

5,1,1,3,2 
(5) 

5,1,4,1,1 
(5) 

5,1,4,2 
(4) 

7       x 6,6 
(2) 

6,1,5 
(3) 

6,5,1 
(3) 

6,6 
(2) 

8        x 6,1,5 
(3) 

6,5,1 
(3) 

6,6 
(2) 

9         x 6,1,4,1 
(4) 

6,1,5 
(3) 

10          x 6,5,1 
(3) 

11           x 

 

Porovnanie jednotlivých heuristík (H1c1, H1c2, H1c3) je možné pozorovať 

z nasledovnej tabuľky (tab. 4.14).  

Tab. 4.14 Porovnanie heuristík H1c1, H1c2, H1c3 

Algoritmus Umiestnenie 
uzlov 

podporujúcich 
vlnovú 

konverziu 

Pb

H1c1 H1c2 H1c3 

2, 5 0,381098    
3, 5 0,308274    
4, 5 0,305254    
4, 6 0,232429    
4, 10 0,381098 

 

   
5, 6  0,415321   

V danej tabuľke sú pre jednotlivé polohy umiestnenia uzlov podporujúcich 

vlnovú konverziu určené aj príslušné pravdepodobnosti blokovania (pre ρ=0,5 a W=10). 

Z tabuľky môžeme pozorovať, že heuristika H1c3 určuje len jediné riešenie a to 

optimálne (pravdepodobnosť blokovanie je najmenšia). Ostatne heuristiky (H1c1, 
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H1c2) berú do úvahy viacero možností. V našom prípade všetky heuristiky (H1c1, 

H1c2, H1c3) berú do úvahy aj optimálne riešenie.  

Treba si uvedomiť, že uvedené výsledky odpovedajú implementácií daných 

heuristík vo veľmi jednoduchej sieti. Rozsah práce neumožňuje použiť dané heuristiky 

vo veľkých sieťach a detailne analyzovať výsledky. Daná problematika bude obsahom 

ďalšej vedeckej činnosti autora. 

 

H2: Náhrada siete typu No-Lim sieťou typu No-Full  - Optimalizácia siete typu No-

Lim: Princíp danej metódy spočíva v tom, že ak nejaký uzol v sieti typu No-Full je 

vhodný pre umiestnenie vlnových konvertorov s plným rozsahom vlnovej konverzie 

(Full), tak potom tento istý uzol v ekvivalentnej sieti typu No-Lim je tiež vhodný pre 

umiestnenie konvertorov s obmedzeným rozsahom vlnovej konverzie (Lim). Pod 

pojmom ekvivalentná sieť s obmedzenou vlnovou konverziou k sieti s plnou vlnovou 

konverziou rozumieme sieť s rovnakou topológiou, ale s uzlami podporujúcimi 

obmedzenú vlnovú konverziu (Lim) namiesto s uzlami podporujúcimi plnú vlnovú 

konverziu (Full). 

To znamená, že sieť typu No-Lim v prvom kroku nahradíme ekvivalentnou 

sieťou typu No-Full. Potom pre daný počet uzlov podporujúcich vlnovú konverziu K 

nájdeme ich optimálnu polohu (napr. jednou z vyššie uvedených metód). Týmto 

spôsobom potom môžeme opäť použiť navrhnuté vzťahy 4.15 a 4.16. Potom 

jednoducho nahradíme všetky uzly s plným rozsahom vlnovej konverzie uzlami, ktoré 

podporujú obmedzenú vlnovú konverziu.  

 

H3: Zanedbanie jedno-úsekových spojení: Princíp metódy spočíva v tom, že pokiaľ 

rozložíme danú sieť na jednotlivé prenosové cesty, nemá význam brať do úvahy 

jednoúsekové cesty. Pravdepodobnosť blokovania jednoúsekovej prenosovej cesty sa 

totiž nemení, ak počiatočný alebo koncový uzol podporuje vlnovú konverziu.  

 

H4: Zanedbanie počiatočného a koncového uzla prenosovej cesty: Princíp metódy 

spočíva v tom, že pravdepodobnosť prenosovej cesty sa nemení, ak počiatočný, alebo 

koncový uzol prenosovej cesty podporuje vlnovú konverziu. Preto pri výpočte 

pravdepodobnosti blokovania môžeme tieto možnosti zanedbať. 
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Prínos pre vedný odbor 

a telekomunikačnú prax 

Kapitola 5 Prínos pre vedný odbor a telekomunikačnú 

prax 

Vo všeobecnosti význam tejto práce spočíva v uplatnení daného teoretického 

výskumu v telekomunikačnej praxi. Hoci navrhnutý model je veľmi jednoduchý a nie je 

veľmi presný, poskytuje veľmi zaujímavé výsledky, ktoré sú zhrnuté v tejto časti. Z nich 

sú formulované odporúčania pre praktické aplikácie v tejto oblasti, predovšetkým 

v súvislosti s určovaním optimálnej polohy uzlov podporujúcich vlnovú konverziu.  

5.1 Vyhodnotenie a význam navrhnutého modelu 

Navrhnutý model vo všeobecnosti vyjadruje vzťah medzi pravdepodobnosťou 

blokovania vo WDM sieťach v závislosti na takých parametroch ako je počet vlnových 

dĺžok W, počet vlákien F, počet úsekov prenosovej cesty H, zaťaženie ρ či stupeň 

vlnovej konverzie k. Tento model nie je veľmi presný v porovnaní predovšetkým s 

inými štatistickými modelmi a simuláciami iných autorov. Daný analytický model má 

vo všeobecnosti tendenciu nadhodnocovať pravdepodobnosť blokovania. Na druhej 

strane, jeho najväčšou výhodu je jeho jednoduchosť a veľmi ľahká implementácia. 

Veľkou výhodou modelu je, že platí pre všetky typy sietí (jednovláknové 

a viacvláknové siete bez vlnovej konverzie, s obmedzenou a plnou vlnovou 

konverziou), a teda je všeobecný. Napriek tomu, že daný model nie je veľmi presný, 

poskytuje zaujímavé výsledky, ktoré môžeme pokladať za všeobecne platné:  

• pravdepodobnosť blokovania rastie so zaťažením ρ a s počtom úsekov prenosovej 

cesty H, 

• pravdepodobnosť blokovania klesá s počtom vlnových dĺžok W, s počtom vlákien 

F a so stupňom vlnovej konverzie k, 

• v sieťach bez vlnovej konverzie pravdepodobnosť blokovania prudko rastie 

s počtom úsekov H prenosovej cesty na rozdiel od sietí s plnou vlnovou 

konverziou, 
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• viacvláknové siete bez vlnovej konverzie sa z pohľadu pravdepodobnosti 

blokovania správajú ako siete s obmedzenou vlnovou konverziou, 

• pre rovnaké parametre siete ρ, H, W najväčšiu pravdepodobnosť blokovania 

dosahujú jednovláknové siete bez vlnovej konverzie, 

• pre rovnaké parametre siete ρ, H, W najmenšiu pravdepodobnosť blokovania 

dosahujú viacvláknové siete s plnou vlnovou konverziou, 

• siete s obmedzenou vlnovou konverziou sú z pohľadu pravdepodobnosti 

blokovania plynulým prechodom od sietí bez vlnovej konverzie k sieťam s plnou 

vlnovou konverziou v závislosti od stupňa vlnovej konverzie k, 

• siete s obmedzenou vlnovou konverziou s relatívne malým stupňom vlnovej 

konverzie dosahujú porovnateľnú pravdepodobnosť blokovania ako siete s plnou 

vlnovou konverziou.  

Definovaním zisku G a použitím navrhnutého všeobecného modelu dostávame 

nasledovné zaujímavé výsledky: 

• z pohľadu zisku má zmysel nahradiť jednovláknové siete bez vlnovej konverzie: 

o jednovláknovými sieťami s obmedzenou alebo plnou vlnovou 

konverziou, 

o viacvláknovými sieťami bez vlnovej konverzie, resp. s plnou 

a obmedzenou vlnovou konverziou, 

• avšak, z pohľadu kompromisu medzi ekonomickými nákladmi a dosiahnutým 

ziskom, ako aj z praktického hľadiska, má zmysel nahradiť jednovláknové siete 

bez vlnovej konverzie: 

o jednovláknovými sieťami s obmedzenou vlnovou konverziou, 

o viacvláknovými sieťami bez vlnovej konverzie, 

• z pohľadu zisku nemá význam nahradzovať viacvláknové siete bez vlnovej 

konverzie viacvláknovými sieťami s plnou alebo obmedzenou vlnovou 

konverziou. 

 

Vďaka navrhnutému modelu môže byť veľmi jednoducho určená 

pravdepodobnosť blokovania, ktorá môže slúžiť aj ako porovnávajúci parameter pre 

ekonomickú analýzu jednotlivých typov sietí. Na základe porovnávajúceho 

kvantitatívneho parametra a príslušných ekonomických nákladov súvisiacich s danou 

sieťou je potom možné jednoducho určiť či má praktický význam budovať sieť s danou 
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konfiguráciou (napr. viacvláknovú sieť s plnou vlnovou konverziou). Taktiež je možné 

týmto spôsobom určiť či má význam meniť danú konfiguráciu siete (napr. či je 

vhodnejšie jednovláknovú sieť bez vlnovej konverzie prebudovať na jednovláknovú 

sieť s obmedzenou vlnovou konverziou, alebo na viacvláknovú sieť bez vlnovej 

konverzie a pod.). Jednoduchosť navrhnutého modelu umožňuje rýchle a predovšetkým 

jednoduché určenie daného parametra pre vzájomné porovnanie jednotlivých sietí, 

a tým aj dôkladnú analýzu z pohľadu nákladov na sieť. 

Ďalšie uplatnenie daného modelu súvisí s optimalizáciou umiestnenia uzlov 

podporujúcich vlnovú konverziu v sieťach s riedkou vlnovou konverziou. 

Pravdepodobnosť blokovania určená pomocou všeobecného modelu môže slúžiť ako 

porovnávajúci parameter v prípade určenia optimálnej polohy umiestnenia uzlov 

podporujúcich vlnovú konverziu. Jednoduchosť navrhnutého modelu umožňuje 

pomerne rýchlu analýzu danej siete.  

5.2 Vyhodnotenie a význam navrhnutých optimalizačných 

metód 

Použitie navrhnutého modelu pri riešení problematiky optimálneho umiestnenia 

uzlov podporujúcich vlnovú konverziu v sieťach s riedkou vlnovou konverziou typu  

No-Full vyústilo k návrhu dvoch heuristických OCP algoritmov: algoritmus M1 (OCP 

algoritmus s presným vyhľadávaním) a algoritmus M2 (OCP algoritmus s postupným 

vyhľadávaním). Oba algoritmy sú pomerne jednoduché a ľahko implementovateľné. 

V prípade algoritmu M1 dochádza k preverovaniu všetkých možností 

umiestnenia K uzlov podporujúcich vlnovú konverziu. Algoritmus M2 určuje optimálnu 

polohu postupným pridávaním uzlov podporujúcich vlnovú konverziu. Preto celkový 

počet možností ako umiestniť uzly podporujúcich vlnovú konverziu podľa algoritmu 

M2 je podstatne menší ako v prípade algoritmu M1 a tiež nerastie tak dynamicky s 

počtom uzlov v danej sieti. Výpočtová náročnosť algoritmu M2 je teda podstatne 

menšia ako algoritmu M1. Avšak, algoritmus M2 je menej presný. 

Preto pravdepodobnosť blokovania prislúchajúca optimálnemu umiestneniu podľa 

algoritmu M2 je rovná alebo väčšia ako pravdepodobnosť blokovania prislúchajúca 

optimálnej polohe určenej pomocou algoritmu M1.  

Oba navrhnuté algoritmy sú implementované pri hľadaní optimálneho 

umiestnenia uzlov podporujúcich vlnovú konverziu jednoduchej prenosovej cesty.  
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V súvislosti s touto problematikou boli vykonané rôzne simulácie a ich výsledky sú 

uvedené nie len v textovej časti tejto práci, ale aj v elektronickej prílohe. Implementácia 

daných algoritmov pre zložitejšie siete je mimo rozsah tejto práce. 

Z pozorovania jednotlivých simulácií priamo vyplynulo niekoľko zlepšení 

navrhnutých OCP algoritmov: 

• náhrada siete s nerovnomernou prevádzkou ekvivalentnou sieťou s rovnomernou 

prevádzkou – heuristická metóda H1, ktorá môže byť ďalej riešená 

o použitím presnej metódy M1, resp. heuristickej metódy M2 – heuristická 

metóda H1a, 

o použitím ľubovoľnej inej metódy pre určenie optimálnej polohy – heuristická 

metóda H1b, 

o snahou optimalizovať veľkosť segmentov – heuristická metóda H1c, a to tak: 

 aby počet segmentov bol čo najväčší – heuristická metóda H1c1, 

 aby maximálny diameter jednotlivých segmentov bol čo najmenší – 

heuristická metóda H1c2, 

 aby existoval čo najväčší počet úsekov s čo najmenším diametrom – 

heuristická metóda H1c3, 

• náhrada siete typu No-Full sieťou typu No-Lim - optimalizácia siete typu No-Lim – 

heuristická metóda H2, 

• jedno-úsekové spojenia možno úplne zanedbať – heuristická metóda H3, 

• počiatočný a koncový uzol prenosovej cesty možno zanedbať – heuristická metóda 

H4. 

Všetky spomenuté heuristické metódy sú platné vo všeobecnosti. Je ich teda 

možné implementovať aj pre iné ako navrhnuté algoritmy M1 a M2. Heuristická metóda 

H1c dáva návod ako optimalizovať polohu umiestnenia uzlov podporujúcich vlnovú 

konverziu iba na základe veľkosti segmentov, t.j. bez výpočtu pravdepodobnosti 

blokovania. Heuristická metóda H2 umožňuje jednoduché riešenie problematiky OCP 

v sieťach typu No-Lim, pre ktoré je pomerne ťažké určiť pravdepodobnosť blokovania. 

Heuristiky H3 a H4 vedú priamo k zjednodušeniu výpočtu pravdepodobnosti 

blokovania tým, že sa neberie do úvahy počiatočný a koncový uzol prenosovej siete, 

ako aj jedno-úsekové spojenia.  

Pre ozrejmenie jednotlivých metód je v danej práci uvedených aj niekoľko 

praktických príkladov a rôzne simulácie sú aj súčasťou elektronickej prílohy tejto práce.   
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Záver 

Kapitola 6 Záver 

 

Progresívny teoretický a aplikovaný výskum v súčasnej dobre prebieha 

neoddeliteľne s potrebou praxe a napreduje „míľovými“ krokmi. Treba si uvedomiť, že 

v tomto ponímaní daná práca predstavuje len nepatrný krok smerom dopredu v danej 

oblasti.  

Navrhnutý analytický model poskytuje veľmi zaujímavé výsledky. Hoci daný 

model nie je veľmi náročný a preto aj veľmi presný, umožňuje matematicky popísať 

závislosť medzi pravdepodobnosťou blokovania a sieťovými parametrami ako je počet 

vlnových dĺžok, počet úsekov prenosovej cesty, počet vlákien, zaťaženie a stupeň 

vlnovej konverzie. Vďaka danému matematickému popisu závislosti pravdepodobnosti 

blokovania od spomenutých sieťových parametrov je možné lepšie chápať samotnej 

podstate WDM sietí. Všeobecnosť daného modelu umožňuje aplikovať jeden a ten istý 

model pre hodnotenie jednovláknových a viacvláknových sietí s ľubovoľným typom 

vlnovej konverzie (siete bez vlnovej konverzie, siete s obmedzenou, resp. s plnou 

vlnovou konverziou). Definovaním zisku vlnovej konverzie a použitím navrhnutého 

modelu je možné vzájomne porovnávať jednotlivé siete, ich výkon a tak určiť ich 

efektívnosť a vhodnosť ich použitia. Pri vyjadrení ekonomických nákladov danej siete 

je možné vďaka porovnaniu výkonu, stanoviť jej vhodnú konfiguráciu.  

Praktickou implementáciou daného modelu pri riešení problematiky 

optimálneho umiestnenia uzlov podporujúcich vlnovú konverzie je návrh dvoch 

heuristických OCP metód. Obe metódy sú matematicky nenáročné a ľahko 

aplikovateľné. Poskytujú jednoduchý nástroj pri riešení problematiky zvýšenia 

výkonnosti siete použitím uzlov podporujúcich vlnovú konverziu. 

Vďaka realizovaným simuláciám bolo možné odvodiť niekoľko heuristických 

metód, ktoré slúžia pre zjednodušenie OCP algoritmov. Predovšetkým zistenie, že 

optimálna poloha uzlov podporujúcich vlnovú konverziu je viac závislá od počtu 

úsekov prenosovej cesty ako od zaťaženia v uzle (v prípade neextrémnych rozdielov 

jednotlivých záťaží), viedlo k návrhu metódy, kde optimálna poloha nie je určovaná na 

základe hodnotenia pravdepodobnosti blokovania. Zaujímavý je aj návrh, kde optimálne 
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umiestnenie uzlov podporujúcich vlnovú konverziu v sieti typu No-Lim je uskutočnené 

transformáciou tejto siete na sieť typu No-Full. 

Z celkového pohľadu si dovolím konštatovať, že daná práca dosahuje istý prínos 

tak v oblasti teoretického, ako aj v oblasti aplikovaného výskumu. Taktiež verím, že 

svojim obsahom daná práca spĺňa jej ciele a že dosahuje potrebné nároky.  

Dizertačná práca odráža a reaguje aj na potreby súvisiace s riešením projektov 

na Katedre telekomunikácii, ŽU v Žiline. Taktiež časť výsledkov bola úspešne 

publikovaná na domácich a zahraničných konferenciách. 

Rozsah práce neumožňuje podrobne uviesť a dostatočne špecifikovať celú danú 

problematiku. V súvislosti s postupným riešením danej problematiky prirodzene 

vznikali nové otázky, nápady a  myšlienky, ktoré by som chcel rozvinúť v mojej ďalšej 

výskumnej činnosti. Z ekonomického hľadiska sa javia ako veľmi perspektívne 

predovšetkým siete s obmedzenou vlnovou konverziou. S poklesom výrobných 

nákladov optických vlákien budú pravdepodobne viacvláknové siete bez vlnovej 

konverzie favoritom v tejto oblasti. V budúcnosti by som sa chcel preto venovať práve 

tejto problematike.  
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Príloha č.  1 Štandard ITU-T G.692 (Rozostup vlnových dĺžkou v okolí referenčnej vlnovej dĺžky 1550 nm) 

 
Odporúčané vlnové dĺžky podľa ITU 

f [GHz] λ [nm] f [GHz] λ [nm] f [GHz] λ [nm] 
 

f [GHz] λ [nm] f [GHz] λ [nm] 
197100 1521,020 195000 1537,400 192900 1554,137  190800 1571,242 188700 1588,726
197000 1521,792 194900 1538,189 192800 1554,943 190700 1572,066 188600 1589,568
196900 1522,565 194800 1538,979 192700 1555,750 

 
190600 1572,891 188500 1590,411

196800 1523,339 194700 1539,769 192600 1556,558  190500 1573,717 188400 1591,255
196700 1524,113 194600 1540,560 192500 1557,366 190400 1574,543 188300 1592,100
196600 1524,888 194500 1541,352 192400 1558,176 

 
190300 1575,371 188200 1592,945

196500 1525,664 194400 1542,145 192300 1558,986  190200 1576,199 188100 1593,792
196400 1526,441 194300 1542,939 192200 1559,797  190100 1577,028 188000 1594,639
196300 1527,219 194200 1543,733 192100 1560,609 190000 1577,858 187900 1595,487
196200 1527,997 194100 1544,529 192000 1561,422 

 
189900 1578,689 187800 1596,337

196100 1528,776 194000 1545,325 191900 1562,236  189800 1579,521 187700 1597,187
196000 1529,556 193900 1546,122 191800 1563,050 189700 1580,353 187600 1598,038
195900 1530,337 193800 1546,920 191700 1563,866 

 
189600 1581,187 187500 1598,889

195800 1531,119 193700 1547,718 191600 1564,682  189500 1582,021 187400 1599,742
195700 1531,901 193600 1548,518 191500 1565,499 189400 1582,856 187300 1600,596
195600 1532,684 193500 1549,318 191400 1566,317 

 
189300 1583,692 187200 1601,449

195500 1533,468 193400 1550,119 191300 1567,136  189200 1584,529 187100 1602,306
195400 1534,253 193300 1550,921 191200 1567,955 189100 1585,367 187000 1603,163
195300 1535,039 193200 1551,724 191100 1568,776 

 
189000 1586,206 186900 1604,020

195200 1535,825 193100 1552,527 191000 1569,597  188900 1587,045 186800 1604,878
195100 1536,612 193000 1553,332 190900 1570,419  188800 1587,885 186700 1605,737
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Príloha č.  2 Detailnejšie porovnanie metód M1 a M2 z pohľadu určenia optimálnej polohy a pravdepodobnosti blokovania pre 12 
úsekovú prenosovú cestu 

Metóda M1  Metóda M2 Najhoršia možnosť 
K 

Poloha Pb M Poloha Pb M Por Por1 Por2 Poloha Pb

0 000000000000 0,8345527053 1 000000000000 0,8345527053 1 1 0% 0% 000000000000 0,8345527053 
1 000001000000 0,4212081718 12 000001000000 0,4212081718 12 1 0% 98,13% 000000000001 0,8345527053 
2 010000100000 0,1503143792 66 010001000000 0,2281554743 23 7 34,12% 258,43% 000000000011 0,8177829841 
3 010001010000 0,0503839498 220 010001001000 0,0643852370 33 5 21,75% 1107,07% 000000000111 0,7771775095 
4 101000101000 0,0204092080 495 110001001000 0,0382292917 42 14 46,61% 

 

1721,16% 000000001111 0,6962147103 
5 110010101000 0,0074465918 792 110001011000 0,0119826343 50 8 37,86% 4854,66% 000000011111 0,5936988323 

Por    : Poradové číslo hodnoty pravdepodobnosti blokovania určenej pomocou metódy M2 od najlepšej hodnoty pravdepodobnosti blokovania 
určenej pomocou metódy M1 vo vektory pravdepodobnosti blokovania (vektor [poloha pb] určený pomocou funkcie place 
v programovom prostredí Matlabu). 

Por1  : Porovnanie metódy M2 voči metóde M1, %1001 2

12

⋅
−

= M
b

M
b

M
b

P
PPPor  , kde je pravdepodobnosť blokovania siete pre optimálnu 

polohu nájdenú pomocou algoritmu M1 a  je pravdepodobnosť blokovania pre optimálnu polohu nájdenú pomocou algoritmu M2. 

1M
bP

2M
bP

Por2  : Porovnanie metódy M2 voči najhoršej možnosti umiestnenia uzlov podporujúcich vlnovú konverziu, %1002 2

2

⋅
−

= M
b

N
b

M
b

P
PP

Por  , kde 

je pravdepodobnosť blokovania siete pre optimálnu polohu nájdenú pomocou algoritmu M1 a  je pravdepodobnosť blokovania 
pre najhoršie polohu nájdenú pomocou algoritmu M1. 

1M
bP N

bP
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Por1  : Porovnanie metódy M2 voči metóde M1, %1001 2

12

⋅
−

= M
b

M
b

M
b

P
PPPor  , kde je pravdepodobnosť blokovania siete pre optimálnu 

polohu nájdenú pomocou algoritmu M1 a  je pravdepodobnosť blokovania pre optimálnu polohu nájdenú pomocou algoritmu M2. 

1M
bP

2M
bP

Príloha č. 3 Detailnejšie porovnanie metód M1 a M2 z pohľadu určenia optimálnej polohy a pravdepodobnosti blokovania pre 15 
úsekovú prenosovú cestu 

 

Por2  : Porovnanie metódy M2 voči najhoršej možnosti umiestnenia uzlov podporujúcich vlnovú konverziu, %1002 2

2

⋅
−

= M
b

N
b

M
b

P
PP

Por  , kde 

je pravdepodobnosť blokovania siete pre optimálnu polohu nájdenú pomocou algoritmu M1 a  je pravdepodobnosť blokovania 
pre najhoršie polohu nájdenú pomocou algoritmu M1. 

1M
bP N

bP

Por    : Poradové číslo hodnoty pravdepodobnosti blokovania určenej pomocou metódy M2 od najlepšej hodnoty pravdepodobnosti blokovania 
určenej pomocou metódy M1 vo vektory pravdepodobnosti blokovania (vektor [poloha pb] určený pomocou funkcie place 
v programovom prostredí Matlabu). 

 

Metóda M1  Metóda M2 Najhoršia možnosť 
K 

Poloha Pb M Poloha Pb M Por Por1 Por2 Pb Poloha 

0 000000000000000 0,5941501799 1 000000000000000 0,5941501799 1 1 0,00% 0,00% 000000000000000 0,5941501799 
1 000000100000000 0,0913184896 15 000000100000000 0,0913184896 15 1 0,00% 550,64% 000000000000001 0,5941501799 
2 000010001000000 0,0085684089 105 000000100010000 0,0468104688 29 15 81,70% 1096,57% 000000000000011 0,5601214872 
3 000100100010000 0,0012020924 455 000010100010000 0,0042182625 42 10 71,50% 11804,19% 110000000000001 0,5021497890 
4 000101010000100 0,0003901277 1365 000110100010000 0,0005514148 54 4 29,25% 84087,95% 111000000000001 0,4642247907 
5 000110100100100 0,0000823973 3003 000110110010000 0,0001908769 65 18 56,83% 222676,80% 111000000000011 0,4252294543 
6 001110100100100 0,0000255504 5005 000110110010100 0,0000597784 75 19 111100000000011 485411,24%57,26% 0,2902308518 
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Príloha č. 4 Porovnanie metódy M1 a H1a(M1) 
 

Metóda M1  
ρ=[0,30 0,45 0,32 0,36 0,41 0,32 0,33 

0,44 0,39 0,43 0,42 0,31 0,49 0,49 
0,45], W=10 

Metóda  H1a(M1) 
ρ=konsť., W=10 K 

Optimálna 
poloha Pb

Optimálna 
poloha Pb Por Por1 

0 000000000000000 0,9949906982 000000000000000 0,9949906982 1 0,00%
1 000000010000000 0,9589387889 000000010000000 0,9589387889 1 0,00%
2 000001000010000 0,8235031400 000010000100000 0,8256740780 2 0,26%
3 000100010001000 0,5873008970 000100010010000 0,5873008970 2 0,00%
4 001000100100100 0,3816462368 001001001001000 0,3920129408 3 2,64%
5 001001001010100 0,2200985077 001001001010100

 

0,2200985077 1 0,00%
6 010100101010100 0,1310358894 0,1349821659 2 2,92%001010101010100

Metóda M1  
ρ=[0,61 0,09 0,37 0,58 0,45 0,25 0,12 

0,31 0,03 0,38 0,68 0,12 0,23 0,61 
0,60], W=10 

Metóda  H1a(M1) 
ρ=konsť., W=10 K 

Optimálna 
poloha Pb

Optimálna 
poloha Pb Por Por1 

0 000000000000000 0,9952254985 000000000000000 0,9952254985 1 0,00% 
1 000000001000000 0,9606364250 000000010000000 0,9606494389 2 0,00% 
2 000010000010000 0,8337525045 000010000100000 0,8850534015 22 5,80% 
3 001000100001000 0,6177419229 000100010010000 0,6487414897 19 4,78% 
4 001010000100100 0,3892366276 001001001001000 0,5177530413 64 24,82%
5 001010000101010 0,2377778678 001001001010100

 

0,4306752272 237 44,79%
6 010101000101010 0,1370717238 0,3791742707 776 63,85%001010101010100

Metóda M1  
ρ=[0,21 0,19 0,37 0,28 0,15 0,25 0,12 

0,31 0,33 0,18 0,18 0,32 0,23 0,11 
0,29], W=10 

Metóda  H1a(M1) 
ρ=konsť., W=10 K 

Optimálna 
poloha Pb

Optimálna 
poloha Pb Por Por1 

0 000000000000000 0,8445998464 000000000000000 0,8445998464 1 0,00% 
1 000000010000000 0,4422808548 000000010000000 0,4422808548 1 0,00% 
2 000010000100000 0,1491854623 000010000100000 0,1491854623 1 0,00% 
3 001000100010000 0,0526162661 000100010010000 0,0593203295 2 11,30%
4 001001001001000 0,0166668772 001001001001000 0,0166668772 1 0,00% 
5 010100101001000 0,0081614409 001001001010100

 

0,0138770796 33 41,19%
6 011001010101000 0,0042195634 0,0085005082 67 001010101010100 50,36%
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Por    : Poradové číslo hodnoty pravdepodobnosti blokovania určenej pomocou 
metódy H1a(M1) od najlepšej hodnoty pravdepodobnosti blokovania určenej 
pomocou metódy M1 vo vektory pravdepodobnosti blokovania (vektor 
[poloha pb] určený pomocou funkcie place v programovom prostredí 
Matlabu). 

%1001 H1a(M1)

1H1a(M1)

⋅
−

=
b

M
bb

P
PP

PorPor1  : Porovnanie metódy H1a(M1) voči metódy M1,  , 

kde je pravdepodobnosť blokovania siete pre optimálnu polohu nájdenú 
pomocou algoritmu M1 a  je pravdepodobnosť blokovania pre 
optimálnu polohu nájdenú pomocou algoritmu H1a(M1). 

1M
bP

H1a(M1)
bP
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