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Inteligentny, łatwy w obsłudze analizator widma optycznego (OSA) o wysokiej dokładności do
analizy sieci CWDM i DWDM.

Kluczowe cechy
Idealny do laboratoriów i na produkcji

Zgodność z normą ITU-T G.697

Elastyczność w analizie WDM, EDFA, dryftu,
transmitancji widmowej oraz laserów Fabry-Perot i DFB

Obsługa jednym przyciskiem do łatwego
ustawienia automatycznego pomiaru

Szeroki zakres pomiarów (SMSR, FWHM,
szerokość linii widmowej)

Szybka i efektywna kosztowo w eksploatacji opcja
analizy PMD w czasie rzeczywistym

Pierwsza dostępna na rynku opcja wykorzystująca
metodę do pomiarów Pol-Mux OSNR 40G / 100G / 200G,
Zgodna ze standardem IEC 61282-12
Inteligentny pomiar in-band OSNR dla wdrożeń 40 Gbit/s
i ROADM

Kompatybilna platforma

Platforma
LTB-8

Pełna charakterystyka widmowa urządzeń
w systemach DWDM i CWDM

SPECYFIKACJA

Analizator widma
optycznego FTBx - 5245

Analizator widma optycznego FTBx-5245

Potężne funkcjonalności dla testów w laboratorium i na produkcji
Analizator widma optycznego FTBx-5245 jest łatwym w osbłudze modułem posiadającym szeroką gamę trybów pomiarowych,
dopasowanych do potrzeb pracowników R&D, a także produkcji

Przycisk ulubione
Przycisk Ulubione umożliwia dostęp do zdefiniowanej przez ciebie listy konfiguracji - bezpośrednio
z pulpitu.

Odniesienie
Wdrażaj i uruchamiaj twoją sieć już od
pierwszego dnia. Później w ramach
konserwacji, aktualizuj, rozwiązuj
zaistniałe problemy, porównuj ostatnie
pomiary z tymi pierwotnymi. Szybko
i bezpośrednio zobacz wszystkie celowe
oraz inne wykonane zmiany.

Zarządzanie za pomocą SCPI
Możesz zdalnie kontrolować swój OSA, za pomocą w pełni
wyposażonego zestawu do zarządzania SCPI.

Drukuj do PDF
Stwórz raport w formacie PDF bezpośrednio na
twoim urządzeniu, robiąc to znacznie szybciej
i łatwiej, a następnie przesyłaj raporty w przyjaznym dla poczty elektronicznej formacie.
Pomiry dryftu
Możesz kontrolować moc, długośc
fali i współczynnik OSNR, przez cały
czas. Możesz także zwizualizować
obecne lub poprzednie stany
wszsytkich kanałów w jednym oknie
zwanym tablicą dryftu, która umożliwia
podgląd dowolnej akwizycji WDM,
wyświetlajać zmiany stanu (np. kiedy
przekroczony jest próg). Możesz
również stworzyd przebieg

Zaawansowane analizy
wzmacniacza EDFA
Ponieważ wzmacniacze są kluczowymi
elementami wszystkich sieci, niezbędne
jest zagwarantowanie ich optymalizacji
oraz zapewniniu, aby zysk był
odpowiednio rozdzielany i że nie ma
wahań mocy na wyjściu. Można teraz
dalej optymalizować EDFA mierząc
kluczowe parametry takie jak wzmocnienie kanałowe, poziom szumu, wahania i spadki wzmocnienia. Co więcej,
można zapisywać i drukować te cenne
informacje.

Dokładna transmitancja
widmowa
Wraz z rozszerzeniem zakresu widma
wykorzystywanego w implementacjach
40G i 100G, znajomośd szerokości
pasma dla poszczególnych filtrów
oraz pozostałej szerokości pasma
gwarantuje transmisję na odpowiednim poziomie. Całkiem nowa funkcja
programowa - Transmitancja Widmowa - porównuje filtrowaną długośd
fali z jej nominalną wartością,
pokazując parametry takie jak straty
wtrąceniowe, izolacja kanału i szerokośd pasma dla różnych poziomów
mocy.

LTB-8, to 8-mio slotowa
platforma typu rackmount.

ŚRODOWISKO WINDOWS | WBUDOWANE APLIKACJE | DODATKOWE APLIKACJE |
WYMIANA MODUŁÓW W TRYBIE HOT-SWAP | ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA | USB | WIFI |
BLUETOOTH
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POMIARY OSNR DO POL-MUX 40G/100G/200G
Technika pomiarowa OSNR przez długi czas były uznawana za główny wskaźnik wydajności w sieciach ze zwielokrotnieniem
w dziedzinie długości fali (WDM), ponieważ zapewniała wielokanałową ocenę jakości sygnału w krótkim czasie.
W dodatku, OSNR może przewidzieć bitowy współczynnik błędu w ciągu kilki minut, podczas gdy typowe testy BER muszą
być przeprowadzane przez wiele godzin a nawet dni.
Procedura testowa zgodna z IEC 61280-2-9 definiuje pomiar OSNR jako wskaźnik mocy
pomiędzy górną wartością mocy a szumem w połowie odległości między wartościami
granicznymi. Jednakże w systemach ROADM lub 40Gbit/s metoda ta może prowadzić
do niepoprawnych wyników, ponieważ poziom szumu między wartościami granicznymi
nie jest już bezpośrednio skorelowany z poziomem szumu na długości fali w kanale.
Opracowana przez firmę EXFO metoda pomiaru OSNR widma optycznego z użyciem
wbudowanego polaryzatora pozwala rozwiązać ten problem.
W przypadku sygnałów Pol-Mux 40G/100G/200G, żadna z metod, zarówno IEC jak i użycie wbudowanego polaryzatora
nie działa. Spowodowało to konieczność opracowania nowej metody pomiarowej: Pol-Mux OSNR.

Pierwszy analizator z opcją POL-MUX OSA dostępny już na rynku.
Pol-Mux OSA firmy EXFO jest pierwszym analizatorem do pomiarów Pol-Mux OSNR, który nie ogranicza się do żadnego
konkretnego dostawcy systemu.
Nowy asystent jest idealny do pomiarów Pol-Mux OSNR. Bazuje na metodzie wyłączania kanałów, która zapewnia wysoką
dokładność przy pomiarach (ASE).
Asystent może być użyty po stronie odbiornika, do pobrania serii przebiegów, gdzie na każdym z przebiegów wyłączony jest
jeden z kanałów. Następnie Pol-Mux OSA wykonuje obliczenia poprzez przyjazny dla użytkownika kreator.
Asystent znacznie przyspiesza pomiary OSNR opierające się na metodzie wyłączania kanałów i znacząco zmniejsza potencjalne
błędy spowodowane przez człowieka. W dodatku, dostępne są w asystencie dwie metody obliczeniowe: IEC- 61282-12
oraz druga YD/T 2147-2010 zgodna z (CCSA).

Technologia WDM-AWARE
>Inteligentna konfiguracja i analiza na każdym kanale opierająca się na
szybkości transmisji, schemacie modulacji, jak również konfiguracji sieci ze
względu na długość fali (ROADM, filtry, itp.).
>Pewność za pierwszym razem: żadnych wątpliwości, co eliminuje konieczność
sprawdzania miejsca potencjalnej usterki.
>Skrócony czas nauki obsługi urządzenia; jednostka może być zabrana
bezpośrednio w teren, dzięki czemu można spotkad się z rzeczywistymi
problemami związanymi z sieciami DWDM.
>Najbardziej dokładna i dostosowana metoda in-band dostępna na rynku.

ANALIZA KAŻDEJ SIECI WDM
Analizator widma optycznego FTBx-5245 obejmuje swoim działaniem aplikacje DWDM i wszystkie odstępy kanałowe,
od 25 GHz DWDM do CWDM. To właśnie nazywamy „wydajność bez kompromisów”, bez względu na specyfikacje sieci
i wymagania testowe.
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Wydajne platformy
Moduł FTBx-5245 mieści się w platformie LTB-8. Dzięki 8-miu slotom platforma
jest w stanie obłużyć do 8 różnych modułów (np. FTBx-5240, mienik mocy
optycznej, zmienny tłumik optyczny, switch oraz wielousługowy moduł transportowy
FTBx-88200NGE. Platforma LTB-8 oferuje możliwość wymiany modułów podczas
pracy urądzenia, a także udostępnianie wielu urzytkownikom za pomocą zdalnego
dostępu sieciowego oraz kilku innych sposobów (USB3, LAN, Sync i portu AMT).

Czasowe licencje oprogramowania FTB OnDemand
Aplikacja FTB OnDemand jest częścią oprogramowania EXFO TFv. FTB OnDemand pozwala
użtkownikowi na aktywowanie wybranej opcji, na określony czas w dowolnym module. Taka
duża elastyczność jest idealna w sytuacjach, kiedy określona opcja jest niezbędna na potrzeby
jednego projektu lub użytkownik chciałby przetestować opcję przed jej kupnem. Za
pośrednictwem FTB OnDemand użytkownik ma dostęp do funkcji: In-band OSNR, WDM
Investigator, asystenta uruchamiania oraz zaawansowanych opcji.

Narzędzia oprogramowań testów

Seria platform korzystająca z narzędzii oprogramowań testów zwiększa wartość platformy LTB-8, co ma zazadanie zapewnić
dodatkowe możliwości testowe, bez potrzeby kolejnych modułów lub jednostek. torowania i możliwości przeprowadzania
testów kontroli.

Aplikacje programowe
ConnectorMax2 zapewnia błyskawiczne wyniki w pierwszym etapie testów złącze-włókno, jest pierwszą
na rynku opartą na platformie, zautomatyzowaną aplikacją inspekcji złącza; dostarcza szybką ocenę
pass/fail zakończeń złącza i jest specjalnie zaprojektowana, tak aby zaoszczędzić czas i pieniądze.
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SPECYFIKACJA a, b
POMIARY WIDMA
Zakres długości fal (nm)

od1250 do 1650

Niepewność długości fali (nm) c

±0.05
±0.01 d

Odnośnik

wewnętrzny e

Rozdzielczość pasma (RBW) (nm) f

0.065 g

Liniowość długości fali (nm)

±0.01 c

Powtarzalność długości fali 2 (nm)

±0.003 h

Tryby analiz

WDM, EDFA, dryft, transmitancja widmowa, DFB, FP

POMIARY MOCY
Zakres dynamiki (dBm) (na każdy kanał) c –75 i to 18
Max. całkowita bezpieczna moc (dBm)
Całowita niepewność mocy (dB)j
Powtarzalność długości fali 2 (dB) h

23
±0.5
±0.05

POMIARY OPTYKI
Optyczny wsk. odrzucenia przy 1550 nm (dB)
dla 0.2 nm (25 GHz) dla
0.4 nm (50 GHz)

40
50

Odstęp kanałowe

od 25 do 200 GHz CWDM

PDL dla 1550 nm (dB)

±0.08

ORL (dB)

40

<1.2
Czas pomiaru (s) k
(zawiera: skanowanie, analizę i wyświetlenie)

POMIARY IN-BAND OSNR
tylko FTBx-5245-P

Niepewność pomiaru OSNR (dB)

>35 l
m
±0.5

Powtarzalność (dB)

±0.2 n

Sygnały danych

do 100 Gbit/so

Zakres dynamiki OSNR (dB)

Uwagi:
a. Wszystkie parametry zostały określone w temperaturze 23 °C ± 2 °C z użyciem
złącza FC/UPC, cgyba że specyfikacja mówi inaczej.
b. Typowo.
c. Od 1520 do 1610 nm.
d. Po kalibracji użytkownika w tej samej sesji testowej w odległości 10 nm od
każdego punktu kalibracji.
e. Samodostrojenie zintegrowane i niezależne falowo.
f. Szerokośd połówkowa widma (szerokośd w połowie wysokości impulsu).
g. Od 1280 do 1610 nm.
h. Ponad jedną minutę w trybie ciągłej akwizycji.
i. Z uśrednianiem.
j. Przy użyciu fali 1550 nm, na wejściu–10 dBm.

k. Rozpiętośd 45 nm, pełna rozdzielczośd ,analiza 20 szczytów
l. Dla poziomu szumów optycznych > -60 dBm.
m. Z PMD 15 ps i bez przesłuchów, niepewnośd specyfikacji jest prawidłowa dla OSNR 25 dBm.

Z PMD 15 ps i z przesłuchami, niepewnośd specyfikacji jest prawidłowa dla OSNR 20 dBm.
n. Powtarzalność specyfikacji jest prawidłowa dla OSNR 25 dBm.
o. Z wyjątkiem Pol-Mux i szybko polaryzowanych sygnałów kodowych.
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POMIARY POL-MUX OSNR a
Asystent uruchamiania b
Formaty modulacji

Dowolne, włączając wszystkie zgodne z Pol-Mux takie jak: DP-QPSK, DP-BPSK,
DP-8-QAM, DP-16-QAM, DP-64-QAM

Sygnały danych

Do 400 Gbit/s

Czas pomiarów a, c

od 1 minuty do 40s (100 skanów), dla przebiegów z wszsytkimi kanałami aktywnymi.
<5 sekund dla przebiegów z jednym kanałem wyłączonym.

a
SPECYFIKACJA
OGÓLNA OGÓLNA
a
SPECYFIKACJA

Tepmeratura

pracy
0 °C do 40 °C (32 °F to 104 °F)
przechowywania —20 °C do 50 °C (—4 °F to 120 °F)

Względna wilgotność

0 % do 95 % bez kondensacji

Złącza

EI (EXFO UPC Universal Interface)
EA (EXFO APC Universal Interface)

Wymiay (Wys. x Szer. x Gł.)

51 mm x 159 mm x 185 mm (2 1/16 in x 6 5/16 in x 7 5/16 in)

Waga

1.2 kg (2.6 lb)

PRZEWODNIK WYBORU
Moduł OSA

CWDM

FTBx-5245

X

X

X

FTBx-5245-P

X

X

X

BEZPIECZEŃSTWO LASERA
Klasa 1 lasera.
Uwagi:
a. Typowo.
b. Uzyskiwanie i analiza danych dostępne na platformie LTB-8
c. Od 1525 nm do 1570 nm.

DWDM (odstęp 100 GHz

DWDM (odstęp 50 GHz)

ROADM + sieć 40 Gbit/s

X
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INFORMACJE O ZAMÓWIENIU
FTBx-5245-XX-XX-XX
Model
FTBx-5245 = Analizator widma optycznego
FTBx-5245-P = Analizator widma optycznego z kontrolerem polaryzacji

Przykład: FTBx-5245-P-EI-EUI-89-INB
* EXFO Universal Interface is protected by US patent 6,612,750.

Adaptery do złącz *
EI-EUI-28 = UPC/DIN 47256
EI-EUI-89 = UPC/FC kluczowane
EI-EUI-90 = UPC/ST
EI-EUI-91 = UPC/SC
EI-EUI-95 = UPC/E-2000
EI-EUI-98 = UPC/LC
EA-EUI-28 = APC/DIN 47256
EA-EUI-89 = APC/FC kluczowane
EA-EUI-91 = APC/SC
EA-EUI-95 = APC/ E-2000
EA-EUI-98 = APC/LC

Opcje oprogramowania
00 = bez opcji oprogramowania
Adv = Zaawansowany tryb pomiarowy
InB = opcja wewnątrzpasmowego OSNRa
Inv = opcja Detektyw WDM a, b
Com = opcja asystenta uruchamianiaa

Uwagi:
a. Dostępne tylko przy FTBx-5245-P.
b. Dostępne tylko przy wybraniu InB.
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