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Introdução

Este documento descreve o uso da utilidade que dobra acima como uma utilidade acessível da
calculadora/conversão que seja exigida para os profissionais Óticas, que tratam especialmente as
Tecnologias DWDM/Photonic.

Instantâneo da utilidade

4 pistas  



Recursos suportados

cálculo composto da potência ótica da pista 4x e 10x.

Ésempre fácil calcular os valores que são baseados em fórmulas fixas mas é sempre fastidioso
quando envolve a conversão e considerações múltiplas.

Por exemplo:

Em um sistema do Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM), sempre que pela potência
de entrada do canal é mesmo para todos os canais, você pode diretamente alimentar valores na
fórmula e obter a potência composta como mostrado. Considere um sistema DWDM com canal
quatro.



Quando cada canal tem a potência diferente na entrada então a fórmula composta da
potência olha como esta:

Pcom  (mW)  P1 (mW) + P2 (mW) +P3 (mW) + P4 (mW)

Supõe agora, P1=P2=P3=P4=Pper-ch.

Então a fórmula é simples e fácil calcular como:

Pcom(dBm) Pper-ch(dBm) +10Log(4)

relação DB e de dBm para a referência.

O watt do decibel ou o dBW são uma unidade para a medida da força de um sinal ótico
expressado nos decibéis relativo a um watt. É usado devido a sua capacidade de expressar
valores muito grandes e muito pequenos da potência ótica em um intervalo curto do número: por
exemplo 1 miliwatt = −30 dBW, 1 watt = 0 dBW, watts 10 = 10 dBW, 100 watts = 20 dBW, e
1,000,000 W = 60 dBW. Geralmente, você não usa o dBW em muito frequentemente mas o uso
em Raman e em outros lasers da alta potência.

Este é o exemplo da adição DB e da relação da subtração:

Esta utilidade é pretendida para o cálculo composto da potência para os módulos de alta
velocidade da taxa de dados que tem potências da pista como para o 40 Gbps da taxa de dados
e o x100Gbps.e.g para o CFP e o CPAk.

40Gbps = 4x10Gbps

100Gbps=10x10Gbps

Cálculo para a potência composta da pista 4x.

Incorpore as potências da pista que são mostradas em quatro pistas do módulo CPAK mostrado
no instantâneo e clique sobre Calculate a fim obter potências compostas da pista na porta cliente
segundo as indicações da imagem.



Cálculo para a potência composta da pista 10x.

Incorpore os valores recuperados das potências da pista de um módulo e a imprensa calcula a
opção para obter potências compostas da pista na porta cliente.



Informações Relacionadas

Utilidade da transferência de: https://cisco.app.box.com/folder/40365594456●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

https://cisco.app.box.com/s/4skbg2xa7blpljjvrv7jdnuuv5bliax1
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/index.html
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