
B!SA 100
Analizator widma optycznego z zewnętrznym laserem TLS

Aragon Photonics jest producentem BOSA, najbardziej zaawansowanego i wszechstronnego 
analizatora widma optycznego. Dzięki naszemu unikalnemu, optycznemu filtrowaniu oraz 
pełnemu, wolnemu od zakłóceń zakresowi dynamicznemu, BOSA osiąga wiarygodne pomiary 
unikając artefaktów i niepożądanych efektów.

✓ 10 MHz czystej rozdzielczości optycznej

✓ Najwyższy wolny od zakłóceń zakres    
dynamiki 80dB

✓ Kalibracja długości fali

✓ Prędkość pomiaru 20nm/s

✓ Dostępne pasma C, L i O

✓ Kilka kompatybilnych laserów TLS: 

Keysight,Santec, Luna, Yenista/EXFO, 

NewFocus…

✓ Łatwy w automatyzacji

✓ Dostępne dodatkowe opcje

Kluczowe cechy BOSA 100

www.aragonphotonics.com

Nowa seria BOSA 100 wykonana jest z wysokiej 
jakości komponentów, dokładnie sprawdzanych 
i kontrolowanych, włącznie z zewnętrznym 
laserem TLS. Poza tym, wszystkie interfejsy 
graficzne zostały przeprojektowane aby były 
szybsze i lepsze w obsłudze. 
Wykonuj większość pomiarów z dodatkowymi, 
zaawansowanymi funkcjami:

   
    

Analiza szczytowa sygnału
ONSR 

Trace-locking

Polaryzacja dwukanałowa

Zmienne rozdzielczości
Wielokrotne przebiegi
Całka mocy
Narzędzie Macro editor

Seria BOSA 100 pracuje z zewnętrznym laserem
TLS. Jeśli masz kompatybilny model, skorzystaj
z maksymalnej wydajności technologii BOSA przy
minimalnym koszcie. 
BOSA 100 + twój pakiet TLS to dobre narzędzie
do otrzymywania widm  optycznych sygnałów
ze szczegółami i precyzją umożliwiającymi
bezpośredni pomiar parametrów i efektów
dynamicznych, takich jak:

• Zaawansowane formaty modulacji:

Nyquist-WDM, OFDM, 100G, 400G

• Systemy komunikacji optycznej
• Lasery: VCSEL, DFB…

• Źródła grzebieniowe/impulsowe



Możesz zmienić BOSA 100 w analizator 
komponentów pasywnych, dzięki zastosowaniu 
portu pomiarowego dla sygnałów o wysokich 
zakresach dynamiki. Port ten zsynchronizowany 
jest ze strojonym źródłem laserowym TLS, które 
określa odpowiedź filtrów optycznych lub siatki 
Bragga z wysoką precyzją: ±0,2dB, szybkością: 
100 nm/s oraz dużą czułością: -70dBm (IL) & 
-45 dBm (RL).

Analiza komponentów

BOSA 100 może pracować również jako 
zaawansowane narzędzie do analizy polary-
zacji i pomiaru polaryzacji spektralnej (SOP). 
Skorzystaj ze znaczków do pomiaru różnic 
polaryzacji światła pomiędzy różnymi źródłami 
lub różnymi składnikami widma. Dodatkowo 
można użyć znaczników do wykonania 
charakterystyki zmian polaryzacji w funkcji 
długości fali aby badać opóźnienie grupowe 
(DGD). Możliwe jest również wykonywanie 
pomiarów PDL dla urządzeń pasywnych.

Rozszerzona polarymetria

Skontaktuj się  z nami:
Tel: +48 235 70 88 

Mail: biuro@rateart.pl
Lenartowicza 24, 93-143 Łódź
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Dodatkowe opcje

BOSA 1001 - główne specyfikacje pasmo C pasmo L pasmo O

Parametry modelu
Zakres długości fali 1525 – 1565 nm 1565 – 1615 nm 1265 – 1355 nm

Rozdzielczość optyczna2 10 MHz

Dokładność długości fali Typ ±2 pm

Zakres dynamiczny wolny od zakłóceń2 >80 dB

Skalibrowany zakres mocy wejściowej +13 to -70 dBm

Zbliżeniowy zakres dynamiczny >40 dB @ ±0.2 pm           >60 dB @ ±0.4 pm

Maks. bezpieczna moc wejściowa +20dBm

Czułość2 -70dBm/0.1pm

Dokładność mocy2 ±0.5dB

Pomiar polaryzacji
Dwa ortagonalne kanały polaryzacyjne.

Pełny pomiar stanu polaryzacji.

Czas pomiaru 1s dla 20 nm 1s dla 10 nm

1Specyfikacje modelu BOSA 100 mogą zależeć od wykorzystywanego modelu lasera TLS. .
2Wartości typowe, mierzone przy 0 dBm @ 1550 nm, 1590 nm i 1310 nm.
3Jeśli użytkownik posiada już laser SMF, prosimy o kontakt.
4Pełna specyfikacja lasera Yenista/EXFO dostępna tutaj: EXFO datasheet.

Zmień BOSA 100 w analizator złożonego 
widma optycznego (Optical Complex Spectrum 
Anlyzer OCSA) wykorzystując efekt Brillouina,
aby uzyskać fazę optyczną modulowanego 
sygnału z dokładnością wynoszącą ±1°.
Pracując z PPG lub AWG w zakresie częstotli-
wości wzorcowej od 70MHz do 2GHz BOSA 
Phase pobiera informacje z dziedziny czasu - 
eye-diagram, konstelacje, sygnał rozdzielony 
w czasie (time-resolved chirp) - bez potrzeby 
demodulacji i niezależnie od formatu modulacji.

Pomiary fazy

Korzystaj z wysokiej jakości, zewnętrznego 
źródła laserowego, niezależnie lub poprzez 
program wbudowany w BOSA- do ciebie należy 
wybór . Wszystkie kompatybilne lasery TLS po-
siadają świetne parametry: wysoką dokładność 
<2pm , wąską szerokość linii <1MHz, szybkie 
skanowanie do 100nm/s. Niektóre lasery 
posiadają dużą moc wyjściową oraz niewielkie 
SSE. 

Przestrajalne źródło lasera

https://www.exfo.com/umbraco/surface/file/download/?ni=17917&cn=en-US&pi=17918

