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Kabelconstructies en eerdere problemen:

• Krimp in de verschillende lagen van de constructie heeft al eerder
catastrofale gevolgen gehad voor de transmissie van signalen.

• Dit kon leiden tot verhoogde demping.

• In extreme gevallen kon de vezel ook breken.

• Soms kwam de vezel er uit in de vorm van een spiraal of 
kurkentrekker.

• Wij kunnen alleen maar laten zien, wat we zijn tegen gekomen.



Wat kunnen we zo al meten?

• OTDR meting met grafische weergave van alle reflecties etc bij 1 of 
meerdere golflengtes, echter altijd bij 1 tegelijk!

• CD of Chromatische Dispersiemeting voor het bepalen van de nul
golflengte dispersie en het berekenen van de compensatie.

• PMD of Polarisatie Mode Dispersie meting. Verschil in horizontale en 
verticale lichtcomponent kan leiden tot pulsverbreding of dispersie en 
beperking van afstand en/of bandbreedte.

• AP of Attenuatie Profiel welke inzicht verschaft in vezelkarakteristiek



PMD waarde wordt ook gemeten: drempels

Bit rate
(Gb/s)

SDH-format SONET format Bit Period
(ps)

Max. Mean DGD
(ps)

PMD coefficient
L=400km(ps/√km)

2,5 STM-16 OC-48 400 40 <2

10 STM-64 OC-192 100 10 <0,5

40 STM-256 OC-768 25 2,5 <0,125

10 GbE 100 5

100 GbE 3~8



Vezel karakterisatie middels CD en AP meting:

CD meting nodig voor het vaststellen
van de zero dispersie meting

AP meting nodig voor het vaststellen
van de mate van water piek

Zero dispersie is 1316,90nm
Waterpiek aanwezig dus G.652.a vezel



Parameters vezelsoorten:

Vezeltype: Zero λ Demping bij 1383nm

G.652.a 1300~1324nm >0,4dB/km

G.652.c/d 1300-1324nm <0,4dB/km

G.653.x 1500~1600nm >0,4dB/km

G.655.x 1530~1565nm Geen opgave

G.657.a 1300~1324nm <0,4dB/km

G.657.b 1250-1350nm <0,4dB/km

Een combinatie zal dus een afwijkende waarde geven met gevolgen voor de dispersie compensatie



Waarde van Attenuatie Profiel wordt onderschat:

• Zou helpen bij de selectie van beschikbare CWDM golflengtes rond de 
water piek.

• Geeft een indruk van het totale golflengte gedrag van de vezel.

• Wordt eigenlijk niet gebruikt voor storing zoeken, terwijl dit soms veel
sneller tot resultaat leidt.

• Alleen de breedbandige versie is bruikbaar voor bovenstaande, de 
smalbandige versie doet alleen maar het gebied boven 1440nm.



Wat kun je er dan nog meer mee?

• Temperatuurgedrag van kabelconstructie testen.

• Kabelconstructie zelf testen, sommige kabels vertonen een trapgevel
in plaats van een mooie gelijkmatige kromme van dempingsverloop.

• Soms kun je door de verhoging van de water piek een mogelijk
inwatering zien, voordat dit door OTDR gezien wordt.

• Dit kan tot aanzienlijke kostenbesparingen leiden, soms is vervanging
van een kort stuk vezel voldoende, terwijl er anders mogelijk lange
lengtes vervangen moeten worden.



AP meting werkt net als power meting
Maak eerst referentie: Voeg nu het network in:



Uitwerking



Voorbeeld van een normale meting:



Voorbeeld van een “iets” afwijkende meting:

In het gebied tussen 1279 en 1309 nm is het verschil
te groot voor een 100GbE verbinding. De SFP accepteert
niet meer dan 2dB verschil per golflengte.

N.B. OTDR  en PMD tonen geen afwijking!!



Voorbeeld mogelijke inwatering vezel.

OTDR vertoont 3-voudige demping
over traject van 10km.



Voorbeeld van lang traject van 115km.
• Verschillende vezels tonen

verloop in waterpiek(en)

• Beeld in gebied onder waterpiek
is erg onrustig.

• Dit heeft vrijwel zeker
consequenties voor CWDM 
gebruik, ook filters kunnen hier
af gaan wijken.

• DWDM echter geen probleem



Conclusies:

• AP meting kan heel zinvol zijn en veel problemen voorkomen.

• Ook kun je vaststellen, welke applicaties wel en niet zullen werken.

• Indien je beschikt over een AP “nul” meting direct na aanleg kan een
later afwijkend profiel veel zeggen over de constructie van de kabel.

• Operators kunnen mogelijk veel kosten besparen, als ze aan de hand 
van deze informatie aan kunnen tonen, dat de kabelconstructie het 
probleem is. Vervanging is dan mogelijk te verhalen.
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Voor meer info:

Eddie van Born

General Manager

 evanborn@Fomax.nl

 Fomax Test & Connectivity B.V.

Versterkerstraat 3-d

 1322 AN Almere

 Tel. 036-7601023


