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Pressmeddelande 
San Diego, 7 mars, 2023 

 

Sivers Photonics demonstrerar CW-WDM MSA-
kompatibla DFB-laserarray med Ayar Labs SuperNova™ 
på OFC 2023 – som stöjder nästa generations 
nätverksteknologi 

San Diego, Kalifornien - Sivers Semiconductors AB (”Sivers”) meddelar idag att 
dotterbolaget Sivers Photonics framgångsrikt har demonstrerat sina CW-WDM 
MSA-kompatibla laserarray med distribuerad feedback (DFB) tillsammans med Ayar 
Labs optiska källa SuperNova™, vilket stöder nästa generations applikationer 
inklusive AI-anslutningar, disaggregerade datacenter, 6G, sensorsystem med 
fasstyrda antenner m.m. 

Den gemensamma demon visade upp en DFB-laserarray med åtta våglängder från Sivers 
Photonics som driver Ayar Labs ljuskälla SuperNova™. Livedemonstrationen äger rum i 
Sivers Photonics monter (nr 5400) under hela OFC-utställningen och visar två 
SuperNova™-moduler, var och en med totalt 64 våglängder, som körs utan aktiv kylning. 

DFB-laserarrayen, som baseras på produktplattformen InP100, är tillverkad på Sivers 
brittiska 100mm-wafer-fabrik och är helt kompatibel med CW-WDM MSA-standarder 
(Continuous Wavelength Division Multiplexing Multi-Source Agreement) med en uteffekt 
på mer än 65 mW per kanal vid CW-drift och 400 GHz kanalavstånd runt 1300 nm. Dessa 
enheter är kompatibla i en mängd olika integrationsplattformar, såsom silicon photonics 
och co-packaged optics (CPO). 

SuperNova™ från Ayar Labs erbjuder upp till 16 våglängder och driver upp till 16 portar. I 
kombination med Ayar Labs optiska I/O-chiplet TeraPHY™, levererar denna kompletta 
lösning datahastigheter på upp till fyra terabits per sekund dubbelriktad trafik, med 
nanosekunders (ns) latens, samtidigt som den förbrukar en bråkdel av den ström som 
krävs för en traditionell elektrisk I/O-teknik. 

Intäkterna genererade av CPO-marknaden nådde cirka 6 miljoner USD 2020 och förväntas 
uppgå till 2,2 miljarder USD 2032, vilket motsvarar en årlig tillväxttakt om 65% under 
perioden 2020–2032. Denna tillväxt kommer att drivas av betydande energibesparingar 
(>30 %) för CPOer och investeringsbesparingar mätt i dollar per Gbps (1).  

"Det är ett stort nöje att arbeta med Ayar Labs när de fortsätter att visa upp tekniskt 
ledarskap med stöd av Sivers Photonics i denna live demo av Silicon Photonics. Våra DFB-
laserarray bidrar till att Ayar Labs kan vara först i branschen med denna lösning och i 
samarbete med GlobalFoundries silicon photonics plattform kan kraften i nästa  
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generations datorer släppas lös”, säger Anders Storm, koncernchef, Sivers 
Semiconductors.  

"Eftersom datatrafiken växer snabbt är vi glada över att kunna göra det möjligt för Ayar 
Labs att leverera de optiska chip som behövs för dessa dataintensiva applikationer", säger 
William McLaughlin, vd för Sivers Photonics. "Vi är glada över att kunna demonstrera vår 
gemensamma teknik live, vid ett av branschens främsta evenemang." 

"Vi är glada över att fortsätta vårt partnerskap med Sivers Photonics. Deras InP 100-
laserarray är en viktig del av tekniken som hjälper till att driva användningen av Inpack 
Optical I/O”, säger Matt Sysak, Vice President för Laser Engineering på Ayar Labs. 

Livedemonstrationer: 

• Ayar Labs optiska SuperNova™-källa i Sivers Photonics OFC-monter #5400 
• Ayar Labs optiska I/O-lösning med 4 Tbps i OFC-monter #6008 

 
(1) Co-Packed Optics for Data Centers 2022 Report, Yole Development, 2022 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Anders Storm, VD  
Tel: +46 (0)70 262 6390  
Epost: anders.storm@sivers-semiconductors.com  

 
 
Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som levererar integrerade 
kretsar (IC:er) och moduler genom sina två affärsområden Wireless och Photonics. Wireless utvecklar 
millimetervågsprodukter för avancerade 5G-system för data- och telekommunikationsnät och 
satellitkommunikation. Portföljen inkluderar RF-transceivers, strålformande front end -IC:er, integrerade 
millimetervågsantenner, repeaters och mjukvarualgoritmer för optimal RF-millimetervågsprestanda. Photonics 
utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter för optiska fibernätverk, sensorer och optisk 
fiberkommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, 
Sverige. För mer information: http://www.sivers-semiconductors.com 

Om Ayar Labs: https://www.ayarlabs.com  

Om CW-WDM MSA: https://cw-wdm.org  
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