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1. Puterea cuplată intr.-o fibră este 1.55 mW, iar atenuarea fibrei este 0.30 dB/km. Calculaţi
lungimea maximă a legăturii dacă receptorul are o sensibilitate de 1.10 μW, presupunînd că un
există pierderi în conectori şi splice-uri. (1p)
2. Care este dispersia pentru o fibră mono-mod lungă de 65 km la 1550 nm, dacă laţimea
spectrală a emiţătorului este de 1.3 nm ? (1p).
3. Care va fi dispersia unei fibre multimod lungă de 2.5 km dacă indicii de refracţie sunt: nmiez =
1.4837, nteaca = 1.4676 ? (1p)
4. Calculaţi SNR în dB dacă nivelul mediu al semnalului de iesire este 145 μW şi nivelul de
zgomot este 41 nW. (1p).
5. La ce lungime de undă o fibră cu următorii parametri devine mono-mod ? (1p)
a. Diametrul miezului = 8.9 μm
b. NA = 0.114
6. O fibră multimod 50/100 cu profil salt de indice este utilizată la 832 nm si are o apertura
numerica NA = 0.17. Cîte moduri se vor propaga pe fibră ? (1p).
7. O fotodiodă generează, în medie, o pereche electron-volt pentru fiecare 3.0 fotoni incidenţi, la
o lungime de undă de 0.80 μm. Presupunînd că toţi electronii sunt colectaţi în exterior,
calculaţi:
a. Eficienţa cuantică a dispozitivului; (1p)
b. Lăţimea maximă posibilă a benzii interzise; (1p)
c. Fotocurentul mediu de ieşire cînd puterea optică recepţionată este 1.4∙10-7 W; (1p)
8. Eficienta externa in putere a unui LED este de 1.2% atunci cînd curentul direct prin dioda este
59 mA si tensiunea intre terminale de 2V. Estimaţi puterea optică generată în dispozitiv dacă
factorul de transmisie semiconductor-aer este de 0.76. (1p)
Se dă : e=1.6x10-19 C, h=6.6261x10-34 Js
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