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FTB -5230S/-OCA 

OSA I ANALIZATOR KANAŁÓW OPTYCZNYCH 

Elastyczny analizator widma optycznego do testowania DWDM, CWDM i sieci hybrydowych oraz analizator 

kanałów optycznych dla szerokiego zakresu zastosowań WDM. 

 

KLUCZOWE CECHY I KORZYŚCI  

Analizator widma optycznego (FTB-5230S) 

Wszechstronne zastosowania w terenie 

Niskie koszty eksploatacji 

Intuicyjny interfejs XP 

Przenośność 

Duży, 10-cio calowy wyświetlacz na platformie FTB-2 Pro 

 

  

Analizator kanałów optycznych (FTB-5230S-OCA)  

Zoptymalizowany pod kątem pomiarów mocy i długości fali 

Łatwy w obsłudze dzięki wbudowanej prostej konfiguracji 

Idealny dla operatorów kablowych 

Perfekcyjny do pomiarów mocy CFP 

Możliwośd rozbudowy do pełnej funkcjonalności OSA za 

pomocą programowalnego klucza 

   
KOMPATYBILNOŚĆ Z PLATFORMAMI 

 

 

Platforma    Platforma  Kompaktowa platforma 

FTB-500    FTB-2 Pro  FTB-200 



| FTB-5230S/-OCA 

 

NOWY FTB-5230S OSA: ELASTYCZNY I ŁATWY W UŻYCIU 

FTB-5230S to idealne rozwiązanie dla różnorodnych zastosowań w terenie, uruchamiania i rozwiązywania 

problemów w sieciach CWDM i DWDM. Efektywny cenowo, a zawiera wszystkie typowe funkcjonalności OSA: 

 Pomiar mocy i długości fali 

 Tryb WDM i analizy Dryftu 

 Testowanie OSNR zgodnie z IEC 61280-2-9 (metoda interpolacji) 

 Analiza Offline 

FTB-5230S został wyposażony w prosty i intuicyjny interfejs Windows XP. Ponadto oferuje opcję analizy sygnałów 

wysokiej mocy, do 23 dBm na kanał, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla operatorów wielousługowych i CATV. 

FTB-5230S-OCA: ATRAKCYJNA ALTERNATYWA OSA 

FTB-5230S-OCA (analizator kanałów optycznych)a jest genialnym 
kompromisem pomiędzy OSA a analizatorem kanałów optycznych. 

Posiada najlepsze cechy obu tych rozwiązań. Narzędzie oferuje 

najważniejsze funkcjonalności analizatora widma (pomiary mocy  
i długości fal), jak również pomiary wysokiej mocy, do 23 dBm na kanał 

jako zaawansowany analizator kanałów optycznych. FTB-5230S-OCA 
jest zoptymalizowany dla wielu długości fal (DWDM, CWDM, DWDM 

przez CWDM i pomiarów mocy CFP). 

ANALIZATOR KANAŁÓW OPTYCZNYCH: PRZYDATNY DLA 

OPERATORÓW CATV 

Operatorzy kablowi nie tylko korzystają z sieci CWDM i DWDM, lecz 

także wdrażają sieci hybrydowe, w których fale DWDM nakładają się na 

fale CWDM. Do tej pory operatorzy CATV musieli polegać albo na OSA 

do analizy widma testując sieci hybrydowe, co jest droższą opcją, albo 

na niewygodnym i uciążliwym   połączeniu analizatora kanałów 

CWDM/DWDM. Nowy analizator kanałów optycznych firmy EXFO, daje 

operatorom oba te rozwiązania w jednym urządzeniu. 

POMIARY MOCY CFP ZA POMOCĄ OCA 

Wdrażanie 100 GigE bardzo szybko staje się codziennością, powodując 

przejście z  usług 10G i niższych (SFP/SFP+/XFP) do usług 40/100G  

z wykorzystaniem CFP (C form-factor pluggables). To z kolei prowadzi 

do komunikacji z wykorzystaniem kilku długości fal od strony klienta 

zamiast transmisji z jedną długością fali. Od kiedy CFP osiągnęły 

większy zasięg (do 10 km dla LR4) osiągnięcie odpowiedniego budżetu 

mocy stało się jeszcze większym wyzwaniem niż wcześniej. Ponadto, 

technologia laserów CFP staje się przestarzała i potrzebuje 

unowocześnienia. Wszystkie te trendy wymagają pomiarów mocy CFP  

w sieci, gdzie sygnały od strony klienckiej są konwertowane do 

 OCA jest idealnym rozwiązaniem w takich sygnałów na linii .

przypadkach, ponieważ cechuje się wbudowanymi konfiguracjami 

40GBase-LR4 i 100GBase-LR4/LR10 CFP, zapewniają szybkie i rzetelne 

pomiary mocy za dotknięciem jednego przycisku. 

 

 
Uwaga 

a. Analizy Offline na PC i pomiary OSNR bazującej na metodzie IEC nie są zawarte w FTB-5230S-OCA. 

Do tych funkcjonalności wymagana jest aktualizacja do FTB-5230S 

 

Analizator widma optycznego  

FTB-5230S-OCA wyświetla moc  

i długość fali oraz całkowitą moc 

Analizator widma optycznego  

FTB-5230S-OCA posiada wbudowane 

konfiguracje ułatwiające pracę 
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DUŻY WYŚWIETLACZ FTB-2 PRO 

Moduł OSA FTB5240S może być zamontowany w platformach FTB-500, FTB-2 Pro lub FTB-200 v2. Platforma 

FTB-2 Pro jest najbardziej kompaktowym rozwiązaniem w przypadkach wdrażania sieci o wysokich 

przepustowościach i wielopoziomowej analizy. Dostarcza wszystkich narzędzi potrzebnym do zmaksymalizowania 

wydajności podczas pracy w terenie, jakie są dostępne obecnie na rynku. Platforma ta, wzbogacona w 10-cio 

calowy, szeroki wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, w sposób przejrzysty przedstawia wszystkie szczegóły 

skomplikowanych wielokanałowych przebiegów DWDM wykonanych przez OSA. FTB-2 Pro działa na najnowszym 

systemie operacyjnym Microsoft Windows 8.1 Pro i jest kompatybilna z EXFO Connect – zautomatyzowaną, 

centralizowaną aplikacją do zarządzania danymi działającej na zasadzie chmury. 
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SPECYFIKACJE A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMIARY MOCY 

POMIARY OPTYCZNE 

Notatki 

a. Wszystkie specyfikacje uwzględniają temperaturę 23°C ±2°C złącze FC/UPC jeśli nie jest to inaczej określone, po ogrzaniu. 
b. Od 1520 do 1600 nm. 

c. Tylko dla FTB-5230S. Po kalibracji użytkownika w tej samej sesji testowej w ciągu 10 nm od każdego punktu kalibracji. 

d. Typowo. 

e. Samodostrojenie zintegrowane i niezależne falowo. 

f. Szerokośd połówkowa widma (szerokośd w połowie wysokości impulsu). 

g. Przez jedną minutę w trybie ciągłej akwizycji. 

h. Przy 1550 nm, na wejściu -10 dBm. 

i. Odstęp 40 nm. 

pracy   0°C do 40°C (32 °F do 104 °F) 

przechowywania  -20°C do 50°C (-4 °F do 120 °F) 

Moduł OSA CWDM  DWDM  DWDM  ROADM + sieć  
    (odstępy 100 GHz) (odstępy 50 GHz) 40 Gbit/s  
FTB-5240S  X  X  X   

FTB-5240S-P X  X  X  X 

FTB-5240BP X  X  X  X 

SPECYFIKACJA OGÓLNA 

Zakres długości fal (nm)   1250 do 1650 

Dokładność długości fali (nm)   ±0.05 

     ±0.02 c,d 

Referencja    Wewnętrzna e 

Rozdzielczość pasma (FWHM)f (nm)  ≤0.10b,d 

Powtarzalność długości fali 2σ (nm)  ±0.005 g 

Tryby analizy    WDM i dryft (FTB-5230S) / Tryb OCA (FTB-5230S-OCA) 

Dynamiczny zakres (dBm) (na kanał)  -65d do 23 dB 

Maksymalna bezpieczna moc  (dBm)  29 

Całkowita dokładność mocy (dB)  ±0.6 (0.4 typowo) 

Powtarzalność mocy 2σ (dB) d,g  ±0.1 

 

Współczynnik tłumienia optycznego przy 1550 nm (dB) 
  Przy 0.2 nm (25 GHz)   31 (typowo 35) 

  Przy 0.4 nm (50 GHz)   40 (typowo 45) 

Odległość między kanałami    33 do 200 GHz CWDM 

PDL przy 1550 nm (dB)    ±0.1 d 

ORL (dB)      >37 
Czas pomiaru (s) d, i     1 (z platformą FTB-500) 

(wliczając skanowanie, analizę i wyświetlenie)   

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU 

POMIARY SPEKTRALNE 

Temperatura 

      Operacyjna  0°C do 40°C (32°F do 104°F) 
      Przechowywania b -20°C do 50°C (-4°F do 120°F) 
Złącza   EI (Uniwersalny interfejs EXFO UPC) 

   EA (Uniwersalny interfejs EXFO APC) 

Rozmiar (W x D x S)  96 mm x 51 mm x 260 mm (3 3/4 cala x 2 cala x 10 1/4 cala) 

Waga C   1.5 kg (3.3 lb) 

  

SPECYFIKACJA OGÓLNA AKTUALIZACJE 

BEZPIECZEŃSTWO LASERA 

WDM: umożliwia aktualizację FTB-5230S-

OCA do FTB-5230S (opcja programowa) 

21 CFR 1040.1 I IEC 60825-1 

PRODUKT LASEROWY KLASY 1 

Model 

FTB-5230S = Analizator widma optycznego 

FTB-5230S-OCA = Analizator kanałów optycznych 

Adaptery do złącz 
EI-EUI-28 = UPC/DIN 47256  EI-EUI-95 = UPCE-2000 

EI-EUI-76 = UPC/HMS-10/AG  EA-EUI-28 = APC/DIN 47256 
EI-EUI-89 = UPC/FC narrow key  EA-EUI-89 = APC/FC narrow key 

EI-EUI-90 = UPC/ST   EA-EUI-91 = APC/SC 

EI-EUI-91 = UPC/SC   EA-EUI-95 = APC/E-2000 

 

Przykład: FTB-5230S-OCA-EI-EUI-89 


