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Vysokorychlostní sítě – dnes poměrně běžně 
100G a to i na dlouhé vzdálenosti (až 3000km) 

40G spíše na krátké vzdálenosti, datacentra 
 40G (OTN) na dlouhé vzdálenosti existuje, cena podobná 100G (OTN) 

 40GE a jeho renezance v posledních několika letech 

10G – ‚zlatý standard‘, 2.5G a 1G sporadicky 
  hrozí těmto rychlostem zánik? 

Někdy jen rychlost nestačí, objevují se nové a 
někdy poměrně specifické aplikace 

  přesný čas a frekvence – nízké rychlosti nebo dokonce bez modulace 

 

 

 

Vysokorychlostní sítě – kolik to je dnes ? 
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Existuje standard pro 400GE, CDFP  
 CD – 400, hezký příklad logických věcí co nám zanechal Řím 

 X-FP: něco-form-factor pluggable‘, SFP, SFP+, XFP, QSFP+ atd. atd. 

 pouze ethernet, na krátké vzdálenosti, paralelní optika ‚ribbon‘ kabely 

 proč 400 a ne 500 nebo 300? násobky 4x jsou přece SONET/SDH  

 jasný souhlas IEEE HSE skupiny (nikdo nebyl proti) 

1TE, MFP? (M – 1000) 
 dnes není potřebný, odhady 2020+ 

 rozhodně nepůjde o sériová data (400G/1T jako jedna lambda) 

 opět paralelní optika: pro 1TE 100x10G nebo 40x25G je dost na 
jedno vlákno (špatné využití dostupného pásma) 

 

 

 

 

 

Kolik je vysoká rychlost – LAN/MAN ? 
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A jak jsme na tom v oblasti dlouhých vzdáleností?  
 100G (OTN, ne Eth) nabízí rozmanité dosvity 1500-3000km s využitím 

jedné modulace DP-QPSK a jedné nebo dvou nosných (lambda) 

 další krok 400G (již lze koupit zařízení), také 200G (cena, dosvit) 

 dosvit 400G bude menší než současné 100G systémy (500km???) 

1Tb 
  tato technologie určitě přijde, odhady opatrné  

1T - určitě by takové zařízení šlo sestavit dnes: 
každá technologie může být: dobrá, rychlá, levná 

 platí jakékoliv dvě možnosti najednou...  

 

 

 

 

 

Kolik je vysoká rychlost MAN/WAN ? 
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Koherentní optické technologie – 40/100/400 Gb/s    
 slovo ‚koherentní‘ lze použít různě (soudržný, ucelený, v souladu,...) 

 dobře známý pojem z mikrovlnné techniky 

 středoškolské učebnice z 60.let popisují koherentní principy a systémy 
velmi hezky 

 v přijímači je lokální oscilátor (LO) pro zvýšení citlivosti – výhodné pro 
mikrovlny protože cestou (ve vzduchu) nemáme (před)zesilovače 

 optika používá zesilovače (EDFA) a jejich objev a nasazení výzkum a 
vývoj optických koherentních systémů utlumil o mnoho let 

 LO ale nestačí – ‚kouzlo‘ dělá elektrické zpracování signálu 

 ‚koherentní‘ systémy zvládají linearity (CD), náhodnost (PMD) ale ne 
nelinearity (SPM, XPM, FWM), nel. stejné jako u 1G/2.5G/10G [Kar] 
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Koh. 100G dnes poměrně běžné - od 2009 (2010) 
 2009 nebo 2010 – záleží na tom, kterému výrobci uvěříme že byl první 

 první pravá ‚koherentní‘ karta na ECOC 2008, Nortel a jeho 40G karta s 
QPSK (Kim Roberts)  

 90nm CMOS, 20 milionů hradel, DSP zvládalo bilion (10^12) operací za 
sekundu (problém v názvech velkých čísel milion-miliarda-bilion... nebo 
milion-bilion-trilion...) 

 rok 2008 by měl používat 45nm technologii – výroba ASIC zjevně není 
výroba procesoru/pamětí (2014 – 14nm CMOC technologie?) 

 Nortel měl již dříve k dispozici i 10G kartu s kompenzací CD 
(zkušenosti z mikrovln a také návrhu modemů) 

 přes tyto výhody měl Nortel problémy a dnes je to Ciena... 

 

Moderní přenosové systémy a expertní služby měření  

Koherentní systémy – dnes to nejmodernější ? 



28.5. 2014 CESNET Community Forum 8 

Takže máme koherentní optický systém s 
dosvitem 3000km – je vše vyřešeno? 

Určitě ne, objevují se nové přístupy k návrhu sítí 

Problém č.1: kompenzace chromatické disperze  
 kompenzace CD má dle výrobců negativní vliv pro 100G (10G max. 

dosah cca 80km pak je nutné chrom. disperzi kompenzovat) 

Problém č.2: současný přenos 100G a 10G, 
případně další pomalé signály (1G/100M)  

 exotické nové aplikace jako je přenos přesného času a velmi stabilní 
frekvence, dálkový přístup k přístrojům (teleskopy, podmořské 
senzory) nebo rychlé obchodování...další zřejmě budou následovat 
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100G koherentní systémy a jejich nasazování 
 požadavek na kompatibilitu (snášení se) se starými 10G systémy 

 téměř všechny 10G systémy používají jednoduchou modulaci OOK 

 40G systémy trpěly neduhem – syndrom mnoha modulačních formátů  

 100G se poučilo z chyb  a výrobci se dohodli na modulaci DP-QPSK 
(DP-DQPSK) tj. symbolová rychlost 25Gbaud (více s korekcí chyb FEC) 

Zní to velmi dobře – zachováme 10G a když je 
potřeba přidáme 100G (nebo 40G nebo 400G) 

 ale jak se ukázalo, požadavek na snášenlivost mezi koherentními 
100G QPSK signály a 10G OOK není tak samozřejmý... 
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100G a různé přenosové parametry 
 parametry různých výrobců dnes (2012-3) se dost různí, např. 

tolerance k CD je 30 000 ps až 80 000 ps (tj. dosvit přes 3000km) 

 samozřejmě signál musíme zesilovat! - jen nemusíme kompenzovat CD 

 (pro srovnaní 10G systém toleruje 1200ps, pak nutná kompenzace CD) 

 vše jen díky číslicovému zpracování signálu (že je systém koherentní 
ještě neznamená zvýšenou toleranci k CD a PMD) 

 doporučení výrobců se různí, umí systém max. CD a PMD? 

 nejasnosti zejména v kompenzaci CD a vlivu pomalých (tj. 10G a 
hlavně pak signály pod 1Gb/s) signálů na 100G signály 
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Nové myšlenky při návrhu sítí – DCM-free 
 výrobci doporučují (autorova praktická zkušenost) tzv. DCM-free sítě, 

což přináší (má přinášet) úspory a zvýšení dosvitu  

 DCM je Module (také se objevuje DCU což je Unit) – bezobsažná slova 

 Pro kompenzaci CD se používá zejména kompenzační vlákno DCF: 
speciální vlákno se zápornou hodnotou disperze 

 DCF vnáší do trasy útlum a transportní zpoždění – jako každé vlákno 

 DCF skutečně sníží použitelný dosvit koherentního systému 

 ovšem bez kompenzace CD nelze nasadit staré dobré 10G s cenou $  

 VŠUDE musí být 100G (nebo 40G případně 10G koherentní karty), to 
ale znamená $$$ což úspory nepřináší 

 

 

100G a chromatická disperze 
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100G a Fiber Bragg Grating (FBG) 
 k dispozici jsou už několik let nejen DCF, nýbrž braggovské mřížky FBG 

 FBG jsou (o něco) levnější, nesnižují dosvit (žádné nelinearity) 

 nezvyšují zpoždění: délka 10cm až metry, rozdíl oproti DCF 1:104 

 lze nalézt několik příspěvků z prestižních konferencí (OFC), kde je 
zmíněn naopak pozitivní vliv FBGs na 100G signály [Tip] 

 je také jasné že pokud systém toleruje např. 30 000ps tak delší dosvit 
je možný POUZE S KOMPENZACÍ CD [Ter] 

 FBG vyrábí pouze dva výrobci což představuje problém, alespoň pro 
některé velké výrobce optických přenosových systémů 

100G a chromatická disperze 
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From [Ter] 

100G a chromatická disperze 

Zvýšení dosvitu s pomocí FBGs 

Moderní přenosové systémy a expertní služby měření  
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100G a FBG 
 zajímavá situace  

 většina výrobců použití FBG (DCF už vůbec) nedoporučuje 

 technické důvody nejasné (filtrační efekt, fázové zvlnění) ale 
zároveň ‚100G systémy zvládnou vše‘ 

 co je naopak jasné: s FBG/DCF je možné použít 10G technologii - 
což je levné protože nemusíme všude nasadit 100G karty ($ vs $$$) 

 autor prezentace se snažil získat přesná čísla od několika výrobců (o 
kolik se sníží dosvit s DCF/FBG) ale nepochodil 

 jediný graf od Klaus Grobe, ADVA – s DCF je snížení dosvitu z 
2700km na 2000km, výsledky s FBG nebyly k dispozici [Gro] 

100G a chromatická disperze 
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Další výsledky o vlivu DCF se mi nepodařilo 
získat 

Vliv FBG – velká neznámá, až tajuplná situace 
 mluvím o velkých výrobcích optických přenosových systémů 

Stojí nám zvýšení dosvitu z 2000km na 2700km 
za to, že 10G už nenasadíme? 

Co když potřebujeme dosvit 3000km nebo také 
5000km? V naší celosvětové vesnici proč ne? 

Takže k čemu je nám DCM-free návrh? 
 

  
 

100G a chromatická disperze 
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Takže máme DCM-free síť a tím pádem 
nemůžeme nasadit 100x levnějsí 10G DWDM 
technologii pro vzdálenost nad 80km 

 existují zařízení na 200km (XFP) ale nemusí fungovat všude 

A což teprve CD a 400G/1T systémy 

Očekávaný dosvit jen 500-700km. Dle pana 
Kima Robertse (přes 100 patentů). [Rob], [Aug] 

Infinera (panevropská R&E síť GÉANT): 400G 
karty mají dosvit 600km. Realita. [Ben] 

 

100G a chromatická disperze 
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Trend zbavit síť kompenzátorů protože ‚100G umí 
vše‘, ‚špatná kompenzace‘ není pro budoucí povýšení 

Když přijde povýšení 100G ->400G zjistíme že dosah 
není 3000km ale 600km – co s tím? 

400G přístup a 100G páteř??? 

Nasadíme elektrickou regeneraci? což ale znamená 
dvojice 400G transpondérů - $$$$$$ 

Budeme dělat vlásenkování (hairpinning známé ze 
SONETu) na 100G portech? $$$$$$ 

S kompenzací CD povýšení není takový problém [Ter] 
 

100G a chromatická disperze 
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Co tedy s DCM-free sítí získáme? 
Snížené transportní zpoždění 

 pokud v síti bylo použito DCF cca 10%, lze vyřešit s pomocí FBG 
 zcela jistě důležité pokud provozujeme vysokorychlostní obchodování 

Nemožnost použít 10G nad 80km 
 opravdu potřebujeme (a máme na to) 100G všude?  

Otazník k nasazení 200G/400G/1T 
 velmi pravděpodobný (spíše jistota) menší dosvit než 100G DP-QPSK 

Úspora peněz za kompenzátory CD 
 ano ale jen pokud budujeme síť na zelené louce, dnešní sítě používají 

kompenzátory...ale zaplatíme za ‚100G všude‘ 

 

100G a DCM-free sítě 
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Co tedy s DCM-free sítí získáme? 
A kdo to zaplatí? 

 Příklad propojení sítí částicové fyziky a jejich zařízení před několika 
lety (Kees Neggers). 

Mraky nebo Oblaky 
 Skutečně velké objemy dat, jak se bude řešit přechod 100G->400G??? 
 ‚Cloud‘ je dnes módní slovo, zaznívá i kritika (Richard Stallman, Larry 

Ellison – otázky bezpečnosti, ‚mnoho povyku pro nic‘)  

Mobilní sítě (LTE, 5G, Internet of Things) 
 Očekává se velký nárůst objemu dat (audio, video, hry), stejný 

problém s přechodem 100G->400G. 

Moderní přenosové systémy a expertní služby měření  
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NEAT-FT 

Oblaky, mobilní data – kdo to zaplatí? Štófi nebo Valdík? 

Praha-Wien přesný  
čas od r.2010 

Moderní přenosové systémy a expertní služby měření  
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NEAT-FT 

Oblaky, mobilní data – kdo to zaplatí? 

Praha-Wien přesný  
čas od r.2010 

Nemocenská  
pojišťovna  
ta to unese! 
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NEAT-FT 

Oblaky, mobilní data – kdo to zaplatí? 

Praha-Wien přesný  
čas od r.2010 

Nemocenská  
pojišťovna  
ta to unese! 
 

A pojištěnec,  
ten to zaplatí... 
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NEAT-FT 

Oblaky, mobilní data – kdo to zaplatí? 

Praha-Wien přesný  
čas od r.2010 
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NEAT-FT 

Oblaky, mobilní data – kdo to zaplatí? 

Praha-Wien přesný  
čas od r.2010 
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100G (QPSK) a 10/1G (OOK) 
 Problém vlivu ASK/OOK na (Q)PSK znám (amplitudová modulace 

ovlivňuje fázovou, XPM): 10G ‚ruší‘ 100G = snížení dosvitu, chybovost 

 Vyjádření výrobců nejednoznačné (od koexistence 10/40/100G zcela 
bez problémů až po doporučení zcela eliminovat 10G OOK), jasné 
doporučení/pravidla autor nezískal i když se snažil 

 Fotonická služba ‚přesný čas‘ Praha-Vídeň je nejhorší případ, pod 
1Gb/s, doporučení výrobce: použít velký odstup od 100G signálu 

 Experimenty kdy jsme snižovali tento odstup až na 50GHz s výsledkem 
– chybovost 100G produkčního kanálu zůstala STEJNÁ (velmi malé 
rozdíly zapříčiněny výkonovou nevyrovnaností protože ROADM není 
bezbarvé), poděkování J.Verichovi a K.Slavíčkovi protože toto bylo 
prováděno na produkční síti CESNET2 
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 Přenos přesného času a stabilní frekvence 
 skutečně nový typ aplikací, jiný druh přenášených signálů 

 rychlost nepodstatná (pomalé signály nebo nemodulované) 

 optické vlákno je zajímavý kandidát 

 Evropský projekt NEAT-FT 
 Accurate time/frequency comparison and dissemination through 

optical telecommunication networks 

 Network for European Accurate Time and Frequency Transfer 

 http://www.ptb.de/emrp/neatft_home.html 

 Čas: 50ps, Frekvence: 10-17 (a lepší stabilita) 

 

 

Čas a frekvence – k čemu to? 
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NEAT-FT 

Čas a frekvence – k čemu to? 

Praha-Wien přesný  
čas od r.2010 
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 Podobné projekty v dalších evropských zemích, 
také mimo Evropu 

 Proč? 
 protože to jde 

 redefinice jednotek SI, fyzika, navigační systémy, geodézie, 
astronomie, další obory (armáda) 

 případ konfliktu... 

 Vláknová optika 
 Používají se neobvyklá zařízení, např. Brilliouinovy zesilovače nebo 

obousměrné EDFA 

 

 

 

Čas a frekvence – k čemu to? 

Moderní přenosové systémy a expertní služby měření  



28.5. 2014 CESNET Community Forum 29 

Závěry I 
 Nové druhy aplikací které se nespokojí pouze s 100/400G jsou zde  

 Nejen čas/frekvence a real-time ale např. high speed trading, o 1ms 
kratší dopravní zpoždění vydělá $100M za rok (nový transatlantický 
kabel) – FBG (a ramany) vhodný kandidát? I když 98% zpoždění je 
vlákno, zbytek FEC a další. 

 Zatím nikdo nemá ‚photonic crystal‘ vlákno – rychlost šíření 300 
000km/s, kampak na to kratší kabel a DCM-free návrh/síť   

 Nové aplikace mohou existovat vedle tradičních datových služeb 

 Nové směry (tzv. DCM-free) nemusí být vhodné pro všechny 
uživatele/operátory 

 Vyřeší koherentní systém/DCM-free návrh vše? Spojení typu Moskva-
Peking ano, ale jinde zbývájí zajímavé možnosti... 

Moderní přenosové systémy a expertní služby měření  
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Závěry II 
 I jasné experimenty nepřesvědčí (vliv FBG a pomalých signálů na 

kvalitu 100G), CESNET experimenty přes 1000km s FBG a DCF a 
1/10/100G, Cisco, ALU, OpenDWDM 

 Podobný problém s Alien Waves (i přes existující ITU doporučení) 

 Ani příspěvky z prestižních konferencí nejsou dostatečný argument 

 Nerozlišování FBG a DCF vede ke špatným výsledkům – stejné jako 
nerozlišovat různé druhy mnohovidových vláken G.651 (1GE od 250m 
do 1100m, 10GE od 26m do 550m, 40/100GE od 0m do 170m) 

 Stejně tak i nasazování Optical Transport Network k diskuzi (OTN je 
SDHv3 nebo spíš superrychlá PDH, $$$$$$) 

 Autorovy poznámky ke 100G systémům jsou založeny na osobní 
zkušenosti v evropském tendru 
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Závěry III 
 Je dobré vědět co síť (a zařízení) doopravdy umožňuje – měření a 

vyhodnocení 

 Co všechno je třeba měřit? Linearity, nelinearity... 
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Závěry III 
 Je dobré vědět co síť (a zařízení) doopravdy umožňuje – měření a 

vyhodnocení 

 Co všechno je třeba měřit? Linearity, nelinearity... 
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Závěry III 
 Je dobré vědět co síť (a zařízení) doopravdy umožňuje – měření a 

vyhodnocení 

 Co všechno je třeba měřit? Linearity, nelinearity... 

 Měření OTDR, CD/PMD je základ (PMD podél železničních tratí apod.) 

 Potřebná i další měření jako je in-band šum, velmi přesná spektrální 
měření, analýza modulačních formátů, konstelace 

 Protokolová analýza 100G (OTN, Ethernet), 40G, 10G 

 Analýza signálů osciloskopem (až 4x30G elektricky, nejen optika...) 

 Zaměření nejen na vysoké rychlosti – využít potenciál nových možností 

 Nepodlehnout jednostranné argumentaci a nepodcenit parametry 

 CESNET nabízí: měření a vyhodnocení (v labu a mimo něj) 
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CESNET má zkušenosti se stavbou sítí ve kterých 
lze nasadit nedatové aplikace, například real-
time přístup k nákladným vědeckým přístrojům, 
přenos času a frekvence... 
CESNET se podílí na přípravě nové strategie 
rozvoje panevropské sítě GÉANT (např. paketový 
a fotonický testbed – Testbed as a Service 
TaaS).  
Existují projekty např. nasvícení vláknových tras, 
připravuje se možnost testování/ověřování v 
laboratoři (EF Experimental facility aka testbed). 
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[Tip] E. Tipsuwannakul et al, Mitigation of Fiber Bragg Grating-Induced Group-Delay Ripple in 112 
Gbit/s DP-QPSK Coherent Systems, OFC 2012.  
[Ter] Benoit Maheux-Lacroix, TeraXion, High Level Dispersion Compensator for Ultra Long-Haul 
Coherent Detection Links, 2012. 
http://www.teraxion.com/images/stories/pdf/White_paper_HLDC_v5.pdf  
[Aug] J.L. Augé, Can we use Flexible Transponders to Reduce Margins?, OFC 2013.  
[Rob] K.Roberts, http://www.gazettabyte.com/home/2012/5/30/2020-vision.html 
[Ben] http://blog.infinera.com/2014/01/06/coherent-technology-you-cant-have-too-much-of-a-
good-thing/#more-1073 
[PS] GN3 report, Photonic Services: Challenge for Users and for Networkers, 2013. 
[Kik] K. Kikuchi: Coherent Optical Communications: Historical Perspectives and Future Directions, 
Springer, 2010. 
[Gro]archiv.ces.net/events/2012/cef/p/Design%20Considerations%20for%20mixed%2010Gand100
G%20flexible%20long-haul%20WDM%20Networks.pdf 
[Kar] M.Karásek et al: Optimalizace přenosu NRZ dat rychlostí 10Gb/s po G.652, OK2003. (vliv 
nelinearit, kompenzace CD).  
[Rad] http://excom.vsb.cz/index.php/articles/final-reports/46-tes8-ostrava 
[Mak] S. Makovejs: High-speed optical fibre transmission using advanced modulation 
formats, PhD thesis, UCL, 2011. 
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Poděkování: 

CESNET: Lada Altmanová, Jan Gruntorád, Miloslav Hůla, 
Martin Míchal, Jan Nejman, Václav Novák, Karel Slavíček, 
Vladimír Smotlacha, Stanislav Šíma, Pavel Škoda, Josef 
Verich, Josef Vojtěch 
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Děkuji za pozornost.  

                    Otázky? 
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