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Streszczenie:   W pracy przedstawione zostały wyniki badań 
eksperymentalnych w tunelu aerodynamicznym z przeszkodą o 
gęstej perforacji, wywołującą efekty turbulentnego przepływu. 
Pomiary prowadzone były przy wykorzystaniu wąskiej wiązki 
światła laserowego usytuowanej w różnych odległościach od 
ekranu. Sondujące wiązki laserowe miały kierunek prostopadły do 

strumienia powietrza. Analiza charakteru przepływu turbulentne-
go prowadzona była po stronie napływu i odpływu.  

Słowa kluczowe:  Turbulencja, ekran, optyka koherentna. 

1. WPROWADZENIE 

Badania ekranów wiatrowych znajdują coraz większe za-

stosowanie przy kształtowaniu optymalnych wskaźników 

mikroklimatu wietrznego w złożonych strukturach urbani-

stycznych. W ostatnim okresie ukazało się wiele interesują-

cych prac, w których przedstawione zostały wyniki analiz 

numerycznych i badań eksperymentalnych [1] [2] dotyczą-

cych ekranów o różnej perforacji. Stopień perforacji ma 

istotny wpływ na charakterystyki przepływu turbulentnego, 

tworzenie się wirów o różnej skali oraz ich zanik. Szersze 

omówienie możliwości zastosowań metod optyki koherent-

nej podano w pracach [3] [4]. 

Jedną z zalet wymienionych metod pomiarowych jest fakt, 
że nie wprowadzają one zakłóceń w badane przepływy, nie 

zmieniają charakteru występujących tam wirów. Praktyczne 

przykłady badań turbulentnego przepływu metodami kohe-

rentnymi przedstawiono w pracach [5][6]. 

W prezentowanym opracowaniu skoncentrowano się na  

przedstawieniu pewnych dodatkowych możliwości badania 
parametrów przepływu turbulentnego z wykorzystaniem 

powyższych metod. 

2. PROCEDURA BADAŃ 

Elementem wywołującym zmianę charakteru przepływu 

powietrza w tunelu aerodynamicznym był ekran o gęstej 

perforacji. Współczynnik perforacji kształtował się na po-

ziomie γ= 42% a średnica pojedynczego otworu wynosiła 

8mm. Ekran o wymiarach 1 x 1m wypełniał w całości pole 

przekroju tunelu. Długość tunelu po stronie napływu wyno-

siła 3,5m a po stronie odpływu 2m. 

W badaniach jako źródeł światła użyto lasery półprzewod-
nikowe o mocy 14mW emitujące falę świetlną o długości 

λ=635nm ze specjalnym układem optycznym dającym qu-

asi-równoległą wiązkę. Do detekcji natężenia światła zasto-

sowano fotodiody BPYP17. 

Lasery i fotodiody umieszczone były na wspólnej sztywnej 

ramie, która nie miała bezpośredniego kontaktu z konstruk-

cją tunelu. Wiązki światła lasera przebiegały prostopadle do 

osi tunelu aerodynamicznego poprzez wydrążone w jego 

ściankach bocznych otwory o średnicy 0,5mm. Długość 

ścieżki światła laserowego wynosiła 1m.  
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Wymuszony przepływ powietrza w tunelu uzyskano przy 

zastosowaniu czterech wentylatorów. Badania prowadzone 

były przy średnich prędkościach głównych: 0,5m/s, 1m/s, 

1,5m/s, 2m/s, 2,5m/s, wzdłuż ścieżki światła laserowego na 

wysokości 0,25m. Pomiary powtarzano prowadząc obser-

wację parametru struktury współczynnika załamania prze-

pływu turbulentnego w dwóch odległościach od ekranu: 
0,05m, i 0,5m, po stronie napływu i odpływu. 

 

 

Rys.1. Schemat tunelu aerodynamicznego z zaznaczonymi otwo-
rami, przez które przebiegały wiązki światła laserowego  
Fig.1. Wind tunnel diagram with position of laser beam in front of 
and behind the screen 

 

3. WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA 

W tabelach nr 1 i 2 przedstawione zostały przykładowe 

wyniki jakie uzyskano dla ścieżki laserowej na wysokości 

H=0,25m w odległości d=0,05m i d=0,50m od ekranu, od-

powiednio po stronie napływu i odpływu. Na rysunkach 2 i 

3 przedstawiona została zależność intensywności fluktuacji 

światła laserowego w zależności od prędkości strumienia 
napływającego V, po stronie dowietrznej i zawietrznej 

ekranu. Uwzględniono dwie odległości wiązki laserowej od 

ekranu tj. d=0,05m i d=0,50m. Zależności widoczne na  

Rys.2 i Rys.3 sporządzono na podstawie wyników pomia-

rowych zestawionych w tabelach 1 i 2.  

Wykorzystując wartości zaprezentowane w Tabeli 2 okre-

ślono przykładowo wartości wychylenia wiązki światła 

laserowego <θ> po stronie odpływu dla różnych prędkości 
średnich strumienia powietrza V, w odległości d=0,05m i 

0,50m od ekranu.  

Dysponując wartościami <θ> i ><
I

σ  wyznaczona została 

wartość skali wewnętrznej lo oraz parametr struktury 

współczynnika załamania 
2

n
C  badanego przepływu, korzy-

stając z zależności podanych w pracy [2]. 

Wartości 
2

n
C , lo i θ zamieszczone zostały w Tabeli 3. 

 

Rys.2. Zależność intensywności fluktuacji światła laserowego  w 
funkcji prędkości strumienia powietrza napływającego (po stronie 
napływu). 
Fig.2. Relation between fluctuation intensity of laser beam and 
velocity of the incoming air (inflow zone) 

 

Rys.3. Zależność intensywności fluktuacji światła laserowego  w 
funkcji prędkości strumienia powietrza napływającego (po stronie 

odpływu). 
Fig.3. Relation between fluctuation intensity of laser beam and 
velocity of the incoming air (outflow zone) 

 

4. WNIOSKI 

Napływ strumienia powietrza w odległości 0,05m charakte-
ryzuje się dwukrotnie wyższą wartością intensywności 
fluktuacji światła laserowego od napływu w odległości 
0,50m od ekranu. Podobny efekt otrzymujemy po stronie 
odpływu, w odległości 0,05m mamy również średnio 2- 
krotnie wyższe wartości intensywności fluktuacji wiązki 
laserowej niż dla odległości 0,50m. 
Wzrost prędkości napływu powietrza na ekran wywołuje 
wzrost parametru struktury współczynnika załamania (po 
stronie odpływu), a w miarę oddalania się od ekranu jego 
zmniejszenie. 
Kąt wychylenia wiązki w odległości 0,50m ma wartość 
ustabilizowaną na poziomie 7,0 x 10-6 (rad). Świadczy to o 
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pewnym uspokojeniu przepływu. Średnia skala wewnętrzna 
maleje w miarę wzrostu prędkości napływu od 7 x 10-3 m 
do 2 x 10-3 m. 
W odległości 0,05m od ekranu rejestrujemy zmiany warto-
ści kąta wychylenia wraz z jego znakiem. Świadczy to o 
przejściu wiązki przez strefę recyrkulacji. Potwierdza to 
również duża rozpiętość średniej skali wewnętrznej dla 
różnych prędkości napływu. 

Dysponując podstawowymi parametrami 2

n
C  i lo możliwe 

jest oszacowanie energii kinetycznej turbulencji jak i jej 
dyssypacji. 

APPLICATION OF COHERENT OPTICS TO INVESTI-

GATION OF OPTICAL STRUCTURE OF AIR TURBU-

LENT FLOW INDUCED BY THE OBSTACLE WITH 
DENSE PERFORATION 

Summary:   The paper presents the results of experimental stu-
dies of turbulence flow induced by obstacle characterized by 
dense perforation. Measurements were conducted in wind tunnel 
by means of narrow laser beam. Direction of the laser beam was 

perpendicular to air stream. Analyses of turbulence characteristic 
were carried out in inflow and outflow zone of the obstacle. 
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Tabela 1. Średnie wartości natężenia światła laserowego < I >, odchylenia standardowego σI, i intensywność fluktuacji wiązki laserowej 
(po stronie napływu). 

Table 1. Mean values of light intensity <I>, standard deviation σI and fluctuation intensity  of the laser beam (inflow zone) 

Poziom 
wiązki lase-

rowej 
H 

Odległość 
od ekranu 

od strony napływu 
d 

Średnia 
prędkość 
napływu 

powietrza 
v 

Średnie natę-
żenie światła 
laserowego 

< I > 

Odchylenie 
standardowe 

fluktuacji świa-
tła laserowego 

σI x 10-3 

Intensywność 
fluktuacji światła 

laserowego 

3
10

−

⋅=

I
T

I

I

σ

 

m m m/s V V  
 
 

0,25 

 
 

0,05 

0,5 4,3099 6,3780 1,48 
1 4,3171 4,3269 1,00 

1,5 4,3275 8,2609 1,90 
2 4,3569 13,2797 3,05 

2,5 4,3670 16,5496 3,78 
 
 

0,25 

 
 

0,50 

0,5 4,1720 2,1903 0,53 
1 4,1749 4,1123 0,98 

1,5 4,1930 4,2139 1,00 
2 4,1988 6,4873 1.53 

2,5 4,1972 12,0879 2,88 
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Tabela 2. Średnie wartości natężenia światła laserowego < I >, odchylenia standardowego σI, i intensywność fluktuacji wiązki laserowej 
(po stronie odpływu). 

Table 2. Mean values of light intensity <I>, standard deviation σI and fluctuation intensity  of the laser beam (outflow zone) 

Poziom 
wiązki lase-

rowej 
H 

Odległość 
od ekranu 

od strony odpływu 
d 

Średnia 
prędkość 
napływu 

powietrza 
v 

Średnie natę-
żenie wiązki 
światła lase-

rowego 
 < I > 

Odchylenie 
standardowe 

fluktuacji świa-
tła laserowego 

σI x 10-3 

Intensywność 
fluktuacji świa-
tła laserowego 

3
10

−

⋅=

I
T

I

I

σ

 

m m m/s V V  

 

 

0,25 

 

 

0,05 

0,5 4,2030 4,354 1,650 

1 4,1707 6,297 1,520 

1,5 4,1707 13,979 3,350 

2 4,1758 20,139 4,820 

2,5 4,1719 24,029 5,750 

 

 

0,25 

 

 

0,5 

0,5 4,276 3,191 0,750 

1 4,277 3,935 0,870 

1,5 4,283 4,872 1,130 

2 4,281 6,533 1,520 

2,5 4,273 11,323 2,650 

 

 

Tabela 3. Parametr struktury współczynnika załamania 
2

n
C , średnia skala wewnętrzna lo oraz kąt wychylenia wiązki θ  

Table 3. Values of refractive index structure coefficient 
2

n
C , average inner scale lo and deflection angle of laser beam θ 

Poziom 
wiązki 

laserowej 
H 

Odległość 
od ekranu 

od strony odpływu 
d 

Średnia prędkość 
napływu powietrza 

v 

Współczynnik 
struktury 
optycznej 

8
10

−

⋅

n
C  

Skala wewnętrzna 

lo x 10-3 

Średni kąt wychy-
lenia wiązki 

θ x 10
-6
 

m m m/s m-2/3 m (rad) 
 
 

0,25 

 
 

0,05 

0,5 18,4 0,81 +0,84 
1 16,7 0,95 -1,84 

1,5 37,2 7,11 -1,83 
2 53,5  -1,44 

2,5 63,8  -1,75 
 
 

0,25 

 
 

0,5 

0,5 8,5 7,22 +7,0 
1 10,5 6,14 +7,4 

1,5 12,9 5,03 +7,5 
2 17,4 3,71 +7,4 

2,5 30,1 1,96 +6,8 
 


