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Abstract 

This thesis intends to study the performance of two different type of transmitters and how 
they affect the efficiency of an elastic optical network. Optical networks have been proved 
as the ideal option to absorb the huge demand increase in communications over the last 
few years. 

Nevertheless, current optical networks will reach a saturation point if this demand 
continues to increase in the current rhythm. 5G networks will contribute to create a 
society where access to information will be available anywhere to anyone or anything 
(Internet of Things).  

To support those 5G networks, optical transport has to be rethought as more flexible and 
adaptive. The results obtained in this thesis will allow to compare strategies and to 
optimize the resources used in the transmitters of an elastic optical network which has 
been simulated using the tool MATLAB. The main goal is that the transmitters don’t 
become the limiting element when we want to transmit information.  
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Resum 

Aquesta tesi pretén estudiar el comportament de dos tipus de transmissors diferents i 

com afecten al rendiment d’una xarxa òptica elàstica. Les xarxes òptiques han demostrat 

ser la opció ideal per absorbir el gran increment de demanda de comunicacions que hi ha 

hagut duran els darrers anys.  

Tot i això, les xarxes òptiques actuals arribaran a saturar-se si aquesta demanda segueix 

creixent al ritme actual. Les xarxes 5G ajudaran a crear una societat en la que l’accés a 

la informació serà possible a tothom i des de qualsevol lloc o qualsevol cosa (Internet of 

Things). 

Per poder donar suport a aquestes xarxes 5G, el transport òptic ha d’anar evolucionant i 

convertint-se en més flexible i adaptable. Els resultats obtinguts en aquesta tesi 

permeten comparar estratègies i optimitzar els recursos utilitzats en els transmissors 

d’una xarxa òptica elàstica simulada utilitzant MATLAB. La finalitat és que els 

transmissors no siguin l’element limitant a l’hora transmetre informació. 
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Resumen 

Esta tesis pretende estudiar el comportamiento de dos tipos de transmisores diferentes y 

cómo afectan al rendimiento de una red óptica elástica. Las redes ópticas han 

demostrado ser la opción ideal para absorber el gran incremento de demanda de 

comunicaciones que ha habido en los últimos años. 

No obstante, las redes ópticas actuales llegarán a saturarse si esta demanda sigue 

creciendo al ritmo actual. Las redes 5G ayudarán a crear una sociedad en la que el 

acceso a la información será posible a todo el mundo y desde cualquier sitio u objeto 

(Internet of Things). 

Para poder dar soporte a estas redes 5G, el trasporte óptico tiene que ir evolucionando y 

convertirse en más flexible y adaptable. Los resultados obtenidos en esta tesis permiten 

comparar estrategias y optimizar los recursos utilizados en los transmisores de una red 

óptica elástica simulada usando MATLAB. La finalidad es que los transmisores no sean 

elemento limitante a la hora de transmitir información. 
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1. Introducció: 

En els propers anys veurem un gran augment en el volum de tràfic i en el nombre de 

dispositius connectats a les xarxes d’informació. La propera fase de les comunicacions 

mòbils és la cinquena generació de xarxes mòbils (5G). Per donar suport a aquestes 

xarxes, les xarxes òptiques també han de fer un pas endavant en la seva evolució i 

convertir-se en més flexibles i adaptatives. També han de ser capaces de proporcionar 

una alta capacitat que permetrà les comunicacions a baixes latències. 

Les noves xarxes òptiques no només han de satisfer aquestes demandes, sinó que 

també han de poder adaptar-se a diferents situacions com per exemple comunicacions 

centrades en l’usuari o comunicacions centrades en màquina. En un futur pròxim, tot el 

que pugui estar connectat estarà connectat en el que es coneix com Internet of Things, 

per tant, l’augment en  la flexibilitat de les xarxes es presenta capital. 

Internet of Things o Internet de les coses, es refereix a una xarxa d’objectes quotidians 

interconnectats entre ells. Els objectes, les coses, no poden parlar, però d'aquesta 

manera podrien ser referenciats per altres agents, tals com potents servidors 

centralitzats que actuïn pels seus propietaris humans. 

Tot i que no tots els elements de l’Internet de les coses han d'executar-se 

necessàriament en un espai global. Si pensem en la domòtica, per exemple, veiem que 

només s'executen dins d'una casa intel·ligent. 

Quan parlem d’una xarxa elàstica (Elastic Optical Network, EON) ens referim a una xarxa 

que presenta dues propietats clau: 

 L’espectre òptic es pot dividir de forma flexible. 

 Els transmissors i receptors poden general camins òptics elàstics (Elastic Optical 

Paths, EOP), és a dir, connexions òptiques amb nodes intermitjos canviants i 

taxes de bit variables. 

1.1. Objectius del projecte 

 

L’objectiu d’aquesta tesi és analitzar i avaluar el comportament dels transmissors d’una 

xarxa òptica elàstica. Es volen comparar dos tipus de transmissors diferents per veure 

quins permeten una càrrega de dades major sense que la probabilitat de bloqueig de la 

xarxa sigui més gran que el 10%. 

S’analitzarà el nombre òptim de transmissors per node per garantir la probabilitat d’error 

desitjada sense arribar a la sobredimensió. La capacitat de la fibra també determina uns 

límits a la hora de transmetre, per tant, si es posa un nombre de transmissors molt elevat 

a cada node, amb una capacitat de transmissió superior a la de la fibra, els recursos dels 

transmissors queden desaprofitats, amb els conseqüents costos en termes econòmics 

que això comporta. En definitiva, es tracta de determinar la distribució més eficient. 

Aquests estudis es faran a partir d’un programa de MATLAB, una simulació virtual de la 

xarxa que ens permetrà veure com afecten els diferents canvis que anirem introduint a la 

eficiència i al rendiment de la xarxa. 

 Els Objectius principals del projecte són: 
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o Millorar el meu coneixement tant del llenguatge de programació de 

MATLAB com de les xarxes òptiques. 

o Desenvolupar un software capaç de simular el comportament d’una xarxa 

òptica. 

o Analitzar l’impacte de diverses modificacions en la xarxa i extreure’n les 

conclusions correctes. 

o Optimitzar l’ús de l’espectre limitant el nombre de transmissors. 

1.2. Requeriments i especificacions del projecte 

 

 Requeriments del projecte: 

o Coneixements previs del llenguatge de programació de MATLAB per 

poder desenvolupar un simulador tan proper a la realitat com sigui 

possible. 

o Base teòrica de xarxes òptiques 

o Nivell d’anglès suficientment alt perquè et permeti llegir, entendre i 

interpretar la bibliografia que s’ha de llegir i que et permet redactar el 

Work Plan i el Project Critical Review en anglès. 

 

 Especificacions del projecte: 

o Crear un simulador de MATLAB que permet a l’usuari calcular el tràfic que 

suporta la xarxa mantenint sempre la probabilitat de bloqueig per sota del 

10%. 

o Ajustar la càrrega al nombre de transmissors per node, i viceversa, fins a 

trobar els valors òptims pel funcionament de la xarxa, aconseguint que 

suporti la màxima càrrega possible. 

1.3. Metodologia i procediments 

 

Aquesta tesis s’ha dut a terme en base a altres treballs en la matèria realitzades pel Grup 

de Comunicacions Òptiques de la UPC. El tutor em va entregar una primera versió del 

simulador i em va encomanar afegir les funcions que cregués necessàries per introduir 

una limitació pel nombre de transmissors per node. 

El tutor em va demanar que totes les funcionalitats afegides es fessin per partida doble, 

ja que s’estudiarien dos tipus de transmissors amb característiques diferents per 

comparar-los entre si. 

Un cop el simulador va estar totalment desenvolupat pels dos tipus de transmissors i 

testejat el seu correcte funcionament, vaig començar a realitzar simulacions per veure 

com responia la xarxa a certes condicions que jo anava forçant. 

A base d’extreure conclusions i fer canvis a les condicions, vaig anar ajustant el nombre 

òptim de transmissors per node per aconseguir que la xarxa suportés sempre la màxima 

càrrega possible, sense que la probabilitat de bloqueig superés el 10%. També vaig 

haver d’assegurar-me que els transmissors no estiguessin sobredimensionats. I 

finalment vaig comparar el rendiment dels dos tipus de transmissors. 

 



 

 13 

1.4. Pla de treball i diagrama de Gantt 

1.4.1. Blocs de treball 

 

En el següent diagrama es pot veure els blocs de treball en els quals vaig repartir la feina 

de la tesis. És un diagrama seqüencial, és a dir, no es podia iniciar un bloc fins que 

s’acabés l’anterior: 

 

Figura 1: Blocs de treball 

1.4.2. Tasques 

 

A cadascun dels blocs de treball mostrats en el diagrama anterior, se l’hi van assignar 

unes tasques internes. A continuació és mostren aquestes tasques desglossades: 

 Revisió i comprensió del codi original:  

o Tasca 1: llegir, entendre, interioritzar el codi ja preexistent del simulador i 

fer les simulacions que calguin per acabar d’aclarir conceptes,. 

 Desenvolupament del Simulador amb MATLAB: 

o Tasca 1: dissenyar l’estructura del programa i les funcions requerides 

o Tasca 2: escriure el codi i comprovar que compili correctament 

 Comprovació del codi i correcció d’errors: 

o Tasca 1: comprovar que els resultats que dóna el programa són coherents 

i correctes. 

o Tasca 2: debbugar el codi línia a línia i corregir els errors que es vagin 

trobant. 

 Anàlisi dels resultats i optimització de la xarxa: 

o Tasca 1: interpretar els resultats i extreure les conclusions correctes. 

o Tasca 2: optimitzar la xarxa a nivell del nombre de transmissors per node i 

tipus de transmissors més adients a utilitzar. 

 Escriptura de la documentació final: 

o Tasca 1: escriure el document final. 

o Tasca 2: revisar exhaustivament el document final. 

 

Revisió i comprensió del 
codi original

Develupament del 
Simulador  amb MATLAB

Comprovació del codi i 
correcció d'errors

Anàlisi dels resultats i 
optimització de la xarxa

Escriptura de la 
documentació final
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1.4.3. Milestones (Metes) 

 

En el quadre adjunt es poden veure tots els blocs de treball desglossats en les tasques 

explicades anteriorment. Per poder dir que una tasca ha sigut completada, s’han d’haver 

assolit unes metes o milestones que ens indiquen que s’ha aconseguit l’objectiu proposat 

abans d’iniciar la tasca. 

Tots els milestones per a cadascuna de les tasques internes de cada bloc de treball es 

van definir en la primera etapa del projecte, quan vaig dissenyar el pla de treball i el 

calendari que seguiria per acabar la meva tesi. 

Algunes de les dates previstes a la hora de finalitzar una tasca o un bloc de treball han 

sofert modificacions al llarg de l’avenç de la tesi. Lògicament és impossible pronosticar 

del cert quan es trigarà en realitzar tasques d’aquesta complexitat. 

Les dates que apareixen a la taula són les dates en les quals finalment has estat 

completades totes les tasques, no les previstes inicialment: 

Núm. de bloc 

de treball 

Núm de 

Tasca 

Títol Milestone Data 

1 1 Comprensió del 

codi original 

Entendre i familiaritzar-se 

amb el codi original 

14/03/2016 

2 1 Disseny del codi Dissenyar l’estructura del 

programa i les funcions. 

20/03/2016 

2 2 Escriure el codi Escriure el codi i comprovar 

que compili correctament 

05/05/2016 

3 1 Comprovar el codi Comprovar que els resultats 

que extrets són coherents 

07/05/2016 

3 2 Corregir errors Corregir els errors de codi 14/05/2016 

4 1 Extreure 

conclusions 

Entendre els resultats extrets 

i interpretar-los 

15/05/2016 

4 2 Optimitzar la xarxa Pensar estratègies perquè la 

xarxa funcioni de manera més 

eficient 

31/05/2016 

5 1 Final report Escriure la documentació final 17/06/2016 

5 2 Revisió Revisar la documentació final 26/06/2016 

 

Taula 1: Milestones 

A continuació adjunto també un diagrama de Gantt actualitzat amb els temps reals que 

he trigat a realitzar totes les tasques del projecte. El diagrama està creat en base a la 

taula de milestones anteriorment explicada. 
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1.4.4. Diagrama de Gantt 

 

 

 

Figura 2: Diagrama de Gantt 
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1.5. Incidències  

 

La major incidència que vaig afrontar va ser conseqüència de un error en la comprensió 

dels requeriments dels scripts de codi que havia de desenvolupar. Vaig entendre que les 

funcions que havia d’implementar havien de tractar i enviar tots els missatges al mateix 

moment un cop ja tots haguessin estat generats i, per tant, vaig programar el simulador 

d’aquesta manera. 

Un cop vaig tenir la primera versió del codi totalment desenvolupada, vaig ensenyar-la al 

supervisor del projecte per fer-ne una primera correcció. Ell es va adonar de l’error i em 

va aclarir que el programa havia de tractar els missatges un per un i enviar-los al mateix 

moment que eren creats.  

Això em va fer endarrerir ja que vaig haver de començar de nou a pensar com havien de 

ser els scripts i l’estructura del codi. Afortunadament, la major part del cos del codi es 

podia reutilitzar perquè les funcionalitats eren les mateixes. No obstant, vaig haver de 

tornar a definir la funció principal del codi. 

Un cop el codi va ser reescrit vaig trigar més temps del que esperava a debuggar-lo i a 

fer les comprovacions pertinents per assegurar-me que els resultats dels càlculs eren 

correctes, ja que vaig trobar alguns errors en el codi que feien que els resultats fossin 

incoherents. Això va fer endarrerir més del que esperava el començar a fer simulacions. 

Malgrat l’anterior, finalment, vaig trobar tots els errors i el tutor em va validar el codi.  
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2. Estat de l’Art de la Tecnologia aplicada: 

Les xarxes òptiques estan experimentant canvis molt significatius a conseqüència del 

creixement exponencial de la demanda de tràfic degut als serveis multimèdia i la gran 

quantitat i varietat de proveïdors de models de contingut que hi ha a Internet. 

Fa uns anys, amb modulacions simples es podia assolir un ratio de bit de 10 Gb/s que ja 

satisfeien la demanda, no obstant, avui dia es necessiten ratios de 100Gb/s i més 

elevades, la qual cosa requereix modulacions més sofisticades. 

En 10 anys hi haurà una necessitat de donar servei a demandes de 400 Gb/s i més 

elevades i aquestes ratios no poden oferir-se amb la tecnologia actual. 

A continuació explicaré la tecnologia utilitzada des dels anys 90 fins a l’actualitat - el 

Wavelength-Division Multiplexing (WDM) - i la que es creu que serà la tecnologia que la 

substituirà - les Xarxes Òptiques Elàstiques- , que és la tecnologia que s’ha treballat rn 

aquesta tesi. 

2.1. Wavelength-Division Multiplexing 

 

El WDM va sorgir a la dècada dels 90 i, gràcies a la capacitat de multiplexar diferents 

portadores òptiques dins d’una mateixa fibra òptica, va tenir molt èxit. Fins aquell 

moment, només es podia enviar un color de llum a cada fibra [6].  

El WDM multiplexava diferents portadores cadascuna a una freqüència diferent, per fer-

ho s’envia cada raig de llum o color amb un índex de refracció diferents. D’aquesta 

manera, s’aconsegueix que els diferents rajos de llum rebotin dins de la fibra sense 

causar interferències entre ells. A la següent figura es veu un esquema de com funciona 

el WDM: 

 

Figura 3: Esquema Wavelength-Division Multiplexing 

 

Segons la Llei de Snell, l’angle de refracció està directament relacionat amb l’angle 

d’incidència i, per tant, si el multiplexor és capaç de controlar l’angle d’incidència, 

diversos rajos de llum es podran enviar per un mateix medi.  
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A la següent figura es veu com reaccionen els rajos en un canvi de medi segons la Llei 

de Snell: 

 

Figura 4: Llei de Snell 

El WDM permetia augmentar de manera exponencial la capacitat d’una xarxa òptica 

sense necessitat d’instal·lar-hi fibres òptiques noves i això va fer que ràpidament aquesta 

tecnologia es muntés a tots els sistemes de comunicacions òptics.  

La implementació de la tecnologia WDM [3] només requeria la instal·lació d’amplificadors 

cada certa secció de fibra, un multiplexor a l’inici i un desmultiplexor al final de la fibra 

òptica. Si bé és cert que en un principi era més car i més complex d’operar-hi, instal·lar la 

tecnologia WDM assegurava suportar diverses evolucions tècniques sense haver de 

retocar la xarxa principal. 

El creixement de la demanda d’ample de banda no té aturador i seguirà creixent de 

manera exponencial. Les xarxes 5G i el internet de les coses seran realitats en un 

període no superior a 10 anys, i és evident que la tecnologia WDM té una data de 

caducitat. Ningú sap quants anys més durarà, però no seran molts. 

Es creu que la millor solució per donar resposta a aquesta potencial saturació 

tecnològica són les xarxes òptiques elàstiques. Tota aquesta tesi es basa en aquest tipus 

de xarxa que està centrant els esforços dels investigadors. 

2.2. Les Xarxes Òptiques Elàstiques 

 

En el context anteriorment comentat, van sorgir les EON [1] en les quals s’utilitza una 

reixa d’espectre flexible (flexi-grid) o sense reixa (grid-less) amb un ample de banda per 

canal que pot variar i això flexibilitza la separació espectral entre canals i optimitza l’ús 

de l’espectre. Aquesta és la primera diferència substancial amb l’ús que feia WDM de 

reixes rígides[2]. 

Per implementar l’elasticitat a una xarxa s’han proposat tecnologies basades en OFDM 

(Ortogonal Frequency Division Multiplexing) i en un WDM molt dens, en el qual les 

distàncies fixades entre canals fossin el més petites possible. 

OFDM és una modulació que ja presenta característiques intrínseques d’elasticitat. És 

una modulació amb múltiples portadores que permet transmetre un flux de dades a alta 

velocitat dividides en un cert nombre de subportadores ortogonals entre elles. Aquesta 

ortogonalitat permet que no s’interfereixin [7]. 
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Quan s’ha aplicat aquesta tecnologia a xarxes òptiques s’han obtingut els següents 

resultats amb portadores espaiades a 12’5 GHz: 

Abast de les Transmissions Bits per símbol 

4000 Km 1 

2500 Km 2 

1200 Km  4 

800 Km 5 

400 Km 6 
Taula 2: Abast de les transmissions en proves de OFDM 

Com ja he dit anteriorment, el que es busca és una nova tecnologia que permeti crear 
tota una nova generació de xarxes òptiques. Es vol que aquestes presentin un balanç 
ideal entre el seu rendiment, escalabilitat i inversió econòmica requerida. Es busca una 
arquitectura elàstica amb flexibilitat en les tasses de transmissió amb les que s’optimitzi 
l’eficiència espectral i amb baix consum de potència. 

A l’interior de les fibres òptiques, l’índex de refracció augmenta amb la intensitat del 
camp. Aquest índex afecta significativament la transmissió en els sistemes de 
comunicació òptics actuals degut a l’increment de potència requerida per les grans 
distàncies de les transmissions. Les transmissions de gran distància impliquen grans 
longituds de fibres, i per tant, molta atenuació, i altes tasses de transmissió. Aquest fet 
pot comportar distorsions en la senyal.  

Amb això vull dir que no tots els problemes estan resolts i no totes les solucions s’han 
trobat. Cal seguir investigant sobre les EON perquè en un futur proper puguin donar 
suport a la tecnologia que ja s’està desenvolupant. Quan s’hagin desenvolupat 
completament les xarxes elàstiques, permetran transmetre una informació molt major 
usant els mateixos recursos de infraestructura de xarxa i un consum més eficient 
d’energia al maximitzar l’ús de l’ample de banda dels amplificadors òptics, la qual cosa 
comporta un cost menor de recursos de xarxa per cada bit transmès. 

Aquesta solució permetrà el desenvolupament de nous serveis de Telecomunicacions 
que beneficiïn en un futur a la societat, tant en termes educatius i socials com econòmics. 
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3. Metodologia / Desenvolupament de la Tesi:  

3.1. NSFnet, la Xarxa Simulada 

 

S’havia d’implementar un codi que reproduís el funcionament real d’una xarxa òptica i 

que permetés estudiar l’efecte que provocava al seu rendiment al anar introduint canvis 

en els transmissors. El tutor del projecte va decidir simular una xarxa real utilitzant el 

programa MATLAB que requereix d’un llenguatge de programació específic. 

La xarxa escollida va ser una xarxa americana anomenada NSFnet 

(National Science Foundation's Network) que creua tot el país, passant per diverses 

universitats. Si la entenguéssim com un rectangle, els quatre vèrtex estarien un a cada 

punta dels Estats Units, a Nova York, Atlanta, Seattle i San Diego[5]. 

 

Figura 5: Esquema de la National Science Foundation’s Network 

Per simular la xarxa amb MATLAB, es va crear una matriu quadrada de 14 x 14 (el 
nombre de nodes) a la qual se li assignava un número i una a fila a cada node. Si, per 
exemple, el node 1 te connexió amb el node 4, a la fila 1 columna 4 se li posa un “1”. En 
canvi quan no hi ha connexió entre nodes se li assigna un “0”. 
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Figura 6: Codi d’implementació amb MATLAB de la National Science Foundation’s Network 

3.2. Funcionament del simulador 

 

La manera de funcionar del generador és com el d’una xarxa real, a la que li arriben 

missatges i els intenta fer arribar al seu destí sempre que hi hagi recursos disponibles. 

No obstant, en aquest cas els missatges no arriben, sinó que els genera el mateix 

simulador. El nombre de missatges o connexions que circularan per la xarxa durant tota 

la simulació el controla l’usuari amb una variable que es diu numtrans. 

Per cada connexió el simulador genera un missatge, al qual se li donen valors a les 

seves característiques: 

 Ample de Banda: a cada missatge se li assigna un ample de banda aleatori. 

Aquest ample de banda està sempre comprès entre 1 i 10 Frequency Slots (FS). 

La distribució és uniforme, per tant l’ample de banda mig del total de les 

connexions ha de ser molt proper a 5’5 FS. 

 Duració: a cada missatge se li assigna una duració de entre 20 i 1000 unitats de 

temps. La funció de distribució és una exponencial negativa. Si es calcula la 

suma de totes les duracions i es divideix entre el nombre total de connexions 

s’obtindria el Holding Time o HT, és a dir el temps mig que s’està cada missatge 

a la xarxa. 

 Origen i Destí: a cada missatge se li assigna de manera aleatòria un node origen i 

un node destí entre els 14 nodes de la xarxa. L’origen i el destí d’un mateix 

missatge no poden coincidir. 

Un cop el missatge està generat, el simulador utilitza l’Algoritme de Dijkstra per calcular 

el camí més curt entre el node d’origen i el de destí, i un cop té clara la ruta òptima, 

intenta enviar el missatge. 

Per saber si la xarxa pot enviar el missatge o, pel contrari, no té suficients recursos 

lliures per fer-ho, cal mirar si hi ha suficients transmissors lliures i si la fibra òptica té FS 

lliures suficients per encabir el missatge. 

El simulador primer mira si en el node origen hi ha suficients transmissors lliures per 

enviar el missatge. Això estarà molt condicionat pel tipus de transmissor que hi hagi als 

nodes i pel nombre de transmissors que hi hagi. En aquests dos factors és en els quals 

s’ha centrat aquesta tesi. 
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Només si hi ha suficient capacitat en els transmissors per enviar el missatge, el 

simulador també comprova que la fibra òptica entre els nodes tingui suficients FS per 

enviar el missatge. Les fibres s’han configurat perquè cada enllaç tingui una capacitat de 

160 slots de freqüència. 

Si les dues comprovacions tenen un resultat positiu, el missatge s’envia i durant les 

unitats de temps que duri el missatge (duració) els recursos que aquest missatge està 

ocupant no podran ser utilitzats pels altres connexions. Un cop el missatge s’ha enviat 

completament, s’alliberen els recursos que estaven essent ocupats, i ja els pot utilitzar 

qualsevol altra connexió que els necessiti. 

Si pel contrari no hi ha prou capacitat als transmissors o a la fibra per enviar el missatge, 

aquest es bloquejarà i es perdrà. El simulador porta el compte de quants missatges s’han 

bloquejat, en compta els FS bloquejats totals, i també compta quants dels Frequency 

Slots s’han bloquejat degut a la fibra i quants degut als transmissors.   

3.3. Tipus de Transmissors 

 

En aquesta tesi vaig voler estudiar no només el comportament de la xarxa quan es 

canviava el nombre de transmissors per node, sinó també les seves característiques. El 

tutor del projecte em va suggerir que estudiés dos tipus de transmissors diferents, amb 

els següents atributs: 

 Transmissors del Tipus1: 

o Cada transmissor pot enviar missatges de fins a 4 frecuency slots. Si el 

missatge és més gran necessitarà ocupar més d’un transmissor del mateix 

node. 

o Si una connexió no omple de tot aquests 4 FS, implicarà que hi ha FS 

sobrants en un missatge, aquests es poden reaprofitar si apareix una nova 

connexió amb el mateix origen i destí. 

 Transmissors del Tipus 2: 

o Cada transmissor pot enviar missatges de fins a 15 frecuency slots. Com que 

els missatges no poden ser mai més grans de 10 FS, una connexió no 

necessitarà mai més d’un transmissor per enviar-se. A més, sempre quedaran 

com a mínim 5 FS que puguin ser reaprofitats per una altra connexió. 

o Si hi ha FS sobrants en un missatge, aquests es poden reaprofitar si apareix 

una nova connexió amb el mateix origen. En aquest cas no és necessari que 

comparteixin també el mateix destí, amb la qual cosa, molts més missatges es 

podran encabir en connexions anteriors. 

3.4. Idees claus del simulador i les simulacions 

 

A mode de resum llisto algunes de les característiques principals del simulador: 

 La xarxa NSFnet està formada per 14 nodes i 21 enllaços entre ells. 

 Cada enllaç de fibra òptica tenia inicialment 160 Frequency Slots, aquest nombre 

s’ha intentat no canviar al llarg de tot el treball. 

 El temps entre connexions, Inter Arrival Time segueixen una distribució de 

Poisson de mitja 1, per tant podem considerar que el temps transcorregut entre 
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cadascuna de les connexions a la xarxa és igual a 1. Aquesta consideració és 

molt important, ja que per fer les simulacions he calculat en cada cas la càrrega. 

La definició de la càrrega usada només és correcte si el temps entre arribades és 

igual a una unitat de temps. 

 Si el simulador veu que el camí més curt entre dos nodes no està disponible, ho 

intentarà fins a dues vegades més per buscar alternatives utilitzant la tàctica que 

s’anomena First Fit, és a dir que col·locarà el missatge a la primera opció que 

trobi disponible [4]. 

 El nombre de transmissors per node i el seu tipus (1 o 2) és el que es pretenia 

optimitzar en aquesta tesis i, per tant, s’ha anat modificant en les diverses 

simulacions realitzades. 
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4. Resultats: 

Un cop el simulador estava desenvolupat i testejat vaig començar a fer simulacions per 

estudiar com es comportava la xarxa en diferents casos. Els dos elements que limiten la 

capacitat de la xarxa són, per un costat, la capacitat de la fibra, i per l’altre, el nombre de 

transmissors existents a cada node. 

En totes les simulacions, l’objectiu era que la probabilitat d’error en percentatge oscil·lés 

entre l’1% i el 10% i estudiar l’efecte tant de la fibra com dels transmissors en aquesta 

probabilitat d’error (BBP). 

La BBP es calcula com Slots Bloquejats sobre Slots Totals Enviats (en percentatge) 

Per calcular la càrrega que suporta la xarxa vaig seguir el següent procediment: 

1. duració mitja = duració total / nombre de connexions 

2. ample de banda mig = ample de banda total / nombre de connexions 

3. càrrega = [en slots vius] = duració mitja * ample de banda mig 

 

4.1. CAS 1: El límit el posa la capacitat de la fibra 

 

El primer cas que vaig estudiar va ser quan el nombre de transmissors era suficientment 

gran perquè tots els frequency slots bloquejats fossin degut a la limitació de la capacitat 

de la fibra. En aquestes condicions vaig anar augmentant la càrrega que havia de 

suportar la xarxa i anar calculant la BBP fins a que aquesta arribés al 10%. 

Per aquestes simulacions vaig fixar el nombre de transmissors per node a 50 i cada 

enllaç tenia una capacitat de 160 frequency slots. Els resultats d’aquest primer cas es 

mostren en la següent taula i la gràfica corresponent: 

 

Núm Connexions Duració Mitja BW Mig Càrrega [slots vius] Slots Bloquejats Càrrega [Tbits]* BBP (%) 

5000 142,904 5,4916 784,7716064 25 9,810 0,091 

5000 142,96 5,5044 786,909024 84 9,836 0,305 

5000 149,68 5,4434 814,768112 218 10,185 0,801 

5000 161,154 5,5188 889,3766952 403 11,117 1,460 

5000 171,668 5,4696 938,9552928 447 11,737 1,634 

5000 180,668 5,4936 992,5177248 903 12,406 3,287 

5000 193,044 5,4756 1057,031726 920 13,213 3,360 

5000 199,596 5,4418 1086,161513 1306 13,577 4,799 

5000 211,9 5,527 1171,1713 2005 14,640 7,255 

5000 219,136 5,515 1208,53504 2527 15,107 9,164 

5000 224,906 5,5022 1237,477793 2590 15,468 9,414 

5000 229,826 5,4744 1258,159454 2993 15,727 10,934 
Taula 3: Resultats del cas 1 

*Per passar la càrrega de slots vius a bits s’han usat els següents valors  de bit rate i de 

tamany dels frequency slots:  

1 slot =12,5 GHz ; 1 bit/(s*Hz) 
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Figura 7: Gràfic del cas 1 

Es pot observar que l’augment de la probabilitat d’error de bit es produeix de forma lineal 

ja que, a mesura que augmentem la càrrega, la BBP augmenta de manera similar. Això 

és degut a que només limita un element (la fibra) i que al augmentar la càrrega cada 

vegada es bloquegen més frequency slots (FS). 

 

4.2. CAS 2: El límit el posa el nombre de transmissors tipus 1 

 

En aquesta simulació vaig voler estudiar l’evolució de la probabilitat d’error de bit quan la 

fibra és té suficient capacitat per considerar-se infinita i que, per tant, tot el bloqueig fos 

causat pels transmissors. 

Per aquest cas, el simulador utilitzava la funció “limit_trans_1” que vaig desenvolupar en 

un script de MATLAB. Els transmissors d’aquesta funció són del tipus 1, això vol dir que 

van ser dissenyats amb les següents característiques: 

1. Cada transmissor pot enviar missatges de fins a 4 frecuency slots 

2. Si hi ha FS sobrants en un missatge, aquests es poden reaprofitar si apareix una 

nova connexió amb els mateix origen i destí. 

Aquest reaprofitament dels missatges permet augmentar l’eficiència de la xarxa, ja que si 

a la xarxa es generés una connexió que ocupa un ample de banda de tan sols un slot de 

freqüència, aquesta connexió estaria ocupant 4 FS mentre la connexió seguís viva, 

deixant sense aprofitar 3 FS durant el temps de la seva duració. Si en aquest temps es 

generés una nova connexió amb el mateix origen i destí amb un ample de banda de un, 

dos o tres FS es podria enviar sense consumir cap recurs de la xarxa. 

Per aquestes simulacions vaig fixar el nombre de transmissors de tipus 1 per node a 20 i 

cada enllaç tenia una capacitat de 260 frequency slots. Els resultats d’aquestes 

simulacions es mostren en la següent taula i la gràfica corresponent: 
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# Connexions Duració Mitja BW Mig Càrrega [slots vius] Slots Bloquejats Càrrega [Tbits]* BBP (%) 

5000 141,06 5,5608 784,406448 498 9,805 1,791 

5000 142,864 5,5098 787,1520672 503 9,839 1,826 

5000 154,244 5,504 848,958976 539 10,612 1,959 

5000 163,102 5,4902 895,4626004 423 11,193 1,541 

5000 173,424 5,4948 952,9301952 598 11,912 2,177 

5000 181,666 5,463 992,441358 881 12,406 3,225 

5000 195,036 5,502 1073,088072 1228 13,414 4,464 

5000 203,58 5,509 1121,52222 1652 14,019 5,997 

5000 209,992 5,472 1149,076224 1384 14,363 5,058 

5000 216,302 5,4646 1182,003909 1412 14,775 5,168 

5000 220,862 5,4368 1200,782522 1471 15,010 5,411 

5000 235,794 5,497 1296,159618 1746 16,202 6,353 

5000 241,344 5,5058 1328,791795 1896 16,610 6,887 

5000 251,506 5,5362 1392,387517 2106 17,405 7,608 

5000 265,596 5,553 1474,854588 2664 18,436 9,595 

5000 267,232 5,5336 1478,754995 2744 18,484 9,918 

Taula 4: Resultats del cas 2 

*Per passar la càrrega de slots vius a bits s’han usat els següents valors  de bit rate i de 

tamany dels frequency slots:  

1 slot =12,5 GHz ; 1 bit/(s*Hz) 

 

 

Figura 8: Gràfic del cas 2 

En aquest segon cas s’observa una tendència similar que en el primer ja que la 

probabilitat d’error va augmentant de manera lineal amb la càrrega de la xarxa, si bé és 

cert que el pendent de la recta és més pronunciat que en el cas anterior. Aquí la xarxa 

pot treballar amb càrregues més grans que en el cas anterior sense que la BBP pugi del 

10% i això fa pensar que la capacitat de la fibra és més limitant que els transmissors. 
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Observem un petit pic quan la càrrega és de 14Tbits, però això és degut a que la mida i 

la duració dels missatges es generen de forma aleatòria i, en aquest cas, s’han generat 

molts missatges llargs, que per diferències d’origen i destí, no s’han pogut juntar amb 

altres missatges amb la qual cosa ha augmentat el bloqueig. 

 

4.3. CAS 3: El límit el posen per igual la fibra i el nombre de transmissors tipus 1 

 

En aquesta tercera simulació vaig voler estudiar l’evolució de la probabilitat d’error de bit 

quan el bloqueig de paquets ve causat a parts iguals per la limitació de la capacitat de la 

fibra i pel nombre finit de transmissors. 

Per trobar el punt d’equilibri vaig haver de fer moltes simulacions i quantificar quants 

slots eren bloquejats degut a la fibra i quants degut als transmissors. Cal recordar que 

tots els paràmetres d’una connexió (origen, destí, ample de banda i duració) es generen 

de manera aleatòria, amb la qual cosa, a cada simulació, els valors que reben aquests 

paràmetres són diferents i, per tant, no és possible garantir que exactament el 50% dels 

slots bloquejats es deuen a la fibra en cadascuna de les simulacions. 

Fent aquestes simulacions vaig acabar observant que el nombre de transmissors de 

tipus 1 que garantien aquest equilibri, per una capacitat de la fibra de 160 slots, eren 22 i 

vaig començar a executar el programa fent diverses simulacions més. Els resultats 

d’aquestes simulacions es mostren en la següent taula i la gràfica corresponent: 

 

Duració Mitja BW Mig SB per trans SB per fibra Slots Bloquejats Càrrega [Tbits]* BBP Total 

138,74 5,5032 76 70 146 9,544 0,531 

159,488 5,436 195 135 330 10,837 1,214 

154,854 5,5016 210 189 399 10,649 1,450 

163,578 5,426 390 301 691 11,095 2,547 

176,52 5,5322 635 555 1190 12,207 4,302 

181,458 5,5008 569 622 1191 12,477 4,330 

193,56 5,4776 1022 1029 2051 13,253 7,489 

198,936 5,4552 1265 1015 2280 13,565 8,359 

211,778 5,559 2164 1187 3351 14,716 12,056 

Taula 5: Resultats del cas 3 

*Per passar la càrrega de slots vius a bits s’han usat els següents valors  de bit rate i de 

tamany dels frequency slots:  

1 slot =12,5 GHz ; 1 bit/(s*Hz) 
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Figura 9: Gràfic del cas 3 

Com es pot observar, en un principi, el nombre de slots bloquejats per fibra i per 

transmissors és pràcticament igual, però, a mesura que augmentem la càrrega, els 

transmissors es van convertint en més limitants. Això és degut a que els transmissors del 

tipus 1 tenen poca capacitat, només 4 slots, i les condicions de reaprofitament són molt 

estrictes, ja que cal que una nova connexió tingui el mateix origen i el mateix destí per 

reaprofitar un missatge. 

En posteriors simulacions s’observarà que els transmissors del tipus 2 (amb més 

capacitat i condicions de reaprofitament més permissius) causen menys bloqueig i 

permeten aprofitar més la capacitat total de la fibra. 

 

4.4. CAS 4: El límit el posa el nombre de transmissors tipus 2 

 

En aquesta simulació vaig voler estudiar la mateixa situació que en el cas 2, és a dir que, 

tot el bloqueig fos causat pels transmissors però en aquest cas vaig utilitzar un altre tipus 

de transmissors. 

Per aquest cas, el simulador utilitzava la funció “limit_trans_2” que vaig desenvolupar en 

un script de MATLAB. Els transmissors d’aquesta funció són del tipus 2, això vol dir que 

van ser dissenyats amb les següents característiques: 

1. Cada transmissor pot enviar missatges de fins a 15 frecuency slots 

2. Si hi ha FS sobrants en un missatge, aquests es poden reaprofitar si apareix una 

nova connexió amb el mateix origen. 

Es pot veure que les condicions de reaprofitament de missatges no són tant estrictes 

com en el cas dels transmissors de tipus 1 i això, sumat a que els transmissors tenen 

una capacitat molt més gran (més del triple), fa que la càrrega que pot suportar la xarxa 

sigui molt major que en el cas 2. 
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Per aquestes simulacions vaig fixar el nombre de transmissors de tipus 2 per node a 5 i 

cada enllaç tenia una capacitat de 260 frequency slots. Els resultats d’aquestes 

simulacions es mostren en la següent taula i la gràfica corresponent: 

 

# Connexions Duració Mitja BW Mig Càrrega [slots vius] Slots Bloquejats Càrrega [Tbits]* BBP (%) 

5000 142,642 5,4652 779,5670584 214 9,745 0,783 

5000 143,65 5,5134 791,99991 235 9,900 0,852 

5000 151,722 5,463 828,857286 283 10,361 1,036 

5000 162,066 5,3998 875,1239868 294 10,939 1,088 

5000 178,384 5,549 989,852816 347 12,373 1,250 

5000 185,096 5,5496 1027,208762 310 12,840 1,117 

5000 193,712 5,5158 1068,47665 295 13,356 1,069 

5000 208,166 5,5292 1150,991447 377 14,387 1,363 

5000 230,228 5,468 1258,886704 346 15,736 1,265 

5000 237,754 5,4416 1293,762166 398 16,172 1,462 

5000 261,906 5,525 1447,03065 578 18,088 2,092 

5000 272,736 5,5106 1502,939002 598 18,787 2,170 

5000 284,8 5,5202 1572,15296 935 19,652 3,387 

5000 313,65 5,4956 1723,69494 1263 21,546 4,599 

5000 335,37 5,531 1854,93147 1580 23,187 5,713 

5000 343,32 5,4986 1887,779352 1983 23,597 7,212 

Taula 6: Resultats del cas 4 

 

 

Figura 10: Gràfic del cas 4 

Vaig veure que els resultats tenien sentit perquè la càrrega que aguantaven els 

transmissors de tipus 2 era molt superior als de tipus 1 tot i que en vaig posar molts 

menys. En aquest cas la BBP no va arribar mai al 10%, això és degut a que si seguia 
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augmentant la càrrega, començaven a aparèixer slots bloquejats per la capacitat de la 

fibra tot i que la capacitat era molt gran (260 slots per enllaç). 

*Novament per passar la càrrega de slots vius a bits s’han usat els següents valors  de 

bit rate i de tamany dels frequency slots:  

1 slot =12,5 GHz ; 1 bit/(s*Hz) 

4.5. CAS 5: El límit el posen per igual la fibra i el nombre de transmissors tipus 2 

 

En aquesta simulació vaig voler estudiar la mateixa situació que en el cas 3, és a dir, 

quan el bloqueig de paquets ve causat a parts iguals per la limitació de la capacitat de la 

fibra i pel nombre finit de transmissors per node. 

Novament, per trobar el punt d’equilibri vaig haver de fer moltes simulacions i quantificar 

quants slots eren bloquejats degut a la fibra i quants degut als transmissors. Fixant de 

nou el nombre de FS disponibles a cada enllaç de fibra a 160 vaig anar canviant el 

nombre de transmissors per node i, finalment, vaig trobar el punt d’equilibri que es 

donava quan es donaven 5 transmissors. 

Aquí vaig poder observar de nou que els transmissors de tipus 2 toleraven una càrrega 

molt major i eren més òptims (a priori), ja que en el cas 3, per aconseguir aquest equilibri 

necessitava 22 transmissors per node, és a dir, 4’4 vegades més. 

Amb la intenció de confirmar aquesta hipòtesi, vaig tornar a repetir les mateixes 

simulacions que en els 4 casos anteriors, executant el programa i calculant la BBP en 

percentatge en cada una d’elles. En cada cas anava augmentant la duració mitja dels 

missatges aconseguint així augmentar també la càrrega. 

L’objectiu, un cop més, era veure com anava augmentant la probabilitat de pèrdua de 

paquets de la xarxa mentre augmentava la càrrega. Els casos estudiats són quan la BBP 

no supera el 10% d’error. 

 Taula 7: Resultats del cas 5 

 

*Novament per passar la càrrega de slots vius a bits s’han usat els següents valors  de 

bit rate i de tamany dels frequency slots:  

Duració Mitja BW Mig SB per trans SB per fibra Slots Bloquejats Càrrega [Tbits]* BBP Total 

140,458 5,5418 34 30 64 9,730 0,231 

145,554 5,4208 81 95 176 9,863 0,649 

159,004 5,4366 138 224 362 10,806 1,332 

165,392 5,513 259 301 560 11,398 2,032 

175,706 5,5624 326 443 769 12,217 2,765 

181,606 5,528 360 680 1040 12,549 3,763 

189,834 5,4916 407 977 1384 13,031 5,040 

200,798 5,4792 441 1022 1463 13,753 5,340 

208,266 5,4478 445 1653 2098 14,182 7,702 

219,476 5,517 501 1994 2495 15,136 9,045 

219,476 5,517 547 2148 2695 15,136 9,770 
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1 slot =12,5 GHz ; 1 bit/(s*Hz) 

 

 

Figura 11: Gràfic del cas 5 

El primer que vaig observar veient els resultats va ser que, tot i que en un principi els 

slots bloquejats per la limitació de la fibra i els bloquejats pel nombre de transmissors 

estaven molt anivellats, a mesura que augmentàvem la càrrega, aquest equilibri no es 

mantenia.  

Tot i que el transmissors toleraven bé l’augment de càrrega, cada vega la fibra es 

saturava més. En el gràfic es pot observar que, a mesura que augmenta la càrrega, 

també augmenta la diferència entre la BBP causada per la fibra i la causada pels 

transmissors, que només arriba a ser del 2%. 

La conclusió a la que vaig arribar va ser que si el límit de capacitat de la xarxa ens 

l’acaba posant la capacitat de la fibra, la situació actual de 5 transmissors del tipus 2 per 

node causava un cert desaprofitament dels recursos perquè els transmissors permetien 

suportar una càrrega molt major que la fibra i, al final, no volia que la BBP superés el 

10%. 

4.6. CAS 6: Comparació del rendiment dels dos Tipus de Transmissors 

 

Els resultats de totes les simulacions anteriors, així com la manera en la que estan 

dissenyats els dos tipus de transmissors, indicaven clarament que els de tipus 2 

suportaven una càrrega molt més elevada. 

Per poder veure fins a quin punt era així, vaig decidir fer una comparativa de com 

evolucionava la probabilitat de bloqueig en els dos tipus de transmissors quan la càrrega 

era la mateixa. Vaig fixar el nombre de transmissors de tipus 1 en 20 i el de tipus dos en 

5, que eren els valors inicials plantejats pel tutor de la tesi. 
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Per fer-ho vaig repetir les condicions de quan la fibra no limita gens i tot el bloqueig és 

degut als transmissors. Vaig recuperar les dades que havia calculat en el cas dels 

transmissors de tipus 1 i, fixant la càrrega, vaig poder veure com es comportaven els de 

tipus 2 en les mateixes condicions. 

Els resultats d’aquestes simulacions es mostren en la següent taula i la gràfica 

corresponent: 

 

# Connexions Duració Total Duració Mitja BW Total BW Mig Càrrega [Tbits]* BBP Trans 1 (%) BBP Trans 2 (%) 

5000 705300 141,06 27804 5,561 9,805 1,791 0,779 

5000 714320 142,864 27549 5,510 9,839 1,826 0,843 

5000 771220 154,244 27520 5,504 10,612 1,959 1,062 

5000 815510 163,102 27451 5,490 11,193 1,541 1,092 

5000 867120 173,424 27474 5,495 11,912 2,177 1,195 

5000 908330 181,666 27315 5,463 12,406 3,225 1,284 

5000 975180 195,036 27510 5,502 13,414 4,464 1,287 

5000 1017900 203,58 27545 5,509 14,019 5,997 1,301 

5000 1049960 209,992 27360 5,472 14,363 5,058 1,366 

5000 1081510 216,302 27323 5,465 14,775 5,168 1,371 

5000 1104310 220,862 27184 5,437 15,010 5,411 1,385 

5000 1178970 235,794 27485 5,497 16,202 6,353 1,425 

5000 1206720 241,344 27529 5,506 16,610 6,887 1,652 

5000 1257530 251,506 27681 5,536 17,405 7,608 1,973 

5000 1327980 265,596 27765 5,553 18,436 9,595 2,384 

5000 1336160 267,232 27668 5,534 18,484 9,918 2,312 

Taula 8: Resultats del cas 6 

 

*Novament per passar la càrrega de slots vius a bits s’han usat els següents valors  de 

bit rate i de tamany dels frequency slots:  

1 slot =12,5 GHz ; 1 bit/(s*Hz) 

 

Un cop més vaig deixar d’augmentar la càrrega quan la BBP va superar el 10%. En 

aquest cas, tal i com era previsible, la xarxa oferia una taxa de bloqueig superior a 

aquest llindar només quan simulava utilitzant els transmissors del tipus 1. 
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Figura 12: Gràfic del cas 6 

Amb aquesta simulació vaig comprovar que, en efecte, els transmissors de tipus 1 

suportaven molta menys càrrega que els de tipus 2 i vaig poder quantificar la diferència. 

Quant els primers provoquen que la probabilitat de bloqueig arribi al límit fixat a partir del 

qual considerem que el rendiment de la xarxa ja no és acceptable, els segons presenten 

una BBP aproximada del 2’5 %, una taxa quatre vegades més petita. 

4.7. CAS 7: Fixem la càrrega i optimitzem els transmissors 

 

Veient els resultats de l’estudi número 5 del cas anterior, vaig decidir, juntament amb el 

supervisor del projecte, estudiar un altre cas amb l’objectiu d’optimitzar els recursos de la 

xarxa i no tenir uns transmissors sobredimensionats respecte a la càrrega que al final 

haurà de suportar la xarxa. 

Per fer aquesta optimització vaig fixar la càrrega a un valor que ens proporcionés una 

BBP d’entre el 7 i el 10%. Vaig escollir aquest marge de valors perquè quan més alt era 

el nombre de slots bloquejats, més pes tenia la capacitat de la fibra en la limitació de 

càrrega que podia suportar la xarxa, i per tant més important era optimitzar els 

transmissors. 

Cal recordar de nou, que tots els paràmetres d’una connexió (origen, destí, ample de 

banda i duració) es generen de manera aleatòria, amb la qual cosa a cada simulació els 

valor que reben aquests paràmetres són diferents i, per tant, no és possible fixar de 

manera exacte la càrrega que rebrà la xarxa. No obstant això, ajustant la funció que 

genera aleatòriament la duració dels missatges vaig poder acotar aquesta càrrega entre 

14 i 14.6 Tbits (valors que proporcionen una BBP entre els valors de 7 i 10% que volia). 

Un cop acotades tant la càrrega com la BBP, el que vaig fer és anar fent simulacions 

reduint el nombre de slots per transmissor, que inicialment eren 15, fins a trobar el punt 

d’equilibri en nombre de slots bloquejats per la fibra i els bloquejats pels transmissors. 

Els resultats d’aquestes simulacions es mostren en la següent taula i la gràfica 

corresponent: 
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Duració Mitja BW Mig SB per trans SB per fibra Slots Bloquejats Càrrega [Tbits]* BBP Total Slots per trans 

211,72 5,51 288 1796 2084 14,580 7,566 15 

207,13 5,52 423 1864 2287 14,288 8,289 15 

210,86 5,49 539 2190 2729 14,476 9,937 14 

205,27 5,5 713 1491 2204 14,124 8,008 13 

213,59 5,51 1305 1372 2677 14,706 9,720 12 

205,57 5,53 1471 1454 2925 14,200 10,586 12 

206,07 5,52 1506 1351 2857 14,215 10,354 12 

Taula 9: Resultats del cas 7 

 

*Novament per passar la càrrega de slots vius a bits s’han usat els següents valors  de 

bit rate i de tamany dels frequency slots:  

1 slot =12,5 GHz ; 1 bit/(s*Hz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Gràfic del cas 7 

 

En aquest gràfic es pot observar com, a mesura que anem reduint el nombre de slots 

disponibles a cada transmissor, sense tocar el nombre de transmissors (fixat a 5), el 

nombre de slots bloquejats per causa de la fibra i per causa dels transmissors cada 

vegada és més proper i que s’arriben a igualar quan aquests slots per transmissor són 

iguals a 12. 
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5. Pressupost 

Aquest ha estat un projecte de recerca que en cap moment ha tingut la intenció de 
construir res físic. En aquest sentit, no hi ha hagut costos de components ni de material. 
A més, en aquesta tesi s’ha estudiat tecnologia que encara no està totalment 
desenvolupada i, per tant, no es pot estimar el cost aproximat que costaria implementar-
la. 

Els costos del projecte es poden agrupar en dos conceptes: 

1. Hores invertides per un enginyer 
2. La llicència de MATLAB que ha permès desenvolupar el simulador. 

5.1. Hores invertides 

 

Les hores invertides en aquest projecte poden comptabilitzar-se de diferents maneres: 

les hores reals trigades per l’estudiant, les hores que han sigut realment 100% 

productives i es poden comptar o no les hores invertides amb el tutor fent consultes. 

El projecte ha sigut dimensionat pel tutor del mateix i es va estimar que una dedicació 

necessària per entregar-lo en convocatòria ordinària eren 25 hores setmanals segons la 

publicació de la oferta de TFG, cosa que és bastant coherent amb els 24 crèdits de la 

assignatura. Per tant comptant 25 hores per 20 setmanes de quadrimestre pressuposto 

500 hores, tot i que, essent realistes, n’he dedicat bastantes més. 

5.2. Llicència de MATLAB 

 

L’escola facilita tant als estudiants com als investigadors les llicències de MATLAB que 

requereixin per seguir les assignatures o per fer recerca. No obstant això, aquestes 

llicències tenen un cost, encara que en aquest projecte no l’haguem hagut d’assumir. El 

cost aproximat d’una llicència de MATLAB per a una universitat és de 1000 € 

 

5.3. Cost total 

 

Concepte  Preu unitari (€) Unitats Cost 

Hores d'enginyer júnior 12 500 6000 

Llicència de MATLAB 1100 1 1100 

  

Total (€) 7100 
Taula 10: Cost total del projecte 

Aquesta inversió seria ràpidament recuperada si aquesta investigació ajudés a definir 

millor les noves xarxes òptiques elàstiques que permetran oferir un ample de banda molt 

major a l’actual i permetran donar suport a la propera generació de comunicacions 

mòbils 5G o a tecnologies com Internet of Things. Els dos exemples comentats 

generaran en un període no superior a 6 anys milers de milions d’euros anuals cadascun 

d’ells.  
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6. Conclusions: 

Aquesta tesi ha estudiat com afecta la limitació del nombre de transmissors en xarxes 

òptiques elàstiques i ha comparat el rendiment de dos tipus diferents de transmissors en 

les mateixes. 

L’objectiu en cadascun dels estudis realitzats era que la xarxa fos capaç de donar servei 

a la màxima càrrega possible, és a dir, que fos capaç de transmetre tanta informació com 

es pogués, sense arribar a superar mai una tassa d’error del 10%. Quan arribava a 

aquest llindar, ja no augmentava més la càrrega. Amb probabilitats d’error superiors a 

aquest 10% no es pot estar satisfet del rendiment de la xarxa i no es pot garantir un 

servei correcte. 

Un cop estudiat aquest rendiment, vaig fer un pas més enllà, i no només vaig optimitzar 

el nombre de transmissors disponibles a cada node, sinó que vaig variar la mida del 

segon tipus de transmissors fins a optimitzar-los. De la mateixa manera que per motius 

tècnics i de rendiment no era desitjable que els transmissors fossin molt més limitants 

que la fibra a la hora de suportar una càrrega, també ho era per motius econòmics que 

els transmissors no estiguessin sobredimensionats, ja que si els transmissors 

s’acabessin instal·lant, com més grans fossin i més capacitat tinguessin, el seu cost 

també augmentaria. 

Aquest estudi es va dur a terme després de generar un simulador d’una xarxa òptica 

americana real que em va permetre veure que passava dins d’aquella xarxa i com i 

perquè es bloquejaven alguns paquets. 

Un cop desenvolupat el simulador, vaig començar a fer simulacions i estudis de casos, 

veient com anava canviant la probabilitat d’error dels paquets i els motius del bloqueig de 

dades. A partir d’aquestes simulacions, vaig extreure les corresponents conclusions i 

vaig decidir quins serien el següents casos a estudiar que, finalment van ser 7.  

Les conclusions a les que vaig arribar després d’estudiar detingudament aquests 7 casos 

són que si es vol que aquesta xarxa sigui capaç de suportar el màxim nivell de càrrega 

possible i que mantingui un nivell de BP màxim del 10%, la millor solució és que s’utilitzin 

transmissors del tipus 2.  

Això és degut a dues causes:  

1. Són molt més grans i permeten encabir tots els missatges en un únic transmissor 

en el qual, a més, sempre acaben quedant slots lliures.  

2. Les condicions de reaprofitament de missatges són molt més flexibles que en el 

cas dels transmissors de tipus 1, i això sumat al primer motiu fa que hi hagi molt 

més reaprofitament de recursos si utilitzem aquest segon tipus de transmissors. 

No obstant això, els transmissors del tipus 2 que vaig estudiar inicialment estan 

sobredimensionats ja que, degut a la limitació de la fibra no se’ls hi acaba de treure el 

màxim rendiment que poden oferir. 

Per optimitzar els recursos caldria modificar aquests transmissors del tipus 2 que haurien 

de ser dissenyats amb les següents característiques: 

1. Cada transmissor ha de poder enviar missatges de fins a 12 frequency slots 

2. Si hi ha FS sobrants en un missatge, aquests s’han de poder reaprofitar si 
apareix una nova connexió amb el mateix origen. 
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Annexos: 

En aquests annexos s’adjunta el codi dels scripts principals del Simulador desenvolupat, 

no s’adjunten tots. 

Annex 1: Codi principal del programa que crida a tots els altres scripts 

clear; 
numconex=5000;%número de connexions. 
numtrans=5; %número de transmissors. 
%slots_lliures=zeros(14);%matriu de 14x14 on files son origens i 

columnes destíns, la dada són els FS disponibles entre els dos nodes 
slots_lliures=zeros(1,14);%vector de 14 posicions on files son origens 

la dada són els FS disponibles sortint de l'origen 
bloq_per_trans=0; 
bloq_per_espec=0;    
transdisp=[numtrans,numtrans,numtrans,numtrans,numtrans,numtrans,numtran

s,numtrans,numtrans,numtrans,numtrans,numtrans,numtrans,numtrans]; 
numslots=160;%número de FS per enllaç. 
KSP=3;%número d’intents per trobar el camí més curt. 
slotsUsats=0;  
maxslotsUsats=0;  
vives=0;  
maxvives=0;  
passames=0;  
bloqueig=0;  
max_bandwidth=15;  
for i=1:max_bandwidth 
    bloquejades(i)=0;  
end;     
cursades=0; 
ampleCursat=0;  
carregaOfert=0;  
xarxa=nsf;  
tempsVolta=1;  
duracioTot=0; 
hopsTotOfert=0;  
hopsTot=0; 
maximple=0; 
s_ple=1; 
d_ple=1; 
utilK=0; 
canviades=0; 
for i=1:length(xarxa) 
    for j=1:length(xarxa) 
        bandes(i,j)=0; 
        buits_de_dos(i,j)=0; 
        if xarxa(i,j)==1 
            for n=1:numslots 
                espectre(i,j,n)=0; 
                espectre_ple(n)=0; 
            end; 
            for n=1:max_bandwidth 
                conns(i,j,n)=0;  
            end;     
        end; 
    end; 
end; 
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%Aquí comença la rotina principal 

 
for i=1:numconex 
    a=rand;  
    [ampleBanda(i)]=calculaFS10(a); %Genero una ample de banda entre 1 i 

10 FS uniformement a la connexió que vaig a generar 
    bandwidth=ampleBanda(i); 
    duracio(i)=1;%li assigno una duració entre 2 i 100 (20 i 1000) 
    while (duracio(i)<=2 || duracio(i)>100) 
        u=rand; 
        duracio(i)=round(19*-log(1-u)); 

        
    end 

     
    duracio(i)=10*duracio(i); 
    duracioOfert(i)=duracio(i); 
    duraciotemp=duracio(i); 
    duracioTot=duracioTot+duracio(i); %suma de totes les duracions entre 

numconex es el HT 
    s(i)=0; 
    while s(i)==0 %Genero aleatoriament s=origen d=destí 
        s(i)=round((length(xarxa))*rand); 
    end;    
    d(i)=s(i); 
    while (d(i)==s(i) || d(i)==0) 
        d(i)=round((length(xarxa))*rand); 
    end; 

     
    e=0; 
    [L,e]= dijkstrax(xarxa,s(i),d(i));%funció del camí més curt 
    %L=vectorde tots els nodes pels que passa i e=número de salts 
    for j=1:(e+1) 
        cami(i,j)=L(j); 

        
    end 
    hopsTotOfert=hopsTotOfert+e; %sumes tots els salts de totes les 

connexions 
    carregaOfert=carregaOfert+bandwidth;%suma lample de banda de totes 

les conexions generades     
    %[transdisp,bloquejades,bloqueig,slots_lliures,bloc,bloq_per_trans] 

= 

limit_trans_1(slots_lliures,i,transdisp,bandwidth,s,d,xarxa,bloquejades,

bloqueig,bloq_per_trans); 
    [transdisp,bloquejades,bloqueig,slots_lliures,bloc,bloq_per_trans] = 

limit_trans_2(slots_lliures,i,transdisp,bandwidth,s,xarxa,bloquejades,bl

oqueig,bloq_per_trans);  
    if bloc==1 
        duracio(i)=-3; 
        vives_passada(i)=vives_passada(i-1); 
    end 

     
    if bloc==0%si el missatge ja es bloqueja per num de trans ja no 

mirem si hi cap a l'espectre 
        

[utilK,inici1,cami,L,e]=busca_llocTotK(utilK,xarxa,cami,numslots,bandwid

th,espectre,L,i,e,KSP,s,d 
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        if inici1>0 %ha trobat slots disponibles 
            %Coloca la connexio si pot 
            llocOcupat(i)=inici1;%marca els slots com a ocupats 
            

[conns,hopsTot,maximple,s_ple,d_ple,espectre_ple,buits_de_dos,espectre,b

andes,slotsUsats,vives,bloqueig,bloquejades,duraciotemp]=colocaTot(conns

,hopsTot,e,maximple,s_ple,d_ple,espectre_ple,buits_de_dos, 

numslots,bandwidth,inici1,espectre, slotsUsats, 

bandes,i,cami,vives,bloqueig,bloquejades,duraciotemp); 
            vives_passada(i)=vives; %numero de connexions vives 
            if vives>maxvives 
                maxvives=vives; 
            end; 
            if slotsUsats>maxslotsUsats %quants slots tinc ocupats 
                maxslotsUsats=slotsUsats; 
            end; 
            if duraciotemp==-2 
                duracio(i)=-2; 
            end; 
        else %no hi ha slots disponibles per col·locar la connexió 
            if i>1 
                vives_passada(i)=vives_passada(i-1); 
            end; 
            bloqueig=bloqueig+bandwidth; %número de slots que sacaben de 

bloquejar 
            bloquejades(bandwidth)=bloquejades(bandwidth)+1; %si sha 

bloquejat una de 1,2,3,4...10, vector amb totes les que shan bloquejat 

de cada tipus 
            duracio(i)=-3; 

  
        end; 
    end 

 
    %La funció següent simula el pas del temps 
    

[duracio,cursades,vives,slotsUsats,ampleCursat,espectre,transdisp,slots_

lliures]=passa_tempsTot(cami,duracio,i,espectre,vives,slotsUsats,ampleBa

nda,llocOcupat,tempsVolta,cursades,ampleCursat,transdisp,bandwidth,numtr

ans,s,d,slots_lliures);  
    defrag_period=10000; 
    if mod(i,defrag_period)==0 
        

[cami,llocOcupat,canviades,espectre]=desfragmenta(duracio,cami,numslots,

ampleBanda,espectre,i,llocOcupat,canviades); 
    end;     
end; 
for i=1:max_bandwidth  
    repeticions(i)=length(find(ampleBanda==i)); 
end;     
BP=bloqueig/carregaOfert  
hopsMigOfert=hopsTotOfert/numconex; 
hopsMig=hopsTot/(numconex-sum(bloquejades));  
TamanyBloq=bloqueig/(sum(bloquejades)*hopsMig); 
mitjaSlotperCon=carregaOfert/numconex;  
mitjaDuracio=duracioTot/numconex;  
carrega_per_link=(mitjaSlotperCon*hopsMigOfert*mitjaDuracio)/numel(xarxa

(xarxa==1)); 
carrega_max=numslots*mitjaSlotperCon/(mitjaSlotperCon+1); 
carrega=carrega_per_link/carrega_max  
%carrega_ofert=carrega_link_ofert/carrega_max; 
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tantcent=repeticions*100/numconex  
utilK 
k=sum(espectre_ple); 
s_ple; 
d_ple; 
canviades 
maxim=max(duracioOfert); 
minim=min(duracioOfert); 
indexrep=0; 
for k=30:10:maxim 
    indexrep=indexrep+1; 
    repeticionsdur(indexrep)=0; 
    dura_rep(indexrep)=k; 
    for i=1:numconex 
        if duracioOfert(i)==k 
            repeticionsdur(indexrep)=repeticionsdur(indexrep)+1; 
        end 
    end 
end; 

 

%Outputs usats per calcular la càrrega i la BP  

 

for i=1:max_bandwidth 
    bloqueigFS(i)=bloquejades(i)/repeticions(i); 
end 
bloqueigFS 
bloqueig 
bloq_per_espec=bloqueig-bloq_per_trans   
bloq_per_trans 
duracioTot 
sum(ampleBanda) 
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Annex 2: Funció “passa_tempsTot” que genera els efectes que causa que passi 
una unitat de temps 
 
 
function[duracio,cursades,vives,slotsUsats,ampleCursat,espectre,transdis

p,slots_lliures]=passa_tempsTot(cami,duracio,i,espectre,vives,slotsUsats

,ampleBanda,llocOcupat,tempsVolta,cursades,ampleCursat,transdisp,bandwid

th,numtrans,s,d,slots_lliures) 
miss_neces=0; 
for l=1:i 
    if duracio(l)>=0 %si encara esta viva 
        duracio(l)=duracio(l)-tempsVolta; 
        if duracio(l)<0%si ja ha acabat la connexió 
            cursades=cursades+1; 
            vives=vives-1; 
            kk=1; 
            %miss_neces=ceil(ampleBanda(l)/4);%quan la connexió ja ha 

acabat hem actualitzar transdip, no es bandwidth es ampledeBanda(l) 
            miss_neces=ceil(ampleBanda(l)/15); 
            if transdisp(cami(l,1))~=numtrans 
                transdisp(cami(l,1))=transdisp(cami(l,1))+miss_neces; 
            end 
            %slots_lliures(s(l),d(l))=0; 
            slots_lliures(s(l))=0; 
            while (cami(l,kk)>0 && kk<size(cami,2)) 
                if cami(l,kk+1)>0 
                    for m=(llocOcupat(l)-

1):(llocOcupat(l)+ampleBanda(l)) 
                        espectre(cami(l,kk),cami(l,kk+1),m)=0; 
                    end; 
                end; 
            kk=kk+1;     
            end 
            slotsUsats=slotsUsats-(ampleBanda(l)*(kk-2)); 
            ampleCursat=ampleCursat+ampleBanda(l);                     
        end; 
    end; 
end; 
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Annex 3: Funció “límit_trans_1” que simula els efectes i les característiques dels 
transmissors del Tipus 1 
 
bloc=0; 
slots=transdisp(s(i))*4; 
if mod(bandwidth,4)==0 
    if bandwidth<=slots% mirem si hi ha recursos per enviar-lo 
        miss_neces=ceil(bandwidth/4);%missatges de 4FS necessaris 
        transdisp(s(i))=transdisp(s(i))-miss_neces;%ocupem els recursos 

acutalitzem els transmissors disponibles 
    else 
        bloquejades(bandwidth)=bloquejades(bandwidth)+1; %guardem el 

bandwidth perdut 
        bloqueig=bloqueig+bandwidth;%guardem el bandwidth perdut 
        bloc=1; 
        bloq_per_trans=bloq_per_trans+bandwidth; 
    end 
else 
    a=slots_lliures(s(i),d(i)); 
    b=mod(bandwidth,4); %mirem quants slots necessitariem encabir en un 

altre missatge 
    if a==0 | b>a 
        if bandwidth<=slots% mirem si hi ha recursos per enviar-lo  
        miss_neces=ceil(bandwidth/4);%missatges de 4FS necessaris 
        transdisp(s(i))=transdisp(s(i))-miss_neces;%ocupem els recursos 

acutalitzem els transmissors disponibles 
        fs_lliures=4-mod(bandwidth,4); %mirem quants fslots lliures 

queden al missatge  
        slots_lliures(s(i),d(i))=fs_lliures; 
        else 
        bloquejades(bandwidth)=bloquejades(bandwidth)+1; %guardem el 

bandwidth perdut 
        bloqueig=bloqueig+bandwidth;%guardem el bandwidth perdut 
        bloc=1; 
        bloq_per_trans=bloq_per_trans+bandwidth; 
        end 
    end  
        if a>=b %si es així podem encabir el nostre missatge dins d'un 

altre 
            miss_neces=ceil(bandwidth/4);%missatges de 4FS necessaris 
            miss_neces=miss_neces-1; %no gastarem tots els que serien 

necesaris pq un l'encabirem a un ja existent 
            if miss_neces<=transdisp(s(i)) 
            transdisp(s(i))=transdisp(s(i))-miss_neces;%ocupem els 

recursos acutalitzem els transmissors disponibles 
            slots_lliures(s(i),d(i))=a-b; 
            else 
            bloquejades(bandwidth)=bloquejades(bandwidth)+1; %guardem el 

bandwidth perdut 
            bloqueig=bloqueig+bandwidth;%guardem el bandwidth perdut 
            bloc=1; 
            bloq_per_trans=bloq_per_trans+bandwidth; 
            end 
        end 
end            
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Annex 4: Funció “límit_trans_2” que simula els efectes i les característiques dels 
transmissors del Tipus 2 

 

bloc=0; 
slots=transdisp(s(i))*4; 
if mod(bandwidth,4)==0 
    if bandwidth<=slots% mirem si hi ha recursos per enviar-lo 
        miss_neces=ceil(bandwidth/4);%missatges de 4FS necessaris 
        transdisp(s(i))=transdisp(s(i))-miss_neces;%ocupem els recursos 

acutalitzem els transmissors disponibles 
    else 
        bloquejades(bandwidth)=bloquejades(bandwidth)+1; %guardem el 

bandwidth perdut 
        bloqueig=bloqueig+bandwidth;%guardem el bandwidth perdut 
        bloc=1; 
        bloq_per_trans=bloq_per_trans+bandwidth; 
    end 
else 
    a=slots_lliures(s(i),d(i)); 
    b=mod(bandwidth,4); %mirem quants slots necessitariem encabir en un 

altre missatge 
    if a==0 | b>a 
        if bandwidth<=slots% mirem si hi ha recursos per enviar-lo  
        miss_neces=ceil(bandwidth/4);%missatges de 4FS necessaris 
        transdisp(s(i))=transdisp(s(i))-miss_neces;%ocupem els recursos 

acutalitzem els transmissors disponibles 
        fs_lliures=4-mod(bandwidth,4); %mirem quants fslots lliures 

queden al missatge  
        slots_lliures(s(i),d(i))=fs_lliures; 
        else 
        bloquejades(bandwidth)=bloquejades(bandwidth)+1; %guardem el 

bandwidth perdut 
        bloqueig=bloqueig+bandwidth;%guardem el bandwidth perdut 
        bloc=1; 
        bloq_per_trans=bloq_per_trans+bandwidth; 
        end 
    end  
        if a>=b %si es així podem encabir el nostre missatge dins d'un 

altre 
            miss_neces=ceil(bandwidth/4);%missatges de 4FS necessaris 
            miss_neces=miss_neces-1; %no gastarem tots els que serien 

necesaris pq un l'encabirem a un ja existent 
            if miss_neces<=transdisp(s(i)) 
            transdisp(s(i))=transdisp(s(i))-miss_neces;%ocupem els 

recursos acutalitzem els transmissors disponibles 
            slots_lliures(s(i),d(i))=a-b; 
            else 
            bloquejades(bandwidth)=bloquejades(bandwidth)+1; %guardem el 

bandwidth perdut 
            bloqueig=bloqueig+bandwidth;%guardem el bandwidth perdut 
            bloc=1; 
            bloq_per_trans=bloq_per_trans+bandwidth; 
            end 
        end 
end            
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Annex 5: Funció “dijkstrax” que calcula el camí més curt entre dos nodes de la 
xarxa 
 
function [path, cost] = dijkstrax(netMatrix, source, destination) 
n = size(netMatrix, 1); % determina la mida de S 
S(1:n) = 0; % inicialitza tota la matriu S amb valors igual a zero 
distance(1:n) = inf; % initializa el vector de distàncies 
previous(1:n) = inf; % initialize el vector node previ 
distance(source) = 0; % la distància a l’origen la col·loca a zero 
while (sum(S) ~= n) % mira tots els nodes 
    cand = []; % guarda els possibles candidats 
    for (i = 1:n) 
        if (S(i) == 0) 
            cand = [cand distance(i)]; 
        else 
            cand = [cand inf]; 
        end 
    end 
    [x, u] = min(cand); % Tria el candidat més petit 
    S(u) = 1; % actualitza S 
    for (i = 1:n) % actualitza el vector de distàncies 
        if (distance(u) + netMatrix(u,i) < distance(i)) && 

(netMatrix(u,i) ~= 0); 
            distance(i) = distance(u) + netMatrix(u,i); 
            previous(i) = u; 
        end 
    end 
end 
 

%troba el camí més curt 

 

path = [destination]; 
traverse = destination; 
while (previous(traverse) ~= source)  
    path = [previous(traverse) path]; 
    traverse = previous(traverse); 
end 
path = [previous(traverse) path]; 
cost=length(path)-1; 

 

 


