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Глава 1. Оптични влакна и техните основни параметри 

 

Въведение 

 
 Оптични влакна се наричат проводниците на 
светлинна енергия. Конструктивно едно оптично влакно се 
състои три основни елемента – оптична сърцевина или ядро, 
обвивка и защитно покритие. 

Една много тънка нишка от прозрачен за светлината 
материал с диаметър d (обикновено от 6 до 12, 50 или 62,5 
микрона) се нарича ядро. Оптичните характеристики на 
материала за ядрото обикновено се свързват с параметър, 
наречен Коефициент на пречупване на материала, който се 
бележи с n. Ядрото може да бъде изградено като хомогенна 
структура с коефициент на пречупване n1 представляваща  
стъклена нишка върху която са разположени множество - p 
на брой концентрични слоеве от същия прозрачен материал, 
но с малко по-различни параметри. В зависимост от броя на 
тези слоеве, дебелините им могат да варират от няколко 
нанометра до няколко микрометра. Дебелината, броят и 
оптичните характеристики на материала от който са 
изградени тези слоеве определят така нареченият Радиален 
профил на коефициента на пречупване на оптичната 
сърцевина n(r), където r е радиалното разстоянието от 
центъра на оптичната сърцевина до съответна точка от 
нейния радиус.  

Върху оптичната сърцевина е разположен още един 
хомогенен слой (обикновено от същия прозрачен материал 
от който е изградено ядрото) с дебелината от няколко 
десетки до малко над 100 микрона. Този слой се нарича 
обвивка. Външният диаметър D на обвивката е със 
стандартизиран размер от 125 микрометра, а коефициентът 
на пречупване на обвивката се бележи с n2. 
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Най-често, за целите на оптичните комуникации, 
ядрото и обвивката се изработват от силициеви стъкла. Тези 
два елемента, ядро и обвивка, определят напълно 
експлоатационните параметри на влакното по отношение на 
неговите качества на преносна среда. 

Върху обвивката се нанася допълнително полимерно 
покритие, обикновено от епокси-акрилатни лакове. Това 
покритие се нарича първично защитно покритие и задачата 
му е да предпазва ядрото и обвивката от външни влияния, 
да им осигури допълнителна гъвкавост и устойчивост на 
опън. Покритието може да бъде нанесено на няколко 
отделни слоя.  
 Така изработената конструкция се нарича оптично 
влакно и тя се използва за гъвкав проводник на светлина.  
 В контекста на настоящата разработка под параметри 
на оптично влакно от тук нататък ще разбираме само 
параметрите на конструкцията ядро-обвивка, въпреки, че 
практически ядрото и обвивката не могат да съществуват 
самостоятелно без първично защитно покритие. 

В работни условия, светлината се вкарва в единя 
край на оптичното влакно под определен, много малък ъгъл 
θ, спрямо оста на ядрото. Вътре, в сърцевината на влакното, 
тя се разпространява по закона за пълното вътрешно 
отражение. Пристигайки на изхода светлината се измерва и 
анализира.  
 Ако светлината на входа бъде модулирана с полезен 
информационен сигнал, а на изхода този сигнал бъде 
демодулиран, то оптичното влакно се явява преносна среда 
на информационен поток. Колкото по-голямо количество 
информация може да се пренесе от влакното за единица 
време, толкова по бърза е средата. Прието е 
бързодействието на оптичните влакна да се измерва с 
параметъра Широчина на честотната лента на оптичното 
влакно – W, която се измерва в MHz и се нормира за 1 
километър. 
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 Разстоянието, на което може да се предава 
модулираният оптичен сигнал, при което той все-още може 
да бъде разпознаван успешно е другия важен параметър на 
оптичните влакна. Това разстояние зависи от загубите на 
светлинна енергия в процеса на разпространение на 
светлината във влакното. Прието е загубите да се отчитат с 
параметъра α и те се измерват в dB. Загубите също се 
нормират на 1 километър.  

Естествено е, че ако можем да вкараме по-голямо 
количество светлина в едно влакно, под правилния ъгъл 
спрямо оста на влакното, то тя ще затихне до нивото на 
разпознаване след по-голямо разстояние. Параметърът, 
който показва каква е максималната стойност на ъгъла θ 
под който можем да вкарваме светлина във влакното, така 
че тя да се разпространява при пълно вътрешно отражение 
се нарича Числова апертура на влакното и се бележи с NA. 
Числовата апертура на оптичните влакна е бездименсионна 
величина т.е. число. 

Идеята при създаването на оптичните влакна е те да 
бъдат конструирани така, че да пренасят максимално 
количество информация с минимални загуби на оптична 
мощност.  

Aко означим множеството на конструктивните 
параметри с К, множеството на експлоатационните 
(изходните) параметри с R и множеството на параметрите 
на използваните материали за изграждане на ядрото и 
обвивката с М, то можем да запишем: 
 

R = F(Δλ, λ,K,М); 

{d, D , n(r),n2,p}   K; 

 {α , W}   R;  
α = F(Δλ, λ, K,М); 
W = F(Δλ, λ,K,М); 

 R = F{ Δλ, λ, d, D , n(r), n2,, p, M}. 
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Съвременните масови оптични влакна се произвеждат 
на базата на силициев диоксид - SiO2. Ако приемем, че 
параметрите на силициевият диоксид са предварително 
известни, тяхното влияние може да бъде отразено чрез 
коефициентите на пречупване на ядрото и обвивката или 
чрез n1 или n(r), n2 и p. Следователно: 

 
 R = F{ Δλ, λ, d, D , n(r), n2,, p }. 

 
В същност, проектирането на едно оптично влакно се 

свежда до оптимизационната задачата – да се избере такава 
конструкция на групата ядро-обвивка, така че да се получи 
максимална широчина на честотната лента W при 
минимално затихване α за пренасян оптичен сигнал с 
определена дължина на вълната λ или определена широчина 
на спектралната лента Δλ на преминаващия през влакното 
модулиран оптичен сигнал. 

 
Задачата на настоящата работа е да се създаде 

визуален модел, при който във вид на комплексни графични 
изображения да се свържат някои от най-важните 
зависимости между конструктивните (или входните) и 
експлоатационните (или изходните) параметри на оптични 
влакна изградени на силициева основа. Един такъв модел би 
бил изключително полезен, както при изучаването и 
разбирането на работата на оптичните влакна, така и при 
вземане на конкретни решения при анализ и проектиране 
или при оценка на техните параметри. 
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разработени за това източници – лазерни устройства, 
лазерни диоди, светодиоди. 

 
Фигура 3.а) Линейна и Фигура 4.б) Елиптична  поляризация на 

светлината. Кръговата е частен случай на елиптичната. 
 

1.1.3. Отражение на светлината [1] 

Когато светлинен лъч попадне върху даден предмет, 
цялата светлина или част от нея се връща обратно, но с 
друга посока. В такъв случай се казва, че светлината се 
отразява. 

Ако повърхността на предмета е гладка или 
полирана както лист от сребро, отражението е огледално, 
както е показано на (фиг. 4.а ) 

 

Фигура  4.а. Огледално отражение 

 

Фигура  4.б. Дифузно отражение 

а) 

 

 

б) 
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1.2.1. Мода или Мод  

За да говорим за оптични влакна трябва да знаем какво 
е мода или мод. Това е електромагнитна вълна с определена 
пространствена структура, разпространяваща се по 
оптичното влакно. Различните моди това са светлинни лъчи, 
имащи различни дължини на вълните, обикновено 
навлизащи под различен ъгъл спрямо оста на влакното.  

 

 
Фигура 12. Някои от първите 15 LPvμ моди в оптичното влакно 

Модите могат да се определят с математична точност 
при използването на уравненията на Максуел. Основната 
система от уравнения за електромагнитните вълни може да 
бъде опростена, когато се прилага за оптични вълни, които 
се разпространяват в оптичното влакно, представляващо 
цилиндричен диелектричен вълновод. Тази система от 
уравнения се прилага за вълни, разпространяващи се по 
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посока на оста на влакното и чиито компоненти на полето 
по оста са пренебрежими.  

Решенията на опростената система вълнови уравнения 
предлагат много добра апроксимация на 
разпространяващите се в оптичното влакно моди. На фиг.12 
са показани примери за разпределението на интензитета по 
напречното сечение на оптично влакно за някои от първите 
15 моди тип LPvμ.  

Основните вълни имат една равнина на 
разпространение и поради това се наричат линейно 
поляризирани. Те са обозначени като LPvμ с два модови 
номера ν и μ. 

Количествено ν е азимуталният номер на мода. 
Количествено μ е радиалния номер на мода. Основната мода 
се обозначава с LP01, следващата с LP11. Модите се 
различават по своя порядък. Първият мод в тази номерация 
се нарича основен мод. В зависимост от конструкцията на 
влакната по тях могат да се разпространяват различен на 
брой моди. 

 

1.2.2. Многомодово влакно  

 Оптично влакно с диаметър на сърцевината много по-
голям от дължината на вълната на оптичното лъчение, 
поддържащо разпространението на повече от един мод. 
Стандартни стойности на диаметъра на сърцевината за 
многомодови оптични влакна за телекомуникациите са 50 
μm и 62,5 μm. Според профила на коефициента на 
пречупване на ядрото можем да разделим оптичните влакна 
на два основни типа - първият тип имат общото 
наименование - оптични влакна със стъпално-радиален 
профил на коефициента на пречупване на ядрото или 
оптични влакна със стъпално-радиален профил, а вторият - 
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Глава 2. Основни параметри на оптичните влакна и 
методи за тяхното пресмятане 

 

2.1. Общ подходи при анализа и проектирането на 
оптични влакна 

При проектирането на оптични влакна се използват 
различни подходи. Разликата в тях се състои в това, какъв 
модел на влакното ще се избере, дали се търси прецизно 
математическо решение на влакното или задачата е да се 
дадат приблизителни резултати с достатъчна за практиката 
точност. Има два основни подхода. Единият разчита на 
инструментариума на геометричната оптика, а другият 
използва инструментите на вълновата теория [1,13,23,24]. 
Доколкото има много различни типове влакна, то голяма 
част от тях, включително тези със стъпално-радиален и с 
градиентно-радиален профил на коефициента на пречупване 
на ядрото могат да бъдат описани посредством поредица от 
концентрични слоеве разположени един върху друг и 
имащи различен коефициент на пречупване (Фиг. 15). 

 

 
Фигура 15. Многослойна структура на ядрото на оптично влакно 

Когато разликата в коефициентите на пречупване на 
тези слоеве е малка е възможно да се използват скаларни 
вълнови уравнения, за да се получат решения със 
задоволителна точност за линейно-поляризираните моди 
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(LPµ˅-модите). При значителни разлики в коефициентите на 
пречупване на съседните слоеве – а това е така при 
съвременните едномодови влакна със сложни профили, този 
модел не дава задоволителни резултати. В този случай е 
необходимо да се направи пълен векторен анализ. В 
рамките на всеки един от тези концентрични слоеве 
полевите компоненти са всички възможни линейни 
комбинации от обикновени и модифицирани Беселови 
функции. Решението относно тези полеви компоненти е 
въпрос на съвпадение на тангенциални полеви компоненти 
в областта на съседните слоеве, водещи до решение на 
линейната система уравнения. В тази насока има значителен 
брой изследвания и публикации на алгоритми, водещи до 
бързо получаване на решения [9,10,11,12]. При работа с 
векторни полета в оптичните влакна няма естествено 
разделяне на TE (моди с нулева компонента Ez) и TM (моди 
с нулева компонента Hz) поляризацията на модите. В този 
модел задължително са включени и двете тангенциални 
компоненти както за електрическите така и за магнитните 
полета. Това води до необходимостта от отчитане на общо 
четири напречни компоненти в границите на всеки един 
слой и решаването на матрица 4х4. 

Като основа и за двата модела се използват 
временезавизимите уравнения на Максуел с положителна 
времева компонента за интензитетите на електрическото 
поле E и на магнитното H: 

×Ε= -jωµ0H      ×H = j ωε0εΕ  

и дивергентните уравнения 

.( εΕ)=0     .H=0. 

Прави се полагането 

h = -jZ0H, 



31 
 

където Z
μ

ε
  Ω  - е вълновото съпротивление на 

вакуума. 

В следствие на това полагане може да се запише: 

×Ε= кh      ×h = kεΕ ,  

Където: 

ω ε μ  = ω/c = 2π/λ0 = Rad/m - константа на 
разпространение на светлинната енергия във вакуум за 
съответната мода или модов номер. 

От горното уравнение. можем да елиминираме h, при 
което получаваме електрическо вълново уравн.: 

× ×Е – к2εΕ=0. 

За да се намерят електромагнитните полета в 
цилиндричен модел е необходимо да се използва 
цилиндрична координатна система с координати r, θ и z. По 
този начин се намират Debye потенциалите успоредни на 
оста на въртене[9,10,11]. 

За всеки слой се съставя подобно уравн. и се решават 
линейните матрици 4х4. В резултат, като решения на всяка 
матрица за търсеният полеви вектор (бод) се получават 
множество Беселови функции. Подбират се такива решения, 
(или решение) при което има съвпадение на векторните 
полета за всеки два съседни слоя. 

В резултат на тези решения се получават някои от 
основните константи и величини, изключително важни за 
анализа на оптичните влакна. Получените като решения 
Беселови функции, нормализирани във вида Fi(x,u) дават 
функцията на затихване на модите в двукоординатна 
декартова система ( x е координатата по оста на влакното, u 
е стойност на полевата компонента описваща модовото 
поле по оста y).  
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2.3. Загуби в оптичните влакна. Методи за пресмятане  

Съществуват няколко механизма на възникване на 
загуби при предаване по влакнести вълноводи. (фиг. 16). Те 
са[1,4]: 

а) поглъщане в материала; 
б) разсейване в материала; 
в) взаимодействие на модата с полето на излъчване; 
г) излъчване, дължащо се на огъвания; 
д)„изтичащи" моди;   
е) Загуби, които зависят от нивото  на сигнала 

(нелинейни загуби). 

 

  

 
Фигура  16. Причини за загуби в оптичното влакно 
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със стръмното затихване на полето във вътрешността на 
обвивката, следва, че при някакъв радиус намаляването на R 
два пъти може да промени загубите от пренебрежимо малки 
до недопустимо големи. 

 

Загуби от макро огъвания 

Загуби от макро огъвания има тогава, когато влакно е 
огънато с радиус по-голям в сравнение с диаметъра на 
влакното. Тези загуби се определят както обикновено по 
формулата P(z) = P(0).exp(-γz), където γ са загубите от 
макроогъвания в децибели, P(0) е вкараната във влакното 
мощност, а P(z) е изходната мощност, съответно на 
разстояние z.  

Има два модела на загуби от макро огъвания [27]. 

Първият модел е подходящ за изчисляване на загубите 
от макро огъвания за всеки режим LP, за основните и тези 
от по-висок порядък моди, при произволен профил на 
коефициента на пречупване на оптичните влакна. 
Използвайки уравнение 29 коефициентът γ на загубите от 
макро огъвания се изразява като функция на мощности, и на 
радиуса на огъване Rb в следния вид: 

уравн. 29 
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Параметрите, включени по-горе са: 
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2.3.7. Загуби при електродъгово неразглобяемо 
свързване ( сплайсване) на оптични влакна 

 

За пресмятане на загубите от сплайсване, приемаме 
модовото поле на едномодово влакно да е приблизително 
Гаусово. Сумарните загуби могат да се изчислят взимайки в 
предвид връзката между двата разместени Гаусови лъча. 

Базирайки се на горния модел, сумарните загуби 
между две едномодови влакна могат да бъдат дефинирани 
по следния начин [18,19]: 

уравн. 34 
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уравн. 41 
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  ps/(nm.km). 

Или в обобщен вид можем да запишем: 

τw(Δλ, λ,L) = Δλ.L.N(λ) ps 

 

2.4.4. Пресмятане на общата хроматична дисперсия  

Общата дисперсия е представлява сумата на 
материалната и вълноводната дисперсия τchr = τmat + τw 
(респективно D(λ) = М(λ)+ N(λ)). Последователността на 
изчисленията обикновено е следната - първо се изчислява 
материалната дисперсия, след това ефективният коефициент 
на пречупване Neff, и на края вълноводната дисперсия. 

 Обикновено изчисляването на ефективния коефициент 
на пречупване Neff представлява сериозен проблем в 
случаите на непознаване структурата на влакното. Поради 
това с достатъчна за практиката точност може да се 
използват опростени формули за М(λ) и N(λ) или 
обобщената формула за D(λ) дадена с уравн. 42 [9]. 

В общия случай, за една мода с ъглова честота ω(β) и 
константа на разпространение β (в направление z) където 
електромагнитните полета трептят пропорционално на ei(βz − 

ωt)), относителният коефициент на хроматичната дисперсия 
D(λ) може да бъде изчислен ако се познава зависимостта 
dω/dβ , или чрез груповата скорост vgr.  

 

уравн. 42 
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Глава 3. Изследване на графични зависимости между 
конструктивните параметри на оптичното влакно, 
параметрите на материалите от които е изградено и 
експлоатационните характеристики на влакното 

Целта на тази разработката е да бъдат изведени в 
графичен вид някои от зависимостите между основните 
параметри за някои типични представители на оптичните 
влакна. Като такива са избрани два стандартни типа 
оптични влакна: 

- многомодово оптично влакно, базирано на SiO2 със 
стъпално-радиален профил на коефициента на пречупване; 

- многомодово оптично влакно, базирано на SiO2 с 
градиентно-радиален профил на коефициента на 
пречупване. 

В процеса на симулациите в определен момент 
профилът на коефициента на пречупване преминава от 
стъпално-радиален в градиентно-радиален. Това става при 
промяна на степенния показател g във функцията, по която 
се изгражда профилът на влакното с градиентно-радиален 
профил на коефициента на пречупване. Поради тази 
причина, за да се даде точна картина на случващото се и да 
се уловят коректно тенденциите и връзките между 
различните параметри за база са избрани диаметри на 
ядрото 50µм. Първоначално за нормирана разлика на 
коефициентите на пречупване е прието Δ=0.01 и за двете 
влакна.  

От два тези базови примера съгласно изводите от 
Глава 2, в тази глава са изведени графично комплексните 
връзките между основните входни параметри К= F{d, D , 
n(r),n2,p, g, Δ } и някои от по-важните изходни параметри W 
= F(Δλ, λ,K,М) а именно:  

n(r)= f(nmax,r, λ; 
α = f(ααmicro, αmacro); 
W = f (Δλ,, (M(λ), N(λ)).   
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3.1. Моделиране на коефициента на пречупване на 
ядрото и обвивката на оптичните влакна 

 
За пресмятане на коефициента на пречупване ni на 

всеки отделен слой от влакното може да бъде използвана 
така наречената формула на Селмайер валидна за 
двукомпонентни силициеви стъкла. По долу са дадени 
примери за оптични влакна, изградени на основата на 
силициев двуокис, легирани с германиев двуокис, двуборен 
триокис, двуфосфорен петоокис и флуор. 

 

уравн. 45 1 ∑ . 

Табл. 5. 

Mol % Коефициенти на Селмайер 

% % a1 λ1 μm a2 λ2 μm a3 λ3 μm 

Si02 Ge02, %       

100   0,6962 0,047 0,4079 0,135 0,8975 9,79340 

98.1 1,90 0,6975 0,042 0,4135 0,145 0,8903 9,82197 

97 3 0,6988 0,044 0,4180 0,145 0,8893 9,82103 

95.9 4,10 0,7001 0,046 0,4216 0,145 0,8880 9,82039 

92.9 7,10 0,7027 0,054 0,4294 0,145 0,9034 11,96797 

 B2O3, %       

97 3 0,6935 0,0717 0,4053 0,12564 0,9111 9,89615 

 F, %       

99  1 0,7085 0.0500 0.3931 0.129 0,8503 9.38861 

96.9 3,10 0,6933 0,045 0,3972 0,137 0,8601 9,55721 

93.9 6,10 0,6774 0,038 0,4010 0,145 0,8719 9,71467 

 P2O5, %       

90.9 9,1  0.6958 0.0616 0.4525 0.1199 0.7125 8.65664 

 
Формулата на Селмайер и изведените за нея 

коефициенти посочени в таблица 5 за различни материали 
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Фигура 31. Зависимост на коефициента на пречупване на оптично 
влакно, произведено на основата на SiO2 легирано с германиев 

двуокис 
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- Функция за изграждане на g-пик профил: 
 

уравн. 48  	 1 2 . 

 
- Функция за изграждане на g-наклонен профил: 
 

уравн. 49  	 1 2 1 . 

 
 

В последните две формули nmax е максималната 
стойност на коефициента на пречупване (обикновено в 
центъра на ядрото), Δ е нормализираната разлика на 
коефициентите на пречупване, а е радиуса на ядрото, r е 
разстоянието от центъра на ядрото до точка по радиуса, g е 
степенен показател който може да бъде от 1 до ∞.  

Вариантите за оценка на влакната изградени със 
сложен профил са два – да се произведат опитни образци от 
оптични влакна, които да бъдат измерени и анализирани. 
Вторият подход е да се използва теоретичен модел на 
влакното, на базата на който да бъдат изчислени 
експлоатационните параметри на влакното. Како вече бе 
показано, такива модели могат да бъдат създавани и 
решавани.  

Един от най-разпространените начин за изграждане на 
профили е използването на g-пик функцията. Друга много 
популярна функция, която е използван в симулациите по-
долу е модифицираната g-пик функция, с използване на 
коефициентът на пречупване на обвивката n2. 

уравн. 50  n(r) = n2 + Δ. 	1 .
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Фигура 41 

 

Фигура 42  
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3.3.1. Изводи свързани със загубите от Микроогъвания 

Загубите от микроогъвания за различните типове 
влакна са представени на фиг. 35 ÷ фиг.72.  
 На фиг.35 са представени загубите от микроогъвания 
на стандартно оптично влакно със стъпално-радиален 
профил на коефициента на пречупване. Нормираната 
разлика на коефициента на пречупване Δ е приета за 0.01, 
което е една средна стойност при изграждане на такива 
влакна. От графиката се вижда, че оптичните влакна от този 
тип с голям диаметър (над 30μm) в областта на I-ви оптичен 
прозорец при λ в областта на 850 nm имат изключително 
високи стойности на загубите от микроогъвания. Освен 
това, в дъното на графиката имаме едно повдигане на 
повърхнината в областта на III-ти оптичен прозорец за λ над 
1500 nm, при малките диаметри.  
 За оптично влакно с градиентно-радиален профил на 
коефициента на пречупване, Δ=0.01 и g=2 загубите в 
областта на големите диаметри отсъстват - фиг. 36. За това 
добре се наблюдават тези в III-ти оптичен прозорец, при 
малките диаметри.  

Смяната на мащаба на графиката (фиг. 37÷ 38) за 
същите две влакна при диаметри от 2 до 4 μm показва, че 
при диаметри на влакната по-малки от 4 μm загубите от 
микроогъвания стават недопустимо големи. Това е изразено 
по-силно при влакната с градиентен профил, но и за 
стъпалните влакна загубите достигат стойности от 15000 
dB/km, което прави влакната практически неизползваеми. 
 Изводът е следният: не бива да се допуска да се 
изграждат ядра под 4 μm. Освен, че това би затруднило 
значително вкарването на светлина в ядрото, то загубите от 
микро и макроогъвания стават недопустимо големи. 
 На фиг. 39, 40 са представени комплексните 
зависимости на загубите от микроогъвания като функция на 
нормираната разлика Δ, при диаметър 50 μm и g=2 за 
градиентното влакно.  

Изводът от представените на тези фигури резултати е 
следният: Много малката разлика в коефициентите на 
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3.5. Зависимости на загубите от микро и макроогъвания 
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Фигура 77  
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3.8. Зависимости при материалната дисперсия 

Фигура 85 

 

Фигура 86  
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3.10. Зависимости при хроматична дисперсия 
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В Глава 3 е извършено следното: 

- Графиките са подредени и систематизирани по 
определени критерии; 

- Огромното количество данни е представено в 
удобни за възприемане, анализ и оценка на 
тенденциите двумерни и тримерни графични 
зависимости; 

- Направени са изводи и коментари относно 
получените резултати; 

- Очертани са основни тенденции при оценка на 
връзките между входните и изходните параметри; 

- Дадени са някои препоръки за използване и 
тълкуване на резултатите. 

 

 Насоки за бъдеща работата 

Представените резултати само малка част от 
възможните за изграждане на визуални модели на връзки 
между параметри на оптичните влакна. 

В момента особен интерес представлява възможността 
да се проектират оптични влакна, при които стойността на 
хроматичната дисперсия е почти еднаква и близка до нула в 
целия работен диапазон. Това са така наречените оптични 
влакна с компенсирана дисперсия. В този случай по едно 
влакно се предава информация и в двата оптични прозореца 
– около 1300 nm и 1550 nm.  

Друг вариант е проектирането на оптични влакна с 
компенсирана дисперсия, минаваща през нулата и в двата 
работни диапазона. На този етап изграждането на оптични 
линии, които да работят и в двата оптични прозореца е 
много скъпо. Това се обуславя от цената на 
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