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 Objektivat e lëndës 

  
 

 Lënda ka për qëllim të japë njohuritë bazë në mjedisin e transmetimit fibër optike (FO), 
karakteristikat kryesore të transmetimit me FO, tipet e ndryshme të FO. Funksionimin e 
burimeve optike, qarqet e transmetuesave optikë, funksionimin e detektorëve optikë, qarqet 
e marrësave optikë. Analizën e amplifikatorëve optikë, teknikat e multipleksimit optik. 
Projektimin e sistemeve me FO; Rrjetat optike. 

  
Përmbajtja  

 

 Njohuri të përgjithshme mbi fibrat optike. Valësjellësit fibër optike, teoria e transmetimit të 
dritës me modelin e rrezes. Pasqyrimi i plotë i brendshëm, këndi i pranimit të dritës në fibër, 
hapja numerike. Teoria modale elektromagnetike për përhapjen optike. Tipet e fibrave. 
Parametrat e fibrës me një mënyrë të vetme transmetimi: gjatësia valore e prerjes, diametri 
modal dhe përmasa e njollës së ndritshme. 
Karakteristikat kryesore të transmetimit, shuarja nga absorbimi i materialit. Shpërhapja 
lineare, shpërhapja jolineare, përkuljet e fibrës. Mekanizmi i dispersionit për fibrën single-
mode. Mekanizmi i dispersionit për fibrën multimode, dispersioni intermodal. Kabllot optike, 
procesi i kabllimit. Tipet e ndryshme të lidhjeve dhe bashkuesave fibër-fibër. 
Burimet optike: Struktura fizike, funksionimi. Karakteristikat e lazerit me injektim. Çiftimi i 
lazerit me injektim me fibrën optike. LED, Struktura fizike, funksionimi, tipet e ndryshme, 
karakteristikat e tyre. Detektorët optikë:  Detektorët pa dhe me amplifikim të brendshëm. 
Zhurma në marrësit me fotodiodë pn, pin dhe me fotodiodën ortek APD. Strukturat e marrësit, 
marrësit me cilësi të lartë. Teknikat e modulimit dhe detektimit të sinjalit optik. Raporti sinjal-
zhurmë në marrësin optik. Qarqet e tipeve të ndryshme të marrësave me detektim direkt. 
Konsiderata të projektimit të rrjetave me fibër optike. Rrjetat optike me modulim 
intensiteti/detektim direkt (IM/DD). Veçoritë e planifikimit të rrjetave me fibër optike. Buxheti i 
fuqisë optike. Buxheti i brezit, cilësia e sistemit me fibër optike IM/DD. 
Teknikat e modelimit për sistemet e transmetimit optik, duke përdorur MATLAB® dhe 
Simulink®. 
Teknikat e transmetimit SDH, kuadri SDH. Moduli sinkron i transmetimit STM-n. Rrjetat optike 
SDH. Teknikat e multipleksimit OTDM, WDM, SCM. Amplifikatorët optikë. Rrjetat optike 
WDM/ DWDM; Arkitektura e rrjetave optike. Komutimi, kontrolli dhe menaxhimi i rrjetave 
optike dhe e ardhmja e tyre. 
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