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Wprowadzenie i zastosowania
Pasywne komponenty optyczne odgrywajà coraz bardziej znaczàcà rol´ w dzisiejszych
sieciach komunikacyjnych. Nowoczesne sieci dalekosi´˝ne, dost´powe, metropolitalne, sieci telewizji
kablowej bàdê sieci komórkowe pracujà bardziej efektywnie po zastosowaniu elementów typu rozga∏´êniki
optyczne lub multipleksery falowe.

Poni˝ej pokazano kilka typowych przyk∏adów takich sieci:

Sieci Pasywne – telefoniczne i szerokopasmowe
• Âwiat∏owodowe
(TPON/BPON)
1490 nm
PSTN

Centrala Telef.
OTDR
1625 nm

1310 nm

Internet

WDM

APON
EPON

Szafka/Studnia Szafka/Studnia

WDM

1xN

1xN

POTS
ONT

1550 nm
Wideo
Stacja Telewizji Kabelowej

Dane

1550 nm
Tx

Wideo
1xN

1xN

W sieciach APON (Pasywne, Âwiat∏owodowe Sieci ATM) i EPON (Pasywne, Âwiat∏owodowe
Sieci Ethernet) ka˝dy klient jest pod∏àczony do centrali telefonicznej za pomocà jednego
Êwiat∏owodu. W Êwiat∏owodzie tym, przy u˝yciu technologii multipleksacji z podzia∏em falowym,
odbywa si´ komunikacja na falach o d∏ugoÊci 1310 nm (przesy∏anie danych od u˝ytkownika),
1490 nm (przesy∏anie danych do u˝ytkownika) i 1550 nm (nadawanie sygna∏u wideo).
W sieci zewn´trznej (na przyk∏ad w os∏onie z∏àczowej) stosuje si´ rozga∏´êniki optyczne,
pozwalajàce rozdzieliç sygna∏ w Êwiat∏owodzie prowadzonym z centrali telefonicznej na
przyk∏ad na 32 abonentów.
Multiplekser falowy WDM oddziela lub ∏àczy transmisj´ danych z sygna∏em telewizji kablowej
CATV.
Urzàdzenie ONT separuje sygna∏y danych, wideo i telefoniczne w budynkach abonenckich.
Za pomocà kolejnego multipleksera WDM do sieci mo˝na wprowadziç dodatkowy sygna∏ na fali
o d∏ugoÊci 1625 nm, s∏u˝àcy do wykonywania pomiarów sieci za pomocà reflektometru OTDR.
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Gniazdo RJ11
Gniazdo RJ45
Gniazdo antenowe

•
A0

System monitoringu sieci

Pigtajl

Sygna∏
wejÊciowy
na fali
1550nm

1310nm

Pigtajl

WDM
1310/1550

Spaw
Êwiat∏owodowy

A3
OTDR

1550nm
Rozga∏. 1:2,
asymetryczny
podzia∏ mocy
10/90

10%
90%

A2
BER
A1
Sygna∏
wyjÊciowy

Aplikacja ta pozwala operatorowi sieci monitorowaç transmitowane sygna∏y bez koniecznoÊci
roz∏àczania aktywnych ∏àczy.
W danej linii transmisyjnej znajduje si´ jeden punkt, s∏u˝àcy do pod∏àczenia pomiarowego
reflektometru OTDR. Pomiary reflektometryczne dokonywane sà na fali o d∏ugoÊci 1310 nm.
Sygna∏ u˝yteczny na fali 1550 nm jest asymetrycznie rozga∏´ziany. Wi´ksza cz´Êç sygna∏u
(90%) jest kierowana do urzàdzeƒ elektronicznych; odga∏´zienie 10 % mocy sygna∏u mo˝na
wykorzystaç do pod∏àczenia urzàdzenia testowego, s∏u˝àcego do pomiaru stopy b∏´dów BER.
W powy˝szej konfiguracji podczas normalnej pracy porty A0 i A1 sà ze sobà po∏àczone, a porty
A2 i A3 sà wykorzystywane jako porty pomiarowe.

Pokazane powy˝ej komponenty optyczne mogà zostaç wbudowane w standardowà kaset´
prze∏àczeniowà, co pozwala uzyskaç taki stopieƒ integracji z siecià, w którym nie tracimy
˝adnej z w∏aÊciwoÊci systemu FIST.
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•

Zwi´kszenie pojemnoÊci linii transmisyjnej

Istniejàcy system

2,5 Gbit/s

Rozbudowa przy pomocy CWDM

CWDM

10 Gbit/s

CWDM

2,5 Gbit/s

2,5 Gbit/s

Powy˝szy schemat pokazuje prosty i efektywny

Integracja takich delikatnych komponentów do

ekonomicznie sposób zwi´kszenia pojemnoÊci linii

sieci nie powinna byç skomplikowanà

transmisyjnej. Zgrubny multiplekser /CWDM/

procedurà. Firma Tyco Electronics skupia si´

oferuje mo˝liwoÊç po∏àczenia 4 sygna∏ów

na takim zaprojektowaniu bloków sk∏adowych

(nadawanych na falach o ró˝nych d∏ugoÊciach) w

elementów pasywnych, aby mo˝na je by∏o

jednym Êwiat∏owodzie. Podobny komponent jest

∏atwo – z zachowaniem wymaganej

instalowany z drugiej strony linii transmisyjnej i

elastycznoÊci – integrowaç z istniejàcymi

s∏u˝y do powtórnej separacji poszczególnych

systemami. Taka elastycznoÊç konfiguracji

sygna∏ów. W powy˝szym przyk∏adzie (przy bardzo

oznacza równie˝, ˝e ich elementy sk∏adowe

ma∏ych nak∏adach inwestycyjnych) przep∏ywnoÊç

mo˝na zamontowaç w dowolnym miejscu – nie

linii zosta∏a Zwi´kszona z 2,5 Gbit/s do

tylko w kontrolowanym Êrodowisku central

4 x 2,5 Gbit/s = 10 Gbit/s.

telefonicznych. W przypadku bardziej
skomplikowanych technologii nie zawsze jest
to mo˝liwe. Komponenty optyczne Tyco
Electronics sà zaprojektowane i przetestowane
wed∏ug wymagaƒ eksploatacji w sieciach
zewn´trznych.
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Koncepcja TOAST
Osiàgi niektórych Êwiat∏owodowych komponentów pasywnych zale˝ne sà od zmian wilgotnoÊci i
temperatury, typowych dla pracy w sieci zewn´trznej. Jednak˝e, dla wi´kszoÊci komponentów
(np. rozga∏´êników wykonanych w technologii planarnej), zmiany parametrów wynikajàce ze zmian
temperatury – w warunkach kontrolowanej wilgotnoÊci – sà ograniczone.
Technologia TOAST oferuje mo˝liwoÊç zastosowania wra˝liwych komponentów we wszystkich warunkach
pracy spotykanych w sieciach – nawet w przewietrzanych os∏onach z∏àczowych. Koncepcja ta tworzy
kontrolowane Êrodowisko pracy komponentów wra˝liwych na czynniki klimatyczne, zapewniajàc wilgotnoÊç
wzgl´dnà poni˝ej 20% przez okres 25 lat pracy danego komponentu. Takie warunki robocze przewy˝szajà
nawet wymagania normy Telcordia GR 1221.
Technologia TOAST jest kompatybilna z ca∏ym zakresem wyrobów systemów FIST i FOSC, stosowanych
w stojakach prze∏àcznic Êwiat∏owodowych, os∏onach z∏àczowych, szafkach ulicznych i skrzynkowych
prze∏àcznicach abonenckich.
Technologia TOAST wykorzystuje aluminiowà, laminowanà torebk´, która:

- dzia∏a jako bariera
przeciwwilgociowa,
- uszczelnia wloty i wyloty
Êwiat∏owodów,
- u˝ywa specjalnego
Êrodka osuszajàcego do
kontroli wilgotnoÊci.
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Poni˝ej pokazano przyk∏ad charakterystyki wra˝liwego na czynniki klimatyczne
komponentu Êwiat∏owodowego.

•

Zmiany IL dla 3 ró˝nych rozga∏. planarnych 1x4 podczas badania przy
du˝ej temperaturze i wilgotnoÊci (85°C/85% wilgotn. wzgl.) (test
niezawodnoÊci wed∏ug normy Telcordia 1221)

IL 1,2
(dB)

Wahania zaobserwowane podczas
badania mieszczà
si´ w specyfikacji
wtedy, gdy
zmiany IL < 0,3 dB
oraz t∏um.
resztkowa (po
badaniu) < 0,3 dB.
Jak widaç,
niektóre próbki
znacznie
przekraczajà te
granice.

Próbka 11
Sample
Próbka 22
Sample
Próbka 33
Sample

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

2183

2093

2002

1912

1822

1732

1641

1551

1461

1369

1273

1181

1091

1001

911

821

731

641

551

457

362

272

182

0

0,2

90

0,0

Czas
Time[godz.]
(hours)

• Zmiany IL dla 3 ró˝nych rozga∏. planarnych 1x4 podczas badania
przy du˝ej temperaturze i wilgotnoÊci (85°C/85% wilgotn. wzgl.)
IL 1,2
(dB)

Po zintegrowaniu
tych samych
wra˝liwych
komponentów w
opakowaniu
TOAST, wyniki
badaƒ wyglàdajà
zupe∏nie inaczej.
Rozga∏. chronione
technologià
TOAST pozwalajà
uniknàç wzrostu
t∏um. wtràceniowej
podczas
eksploatacji.

Próbka 11
Sample
Próbka 22
Sample
Próbka 33
Sample

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

2183

2093

2002

1912

1822

1732

1641

1551

1461

1369

1273

1181

1091

1001

911

821

731

641

551

457

362

272

182

0

0,2

90

0,0

Czas
Time[godz.]
(hours)

Podobne wyniki uzyskano podczas innych badaƒ (np. cyklicznych zmian temperatury)
i dla innych komponentów.
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Ca∏e rozwiàzania – nie tylko oddzielne
komponenty
Wszystkie pasywne komponenty Êwiat∏owodowe firmy Tyco (zapakowane w torebki TOAST bàdê nie)
dost´pne sà w postaci modu∏ów, tworzàcych bloki konstrukcyjne. Komponenty te sà kompatybilne z
systemami FIST i FOSC firmy Tyco, zapewniajàc elastycznoÊç i ∏atwoÊç monta˝u firmom instalacyjnym
lub projektantom sieci. Poni˝ej pokazano kilka przyk∏adów:
• FIST-WASA2, zespó∏ WDM, mo˝e zostaç
zintegrowany z pó∏kà po∏àczeniowà, os∏onà
z∏àczowà lub prze∏àcznicà skrzynkowà systemu
FIST. Elementy WDM sà w∏àczane do sieci
poprzez wykonanie spawów na standardowych
kasetach wejÊciowych lub wyjÊciowych systemu
FIST. Monta˝ taki nie wymaga ˝adnego
dodatkowego szkolenia.
• Ca∏y szereg kaset rozga∏´êników
Êwiat∏owodowych FOSC-OC znakomicie upraszcza
integracj´ tych rozga∏´êników do wn´trza os∏on
systemu FOSC.

OCM
Modu∏owy
Rozga∏´ênik
w obudowie
kompatybilnej
z systemem LGX

• Je˝eli rozga∏. Êwiat∏. muszà byç zakoƒczone
z∏àczami roz∏àczalnymi, nale˝y zastosowaç kasetà
FIST-OC-G. W kasecie tej wejÊcia i wyjÊcia
komponentów optycznych sà zakoƒczone z∏àczami
w celu uzyskania dodatkowej elastycznoÊci.
• W przypadku koniecznoÊci zastosowania
prze∏àczania przedniego, dost´pne sà modu∏y LGX
• Âwiat∏owodowe elementy pasywne mogà byç
równie˝ integrowane w obudowach specyficznych
dla danego klienta.
• Dost´pne sà równie˝ rozwiàzania
zintegrowane (np. okablowane w∏óknami,
kompletne pó∏ki prze∏àczeniowe, os∏ony z∏àczowe
lub stojaki prze∏àcznic Êwiat∏.).

Pó∏ka GMS2
ze zintegrowanymi
multiplekserami
WDM
i rozga∏´ênikami

Os∏ona z∏àczowa FOSC-400B
ze zintegrowanym
rozga∏´ênikiem 1x8
FOMS-FPS
Pó∏ka z prze∏àczaniem przednim
i zintegrowanym multiplekserem WDM
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Rozga∏´êniki Êwiat∏owodowe
Jednomodowe, szerokopasmowe sprz´gacze/rozga∏´êniki sà urzàdzeniami odga∏´ziajàcymi,
zaprojektowanymi do dzielenia i ∏àczenia sygna∏ów optycznych.

• Typowa t∏umiennoÊç wtràceniowa /IL/ i jednorodnoÊç t∏umiennoÊci
rozga∏´ênika planarnego 1 x 8

IL

Maks. wartoÊç IL

(dB)
11

JednorodnoÊç
JednorodnoÊç w pasmach S, C, L
w paÊmie O
10

JednorodnoÊç = Maksimum (jednorodnoÊç w paÊmie O, jednorodnoÊç w pasmach S, C, L)

Pasmo L
1565

1530

1460

1360

1260

C

1625

Pasmo S

Pasmo O

nm

Firma Tyco Electronics zapewnia prawid∏owà prac´ rozga∏´êników w pasmach O, S, C i L.

Dost´pne sà nast´pujàce typy Rozga∏´êników:
Rozga∏´êniki Fused Biconic Tapered (FBT – dwusto˝kowe spajane) sà relatywnie odporne na warunki
wyst´pujàce w sieci zewn´trznej. Dzi´ki temu nie trzeba stosowaç dodatkowego uszczelnienia (TOAST). Wy˝sze
stopnie podzia∏u mocy optycznej uzyskiwane sà po prostu poprzez szeregowe ∏àczenie komponentów o niskim
stopniu podzia∏u.

Falowodowe rozga∏´êniki planarne oparte sà na technologii krzemowej. Te komponenty, o wysokich stopniach
podzia∏u mocy optycznej, sà lepsze od rozga∏´êników wykonanych w technologii FBT zarówno je˝eli chodzi o
wymiary zewn´trzne, jak i parametry optyczne. Ze wzgl´du na sposób ich wykonania, elementy planarne sà bardziej
wra˝liwe na zmiany wilgotnoÊci. Z tego wzgl´du wyroby firmy Tyco Electronics wykonane w tej technologii sà
chronione za pomocà opakowaƒ TOAST.

Firma Tyco Electronics oferuje ca∏y zakres rozga∏´êników optycznych w oddzielnych kategoriach, co pozwala na
∏atwe zdefiniowanie bloków konstrukcyjnych najbardziej dopasowanych do danej aplikacji.

Klasa A: niska t∏umiennoÊç wtràceniowa, znakomita jednorodnoÊç t∏umiennoÊci
Klasa B: kategoria specyficzna dla komponentów wykonanych w technologii planarnej
(znakomita jednorodnoÊç t∏umiennoÊci w najszerszym zakresie d∏ugoÊci fal).
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Przeglàd rozga∏´êników
Poni˝sza tabela pokazuje oznaczenia wyrobów, tworzàcych bloki konstrukcyjne w
poszczególnych technologiach wykonania.

FIST
Technologia

1:2

FBT

FOSC

LGX

Nie zintegrowane

Do wspawania

Zakoƒczone
z∏àczami

Do wspawania

Zakoƒczone
z∏àczami

Zak. z∏àcz.
lub do wspaw.

FIST-SASA2XX-XA-X

FIST-OC-GA

FOSC-OC-GA

OCMX-SA

OCC1A

FIST-SASA2XX-XP-X

FIST-OC-GP

FOSC-OC-GP

OCMX-SP

OCC1P

1:4

1:8

1:16

Planarna
(TOAST)

1:32

Litery A bàdê P (wyt∏uszczone) odnoszà si´ do klasy rozga∏´ênika.
Zintegrowane rozga∏´êniki planarne sà zawsze pakowane w opakowanie ochronne TOAST.
Bardziej szczegó∏owà informacj´ technicznà mo˝na znaleêç w specyfikacji technicznej RUD 5257 firmy Tyco.
Bardziej szczegó∏owà informacj´ na temat zamawiania poszczególnych wyrobów przedstawiono w odpowiednich kartach
katalogowych.

OCC1P
FIST-SASA2

FOSC-OC-GA
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OCC1A

Êwiat∏owodzie. Zazwyczaj takie same komponenty
mogà zostaç wykorzystane do rozdzielenia fal o
poszczególnych d∏ugoÊciach (demultipleksacja)
z drugiej strony linii transmisyjnej.

40
30
20
10
0

Szerokozakresowy multiplekser z podzia∏em

1600

d∏ugoÊciach fali, w pojedynczym, wspólnym

1500

wi´kszej iloÊci sygna∏ów, przesy∏anych na ró˝nych

Szerokozakresowy WDM (technologia FBT)

1400

pozwala na ∏àczenie (multipleksacj´) dwóch lub

1300

Technika multipleksacji z podzia∏em falowym

T∏umiennoÊç wtràceniowa [dB]

Multipleksacja z podzia∏em
falowym (WDM)

D∏ugoÊç fali [nm]

klasach wykonania, oparte o technologi´ FBT
(fused biconic tapered – dwusto˝kowe spajane) lub
TFF (thin-film filter – filtr cienkowarstwowy).
Stanowià one ∏atwy i efektywny ekonomicznie
sposób zwi´kszenia pojemnoÊci istniejàcych

40
30
20
10

1300

0

traktów Êwiat∏owodowych. Bardzo wa˝nym

1600

Dost´pne sà komponenty tego typu o ró˝nych

WDM (technologia TFF)

1500

1310 nm i 1550 nm.

1400

dwóch zakresach d∏ugoÊci fal, na przyk∏ad

T∏umiennoÊç wtràceniowa [dB]

falowym (WWDM) rozdziela lub ∏àczy sygna∏y w

D∏ugoÊç fali [nm]

parametrem jest tu izolacja poszczególnych

sieciach szkieletowych na du˝e i bardzo du˝e
odleg∏oÊci. Typowa odleg∏oÊç kana∏ów wynosi
1,6 nm (200 GHz) lub 0,8 nm (100 GHz).
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0
1560.91
1560,91

wysokowydajnà, szerokopasmowà transmisj´ w

5

1558.98
1558,98

upakowanych fal, co daje w wyniku

10

1557.36
1557,36

pojedynczego Êwiat∏owodu du˝à iloÊç g´sto

15

1555.75
1555,75

Technologia ta pozwala wprowadziç do

20

1554.13
1554,13

rozmieszczonych kana∏ów transmisyjnych.

25

1552.52
1552,52

(g´sta multipleksacja) tworzy si´ kilka blisko

1550.92
1550,92

Za pomocà technologii DWDM

G´sty WDM
30

1549.32
1549,32

kana∏ów.

T∏umiennoÊç wtràceniowa [dB]

2

D∏ugoÊç fali [nm]

60

charakteryzujà si´ szerszym odst´pem

50

mi´dzykana∏owym ni˝ tradycyjne systemy DWDM.

40

Multipleksery stosowane w tych systemach

30

przeznaczone sà do pracy na krótszych

20

dystansach, w sieciach metropolitalnych. Poprzez

10

eliminacj´ koniecznoÊci kontroli temperatury lasera
(ze wzgl´du na wi´kszy dopuszczalny dryft
1590

1570

1550

0
1530

T∏umiennoÊç wtràceniowa [dB]

Systemy CWDM (zgrubna multipleksacja)

Zgrubny WDM

D∏ugoÊç fali [nm]

temperaturowy), CWDM redukuje równie˝
(w porównaniu z systemami DWDM) koszty
terminali.
Podobnie jak poprzedni system, CWDM mo˝na
zbudowaç w oparciu o multipleksery wykonane w
technologiach FBT lub TFF. Typowy odst´p
miedzykana∏owy dla tych systemów wynosi 20 nm.

Opisane powy˝ej komponenty, oparte na
technologii filtrów, powinny byç hermetycznie
uszczelnione do stosowania w warunkach
pracy w sieci zewn´trznej. Z tego wzgl´du firma
Tyco Electronics oferuje multipleksery
szerokopasmowe (WWDM) i zgrubne (CWDM) w
opakowaniach TOAST. Ze wzgl´du na
skomplikowane urzàdzenia elektroniczne
stosowane do transmisji DWDM, komponenty te
sà dostarczane bez opakowaƒ TOAST i nie
zaleca si´ ich stosowania w warunkach
eksploatacji w sieciach zewn´trznych.
W najbli˝szej przysz∏oÊci multipleksery falowe
zostanà zintegrowane z jednym z bloków
konstrukcyjnych naszej firmy, co pozwoli na ich
szybkie zastosowanie w instalacjach
zewn´trznych.
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Przeglàd elementów WDM
Poni˝sza tabela pokazuje oznaczenia wyrobów, tworzàcych bloki konstrukcyjne w poszczególnych
technologiach wykonania.

FIST

FOSC

Technologia Szerokopasmowe

Typowa Zakoƒczone
izolacja z∏àczami

Standardowa 1290 FBT
1330 nm
i
1530 1570 nm
(wàskopasmowe)

15 dB
FIST-OC-GW FIST-WASA2
(Klasa B)

O wysokiej
izolacji
TFF
(TOAST)

1260 1360 nm
i
1480 1600 nm
(szerokopasmowe)

30dB
FIST-OC-GH
(Klasa A)

LGX

Nie
zintegrowane

Do
Do
Zakoƒczone Zak. z∏àcz.
wspawania wspawania z∏àczami
lub do wspaw.

FIST-HASA2

30 dB
(Klasa B)
45 dB
FIST-OC-GT
(Klasa A)

FIST-TASA2

Uwagi:

•

W przypadku zapotrzebowania na inne bloki konstrukcyjne, nale˝y skontaktowaç si´ z lokalnym in˝ynierem sprzeda˝y.

•

Bardziej szczegó∏owà informacj´ technicznà mo˝na znaleêç w nast´pujàcych dokumentach:
- propozycja specyfikacji technicznej dla szerokopasmowych elementów WDM o wysokiej izolacji,
- specyfikacja techniczna RUD 5263.

•

Wy˝ej wspomniane standardowe multipleksery WDM separujà pasmo 1310 nm od pasm 1550 nm do 1625 nm.
W przypadku wymagaƒ na inne pasma przepustowe (takie jak niebiesko-czerwony filtr WDM), prosimy o kontakt z lokalnym

in˝ynierem sprzeda˝y.
•

Komponenty wykonane w oparciu o technologià filtrów cienkowarstwowych /TFF/ sà pakowane w opakowanie
uszczelniajàce TOAST.
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Przeglàd elementów CWDM
Zgrubna multipleksacja z podzia∏em falowym charakteryzuje si´ odst´pem mi´dzykana∏owym o wielkoÊci 20 nm.

FIST
Zakoƒczone
z∏àczami

FOSC

LGX

Do
Zakoƒczone
Do
wspawania
z∏àczami
wspawania

Nie
zintegrowane
Zak. z∏àcz.
lub do wspaw.

Technologia
Filtr cienkowarstwowy
(TOAST)
Centralne d∏ugoÊci fal
14701490-...

FIST-OC-GC

-1610 nm

Typowa liczba kana∏ów
4 lub 8

Pasmo przepustowe kana∏u
≥ 10 nm

Uwagi:

•

W przypadku zapotrzebowania na inne bloki konstrukcyjne, nale˝y skontaktowaç si´ z lokalnym in˝ynierem sprzeda˝y.

•

Szczegó∏owà informacj´ technicznà mo˝na znaleêç w propozycji specyfikacji dla zgrubnych komponentów CWDM.

•

Komponenty wykonane w oparciu o technologi´ filtrów cienkowarstwowych /TFF/ sà pakowane w opakowanie
uszczelniajàce TOAST.

FIST-OC-GC
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Przeglàd elementów DWDM
G´sta multipleksacja z podzia∏em falowym charakteryzuje si´ odst´pem mi´dzykana∏owym o wielkoÊci
1,6 nm lub 0,8 nm.

Wyroby

FIST
Zakoƒczone
z∏àczami

FOSC

LGX

Do
Zakoƒczone
Do
wspawania
z∏àczami
wspawania

Nie
zintegrowane
Zak. z∏àcz.
lub do wspaw.

Technologia
Filtr cienkowarstwowy

Centralne d∏ugoÊci fal
wed∏ug siatki ITU

FIST-OC-GD

Typowa liczba kana∏ów
4 lub 8 (mo˝liwa wi´ksza iloÊç kana∏ów)

Uwagi:

•

W przypadku zapotrzebowania na inne bloki konstrukcyjne, nale˝y skontaktowaç si´ z lokalnym in˝ynierem sprzeda˝y.

•

Szczegó∏owà informacj´ technicznà mo˝na znaleêç w propozycji specyfikacji technicznej dla g´stych kompo nentów DWDM.

•

Ze wzgl´du na koniecznoÊç zbalansowania t∏umiennoÊci wtràceniowej, komponenty add-drop do multipleksacji i
demultipleksacji sygna∏ów zosta∏y u∏o˝one w innej sekwencji.

•

modu∏y DWDM na pasmo 100 GHz i 200 GHz korzystajà z innych komponentów.
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Tyco, FIST, FOSC i TOAST sà znakami handlowymi Tyco International. LGX jest znakiem handlowym firmy Fitel.
Pokazane tu w celach ilustracyjnych informacje, rysunki i schematy - przeznaczone jedynie do celów ilustracyjnych - sà wed∏ug nas wiarygodne. Jednak˝e firma Tyco Electronics
nie gwarantuje ich dok∏adnoÊci i kompletnoÊci oraz nie bierze na siebie odpowiedzialnoÊci zwiàzanej z ich u˝yciem. Zobowiàzania firmy Tyco Electronics mogà byç jedynie takie,
jakie zosta∏y wyspecyfikowane w “Standard Terms and Conditions of Sale” firmy Tyco Electronics dla niniejszego wyrobu i w ˝adnym przypadku firma Tyco Electronics nie b´dzie
odpowiedzialna za jakiekolwiek przypadkowe, bezpoÊrednie lub wynikowe uszkodzenia powsta∏e w nast´pstwie sprzeda˝y, odsprzeda˝y, u˝ycia lub nieprawid∏owego uêycia
tego wyrobu. Uêytkownicy wyrobów firmy Tyco Electronics powinni sami dokonaç oszacowania w celu okreÊlenia przydatnoÊci ka˝dego takiego wyrobu do konkretnego
zastosowania.
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