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OPTIMALIZACE SLUŽEB V OPTICKÝCH PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍCH FTTX 
 

Předložená disertační práce je zaměřena na výzkum pasivních sítí a optimalizaci služeb 
Triple Play realizovaných optickými vlákny, které nabývají stále většího významu a rozvoje, 
vzhledem k rostoucím nárokům uživatelů na poskytované služby. Týká se to jednak 
požadavků na větší šířku pásma pro data a video, ale i nových služeb pro tzv. chytrou 
domácnost, která předpokládá napojení většiny systémů do veřejné sítě. S rozvojem nových 
služeb a rostoucími požadavky uživatelů se objevují nové trendy výstavby optických sítí, 
s cílem zvýšit jejich kapacitu a bezpečnost. 

Práce je z tohoto pohledu vysoce aktuální a řešením jednotlivých komponentů těchto 
systémů se v současné době zabývá řada pracovišť včetně školicího pracoviště disertanta. 

Disertant se v úvodní části zaměřil na základní komponenty optického přenosu a uvedl 
základní postuláty týkající se přenosu informace optickým zářením s využitím optických 
vláken, zdrojů a detektorů. 

Druhá část je zaměřena na optické sítě a jejich nejčastěji používané druhy podle 
standardu GPON a jeho vyšších variant. 

Třetí kapitola se věnuje optickým přístupovým sítím nové generace v ČR a jejich 
základnímu uspořádání a standardům. Jsou vyjmenovány a popsány typy FTTx přípojek a je 
uveden vývoj přenosových rychlostí. 

Na základě uvedených rozborů jsou stanoveny cíle dizertační práce v řadě oblastí, 
zejména vyhodnocení základních bezpečnostních rizik pasivních optických sítí, optimalizace 
s cílem snížení doby připojení koncových jednotek, návrh detekčního algoritmu pro lokaci 
modifikované koncové jednotky nerespektující přidělené časové sloty, analýza datové 
komunikace v gigabitových pasivních sítích a vytvoření obecného matematického popisu 
pasivních optických sítí pomocí celočíselného programování a jeho implementace. 

Čtvrtá kapitola obsahuje výsledky práce, které jsou zaměřeny na přenosové parametry 
optických sítí, především na fyzické vrstvě, ovlivňující parametry kvality služeb ve vyšších 
vrstvách.  

Jádrem kapitoly je návrh a realizace opatření pro zvýšení spolehlivosti vycházející 
z měření parametrů přenosu, zejména je to parametr šíření signálu, specifikující oboustranné 
zpoždění dat mezi optickým linkovým zakončením (OLT) a optickou síťovou jednotkou 
(ONU), který je unikátní pro každého účastníka. Byla navržena metodika měření parametru 
šíření s přesností 10-6 s. Dále byl navržen robustní model zabezpečení datové komunikace 
využívající vzájemnou autentizaci ONU a OLT se zabezpečenou výměnou klíčů 
a zabezpečením dat v obou směrech pomocí parametru šíření signálu.  

Na základě dosavadních znalostí a pomocných simulací byl vytvořen nový algoritmus 
připojování jednotek s cílem dosažení zkrácení doby aktivačního procesu pro koncové 
jednotky. Dále bylo provedeno měření na sítích s jednotkou nerespektující pravidla připojení. 
Byl navržen algoritmus pro detekci takového účastníka. Rovněž byla provedena analýza dat 




