
Operadoras de Telecomunicações têm enfrentado novos desafios na busca 
por garantir que suas redes de transporte suportem a crescente demanda por 
largura de banda devido ao forte crescimento dos serviços broadband de última 
geração. Novos sistemas de transmissão devem atender de forma flexível e 
dinâmica a esta demanda sem que haja grandes impactos sobre o custo por 
bit transportado, e também protegendo investimentos realizados em serviços 
legados.

Neste cenário, a melhor opção é aumentar a taxa de transmissão de cada 
canal individualmente e de maneira completamente escalável. O surgimento 
de soluções de 100 Gb/s otimiza o uso e a eficiência do canal óptico e permite 
transporte agregado multi-terabit ao longo de um único par de fibras. A 
evolução contínua oferecida pela migração para taxas de 100 Gb/s por canal 
é a melhor forma de manter a sustentabilidade de negócios das redes de 
transporte e garantir suporte a uma vasta gama de serviços de ultra-banda 
larga com baixo custo por bit transmitido.

A família de line cards 100 Gb/s 
da Padtec é a melhor solução para 
empresas de telecomunicações 
que buscam excelência na adição 
de capacidade de transmissão, a 
fim de oferecer serviços broadband 
por meio de uma tecnologia 
totalmente alinhada com as últimas 
tendências em transmissão óptica 
coerente de elevado desempenho.

Os transponders 100G da Padtec 
proporcionam soluções robustas 
de alta capacidade, escaláveis e 
eficientes na ocupação fisica e em 
consumo  energia.
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A Padtec oferece como parte de sua 
plataforma LightPad i6400G, uma 
completa família de transponders 100G 
coerentes. Disponíveis nas versões 
Terminal, Regenerador, Muxponder 
e Flexponder, as line cards 100G da 
Padtec permitem que as operadoras 
adicionem capacidade à suas redes  
com soluções de transporte eficientes 
e robustas em longas distâncias e de 
baixo custo operacional.



Modelos
•	 Terminal: 1x 100 GbE ou OTU4
•	 Muxponder: 10x 10G
•	 Flexponder: 2x 10G + 2x 40G
•	 Regenerador

Interface Rede DWDM
•	 OTU4 – 127 Gb/s (32G Baud)
•	 Detecção Coerente – Permite 

extensão dos enlaces ópticos
•	 Sintonizáveis na banda C+ ou L
•	 Espaçamento de 100/50/37,5 GHz

Interface Cliente
•	 Terminal:  

 - CFP 
 - 100 GbE ou OTU4

•	 Muxponder:
 - XFP 
 - STM-64
 - 10 GbE LAN/WAN
 - 8.5G Fibre Channel
 - OTU2/OTU2e
•	 Flexponder:
 - XFP/QSFP+  
 - STM-64/STM-256
 - 10 GbE LAN/WAN, 40GbE
 - 8.5G Fibre Channel
 - SONET 256
 - 10G FICON
 - OTU2/OTU2e/OTU3/OTU3e

Características Gerais
•	 SD-FEC e HD-FEC aumentam 

tolerância contra efeitos não-

lineares e degradação de sinal
•	 Alta tolerância a Dispersão 

Cromática e PMD (compensação 
eletrônica)

•	 Chaveamento de proteção menor 
que 50 ms, segundo padrões ITU-T

•	 Totalmente compatível com 
mecanismos de proteção OSNC 
(Optical SubNetwork Connection)

•	 Suporta gerenciamento remoto 
através de GCC (General 
Communication Channel)

Funcionalidades de Gerência
•	 Monitoração on-line do tráfego 

com verificação de SLA para 
assegurar níveis elevados e QoS 
por comprimento de onda

•	 Rápida localização de eventos de 
falha contribuindo para aumentar a 
disponibilidade do tráfego

•	 Tracing por comprimento de onda 
para verificar a conectividade 
física em redes complexas. 
Permite a instalação e manutenção 
de forma rápida e efetiva

Aplicações
•	 Redes Metropolitanas e backbones 

Long-Haul e Ultra Long-Haul.
•	 Sistemas submarinos
•	 Cenários Alien Wavelength

Padrões adotados
•	 ITU-T G.709 e G.798, OIF Forum

Performance

Modulação: DP-[D]QPSK  
(Dual-Polarization [Differential] 
Quadrature Phase Shift Keying)

•	 Stardard

Potência de transmissão: 0 dBm
Sensibilidade típica: -18 dBm
OSNR de recepção: 15 dB
Tolerância à Dispersão Cromática:

± 40.000 ps/nm 

Tolerância a DGD: 100 ps

•	 SLTE

Potência de transmissão: 2,5 dBm
Sensibilidade típica: -18 dBm
OSNR de recepção: 11,8 dB
Tolerância à Dispersão Cromática: 
± 280.000 ps/nm 
Tolerância a DGD: 90 ps
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