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  PŘEHLED 

Optické přenosy – velká data a dlouhé vzdálenosti. 
Optická infrastruktura a optické systémy. 
Nové služby e-infrastruktury – fotonické služby. 
Přesný čas, stabilní frekvence, senzorika, kvantová 

optika. 
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  OPTIKA A FOTONIKA 

 Optika vs fotonika. 
 Optika. Staří Řekové. Slovo ὀπτική optiké. Znamená 

vzhled nebo pohled.  
 Jistý I. Newton napsal knihu Opticks, již 1704. 

 Fotonika. Opět Řekové. Phos Φῶς (přísvojník: photos 
Φῶτῶς, mn.č.: fóta φώτα). Znamená světlo. 
 Objevuje se v 60. letech, objev laseru, laserové 

diody, nebo i optického vlákna. 
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  OPTIKA A FOTONIKA 
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• E-infrastruktura CESNET2: 
• 5830 km temných vláken: 

• dostatek kapacity. 

• 1360 km jednovláknových tras: 
• úspora nákladů. 
• speciální aplikace. 

• Dva různé přenosové systémy: 
• proprietární na 1510 km.  
• otevřený na 3760 km. 

• Datové a nedatové aplikace.  
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  KAPACITA VLÁKNA 

Kapacita optických přenosových technologií: 
Současné přenosové systémy 9 Tb/s. 
Nastupující systémy 23 Tb/s. 
Čísla pro tzv. C pásmo (1530-1565 nm), k 

dispozici dalších 60 Tb/s v L pásmu. 
  Celková kapacita vlákna cca 0.27 Pb/s. 
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  TESTOVÁNÍ 

Spolupracujeme s dalšími organizacemi: GÉANT, 
ACOnet, PSNC, SANET. 

Přeshraniční vláknový trojúhelník AT-CZ-SK. 
Od roku 2007, upgrade 2016. 

Testování 100/200G systému Coriant Groove G30 
Praha-Ostrava-Poznaň, v rámci GN4-2. 
Studium podpory tzv. alien wavelengths. 
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  TESTOVÁNÍ 

Přeshraniční vláknový trojúhelník AT-CZ-SK. 
Osazení otevřeným přenosovým systémem Czech 

Light®. 
Testování 200/300/400G přenosového systému 

Ciena Waveserver Ai v rámci GN4-2. 
Parametry zařízení umožnily dosáhnout rychlosti 

300 Gb/s mezi Prahou a Vídní. 
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  TESTOVÁNÍ 

Přeshraniční vláknový trojúhelník AT-CZ-SK. 

1
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  TESTOVÁNÍ 

Další testování s Nokia 1830 PSS, ECI Apollo a 
ADVA Voyager. 

Rychlosti 100G a 200G. 
Optické parametry srovnatelné. 
Rozdíl ve flexibilitě a přístupu výrobců. 
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  ČAS A FREKVENCE 

 Proč čas a frekvence? 
 Tyto veličiny dokážeme měřit velmi přesně. 
 Takže dokážeme měřit velmi jemné efekty. 
 (Radio)astronomie (VLBI, SKA). 
 Fyzikální testování: 
 Jak moc jsou konstantní základní konstanty? 
 Detekce gravitačních vln. 
 Ověřování speciální a obecné relativity. 
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  ČAS A FREKVENCE 

Proč čas a frekvence? 
Praktické aplikace: 
Geodézie, seismologie, kontrola stavu vody... 
Zjišťování stavu atmosféry, klimatické modely... 
Totéž pro oceány... 
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• Přenos času a frekvence, 
T/F. 

• Sdílení vlákna s daty. 
• Konečný stav 2476 km, 

nyní 1884 km.  
• Spojení CBF 550 km. 
• Vyhrazené plně optické 

spojení. 
• Vyhrazené pásmo 400 

nebo 800 GHz. 
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  INFRASTRUKTURA PRO ČAS A 
FREKVENCI 



• Přenos času a frekvence, 
T/F. 

• Propojení všech 
veřejných institucí s 
atomovými hodinami. 

• Přenosy frekvence Brno, 
Prha, Řež, Temelín. 
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  INFRASTRUKTURA PRO ČAS A 
FREKVENCI 



  ČAS A FREKVENCE 

Přesný čas – porovnání atomových hodin. 
CESNET provozuje cesiové hodiny typu 5071A, 

které vytvářejí  atomovou časovou stupnici. 
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  ČAS A FREKVENCE 

Přesný čas – porovnání atomových hodin. 
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 Kontrola a porovnávání časových 
stupnic propojených atomových 
hodin. 

 

 Vylepšení národní časové stupnice 
UTC(TP) provozované v UFE AV 
ČR, porovnání UTC(TP) s 
rakouskou stupnicí UTC(BEV). 

 

 Distribuce přesného času a 
stabilní frekvence, 
 

 Propojení s obdobnými 
infrastrukturami v Evropě. 



  ČAS A FREKVENCE 

 Přesný čas – porovnání atomových hodin. 
 Citlivé, drahé a těžké přístroje. 

 EU projekty NEAT-FT a CLONETS (další se připravují). 
 Je (přesný čas) součástí GN4-3. 
 Velmi stabilní frekvence – dlouhodobá měření tvaru a 

stability budov. Např. jaderné elektrárny. 
 Více informací v přednášce O.Čípa ‚Využití infrastruktury 

CESNET pro distribuci signálu optických atomových hodin‘, 
30.1. sál 1. 
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• Dlouhodobé měření 
ochranných krytů. 

• 2 000 MW celkový výkon dvou 
reaktorů. Každý je chráněn 
betonovým krytem 
(containment building). 

• Přesná měření s využitím 
vláknových Braggovských 
mřížek (citlivost na 
mechanické napětí). 
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  STABILNÍ FREKVENCE 



• Tzv. temný kanál. 400 GHz. 
• 6 bidi EDFA zesilovačů 
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  STABILNÍ FREKVENCE 



  SENZORIKA 

 Optické vlákno lze využít i jako senzor. 
 Sebeochranná funkce infrastruktury - monitoring vibrací v okolí vláken. 
 Využívá sledování a vyhodnocení fáze nebo polarizace světla, aktivně i 

pasivně. 
 Proaktivní ochrana, v případě pozitivní detekce lze přejít na záložní trasu 

a výpadku předejít. 
 Zajímavá přednáška pro zvídavé: J. E. Simsarian and P. J. Winzer, 

"Shake before break: Per-span fiber sensing with in-line polarization 
monitoring," OFC 2017. 

 Ale jinak nic nového pod sluncem – J. Dakin and B. Culshaw, Optical 
Fiber Sensors: Principles and Components, 1988. 
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  KVANTOVÁ OPTIKA 

 Kvantová optika. 
 Částice světla – fotony. Jsou to kvanta energie. 
 Svět se na mikroskopické úrovni neřídí tzv. klasickou 

mechanikou (I.Newton), ale mechanikou kvantovou. 
 Velmi obtížný předmět poznání. Max Planck, Albert 

Einstein. Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, Max 
Born. 

 Velmi neobvyklé vlastnosti mikrosvěta. 
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  KVANTOVÁ OPTIKA 

 Kvantová optika. 
 V současné době se začíná využívat pro zabezpečení 

přenosu dat. 
 Kvantová distribuce klíčů – QKD. 
 Zatím začínáme, ještě je hodně co vylepšovat. 
 Ale EU investuje 14 000 000 000 Kč na kvantové 

technologie, zdroj Optics&Photonics February 2018. 
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  KVANTOVÁ OPTIKA 

 Ale EU investuje 14 000 000 000 
Kč na kvantové technologie. 

 Zdroj Optics&Photonics February 
2018. 

 Česko na mapě není. 
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  KVANTOVÁ OPTIKA 

 Kvantová optika. 
 QKD projekt koordinovaný TU Eidhoven. 34 partnerů. 
 výzva EC v oblasti bezpečnosti přenosu informací na základě 

generování a přijímání kvantových klíčů. 
 Podstatou výzvy je „proof of concept“ aplikací postavených nad 

QKD přenosy, včetně autentizace a autorizace. 
 Případové studie z vybraných oblastí (industry, government, 

transportation atd.), kde bude QKD implementováno a pilotně 
ověřeno. 

 QKD se také řeší v GN4-3. 
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  CZECH LIGHT 

 Otevřený přenosový DWDM systém. 
 Počátky již v roce 2004. 

 Stejně jako Google a otevřený ethernet přepínač Pluto. 
 ‚CzechLight & CzechLight Amplifiers‘, 17th TF-NGN, Zurych, 2005. 

 Nasazeno více než 130 zařízení rodiny Czech Light® v CESNET2. 
 Plné využití vláknových kapacit (pásma C a L, obousměrné přenosy). 
 Chráněno 11 patenty (ČR, EU, US). 
 Více informací v přednášce O.Havliše ‚Otevřený dynamický optický 

přenosový systém CzechLight pro data a speciální aplikace‘, 30.1. sál 1. 
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  CZECH LIGHT 

 Otevřený přenosový DWDM systém. 
 Czech Light ® zařízení lze upravovat dle požadavků. 
 CL-VMUX Variable Multiplexer – vzdálený monitoring, ekvalizace 
 CLA - nízkošumové optické zesilovače. 
 CL - ROADM – Reconfigurable Add/drop Multiplexer - vkládání a 

vybočování kanálů, monitoring a ekvalizace. 
 CLS – optické přepínače / chytré patch panely. 
 CLM – multicast přepínače pro duplikací signálů s vysokými nároky (8K). 
 CLA – BiDi optické zesilovače určené pro přenosy přesných a stabilních 

veličin. 
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  CZECH LIGHT 

 Otevřený přenosový DWDM systém. 
 Nové SDN CL–ROADM Reconfigurable Add/drop 

Multiplexer. 
Modulární - lze z něj stavět uzly libovolného stupně. 
 Flex-grid, Colorless, Directionless. 
 CLI, Web GUI. 
 NETCONF and YANG pro ovládání. 
 Demo na Telecom Infra Project, London 2018. 
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  CZECH LIGHT 

 Otevřený přenosový DWDM systém. 
 Nové SDN CL–ROADM Reconfigurable 

Add/drop Multiplexer. 
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  CZECH LIGHT 

Demo na Telecom Infra Project, London 2018. 

30 



  CZECH LIGHT 

Demo na Telecom Infra Project, London 2018. 
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  ZÁVĚRY 

 Optická vlákna tu s námi ještě dlouho budou. 
 K dispozici jsou nové typy vláken – zejména pro vyšší 

objemy dat a na delší vzdálenosti (více jader). 
 Speciální (´dutá´) vlákna s vyšší rychlostí šíření informace 

pro aplikace jako je bankovnictví. 
 Ale také nové aplikace typu čas a frekvence – počet 

uživatelů narůstá. 
 Stejně tak se bude prosazovat kvantová optika. 
 Je důležité u toho být. 
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Kolegům z CESNETu a ÚPT AV ČR. 

  PODĚKOVÁNÍ 



Děkuji za pozornost. 
 

Otázky? 
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