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Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań propa-
gacji wiązki światła lasera w śladzie aerodynamicznym wybra-
nych obiektów. Zaobserwowano zależność między parametrami 
wiązki światła a kształtem modelowych obiektów. Do analizy 
wybrano rozkład amplitud natężenia światła, który przybliżono 
rozkładem gaussowskim. Parametry tego rozkładu mogą być 
przydatne do oszacowania wybranych parametrów śladu aerody-
namicznego. 

Słowa kluczowe:  ślad aerodynamiczny, wiązka światła lasera, 
rozkład Gaussa, mediana, wariancja. 

1. WPROWADZENIE 

Propagacja wiązki światła lasera w powietrzu atmosferycz-
nym jest związana z fluktuacjami współczynnika załama-
nia. Efekty tego zjawiska obserwowane są od stuleci, głów-
nie w astronomii, między innymi jako migotanie, drganie 
gwiazd, deformacje tarczy słonecznej podczas zachodu, 
miraże i zniekształcenia obrazu w pobliżu gorących obiek-
tów [1-3]. Zauważalne są one nawet przy odległościach 
dużo mniejszych niż w powyższych przypadkach, zwłasz-
cza jeśli w badaniach użyto światła spójnego i monochro-
matycznego (wiązka lasera). Efekty te mogą mieć duży 
wpływ na próby użycia takiej wiązki do przesyłania infor-
macji. Dlatego też do komunikacji optycznej stosuje się 
pozwalające wyeliminować te oddziaływania światłowody, 
jednak nie zawsze jest to możliwe, zwłaszcza jeśli taka ko-
munikacja ma charakter doraźny lub dokonuje się między 
obiektami pozostającymi w ruchu [4-6]. Zaburzenia w pro-
pagacji wiązki lasera powodowane przez przepływ powie-
trza mogą również zostać wykorzystane do badania samego 

przepływu, jego prędkości i turbulencji. W efekcie mogą 
przyczynić się do eliminacji niepożądanych zjawisk takich 
jak: silne wiatry i zawirowania powietrza w obszarach za-
budowanych powodujące dyskomfort pieszych, rozprze-
strzenianie się lub nadmierna koncentracja zanieczyszczeń, 
czy też występowanie nagłych podmuchów na szlakach 
komunikacyjnych, na przykład na mostach czy przy wlo-
tach do tuneli, mogących stanowić zagrożenie dla bezpie-
czeństwa odbywającego się tam ruchu samochodowego [7]. 

Celem pracy jest próba zbadania wpływu jaki na propa-
gację wiązki lasera, potencjalnie służącą do przesyłania 
informacji, mogą mieć zaburzenia przepływu powietrza 
wywołane znajdującymi się w pobliżu obiektami architek-
tonicznymi, oraz opisania zależności między kształtem 
obiektu a jego wpływem na parametry liczbowe uzyskane 
ze statystycznej analizy otrzymanych wyników (rozkład 
Gaussa, mediana, wariancja). Aby ten cel osiągnąć posłu-
żono się modelem doświadczalnym o rozmiarach umożli-
wiających używanie go wewnątrz laboratorium oraz podyk-
towanych dostępnością materiałów. 

2. METODYKA BADAŃ 

Aby uzyskać możliwość dokonywania powtarzalnych po-
miarów w kontrolowanym środowisku konieczne było za-
stosowanie modeli obiektów o rozmiarach znacznie mniej-
szych niż obiekty rzeczywiste. W pomiarach wykorzystano 
następujące elementy aparaturowe: źródłem przepływu 
powietrza była dmuchawa zasilana prądem stałym o napię-
ciu U=6,5V i natężeniu I=0.5A, za pomocą zasilacza labo-
ratoryjnego. Modele, które użyto do badań były bryłami 



Klemm K., Pieszyński K., Rożniakowski K., Wołowski T., Propagacja wiązki światła lasera w śladzie aerodynamicznym… 

10 

wykonanymi z pleksiglasu o wysokości 5 cm; walec 
o średnicy 3 cm; oraz graniastosłupy o podstawach kwadra-
towej i trójkątnej – boki o długości 3cm. Dmuchawa została 
trwale przymocowana do płyty pleksiglasowej o długości 
40 cm, szerokości 21 cm, i grubości 8mm. Płyta mogła być 
swobodnie przemieszczana po powierzchni ciężkiego, 
optycznego stołu laboratoryjnego. Na płycie przed dmu-
chawą przyklejono arkusz papieru milimetrowego, umożli-
wiający dokładne określanie pozycji ustawionych brył 
względem dmuchawy, jak również pozycję całego układu 
płyta-dmuchawa-bryła względem stołu laboratoryjnego, 
a tym samym zamocowanego na nim lasera. W badaniach 
wykorzystano laser półprzewodnikowy o pracy ciągłej, 
emitujący światło o długości fali 670 nm. Wiązka lasera 
biegła 25 mm nad poziomem stołu, to znaczy 17mm nad 
poziomem pleksiglasowej płyty, i docierała do oddalonej 
od lasera o 32 cm fotodiody typu BPYP.17, podłączonej do 
oscyloskopu cyfrowego lub nanowoltomierza selektywnego 
sprzężonego z komputerem. Przed pomiarami optycznymi, 
z użyciem lasera zmierzono pole prędkości przepływu po-
wietrza w warunkach bez przeszkody, oraz w obecności 
kolejnych przeszkód (modeli) za pomocą anemometru. 
Poniższe skróty oznaczają typ obiektu modelowego i jego 
usytuowanie w układzie pomiarowym: 
Układ 1 – bez modelu obiektu. 
Układ 2 – model obiektu w kształcie walca, znajdujący się 
w odległości 5 cm od wylotu dmuchawy i 6 cm od lewej 
strony papieru milimetrowego. 
Układ 3 – model obiektu o podstawie kwadratu, którego 
krawędź umieszczono równolegle do linii papieru milime-
trowego, znajdujący się w odległości 5 cm od wylotu dmu-
chawy i 6 cm od lewej strony papieru milimetrowego. 
Układ 4 – model obiektu o podstawie kwadratu, którego 
krawędź ustawiono pod kątem 45 stopni do linii papieru 
milimetrowego, znajdujący się w odległości 5 cm od wylo-
tu dmuchawy i 5,4 cm od lewej strony papieru milimetro-
wego. 
Układ 5 – model obiektu o podstawie trójkąta równobocz-
nego, skierowanego wierzchołkiem w kierunku dmuchawy, 
znajdujący się w odległości w odległości 5,3 cm od dmu-
chawy i 6 cm od lewej krawędzi papieru milimetrowego. 
Układ 6 – model obiektu o podstawie trójkąta równobocz-
nego skierowany bokiem trójkąta równolegle do dmucha-
wy, znajdujący się w odległości w odległości 5 cm od dmu-
chawy i 6 cm od lewej krawędzi papieru milimetrowego. 

3. WYNIKI BADAŃ 

W pierwszej kolejności (rys. 1) zamieszczono charaktery-
styczne wyniki pomiarów sygnału (fluktuacji natężania 
światła) dla kolejnych wymienionych wcześniej układów. 
Z zamieszczonych na rysunku fluktuacji natężenia światła 
wynika, że ich amplituda zależy od zastosowanego układu.  

 
 

 
 
Rys. 1. Wyniki pomiaru napięcia na fotodiodzie w odległości 1,5 
cm od dmuchawy. 
Fig. 1. Photodiode voltage for the different models systems U. 

 
 

Na rysunku 2 przedstawiono histogramy zarejestrowanych 
wcześniej fluktuacji natężenia światła. Ponadto na każdym 
rysunku zamieszczono obwiednię otrzymanego histogramu. 
Przyjmując, że zarejestrowany sygnał jest zmienną losową, 
której gęstość wyraża się wzorem [8]:  
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gdzie: m – jest medianą, a σ2 jest wariancją, obliczono te 
parametry dla wymienionych wcześniej układów w funkcji 
odległości od dmuchawy. 
 
 

 
 
Rys. 2. Histogramy oraz przybliżające je funkcje Gaussa dla po-
miaru w odległości 1,5 cm od dmuchawy. 
Fig. 2. Histogram of the Gaussian distribution for the different 
models systems U. 

 
 

Otrzymane wyniki obliczeń wariancji przedstawiono na 
rysunkach 3 -8, a mediany na rysunkach 9-14. 
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Rys. 3. Wariancja w funkcji odległości pomiaru od dmuchawy  
dla układu 1. 
Fig. 3. Variance versus distance for U1 system. 
 

 
Rys. 4. Wariancja w funkcji odległości pomiaru od dmuchawy  
dla układu 2. 
Fig. 4. Variance versus distance for U2 system. 
 

 
Rys. 5. Wariancja w funkcji odległości pomiaru od dmuchawy  
dla układu 3. 
Fig. 5. Variance versus distance for U3 system. 

 
Rys. 6. Wariancja w funkcji odległości pomiaru od dmuchawy  
dla układu 4. 
Fig. 6. Variance versus distance for U4 system. 
 

 
Rys. 7. Wariancja w funkcji odległości pomiaru od dmuchawy  
dla układu 5. 
Fig. 7. Variance versus distance for U5 system. 
 

 
Rys. 8. Wariancja w funkcji odległości pomiaru od dmuchawy  
dla układu 6. 
Fig. 8. Variance versus distance for U6 system. 
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Rys. 9. Mediana w funkcji odległości pomiaru od dmuchawy  
dla układu 1. 
Fig. 9. Median versus distance for U1 system. 

 
Rys. 10. Mediana w funkcji odległości pomiaru od dmuchawy  
dla układu 2. 
Fig. 10. Median versus distance for U2 system. 

 
Rys. 11. Mediana w funkcji odległości pomiaru od dmuchawy  
dla układu 3. 
Fig. 11. Median versus distance for U3 system. 

 
Rys. 12. Mediana w funkcji odległości pomiaru od dmuchawy  
dla układu 4. 
Fig. 12. Median versus distance for U4 system. 

 
Rys. 13. Mediana w funkcji odległości pomiaru od dmuchawy  
dla układu 5. 
Fig. 13. Median versus distance for U5 system. 

 
Rys. 14. Mediana w funkcji odległości pomiaru od dmuchawy  
dla układu 6. 
Fig. 14. Median versus distance for U6 system. 



 

13 

4. PODSUMOWANIE 

Jednym z podstawowych problemów pojawiających się 
podczas wykonywania powyższych badań jest dokładność 
wykonywanych pomiarów na każdym ich etapie. Wszystkie 
badania wykonano w niezbyt dużym pomieszczeniu labora-
toryjnym, w którym ruch powietrza a także zmiana jego 
parametrów, takich jak temperatura lub wilgotność, mogły 
powodować dodatkowe fluktuacje mierzonego sygnału.  
Zamieszczone w pracy wyniki badań dotyczą rejestracji 
fluktuacji natężenia światła za pomocą wzmacniacza selek-
tywnego, przy całkowitym czasie trwania pomiaru 35 se-
kund. Zatem, mogą pojawiać się wtedy długookresowe 
fluktuacje światła, które utrudniają rejestracje właściwego 
sygnału. Wynika stąd, że wykonanie pomiarów w czasie 
znacznie krótszym (kilka sekund) mogłoby wyeliminować 
te długookresowe fluktuacje. 
Przybliżanie uzyskanych histogramów za pomocą rozkładu 
normalnego jest dość dokładne, z wyjątkiem pomiarów 
ze wspomnianymi wyżej zaburzeniami długookresowymi, 
kiedy to następuje znacząca deformacja kształtu uzyskiwa-
nego histogramu, niejednokrotnie zauważalne jest wtedy 
drugie maksimum. Zmiany wariancji i mediany w obszarze 
śladu aerodynamicznego dają się względnie dobrze przybli-
żyć liniowo. Należy sądzić, że jakość przybliżenia zwięk-
szy się jeszcze bardziej gdyż skróci się czas pomiaru. Po-
tencjalnie otwiera to drogę do prób określania typu modelu 
architektonicznego zaburzającego przepływ powietrza na 
podstawie samej analizy sygnału z fotodiody (rozkładu 
amplitud natężenia światła). 

LASER BEAM PROPAGATION IN THE AERODYNAMIC 
WAKE OF SELECTED OBJECTS 

Summary:   The work presents some experimental examina-
tions of the laser beam propagation in the aerodynamic wake of 
selected objects (obstacles). Large differences between laser light 
intensity for used objects were observed. Gaussian distribution 
(median, variance) for the light intensity was analyzed. In our 
opinion these parameters are useful for estimation of the aerody-
namic wakes. 
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