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Tento dokument nahrazuje EN 62343:2013.

EN 62343:2017 obsahuje tyto významné technické změny v porovnání s EN 62343:2013:

–    zahrnuje definice pro vlnově selektivní přepínače.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62343:2017 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.
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Úvod
IEC 62343 se vztahuje na dynamická zařízení, jak je definuje IEC TS 62538. Tento dokument
obsahuje obecný návod pro soubor IEC 62343, týkající se dynamických zařízení a definic, které se
používají pro dynamická zařízení. Dynamické moduly (DM) nebo zařízení mají dvě rozdílné
charakteristiky: dynamické a modulové.

„Dynamika“ poukazuje na funkce výrobků, zahrnující „ladění, proměnu, přepínání, konfigurování
a jiné spojité optimalizace“, často vykonávané elektronikou, firmwarem, softwarem nebo jejich
kombinací. Dynamické zařízení má obvykle jistou úroveň inteligence pro sledování nebo měření
situace a přijetí rozhodnutí pro nutné (optimalizační) akce. Chování dynamických modulů lze popsat
přenosovými charakteristikami, když dynamický modul podstupuje ladění, přepínání, konfigurování
a jiné spojité optimalizace. Popis přenosových charakteristik bude vzat do úvahy v normách
jednotlivých dynamických modulů.

„Modulovost“ definuje, že výrobky zahrnuté normou jsou integrací aktivních a pasivních součástek
(jedněch nebo obou) prostřednictvím spojovacích materiálů nebo zařízení. Řídicí elektronika může
být uvnitř nebo vně pouzdra (to obsahuje všechny nebo většinu optických součástek a spojů). Výrobek
může vypadat jako malá deska plošného spoje (PWB nebo následnická deska s osazeným optickým
modulem) nebo malá krabice (skřínka) se zapouzdřenými optickými a elektronickými součástkami.
V dřívějších případech se to více podobalo sestavě (obecně neuzavřené v krabici nebo skříni) než
modulu (obecně zapouzdřenému v krabici nebo skříni).

Z historických důvodů a vhodnosti se dynamický modul nebo zařízení vztahuje k dynamickému modulu
v souborech IEC 62343.

Počet dynamických modulů a zařízení s vývojem optických komunikačních sítí rychle roste.
Následující seznam poskytuje některé příklady výrobků, zahrnutých do souborů IEC 62343. Je třeba
připomenout, že seznam není vyčerpávající a zahrnuté výrobky nejsou omezeny příklady, uvedenými
v seznamu:

·       vyrovnávač zisku kanálu;

·       dynamický vyrovnávač kanálů;

·       dynamický vyrovnávač sklonu zisku;

·       dynamický vyrovnávač strmosti;

·       laditelný kompenzátor chromatické disperze;

·       kompenzátor polarizační vidové disperze;

·       rekonfigurovatelný multiplexer add-drop;

·       přepínač s monitorováním a ovládacími prvky;

·       proměnný optický atenuátor s monitorováním a ovládacími prvky;

·       monitor optického kanálu;

·       selektivní přepínač vlnové délky;



·       vícepolohový optický přepínač.

Soubory IEC 62343 zahrnou šablony funkčnosti, normy funkčnosti, požadavky hodnocení spolehlivosti,
hardwarové a softwarové rozhraní a odpovídající zkušební metody.

Struktura souboru IEC 62343 pod obecným názvem Dynamické moduly je následující:

–    soubor 62343-1          Část 1: Normy funkčnosti

–    soubor 62343-2          Část 2: Kvalifikace spolehlivosti

–    soubor 62343-3          Část 3: Šablony funkčních specifikací

–    soubor 62343-4          Část 4: Softwarové a hardwarové rozhraní

–    soubor 62343-5          Část 5: Zkušební metody

–    soubor 62343-6          Část 6: Pokyny k návrhům

Úplný soubor norem, vztahujících se na dynamické moduly nebo zařízení má obsahovat následující:

·       normy optické funkčnosti;

·       normy hodnocení spolehlivosti;

·       šablony optických funkčních specifikací;



·       normy hardwarového a softwarového rozhraní;

·       zkušební metody;

·       technické zprávy.

Normy bezpečnosti, vztahující se na dynamické moduly, jsou většinou požadavky na optický výkon,
které zahrnuje IEC TC 76: Bezpečnost optického záření a laserová zařízení.

Kapitola 3 obsahuje pouze ty dynamické moduly, pro které jsou normy úplné nebo se připravují. Aby
se odrazil rychle rostoucí trh pro dynamické moduly, budou doplňující termíny a definice přidány do
následných revizí jak se budou soubory rozšiřovat.

Je třeba zmínit, že jako dynamické moduly mohou být uvažovány optické zesilovače. Nejsou obsaženy
v souborech IEC 62343, jsou ale zahrnuty v jejich vlastních souborech norem IEC.



1 Rozsah platnosti
IEC 62343 se používá pro všechny komerčně dostupné optické dynamické moduly a zařízení.
Popisuje výrobky, zahrnuté v souborech IEC 62343, definuje terminologii, podstatné úvahy
a základní přístupy.

Předmětem tohoto dokumentu je
·       stanovit jednotné požadavky pro provoz, spolehlivost a vlastnosti prostředí dynamických

modulů (DM) pro zařazení do příslušných norem DM a
·       poskytnout pomoc zákazníkům ve výběru výrobků DM trvale vysoké kvality pro jejich jednotlivé

aplikace, rovněž tak konsultací k příslušné specifické normě (normám) DM.

Tento dokument zahrnuje šablony funkčnosti, normy funkčnosti, požadavky hodnocení spolehlivosti,
hardwarové a softwarové rozhraní a odpovídající zkušební metody.

Protože dynamické moduly integrují optické moduly/zařízení, desky plošných obvodů
a software/firmware, budou normy vyvíjené v souborech napodobovat příslušné existující normy. Na
druhé straně, protože je „dynamický modul“ kategorie relativně nového výrobku, soubory norem
dynamických modulů nebudou svázány s existující praxí, kde jsou odlišné požadavky.

Normy bezpečnosti, pokud se vztahují na dynamické moduly, jsou většinou požadavky na optický
výkon, které zahrnuje IEC TC 76: Bezpečnost optického záření a laserová zařízení.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


