
LUCRAREA NR. 1 
TRANSMITEREA UNUI SEMNAL PRIN FIBRA OPTICĂ 

 
Generalităţi 
 
Transmiterea informaţiei în lungul unei fibre optice necesită un emiţător capabil să 
transforme semnalele electrice în semnale luminoase. Aceste semnale electrice pot fi 
analogice, caz în care informaţia este reprezentată de variaţiile intensităţii luminii, sau în 
impuls, caz în care informaţia este reprezentată de un tren de pulsuri luminoase. În 
această lucrare vom demonstra cele de mai sus utilizând un emiţător optic analogic şi 
unul în impuls. 
 
Echipamentul necesar 
 
• Două surse de alimentare (Nr.0) 
• Emiţător optic analogic (Nr.3) 
• Emiţător optic în impuls (Nr.7) 
• Voltmetru digital 
• Cablu cu fibră optică (scurt) 
• Fire de conexiune 
 
Partea I: Emiţătorul optic analogic 
 
Vom încerca să exemplificăm conversia unor nivele de tensiune în intensităţi diferite de 
lumină utilizând de emiţătorul optic analogic. 
 
Derularea experimentului 
 

Pasul 1: Conectarea plăcilor 
Conectaţi placa de alimentare (Nr.0) cu placa emiţătorului optic analogic (Nr.3) ca în 
Fig. 1.1. Utilizaţi un fir de conexiune pentru a lega ieşirea plăcii Nr.0 (O/P) la intrarea 
plăcii Nr.3 (O/P). Conectaţi un capăt al fibrei optice la conectorul plăcii Nr.3. 
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Fig. 1.1 

Pasul 2:  Fixarea tensiunii de intrare a emiţătorului la 0V 
Conectaţi testerul negru al voltmetrului la punctul de masă şi testerul roşu la punctul de 
test TP1 al plăcii Nr.3. 
Acţionaţi cele două potenţiometre de pe placa de alimentare până când se obţine un 
minim de tensiune pe voltmetru. 
 



Tensiunea este de ___________ [V] 
 
De reţinut că tensiunea de intrare a emiţătorului este tensiunea variabilă produsă de 
placa de alimentare. 
 

Pasul 3: Modificaţi uşor tensiunea de intrare 
Utilizând potenţiometrul de acord brut puteţi creşte tensiunea de intrare în emiţător până 
la aproape 5 V. Reglaţi cele două potenţiometre ale plăcii de alimentare până când 
tensiunea indicată de voltmetru este maximă. 
 
Tensiunea maximă este ___________  [V] 
 
Observaţi intensitatea luminii la capătul liber al fibrei optice pă măsura modificării 
tensiunii. Intensitatea luminii se modifică în sensul că ___________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Continuaţi să observaţi capătul fibrei optice şi la descreşterea tensiunii. 
 
Observaţie: Aţi remarcat deja că LED-ul se stinge înainte ca lumina la capătul fibrei să 
dispară. Puteţi să explicaţi de ce? 
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Partea a II-a: Emiţătorul optic în impuls  
 
Vom încerca să exemplificăm conversia unor nivele de tensiune în lumină utilizând un 
emiţător optic analogic. 
 
Derularea experimentului 
 

Pasul 1: Repetaţi paşii 1 la 3 din partea 1, dar de această dată utilizaţi placa 
cu emiţătorul optic în impuls (Nr.7) în locul plăcii cu emiţătorul 
optic analogic. 

 

Intrare 
9V C.A.

 
5V C.C. 

placa nr. 0 

 
Emiţător optic 

în impuls 
placa nr. 7 

 
Fig. 1.2  

Comparaţi efectele observate cu cele văzute în cazul utilizării plăcii nr.3 
 
Intensitatea luminii se modifică în sensul că___________________________________ 
 
Comparând efectele observate în acest experiment cu cele observate în experimentul cu 
emiţătorul analogic, putem desprinde următoarele concluzii: 



 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Pasul 2: Creşteţi uşor tensiunea de intrare 
Aduceţi tensiunea de intrare la 0 volţi. Apoi măriţi lent această tensiune, oprindu-vă în 
momentul în care luminea abia apare la capătul fibrei optice. Notaţi această tensiune 
numită tensiune de prag de deschidere. 
 
Tensiunea de prag de deschidere este ____________________ [V]. 
 
Dacă doriţi să repetaţi acest pas, trebuie, mai întâi, să resetaţi tensiunea de intrare la 
minim; în caz contrar măsurătoarea nu va fi corectă. 
 

Pasul 3: Descreşteţi uşor tensiunea de intrare 
Aduceţi tensiunea de intrare la maxim. Apoi micşoraţi lent această tensiune, oprindu-vă 
în momentul în care luminea aproape a dispărut la capătul fibrei optice. Notaţi această 
tensiune numită tensiune de prag de închidere. 
 
Tensiunea de prag de închideree este ____________________ [V]. 
 
Dacă doriţi să repetaţi acest pas, trebuie, mai întâi, să resetaţi tensiunea de intrare la 
maxim; în caz contrar măsurătoarea nu va fi corectă. 
 
Întrebări şi concluzii 
 
Întrebarea 1: Plecând de la observaţiile dumneavoastră asupra emiţătorului optic 
analogic şi ale celui în impuls, descrieţi diferenţele dintre semnalele optice de la ieşirea 
celor două emiţătoare. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Întrebarea 2: Care sunt diferenţele dintre tensiunile de prag de deschidere şi închidere ? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Întrebarea 3: Ce probleme pot apărea dacă un emiţător optic analogic ar fi utilizat ca 
parte componentă a unui sistem de comunicaţii digital. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Concluzia principală care se poate desprinde din această lucrare este: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 


