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Oblasť záujmu: Pravdepodobnosť blokovania v optických WDM sieťach, vlnová konverzia 
a vplyv vlnovej konverzie na priepustnosť vo WDM sieťach 

 
Vďaka nesmiernym výhodám WDM (wavelength division multiplex) technológie je 

táto technológia čoraz viac populárnejšia a častejšie nasadzovaná do existujúcej infraštruktúry 
optických nosných sietí. Dnes sa kladie dôraz na plne optické WDM siete, ktoré budú ďalšou 
generáciou optických nosných sietí a ich použitie bude veľmi rozsiahle. V budúcnosti sa 
dokonca očakáva výrazný nárast použitia tejto technológie aj pri budovaní optických  
prístupových sietí.  

V súčasnosti prebieha rozsiahly výskum nie len v oblasti WDM technológie, ale aj 
paralelný výskum OTDM (optical time division multiplex) technológie. Výrazné pokroky vo 
WDM a reálne zvládnutie výroby komponentov pre WDM umožňujú široké uplatnenie tejto 
technológie v bežnej praxi na rozdiel od OTDM.  

Použitie WDM umožňuje oveľa lepšie využiť šírku prenosového pásma, ktoré nám 
optické vlákno ponúka. Experimentálne výsledky OTDM technológie naznačujú, že OTDM 
bude v budúcnosti umožňovať ešte efektívnejšie využitie tejto šírky pásma. Teraz by sme 
mohli hovoriť o dvoch rozdielnych technológiách, ktoré si v blízkej budúcnosti budú 
navzájom konkurovať. Avšak z rozvojom oboch technológií je pravdepodobné, že sa búdu 
skôr vzájomne dopĺňať, kedy sa bude využívať WDM technológia s OTDM technológiou 
súčasne. Z tohto pohľadu je zrejmé, že zaoberať sa činnosťou WDM siete v zmysle 
priepustnosti je stále zmysluplná činnosť. 

Navyše snaha prevádzkovateľov, aby prenosové prostriedky sietí boli čo najlepšie 
využité za predpokladu, že bude zachovaná istá kvalita služieb, ktorú môžeme hodnotiť 
v zmysle pravdepodobnosti blokovania, stavia otázku činnosti WDM sietí vysoko-aktuálnou.   

 
Predmetom mojej výskumnej činnosti je štúdium optických WDM sietí, pričom sa 

bližšie zaoberám vlnovou konverziou a jej vplyvom na pravdepodobnosť blokovania. 
Sústreďujem sa na matematické modely, ktoré slúžia pre približné určenie pravdepodobnosti 
blokovania, pretože presné určenie pravdepodobnosti blokovania v rozsiahlych sieťach nie je 
možné.  

 
Dnes existujú rôzne možnosti, ako môžeme budovať plne optickú WDM sieť. V 

súčasnosti je snaha budovať plne optické siete bez elektro-optickej konverzie v jednotlivých 
uzloch. V takýchto sieťach signál zo zdrojovej stanice prechádza všetkými uzlami WDM siete 
stále v optickej podobe. V takejto sieti sa nachádzajú dva druhy uzlov, a to prístupové uzly do 
siete a cross-connectory. Optické cross-connectory môžu obsahovať aj vlnové konvertory, 
ktoré umožňujú vlnovú konverziu. A práve vlnová konverzia má významný vplyv na 
blokovanie v sieťach. Podľa druhu vlnovej konverzie môžeme optické WDM siete 
klasifikovať nasledovne: 



a) bez vlnovej konverzie: ani jeden uzol neumožňuje vlnovú konverziu, signál musí 
prechádzať pozdĺž celej prenosovej cesty na tej istej vlnovej dĺžke, 

b) s obmedzenou vlnovou konverziou: v tomto prípade sieť umožňuje vlnovú konverziu, 
ale s istými obmedzeniami: 
 obmedzenie v uzle sa vzťahuje na typ vlnovej konverzie v samotnom uzly, resp. 

vlnovom konvertore: 
 obmedzená vlnová konverzia so stupňom vlnovej konverzie d: v tomto 

prípade je možné ľubovoľnú prichádzajúcu vlnovú dĺžku konvertovať na 
výstupe na tú istú, alebo na d susedných vlnových dĺžok na obe strany 
(symetrická k=2d+1), na jednu stranu (na „ľavo“ alebo na „pravo“ k=d+1),  
 neúplná („partial“) vlnová konverzia: hlavnou myšlienkou je ušetriť počet 

vlnových konvertorov v samotnom uzly. V uzly sa nachádza banka 
vlnových konvertorov, ktoré sú spoločne zdieľané pre výstup. 

 obmedzenie v sieti: 
 riedka („sparse“) vlnová konverzia: v tomto prípade sa v sieti nachádza len 

niekoľko uzlov s vlnovou konverziou, ostatné uzly neumožňujú vlnovú 
konverziu alebo umožňujú iný typ obmedzenej vlnovej konverzie, 

c) s plnou vlnovou konverziou: sieť umožňuje plnú vlnovú konverziu a to v každom uzle 
danej siete. 

 
V súčasnosti sa venujem analýze jednoduchého Barry-Humblet modelu, ktorý 

vyjadruje vzťah pre určenie pravdepodobnosti blokovania a určuje aj zisk vlnovej konverzie, 
ako mieru opodstatnenosti vlnovej konverzie. Tento model je navrhnutý len pre siete bez 
vlnovej konverzie a s plnou vlnovou konverziou. Plynulým rozšírením tohto modelu sme 
získali model, ktorý slúži pre určenie pravdepodobnosti blokovanie pre siete s obmedzenou 
vlnovou konverziou so stupňom vlnovej konverzie d (kde počet možných vlnových dĺžok na 
výstupe na ktoré môže byť vstupná vlnová dĺžka konvertovaná je k). Tento model sme 
jednoducho nazvali rozšírený Barry-Humblet model pre obmedzenú vlnovú konverziu. Barry-
Humblet model a rozšírený Barry-Humblet model pre obmedzenú vlnovú konverziu sú 
uvedené v nasledovnej tabuľke: 
 

Plná vlnová konverzia Bez vlnovej konverzie Obmedzená vlnová konverzia

( )HF
full,b 11P ρ−−=  ( )( )FH

no,b 11P ρ−−=  ( )[ ] k/FHk
lim,b 11P ρ−−=  

 
kde ρ je pravdepodobnosť, že vlnová dĺžka bude použitá na nejakom úseku prenosovej cesty  
(resp. využitie vlnovej dĺžky), F je počet vlnových dĺžok (predpokladáme rovnaký počet 
vlnových dĺžok na každom úseku prenosovej cesty), H počet úsekov prenosovej cesty a k je 
počet možných vlnových dĺžok na výstupe, na ktoré môže byť vstupná vlnová dĺžka   
konvertovaná. 

Barry-Humblet model je tiež možné veľmi jednoducho použiť pre určenie optimálnej 
polohy vlnových konvertorov v sieťach s riedkou vlnovou konverziou. V týchto sieťach 
optimálne umiestnenie vlnových konvertorov má výrazný vplyv na hodnotu pravdepodobnosti 
blokovania a je to tiež jedna z otázok ktorej sa venujem. 

V blízkej budúcnosti by som sa chcel venovať hlbšej analýze prevádzkových modelov 
pre WDM siete a navrhnúť prevádzkový model pre určenie pravdepodobnosti blokovania vo 
WDM sieťach. Prostredníctvom simulácií chcem overiť správnosť tohto modelu a určiť jeho 
opodstatnenosť, jeho správanie a použitie v praxi.  


