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(1) 
 

B.Sc. 6th Semester (Programme) Examination, 2020-21 

PHYSICS 

Course ID: 62410                                                  Course Code: SP/PHS/604/SEC-4 

Course Title: Applied Optics (SEC T8) 

Time: 2 Hours                                                                                          Full Marks: 40 

                                                       The figures in the margin indicate full marks. 
Candidates are required to give their answers in their own words 

                                                                   as far as practicable     

দি ণ া  সংখ া িল পূণমান িনেদশক । 

পরী াথ েদর  যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 
  

                                                                                   Section-I 

1. Answer any five questions:                                                                                                        25=10 

   ( যেকােনা পাঁচিট ে র উ র দাও) 

(a) What is population inversion? 

            পপুেলশন ইনভাশন কােক বেল? 

(b)  What is coherence? 

 কােহের  কােক বেল? 

(c) Write applications of multimode fiber. 

মাি েমাড ফাইবােরর েয়াগ লখ৷ 

(d) Calculate the numerical aperture of an optical fiber. Refractive indices of the core and cladding of the 
fiber are 1.55 and 1.50, respectively. 

একিট অপিটক াল ফাইবােরর িনউেমিরক াল অ াপারচার বািহর কেরা। ফাইবােরর কােরর িতসরা  1.55 এবং ািডং 

এর িতসরা  1.50. 

(e) Which is more energetic – a UV photon or a visible light photon? Find the energy of a UV   
photon of wavelength 315 nm. 

কানিটর শি  বিশ - একিট UV ফাটন অথবা একিট দৃশ মান আেলাক এর ফাটন? একিট ফাটেনর শি  িনণয় 

কেরা যার তর ৈদঘ  315 nm. 

(f) What is LDR? Mention some of its usage. 

LDR কােক বেল? এর কেয়কিট ব বহার লখ৷ 
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(2) 
 

(g) What are the basic differences between a laser light and light from a filament? 

লজার এবং িফলােম  থেক আগত আেলাক এর মেধ  মূল পাথক  িল িক িক? 

(h) Write down some practical applications of laser light. 

        লজােরর কেয়কিট বা ব েয়াগ স েক লখ৷ 

                                                                              

Section-II 

2. Answer any four questions:                                                                                                   54=20 

( যেকােনা চারিট ে র উ র দাও) 

(a) What is optical resonator? Discuss the role played by it in a Laser system.                                      (2+3) 

   অপিটক াল রেসােনটর কােক বেল? লজার উৎপ  করায় এর ভূিমকা িক? 

(b) Write the working principle of semiconductor Laser. Can we obtain light amplification in the absence 
of stimulated emission? – explain.                                                                                                       (3+2) 

    একিট একিট অধপিরবাহী লজােরর কায ণালী? ি মুেলেটড িবিকরণ ছাড়া িক আেলাকিববধন স ব? ব াখ া কর৷ 

(c) Discuss the Fourier transforming property of a thin lens.                                                                        5 

   একিট লে র ফুিরয়ার া ফম করার ধম বণনা কেরা৷ 

(d) Briefly describe the production of a hologram and the image reconstruction process with empirical 
diagram.                                                                                                                                                   (2+3) 

   সংে েপ একিট হেলা াম তরীর প িত বণনা কেরা এবং িতিব  পুনগঠন প িতিট িচ সহ বণনা কেরা৷ 

(e) Write a short note on fiber Bragg grating.                                                                                                        5              

    ফাইবার াগ িটং এর উপর সংি  টীকা লখ।     

(f) Describe the basic principle of light propagation in an optical fiber.                                                          5 

   একিট অপিটক াল ফাইবার এর মধ  িদেয় আেলার চলাচেলর মূলনীিতিট বণনা কেরা। 
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(3) 
 

                                                                      Section-III 

3. Answer any one question:                                                                                                   101=10 

( যেকােনা একিট ে র উ র দাও) 

(a) Why is glass a common choice for production of optical fiber? How attenuation is measured in an     
optical fiber? Describe the different sources of attenuation.                                                              (5+2+3) 

  অপিটক াল ফাইবার উৎপাদেন সাধারণত াস কন ব বহার করা হয়? অপিটক াল ফাইবােরর অপচয় িকভােব পিরমাপ করা  

হয়? অপচেয়র িবিভ  কারণ িল বণনা কর। 

(b) Derive a relation between Einstein’s A and B coefficients.  Draw the energy level diagram of He-Ne 
laser and show different transitions.                                                                                                         (6+4) 

আইন াইেনর A এবং B নাে র মেধ  স কিট াপন কেরা। He-Ne লজােরর শি  র িলর িচ  আঁক এবং িবিভ  

শি  র িলর মেধ  সং মণ িল দখাও৷ 
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