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B.Sc. 6th Semester (Programme) Examination,PHYSICS 

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

Course Title: Applied Optics (SEC T8) 

Time: 2 Hour                                     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 

দক্ষিণপ্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি পূণণমান ক্ষনর্দণ শক। 

পরীিার্থীর্দর যর্থাসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব। 

 

Section-I 

 

 

1.   Answer any five questions:         2x5=10 

যেক োক ো পোচটি প্রকের উওর দোও: 

(a) What is the full form of LASER? 

যেজোর এর সমূ্প ন  োম  ী? 

(b) What is optical pumping? 

আকেো ীয় পোম্ম্পিং  ী? 

(c) Write down two applications of multi mode fiber. 

মোম্িকমোড ফোইবোকরর দুইটি প্রকয়োগ যেখ। 

(d) What is the bandwidth of an optical fiber? 

আকেো ীয় তন্তুর পটিপ্রস্হ  ী? 

(e) What are the two different types of transmission medium? 

দুই ধরক র সঞ্চোে  মোধযম  ী  ী? 

(f) Write down two uses of LASER beam. 

যেজোররম্ির দুইটি বযোবহোর  যেখ। 

(g) Write down two applications of Fourier Transform Spectroscopy.                                        

ফুম্রয়োর ট্রোন্সফমন যেকরোককোম্পর দুইটি প্রকয়োগ যেখ। 

(h) Write down two properties of optical fiber. 

আকেো ীয় তন্তুর দুইটি ববম্িষ্ট্য যেখ।    

 

 

 

Section-II 

 

2. Answer any four questions:    

যযর্কান চারটি প্রর্ের উত্তর দাওঃ          54=20 
(a) What do you mean by coherence? Discuss different types of coherence.                           (2+3) 
সুসংগতি কাকক বকে? সুসংগতির প্রকারকেদ সম্পককে  আকোচনা কর। 

(b) Write down the advantages of optical fiber in comparison to cable.                                         

ককব্ ে এর িুেনায় আকোকীয়িন্তু বযাবহাকরর সতুবধাগুতে কেখ।      5 

(c) Write down the differences between LASER light and ordinary light.                                    5 
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কেজার আকো এবং সাধারন আকোর পার্েকয গুতে কেখ।  

(d) How attenuation is measured in an optical fiber? Describe the different sources of attenuation.       

অপটিকযাে ফাইবাকরর অপচয় কীোকব পতরমাপ করা হয়? অপচকয়র তবতেন্ন কারনগুতে বনেনা কর। 5 

(e) Write a short note on holography.       5 

হকোগ্রাতফ এর উপর সংতিপ্ত টীকা কেখ। 

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

একটি অপটিকযাে ফাইবাকরর মধয তদকয় আকো চোচকের মূেনীতি বনেনা কর। 
 

Section-III 

 

3. Answer any one question:  

যযর্কান একটি প্রর্ের উত্তর দাওঃ         10110 =  

(a) Discuss about fiber Bragg grating. Write down the Fourier transforming property of a thin lens.                                                                                                                                              

ফাইবার ব্র্যাগ কগ্রটিঙ্গ সম্পককে  আকোচনা কর।একটি কেকের ফুতরয়ার ট্রােফমে করার ধমে কেখ।     5+5     

(b) What do you mean by spontaneous and stimulated emission? Discuss the working principle and 

energy level diagram of He-Ne laser.                                                                                     (4+6) 

স্বিঃসূ্ফিে  ও উদ্দীতপি তন:সরণ কাকক বকে। একটি তহতেয়াম তনয়ন কেজার এর কার্েপ্রনােী এবং শতিস্তর বনেনা 

কর। 
 

 

 

 


