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Tīkla darbības pētīšana ar analītiskām metodēm nav iespējama, tāpēc tiek lietota imitējošā 
modelēšana. Pirms tīkla praktiskas ieviešanas iespējams izveidot imitējošo modeli un ar 
atbilstošas programmatūras palīdzību to simulēt, tādā veidā iegūstot ticamus potenciālā tīkla 
veiktspējas parametrus, kas raksturo SLA (Service Level Agreement) un QoS (Quality of 
Service) rādītājus. Šie raksturlielumi ir svarīgi jebkurā datu pārraides tīklā, jo parāda, vai tajā 
iespējams nodrošināt pakalpojumu ar noteiktām prasībām signāla aizturei tīklā, pakešu 
zudumiem, bitu kļūdām u.c. 

GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network) ir datu pārraides tehnoloģija, kas 
arvien plašāk tiek izmantota piekļuves tīklos visā pasaulē. GPON pa optisko šķiedru spēj 
transportēt ATM, Ethernet un TDM plūsmu, izmantojot GEM (GPON Encapsulation method)  
iekapsulēšanas metodi. GPON spēj nodrošināt datu pārraides ātrumu līdz 2,5 Gbps lejup 
virzienā un 1,25 Gbps augšup virzienā. Klienta iekārtām ātrums iespējams līdz 1 Gbps [1]. 

Tīkls sastāv no OLT (Optical Line Terminal) iekārtas centrālē, pasīva sadalītāja (vai 
vairākiem izvietotiem kaskādē) un ONT (Optical Network Terminal) gala iekārtas, kas atrodas  
pie klienta un  pārveido informāciju lietotājam draudzīgā formātā. 

Tīkla fiziskā līmeņa modelēšana un simulēšana pētījumā veikta ar datorprogrammu 
OptiSystem, kas ļauj novērtēt tīkla veiktspēju atbilstoši BER (Bit Error Rate), Q (Labums) 
parametriem, kā arī acs diagrammai. Papildus OptiSystem tīkls tika modelēts un simulēts ar 
imitējošās modelēšanas valodas GPSS palīdzību. Tādā veidā tiks iegūts tīklu pilnībā 
atspoguļojošs modelis. Ievadot tīkla parametrus, modelis atspoguļos tā veiktspēju jebkurā 
struktūrā un izmantojot jebkuru GPON iespējamo pārraides tehnoloģiju. Tas nozīmē, ka modelis 
strādās ne tikai ar fiziskā līmeņa parametriem, bet arī ar protokolu līmeņiem. 

Izstrādājamais modelis ļauj novērtēt katra tīkla komponenta ietekmi uz tā veiktspēju, kā 
arī novērtēt QoS rādītāju izpildi visos iespējamos pielietojumos un veicot jebkuru pakalpojumu. 
Šāds modelis ir nepieciešams jauna tīkla projektēšanas laikā, kā arī uzlabojot jau esošo tīklu. 

Lai pārliecinātos par modeļa pareizību, simulēšanā iegūtie rezultāti tiks salīdzināti ar 
reālajā GPON tīkla vadības un monitoringa sistēmā praktiski iegūtajiem. 
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