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Kluczowe cechy

Test w terenie:
Pomiary Pol-Mux OSNR dla 100G/200G/400G
(FTBx-5255)

Jedyny w branży analizator obejmujący wszystkie zastosowania: 
wysoką prędkość (100G+ OSNR), CWDM, testowanie pasm O i L

Przenośne rozwiązanie do charakteryzacji spektralnej sieci 
DWDM/CWDM

Najmniejszy w branży analizator na pojedynczej platformie 
(FTB-4 Pro)

Pomiar Pol-Mux OSNR zgodne znormą IEC 61282-12

Duży, 10-calowy ekran na platformach FTB-2 i FTB-4 Pro

Test w laboratorium:
Idealny do pracy w laboratorium i w terenie - kompatybilny
z platformami FTB-2, FTB-2 Pro, FTB-4 Pro i LTB-8

Elastyczność w analizie WDM, EDFA, transmitancji spektralnej, 
Fabry-Perot i laserów DFB

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

Obsługa jednym przyciskiem do łatwego ustawiania 
automatycznego pomiaru

FTBx-5245/5255 Analizator 
widma optycznego

Bardzo dokładny, łatwy w użyciu inteligentny analizator widma optycznego (OSA) 
do analizy sieci CWDM i DWDM.

Features of this product are protected by: US patents 6,612,750; US patents 8,373,852; US patent 6,636,306 and equivalent patents pending and granted in other countries; US patent 
8,358,930 and equivalent patents pending and granted in other countries; US patent 8,787,753; US patent 8,364,034 and equivalent patents pending and granted in other countries;   
US patent 9,438,336 and equivalent patents pending and/or granted in other countries; patent appl. US 2014/0086574 A1; and US design patent D737,429.

Kompatybilne platformy

2011

GLOBAL PORTABLE FIBER OPTIC 
TEST EQUIPMENT MARKET 
SHARE LEADERSHIP AWARD

GLOBAL FIBER OPTIC TEST EQUIPMENT
MARKET LEADERSHIP AWARD

2015

Rackmount Platform
LTB-8

Compact Platform
FTB-2/FTB-2 Pro

Platform
FTB-4 Pro
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Potężne funkcje dla laboratorium i produkcji
FTBx-5245/5255 jest łatwym w użyciu analizatorem widma optycznego oferującym szeroki zakres trybów pomiarów 
dopasowanych do potrzeb użytkowników pracujących w R&D i na produkcji.
.

Przycisk ulubione
Przycisk ULUBIONE daje możliwość bezpośredniego 
dostępu do zdefiniowanych przez ciebie listy konfiguracji.

Porównywanie przebiegów
Wdrażaj i uruchamiaj swoją sieć 
od pierwszego dnia. Następnie 
w ramach konserwacji aktualizuj, 
rozwiązuj zaistniałe problemy, porównuj 
ostatnie pomiary z 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 swoim urządzeniu, robiąc to znacznie 
szybciej i łatwiej, a następnie przesyłaj 
raporty w formacie przyjaznym dla poczty 
elektronicznej.

Pomiary dryftu
Przez cały czas możesz monitorować 
moc, długość fali oraz współczynnik 
OSNR. Możesz również wizualizować 
obecne i poprzednie statusy wszystkich 
kanałów w jednym oknie zwanym tablicą 
dryftu, która umożliwia ci podgląd 
każdej wartości, która wyświetla zmiany 
stanu (np. kiedy przekroczony jest próg. 
Możesz również stworzyć wykres dryftu 
z poprzednich akwizycji DWDM.
 

Zaawansowana analiza 
EDFA
Z racji tego, że wzmacniacze są istotnymi 
elementami wszystkich sieci, ważne jest,
aby upewnić się, że są zoptymalizowane.
Sprawdzić czy wzmocnienie jest odpow-
iednio rozdzielane, a moc wyjściowa 
jest stabilna. Można teraz dalej 
optymalizować EDFA, mierząc kluczowe 
parametry takiej jak wzmocnienie 
kanałowe, poziom szumu, wahania i 
spadki wzmocnienia. Co więcej, można 
zapisywać i drukować cenne informacje.
Dokładna transmitancja 
widmowa
Wraz z pojawieniem się szerszych 
zakresów widma przez wdrożenie syg-
nałów 100G+, ważna jest znajomość 
szerokości pasma poszczególnych fil-
trów. Funkcja oprogramowanie transmit-
ancji widmowej porównuje przefiltrowaną 
długość fali do nominalnej, pokazując 
tłumienność wtrąceniową, izolację 
kanału i szerokość pasma dla różnych 
poziomów mocy.

Analiza laserowa
Upewnij się, że transmitery 
mieszczą się w zakresie specy-
fikacji. DFB Laser Analysis pozwala 
na charakteryzację źródła lasera 
DFB dla środkowej długości fali, 
mocy szczytowej, szerokości pasma, 
SMSR i wielu innych. Automatycznie 
charakteryzuje lasery Fabry-Perot dla 
środkowej długości fali, szerokości 
RMS i FWHM.

 

 ŚRODOWISKO WINDOWS  |  WBUDOWANE APLIKACJE |    APLIKACJE ZEWNĘTRZNE

 SKALOWALNE |  MODUŁY WYMIENIALNE PODCZAS PRACY |  USB

LTB-8 
8-slotowa platforma typu Rackmount 
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ALL-IN-ONE OSA zawiera wszystkie programy testowe widma
Nowy FTBx-5255 jest jedynym na rynku analizatorem OSA posiadającym wszystkie aplikacje  w pojedynczym module:

› High-speed DWDM, z pomiarami OSNR od 10G do 400G, włącznie z pomiarami Pol-Mux OSNR

› Analiza widmowa CWDM

› Analiza widmowa wtykowych nadajników-odbiorników (CFP, XFP) w zakresie długości fali pasma O, obszar 1300nm, a także w 
zakresie pasma L

Pomiary OSNR od 10G do 400G
Technika pomiarowa OSNR przez długi czas była 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 kilku minut, podczas gdy typowe testy BER muszą być przeprowadzane przez wiele godzin, a nawet dni.
Procedura testowa zgodna z IEC 6128-2-9 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 Pol-Mux OSA na rynku dla sygnałów 100G/200G/400G
Asystent ds. rozruchu, który jest kluczową cechą Pol-Mux OSA, jest idealny do pomiarów Pol-Mux podczas uruchamiania. 
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.
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Nowy Pol-Mux OSNR

Wraz z pojawieniem się od EXFO metody Pol-Mux OSNR, skończyło się oczekiwanie na nieinwazyjną metodę pomiaru Pol-Mux OSNR 
działającą na sieciach. Metoda ta charakteryzuje się wysokim zakresem dynamicznym i zapewnia bardzo dokładne wartości OSNR dla 
sygnałów 40G/100G/200G/400G*. Opcja oprogramowania INSPM, dostępna na FTBx-5255, dostarcza wartości OSNR wyliczone z użyciem 
wzmocnionej emisji spontanicznej (ASE) poziomu szumu, stosując podejście niewrażliwe na efekty nieliniowe. Jest to metoda preferowana 
do redukcji spójnych przerw w sieci, wskazywania uszkodzonych wzmacniaczy oraz skrócenia czasu rozwiązywania problemów. 

Prawidłowa metoda OSNR dla dokładnych pomiarów OSNR
Zastosowanie nieodpowiedniej metody OSNR na danym sygnale może spowodować błędy OSNR w zakresie od kilku dB do ponad 10dB, co jest 
znaczącą niedokładnością. Wybór prawidłowej metody OSNR zależy tylko od dwóch czynników: prędkości transmisji danych oraz obecności 
lub nieobecności ROADM.

Potężne platformy i możliwości
Moduł testowy OSA FTBx-5245/5255 wspierany jest przez kompaktowe i przenośne platformy 
FTB-2, FTB-2 Pro i FTB-4 Pro lub przez platformę do szaf typu rack LTB-8. FTB-2 i FTB-4 Pro to 
najbardziej kompaktowe na rynku rozwiązania do szybkiego wdrażania i wielousługowe testowania, 
zapewniające wszystkie narzędzia potrzebne do maksymalnej efektywności w terenie. 10-calowe 
wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości wyraźnie pokazują szczegóły złożonych wielokanałowych 
wykresów DWDM.
Jeśli OSA wyposażony jest w asystenta uruchamiania lub w opcję Pol-Mux, analizator można połączyć z modułem FTB-88100NGE/
88200NGE Power Blaze (100G SONET, SDH, OTN i tester Ethernet) wspieranym przez platformę FTB-4 Pro i stworzyć najmniejsze 
w branży rozwiązanie OSA na pojedynczej platformie do uruchamiania obwodów 40G/400G.
Platforma LTB-8 oferuje możliwość „hot-swappingu” modułów, automatyzacji oraz kilka opcji łączności (USB3, LAN, Sync oraz port 
AMT).

Prędkość transmisji danych Obecność ROADM Metoda OSNR Moduł OSA

10G nie IEC 61280-2-9 FTBx-5245/5255

10G tak lub nie in-band FTBx-5245-P/5255

niekoherentne 40G tak lub nie in-band FTBx-5245-P/5255

koherentne 40G/100G/200G/
400G (przy uruchomieniu)

tak lub nie Pol-Mux (z asystentem)
FTBx-5245-P/5255

koherentne 40G/100G/200G/
400G (aktywna sieć)

tak lub nie in-service Pol-Mux FTBx-5255

* In-service Pol-Mux OSNR supported only on single-carrier 400G signals and 400G signals with ≥50 GHz spacings.
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Narzędzia oprogramowania testów
Seria platform korzystająca z programowych narzędzi testowych zwiększa możliwości platformy LTB-8, co może zapewnić dodatkowe 
funkcjonalności testowe, bez potrzeby kolejnych modułów lub jednostek.

Aplikacje programowe
ConnectorMac 2 zapewnia błyskawiczne wyniki w pierwszym etapie testów złącze-włókno, jest pierwszą na rynku opartą na 
platformie, zautomatyzowaną aplikacją inspekcji złącz; dostarcza szybką ocenę pass/fail zakończeń złącza i jest specjalnie 
zaprojektowana, tak aby zaoszczędzić czas i pieniądze.

Czasowe licencje oprogramowniaa FTB OnDemanD

Aplikacja FTB OnDemand jest częścią oprogramowania EXFO TFv. FTB OnDemand pozwala użytkownikowi 
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 uruchamia oraz zaawansowanych opcji.

Identyfikacja zakłóceń dla szybszego rozwiązywania problemów
Operatorzy chcą redukować OPEX, ale sieci WDM stają się coraz bardziej złożone, wdrażane są nowe technologie (mniejsze odstępy 
między kanałami, sygnały multipleksowane polaryzacją itp.), które zwiększają liczbę potencjalnych przyczyn awarii. Podczas gdy 
wcześniejsze rodzaje uszkodzeń były stosunkowo nieliczne i dobrze znane (nadmierna strata, wysoka dyspersja, nadmierny szum ASE), 
nowo wdrożone technologie powodują wcześniej niespotykane wady, takie jak przesłuch i efekty nieliniowe. Firmy telekomunikacyjne 
muszą znaleźć drogę do identyfikacji uszkodzeń i sprawdzenia ich wpływu na degradację sygnału.

Teraz jest to możliwe z WDM Investigator od EXFO, który  dostarcza 
szczegółowych informacji o sygnale i szumie dla każdego bezpośrednio 
wykrytego kanału. Ten skuteczna identyfikacja zakłóceń umożliwie szybsze 
określenie wadliwego komponentu, skracając w ten sposób czas 
rozwiązywania problemów oraz zmniejszając OPEX. WDM Investigator 
dostarcza informacji o charakterystyce łącza, takich jak obecność sygnałów 
multipleksowanych polaryzacją lub obecności szumu spowodowanego 
filtrami lub ROADM. Sprawdza również obecność kilku rodzajów zakłóceń 
(przesłuch, efekty nieliniowe, rozszerzanie impulsu przez PMD) i zapewnia 
ocenę ich wpływu na jakość transmisji (OK, ostrzeżenie, ryzyko).
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POMIARY IN-BAND OSNRd

FTBx-5245-P only FTBx-5255

Zakres dynamiki OSNR (dB) >35 o >35 o

Niepewność pomiaru OSNR (dB) ±0.5 p ±0.5 p

Powtarzalność (dB) ±0.2 q ±0.2 q

Sygnały danych do 100 Gbit/s r do 100 Gbit/s r

POMIARY OPTYKI
FTBx-5245 FTBx-5255 HPW option

ORR(optical rejection Ratio) (dB) 
m dla 0.2 nm (25 GHz) 
dla 0.4 nm (50 GHz)

35 (40 typowo) 
45 (50 typowo)

45 (50 typowo) 
50 (55 typowo)

Odstępy kanałowe 25 do 200 GHz, CWDM 12.5 do 200 GHz, CWDM

PDL (dB) m ±0.08 d ±0.06 d ±0.1d

ORL (dB) ≥40 ≥40

Czas pomiaru (s)
(zawiera: skanowanie, analizę i wyświetlenie) <1.0 d, n <1.0 d, n

POMIARY MOCY
FTBx-5245 FTBx-5255 HPW option

Zakres dynamiki (dBm)(na każdy kanał)b –80 k do 18 –80 k do 18 -75 k do 23

Maks. całkowita bezpieczna moc (dBm) 23 23 29

Całkowita niepewność mocy (dB) ±0.5 l ±0.5 l ±0.5 l

Powtarzalność mocy 2σ (dB) ±0.02 j ±0.02 j ±0.02 j

POMIARY WIDMA
FTBx-5245 FTBx-5255

Zakres długości fal (nm) 1250 do 1650 1250 do 1650

Niepewność długości fali (nm) ±0.05 b

±0.01 b, c, d

±0.025 b

±0.010 b, c, d

Referencja Wewnętrzna e Wewnętrzna e

Rozdzielczość pasma (RBW) (nm) f

0.065 d, g
0.035 b, d

<0.02 (tryb wysokiej rozdzielczości) b, d, h

Liniowość długości fali (nm) ±0.01 d, i ±0.01 d, i

Powtarzalność długości fali 2σ (nm) ±0.003 j ±0.003 j

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

Notes

a. Wszystkie parametry zostały określone w temp. 23 °C ± 2 °C z użyciem złącza FC, chyba że 
specyfikacja mówi inaczej. Pomiary przeprowadzone na platformie FTB-2 Pro.

b. Od 1520 do 1610 nm.

c. Po kalibracji użytkownika w tej samej sesji testowej w odległości 10 nm od kalibracji użytkownika.

d. Typowo.

e. Zintegrowane i niezależne falowo,

f. Szzerokość połwkowa widma (szerokość w połowie wysokości impulsu)

g. Od 1300 do 1590 nm.

h. Zoptymalizowany dla modulacji sygnałów wyższego rzędu.

i. Od 1530 do 1570 nm.

j. Przy 1550 nm, tryb dryftu. Pojedynczy skan co każde 2s, ponad 2min. Z laserem DFB.

k. Z uśrednianiem.

l. Przy 1550 nm, na wejściu10 dBm.

m. Przy1550 nm, z  wąskim monochromatycznym źródłem swiatła.

n. Rozpiętości 45 nm, pełna rozdzielczość, analiza 20 szczytów. Na platformie FTB-2 Pro.

o. Dla poziomu szumów optycznych > - 55 dBm, > - 49 dBm dla modeli HPW.

p. Z PMD ≤15 ps i bez przesłuchów, niepewność specyfikacji jest prawidłowa dla OSNR≤ 25 dB. 
Z PMD ≤ 15 ps i z przesłuchami, niepewność specyfikacji jest prawidłowa dla OSNR≤ 20 dB.

q. Prawidłowe dla OSNR≤ 25 dB.

r. Z wyjątkiem Pol-mux i szybko polaryzowanych sygnałów kodowych.

SPECYFIKACJEa
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OGÓLNA SPECYFIKACJA  a

Temperatura
pracy
przechowywania

0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
-40 °C do 50 °C (-40 °F do 122 °F)

Względna wilgotność 0 % do 95 % bez kondensacji

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

Wymiary (H x W x D) 51 mm x 159 mm x 185 mm (2 in x 6 1/
4
 in x 7 5/

16
 in)

Waga 1.2 kg (2.6 lb)

POMIARY POL-MUX OSNR 
Asystent uruchamiania

Formaty modulacji Dowolne, włączając zgodne z Pol-Mux formaty:  DP-QPSK, DP-BPSK, DP-8-QAM, DP-16-QAM, DP-64-QAM

Sygnały danych Do 400 Gbit/s

Czas pomiarów a, b 1 min i 40 s (100 skanów) dla przebiegów z wszystkimi kanałami aktywnymi. 
<5 s dla przebiegów z jednym kanałem wyłączonym. 

BEZPIECZEŃSTWO LASERA
Laser klasy 1

Uwagi:

a. Typowo.

b. 1525 nm do 1570 scan. Na platformie FTB-2 Pro.

c. Na poziomie szumów optycznychf > -55 dBm w 0.1 nm RBW.

d. Dla zakresu sygnałów < 35 Gbaud/s na siatce dystansujacej ≥ 50 GHz (bez lub z kształtowaniem widma).

e. Do 25 dB OSNR.

f. Do ±1.5 dB, kiedy obecne są typowe odchylenia sieci w postaci efektów nieliniowych, sygnałów odniesienia, dryftów długości fali filtrów.

IN-SERVICE POL-MUX OSNR a, c

FTBx-5255

Zakres dynamiczny OSNR (dB) 30

Niepewność pomiaru OSNR (dB) ±0.5 d, e, f

Powtarzalność(dB) ±0.3 d, e



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 www.EXFO.com/specs.

In case of discrepancy, the web version takes precedence over any printed literature.   
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INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

Model
FTBx-5245 = Analizator widma optycznego
FTBx-5245-P = Analizator widma optycznego z kontrolerem polaryzacji
FTBx-5245-HPW = Analizator widma optycznego z opcją dużej mocy
FTBx-5245-P-HPW = Analizator widma optycznego z kontrolerem polaryzacji i
z opcją dużej mocy

FTBx-5245-XX-XX-XX

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

Adaptery do złącz*
EI-EUI-28 = UPC/DIN 47256
EI-EUI-89 = UPC/FC kluczowanie
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 kluczowanie
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 in-band ONSRa

Inv = Opcja WDM Investigator a, b

Com =  Opcja asystenta uruchamiania a, b

Uwagi:

a. Dostępne jedynie z FTBx-5245-P i FTBx-5245-P-HPW.

b. Dostępne jedynie, gdy InB jest aktywny.

c. Zawsze dołączony.

d. Dostępne jedynie, gdy opcja Com jest aktywna.

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

Model
FTBx-5255 = Analizator widma optycznego z kontrolerem polaryzacji
FTBx-5255-HPW = Analizator widma optycznego z kontrolerem polaryzacji i 
z opcją dużej mocy

FTBx-5255-XX-XX

Przykład: FTBx-5255-EI-EUI-89-COM
* EXFO Universal Interface chroniony przez US patent 6,612,750.

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

Opcje oprogramowania
Adv = Zaawansowany tryb oprogramowania c

InB = Opcja in-band OSNR c

Inv = Opcja WDM Investigator 
Com = Opcja asystenta uruchamiania
INSPM = Opcja in-service Pol-Mux OSNR  d

tłumaczone 01.01.19


