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Ruch na drodze się zwiększa.



Ruch danych się zwiększa.



To mi wystarczy…

To mnie nie dotyczy…

To bardzo drogie technologie…

800G



Sprzedaż modułów optycznych 
w okresie 2010-2023



Sprzedaż modułów optycznych 100G / 200G / 400G
w okresie 2016-2023



Maksymalny zasięg transmisji sygnału
dla przepływności 1G / 10G / 100G

1Gbits

10Gbits

100Gbits

Zasięg do 200km

Zasięg do 80km

Zasięg do 40km

NO



Skąd wynika maksymalny zasięg transmisji sygnału
dla poszczególnych przepływności?

 dyspersja chromatyczna
dyspersja polaryzacyjna

 tłumienie

 dotychczasowa technologia
modulacji sygnału (NRZ)

 kompensacja dyspersji (EDC)
(Electrical Dispersion Compensation)

 wzmocnienie sygnału (EDFA, SOA)

 opracowanie nowej technologii
modulacji sygnału



Modulacja PAM4

 dwukrotnie wyższa przepustowość w stosunku
do NRZ

 większy wpływ szumów – SNR loss 9.5 dB



Modulacja koherentna

 wyższa przepustowość - kilka dekodowanych
parametrów, wyższy SNR

 większa czułość - faza



Modulacja koherentna

 wyższa selektywność (obniżenie częstotliwości 
do wartości „elektrycznych”)

 większa czułość (faza)

MAGIA! – dla BER=10-9 czułość może 
osiągać 9 fotonów/bit!

 polaryzacja i częstotliwość lasera lokalnego

 wąska linia widmowa laserów



Moduły PAM4

2x50G LAMBDA
QSP100G-SMxxDW080D-GP 
QSFP28G 100Gbs DWDM PAM4 19x.xTHz xxch 100GHz SM 80km



Moduły PAM4

1x100G SINGLE LAMBDA

QSFP28 100G SM PAM4 1310nm DR1 500m

QSFP28 100G 2km PAM4 1310nm FR1 2km

QSFP-DD 4x100G

400GBase-DR4 QSFP-DD Transceiver (SMF, 1310nm, 500m, MPO) DR4 

400GBase-FR4 QSFP-DD Transceiver (SMF, 1310nm, 2km, LC) FR4



Moduły Coherent

Analog Coherent Optic

Digital Coherent Optic

CFP/CFP2 DCO COHERENT

CFP2-DCO-SMTDW080D-GP -CFP2 100G Coherent DCO DWDM Tunable
CFP-DCO-SMTDW080D-GP -CFP 100G Coherent DCO DWDM Tunable



Wymiary

QSFP-DD

QSFP28 PINS QSFP-DD PINS



Programator GBC Photonics

QSFP-DD

 dostęp online do bazy kodów

 możliwość przeprogramowania
kompatybilności

 możliwość zmiany kanału xWDM

 ułatwione zdalne testy i troubleshooting



Pytania?
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