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1 ÚVOD 

Stála prítomnosť turbulencie v atmosférickom prenosovom kanáli je často limitujúcim faktorom 

spoľahlivej funkcie bezdrôtového optického komunikačného spojenia. Turbulencie majú vždy 

za následok zvýšenú mieru bitovej chybovosti spôsobenú odklonením optického lúča, fluktuáciou 

optickej intenzity alebo zmenou uhla dopadu. Keďže sa jedná o jav, ktorý má významný vplyv 

na správnu činnosť komunikačného systému, je nutné ho vedieť správne kvantifikovať. 

V súčasnej dobe existuje niekoľko metód so štatistickým prístupom ku kvantifikácii turbulencie [1], 

preto je táto práca zameraná na metódu spojenú s okamžitým prístupom k vyhodnoteniu turbulentnej 

aktivity, a to konkrétne na metódu ekvivalentného teplotného gradientu s využitím popisu prenosu 

optického lúča pomocou maticovej optiky.  

2 ATMOSFÉRICKÉ PRENOSOVÉ PROSTREDIE 

Atmosféra je považovaná za nestacionárne a nehomogénne prostredie, v ktorom majú kvalitatívne 

parametre prenosového kanálu náhodný charakter. Najdôležitejšie javy z hľadiska optických 

bezdrôtových spojov sa realizujú v najnižšej vrstve atmosféry, a to v troposfére, kde vplyv 

prenosového prostredia na kvalitu optickej bezdrôtovej komunikácie je reprezentovaný časovo, 

priestorovo a frekvenčne závislými parametrami: koeficientom extinkcie a indexom lomu prostredia 

[2].  

Optická turbulencia je definovaná ako fluktuácia indexu lomu vyplývajúca z teplotných zmien medzi 

atmosférou a zemským povrchom. Spojením s mechanickým pohybom vzduchu dochádza k vzniku 

interagujúcich vírov, ktoré sú tiež označované ako turbulentné cely. S uvážením stochastického 

charakteru zmeny vetra, môžeme považovať turbulenciu za chaotický pohyb atmosféry, z čoho 

vyplýva, že ide o ťažko predvídateľný jav [3].  

3 MATICOVÁ ANALÝZA PRENOSU OPTICKÉHO LÚČA 

Táto práca je tvorená simuláciou turbulentného prostredia pomocou jednoduchých optických 

elementov, ktoré slúžia na aproximáciu veľkých turbulentných ciel. Technika prenosu lúčov je 

založená na dvoch referenčných rovinách nazývaných vstupná a výstupná rovina, ktoré sú kolmé 
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na optickú os systému. Existuje niekoľko optických elementov, ktoré sú reprezentované ABCD 

maticou spájajúcou parametre odklonu optického lúča na vstupnej rovine s parametrami odklonu 

na výstupnej rovine. Týmito parametrami sú vzdialenosti odchýlok zväzku od osi systému (𝑥1, 𝑥2) 

a uhly, ktoré zvierajú s pomocnou osou systému (𝜃1, 𝜃2). Všeobecný vzťah pre výpočet parametrov 

vystupujúceho optického lúča je daný vzťahom [4]: 

(
𝑥2

𝜃2
) = (
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V tejto práci bola zvolená aproximácia turbulentnej cely hrubou šošovkou, ktorá pracuje 

s nestacionárnym prostredím, kde dochádza k zmene indexu lomu, čo bližšie popisuje reálne 

podmienky. ABCD matica pre tento optický element má tvar Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.:  
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kde t predstavuje centrálnu hrúbku šošovky, n1 značí index lomu mimo šošovku, n2 index lomu 

vnútri šošovky, R1 poukazuje na polomer krivosti prvej plochy a R2 na polomer krivosti druhej 

plochy šošovky. 

 

Obrázok 1: Technika prenosu optického lúča (vľavo). Parametre hrubej šošovky (vpravo). 

4 URČENIE ODCHÝLKY OPTICKÉHO ZVÄZKU KASKÁDOU TURBULENTNÝCH CIEL 

Táto časť práce slúži pre bližší popis turbulentného prostredia, ktorý je tvorený väčším počtom 

turbulentných ciel tvoriacich nerecipročnú optickú trasu. Náhradou turbulentných ciel hrubými 

šošovkami je možné zistiť pozíciu optického lúča na výstupnej rovine šošovky a smer, ktorým 

sa ďalej šíri. Taktiež tento postup môže slúžiť k predikcii správania optického zväzku, ktorý 

by sa šíril spätným kanálom a rekonštrukcii modelu približného turbulentného prostredia 

z nameraných odchýlok.  

 

Obrázok 2: Kaskáda troch hrubých šošoviek reprezentujúcich tri turbulentné cely 

 

168



Dané experimentálne riešenie je tvorené kaskádou troch hrubých šošoviek aproximujúcich 

prítomnosť troch turbulentných ciel.  V prvej turbulentnej cele dôjde k odklonu paraxiálneho lúča, 

ktorý sa šíri skrz kaskádu turbulentných ciel, až s výslednou odchýlkou je detekovaný na prijímacej 

rovine detektora. Jednotlivé odchýlky na výstupných rovinách šošoviek je možné získať 

prostredníctvom matíc ABCD. Pomocou trojuholníkovej podobnosti a goniometrickej funkcie 

tangens je možné vyrátať odchýlku lúča v medziturbulentnom priestore a na prijímacej rovine 

detektora. Vo výsledku má hlavný vplyv na hodnotu odchýlky veľkosť uhla odklonu a dĺžka trasy, 

ktorú musí laserový lúč prejsť.  

5 MODIFIKOVANÁ METÓDA EKVIVALENTNÉHO TEPLOTNÉHO GRADIENTU 

Táto metóda vyhodnocuje ekvivalentný teplotný  gradient (ETG) z polohy laserového lúča na tienidle 

nachádzajúcom sa v prijímacej rovine a z parametrov charakterizujúcich okolitú atmosféru. Využíva 

sa za prítomnosti homogénneho rozloženia turbulencie medzi vysielačom a prijímačom [6]. Je 

možné ju využiť len za predpokladu vychýlenia optického lúča spôsobeným prítomnosťou veľkých 

turbulentných ciel. Vzťah pre výpočet ETG pomocou tejto metódy nadobúda tvar [6]: 
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kde 𝑑𝑇/𝑑𝑦 predstavuje ETG, 𝑉𝑚 molárny objem plynu, 𝑅 univerzálnu plynovú konštantu, 

𝑛  označuje index lomu, ktorý je platný pre vlnovú dĺžku optického žiarenia na základe vlastností 

atmosférického prenosového prostredia. 𝑦𝑎 poukazuje na odklon optického lúča od osi systému, 

𝐿 na  vzdialenosť medzi vysielačom a prijímačom, ktorá zároveň zodpovedá veľkosti nehomogenity 

v trase optického zväzku a 𝑃 označuje tlak vzduchu. Pomocou modifikovanej metódy ETG je možné 

dôjsť využitím metódy uhla dopadu z okamžitého popisu turbulencie pomocou 𝑑𝑇/𝑑𝑦 ku štatistickej 

hodnote štruktúrneho parametra indexu lomu 𝐶𝑛
2, ktorý hodnotí silu turbulencie [6]:  
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𝐷𝑅𝑋𝐴 značí priemer prijímacej apertúry, 𝑚 je počet nadobudnutých hodnôt uhla dopadu a 𝐸(𝑎𝑟𝑔) 

poukazuje na strednú hodnotu argumentu.   

6 SIMULÁCIA 

V prvom bode tejto simulácie boli namodelované turbulentné cely tvoriace kaskádu hrubých 

šošoviek s náhodne generovanými rozmermi v rozmedzí od 1 𝑐𝑚 do 3 𝑐𝑚. Následne boli definované 

vzdialenosti medzi jednotlivými turbulentnými celami, ktoré boli rovnako náhodne generované 

v rozmedzí od 1 𝑐𝑚 do 3,5 𝑐𝑚. Sumou jednotlivých medziturbulentných vzdialeností a centrálnych 

hrúbok šošoviek bola daná celková vzdialenosť medzi vysielačom a prijímačom. Počiatočný uhol 

odchýlenia laserového lúča bol rovný 𝜃1 = 0,4 ° tak, aby spĺňal podmienku prítomnosti paraxiálnych 

lúčov. Využitím maticovej analýzy optického zväzku a goniometrie bolo možné určiť odchýlky 

optického zväzku za každou šošovkou. 

V tomto modeli je index lomu konštantný v okolí turbulentných ciel, počítaný pre vlnovú dĺžku 

𝜆 =  632,8 𝑛𝑚. K jeho zmene dochádza vo vnútri každej cely, a to až na šiestom desatinnom mieste. 

Pre výpočet ETG sa ráta s molárnym objemom plynu 𝑉𝑚 = 22,4136 ∙ 10−3 𝑚3 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1, 

univerzálnou plynovou konštantou 𝑅 = 8,315 𝐽 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1 ∙ 𝐾−1 a tlakom 𝑃 = 102 850 𝑃𝑎.  
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Turbulentnou kaskádou bol vytvorený model popisujúci správanie optického lúča, prostredníctvom 

ktorého sa došlo nielen k výsledným odchýlkam zväzku 𝑦𝑎 na detektore, ale aj k odchýlkam zväzku 

po prechode jednotlivými turbulentnými celami. Zo znalosti výsledných odchýlok bolo následne 

možné vyrátať hľadanú hodnotu ETG využitím modifikovanej metódy pre 200 iterácií. Využitím 

týchto hodnôt a s predpokladom priemeru apertury detektora 𝐷𝑅𝑋𝐴 = 2 𝑐𝑚 bolo možné vyrátať 

hodnotu štruktúrneho parametra indexu lomu 𝐶𝑛
2 v medziturbulentných priestoroch a na konci 

kaskády. Odsimulované výsledky z piatich pokusov sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke 

ako priemery odchýlok zväzku a hodnôt ETG z 200 iterácií spolu s výsledným ukazovateľom 

intenzity turbulencie, ktorý poukazuje na prítomnosť veľmi silných turbulencií, čo vyplýva 

z geometrie simulovaného prostredia. (Vzdialenosti krajných rovín od vysielača a prijímača 

sa pohybujú v rozmedzí od 3 𝑐𝑚 do 5 𝑐𝑚, preto je hodnota priemeru apertury detektora malá.) 

 

Tabuľka 1: Priemerné hodnoty odchýlok zväzku, ekvivalentného teplotného gradientu a výsledný 

štruktúrny parameter indexu lomu. 𝑥3 predstavuje odchýlku detekovanú po prechode prvou 

turbulentnou celou, 𝑥5 predstavuje odchýlku detekovanú po prechode druhou turbulentnou celou. 

7 ZÁVER 

Táto práca predstavuje teoretický základ k okamžitej kvantifikácii turbulencie podporený 

matematickým modelom turbulentnej atmosféry tvorenej optickými elementami charakterizujúcimi 

turbulentné víry. Ďalšie kroky práce budú zamerané na bližšiu analýzu zmien v hodnotách ETG 

a  vo výchylkách optického zväzku pomocou spomínaných metód. Tento matematický experiment 

môže slúžiť k analýze nerecipročných turbulentných systémov, ktorými sa šíri laserový zväzok. 
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1 0,342842 0,338847 0,209231 -578984,09 -129495,96 -45516,94 6,42E-06 2,43E-07 5,31E-08

2 0,347796 0,350604 0,207242 -574258,01 -134379,23 -49265,64 1,79E-05 2,13E-06 3,03E-07

3 0,343749 0,337940 0,200160 -517915,23 -117563,46 -44478,79 1,56E-08 4,55E-09 7,15E-09

4 0,344045 0,343086 0,201538 -523590,95 -126559,44 -45409,97 4,50E-06 2,01E-07 5,14E-08

5 0,347150 0,343068 0,207417 -577916,95 -133044,15 -49076,08 5,61E-07 1,00E-07 6,15E-10

𝑥3  𝑚𝑚 𝑥5  𝑚𝑚 𝑦𝑎 𝑚𝑚
𝑥3 𝑥5 𝑦𝑎 𝑥3 𝑥5 𝑦𝑎

𝑖
𝑑𝑇 𝑑𝑦⁄  𝐾 𝑚⁄ 𝐶𝑛

2  𝑚−2 3⁄
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