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xGENIUS

ALBEDO xGenius é um
testador de multitecnologia
com uma tela de 8' e todo o
necessário para instalar e
ma nt er redes de
telecomunic ações de até
10GbE, SyncE, T1, E1, IRIGB,
Datacom e PTP.
É adequado para as redes atuais
e da próxima geração, pois
poss ui as i nterfaces mai s co muns
da indústria. Os engenheiros de
campo não precisam mai s
transportar vários equipamentos
para ativar ou reparar qualquer
recurso de comunicação.

Verificando as redes
xGenius possui todas as funções que se
possa imaginar, como BER, RFC2544,
eSAM, Multistream, MPLS, Jitter, Wander, OWD... com as quais será possível
verificar o desempenho dos níveis de
transmissão em termos de desempenho e
qualidade para suportar aplicações críticas, como 5G ou a rede Eléctrica.

Rubídio e GPS
O GPS integrado permite uma conexão
simples e rápida, além de uma excelente
precisão que minimiza erros. Enquanto o
Rubídio integrado é a melhor solução
para obter sinais de alta qualidade, incluindo o modo hold-over, incomum para
um teste portátil.
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Telecom
Os operadores têm requisições variadas
em relação ao sincronismo. Alguns dispositivos ainda mantêm o E1 / T1 e o uso de
PPS ou ToD continua sendo muito comum. Outros que já implantaram o LTE e
agora estão enfrentando o 5G veem a necessidade iminente de distribuir o sinal de
fase, além de evitar a implantação de um
GPS em cada estação. A alternativa é o
PTP, que simplifica a arquitetura, aumenta a segurança e pode ser verificado com
o xGenius.

“Ideal para redes 5G / LTE
graças à emulação Master /
Slave e medição TE, Wander,
PDV, OWD em todas as
interfaces de 1 a 10G, E1,
C37 e Datacom”

Elétricas
As empresas de eletricidade devem proteger as linhas de alta tensão e monitorálas constantemente. A rede de comunicação moderna utiliza MPLS e as subestações C37.94 como um protocolo de
proteção que pode ser totalmente verificado com vários equipamentos de teste
da Albedo.
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Ethernet de 10 Gigabit
Os usuários do XGenius geram tráfego
instantâneo para emular, configurar e verificar qualquer rede IP / MPLS / Ethernet.

no CIR, confirmando que todo o tráfego
pode atravessar a rede a plena carga
enquanto verifica IR, FDV, FLR e disponibilidade.

Análise de tráfego

Sincronização

A unidade pode verificar rapidamente o
tráfego da rede para selecionar os fluxos
a serem testados.

As redes LTE e 5G precisam de referências de frequência e fase, especialmente
para áreas densas que requerem células
pequenas e onde a reutilização de frequência é essencial para a eficiência. xGenius ajuda a configurar a rede de
sincronização graças à sua capacidade
de emular relógios mestres ou medir a
qualidade dos sinais recebidos pelas estações.

BER
Os testes BER de níveis 1, 2 e 3 são compatíveis e podem ser configurados com
padrões PRBS genéricos ou específicos
para cada padrão Ethernet. Assim como
padrões de usuário para simular condições de tráfego.

RFC 6349
O desempenho depende do tamanho da
janela, dos buffers, da latência, da perda
de pacotes... o que afetará o desempenho
no nível TCP. O RFC 6349 aborda esses
fatores e fornece uma imagem mais precisa da qualidade da rede.

RFC 2544
Calcula parâmetros como capacidade da
rede, perda de quadros, latência, tremulação. O xGenius pode executar tanto simétricos quanto assimétricos.

2 x Geradores de
tráfego simultâneos

SyncE
Amplamente utilizado na transmissão,
xGenius facilita sua configuração. Diante
da geração de Ethernet síncrona, SSM e
protocolos SSM podem ser capturados e
decodificados.

Teste PTP
Durante a instalação do PTP, podem
ocorrer problemas de conectividade entre
mestres e escravos. xGenius pode ser
usado no modo Terminal para capturar
mensagens PTP, além de gerar tráfego,
receber e capturar mensagens PTP na
rede em teste.

Jitter & Wander.
Ambas as medições são realizadas em
tempo real e sem dispositivos externos.

Captura de tráfego
xGenius está equipado com uma tecnologia exclusiva para captura full-duplex, na
velocidade da linha, de pacotes IP de fluxos selecionados que são salvos no formato PCAP. A solução é muito superior
aos dispositivos de captura convencionais, pois nenhum pacote escapa ou causa atrasos de tráfego nos links estudados.

T1, E1 e Datacom
xGenius fornece uma solução para E1 e
T1, bem como para interfaces seriais que
suportam um conjunto completo de testes
de camada física, como BER, VF, Nível,
Alarmes, bem como medições de atraso,
tanto bidirecional quanto unidirecional
com GPS.

OWD assistido por GP

Teste C37.94
Os engenheiros de campo podem usar o
xGenius para ativar novas implantações
C37.94 que controlam relés de
teleproteção e multiplexadores. O
equipamento testa a taxa de erro de bit,
qualidade G.821, análises/geração de
eventos, potência óptica, atrasos em
todas as interfaces e muito mais. É a
melhor solução do mercado para verificar
o sistema de proteção que evita
interrupções nas subestações de energia.

One-way Delay

e-SAM
É um teste de ativação do serviço Ethernet e permite a validação completa do nível do SLA em duas fases:

• Configuração durante a verificação de
velocidade (IR), a variação do atraso
(FDV), a taxa de perda de camada
(FLR), a relação nos critérios de aceitação do serviço (FLRSAC).
• Desempenho do serviço, transmite todos os fluxos de tráfego configurados

O atraso unidirecional (OWD) merece uma importância especial, pois
economiza horas na resolução de
problemas, detectando atrasos de
tráfego assimétricos fundamentais
em algumas aplicações como teleproteção e telecontrole. Além disso,
a precisão pode ser alcançada 10
vezes melhor que os testes de SLA.
Uma boa maneira de verificar e garantir serviços críticos.
Módulos para Datacom, C37.94, Codirectional y VF.

www.albedotelecom.com
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O teste é fácil

(C) ALBEDO TELECOM

O valor da inovação
Os engenheiros geralmente precisam repetir o mesmo teste. xGenius facilita a execução de sequências automáticas e prontas
para serem distribuídas por e-mail. A unidade também suporta SNMP para armazenar
e obter informações de configuração e resultado.

PRINCIPAIS FUNÇÕES
• Rubídio embutido, OCXO,
receptor GNSS
• PTP emula mestre / escravo
• Wander T1, E1, PTP, SyncE
• Medição 1PPS
• TE max TE |, componentes
TE dinâmicos e constantes
• Suporte ESMC / SSM
• Y.1564 (e-SAM) FTD, FDV
FDV, FTD bidirecional, FLR
SES, PEU e PEA

xGenius

Unidade de porta dupla
xGenius é uma unidade modular construída
em uma caixa robusta e resistente, ideal
para trabalhos de campo e muito útil em laboratórios dedicados ao projeto, estabelecimento e manutenção de infraestrutura.

Interface de usuário
A GUI é intuitiva em uma tela de toque
grande e firme na qual é possível representar os resultados e a interpretação das medições. Também é possível controlar o
equipamento remotamente usando VNC e
senha e, assim, configurar, executar e obter
resultados diretamente pela Internet.

Pacotes, circuitos e relógios
xGenius é um equipamento de teste com
várias interfaces de rede e uma tela grande.
É leve (1,9 kg) e muito resistente, pode testar redes Ethernet / IP de até 10G e emula
mestres e escravos enquanto mede, analisa e gera TIE / MTIE / TDEV e TE. Possui
interfaces para T1 / E1, Datacom e C37.94
e executa testes de desempenho, qualidade, atrasos e wander em todas as interfaces. Um relógio de rubídio embutido
fornece alta precisão de retenção.

• Estatísticas de QoS Y.1731

• Intervalo de tempo e propagação de GOOSE e SV
• Y.1564, RFC-2544
• T1 / E1, emulação e máscara
• Controle VNC, LAN ou Wi.Fi
• Módulos intercambiáveis
• Atrasos de ida e volta assistidos por GPS

www.albedotelecom.com

APLICAÇOES



• Capture qualquer protocolo
e salve-o no PCAP

• Freerun (No GPS): Output
freq. accuracy on shipment
(24 h. warm up): ±5.0e-11

BENEFÍCIOS

• GPS Locked: Time/Phase
Accuracy to UTC: ±20 ns 
at 1 σ after 24 h lock

• Hol-over com Rubidium
• Solução Tudo-em-um
• Tela de 8 polegadas
• 100% hardware
• Testador de campo robusto

ALBEDO Telecom inc.

• Hold-over accuracy 
(after 24h locked)
frequency 1.5e-11/24h 
time: ±100ns/2h ±1.0 μ s/24h

info.telecom@albedo.biz

ALBEDO is excellence

xGenius dados técnicos
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Ethernet / IP

Interfaces

Generation (8 streams)

Filters for Statistics
(up to 8 simultaneously)
Packet Capture

Results
(per stream & port)
RFC-2544
Y.1564
RFC-6349
ICMP

• 2xSFP / SFP+ : 10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-ER, 1000BASE-SX
• 1000BASE-LX, 1000BASE-ZX, 1000BASE-BX, 100BASE-FX, 100BASE-TX
• 2xRJ45: 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T, PoE detection/ transparency
• Autonegotiation: Bit rate at 10, 100, 1000 and 10000 Mbit/s, Disable autonegotiation and direct set up
• EtherType II (DIX v.2), IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad; IEEE 802.2–LLC1, IEEE 802.3–SNAP; IPv4 (RFC791), IPv6 RFC2460)
• Traffic generation and analysis features up to 10 Gb/s, equivalent to 15 millions of frames, if frame size is set to 64 bytes.
• MAC address: Source / Destination, Default / User defined, Single / Range
• VLAN: Single VLAN support, Q-in-Q stacking, VID, DEI, S-VLAN, C-VLAN, and Priority codepoint
• Type / Length: Generation/Analysis, Jumbo frames with MTU up to 10 kB
• Bandwidth Profile: Constant, in bit/s and frames/s, Periodic Burst, in high/low traffic, Ramp, in high/low traffic, Poisson
• Loopback: L1to L4 layers, filtering conditions, broadcast and ICMP frames control
• Layer 1 BER: HF, LF, MF, Long/Short continuous random, PRBS 231-1, A-seed, B-seed, mixed-frequency
• Layer 2-4: PRBS 211-1, PRBS 215-1, PRBS 220-1, PRBS 223-1, PRBS 231-1 along with their inverted versions, user (32 bits)
• SLA payload; All zeros; Insertion of TSE: single, rate, random; RTD and VF tone generation
• Ethernet Selection: MAC address, Type/Length, C-VID, S-VID, CoS and Priority with selection mask
• IPv4 and IPv6 Selection: address, protocol, DSCP, Flow (v6): single value or range. UDP Selection: port: single value or range
Capture Filters
• IEC 61850: GOOSE, SV, MMS preconfigured filters
• Generic by 16-bit masks and user defined offset.
• Ethernet MAC address, Ethertype, VLAN-VID, VLAN-CoS, S-VLAN / C-VLAN
• IPv6 / IPv4 Filters: Address, TCP, UDP, Telnet, FTP, DSCP field, single value and range
Storage in PCAP format
• Twisted Cable: MDI/MDI-X status, Open, Cable Length Test, Short, Polarities, Pair Skew. PoE: voltage and current
• SFP: Presence current interface, Vendor, Part number, Optical power (over compatible SFP)
• Frame Delay (FTD) Y.1563: Min/Max/Med/Mean; Delay Variation (FDV) RFC1889: Peak; Jitter Curr/Max/Min/Mean
• Frame Loss (FLR) Y.1563, Duplicated: Out-of-Order packets (RFC 5236)
• Availability: SES and Y.1563 PEU; BER: Count, seconds with errors, Pattern losses, pattern loss seconds
• RFC 2544: Throughput, Latency, Frame Loss, Back-to-back, Recovery
• eSAM: test up to 8 non-color or 4 color aware services. Configuration: CIR, EIR, max. throughput for each service
• Performance test with FTD, FDV, FLR and availability results for all services
• RFC 6349: active/passive modes, MTU/MSS/BB configuration, Round-Trip Time, Window Sweep, Transfer Time, TCP efficiency, Buffer delay
• RFC 792: IP ping / Traceroute, Generation of ICMP echo request: Dest. IP address, Packet length, Generation interval
• Analysis of ICMP echo reply: Round trip time, Lost packets, Time-To-Live Exceeded, Port unreachable
PTP / SyncE, Wander

Synchronous Ethernet

PTP / IEEE 1588(v2)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internal Oscillator: Rubidium or OCXO or default (<2.0 ppm) all disciplined to GNSS or alternative time references
Time References: ToD, 1 pps, E1/T1, SyncE, 10/2.048/1.544 MHz (input) - ToD, 1 pps 10/2.048 MHz (output)
Line Analysis: frequency (MHz), offset (ppm), drift (ppm/s) [clause 10]; Offset Generation: ±125 ppm (0.001 ppm) as per ITU-T O.174
PTP wander analysis/generation [ITU-T O.174 section 8.4] and MTIE / TDEV measurement [ITU-T O.172 clause 10]
SyncE analysis/generation / Decoding ESMC and SSM [ITU-T G.8264]
Precision Time Protocol (PTP): Master & Grandmaster id., Priority 1-2, Class, Accuracy, Variance, Time source
PTP over UDP encapsulation, PTP Generation / Analysis / Emulation; hardware-assisted Decoding; End-point and Through modes
Counts: Sync Inter Arrival Delay (IAD) Avg/Curr; Packet Total Delay (PTD): Std Dev/Range; Packet Delay Variation (PDV): Cur/Max/Avg
Two-way TE, max.|TE|on PTP. Low/High frequency TE, Constant/Dynamic TE components. Frequency offset master vs. local clock (ppm)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unbalanced (BNC) 75  and balanced (RJ-45) 120 ; Balanced (Bantam) 100  and balanced (RJ-48) 100 
Balanced (RJ-45) 120  Balanced (Bantam) 100  (AT-1544 only) and balanced (RJ-48) 100 
Unbalanced (BNC) 75  Analogue voice frequency audio port
Additional balanced secondary T1, E1 port 0 to -6dB, nominal and PMP -20dB
Bit Rate: 1.544 / 2.048 Mbit/s ± 3ppm. Codes: HDB3 / AMI
4 x SMA: Clock Source: Internal Timing: 1.544MHz, 2.048 MHz ± 25000 ppm; External Timing; Recovery from Rx Timing (Loop Timing)
Unframed: FAS / FAS+CRC4. PCM30: FAS+CAS / FAS+CRC
Standard, non-standard PRBS, and user patterns. Transmit Error Rate
Force Single Error: Bit, Frame, CRC, and BPV (Bipolar Violation); Alarms, Errors Count; G.826, G.821, and M.2100
Smart Serial 26p DTE / DCE ports. DTE, DCE emulation and monitor
V.11/X.24, V.24/V.28, V.24/V.35, V.24/V.11 (V.36/RS449), EIA530 and EIA-530A. Codirectional according G.703
Rate: 50, 60 bit/s, 1.2, 2.4, 4.8, 8, 9.6, 16, 19.2, 32, 48, 72, 128, 144, 192, 1544 kbit/ Nx56 kbit/s; Nx64 kbit/s, up to 10 Mbit/s
Overpass O.172: Jitter level, tolerance, transfer and Event detection. 100% digital based generation and analyzer
Wander Generation and Measurements (TIE, MTIE, TDEV). Wander results from 20 to 100 000s
Pulse mask compliance: ANSI T1.102-1999, ITU-T G.703; PASS / FAIL function with Persistent Graphic Display scope
Nominal 2.37V for Coaxial Pair 75 Ohm, Nominal 3.00V for Symmetrical Pair 120 Ohm
Test Rate: N x 64 kbit/s; Frame/Unframed BER; ITU-T G.821: ES, SES, UAS, DM. Results with pass / fail indications
Frequency (Hz), Deviation (ppm), Max deviation; Round Trip Delay (ms), One-way Delay synchornized with GPS
Defects: LOC, AIS, LOF, RDI, LSS, All 0, All 1; Anomalies: FAS, TSE, Slip. Optical Power Meter

T1 / E1 / Datacom / C37.94

Interfaces

BERT
Datacom
Jitter & Wander
Pulse Mask
C37.94

Ergonomía

Hand-held Instrument

• Size: 260 x 160 x 63 mm, Weight: <2.0 kg, IP-54, Mouse, USB, Ethernet ports; SNMP / VNC support, Capacitive Touchscreen: 8 inch
• Rechargeable Batteries continuous working up to 24 hs; Operating 0ºC ~ 50º C Storage -20ºC ~ 70ºC;

