
Otázky z předmětu X34FOT – Katedra radiotechniky (Prof. Ing. Miloš Klíma, CSc)

(ke zkoušce dvě otázky)

1. Popište pyroelektrický prvek a vysvětlete jeho funkci..

2. Popište mikrokanálkovou destičku (microchannel plate) a vysvětlete její funkci.

3. Jaké fyzikální jevy využívá mikrokanálková destička ?

4. Vyjmenujte základní typy obrazových senzorů a vysvětlete rozdíly.

5. Jak se liší barevný obrazový senzor typu FOVEON od standardního CMOS senzoru ?

6. Vysvětlete základní uspořádání obrazového bodu snímače CCD.

7. Jakým způsobem je prováděn transport nábojových balíků ve strukturách CCD ?

8. Jak vypadá uspořádání obrazového snímače CCD typu Frame Transfer (se snímkovým

 přenosem) ?

9. Jak vypadá uspořádání obrazového snímače CCD typu Interline Transfer (s meziřádkovým

přenosem) ?

10. Co je to antiblooming ?

11. Co je to binning ?

12. Popište obrazovku a základní prvky její konstrukce

13. Jaké jsou typy barevných obrazovek a čím se liší ?

14. Popište základní charakteristiky obrazovky typu delta

15. Popište základní charakteristiky obrazovky typu trinitron

16. Popište základní charakteristiky obrazovky typu in-line

17. Vysvětlete princip displeje typu LCD

18. Popište konstrukční uspořádání prvku LCD

19. Popište základní uspořádání obrazového prvku plazmového displeje

20. Popište základní uspořádání obrazového prvku displeje FED

21. Popište základní princip displeje typu OLED

22. Napište čočkovou rovnici a nakreslete grafický postup vyjádření polohy a velikosti obrazu

předmětu u tenké spojné čočky.

23. Vysvětlete, co je to hloubka ostrosti.

24. Vysvětlete princip antireflexní vrstvy.

25. Jak rozdělujeme objektivy podle zorného úhlu ?

Otázky z předmětu X34FOT – Katedra mikroelektroniky (Doc. Ing. Zdeněk Burian, CSc)

(ke zkoušce jedna otázka – otázka má dvě části)



26. Elektroluminiscenční diody – vlastnosti.  Vlnová délka emise – nastavení, závislost na injekčním

proudu a teplotě. Přijímače s přímou detekcí – kdy PIN-FET, kdy LFD?

27. ELD pro optické komunikace, zlepšení dynamických vlastností. Optický vysílač. Stabilizace

pracovního režimu, modulace – amplituda, frekvence, fáze.

28. Vyzařovací diagram ELD, modifikace směrovosti. Koherentní přijímač. Přijímač s optickým

zesilovačem.

29. Injekční lasery. Aktivní prostředí – objemový polovodič, SQW, MQW. Optické pyrometry.

30. Injekční lasery. Rezonátor – Fabry-Perot, DBR, DFB, modová struktura, stabilita, šířka spektrální

čáry. Senzory využívající rozptyl (nefelometrie a turbidimetrie).

31. Injekční lasery. Modulace – amplituda, frekvence, fáze. Absorpční analyzátory.

32. Optické zesilovače. Injekční zesilovače. Senzory amplitudové –ztrátové a vazební.

33. Optické zesilovače. Dielektrické zesilovače. Senzory fázové – interferenční, rozdělení.

34. Fotodiody. Přechod PN a PIN, spektrální a dynamické vlastnosti, souvislost se spektrální závislostí

koeficientu absorpce. Senzory s Mach-Zehnderovým interferometrem.

35. Lavinová fotodioda – vlastnosti v souvislosti s technologickou strukturou a použitým polovodičem,

ionizační koeficienty. Senzory s Sagnacovým interferometrem.

36. Fotorezistory – intrinsické a extrinsické, zisk fotorezistoru, pracovní teplota. Metody optické

reflektometrie OTDR.

37. Pyroelektrické detektory. Principy využívané u distribuovaných vláknových senzorů. Modifikace

optických vláken.

Otázky z předmětu X34FOT – Katedra elektromagnetického pole (Doc. Ing. Karel Novotný, Csc.)

(ke zkoušce jedna otázka – otázka má dvě části, studijní materiály k první část viz skripta Novotný:

Optická komunikační technika, materiály ke druhé části otázky jsou k dispozici v rozmnožovacím

středisku) 

38. Základní typy vláknových vlnovodů – konstrukce, vlastnosti. Základní typy planárních vlnovodů.

39. Útlum optických vlnovodů – 3 telekomunikační okna. Spínač 4x4 vytvořený z pěti spínačů 2x2

40. Příčiny disperze ve vlnovodech. Vysvětlete princip činnosti Mach – Zenderova interferometru

41. Volba vlnové délky zdroje s ohledem na útlum a disperzi. Elektrooptický spínač s Mach -

Zenderovým interferometrem

42. Jednovidový optický vlnovod – konstrukce a přenosové vlastnosti. Elektrooptický přepínač 2x2

s vazebním členem.

43. Vysvětlete funkci gradientního optického vlnovodu. Plně optický vypínač s interferometrem

Kerrovou celou.

44. Vysvětlete proč se konstruhují vlákna s posunutou disperzí. Bistabilní optický prvek.

45. Čím je určena maximální přenosová rychlost optického vlákna?.Základní typy optických propojení a

jejich realizace


