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Optické vláknové aktivní součástky a zařízení – Normy
funkčnosti –
Část 7: Diskrétní laserová zařízení pro 1 310 nm emitující kolmo
k povrchu dutiny

ČSN
EN 62149-7
35 9276

idt IEC 62149-7:2012

Fibre optic active components and devices – Performance standards –
Part 7: 1 310 nm discrete vertical cavity surface emitting laser devices

Composants et dispositifs actifs a fibres optiques – Norme de performance –
Partie 7: Dispositifs discrets a laser 1 310 nm émettant en surface

Aktive Lichtwellenleiterbauelemente und -geräte – Betriebsverhaltensnormen –
Teil 7: 1 310 nm oberflächenemittierender Laser-Bauteile mit vertikalem Resonator

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62149-7:2012. Má stejný status jako oficiální
verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62149-7:2012. It has the
same status as the official version.

Anotace obsahu

Norma zahrnuje funkční specifikaci diskrétních laserových zařízení pro 1 310 nm emitujících kolmo
k povrchu dutiny (VCSEL) příčného jednovidového a mnohovidového typu, která se používají pro
optické vláknové telekomunikační a optické datové přenosové aplikace ve formě čipů VCSEL
umístěných na substrátu s drátovým připojením vývodů anody a katody čipu bez vláknových pigtailů.
Norma funkčnosti obsahuje definice a požadavky na funkčnost výrobku spolu s řadou souborů
zkoušek a měření s jasně definovanými podmínkami, přísnostmi a kriterii vyhovuje/nevyhovuje.
Zkoušky jsou zamýšleny tak, aby probíhaly na jednorázovém základě a prokázaly schopnost výrobku
vyhovět požadavkům funkční specifikace. Výrobek, který vyhoví požadavkům normy funkčnosti tak
může být označen, měl by ale být kontrolován programem zabezpečení kvality/shody kvality. Norma
obsahuje čtyři normativní přílohy, které obsahují specifikace pro následující zařízení VCSEL pro
1 310 nm:
Příloha A pro mnohovidová zařízení bez monitorovací fotodiody, Příloha B pro mnohovidová zařízení
s monitorovací fotodiodou, Příloha C pro jednovidová zařízení bez monitorovací fotodiody a Příloha
D pro jednovidová zařízení s monitorovací fotodiodou.
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