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CECHY KLUCZOWE:
Wysokiej wydajności referencja miernika mocy 
z niepewnością sięgającą ±0.9 %

Pomiary zatwierdzające kalibrację oparte na stan-
dardzie ISO-17025 

Kalibracja i weryfikacja mierników mocy optycznej, 
tłumików optycznych, źródeł światła i OTDRów

Elastyczny, modułowy i rozszerzalny

Zestaw do kalibracji urządzeń optycznych pozwala ręcznie skalibrować i zweryfikować 
mierniki mocy optycznej, źródła światła, tłumiki optyczne i OTDRy.

TKS-CAL
ZESTAW DO KALIBRACJI URZĄDZEŃ OPTYCZNYCH



TKS-CAL ZESTAW DO KALIBRACJI URZĄDZEŃ OPTYCZNYCH

WERYFIKACJA I KALIBRACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH DLA ŚWIATŁOWODÓW
Zestaw do kalibracji urządzeń optycznych TKS-CAL firmy EXFO do weryfikacji wewnętrznych urządzeń pozwala użytkownikowi 
kontrolować wszystkie procesy kalibracji. Zestaw TKS-CAL jest używany do manualnej kalibracji mierników mocy optycznej oraz 
weryfikacji źródeł światła, tłumików optycznych i OTDRów, bez potrzeby wysyłania ich gdziekolwiek, co pozwala zaoszczędzić czas 
i pieniądze. Urządzenie jest zaprojektowane, by odpowiadać zmieniającym się potrzebom.

> Kalibracja mocy bezwzględnej mieników mocy optycznej
> Poziom mocy wyjściowej, stabilność i wycentrowanie długości fali w źródłach światła
> Straty wtrąceniowe i liniowość jednomodowych tłumików optycznych
> Odległość, dynamika, liniowość oraz strefę martwą OTDRów jednomodowych

Wszystkie standardy referencji użyte w zestawie TKS-CAL są wzorcowane na krajowych standardach laboratoryjnych takich jak
NIST czy METAS.

PROSTOTA UŻYTKOWANIA
Każdy zestaw TKS-CAL zawiera szczegółowe objaśnienia oraz instrukcję jak krok po kroku przeprowadzić kalibrację i weryfikację  
przyrządów do pomiarów światłowodowych zgodnie ze standardem ISO-17025. Oparty na Excel’u i w pełni konfigurowalny szablon
certyfikatu kalibracji jest również załączony do każdego zestawu. Ponadto, podręcznik użytkownika jest dołączony do zestawu 
podstawowego.  Wyjaśnia on, jak potwierdzić zgodność w oparciu o specyfikację oraz zawiera wymagania odnośnie właściwego 
sporządzania ceftyfikatu kalibracji oraz sprawozdania z pomiarów.

Rys 1. Procedura i certyfikat kalibracji



TKS-CAL ZESTAW DO KALIBRACJI URZĄDZEŃ OPTYCZNYCH

KALIBRACJA MIERNIKA MOCY OPTYCZNEJ
› Jednomodowy, 1310 nm i 1550 nm

› Kalibracja mocy bezwzględnej

Sprawdzanie kalibracji i specyfikacji urządzeń jest ważne, żeby 
zapewnić zgodność z wymaganiami stawianymi przez programy  
dotyczące ich jakości jak na przykład ISO-9000. Mierniki mocy 
optycznej i inne urządzenia optyczne wymagają okresowych 
weryfikacji. Gwarantuje to, że ustawienia ich optyki pozostaną 
niezmienne przez cały czas użytkowania. Stałe kalibracji 
optycznej odnoszą się do charakterystyki widmowej 
fotodetektora(Amper przez Wat w odniesieniu do długości fali).

Kalibracja mocy bezwzględnej

Odczyty mocy na urządzeniu podczas testów (UPT), w tym przypadku miernika mocy, są porównywane z odczytami miernika 
mocy dużej dokładności (IQS-1500) wzorcowanym na kalibracji długości fali emitowanej przez źródło światła. Zalecany jest laser
IQS-2400 DFB z doskonale stabilną mocą w krótkich okresach czasu, ponieważ jego zcentrowana długość fali może być zlokali-
zowana z dużą dokładnością. Błąd szerokość spektrum jest mniejszy niż szerokość spektrum lasera Fabry’ego-Perota.

Źródło
światła

      patch-cord Miernik
mocy
UPT

Referencyjny
miernik
mocy

Rys 2. Typowy układ do kalibracji mocy bezwzględnej

WERYFIKACJA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
Źródła światła oparte na półprzewodnikach mogą być kalibrowane, by zapewnić zgodność z ich specyfikacją. Zestaw TKS-CAL
zawiera procedury do testów wszystkich parametrów źródła: 

> Poziom mocy wyjściowej

> Stabilność mocy

> Centralność długości fali

Moc wyjściowa i stabilność 
Moc wyjściowa źródła odhyla się w funcji czasu. Poziom mocy źródła i jego stabilność muszą być dane zarówno dla krótkiego okresu
czasu (np.: 15 minut) jak i dla długiego(np.: jedna, osiem lub 24 godziny), zależnie od zastosowania. By zarejestrować stabilność 
mocy, źródło podłącza się do miernika mocy, i jego moc wyjściowa jest monitorowana przez miernik w funkcji czasu.
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Centrowanie długości fali

Zestaw TKS-CAL kit zawiera również opis procedur dotyczących pomiarów centralności długości fali emitowanej przez źródło 
światła zgodnych z IEC 61280-1-3.   Pomiary mogą być przeprowadzane za pomoca analizy charakterystyki widmowej lub za po-
mocą miernika długości fali optycznej, który musi być skalibrowany zależnie od typu źródła światła.

Rys 3. Typowy układ do pomiaru stabilności 
źródła światła w dziedzinie czasu

Rys 5. Typowy układ do weryfikacji tłumika optycznego

Źródło światła
podczas testów

Miernik mocy

Źródło
światła

patch-cord Analizator
charakterystyki

widmowej

Rys 4. Typowy układ do weryfiikacji długości fali

WERYFIKACJA TŁUMIKA OPTYCZNEGO
Są dwa kluczowe parametry mające wpływ na działanie tłumika optycznego o           
zmiennym(nastawialnym) tłumieniu:

> Straty wrąceniowe przy ustawieniu minimalnego tłumienia

> Liniowość
Jest możliwe sprawdzenie obu parametrów jednocześnie używając instrukcji 
krok po kroku opisujęcej postępowanie, która jest załączona do zestawu.

Testowanie strat wrąceniowych wnoszonych przez tłumik polega na pomiarze mocy optycznej na końcu układu z i bez tłumika. 
Jedynym warunkiem jest ustawienie minimalnej wartości tłumienia. Różnica między tymi dwoma pomiarami określa straty wrąceniowe.

TJMM

Miernik mocy

UPT

Miernik mocy
Polarization
scrambler

1550 nm
Źródło światła

1 x 2 sprzęgacz
50%

50%

Liniowość tłumika optycznego  jest testowana z uwzględnieniem rządanych tłumień przy użyciu tego samego urządzenia. Rozbieżność 
pomiędzy dobranym zestawem tłumień UPT(urządzenia podczas testów), a odczytem z miernika mocy jest równa błędowi liniowości
urządzenia.
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Uwaga: używając powyższego, zwróć uwagę na złącza, jakie można zamówić dla danego zestawu

REFLEKTOMETR OPTYCZNY UŻYWAJĄCY DZIEDZINY CZASU
Kluczowe parametry wpływające na działanie reflektometru to: 

> dokładna odległość

> dynamika

> liniowość

> strefa martwa                                                                                                                                                                                
Jeśli chodzi o działanie urządzeń firmy EXFO, firma postawiła na dokładność ich pomiarów. Z tego powodu procedura dotycząca 
sprawdzania OTDRów(z ang Optical time-domain reflectometer) również została dołączona do zestawu. Procedura jest 
zamodelowana na podstawie procedury kalibracji OTDRa IEC i jest wykonywana na skalibrowanym odcinku światłowodu o ściśle 
określonej długości. Tak uproszczona i stosunkowo tania procedura pozwala na wykonanie kalibracji odległości, dynamiki, lin-
iowości i strefy martwej urządzenia przez porównianie uzyskanych przez nie wyników z wartościami referencyjnymi światłowodu 
lub urządzeń dołączonych do zestwu wraz z OTDRem.

OPM1U OPM2x VOAx OLS1x OTDR
Platformy IQS-610P-HS IQS-610P-HS N/A N/A N/A

Moduły i urządzenia IQS-1502-Q0-B-89 IQS-1502-Q1-B-xx-01 IQS-9601-03-B06-XX IQS-5240S-XX 2.3 km skalibrowanego światłowodu ref.

IQS-2403BLD-23-P4-M5-EA-EUI-89 IQS-2403BLD-23-P4-M5-EA-EUI-89 4.4 km włókna SMF-28 na bębnie 

IQS-2402BLD-CU-P4-M5-EA-EUI-89 IQS-2402BLD-CU-P4-M5-EA-EUI-89 17.6 km włókna SMF-28 na bębnie

IQS-1722X-FOA-322 IQS-1722X-FOA-322 Przyrząd do pomiaru strefy martwej

GP-121535 GP-121535

OTDR

przelotka

Referencyjny światłowód o określonej 
długości 2.3 km 
Np.: model z METAS
RF-G652-2300-FCUPC/-N

APC

Rys 6. Typowy układ do kalibracji odległości OTDRa.



EXFO is certified ISO 9001 and attests to the quality of these products. EXFO has made every effort to ensure that the information contained in this specification sheet is accurate. However, we accept no 
responsibility for any errors or omissions, and we reserve the right to modify design, characteristics and products at any time without obligation. Units of measurement in this document conform to SI standards and 
practices. In addition, all of EXFO’s manufactured products are compliant with the European Union’s WEEE directive. For more information, please visit www.EXFO.com/recycle. Contact EXFO for prices and 
availability or to obtain the phone number of your local EXFO distributor. 

For the most recent version of this spec sheet, please go to the EXFO website at www.EXFO.com/specs.

In case of discrepancy, the Web version takes precedence over any printed literature.   
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DOSTĘPNE OPCJE

Opcje źródła światła
00 = Bez źródła światła
OLS1U = zestaw do kalibracji jednomodowego źródła światła(bez laserów DFB) ze złączami UPC
OLS1A = zestaw do kalibracji jednomodowego źródła światła(bez laserów DFB) ze złączami APC

Opcje OTDRa
00 = Bez zestawu OTDRa
OTD1 = zestaw OTDRa

Zestaw miernika mocy
OPM1U = Podstawowy zestaw do kalibracji miernika mocy ze złączami UPC
OPM2U = zestaw do kalibracji miernika mocy dużej dokładności ze złączami UPC
OPM2A = zestaw do kalibracji miernika mocy dużej dokładności ze złączami APC

Opcje tłumika optycznego 
00 = Bez zestawu
VOAU = zestaw do kalibracji tłumika ze złączami UPC
VOAA = zestaw do kalibracji tłumika ze złączami APC

TKS-CAL-XX-XX-XX-XX

Przykład: TKS-CAL-OPM2U-VOAA-OTD1




