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YC6410 charakteryzuje siÍ niewielki-
mi wymiarami i†moøliwoúci¹ zasila-
nia bateryjnego.
Bardziej zaawansowany konstruk-

cyjnie jest generator YC6320 (fot. 3),
ktÛry wyposaøono w†nieco bardziej
rozbudowany panel operatorski ,
w†sk³ad ktÛrego wchodz¹: trzy elekt-
roniczne prze³¹czniki i†7-punktowy
wyúwietlacz zbudowany z†diod LED
(w tym sygnalizator zbytniego obni-
øenia napiÍcia baterii zasilaj¹cej).
W†generatorze YC6320 producent

zastosowa³ dwie niezaleøne, w³¹cza-
ne alternatywnie, laserowe diody na-
dawcze emituj¹ce promieniowanie
o†d³ugoúciach fal: 1310nm i†1550nm.
W†gÛrnej czÍúci obudowy generatora
znajduj¹ siÍ dwa koncentryczne
gniazda typu ST, w†ktÛrych ulokowa-
no emitery.
Sygna³y wyjúciowe moøna modulo-

waÊ sygna³ami o przebiegu prostok¹t-
nym o†czÍstotliwoúciach: 270Hz,

1kHz lub 2kHz, a†poziom ìnoúnejî
jest znacznie wiÍkszy niø w†przypad-
ku emiterÛw LED i†wynosi aø -3dBm.
Deklarowana przez producenta do-
k³adnoúÊ nastaw poziomu mocy wyj-
úciowej wynosi ±0,5dBm, a†stabilnoúÊ
d³ugoterminowa (8 godzin) wynosi
0,1dB.
Poniewaø moc pobierana przez dio-

dy laserowe jest doúÊ znaczna, pro-
ducent przewidzia³ moøliwoúÊ wyko-
rzystania zasilania sieciowego i - ja-
ko opcja - bateryjnego (standardowe
ogniwo 9V). Szkoda tylko, øe zasi-

Kable úwiat³owodowe s¹ coraz powszechniej stosowane i†to nie

tylko w†profesjonalnych systemach telekomunikacyjnych czy

w†systemach dystrybucji cyfrowego sygna³u telewizyjnego.

åwiat³owody zastÍpuj¹ standardowe kable miedziane takøe

w†aplikacjach biurowych (w lokalnych sieciach informatycznych),

w†sprzÍcie audio oraz specyficznych systemach pomiarowych.

Prezentowane w†artykule przyrz¹dy s³uø¹ do pomiaru

wspÛ³czynnika t³umienia kabli úwiat³owodowych, ktÛry jest ich

jednym z†waøniejszych parametrÛw.

SposÛb pomiaru wspÛ³czynnika t³u-
mienia w†kablu úwiat³owodowym
wymaga zastosowania, tak jak ma to
miejsce w†przypadku testowania stan-
dardowych urz¹dzeÒ transmisyjnych,
generatora sygna³u wzorcowego -
w†tym przypadku odpowiednio spre-
parowanego promienia úwietlnego -
i†urz¹dzenia mierz¹cego poziom syg-
na³u (natÍøenia promieniowania) na
wyjúciu úwiat³owodu.
Firma Yu Ching Technology (YCT)

jest producentem kilku typÛw ürÛde³
úwiat³a testowego oraz miernikÛw
mocy optycznej, ktÛrych parametry
i†budowÍ zoptymalizowano pod k¹-
tem zapewnienia moøliwoúci pracy
w†terenie i†maksymalnej ³atwoúci sto-
sowania.

èrÛd³a úwiat³a testowego
Producent oferuje piÍÊ typÛw gene-

ratorÛw úwiat³a testowego, wúrÛd
ktÛrych szczegÛln¹ uwagÍ naleøy
zwrÛciÊ na dwa modele, co prawda
zbliøone do siebie funkcjonalnie, lecz
dziÍki zastosowaniu rÛønych ürÛde³
promieniowania znacznie rÛøni¹ce
siÍ jego moc¹.
Emiterem w†generatorze YC6410

(fot. 2) jest dioda LED emituj¹ca
promieniowanie o d³ugoúci fali
850nm (podczerwieÒ) o poziomie
-18dBm. Promieniowanie moøe byÊ
modulowane sygna³em o czÍstotli-
woúci 270Hz, 1kHz lub 2kHz, a†syg-
na³ wyjúciowy jest utrzymywany na
poziomie ok. ±0,5dBm wzglÍdem
wartoúci referencyjnej. Generator

Fot. 2.Rys. 1.
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lacz dostarczany w†zestawie nie jest
dostosowany do europejskich gniazd
sieciowych.

Generatory światła testowego
Model YC−6320

Długość fali emitowanego
promieniowania: .................. 1310 i 1550nm
Typ źródła światła: .................. LED laserowy
Dokładność: ..................................... 0,5dBm
Stabilność: ..................................... 0,1dB/8h
Możliwe modulacje: ...... 270Hz, 1kHz, 2kHz,
.............................................. brak modulacji
Moc wyjściowa: ....... −3dBm (bez modulacji)
Zasilanie: .................  bateryjne lub sieciowe
Złącze: ...................................................... ST
Cena netto: ......................................... 4900zł

Model YC−6410
Długość fali emitowanego
promieniowania: ............................... 850nm
Typ źródła światła: ............................ LED−IR
Dokładność: ..................................... 0,5dBm
Stabilność: ..................................... 0,1dB/8h
Może pracować z modulacją: . 270Hz, 1kHz,
.................................... 2kHz, brak modulacji
Moc wyjściowa: ............................... −18dBm
Zasilanie: ....................................... bateryjne
Złącze: ...................................................... ST
Cena netto: ......................................... 1320zł

Mierniki mocy optycznej

Model YC−2000
Detektor: .................................... germanowy
Długość fali: ....... 850nm, 1310 nm, 1550nm
Zakres pomiaru poziomu mocy: ....... +3dBm
.................................................... do −50dBm
Rozdzielczość: ...................................... 0,01
Dokładność: ..................................... 0,4dBm
Zasilanie: ....................................... bateryjne
Złącze: ...................................................... ST
Cena netto: ........................................... 960zł

Model YC−6210
Detektor: ........................................... InGaAs
Długość fali: ...................... 850nm, 1300nm,
........................................ 1310 nm, 1550nm
Zakres pomiaru: ............ +3dBm do − 55dBm
................................................ (2mW...4nW)
Rozdzielczość: ...................................... 0,01
Dokładność: ..................................... 0,3dBm
Zasilanie: .................. bateryjne lub sieciowe
...... (zasilacz nie wchodzi w skład zestawu),
Złącze: ...................................................... ST
Cena netto: ......................................... 1350zł

Fot. 3.

Mierniki poziomu mocy
Do pomiaru poziomu sygna³u op-

tycznego na koÒcu úwiat³owodu s³u-
ø¹ specjalizowane mierniki, w†ktÛ-
rych zastosowano czujniki pÛ³prze-
wodnikowe wykonane z†germanu lub
kompozycji arsenku galu modyfiko-
wanych indem. Do testÛw otrzymaliú-
my dwa mierniki, z†ktÛrych jeden
(YC2000 - fot. 4) jest przystawk¹-
konwerterem do standardowych mul-
timetrÛw uniwersalnych, natomiast
drugi - YC6210 (fot. 5) jest przenoú-
nym miernikiem zintegrowanym
z†wyúwietlaczem oraz 5-przyciskow¹
klawiatur¹.

Miernikiem YC2000 mierzy siÍ po-
ziom mocy sygna³u optycznego
w†trzech pasmach, wybieranych za
pomoc¹ prze³¹cznika, ktÛry - poza
dwiema diodami LED (sygnalizacja
w³¹czenia i†z³ego stanu baterii) - jest
jedynym elementem panelu operator-
skiego. Urz¹dzenie umoøliwia prze-
prowadzenie doúÊ zaawansowanego
pomiaru - zakres mierzonych pozio-
mÛw mieúci siÍ w†przedziale +3dBm
do -50dBm - za pomoc¹ zwyk³ego
multimetru o†zakresie pomiarowym
napiÍcia 200mV (a†wspÛ³czynnik ska-
li wynosi 1mV/dBm). DziÍki wyposa-
øeniu urz¹dzenia we wtyki banano-
we, do³¹czenie go do multimetru wy-
maga tylko wsuniÍcia ich w†gniazda
s³uø¹ce do pomiaru napiÍcia.
KoniecznoúÊ stosowania multimetru

do wykonania pomiaru moøe byÊ dla
niektÛrych uøytkownikÛw trudne do
zaakceptowania, w†zwi¹zku z†czymFot. 4.

Fot. 5.

Fot. 6.



   63Elektronika Praktyczna 11/2001

S  P  R  Z  Ę  T

producent oferuje takøe mierniki zin-
tegrowane, jak na przyk³ad w modelu
YC6210. Jego niew¹tpliw¹ zalet¹ jest
moøliwoúÊ wyskalowania wyúwietla-
nego wyniku pomiaru mocy w†jed-
nostkach dBm lub W, a†takøe moøli-
wo ú Ê wykonywan i a pomi a r Ûw
wzglÍdnych, do czego jest pomocny
odcinek úwiat³owodu referencyjnego
wchodz¹cy w†sk³ad zestawu. DziÍki
zastosowaniu jako czujnika fotodiody

Fot. 7. Fot. 8.

InGaAs, charakterystyka czu³oúci to-
ru wejúciowego jest bardzo p³aska, co
korzystnie wp³ywa na jakoúÊ realizo-
wanych pomiarÛw.
Wszystkie mierniki produkowane

przez firmÍ YCT s¹ fabrycznie kalib-
rowane (fot. 6), dziÍki czemu wiary-
godnoúÊ wskazaÒ przyrz¹du jest gwa-
rantowana przez producenta.
Zastosowanie w†mierniku YC6210

wyúwietlacza LCD (niestety bez pod-

Urz¹dzenia prezentowane w artykule udostêpni³a
redakcji firma P.P. Unitor, tel. (56) 659-96-52,
biuro@unitor.com.pl, www.unitor.com.pl.

Dodatkowe informacje

úwietlenia) spowodowa³o, øe pobÛr
pr¹du jest stosunkowo niewielki,
w†zwi¹zku z†czym bez problemu
moøna korzystaÊ z†zasilania bateryj-
nego. Dodatkowo producent przewi-
dzia³ moøliwoúÊ zasilania urz¹dzenia
z†zasilacza, ktÛry nie wchodzi jednak
w†sk³ad zestawu.

Dodatki
Producent przyrz¹dÛw prezentowa-

nych w†artykule zatroszczy³ siÍ
o†uøytkownikÛw stosuj¹cych kable
úwiat³owodowe z†koÒcÛwkami w†stan-
dardzie innym niø ST, w†jakie s¹ wy-
posaøane g³owice optyczne. DostÍpne
s¹ wiÍc konwertery dla z³¹cz FC (fot.
7) i†SC (fot. 8), a†takøe z³¹cza przelo-
towe dla wtykÛw w†rÛønych warian-
tach, dziÍki ktÛrym moøna do³¹czaÊ
badane kable do samodzielnie zapro-
jektowanego toru pomiarowego.
Tomasz Jakubik, AVT


