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םופעות התפשטות ורעש במערכות לתקשורת בסיבים אופטיית - מבחן בקורס    

מרק שטייף פרופ'    –הקורס  המרצ  
 

  שאלות. יש לענות על כולן. דרגת הקושי של השאלות משתנה. 6בשאלה  -

דפים עם חומר כתוב  4בארבעה עמודי נוסחאות בלבד (שני דפים כתובים משני הצדדים, או מותר להיעזר  -

  בצד אחד)
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. מקדם הניחות של 1נתונה מערכת תקשורת המבוססת על שרשרת מגברים כבציור  .1

של כל אחד מהמגברים  Gוההגבר  כו הכולל של הסיב הוא ראו ,הסיב הוא 

את יחס האות לרעש כתלות  בטא. exp שווה בדיוק לניחות במקטע הסיב

) path averaged powerהממוצע על פני מקטע ( תחת האילוץ שההספק Gבהגבר 

 נק' 19 קבוע.

  

 1ציור 

מקיים את משואת שרדינגר הלא לינארית (נסתפק בגרסה  ,שאם הראה  .2

  הסקלרית) 

2
| |  

(1) 

מקיים את אותה המשואה. כדי לעמוד על משמעות  ,אזי גם 

חווה  1pJובעל אנרגיה של  20psהתוצאה, השלם את המשפט: "אם פולס ברוחב 

יחווה את   ובעל אנרגיה 10ps, אזי פולס בעל רוחב 100kmעיוות מסוים אחרי 

  נק' X? 19ומהו המרחק  קילומטרים." מהי האנרגיה  Xאותו עיוות בדיוק אחרי 

 ) משמרת את התדר המרכזי של האות שמוזרק אליה.1הראה שמשואת שרדינגר ( .3

שהאנרגיה של האות אינה בכך ו ∞ניתן להשתמש בעובדה שהפולס דועך ב 

 נק' 19 . משתנה עם 
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כפי שהוצג בכיתה משואת ההתפשטות אשר מקיימת מעטפת השדה החשמלי בתוך  .4

   בקירוב על ידינתונה סיב אופטי בנוכחות אפקט רמן 

2
| |

| |
	 

(2) 

  הנח שהשדה המוזרק לסיב מכיל שני תדרים בדידים, כך ש

, exp Ω.  

 ביןהפרש ההוא  Ω וכאשר 0-נורמל שרירותית ל התדר האופטי של  כאשר

מהו  . -ו מצא את משואות ההתפשטות שמקיימים . שני התדרים

  נק'19 יוגבר לאורך הסיב? כדי שהאות  Ωהתנאי על 

|משואת שרדינגר הלא לינארית עבור וקטור מעטפת שדה  .5  נתונה על ידי 〈

| 〉
2

| 〉
| 〉

1
3 , | 〉 	 

(3) 

  כיצד ניתן לפשט את המשואה בשני המקרים הבאים: (א) כאשר אות הכניסה הוא 

 | 0 |? (ב) כאשר אות הכניסה הוא 〈 0 ? הסבר 〈

 נק'19 את ההבדל בין שהי המקרים.

כתלות  1צייר איכותית את פונקציית קיבול ערוץ הסיב האופטי המתואר בציור   .6

 נק'5 התנהגות הגרף.בהספק הכניסה. הסבר את 

 


