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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá vlivem atmosférické turbulence na fázové změny optického 

signálu ve volném prostředí, přičemž tato problematika je zkoumána pomocí 

interferometrické metody. Část práce je věnována popisu atmosférické turbulence. 

Následně je popsána interference jakožto fyzikální jev a poté je pojednáno o optických 

interferometrech. Experimentální část práce se věnuje měření fázových změn optického 

signálu interferometrickou metodou. Výstupem práce je určení závislosti fázových 

změn optického svazku na míře turbulence.  
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Zehnderův interferometr, Friedův parametr. 

ABSTRACT 

This master’s thesis deals with the impact of atmospheric turbulence on phase changes 

of a free space optical signal. This problematic is investigated by the interferometric 

method. A part of the thesis is focused on the phenomenon of atmospheric turbulence. 

Then the physical effect of interference is discussed and optical interferometers are 

described. The experimental part of the thesis is focused on measurement of phase shift 

of optical signal by interferometric method. The result of the thesis is to determine how 

phase shift of an optical beam depends on the strength of turbulence.  

KEYWORDS 

Free-space optical communication, atmospheric transmission medium, atmospheric 

turbulence, refractive index structure parameter, phase shift, Michelson interferometer, 

Mach-Zehnder interferometer, Fried parameter. 
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 1 

ÚVOD 

Tato práce se zabývá atmosférickou turbulencí a jejím vlivem na parametry optického 

signálu ve volném prostředí a dále také fluktuacemi fázového posuvu způsobených 

tímto jevem. Pro jejich zkoumání bude využito interferometrické metody, konkrétně 

pak Michelsonova a Machova-Zehnderova interferometru. 

Komunikace pomocí optických bezkabelových spojů skýtá mnohé výhody ve 

srovnání s technologiemi využívajícími nižší kmitočty radiofrekvenčního pásma. 

Největším omezením optických bezkabelových spojů je však silná závislost kvality a 

spolehlivosti komunikace na aktuálních povětrnostních podmínkách. Ovlivňovat 

meteorologickou situaci v konkrétním čase a místě není v lidských silách, proto je 

zapotřebí studovat vlivy jednotlivých atmosférických jevů na optickou bezkabelovou 

komunikaci a následně na základě experimentálních poznatků navrhovat optické 

technologie takovým způsobem, aby se staly vůči rozmarům přírody odolnějšími.  

Tato práce se zabývá atmosférickou turbulencí, která mimo jiné způsobuje náhodné 

kolísání fázového posuvu optické vlny, což by mohlo způsobit problém v případě, že je 

na straně vysílače použit některý druh fázové modulace. Cílem diplomové práce je 

proto určit souvislost mezi mírou atmosférické turbulence a fázovým posuvem 

optického signálu způsobeným průchodem skrze tuto turbulenci. Tato práce 

atmosférickou turbulenci popisuje a vysvětluje její vznik i důsledky pro komunikaci 

pomocí optických bezkabelových spojů. Dále budou popsány optické interferometry a 

matematické metody, kterými lze určit míru atmosférické turbulence. Výstupem práce 

je také návrh experimentálního pracoviště pro měření fázových změn optického signálu 

v laboratoři pomocí interferometru. Interferometrických měření lze ovšem využít také 

pro měření vibrací či malých posuvů objektů a podobně. Experimentální část práce se 

věnuje realizaci interferometrických měření fázového posuvu optického signálu 

v turbulenci.  

Práce je dělena do deseti kapitol. První kapitola pojednává o optických 

bezkabelových spojích, uvádí jejich výhody a nevýhody ve srovnání 

s radiofrekvenčními způsoby komunikace a jsou zde také vyjmenovány možné oblasti 

jejich využití. Druhá kapitola se zabývá parametry atmosférického přenosového 

prostředí, jsou vyjmenovány nejběžnější jevy a ztráty v atmosféře v souvislosti 

s optickými bezkabelovými spoji. Třetí kapitola je věnována samotné atmosférické 

turbulenci, podrobně charakterizuje mechanismus jejího vzniku a důsledky pro optický 

signál. Souhrn matematických modelů, pomocí nichž se atmosférická turbulence dá 

popsat, je uveden ve čtvrté kapitole. Následuje zde rovněž podrobnější výklad o dvou 

metodách, které jsou použity pro výpočty v diplomové práci. Pátá kapitola je věnována 

nejprve interferenci a následně optickým interferometrům fungujícím na jejím principu. 

Šestá kapitola představuje návrh dvou experimentálních pracovišť pro měření míry 

atmosférické turbulence v laboratorních podmínkách. Teoretický rozbor způsobu, 

jakým budou vyhodnoceny fázové změny optického signálu způsobených turbulencí, je 

uveden v sedmé kapitole. Osmá kapitola se věnuje popisu experimentálního měření 

fázových změn optického signálu pomocí Michelsonova interferometru, kapitola devátá 

popisuje totéž pro Machův-Zehnderův interferometr. Určení citlivosti a mezí platnosti 

interferometrických měření se věnuje desátá kapitola. 
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1 OPTICKÉ BEZKABELOVÉ SPOJE 

Optickým bezkabelovým spojem se rozumí přenos signálu volným prostředím bez 

použití fyzického vedení s využitím optických nosných, tedy nosných z oblasti 

viditelného, infračerveného nebo ultrafialového pásma [1].  

1.1 Historie optické komunikace 

První funkční LASER (viz obrázek 1 [2]), akronym zastupující Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation (zesilování světla stimulovanou emisí záření), byl 

představen v roce 1960. Vědecká obec věnovala tomuto objevu patřičnou pozornost, co 

se možností využití týče, již od počátku. Bylo zejména navrženo, že lasery mohou být 

použity pro rozšíření radiofrekvenční atmosférické komunikace a radarových technik do 

pásma viditelného světla [1].  

 Nicméně všechny systémy, které využívají viditelné nebo infračervené optické 

vlny, musí ve svém návrhu počítat s obecnými jevy, které se vyskytují v prostředí, kudy 

se vlna šíří, spolu s jevy spojenými s vlnou samotnou. Tímto prostředím bývá často 

turbulentní atmosféra, v níž malé změny indexu lomu podél trasy, kterou se svazek šíří, 

vyvolávají mnoho nepříznivých důsledků [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Použití optických bezkabelových spojů 

Optické bezkabelové spoje se používají pro vysokorychlostní komunikaci mezi dvěma 

fixními body na vzdálenost až několika kilometrů. Jsou použitelné pro široké spektrum 

aplikací, například metropolitní sítě MAN (Metropolitan Area Network), lokální sítě 

LAN (Local Area Network) a propojení mezi nimi, přenos televizního signálu 

s vysokým rozlišením, bezdrátové bezpečnostní kamerové systémy, nebo mohou 

zajišťovat rychlý způsob obnovení komunikace v oblastech po přírodních a jiných 

Obrázek 1  Theodore Maiman držící první funkční laser [2] 
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katastrofách [3]. Využití optických bezkabelových spojů mnohdy nalézáme v místech, 

kde jiný způsob komunikace nepřipadá v úvahu. K nejčastějším aplikacím však patří 

poskytování internetových služeb nebo komunikace na kratší vzdálenosti mezi 

budovami (viz obrázek 2 [3]), například v areálech nemocnic [4]. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkrétními příklady jejich využití mohou být například: 

 Komunikace v rámci podnikového areálu či univerzitního kampusu – tato 

prostředí v dnešní době poskytují širokou škálu typů síťového provozu, od 

hlasového a datového až po multimediální přenosy, což přináší vysoké nároky 

na přenosovou síť. Optické bezkabelové spoje mohou zajistit vysokorychlostní 

propojení budov v rámci takového areálu bez potřeby instalace optických vláken 

[3]. 

 Bezpečnostní kamerové systémy – tyto jsou široce používané v oblasti 

zajištění bezpečnosti ve veřejných prostorách a ve vojenských aplikacích. 

Přenos videa bezdrátově je vhodný a snadný pro realizaci. Problémem 

klasických bezdrátových technologií však zůstává nemožnost zajištění vysoké 

propustnosti systému pro video přenosy. Optické bezdrátové spoje tak 

představují výkonnou alternativu pro přenos video signálu s vysokým rozlišením 

[3]. 

 Páteřní připojení pro buňkové systémy mobilních komunikací – rostoucí 

počet mobilních služeb náročných na šířku pásma si žádá použití optických 

bezkabelových spojů, které dokážou zajistit mnohem větší propustnost [3]. 

 Nadpočetný spoj či obnova komunikace po katastrofě – hrozba přírodních 

katastrof, teroristických útoků a jiných naléhavých situací vyžaduje flexibilní a 

inovativní možnosti komunikace. V případě takových události, kdy je místní 

infrastruktura buď zničená, nebo nespolehlivá, mohou být dočasné optické 

bezkabelové spoje rozmístěny v rámci několika málo hodin. Tragickým 

případem této situace jsou například teroristické útoky z 11. září 2001 v New 

Yorku [3]. 

Obrázek 2  Optická bezdrátová komunikace mezi budovami [3] 
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 Bezpečnost – kvantová kryptografie zajišťuje na základě pevných zákonů 

fyziky nové metody šifrování a slibuje naprostou bezpečnost. Systémy kvantové 

kryptografie se obvykle realizují s použitím optických vláken, avšak i 

bezkabelová varianta zajišťuje univerzální alternativu v případech, kdy by 

použití optických vláken bylo příliš nákladné a/nebo nemožné [3]. 

 Živé vysílání - v případě přenosu živých událostí, jako například sportovních 

utkání, oficiálních slavností nebo při vysílání reportáží z odlehlých a válečných 

zón, musí být signál z kamery přenesen do vysílacího vozidla, které je připojeno 

do hlavního studia pomocí satelitního spoje. Požadavek na přenos obrazu ve 

vysoké kvalitě mezi kamerou a vysílacím vozidlem může být realizován 

optickým bezkabelovým spojem. Tyto spoje jsou totiž schopny vyhovět dokonce 

požadavkům na HDTV vysílání [3]. 

1.3 Výhody a nevýhody optických bezkabelových spojů 

Ve srovnání s radiofrekvenčními (RF) alternativami mají optické bezkabelové spoje 

k dispozici velmi značnou šířku pásma, což umožňuje dosažení mnohem vyšších 

přenosových rychlostí. Radiofrekvenční pásmo elektromagnetického spektra je zásadně 

limitováno kapacitou a také je poměrně drahé, jelikož většina subpásem je licencovaná. 

Naopak optické bezkabelové spoje využívají frekvence nad 300 GHz, což představuje 

celosvětově bezplatné pásmo. Z hlediska stále rostoucí poptávky po bezdrátové 

komunikaci s velkým objemem přenášených dat začíná být RF spektrum překonaným 

zdrojem a je na čase uvádět do praxe jiné životaschopné možnosti bezdrátové 

komunikace ve vyšší oblasti elektromagnetického spektra [3]. 

Mezi další výhody optických bezkabelových spojů patří nízká náchylnost 

k vzájemnému rušení, mobilita zařízení a bezpečnost takto přenášených dat. Optického 

bezkabelového spoje se dá s výhodou použít v jakémkoliv provozu, kde je požadavkem 

rychlý a spolehlivý přenos dat a informací. Velkou přednost představují snadná montáž 

a nízké pořizovací náklady takovéhoto zařízení. Jeho využití je mnohdy situováno 

v místech, kde jiný způsob komunikace nepřipadá v úvahu [4].  

Jako nevýhody optických spojů ve volném prostředí je nutno uvést již výše 

zmíněnou závislost kvality spoje na aktuálním stavu atmosféry (především při spojení 

na delší vzdálenosti), požadavek na precizní zajištění směrování a potřebu přímé 

viditelnosti mezi vysílačem a přijímačem, s čímž souvisí nebezpečí dočasného přerušení 

svazku náhodným objektem (pták, velmi hustá mlha) [4]. 
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2 ATMOSFÉRICKÉ PŘENOSOVÉ 

PROSTŘEDÍ 

Optický signál ve volném prostředí je ovlivňován mnoha faktory danými aktuálními 

povětrnostními podmínkami, přičemž tyto jevy mají převážně náhodný charakter. 

Matematický popis atmosférického přenosového prostředí je tudíž velmi náročný, a 

proto se při jeho popisu využívá zjednodušených matematických modelů. Při uvážení 

složení atmosféry a v ní existujících jevů, může být konstatováno, že atmosféra je 

obecně nehomogenní, nestacionární a její index lomu je závislý na konkrétní poloze a 

čase. Nad to je nutno vzít v úvahu, že uvedené jevy spolu vzájemně souvisí a mohou se 

projevovat ve stejném časovém okamžiku [4]. 

Dvěma zásadními parametry, které mají vliv na kvalitu přenosu optického signálu 

ve volném prostředí, jsou koeficient extinkce (zeslabení) α a index lomu daného 

prostředí n. Obě tyto veličiny jsou obecně závislé na pozici v prostoru, na čase a na 

vlnové délce optického signálu. Statistický charakter koeficientu extinkce se dá vyjádřit 

pomocí variance   
  a střední hodnoty   . Statistický charakter indexu lomu se dá 

vyjádřit pomocí strukturního parametru indexu lomu   
  (bude o něm podrobněji 

pojednáno v kapitole 3.2) a střední hodnoty    [5]. Spektrální závislost propustnosti 

atmosféry za jasného a klidného dne je na obrázku 3 (převzato z [5]). 

 

 

 

Pro určení míry extinkce optického signálu při přenosu atmosférickým přenosovým 

prostředím se vychází z Bougerova zákona [5] 

 

                                                                                 (2.1) 

Obrázek 3  Spektrální závislost propustnosti atmosféry za jasného a klidného dne [5] 



 6 

kde       je zeslabení optické intenzity na vlnové délce λ během průchodu optického 

signálu mezi vysílačem a přijímačem, tedy vzdáleností dz,      je koeficient extinkce v 

[m
-1

]. Integrováním předchozího vztahu (2.1) je dosaženo výrazu [5] 

 

                                                                                                              (2.2) 

 

kde    je úroveň optické intenzity na straně vysílače a    je úroveň přijaté optické 

intenzity přijímačem,    označuje vzdálenost vysílače a přijímače. Ve vztahu je 

uvažována konstantní hodnota koeficientu extinkce v celé délce úseku   . Spektrální 

propustnost       je dána vztahem [5] 

 

                                              
     

     
                                                                              (2.3) 

 

Dále může být definována spektrálně střední hustota propustnosti [5] 

 

                                                                                           (2.4) 

 

Atmosférické přenosové prostředí, ve kterém je realizována optická bezkabelová 

komunikace, se nachází v troposféře, v níž probíhají jevy jako je kondenzace vodní 

páry, vznik mlhy a oblak, ze kterých může pršet nebo sněžit, dochází zde k bouřkám, 

vzniku větru a větrných vírů, které způsobují turbulenci [5].  

Rozdílem teplot mezi povrchem země a atmosférou nebo vlivem mechanického 

působení dochází k náhodným časovým i prostorovým změnám teploty a tlaku vzduchu 

v daném bodě. Důsledkem toho se index lomu atmosférického přenosového prostředí 

stává náhodnou funkcí prostoru a času. U laserového svazku procházejícího takovýmto 

prostředím je nutné počítat s jeho energetickými i tvarovými změnami, konkrétně může 

dojít k rozšíření nebo odklonění svazku, což v důsledku vede k výkonovým výkyvům 

přijímaného optického signálu [5]. 

Nejdůležitějšími jevy v atmosféře ovlivňujícími optický signál jsou [5]: 

 útlum optické intenzity z důvodu absorpce a/nebo rozptylu na molekulách 

a/nebo aerosolech, 

 útlum optické intenzity způsobený turbulencí v troposféře, 

 kolísání optické intenzity způsobené turbulencí v troposféře, 

 kolísání optické intenzity způsobené deštěm nebo sněžením, 

 kolísání optické intenzity způsobené deformací svazku, 

 chvilkové úplné přerušení svazku např. letícím ptákem. 

Dále je nutné si uvědomit, že výše uvedené jevy mohou působit společně a že 

kolísání úrovně optické intenzity vede v důsledku také k extinkci optické intenzity. 

Střední koeficient extinkce je pak možno vyjádřit jako součet jednotlivých vlivů [5] 
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                                                                         (2.5) 

 

kde      označuje absorpci na molekulách,      představuje rozptyl na molekulách 

(Rayleighův rozptyl),      označuje rozptyl na částicích (Mieův rozptyl) a       značí 

střední zeslabení intenzity způsobené fluktuací [5].  

2.1 Atmosférické jevy a ztráty v optické bezkabelové 

komunikaci 

Optický výkon z vysílače je před dosažením optického přijímače ovlivněn několika 

faktory přenosového prostředí. Mezi ně patří systémové ztráty, geometrické ztráty, 

ztráty vlivem nesouososti, útlum v atmosféře, šum okolí a útlum způsobený 

atmosférickou turbulencí. Systémové ztráty do značné míry závisí na výrobních 

parametrech a většinou jsou udány výrobcem [3]. Ostatní ztráty budou blíže popsány 

v následujících čtyřech podkapitolách. 

2.1.1 Geometrické ztráty a ztráty způsobené nesouosostí  

Geometrické ztráty jsou způsobeny divergencí laserového svazku během šíření 

atmosférou. Mohou být spočítány při daném divergenčním úhlu, délce spoje a velikosti 

plochy přijímače. Stupeň divergence svazku také ovlivňuje vzájemnou souosost 

vysílače a přijímače a také sledování svazku na straně detektoru [3]. 

Nesouosost je v praxi způsobena většinou vlivem bloudění svazku, pohyby budov 

nebo chybami ve sledovacím systému. Bloudění svazku je důsledkem nehomogenit 

v atmosféře, které způsobuje náhodné odchylky laserového svazku a tím jej odklání 

z jeho původní trasy. Tento jev je zásadní především pro spoje na velkou vzdálenost. 

Vzhledem k tomu, že laserový svazek je velmi úzký a plocha přijímače poměrně malá, 

mohou lehké pohyby budov způsobit dokonce úplné přerušení komunikace [3]. 

Pokud není na straně přijímače zaveden žádný sledovací mechanismus, což je 

typické pro spoje o délce v řádech stovek metrů, pak mohou být ztráty vlivem 

nesouososti zmírněny zvýšením stupně divergence svazku na straně vysílače. Pro delší 

vzdálenosti (více než jeden kilometr) se sledovací systém na straně přijímače stává 

nutností pro odstranění nebo snížení vlivu těchto ztrát. V těchto případech je totiž 

doporučeno použít úzký svazek pro zajištění nízkých geometrických ztrát [3]. 

2.1.2 Útlum optického signálu v atmosféře 

Příčinou ztrát v atmosféře jsou částice, které způsobují absorpci nebo rozptyl optického 

signálu. Částice ovlivňující svazek zahrnují déšť, sníh, mlhu, ale také smog, prach, 

aerosoly, kouř atd. Tyto částice do určité míry absorbují energii laserového svazku, 

čímž snižují jeho optický výkon. V pásmu blízkému infračervenému (IR) záření je 

absorpce způsobena především drobnými vodními částicemi. Ty způsobují rozptyl 

optického signálu, tedy jeho odklonění z původního směru, což vede k prostorovému, 

úhlovému a časovému rozšíření. V případě deště a sněhu jsou velikosti jednotlivých 

částic mnohem větší než je vlnová délka optického signálu, a tudíž spoj nijak zásadně 
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neovlivňují. Na vzdálenosti nižší než 1 km je typický útlum deštěm přibližně 3 dB/km. 

V případě sněhu může být útlum větší než v případě deště vzhledem k mnohem větší 

velikosti částic [3]. 

V situaci, kdy je průměr částice řádově stejně velký jako vlnová délka signálu, 

vychází výsledný koeficient rozptylu velmi vysoký. Nejvíce určujícími podmínkami 

prostředí jsou proto mlha a opar, jelikož velikost jejich částic je srovnatelná s vlnovou 

délkou signálu blízkému infračervenému záření. I řídká mlha může tyto signály silně 

utlumit i na krátké vzdálenosti. Experimenty v [6] prokázaly ztrátu okolo 90 % 

přenášeného výkonu při řídké mlze na vzdálenost 50 m. Jiné experimentální měření v 

[7] ukázalo, že útlum atmosféry je v případě mlhy na vlnových délkách mezi 785 a 

1550 nm na vlnové délce téměř nezávislý, zatímco při oparu na vlnové délce závislý je. 

Typické rozměry částic oparu jsou 0,01 až 1 μm a částice mlhy mají průměr 1 až 20 μm, 

tudíž je laserový svazek méně tlumen v prostředí s oparem [3]. 

Za zmínku stojí, že bezdrátové RF technologie pracující na kmitočtech vyšších než 

přibližně 10 GHz jsou nepříznivě ovlivněny deštěm a jen málo tlumeny mlhou. Tato 

skutečnost vede k vývoji hybridních radiofrekvenčních a optických systémů [3]. 

2.1.3 Vyzařování okolního prostředí 

Vyzařování okolního prostředí, nebo také šum okolí, může rovněž zhoršit spolehlivost 

optického bezkabelového spoje. K užitečnému signálu, dopadajícímu do čočky 

optického přijímače, se totiž připočte také nežádoucí vyzařování okolního prostředí, 

tedy například přímé či odražené sluneční záření, nebo sluneční záření rozptýlené na 

hydrometeorech či jiných objektech. Jejich dopad může být zmírněn použitím úzké 

pásmové propusti a prostorovou filtrací předcházející fotodetekci. I přesto se však může 

nezanedbatelné množství šumu z pozadí dostat přes tyto filtry až do detektoru a 

zhoršovat tak spolehlivost komunikace způsobením proměnného offsetu elektrického 

signálu. To má za následek zhoršení poměru signálu k šumu (SNR – Signal-to-Noise 

Ratio) a efektivní citlivosti přijímače [3]. 

Experimentální měření v [8] ukázalo, že přijatý optický výkon představuje obvykle 

řádově v desítky až stovky μW, vyzařování pozadí má pro rozptýlené sluneční světlo 

mraky nebo mlhou hodnotu několika μW, stovky μW pro odražené sluneční světlo a do 

10 mW pro přímé sluneční světlo. Ze statistik ovšem vyplývá, že poslední zmíněná 

situace nastává méně než jednu hodinu za rok [3].  

2.1.4 Atmosférická turbulence 

V atmosféře se vyskytují teplotně a tlakově nestálé oblasti způsobené teplem ze Slunce 

a větrem. Jejich existence vede ke kolísání indexu lomu vzduchu podél trasy šíření 

laserového svazku. Vzniklá atmosférická turbulence způsobuje náhodné změny jak 

amplitudy, tak i fáze přijímaného optického signálu (viz obrázek 4 [9]). Následkem je 

nezanedbatelné zhoršení spolehlivosti tohoto spoje, především při přenosech na větší 

vzdálenosti v řádu několika kilometrů [3]. 

Vliv atmosférické turbulence na optický spoj ve volném prostředí je ze všech výše 

zmíněných jevů v atmosféře pro tuto práci nejzásadnější, proto bude podrobněji popsán 

v následující kapitole 3.  
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Obrázek 4  Narušení laserového svazku vlivem jeho průchodu skrze turbulentní cely [9] 
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3 ATMOSFÉRICKÁ TURBULENCE 

První odborné práce o turbulenci se zabývaly fluktuací rychlosti viskózní tekutiny. Bylo 

zejména pozorováno, že podélná rychlost větru spojená s turbulentní atmosférou 

náhodně kolísá okolo své střední hodnoty. Rychlost větru tedy získává povahu náhodné 

nebo stochastické veličiny, což znamená, že v daném čase a místě turbulentního 

prostoru může být rychlost vyjádřená náhodnou proměnnou [1]. 

Při uvážení atmosféry jakožto vazké tekutiny vyplynula ze zkušenosti skutečnost, 

že toto prostředí umožňuje dva stavy pohybu – laminární a turbulentní proudění. Rozdíl 

mezi těmito dvěma stavy spočívá v tom, že u laminárního proudění nedochází 

k prolínání. Rychlostní charakteristiky proudění jsou v případě laminárního pohybu 

uspořádány rovnoměrně nebo se rovnoměrným způsobem mění (viz obrázek 5 [10]). U 

turbulentního toku ztrácí rychlostní charakteristiky svou uspořádanou povahu vlivem 

dynamického prolínání a objevují se náhodné menší toky zvané turbulentní cely. 

 

3.1 Vznik a projevy atmosférické turbulence 

Náhodné kolísání indexu lomu atmosféry je zapříčiněno mikroskopickými změnami 

teploty způsobené turbulentním pohybem atmosféry vlivem větru a proudění vzduchu. 

Přestože se toto kolísání indexu lomu vyskytuje jen v několika částicích z milionu, šířící 

se optická vlna prochází velkým množstvím těchto nehomogenit indexu lomu, takže 

výsledný efekt na optický signál je poměrně značný. Tyto nehomogenity způsobují 

například zdánlivé blikání hvězd při jejich pozorování a omezují tak pozorovací 

schopnosti astronomů. Zmíněný jev podnítil použití adaptivních optických technik a 

umístění velkých teleskopů do vesmíru, například známý Hubbleův teleskop [1]. 

Stejná atmosférická turbulence, která znemožňuje nepřetržité astronomické 

pozorování, zhoršuje prostorovou koherenci laserového svazku během šíření 

atmosférou. Tato ztráta prostorové koherence omezuje míru, do které může být laserový 

svazek soustředěn do určitého místa, což vede ke značným výkonovým ztrátám 

v optických komunikačních a radarových systémech [1].  

Obrázek 5  Příklad laminárního (vlevo) a turbulentního (vpravo) toku v okolí překážky [10] 
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Atmosférická turbulence, způsobená teplotním rozdílem mezi povrchem Země a 

atmosférou, má na optické vlny dopad, který vědce zajímá již řadu let. Přes den je 

povrch Země teplejší než vzduch, což způsobuje, že vrstva vzduchu nejblíže povrchu 

má vyšší teplotu než ta nad ní. Tento záporný teplotní gradient způsobí, že světelné 

paprsky rovnoběžné se zemí se ohnou směrem vzhůru. Pokud je zmíněný záporný 

teplotní gradient dostatečně silný, může vést až k převrácenému obrazu známému jako 

fata morgana. Během noci je teplotní gradient kladný, což vede k ohnutí světelných 

paprsků směrem dolů. Tento jev umožňuje člověku vidět objekty lehce za obzorem, což 

je známo pod pojmem mihotání. Atmosférická turbulence navíc narušuje koherenci 

laserového záření a může tudíž omezovat fungování těch zařízení, která využívají této 

vlastnosti optické vlny [1].  

Narušení vlny atmosférickou turbulencí má za následek rozšíření svazku (což je 

způsobeno rovněž difrakcí), náhodné změny pozice „těžiště“ svazku, které se tedy dá 

označit jako jakési „bloudění“ paprsku, a přemisťování energie svazku v rámci jeho 

průřezu, což vede ke kolísání intenzity záření [1]. Tato skutečnost je dobře patrná 

z obrázku 6 [11], kde je vlevo vyobrazena stopa vyslaného laserového svazku a vpravo 

stopa svazku na straně optického přijímače po průchodu paprsku turbulentní 

atmosférou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změny teploty atmosféry a rychlosti větru vytvářejí lokální nestabilní vzdušné 

masy, které se postupně rozpadají na turbulentní víry neboli cely mnoha různých 

rozměrů. Tyto nehomogenity mají rozsah od mikroskopických po makroskopické 

velikosti. Velikost největší turbulentní cely před tím, než je energie do oblasti dodána, 

definuje vnější efektivní velikost turbulence L0, která je v blízkosti povrchu přibližně 

srovnatelná se vzdáleností od povrchu. Vnitřní efektivní velikost turbulence l0 je 

spojena s nejmenší velikostí turbulentní cely před tím, než je energie rozptýlena v teplo 

(viz obrázek. 7, upraveno z [1]). Každá z těchto cel je ve skutečnosti oblastí vysokého 

nebo nízkého indexu lomu, který se náhodně mění [1]. Vnější efektivní velikost 

turbulence L0 se většinou aproximuje jako     , jelikož má v praxi na turbulenci 

zanedbatelný vliv. Naopak vnitřní velikost turbulence l0 má na turbulenci vliv zásadní, 

zjednodušeně se dá říci, že vyšší hodnoty l0 znamenají silnější turbulenci [3].  

Obrázek 6  Stopa laserového svazku před průchodem turbulentní 

atmosférou (vlevo) a po něm (vpravo) [11] 
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Rovněž vítr, který fouká přes aerodynamicky ostrou oblast zemského povrchu za 

přítomnosti teplotního gradientu, vytváří kolísání atmosférického indexu lomu známé 

jako optická turbulence [4].  

3.2 Strukturní parametr indexu lomu 

Atmosférická turbulence se dá popsat pomocí tří parametrů, a to již zmíněnou vnější, 

resp. vnitřní efektivní velikostí turbulence L0, resp. l0 a také tzv. strukturním 

parametrem indexu lomu   
         , někdy také označovaném jako síla turbulence. 

Strukturní parametr indexu lomu je závislý na výšce nad povrchem, v blízkosti povrchu 

je jeho hodnota větší kvůli silnějšímu přenosu tepla mezi zemským povrchem a 

vzduchem. Obecně jeho velikost také závisí na délce spoje [3]. 

Nicméně u optických bezkabelových spojů je někdy uvažována podmínka 

homogenní turbulence a poté se předpokládá, že   
  na délce spoje nezávisí. Typické 

hodnoty strukturního indexu lomu se pohybují v intervalu od 10
-17

 do 10
-13

      . 

Změna jeho velikosti může v daném místě během denních hodin dosáhnout až čtyř řádů. 

Naopak v průběhu noci se jeho hodnota stane téměř konstantní a ve srovnání s denní 

dobou se také sníží jeho závislost na výšce nad povrchem. V malých vzdálenostech nad 

povrchem dosahuje   
  špičkových hodnot v poledních hodinách, zatímco jeho 

minimum může být zaznamenáno při východu a západu Slunce [3]. V tabulce 1 je 

uveden přehled míry atmosférické turbulence v závislosti na hodnotě   
  [5]. 

 

 

Obrázek 7  Parametry atmosférické turbulence [1] 
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Tabulka 1  Tabulka míry turbulence v závislosti na hodnotě strukturního parametru indexu lomu 

  
          Míra turbulence 

10
-16

 slabá 

10
-15

 střední 

10
-14

 silná 

 

3.3 Atmosférická turbulence nad vodní plochou 

Atmosférická turbulence nad vodními plochami se liší od té nad pevným zemským 

povrchem z toho důvodu, že výměna energie nad zemí probíhá téměř výhradně díky 

jejímu přenosu mezi molekulami. V případě vody se však k tomuto přenosu přidává 

ještě výměna hmoty a přenos tepla na rozhraní vody a vzduchu vlivem vertikální 

konvekce (pohyb v tekutině způsobený stoupavou tendencí teplejší a tudíž méně husté 

hmoty a klesavou tendencí studenější, tedy hustší hmoty vlivem gravitace – výsledkem 

je tedy přenos tepla), horizontální advekce (přenos tepla je způsoben prouděním vody) a 

odpařování. Mírná nerovnost vodního povrchu ovlivňuje proudění větru nad vodním 

povrchem a vlny ještě zesilují vertikální mísení [11].   

Vzhledem k vysoké teplotní kapacitě vody je ke zvýšení teploty daného objemu 

vody zapotřebí mnohem více energie než k ohřátí stejného objemu většiny typů půdy. 

Kolísání teploty vodního povrchu v průběhu dne bude tudíž malé. Obecně se dá říci, že 

hodnoty strukturního parametru indexu lomu   
  nad vodní plochou jsou nižší ve 

srovnání s těmi nad pevným zemským povrchem a jeho změny v průběhu dne jsou 

méně výrazné, kupříkladu k maximu hodnoty   
  nedochází vždy během poledních 

hodin [11].  
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4 LABORATORNÍ MĚŘENÍ MÍRY 

ATMOSFÉRICKÉ TURBULENCE 

Pro určení míry atmosférické turbulence existuje velké množství více či méně 

výpočetně náročných a přesných matematických modelů. Pro účely praktického měření 

v diplomové práci budou proto zvoleny dvě metody výpočtu, které jsou přiměřeně 

matematicky náročné, avšak zároveň dávají dostatečně přesné a relevantní výsledky 

vzhledem k povaze zadání této práce.  

4.1 Určení míry atmosférické turbulence 

Chování optické turbulence může být popsáno statistickou metodou, která je základem 

většiny teorií šíření vln. I šíření světelného vlnění skrze optickou turbulenci může být 

tudíž popsáno pomocí statistických veličin [1].  

Teoretické studie zabývající se šířením optických vln skrze optickou turbulenci 

jsou typicky děleny do dvou základních kategorií – slabé turbulence a silné turbulence. 

Teorie slabé turbulence je většinou založena na Rytově aproximaci, která přináší 

relativně jednoduchý matematický model pro množství základních statistických veličin 

zahrnující i problematiku vlnění [1]. 

Nejčastěji přijímaným modelem pro podmínky slabé turbulence je logaritmicko-

normální model. Tento model byl odvozen na základě Rytovy aproximace prvního řádu 

před několika desetiletími [12]. Naopak pro popis silné turbulence lze použít záporné 

exponenciální rozložení, Rayleighovo rozložení [13] nebo K-rozložení [3].  

Postupem let probíhala snaha o zavedení univerzálního modelu, který by byl 

aplikovatelný na všechny typy turbulence. Tyto snahy vycházejí zejména z použití 

dvojitě stochastické teorie scintilace, podle níž mají velké, resp. malé turbulentní cely 

refrakční, resp. difrakční účinky na laserový svazek. Z této teorie vychází kupříkladu 

dvojitě stochastické I-K rozložení [14] nebo logaritmicko-normální Riceovo rozložení 

[15], [16]. K úspěšnějším modelům tohoto typu však patří Gamma-Gamma rozložení 

[1], které se setkalo s pozitivním přijetím v odborné literatuře [3]. 

Ještě přesnějším modelem se ukázalo být dvojité Weibullovo rozložení [17], které 

je dalším představitelem dvojitě stochastického modelu, především pro případy slabé a 

silné turbulence. Jedním z nejnovějších počinů v oblasti modelování atmosférické 

turbulence je dvojitě zobecněný Gamma model [18]. Jeho převaha proti klasickému 

Gamma-Gamma modelu je zřejmá jak při uvažování silné turbulence s šířením kulové 

vlny, tak i při slabé turbulenci s uvážením rovinné vlny [3].  

Tato práce se bude dále zabývat výhradně slabou turbulencí, jelikož pouze ta je 

měřitelná pomocí zadané interferometrické metody. Dvě matematické metody popisu 

míry atmosférické turbulence, které budou použity pro určení míry atmosférické 

turbulence v praktické části diplomové práce, budou blíže popsány v následujících dvou 

podkapitolách 4.2 a 4.3. 
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4.2 Určení míry atmosférické turbulence pomocí měření 

relativní variance optického výkonu 

Pro realizaci této metody je zapotřebí laser jakožto vysílač a optický detektor jakožto 

přijímač signálu. Mezi nimi je v cestě přítomna atmosférická turbulence. Pomocí 

optického detektoru jsou ve vzdálenosti L od zdroje záření zaznamenány okamžité 

hodnoty optického výkonu P [W]. Z těchto údajů může být spočítána hodnota relativní 

variance optického výkonu       
 , která je vyjádřena vztahem [19] 

 

          
  

         

    
 

    

    
                                                                   

 

kde P je optický výkon a     značí střední hodnotu.  

Optický detektor zaznamenává hodnoty variance přijímaného výkonu   
 , nikoliv 

optické intenzity, jelikož ta musí být vztažena k ploše přijímací apertury. Optická 

intenzita by byla měřitelná přímo pouze v případě, kdyby velikost plochy optického 

přijímače byla nekonečně malá (bodová), což je z fyzikálního hlediska nerealizovatelné. 

Poměr variance optické intenzity získané detektorem s konečnou velikostí přijímací 

plochy k intenzitě získané bodovým přijímačem se nazývá činitel průměrování apertury 

(aperture-averaging factor) fAA [11] 

 

       
   
 

  
                                                                                   

 

kde   
  je variance optické intenzity. Velikost činitele průměrování apertury lze rovněž 

vyjádřit pomocí parametrů optického zdroje a trasy svazku pomocí vztahu [19] 

 

                                                  
    

   
 

    

                                                            

 

kde k je vlnové číslo, D průměr přijímací apertury a L je vzdálenost mezi vysílačem a 

přijímačem. Ze vztahu 4.2 je následně možné dopočítat hodnotu relativní variance 

optické intenzity        
 . Pro výslednou hodnotu        

  pak musí platit, že        
    , 

pokud by se blížila jedné, nastává jev saturace turbulencí. Mezi takto získanou relativní 

variancí optické intenzity a strukturním parametrem indexu lomu   
    

  
    existuje 

vztah [19] 

 

          
      

   
 

   
  

                                                            (4.4) 
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kde K je konstanta (K = 1,23 pro rovinnou vlnu, K = 0,5 pro sférickou vlnu), k je vlnové 

číslo a L vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem [19]. Člen, který udává míru 

atmosférické turbulence je   
 , proto je nutné jej vyjádřit z rovnice (4.2) 

 

     
  

       
 

   
 
   

  
 

                                                                                            

 

4.3 Určení míry atmosférické turbulence pomocí měření 

teplot 

Pro aplikaci této metody je zapotřebí opět laser jakožto zdroj signálu a dále dvě teplotní 

sondy, které jsou umístěny v turbulentním prostředí v těsné blízkosti laserového svazku 

v místech R1 a R2. Nyní je možné definovat strukturní funkci indexu lomu Dn  jako [19] 

 

                          
                                                            

 

kde          a          představují okamžitou hodnotu indexu lomu v bodech R1 a R2 

v čase t a     značí střední hodnotu. Hodnoty indexu lomu jsou získány pomocí 

naměřených teplot z rovnic [1] 

 

                
      

      
                                                                   

 

                
      

      
                                                                  

 

kde p1(R1), resp.        je atmosférický tlak v bodě R1, resp. R2 (lze jej přibližně 

považovat za konstantní v čase) a T1(R1), resp.        představuje naměřenou teplotu 

v bodě R1, resp. R2. Vypočítané hodnoty indexu lomu tudíž mohou být dosazeny do 

rovnice (4.5), čímž je získána hodnota strukturní funkce indexu lomu Dn. Mezi ní a 

strukturním parametrem indexu lomu   
  existují následující vztahy [1] 

 

        
   

 

                                                                          

 

        
    

                                                                          

 

kde R je vzdálenost mezi teplotními sondami (         ), l0 představuje vnitřní 
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efektivní velikost turbulence a L0 vnější efektivní velikost turbulence [1]. Posledním 

krokem je vyjádření strukturního parametru indexu lomu z předchozích rovnic (4.8) a 

(4.9) 

 

     
  

  

 
 
 

                                                                                

 

     
  

  

  
    

   
                                                                             ) 
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5 OPTICKÉ INTERFEROMETRY 

K interferenci dochází v oblasti překrytí svazků koherentního elektromagnetického 

záření. Pro lepší představu lze interferenci popsat jako zázněje optické intenzity mezi 

svazky vlnového charakteru. Tyto zázněje vytváří interferenční obrazec sestávající ze 

střídající se plochy maximální a minimální intenzity, tzv. interferenčních proužků [20]. 

Interferometrická měření vyžadují takové uspořádání, ve kterém je paprsek z jednoho 

optického zdroje rozdělen do dvou nebo více svazků, které se však šíří po různých 

trasách, na jejichž konci spolu tyto paprsky interferují [21]. Nejprve tedy bude popsána 

samotná interference, jakožto fyzikální jev. 

5.1 Interference 

V případě, že se někde v prostoru vyskytují současně dvě nebo více optických vln, je 

jejich výsledná vlnová funkce dána součtem jednotlivých vlnových funkcí. Jedná se 

tedy o princip superpozice, který zde platí díky linearitě vlnové rovnice. Pro optickou 

intenzitu však princip superpozice použít nelze, jelikož intenzita superpozice dvou nebo 

více vln nemusí být nutně součtem jejich intenzit. Příčinou tohoto rozdílu je právě 

interference mezi uvažovanými vlnami. Pro jeho pochopení musí být použito principů 

vlnové optiky, jelikož interference závisí na vztahu mezi fázemi každé ze skládajících 

se vln [22]. Následující vztahy budou platné pro interferenci mezi dvěma 

monochromatickými vlnami o stejné frekvenci, protože právě tuto situaci předpokládá 

praktická část diplomové práce. 

V případě, že se skládají dvě monochromatické vlny, je výsledkem rovněž 

monochromatická vlna o stejné frekvenci. Pro výslednou optickou intenzitu po složení 

těchto vln s intenzitami I1 a I2 a fázemi    a    může být definována tzv. interferenční 

rovnice [22] 

 

                                                                                       

 

přičemž 

                                                                                                      

 

Tento vztah může být interpretován i geometricky s použitím fázorového diagramu, 

který je uveden na obrázku 8 [22] vlevo. Je zde ukázáno, že velikost výsledného fázoru 

U není závislá jen na velikosti jednotlivých fázorů, ale je také citlivá na fázový rozdíl  . 

Důvodem, proč intenzita součtu dvou vln není součtem jejich intenzit (jak ukazuje 

obrázek 8 vpravo), je přítomnost posledního členu v interferenční rovnici (5.1), který 

vyjadřuje interferenci mezi oběma vlnami. Tento člen může být jak kladný, tak záporný, 

čímž pak odpovídá konstruktivní, nebo destruktivní interferenci. Maximum výsledné 

optické intenzity může být dosaženo pro vlny se stejnou intenzitou          a 
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stejnou fází (tedy     . Výsledná intenzita je pak               
      

          , tedy čtyřnásobek intenzity původní superponované vlny. Naopak 

nulová výsledná intenzita je dosažena v případě, že    , protože interferující vlny se 

navzájem vyruší. Interferenční člen z rovnice (5.1) vymizí právě tehdy, když je rozdíl 

fází obou vln       nebo     . Pouze v těchto dvou případech je celková intenzita 

prostým součtem intenzit obou interferujících vln. 

 

Tato silná závislosti optické intenzity I na fázovém rozdílu   dává možnost určit 

fázové rozdíly pomocí měření intenzity světla [22]. Právě tohoto principu je využíváno 

u optických interferometrů a v této práci bude interferenční rovnice (5.1) klíčem 

k vyjádření fázových změn optického signálu po jeho průchodu atmosférickou 

turbulencí (viz kapitola 7).  

Interference je spojena s prostorovým přerozdělením optické intenzity, avšak 

pochopitelně bez porušení zákonu zachování energie. Dvě elektromagnetické vlny 

mohou mít v dané rovině konstantní intenzity I1 a I2, ale vlivem prostorově závislého 

fázového rozdílu ϕ může být celková intenzita v některých bodech buď větší, nebo 

menší než I1 + I2 při zachování celkového výkonu (integrálu intenzity) [22]. 

5.2 Princip funkce interferometru 

Interferometr je optický přístroj, který pomocí děliče svazku dělí vlnu na dvě vlny, které 

urazí různé vzdálenosti. Použitím zrcadel je jejich směr změněn tak, aby se použitím 

druhého (popřípadě stejného) děliče svazku paprsky opět spojily, a detekuje intenzitu 

jejich superpozice [22].  

Uvažujme případ superpozice dvou rovinných vln, přičemž obě mají stejnou 

optickou intenzitu I0 a šíří se ve směru osy z. Dále uvažujme jejich vzájemný posuv o 

vzdálenost d. Výsledná intenzita I daná superpozicí těchto dvou vln může být vyjádřena 

dosazením          a            do interferenční rovnice (5.1) [22] 

 

                 
 

 
                                                                           

Obrázek 8  Fázorový diagram superpozice dvou vln U1 a U2 (vlevo) a závislost celkové 

intenzity na fázovém rozdílu ϕ (vpravo) [22] 
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Závislost intenzity I na posunutí d je na obrázku 9 [22]. Pokud je posunutí celočíselným 

násobkem vlnové délky λ, nastává případ maximálního zesílení interferencí a celková 

intenzita       (konstruktivní interference). Naopak v případě, že je d lichým 

celočíselným násobkem poloviny vlnové délky (   ), dojde k maximálnímu zeslabení 

interferencí, takže I = 0 (destruktivní interference). Střední intenzita je rovna součtu 

intenzit superponovaných vln 2I0 [22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intenzita I je citlivá na fázi                         , kde d je rozdíl 

vzdáleností, kterými jednotlivé vlny prošly, n je index lomu a   frekvence. V důsledku 

této skutečnosti lze interferometr s výhodou použít pro měření malých změn vzdáleností 

d, indexu lomu n nebo vlnové délky λ0 (popřípadě frekvence  ). Pokud je například 

poměr       
  , odpovídající změna indexu lomu je         a změna fázového 

posuvu      . Fáze ϕ se změní o celou periodu 2π také v případě, kdy se d posune o 

celistvý násobek vlnové délky λ. Stejný účinek má rovněž změna frekvence        

[22]. 

5.3 Využití interferometru 

Optické interferometry umožňují širokou škálu přesných měření díky jevu interference 

mezi světelnými vlnami. Interferometry mohou být použity pro měření délek a malých 

délkových změn, umožňují optické testování, zkoumání povrchové struktury objektů, 

měření rozložení tlaku a teploty v plynech a plazmatu, měření rychlosti částic a 

amplitud vibrací, snímání rotace, měření teploty a tlaku, elektrických a magnetických 

polí, měření vlnových délek, měření úhlového průměru hvězd a patrně také umožní 

detekci gravitačních vln [21]. 

Kapitolou sama pro sebe je holografie, jinak také holografická interferometrie 

prostorových objektů s difúzními povrchy, která přinesla výrazný pokrok v oblasti 

zkoumání prostorových objektů. S touto technologií je možné zkoumat mechanické 

Obrázek 9  Závislost intenzity I při superpozici dvou vln o stejné 

intenzitě I0 na velikosti vzájemného posunutí d [22] 
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deformace povrchů, deformace povrchů způsobené teplem, vibrace, malé posuvy 

objektů a to všechno s perfektní přesností v řádu zlomků vlnové délky použité 

elektromagnetické vlny. Přesnosti měření až 10
-4

 mm lze dosáhnout v případě využití 

světelného vlnění. Další oblastí jsou topografická měření, ta umožňují vizualizaci a 

měření povrchové struktury objektu (prostorových odchylek objektu vůči rovině) [20].  

Existuje velké množství typů interferometrů. Pro tuto práci jsou však nejzásadnější 

ty interferometry, které lze použít pro výzkum nehomogenit transparentních objektů, 

jelikož atmosférickou turbulenci lze za nehomogenní transparentní objekt považovat. 

Pro měření turbulence jsou interferometrické metody velmi výhodné především proto, 

že patří mezi nejpřesnější, kterých lze vůbec použít. Princip interferometrie spočívá 

v měření posuvu fází svazků během jejich průchodu nehomogenním transparentním 

objektem. Fázový posuv je následně zobrazen pomocí interferenčních proužků, které 

jsou získány díky srovnání paprsku prošlého skrze zkoumaný objekt a paprsku 

referenčního [20]. V následujících třech podkapitolách budou proto blíže popsány 

některé z typů interferometrů vhodných pro zkoumání transparentních objektů. 

5.4 Michelsonův interferometr 

Schéma Michelsonova interferometru je na obrázku 10 (upraveno z [20]). Svazek z 

laseru L je na děliči svazku DS rozdělen na referenční (r) a měřicí (m) svazek. Ty jsou 

odraženy od zrcadel Z1, resp. Z2 a po opětovném spojení díky stejnému děliči svazku 

DS dopadají do roviny optického detektoru D [20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V důsledku dvojího průchodu předmětového svazku zkoumaným transparentním 

objektem lze u Michelsonova interferometru předpokládat přibližně dvojnásobnou 

citlivost ve srovnání s interferometry s jedním průchodem svazku (viz Jaminův 

interferometr, který bude popsán v podkapitole 5.6.1, Machův-Zehnderův interferometr, 

Obrázek 10  Schéma Michelsonova interferometru [20]  
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který bude popsán v následující podkapitole 5.5, apod.). Zároveň však Michelsonův 

interferometr vykazuje nižší přesnost kvůli zakřivení paprsku vlivem průchodu 

nehomogenním měřeným objektem. Podobně jako například Jaminův interferometr má 

také tento relativně úzké zorné pole a pro jeho konstrukci je nutné používat vysoce 

kvalitní zrcadla i dělič svazku. S Michelsonovým interferometrem lze při použití laseru 

v kontinuálním módu pracovat v reálném čase [20].  

Michelsonův interferometr je tudíž vhodný pro měření míry atmosférické 

turbulence a bude využit i k jejímu praktickému měření v navazující diplomové práci. 

Podrobnější návrh měřicího pracoviště s Michelsonovým interferometrem lze nalézt 

v podkapitole 6.1. 

5.5 Machův-Zehnderův interferometr 

U Machova-Zehnderova interferometru (viz obrázek 11, upraveno z [20]) je opět 

zdrojem optického signálu laser L, paprsek je rozdělen na prvním děliči svazku DS1 na 

svazek měřicí m a referenční r. Oba paprsky jsou odraženy od zrcadla Z1, resp. Z2 a 

znovu spojeny dohromady druhým děličem svazku DS2. Poté již dopadají na rovinu 

optického detektoru D [20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machův-Zehnderův interferometr patří mezi nejpoužívanější zařízení pro měření 

transparentních objektů i přesto, že nedosahuje takové citlivosti jako Michelsonův 

interferometr, u nějž svazek m prochází měřenou předmětovou větví dvakrát. 

Uspořádání Machova-Zehnderova interferometru však umožňuje umístit měřený 

transparentní objekt do dostatečné vzdálenosti jak od optických prvků, tak od referenční 

větve, tudíž je přípustné použít toto zařízení i pro měření parametrů objektů 

vyzařujících teplo do okolí [20]. Díky prakticky neomezené možnosti prostorového 

oddělení měřené a referenční větve je tento interferometr s výhodou používán pro 

výzkum proudění plynů, přenosu tepla a teplotního rozložení v plamenech a plazmatu 

Obrázek 11  Schéma Machova-Zehnderova interferometru [20] 
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[21]. S Machovým-Zehnderovým interferometrem je možné pracovat v reálném čase za 

předpokladu použití laserového zdroje v kontinuálním módu. Jeho nevýhodou je opět 

vysoká náročnost na kvalitu provedení zrcadel a děličů svazku [20]. 

Z uvedených vlastností vyplývá, že i Machův-Zehnderův interferometr je vhodný 

pro laboratorní zkoumání míry atmosférické turbulence a bude rovněž použit pro 

praktické měření v navazující diplomové práci. Návrh uspořádání měřicího pracoviště 

s použitím Machova-Zehnderova interferometru je uveden v podkapitole 6.2. 

5.6 Ostatní interferometry 

Existuje velké množství typů interferometrů, ne všechny jsou však vhodné pro účely 

měření fázových změn optického signálu v turbulentní atmosféře. Jako příklady těchto 

interferometrů budou v následujících dvou podkapitolách uvedeny Jaminův a Fabryův-

Pérotův interferometr. 

5.6.1 Jaminův interferometr 

Schéma Jaminova interferometru je na obrázku 12 [20]. Optický svazek z laseru (LA) je 

po průchodu čočkami C1 a C2 přeměněn na paralelní svazek s větším průměrem a 

následně je rozdělen na planparalelní dělicí desce D1 na svazek předmětový p a 

referenční r. Předmětový svazek následně projde měřicím prostorem M o délce L, což 

má za následek deformaci původně rovinné vlnoplochy vlivem nehomogenit v měřicím 

prostoru. Dosažením dělicí desky D2 jsou oba svazky opět spojeny a díky rozdílnosti 

optických drah obou paprsků může být pozorována interference v rovině fotoaparátu F 

[20].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhodou Jaminova interferometru je jednoduchost jeho konstrukce a možnost 

pracovat v reálném čase za předpokladu použití kontinuálně pracujícího laseru. Tyto 

výhody jsou však vyváženy řadou nevýhod. K těm patří především relativně malé zorné 

pole a dále nutnost použití vysoce kvalitních čoček i dělicích desek. Měřicí prostor je 

navíc umístěn velmi blízko referenčnímu svazku, což představuje problém především 

Obrázek 12  Schéma Jaminova interferometru [20] 
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při zkoumání objektů vyvíjejících teplo – referenční svazek jím může být ovlivněn [20]. 

Především z tohoto důvodu nebude v této práci Jaminův interferometr použit pro 

praktická měření. 

5.6.2 Fabryův-Pérotův interferometr 

Fabryův-Pérotův interferometr (viz obrázek 13 [20]) je v podstatě modifikací Machova-

Zehnderova interferometru popsaného v předchozí kapitole 5.5. Ve srovnání s ním je 

však Fabryův-Pérotův interferometr doplněn o rezonátor s polopropustnými zrcadly ZR. 

Paprsek p vyslaný do měřené větve pak prochází daným transparentním objektem 

několikrát (typicky desetkrát až stokrát), počet průchodů lze nastavit transmitancí 

zrcadel ZR. Tato zrcadla je však nutné umístit co nejblíže měřenému prostoru v zájmu 

minimalizace chyby měření v důsledku zakřivení paprsků [20].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabryův-Pérotův interferometr má díky několikanásobnému průchodu 

předmětového svazku zkoumaným objektem několikanásobně vyšší citlivost než ty 

interferometry, kde k tomuto průchodu dochází pouze jednou (viz Jaminův a Machův-

Zehnderův interferometr). Naopak přesnost měření se zhoršuje tím, že při každém 

průchodu transparentním objektem dochází k zakřivení paprsků a svazek tak v měřeném 

prostoru neopisuje stále stejnou dráhu. Daní za vyšší citlivost měření je u této metody 

mnohonásobně větší citlivost na fluktuace prostředí v laboratoři, extrémní náročnost na 

kvalitní provedení všech optických komponent a požadavek na dokonalejší 

experimentální zručnost. Tyto důvody vedly k tomu, že se Fabryův-Pérotův 

interferometr v oblasti mechaniky tekutin či přenosu tepla příliš nepoužívá [20]. Ani 

tato práce tudíž nepočítá s praktickým použitím tohoto interferometru pro určování míry 

atmosférické turbulence. 

5.7 Zásady laboratorního měření s interferometrem 

Práce v optické laboratoři si žádá dodržování jistých specifických požadavků a klade 

poměrně vysoké nároky na experimentální zručnost pracovníka. Ten musí dbát mimo 

Obrázek 13  Schéma Fabryova-Pérotova interferometru [20] 
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běžných zásad pro měření, bezpečnost práce a požární ochranu také na opatření 

vztahující se na práci s lasery. Vzhledem k vysoké citlivosti interferometrie a 

požadavku na použití koherentních zdrojů záření je zapotřebí, aby optická laboratoř 

byla prostředím bez vibrací, prachu a škodlivých chemických látek a rovněž s nízkou 

relativní vlhkostí. Pracovník by měl v optické laboratoři znát výkony a směry 

vyzařování laserů, které během měření používá, a vyvarovat se především přímého 

styku laserového paprsku s lidským okem. K tomu je doporučeno používat ochranné 

brýle. Paprsky výkonnějších laserů se nesmí nekontrolovaně šířit laboratoří, nesmí přijít 

do styku s hořlavými materiály a lesklými povrchy ve svém okolí [20]. 

 Optické komponenty mívají často speciální optickou povrchovou úpravu, která by 

se dotykem mohla zničit. Proto je důležité počínat si při každé manipulaci s optickými 

komponenty zvlášť obezřetně a jejich uchycení provádět zásadně za okraje či hrany 

jednotlivých objektů a zároveň se vyvarovat jejich případnému poškození (upuštěním 

na zem, příliš pevným dotažením šroubů atd.) [20].  

Při pohybu v okolí pečlivě seřízeného interferometrického pracoviště je zapotřebí 

pohybovat se obzvlášť pomalu a s velkou opatrností, aby nedošlo k ovlivnění 

probíhajícího měření či dokonce rozladění seřízené soustavy. I běžný pohyb může totiž 

u interferometru způsobit chvění interferenčních proužků. Ani po vypnutí laseru a 

ukončení měření není doporučeno v okolí interferometru příliš operovat, jelikož i 

v tomto případě hrozí rozladění celé soustavy. Dodržování všech zmíněných opatření 

často komplikuje snížená viditelnost v laboratoři (šero nebo i úplná tma), kterou mnohá 

optická zařízení vyžadují pro svou správnou činnost [20]. 
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6 NÁVRH MĚŘICÍHO PRACOVIŠTĚ 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, uspořádání experimentálního měřicího 

pracoviště v laboratoři musí zahrnovat zaprvé měřicí větev, ve které laserový svazek 

prochází turbulencí a zadruhé větev referenční bez přítomnosti turbulence. Zároveň je 

potřeba zajistit, aby měřicí větev, ve které je generováno teplo, neovlivňovala větev 

referenční. Optická laboratoř na Ústavu radioelektroniky nezajišťuje vhodné podmínky 

a dostatečně kvalitní optické komponenty pro tak citlivý interferometr, jako je například 

zmíněný Fabryův-Pérotův interferometr z podkapitoly 5.6.2. Laboratoř se totiž nachází 

v sedmém podlaží a nejsou zde speciální optické antivibrační stoly. Z prostorových 

důvodů navíc musely být optické komponenty rozmístěny na více stolech, což ještě 

zvyšovalo rušivý vliv vibrací budovy.  Interferometry, které nejlépe vyhovují 

možnostem dostupné laboratoře, jsou tedy Michelsonův a Machův-Zehnderův 

interferometr. 

6.1 Pracoviště s Michelsonovým interferometrem 

Uspořádání laboratoře pro měření atmosférické turbulence pomocí Michelsonova 

interferometru je uvedeno na obrázku 14 (upraveno z [20]).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1 Schéma a popis uspořádání pracoviště 

Zdrojem optického signálu bude He-Ne laser. Laserový paprsek bude rozdělen děličem 

svazku se stejným dělicím poměrem do dvou větví. Signál v referenční větvi bez 

přítomnosti turbulence se pouze odrazí od zrcadla Z1 a míří zpět stejnou trasou, opět 

Obrázek 14  Zapojení měřicího pracoviště s Michelsonovým interferometrem [20] 
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přes dělič svazku až do optického detektoru. Laserový svazek ve druhé větvi projde skrz 

turbulentní komoru, ve které je umístěn topný pás nebo topná podložka generující 

slabou turbulenci, odrazí se od druhého zrcadla Z2 a stejnou trasou putuje zpět na dělič 

svazku a odtud spolu se signálem z referenční větve do optického detektoru. 

6.1.2 Specifikace použitých prvků 

Jako zdroj optického signálu bude použit He-Ne laser firmy Uniphase, model Novette 

1508-0 o vlnové délce 632,8 nm (viz obrázek 15). Podrobnější technické specifikace 

tohoto laseru lze nalézt v [23]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turbulentní komoru tvoří dutý kvádr o rozměrech 104 × 34 × 44 cm (délka × výška 

× hloubka), jehož stěny jsou vyrobeny z plexiskla. Na jejím dně bude umístěn topný pás 

(viz obrázek 16), jehož původním účelem je vyhřívání terárií pro studenokrevné 

živočichy. Pás je tedy možno vyhřát jen na poměrně nízkou teplotu okolo 40 °C, což 

zaručí, že bude v komoře vytvořena pouze slabá turbulence. Ke generování turbulence 

bude rovněž použita topná podložka, viz obrázek 17). V případě potřeby bude možné 

pro zesílení turbulence použít kromě pásu i ventilátor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15  He-Ne laser z laboratoře optiky 

Obrázek 16  Topný pás 
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Obrázek 17  Topná podložka 

 

K úvodním experimentům byl jako detektor optického signálu použit senzor 

s vysokým rozlišením firmy Spiricon, model SP620U (viz obrázek 18). Naměřená data 

jsou z něj v reálném čase přenášena po sběrnici USB do počítače, zde zobrazena a dále 

zpracována pomocí programu BeamGage. Podrobnější technické specifikace tohoto 

detektoru je možné nalézt v [24]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro měření kontrastu v kapitole 8 a 9 byl použit detektor optického výkonu Ophir 

Vega, viz obrázek 19. Tento měřicí přístroj umožňuje propojení s počítačem a následné 

zobrazení měřených hodnot v programu StarLab. Bližší technická specifikace tohoto 

detektoru je v příloze [25]. 

 

 

Obrázek 18  Optický detektor z laboratoře optiky 
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Obrázek 19  Detektor optického výkonu Ophir Vega 

 

6.1.3 Metoda měření 

Pro zaručení správných výsledků měření je zapotřebí zajistit, aby se paprsky v obou 

větvích šířily po přesně stejné trase, tedy aby přímý a odražený paprsek byly navzájem 

rovnoběžné, umístěné ve stejné výšce a jejich stopy v příčném řezu se přesně 

překrývaly v celém úseku od děliče svazku po zrcadlo. Totéž musí platit pro paprsek 

vzniklý složením signálů z obou větví po druhém průchodu děličem svazku, tedy pro 

signál dopadající na optický detektor. Teprve potom bude výsledkem správný 

interferenční obrazec tvořený jedním interferenčním proužkem.  

Dále je potřeba dát si pozor na možné difrakce na okrajích zrcadel, které by 

způsobily částečnou výkonovou ztrátu optického signálu a rozptyl laserové stopy do 

větší plochy, což je samozřejmě nežádoucí. 

Ještě je nutno podotknout, že délka referenční větve i té s turbulencí musí být 

shodná (na obrázku 14 tomu tak z prostorových důvodů není). U Michelsonova 

interferometru prochází signál oběma větvemi dvakrát (přímý i odražený paprsek od 

zrcadel Z1 a Z2 se odrážejí do stejného směru). Citlivost Michelsonova interferometru 

by tedy měla být teoreticky přibližně dvakrát vyšší než citlivost Machova-Zehnderova 

interferometru.  

6.2 Pracoviště s Machovým-Zehnderovým 

interferometrem 

Uspořádání měřicího pracoviště pro měření fázových změn optického signálu 

způsobených atmosférickou turbulencí s použitím Machova-Zehnderova interferometru 

je na obrázku 20 (upraveno z [20]).  
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6.2.1 Schéma a popis uspořádání pracoviště 

S použitím tohoto uspořádání pracoviště bude situace velmi podobná jako v předchozím 

případě. Zdrojem optického signálu je laser, který bude stejným poměrem rozdělen do 

dvou svazků na prvním děliči svazku (DS1). Paprsek procházející referenční větví je 

pouze odražen zrcadlem (Z1) a směřuje do druhého děliče svazku (DS2), kde se spojí se 

signálem z druhé větve, která má v cestě opět turbulentní komoru s hřejícím topným 

pásem nebo topnou podložkou, a sloučený svazek dopadá na optický detektor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 Specifikace použitých prvků 

Budou použity stejné komponenty jako v případě zapojení s Michelsonovým 

interferometrem (viz kapitola 6.1.2). Jediným prvkem, který přibude, je druhý dělič 

svazku (DS2), ten musí mít rovněž stejný dělicí poměr jako první dělič svazku (DS1). 

6.2.3 Metoda měření 

Při měření se zapojením Machova-Zehnderova interferometru je zapotřebí dodržovat 

stejné zásady jako při použití Michelsonova interferometru (viz kapitola 6.1.3). Jediným 

zásadním rozdílem je v tomto uspořádání ten fakt, že optický signál prochází všemi 

prvky, tedy i turbulentní komorou, pouze jednou. Tato měřicí metoda má tudíž nižší 

citlivost než metoda s použitím Michelsonova interferometru, zato je však přesnější, 

jelikož během jednoho průchodu turbulentní komorou nedochází k tak výraznému 

zakřivení paprsků jako v případě Michelsonova interferometru se dvěma průchody 

svazku turbulentní komorou. 

  

Obrázek 20  Zapojení měřicího pracoviště s Machovým-Zehnderovým interferometrem [20] 
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7 URČENÍ KONTRASTU A FÁZOVÝCH 

ZMĚN 

Výsledná optická intenzita daná superpozicí dvou vln dle interferenční rovnice (5.1) 

může být také definována jako kontrast K [-], pokud je zároveň vzat v úvahu činitel 

koherence použitého světelného zdroje γ. Pro kontrast tedy platí [22] 

 

                                                                                 

 

přičemž I1 a I2 jsou intenzity interferujících vln, ϕ je jejich vzájemný fázový posuv a γ 

činitel koherence. Pro K zároveň platí 

 

                                                                                                        

 

Pro praktická měření v diplomové práci bude vždy platit, že I1 = I2 = I0, jelikož 

v souladu s kapitolou 6 budou při sestavování Michelsonova i Mach-Zehnderova 

interferometru použity vždy děliče svazku se stejným dělicím poměrem. Rovnice (7.1) 

tedy přejde na jednodušší tvar 

 

                                                                                            

 

Pro vzájemný fázový posuv ϕ = 0° dosahuje tato rovnice svého maxima a platí, že 

     , tedy     (za předpokladu činitele koherence    ). Cílem této práce je 

však určit hodnoty fázového posuvu interferujících svazků, proto je potřeba jej vyjádřit 

z rovnice (7.3) 

 

            
 

     
 

 

 
                                                                           

 

V diplomové práci bude pomocí optického detektoru měřen optický výkon, který 

bude úměrný kontrastu interferenčního obrazce s jedním interferenčním proužkem, 

popřípadě bude zaznamenán interferenční obrazec s více interferenčními pruhy pomocí 

CCD snímače. Z kontrastu interferenčního obrazce bude možné pomocí vztahu (7.4) 

dopočítat časovou závislost fázových změn způsobených atmosférickou turbulencí.  

Pro demonstraci postupu při měření fázových změn optického signálu byla tato 

závislost vygenerována v programu Matlab (za předpokladu γ = 1). Graf závislosti 

kontrastu na čase je na obrázku 21, časový průběh výsledného fázového posuvu je na 

obrázku 22. Z obrázků je patrné, že pro hodnotu K blízkou jedné je fázový posuv téměř 

nulový a naopak pro téměř nulovou hodnotu kontrastu se fázový posuv blíží 180°, 
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v souladu s teorií uvedenou v kapitole 5.1. 

 

 

Jelikož je   
  statistickou veličinou, bude k zobrazení fázových změn v závislosti 

na míře turbulence zapotřebí zvolit rovněž statistický přístup. Hodnocení bude možné 

graficky znázornit například závislostí relativní variance změny fáze       
  na 

strukturním parametru indexu lomu   
 . 

  

Obrázek 21  Časový záznam kontrastu 

Obrázek 22  Časový záznam fázového posuvu 
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8 EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ POMOCÍ 

MICHELSONOVA INTERFEROMETRU 

Experimentální měření bylo provedeno pomocí Michelsonova a Machova-Zehnderova 

interferometru, přičemž atmosférická turbulence byla generována v turbulentní komoře 

jednak pomocí topné podložky a následně také pomocí topného pásu. Specifikem 

Michelsonova interferometru je především to, že se přímý i odražený paprsek v obou 

ramenech interferometru šíří po stejné trase, pro měřenou větev to tedy znamená dvojí 

průchod laserového svazku skrze turbulentní prostředí. 

8.1 Postup při sestavování Michelsonova interferometru 

Základním předpokladem správného sestavení Michelsonova interferometru je zajištění 

vodorovnosti laserového paprsku. Toho lze dosáhnout v prvé řadě správným uchycením 

laseru, k nalezení jeho optimální polohy dobře poslouží vodováha. Následně je 

zapotřebí pomocí úhelníku ověřit, že se paprsek skutečně nachází v konstantní výšce 

v délce celého přímého ramene interferometru. 

Na konec tohoto ramene je poté umístěno první zrcadlo, které se pomocí 

mikroposuvů nastaví tak, aby odražený paprsek kopíroval trasu paprsku přímého, tedy 

aby směřoval zpátky do laseru. 

Do cesty takto zkorigovanému paprsku se následně vloží dělič svazku, na nějž jsou 

kladeny primárně dva požadavky, zaprvé dělicí poměr 1:1 a zadruhé propustnost ve 

zpětném směru, aby bylo možné detekovat interferenci zpětně odražených paprsků. 

Dělič svazku je vhodné umístit na otočnou základnu s mikroposuvem pro jeho snadnější 

seřízení takovým směrem, aby trasa přímého i odraženého paprsku odpovídala situaci 

před vložením děliče, tedy že oba svazky kopírují stejnou trasu po celé délce mezi 

zrcadlem a laserem.  

Splněním tohoto požadavku je totiž zaručena kolmost referenčního ramene 

interferometru na rameno přímé. Také na konec tohoto druhého ramene se umístí 

zrcadlo, a to do stejné vzdálenosti od děliče svazku jako v případě přímé větve. 

Následně je zapotřebí zastínit přímou větev a natočit i druhé zrcadlo tak, aby odražený 

paprsek jednak vstupoval do děliče svazku ve stejném místě, kterým z něj vychází, a 

také aby se z děliče odrážel zpět do laseru. 

Schematické uspořádání výsledného měřicího pracoviště je na obrázku 23. 

Vzdálenost mezi laserem a děličem svazku je 87 cm, délka obou ramen interferometru 

je 205 cm a měřič optického výkonu byl umístěn ve vzdálenosti 8 cm od děliče. 

Laserový paprsek se nacházel ve výšce 17 cm nad topným pásem, respektive 

podložkou. Délka pásu je 120 cm, délka podložky 51 cm. Dá se tedy předpokládat, že 

při použití topného pásu budou naměřené hodnoty strukturního parametru indexu lomu 

vyšší a změny fázového posuvu četnější a výraznější. 
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8.2 Určení teplotních charakteristik měřicího ramene 

V turbulentní komoře byla nejprve zapnuta topná podložka a po jejím nahřání na 

konstantní teplotu byly pomocí dvou teplotních sond změřeny okamžité hodnoty teplot 

v osmi bodech rozmístěných po celé délce měřeného ramene interferometru. Sondy 

byly umístěny ve stejné výšce jako laserový paprsek, ovšem v takové vzdálenosti od 

něj, aby do stopy nezasahovaly. V každém měřeném místě probíhal sběr dat po dobu 

minimálně deseti minut. Výsledné ustálené záznamy teploty v každém bodě byly pro 

lepší přehlednost rozděleny do dvou obrázků, 24 a 25. 

 

 
 

 

Obrázek 23  Výsledné schematické uspořádání pracoviště s Michelsonovým 

interferometrem 

Obrázek 24  Teplotní charakteristika měřicího ramene s použitím topné podložky, první část 
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Obrázek 25  Teplotní charakteristika měřicího ramene s použitím topné podložky, druhá část 

 

Dvojice křivek odpovídající stejnému měření mají vždy červenou a modrou, nebo 

zelenou a černou barvu. Čísla na pravé straně grafu značí číslo měřeného místa, přičemž 

bod 1 se nacházel u děliče svazku a bod 8 u zrcadla na konci měřené větve. Stejný 

postup byl proveden také s topným pásem, výsledný průběh je na obrázcích 26 a 27.  

 

 

Pro možnost určení závislosti fázových změn na míře turbulence je zapotřebí 

nejprve zjistit, jak silná turbulence je v měřeném rameni interferometru pomocí topné 

podložky, respektive topného pásu generována. Těmto výpočtům se budou věnovat 

následující dvě kapitoly, přičemž každá využívá jinou metodu určení míry atmosférické 

turbulence, tedy hodnoty strukturního parametru indexu lomu   
 . 

Obrázek 26  Teplotní charakteristika měřicího ramene s použitím topného pásu, první část 
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Obrázek 27  Teplotní charakteristika měřicího ramene s použitím topného pásu, druhá část 

 

8.3 Určení míry atmosférické turbulence metodou měření 

teplot 

Naměřené teploty z předchozího bodu jsou základem k určení míry turbulence 

v měřeném rameni interferometru. Tato míra bude vyjádřena pomocí strukturního 

parametru indexu lomu v souladu s postupem uvedeným v kapitole 4.3. Hodnoty teplot 

získané měřením pomocí dvou sond lze přepočítat na okamžité hodnoty indexu lomu 

v daném bodě dle vztahů [1] 

 

                                                   
   

      

      
                                                                   

 

                 
      

      
                                                                 

 

kde p1(R1), resp.        je atmosférický tlak v bodě R1, resp. R2 (u provedených měření 

jej lze považovat za totožný v obou měřených bodech a za konstantní v čase) a T1(R1), 

resp. T2(R2) představuje naměřenou teplotu v bodě R1, resp. R2. Vypočítané hodnoty 

indexů lomu byly následně použity pro výpočet strukturní funkce indexu lomu [19] 
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kde          a          představují okamžitou hodnotu indexu lomu v bodech R1 a R2 

v čase t a     značí střední hodnotu. Vztah mezi strukturním parametrem indexu lomu   
  

a strukturní funkcí indexu lomu    udává rovnice [1] 

                                          
  

  

 
 
 

                                                                          

 

kde R je vzdálenost teplotních sond (          ,    představuje vnitřní efektivní 

velikost turbulence a    značí vnější efektivní velikost turbulence [1]. 

 

V den měření míry turbulence s použitím topné podložky byla hodnota 

atmosférického tlaku 1012 hPa a vzdálenost mezi sondami 4 mm. Výsledný záznam 

strukturního parametru indexu lomu v jednotlivých měřených bodech je na obrázku 28. 

 

 

Obdobným způsobem proběhl také výpočet hodnot strukturního parametru indexu 

lomu s použitím topného pásu. V době měření teplot byla hodnota atmosférického tlaku 

1003 hPa a vzdálenost teplotních sond byla 6 mm. Výsledný záznam strukturního 

parametru indexu lomu v jednotlivých měřených bodech je na obrázku 29.  

Obrázek 28  Záznam strukturního parametru indexu lomu s použitím topné podložky 
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8.4 Určení míry atmosférické turbulence pomocí měření 

relativní variance optického výkonu 

Tato metoda byla popsána již výše v kapitole 4.2. Referenční rameno interferometru 

bylo zastíněno a skrze stínítko o průměru 0,7 mm byly měřeny okamžité hodnoty 

optického výkonu laserového svazku procházejícího skrze měřenou větev. Získané 

hodnoty byly přepočítány na hodnotu relativní variance optického výkonu pomocí 

rovnice [19] 

 

                                  
  

         

    
 
    

    
                                                                       

 

kde P je optický výkon a     značí střední hodnotu. Časový záznam změřeného 

optického výkonu bez přítomnosti turbulence je na obrázku 30. Časový záznam 

naměřeného optického výkonu při použití topné podložky je na obrázku 31. Charakter 

těchto průběhů je dán pravděpodobně vlastnostmi laseru, výkyvy výkonu jsou 

způsobeny neustáleností laseru po jeho zapnutí. Výslednou hodnotou relativní variance 

optického výkonu bylo       
  = 4,9354·10

-4
. 

Aby bylo možné určit míru turbulence, tedy strukturní parametr indexu lomu   
 , je 

zapotřebí vypočítat hodnotu relativní variance optické intenzity        
 . Poměr mezi 

relativní variancí optického výkonu a relativní variancí optické intenzity se nazývá 

činitel průměrování apertury (aperture-averaging factor) fAA [11] 

 

                                           
   
 

  
                                                                                   

Obrázek 29  Časový záznam strukturního parametru indexu lomu s použitím topného pásu 
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Obrázek 30  Časový záznam optického výkonu bez přítomnosti atmosférické turbulence 

 

 

Obrázek 31  Časový záznam atmosférické turbulence při použití topné podložky 

 

Tento činitel průměrování apertury je rovněž možné vyjádřit pomocí parametrů 

laserového paprsku a uspořádání měřicího pracoviště rovnicí [1] 
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kde k je vlnové číslo, D průměr přijímací apertury (v tomto případě 0,7 mm) a L je 

vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem (5,05 m). Všechny veličiny jsou známé, a tak 

je možné do vztahu rovnou dosadit 

 

             
    

   
 

    

          

  
 
   

   
 

    

 

          

  
          

        

      
 

    

         

 

Nyní lze dopočítat relativní varianci optické intenzity 

 

      
  

       
 

   
 
           

      
              

 

Výsledná hodnota relativní variance optické intenzity splňuje podmínku       
   , což 

znamená, že nedochází k jevu saturace turbulencí a zvolenou metodu je tedy možné 

spolehlivě použít.  

Nyní může být konečně dopočítána hodnota strukturního parametru indexu lomu, 

mezi ním a relativní variancí optické intenzity platí vztah [19] 

                                  
  

       
 

   
 
   

  
 

                                                                                            

 

kde K je konstanta (K = 1,23 pro rovinnou vlnu, K = 0,5 pro sférickou vlnu), k je vlnové 

číslo a L vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem. Do této rovnice lze nyní dosadit 

 

  
  

       
 

   
 
   

  
 

 
           

      
  

          
 

 
 
     

  
 

                
 
  

 

Stejné měření bylo provedeno také s použitím topného pásu. Časový záznam 

naměřeného optického výkonu při použití topného pásu je na obrázku 32. Výslednou 

hodnotou relativní variance optického výkonu bylo       
  = 5,5445·10

-4
. 

Činitel průměrování apertury fAA zůstává stejný jako v předchozím případě, jelikož 

závisí pouze na parametrech laseru a uspořádání pracoviště, které zůstalo neměnné. Lze 

tedy rovnou přistoupit k výpočtu relativní variance optické intenzity 
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Také v tomto případě tedy platí podmínka, že       
   . Nakonec může být dopočítána 

výsledná hodnota strukturního parametru indexu lomu pro případ generování turbulence 

pomocí topného pásu 

 

  
  

       
 

   
 
   

  
 

 
           

      
  

          
 

 
 
     

  
 

                
 
  

 

Pro lepší možnost porovnání výsledků získaných měřením s použitím topného pásu 

a topné podložky viz tabulku číslo 2. 

 

Tabulka 2  Porovnání výsledků měření relativní variance optického výkonu  

       
             

                
          

Bez 

turbulence 
7,8113·10

-5
 1,0190·10

-4
 

       

2,9227·10
-14

 

Podložka 4,9354·10
-4

 6,4376·10
-4

 1,8467·10
-13

 

Pás 5,5445·10
-4

 7,2322·10
-4

 2,0746·10
-13

 

 

Obrázek 32  Časový záznam optického výkonu při použití topného pásu 
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Z grafu na obrázku 33 lze pozorovat zvyšující se hodnoty relativní variance optické 

intenzity s rostoucí mírou turbulence. 

 

Obrázek 33  Závislost relativní variance optické intenzity na míře turbulence 

 

8.5 Měření kontrastu a určení fázového posuvu 

Interferometr byl nastaven tak, aby interferenční obrazec tvořil jediný proužek. 

Měřičem optického výkonu byly během časového úseku deseti minut zaznamenány 

okamžité hodnoty optického výkonu, ze kterých je možné spočítat činitel koherence γ 

[26] 

 

                                           
         
         

                                                                                   

 

 

kde Pmax představuje maximální a Pmin minimální naměřenou hodnotu optického 

výkonu. Fázový posuv se získá v souladu s kapitolou 7 pomocí rovnice [22] 

 

                                 
 

     
 
 

 
                                                                                     

 

kde K je kontrast a γ činitel koherence. Kontrast i fázový posuv byly vždy změřeny 

v situaci bez přítomnosti turbulentní atmosféry, s turbulencí generovanou topnou 

podložkou a s turbulencí generovanou topným pásem. 
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8.5.1 Měření kontrastu 

Na úvod bylo provedeno měření kontrastu se zrcadly ve vzdálenosti 15 cm od děliče 

svazku. Tím byla zjištěna přibližná hodnota činitele koherence, kterého lze s daným 

laserem v dané laboratoři dosáhnout. Jeho hodnota vyšla 0,81 a časový záznam 

kontrastu je na obrázku 34.  

 

Obrázek 34  Časový záznam kontrastu se zrcadly v těsné blízkosti děliče svazku 

 

Následně bylo provedeno měření s délkou referenčního a měřicího ramene 205 cm 

dle původního návrhu, avšak bez přítomnosti turbulentní atmosféry. Z prostorových 

důvodů bylo nutné umístit zrcadlo v referenční větvi na jiný stůl než zbytek komponent. 

Tato skutečnost spolu s faktem, že se laboratoř optiky nachází v sedmém podlaží, 

způsobily zhoršení činitele koherence i mnohem výraznější změny kontrastu, a to i bez 

přítomnosti turbulentní atmosféry, viz obrázek 35. 

 

Obrázek 35  Časový záznam kontrastu bez přítomnosti turbulentní atmosféry 
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Poté byla do turbulentní komory v měřicím rameni přidána topná podložka, která 

opět způsobila ještě frekventovanější výkyvy optického výkonu kontrastního obrazce, 

jak je patrné z obrázku 36. 

 

Obrázek 36  Časový záznam kontrastu s turbulencí generovanou topnou podložkou 

 

Poslední měření bylo provedeno s použitím topného pásu, který má více než 

dvakrát větší délku než podložka, a tudíž generuje ještě silnější turbulenci. Kontrast 

tedy vykazuje nejprudší změny ze všech sledovaných situací, viz obrázek 37. 

 

Obrázek 37  Časový záznam kontrastu s turbulencí generovanou topným pásem 
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8.5.2 Určení fázového posuvu z kontrastu 

Kontrast lze pomocí rovnice 7.4 přepočítat na odpovídající fázový posuv. Měření se 

zrcadly v těsné blízkosti děliče svazku dalo za výsledek téměř plynulou změnu fáze 

v rozmezí 0 ° - 180 °, jak je patrné z obrázku 38. 

 

Obrázek 38  Časový průběh fázového posuvu se zrcadly v těsné blízkosti děliče svazku 

 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 7, okamžiky, kdy se kontrast blížil svému maximu, 

odpovídají vzájemnému fázovému posuvu obou svazků blížícímu se nule. Naopak 

minimální hodnota kontrastu znamená, že v daný okamžik byl fázový posuv roven 

180°.  

Časový záznam změny fáze signálu bez přítomnosti turbulence (viz obrázek 39) 

vykazuje stejně jako odpovídající záznam kontrastu mnohem náhodnější charakter, 

ovšem fáze jen zřídka dosahuje extrémních hodnot a pohybuje se především v rozmezí 

cca 80 ° - 100 °. 

 

Obrázek 39  Časový záznam fázového posuvu bez přítomnosti turbulence 



 46 

V případě turbulence generované topnou podložkou docházelo mnohem častěji 

k fázovým posuvům blížícím se oběma extrémům než v předchozím případě, kde lze 

vidět pouze jedno výrazné minimum a maximum, zatímco ostatní hodnoty oscilují 

okolo střední hodnoty. Situace v případě použití topné podložky je zachycena na 

obrázku 40. 

 

Obrázek 40  Časový záznam fázového posuvu s turbulencí generovanou topnou podložkou 

 

Nejvýraznější kolísání hodnot fázového posuvu je opět možné pozorovat v případě 

turbulence způsobené topným pásem, jak dokazuje obrázek 41. 

 

 

Obrázek 41  Časový záznam fázového posuvu s turbulencí generovanou topným pásem 
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Jelikož z časových průběhů kontrastu a fázového posuvu není na první pohled 

možné odhadnout míru odlišnosti jednotlivých situací, je zapotřebí vyhodnotit tyto 

rozdíly pomocí dalších matematických metod. Tyto budou blíže popsány 

v následujících dvou podkapitolách. 

 

8.5.3 Porovnání spekter fázového posuvu 

Vliv atmosférické turbulence na fázové změny optického signálu lze vyjádřit mnoha 

způsoby, jedním z nich je porovnání spekter fázového posuvu. Spektrum ideálního 

laseru nacházejícího se v ideálním prostředí by bylo tvořeno jedinou spektrální čárou na 

hodnotě 0, tedy stejnosměrnou složkou. Tomuto nedosažitelnému ideálu se nejvíce blíží 

spektrum získané měřením kontrastu se zrcadly v těsné blízkosti děliče svazku, jak je 

možné vidět na obrázku 42. 

 

Obrázek 42  Spektrum fázového posuvu se zrcadly v těsné blízkosti děliče svazku 

 

Spektra získané měřením bez přítomnosti turbulentního prostředí, s turbulencí 

generovanou pomocí topné podložky i topného pásu (viz obrázek 43) vykazují mnohem 

znatelnější úroveň vyšších spektrálních složek. Všechna tři spektra mají podobný 

charakter, ačkoliv vyšší harmonické mají nejvyšší úrovně v případě turbulence 

generované topným pásem, tedy v situaci s nejsilnější turbulencí.  

Ani tato metoda nepřinesla průkazný a na první pohled patrný rozdíl mezi 

jednotlivými mírami turbulence, je proto zapotřebí zvolit jiný přístup, a to statistické 

vyhodnocení jednotlivých souborů hodnot fázového posuvu. 
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Obrázek 43  Spektrum fázového posuvu bez turbulence a s turbulencí generovanou topnou 

podložkou a topným pásem 

 

8.5.4 Porovnání histogramů a distribučních funkcí fázového posuvu  

Histogram slouží k zobrazení četnosti výskytu dané veličiny pomocí sloupcového grafu. 

V tomto případě bude sledovanou veličinou fázový posuv. Histogram pro situaci bez 

přítomnosti turbulentní atmosféry je na obrázku 44. 

 

Obrázek 44  Histogram fázového posuvu bez přítomnosti turbulentní atmosféry 
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Z obrázku 44 je patrné, že histogram odpovídá normálnímu rozdělení, přičemž 

nejvýznamněji jsou zastoupeny hodnoty v úzkém okolí střední hodnoty, ve větší 

vzdálenosti od ní četnost prvků rapidně klesá. Histogram fázového posuvu pro situaci 

s turbulencí generované pomocí topné podložky je na obrázku 45. 

 

Obrázek 45  Histogram fázového posuvu s turbulencí generované pomocí topné podložky 

 

Ve srovnání s obrázkem 44 je na obrázku 45 možné zaznamenat pomalejší pokles 

četnosti hodnot fázového posuvu se vzdáleností od střední hodnoty, matematicky to 

znamená, že se zvýšil rozptyl křivky normálního rozdělení. Tento trend je ještě 

výraznější u histogramu pro situaci s generováním turbulence pomocí topného pásu, viz 

obrázek 46. Hodnoty fázového posuvu se blíží krajním hodnotám mnohem častěji, než 

tomu bylo v předchozích dvou situacích. 

Obrázek 46  Histogram fázového posuvu turbulencí generované pomocí topného pásu 
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Křivka normálního rozdělení pravděpodobnosti je charakterizována dvěma 

parametry, a to střední hodnotou μ a již zmíněným rozptylem σ2
 [27]. V tabulce 3 jsou 

tyto parametry k porovnání v situaci bez přítomnosti turbulentního prostředí, při 

generování turbulence pomocí topné podložky a pomocí topného pásu. 

 

Tabulka 3  Porovnání parametrů normálního rozdělení pravděpodobnosti fázového posuvu 

 μ [°] σ
2 

Bez turbulence 87,06 9,86 

Podložka 86,36 11,53 

Pás 91,09 13,81 

 

 

Graf závislosti střední hodnoty fázového posuvu na míře turbulence je na obrázku 

47. Závislost rozptylu na míře turbulence je na obrázku 48. Pro všechny tři situace tedy 

platí, že se střední hodnota pohybuje okolo 90 °, avšak rozptyl hodnot se s rostoucí 

mírou turbulence zvyšuje.  

 

Obrázek 47  Závislost střední hodnoty fázového posuvu na míře turbulence 

 

Pro lepší přehlednost slouží obrázek 49, kde jsou všechny tři křivky normálního 

rozdělení pravděpodobnosti fázového posuvu vyneseny v jednom grafu. Každé z křivek 

normálního rozdělení pravděpodobnosti lze rovněž přiřadit odpovídající distribuční 

funkci, která udává pravděpodobnost, že hodnota fázového posuvu je menší než zadaná 

hodnota [27]. Distribuční funkce odpovídající každé ze tří měřených situací je na 

obrázku 50. 
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Obrázek 48  Závislost rozptylu fázového posuvu na míře turbulence 

 

 

Obrázek 49  Normální rozložení pravděpodobnosti fázového posuvu pro tři měřené situace 

 

 

Obrázek 50  Distribuční funkce pro tři měřené situace 
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8.6 Friedův parametr 

Atmosférická turbulence podél měřeného ramene interferometru (v horizontálním 

směru) nemá ve všech bodech konstantní hodnotu, tedy není homogenní. Jedním ze 

způsobů, kterým se s touto skutečností dá vypořádat a který v sobě tudíž zahrnuje 

prostorové výkyvy hodnoty strukturního parametru indexu lomu, je spočítat hodnotu 

Friedova parametru pro toto rameno. 

Je známou skutečností, že atmosférická turbulence zhoršuje pozorovací schopnost 

astronomů používajících pozemní dalekohledy. Pokud je tedy světlo šířící se skrze 

atmosféru ze vzdáleného zdroje následně zachyceno čočkou o průměru D a zaměřeno, 

kvalita obrazu vytvořeného na zobrazovací ploše může být atmosférickými podmínkami 

silně zhoršena. Ve vakuu má difrakční obrazec ve vzdálené oblasti pozorovací úhel 

přibližně λ/D, zatímco v turbulentním prostředí je pozorovací úhel λ/r0, kde r0 je 

atmosférická koherenční délka, nebo také Friedova koherenční délka či Friedův 

parametr [1].  

V nulové nadmořské výšce je pro viditelné a infračervené vlnové délky Friedův 

parametr roven přibližně 2 až 15 cm. Přestože tedy velké dalekohledy, které mají 

v průměru řádově několik metrů, umožňují pozorovat mlhavé objekty, jejich dosažitelné 

úhlové rozlišení je ve výsledku rovno úhlovému rozlišení mnohem menšího 

dalekohledu s aperturou o průměru v řádu centimetrů [1].  

Friedův parametr je tedy zásadním ukazatelem míry atmosférické turbulence. 

Popisuje prostorovou koherenci světelné vlny šířící se nehomogenním atmosférickým 

prostředím. Friedův parametr určuje maximální průměr apertury difrakčního 

zobrazovacího systému způsobený vlivem nehomogenního a nestabilního prostředí [28]. 

Platí pro něj následující vztah [29] 

 

                                  
  

 
 
 

   
       

    

                                                                 

 

kde λ je vlnová délka použitého světelného zdroje a z je délka měřeného ramene 

interferometru. Pro určení hodnoty integrálu strukturního parametru indexu lomu bylo 

tedy zvoleno osm měřicích míst podél celé délky měřeného ramene, ve kterých byla 

metodou měření teplot (viz kapitoly 4.3 a 8.3) určena hodnota strukturního parametru 

indexu lomu. Je zapotřebí mít na paměti, že laserový paprsek se šíří měřenou větví tam i 

zpět, takže výsledný profil trasy je osově souměrný, jak je možné vidět z obrázku 51 pro 

situaci s použitím topné podložky a z obrázku 52, kde byl použit ke generování 

turbulence topný pás.  
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Obrázek 51  Hodnoty strukturního parametru indexu lomu podél měřeného ramene s použitím 

topné podložky 

 

 

Celková délka měřeného ramene je 4,10 m. Pro výpočet numerického integrálu 

strukturního parametru indexu lomu ze vzorce 8.11 byla použita lichoběžníková 

metoda. Výsledky jednotlivých měření shrnuje tabulka 4, kde je možné pozorovat 

pokles hodnoty Friedova parametru se zvyšující se mírou turbulence. 

 

Obrázek 52  Hodnoty strukturního parametru indexu lomu podél měřeného ramene s použitím 

topného pásu 
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Tabulka 4  Výsledky měření Friedova parametru 

    
                        

Bez turbulence 1,1123·10
-13

 39,61 

Topná podložka 5,3096·10
-12

 3,92 

Topný pás 8,4800·10
-12

 2,96 

 

8.7 Určení závislosti fázových změn na míře turbulence 

Míra turbulence pro situace bez přítomnosti turbulentní atmosféry a pro generování 

turbulence pomocí topné podložky a topného pásu byla vypočítána v kapitole 8.4 

pomocí měření relativní variance optického výkonu. Lze si povšimnout, že relativní 

variance optického výkonu, stejně jako strukturní parametr indexu lomu   
 , je 

statistická veličina. Aby tedy bylo možné zobrazit závislost fázového posuvu optického 

signálu na míře turbulence, je zapotřebí statisticky zpracovat rovněž hodnoty změřených 

fázových změn. 

Jedním ze způsobů, kterým lze tuto operaci provést, je vypočítat relativní varianci 

fázového posuvu 

 

                                 
  

         

    
 
    

    
                                                                     

 

kde φ je fázový posuv a     značí střední hodnotu. Je logické, že vyšší hodnota relativní 

variance fázového posuvu se získá v prostředí s vyšší mírou turbulence. Odpovídající 

hodnoty relativní variance optického výkonu a změny fáze jsou uvedeny v tabulce 5 a 

grafická závislost je na obrázku 53. 

 

Tabulka 5  Hodnoty míry turbulence, relativní variance fázového posuvu a Friedova parametru 

   
                

              

Bez turbulence 2,9227·10
-14

 0,0128 39,61 

Topná podložka 1,8467·10
-13

 0,0178 3,92 

Topný pás 2,0746·10
-13

 0,0230 2,96 
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Obrázek 53  Závislost relativní variance fázového posuvu na strukturním parametru indexu 

lomu 

 

V tabulce 5 jsou však ještě znovu uvedeny hodnoty Friedova parametru vypočítané 

v předchozí kapitole 8.6. Je tomu tak z toho důvodu, že závislost změny fáze na míře 

turbulence lze rovněž vyjádřit právě pomocí Friedova parametru. Zatímco hodnoty 

strukturního parametru indexu lomu v tabulce 5 byly získány metodou měření relativní 

variance optického výkonu, Friedův parametr souvisí s metodou určení míry 

atmosférické turbulence pomocí měření teplot. Rozdíl mezi těmito dvěma závislostmi 

však spočívá v tom, že relativní variance fázového posuvu je přímo úměrná hodnotám 

strukturního parametru indexu lomu, tedy že s rostoucí mírou turbulence se zvětšuje 

relativní variance fázového posuvu (viz obrázek 53), avšak mezi relativní variancí 

fázového posuvu a Friedovým parametrem platí nepřímá úměra (viz obrázek 54), 

jelikož silnější turbulence znamená nižší hodnotu Friedova parametru.   

Obrázek 54  Závislost relativní variance fázového posuvu na Friedově parametru 
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9 EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ POMOCÍ 

MACHOVA-ZEHNDEROVA 

INTERFEROMETRU 

Při měření s využitím Machova-Zehnderova interferometru prochází laserový paprsek 

měřenou větví pouze jednou, takže délka trasy, na které je svazek ovlivňován 

atmosférickou turbulencí, je přibližně poloviční oproti případu, kdy byl pro měření 

použit Michelsonův interferometr. 

9.1 Postup při sestavování Machova-Zehnderova 

interferometru 

Již na úvod je nutno uvést, že sestavování Machova-Zehnderova interferometru 

(principiální schéma interferometru je na obrázku 55) nebylo tak úspěšné jako 

sestavování Michelsonova interferometru, jelikož se nepovedlo dosáhnout interference 

jednoho proužku. Tato skutečnost byla způsobena celkovou mechanickou nestabilitou 

pracoviště – laboratoř se nachází v sedmém podlaží a použité optické komponenty byly 

rozmístěny na třech klasických laboratorních stolech, nikoliv na antivibračním optickém 

stole. 

 

 

Obrázek 55  Schéma Machova-Zehnderova interferometru 

 

Pro sestavování interferometru byla zásadní pomůckou samonivelační laserová 

vodováha, díky které bylo možné snadno dosáhnout vodorovnosti paprsku. Dalším 

krokem bylo zajištění toho, aby se svazek z laseru šířil rovně a nikoliv pod určitým 

úhlem do strany. Proto byla na optickou desku přišroubována kolejnice, po které se 

pohybovalo stínítkem směrem od laseru a ověřovalo se, že stopa svítí stále do stejného 

místa. Následně byl do trasy umístěn první dělič svazku tak, aby i po průchodu skrze něj 

svítila stopa stále do stejného místa na stínítku. Tím byla zajištěna vodorovnost paprsku 
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v přímé (měřené) větvi interferometru. 

Na konec přímé větve bylo následně umístěno zrcadlo Z2 a pomocí mikroposuvů 

pro vertikální směr byl od něj odražený paprsek nastaven do vodorovné polohy (opět 

pomocí laserové vodováhy). Poté byla změřena vzdálenost mezi odraženými paprsky od 

prvního děliče a od druhého zrcadla v těsné blízkosti těchto komponent (výsledná délka 

byla 2,05 m). Do stejné vzdálenosti byly následně nasměrovány tyto svazky i 4,50 m od 

pracoviště, aby bylo dosaženo větší přesnosti. S děličem svazku se již nehýbalo, jelikož 

ten byl již správně nastaven v předchozím kroku a mechanická konstrukce tohoto děliče 

zajišťuje, že paprsky navzájem svírají pravý úhel. Korekce délky tohoto ramene ve 

vzdálenosti 4,50 m od pracoviště bylo tedy provedeno pomocí mikroposuvu pro 

horizontální směr zrcadla Z2. Tímto postupem byla tedy zajištěna rovnoběžnost obou 

paprsků. Situace je znázorněna na obrázku 56. 

 

 

Obrázek 56  Zajištění rovnoběžnosti paprsků vycházejících z prvního děliče svazku 

 

Poté bylo na konec ramene kolmého na přímý směr přidáno zrcadlo Z1. Předchozí 

krok zajistil, že dopadající svazek je vodorovný a zároveň rovnoběžný s paprskem 

odraženým od zrcadla Z2. Zbývá tedy zajistit, aby byl paprsek odražený od zrcadla Z1 

rovnoběžný se svazkem procházejícím prvním děličem svazku v přímém směru. 

Odražený paprsek byl tedy nejprve nastaven pomocí vertikálního posuvu zrcadla Z1 do 

vodorovného směru pomocí vodováhy. Následně byla pomocí stínítka s milimetrovým 

papírem změřena a zaznamenána poloha stop vycházejících z prvního děliče svazku 

v přímém směru a paprsku odraženého od prvního zrcadla, tato vzdálenost byla 23 cm. 

Stejnou rozteč bylo poté nutné zajistit i na konci obou ramen, tedy u zrcadla Z2. Tohoto 

požadavku bylo dosaženo pouze nastavením pomocí horizontálního posuvu zrcadla Z1, 

jelikož paprsek procházející v přímém směru přes první dělič svazku byl již správně 

nastaven v předchozích krocích. Tímto postupem bylo tedy zajištěno, že zaprvé paprsky 

procházející měřenou i referenční větví jsou navzájem rovnoběžné, za druhé že paprsek 

přímý a odražený od zrcadla Z1 svírá pravý úhel, a zatřetí, že se svazky z obou větví 

protínají pod pravým úhlem v místě, kde má být umístěn druhý dělič svazku. 

Schematický nákres tohoto kroku je uveden na obrázku 57. 
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Obrázek 57  Zajištění rovnoběžnosti paprsků v měřeném a referenčním rameni 

 

Poslední prvek, který byl přidán, představuje druhý dělič svazku DS2, jenž oba 

paprsky opět spojí, aby mohl být na výstupu pomocí optického detektoru pozorován 

jejich interferenční obrazec. Ještě před přidáním děliče však bylo označeno místo na 

stěně laboratoře, kam dopadá paprsek odražený od zrcadla Z2. Poté byl umístěn dělič 

DS2 a nastaven tak, aby svítil do stejného místa označeného na stěně laboratoře. Schéma 

výsledného zapojení je na obrázku 58.  

 

Obrázek 58  Výsledné schematické uspořádání pracoviště s využitím Machova-Zehnderova 

interferometru 

 

Pomocí děliče DS2 a pomocí zrcadla Z2 bylo prováděno jemné dolaďování při 

hledání optimálního interferenčního obrazce. Dělič byl umístěn na otočné základně 

s mikroposuvem pro umožnění velmi malých změn natočení. I přes veškerou snahu 

nebyl dosažen obrazec s interferencí jednoho proužku.  Získaný kontrastní obrazec se 

sedmi interferenčními proužky je na obrázku 59. Videozáznamy tohoto interferogramu 

natočené bez přítomnosti turbulentního prostředí i s ním jsou k dispozici v elektronické 

příloze této práce.  

Výsledky fázových změn získaných analýzou kontrastu takovéhoto interferenčního 

obrazce by nebyly hodnověrné. V dalších třech kapitolách budou tedy pouze provedeny 

výpočty míry turbulence v měřených ramenech Machova-Zehnderova interferometru, a 

to opět metodou měření teplot a pomocí měření relativní variance optického výkonu. 
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Obrázek 59  Kontrastní obrazec získaný pomocí Machova-Zehnderova interferometru 

 

9.2 Určení teplotních charakteristik měřicího ramene 

Délka měřeného ramene se oproti uspořádání Michelsonova interferometru změní, 

jelikož je v tomto případě vymezeno trasou od prvního děliče svazku (DS1 na obrázku 

58), přes druhé zrcadlo (Z2) až po druhý dělič svazku DS2. Stejným způsobem jako u 

Michelsonova interferometru tedy bylo provedeno nové měření teplotních charakteristik 

v osmi bodech tohoto ramene opět pro oba způsoby generování turbulence, čili 

s použitím topné podložky (viz obrázky 60 a 61) i topného pásu (viz obrázky 62 a 63).  

 

 

Obrázek 60  Teplotní charakteristika měřeného ramene s použitím topné podložky, první část 
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Obrázek 61  Teplotní charakteristika měřeného ramene s použitím topné podložky, druhá část 

 

Teplotní charakteristiky jsou pro lepší přehlednost rozděleny do dvou obrázků. Křivky 

vztahující se ke stejnému místu měření mají vždy červenou a modrou, nebo černou a 

zelenou barvu. Čísla vpravo jsou označením měřeného bodu, přičemž jednička se 

nacházela u prvního děliče svazku a osmička u druhého děliče svazku. 

 

 

Obrázek 62  Teplotní charakteristika měřeného ramene s použitím topného pásu, první část 
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Obrázek 63  Teplotní charakteristika měřeného ramene s použitím topného pásu, druhá část 

 

9.3 Určení míry atmosférické turbulence metodou měření 

teplot 

Přesný postup této metody byl již popsán v kapitole 8.3. K výpočtu strukturního 

parametru indexu lomu je zapotřebí znát hodnotu atmosférického tlaku a vzdálenost 

mezi teplotními sondami. Měření obou teplotních charakteristik bylo provedeno ve 

stejný den, takže hodnota atmosférického tlaku byla v obou případech 1025 hPa a 

vzdálenost mezi sondami R = 4 mm. 

Výsledný záznam strukturního parametru indexu lomu v jednotlivých měřených 

bodech získaný při generování turbulence pomocí topné podložky je na obrázku 64. 

Stejný záznam odpovídající situaci s použitím topného pásu je na obrázku 65. 

 

Obrázek 64  Záznam strukturního parametru indexu lomu s použitím topné podložky 
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Obrázek 65  Záznam strukturního parametru indexu lomu s použitím topného pásu 

9.4 Určení míry atmosférické turbulence pomocí měření 

relativní variance optického výkonu 

Přesný postup výpočtu této metody byl již popsán v kapitole 8.4. Pro měření bylo opět 

použito stínítko o průměru 0,7 mm. Změnou u tohoto interferometru byla celková délka 

trasy L, která v tomto případě činila 3,31 m. Časový průběh změřeného optického 

výkonu bez přítomnosti turbulentní atmosféry je na obrázku 66.  Záznam optického 

výkonu s použitím topné podložky je na obrázku 67 a případ s topným pásem ukazuje 

obrázek 68.  

 

Obrázek 66  Časový záznam optického výkonu bez přítomnosti turbulentní atmosféry 
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Obrázek 67  Časový záznam optického výkonu s turbulencí generovanou topnou podložkou 

 

U obrázku 66, kde byl měřen okamžitý optický výkon bez přítomnosti turbulentní 

atmosféry, jsou některé změny výkonu tak malé, že naráží na technologickou hranici 

možností A/D převodníku daného detektoru. V průběhu lze vidět jednotlivé kvantizační 

úrovně, ačkoliv měření probíhalo na nejnižším rozsahu optického detektoru. 

Na obrázcích 67 a 68 lze opět pozorovat časovou nestabilitu optického výkonu 

použitého laseru, která se projevuje především krátce po jeho zapnutí. Výsledky měření 

všech tří zkoumaných situací přehledně shrnuje tabulka 6. 

 

Obrázek 68  Časový záznam optického výkonu s turbulencí generovanou topným pásem 
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Tabulka 6  Porovnání výsledků měření relativní variance optického výkonu bez turbulence a s 

použitím topné podložky a topného pásu 

       
             

                
          

Bez 

turbulence 
2,8867·10

-5
 4,2398·10

-5
 

 0,6809 

2,6385·10
-14

 

Podložka 0,0161 0,0237 1,4748·10
-11

 

Pás 0.0150 0,0220 1,3670·10
-11

 

 

 

Závislost relativní variance optické intenzity na míře turbulence je na obrázku 69, 

opět lze pozorovat stoupající charakter této závislosti. 

 

Obrázek 69  Závislost relativní variance optické intenzity na míře turbulence 

 

Hodnoty strukturního parametru indexu lomu jsou v tomto případě o jeden až dva 

řády vyšší než tomu bylo u Michelsonova interferometru. Tato skutečnost je 

pravděpodobně způsobena výrazným zvýšením teploty v laboratoři mezi těmito dvěma 

měřeními. Zatímco měření pomocí Michelsonova interferometru bylo provedeno 

začátkem března, kdy se teplota v laboratoři pohybovala okolo 21 °C, měření s použitím 

Machova-Zehnderova interferometru probíhalo v polovině dubna, kdy teplota 

v laboratoři vzrostla na 26 °C.  
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9.5 Určení Friedova parametru 

Také u tohoto interferometru byly spočítány hodnoty Friedova parametru pro situace 

bez přítomnosti turbulentní atmosféry a s turbulencí generovanou topnou podložkou a 

topným pásem. Tepoty byly opět naměřeny v osmi bodech podél celého měřicího 

ramene. Paprsek však v tomto případě putuje tímto ramenem pouze jednou, tudíž délka 

trasy byla kratší ve srovnání s trasou u Michelsonova interferometru, konkrétně činila 

2,28 m.  

Jediný průchod skrze měřenou větev také znamená, že získaný průběh strukturního 

parametru indexu lomu podél tohoto ramene není osově souměrný, jak tomu bylo 

v předchozím případě. Tento průběh získaný generováním turbulence pomocí topné 

podložky je na obrázku 70 a pomocí topného pásu na obrázku 71. 

Výsledné hodnoty celkového integrálu strukturního parametru indexu lomu podél 

měřeného ramene interferometru (k výpočtu integrálu byla opět využita lichoběžníková 

metoda) a samotné hodnoty Friedova parametru pro všechny tři měřené situace jsou 

uvedeny v tabulce 7. 

 

Obrázek 70  Hodnoty strukturního parametru indexu lomu s použitím topné podložky 

 

Obrázek 71  Hodnoty strukturního parametru indexu lomu s použitím topného pásu 
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Tabulka 7  Výsledky měření Friedova parametru 

    
                        

Bez turbulence 6,7123·10
-14

 53,92 

Topná podložka 2,8308·10
-12

 5,71 

Topný pás 3,0465·10
-12

 5,47 
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10 STANOVENÍ CITLIVOSTI A MEZÍ 

PLATNOSTI EXPERIMENTÁLNÍHO MĚŘENÍ 

Použité interferometrické metody měření nejsou obecně aplikovatelné pro měření 

libovolné míry turbulence. Pro účely praktických měření je důležité vědět, jak se dá 

poznat, že získané výsledky nejsou hodnověrné. Stejně tak je zapotřebí si uvědomit, na 

čem je závislá citlivost zvolené metody. 

10.1 Citlivost interferometrických metod 

Jak již bylo zmíněno výše, kontrast interferenčního obrazce se mění od minimální 

hodnoty po maximální vlivem měnícího se vzájemného fázového posuvu dvou 

interferujících vln podle vztahu [22] 

 

                                                                                                                                   
 

kde I0 je optická intenzita obou interferujících vln a φ jejich vzájemný fázový posuv. 

Úhel, který dá za výsledek hodnotu kontrastu K = 0 je 180 °, maximum K = 1 je získáno 

při hodnotě φ = 0 °. Maximální přípustný fázový posuv je tedy 180 ° (π radiánů), což 

odpovídá polovině vlnové délky použitého laseru. U laseru použitého pro měření v této 

práci tedy musí platit, že maximální vzájemný posuv obou paprsků způsobený 

mechanickou nestabilitou pracoviště a průchodem turbulentní atmosférou nesmí být 

v místě detekce v součtu větší než 

 

                                                  
 

 
 
          

 
                                               

 

Citlivost interferometru je tedy obecně závislá na vlnové délce použitého 

světelného zdroje, přičemž platí, že čím nižší je vlnová délka, tím vyšší je citlivost.  

Dalším parametrem, který má na citlivost vliv, je počet průchodů paprsku měřeným 

ramenem, jak je uvedeno již v kapitole 5 výše. Zvýšení citlivosti interferometru 

přibližně odpovídá násobku počtu průchodů měřeným ramenem. V této práci by tedy 

Michelsonův interferometr měl mít přibližně dvakrát vyšší citlivost než Machův-

Zehnderův interferometr. Nejvyšší citlivost ze všech zmíněných interferometrů v této 

práci by měl Fabryův-Pérotův interferometr, popsaný v kapitole 5.6.2, u nějž paprsek 

prochází měřenou větví desetkrát až stokrát [20]. 

Větší počet průchodů paprsku měřenou větví logicky vede k nárůstu délky celkové 

trasy mezi vysílačem a přijímačem. Se zvětšující se vzdáleností, kterou svazek musí 

urazit, se totiž rovněž zvyšuje délka trasy, na které je paprsek ovlivňován atmosférickou 

turbulencí. Ta může být po celé trase velmi slabá, avšak její celkový účinek může na 

velké vzdálenosti způsobit v součtu i větší vzájemný posuv obou svazků, než je      . 

Citlivost interferometrického měření lze tedy zvýšit volbou laseru, který vyzařuje 

na nižší vlnové délce, volbou interferometru s násobným průchodem paprsku měřenou 

větví nebo zvětšením vzdálenosti mezi vysílačem a přijímačem. 
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10.2 Meze platnosti interferometrických měření 

Interferometrické měření poskytuje hodnověrné výsledky, pokud je na straně přijímače 

vzájemný fázový posuv obou vln menší nebo roven 180 °. Jak lze z naměřených hodnot 

poznat, že tato podmínka není splněna, bude ukázáno následující úvahou. 

Pokud by byla měřena interference v prostředí bez jakékoliv turbulence a 

mechanických vibrací, měl by naměřený kontrast interferenčního obrazce konstantní 

hodnotu a také hodnota fázového posuvu by se neměnila, viz obrázek 72. 

 

Obrázek 72  Časový záznam fázového posuvu v ideálním prostření bez přítomnosti turbulence 

 

Histogram takovéhoto průběhu fázového posuvu by tedy byl tvořen jedinou 

diskrétní čárou, v tomto případě na hodnotě 90 °, viz obrázek 73. 

 

Obrázek 73  Histogram fázového posuvu v ideálním prostředí bez přítomnosti turbulence 
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Při uvážení reálného prostředí s nízkou mechanickou nestabilitou a slabou 

turbulencí bude docházet ke spojitému přechodu kontrastního obrazce mezi minimální a 

maximální hodnotou. Fázový posuv tedy bude lineárně růst a klesat v souladu s aktuální 

intenzitou kontrastního obrazce, viz obrázek 74.  

 

Obrázek 74  Časový záznam fázového posuvu v situaci se slabou turbulencí 

 

Tato situace byla experimentálně ověřena při měření pomocí Michelsonova 

interferometru, přičemž obě zrcadla byla umístěna ve vzdálenosti pouhých 15 cm od 

děliče. Kontrast měl v tomto případě (téměř) sinusový průběh, viz obrázek 34. Křivka 

fázových změn (viz obrázek 38) přepočítaná z kontrastu pomocí vztahu 8.10 měla 

následně charakter blížící se tomu na obrázku 74. 

Lze jednoduše vypočítat i logicky odvodit, že střední hodnota fázového posuvu 

bude v takovém případě 90 °. Rovněž četnost všech hodnot fázového posuvu je v situaci 

se slabou turbulencí téměř shodná, jak ukazuje histogram na obrázku 75. 

 

Obrázek 75  Histogram fázového posuvu v prostředí se slabou turbulencí 
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Pokud však bude turbulence v měřicím rameni tak silná, že dojde k většímu 

fázovému posuvu než 180 °, objeví se v kontrastním obrazci časté a velmi prudké 

výkyvy z minima do maxima a obráceně, viz obrázek 76. Také histogram fázového 

posuvu (viz obrázek 77) má náhodný charakter, stejně jako průběh fázových změn. 

 

Obrázek 76  Časový záznam fázových změn v silné turbulenci 

 

 

Obrázek 77  Histogram fázového posuvu v prostředí se silnou turbulencí 

 

Tomuto jevu se říká saturace turbulencí. Křivka pak vykazuje nespojitosti 

způsobené hodnotami fázového posuvu většími než π radiánů. Pro hodnoty φ > π jsou 

získány stejné hodnoty kontrastu jako pro φ z rozmezí 0 ° až 180 °, protože cosinus je 



 71 

periodická funkce. Například hodnotě  φ = 190 ° tedy odpovídá stejná hodnota kontrastu 

jako v případě φ = 10 °, čili hodnotě zbytku po odečtení π radiánů.  Z grafu však poté 

není možné určit, o kolik násobků π aktuální fázový posuv překračuje hodnoty 

z intervalu 0 ° až 180 °. To je tedy důvod, proč nelze interferometrickou metodu měření 

použít pro měření v prostředí se silnou turbulencí. 

10.2.1  Stanovení meze platnosti měření pomocí měření relativní 

variance optického výkonu 

Saturaci turbulencí může rovněž odhalit měření relativní variance optického výkonu. Tu 

lze pomocí činitele průměrování apertury fAA přepočítat pomocí rovnice 8.6 na relativní 

varianci optické intenzity. Platí pro ni vztah [19] 

 

                                                
  

         

    
 
    

    
                                                            

 

kde I je optická intenzita a     značí střední hodnotu. Pro výslednou hodnotu        
  pak 

musí platit, že        
    , pokud by se blížila jedné, nastal by právě jev saturace 

turbulencí. Podmínku, kdy se tento výraz rovná jedné, lze nalézt snadno 

 

                                                         
    

    
                                                                               

 

                                                         
    

    
                                                                                     

 

Musí tedy platit, že střední hodnota kvadrátu hodnot optické intenzity musí být méně 

než dvojnásobek druhé mocniny střední hodnoty optické intenzity.  

Veličiny, na kterých závisí velikost relativní variance optické intenzity lze vyčíst ze 

vztahu [19] 

 

                                                 
      

   
 
   

  
                                                                      

 

kde K je konstanta (K = 1,23 pro rovinnou vlnu, K = 0,5 pro sférickou vlnu),   
  je 

strukturní parametr indexu lomu, k je vlnové číslo a L vzdálenost mezi vysílačem a 

přijímačem. Pro velikost relativní variance optické intenzity je tedy rozhodující, jaká 

vlna se mezi vysílačem a přijímačem šíří a jaká je vlnová délka vysílače (neboť k je 

funkcí vlnové délky), dále míra atmosférické turbulence na trase a rovněž celková délka 

této trasy. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá vlivem atmosférické turbulence na optický signál ve 

volném prostředí, přičemž cílem bylo určit souvislost mezi mírou atmosférické 

turbulence a fázovými změnami v optickém signálu. Tohoto výsledku mělo být 

dosaženo pomocí interferometrické metody. 

V práci je popsán vznik a mechanismus působení atmosférické turbulence na 

laserový paprsek šířící se skrze ni. Část práce je rovněž věnována optickým 

interferometrům. Po rozboru principu fungování a vlastností několika typů 

interferometrů byly vybrány dva (Michelsonův a Mach-Zehnderův), jejichž použití je 

z hlediska požadavků na měření nejoptimálnější. Oba tyto interferometry umožňují 

měření v reálném čase, nicméně společnou nevýhodou je nutnost použití vysoce 

kvalitních optických komponent. Michelsonův interferometr vykazuje za určitých 

podmínek přibližně dvojnásobnou citlivost ve srovnání s Machovým-Zehnderovým 

interferometrem, zato je však méně přesný [20]. Pro oba zvolené typy interferometru je 

v práci navrženo schéma experimentálního pracoviště pro měření fázových změn 

optického signálu způsobených atmosférickou turbulencí. Práce dále uvádí možné 

způsoby kvantifikace míry atmosférické turbulence, opět byly vybrány dvě matematické 

metody, které byly v diplomové práci použity pro výpočet časové závislosti 

strukturního parametru indexu lomu. Těmito metodami jsou zaprvé určení míry 

atmosférické turbulence pomocí relativní variance optického výkonu a zadruhé určení 

míry atmosférické turbulence pomocí měření teplot.  

Experimentální část práce nejprve využila zapojení Michelsonova interferometru. 

V měřeném rameni byla určena míra turbulence pomocí obou výše zmíněných metod a 

následně byly změřeny fázové změny signálu pro tři míry turbulence. Tyto tři situace 

byly následně vzájemně porovnány a rozdíly mezi nimi byly statisticky popsány. 

Závislost fázových změn na míře turbulence byla vyjádřena jednak pomocí strukturního 

parametru indexu lomu a jednak pomocí Friedova parametru. 

Druhý, Machův-Zehnderův interferometr, se bohužel vlivem celkové mechanické 

nestability pracoviště nepodařilo nastavit tak, aby byl kontrastní obrazec tvořen jediným 

proužkem. Videozáznamy získaného obrazce s přítomností turbulentní atmosféry i bez 

ní jsou součástí elektronické přílohy. Určení fázových změn z tohoto obrazce by 

nepřineslo hodnověrné výsledky. Pro tento interferometr byla tedy alespoň určena míra 

turbulence v měřicím rameni jak metodou měření teplot, tak pomocí měření relativní 

variance optického výkonu. Pro tři různé míry turbulence byl rovněž vypočítán Friedův 

parametr. 

Poslední kapitola uvádí parametry, na kterých závisí citlivost interferometrických 

měření a také se zabývá stanovením mezí platnosti těchto měření. 
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 

 

LASER Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 

MAN Metropolitan Area Network (metropolitní síť) 

LAN Local Area Network (lokální síť) 

HDTV High-definition television (televize s vysokým rozlišením) 

RF Radio Frequency (radiofrekvenční) 

α  koeficient extinkce (zeslabení) 

n  index lomu prostředí 

  
              variance koeficientu extinkce     

                střední hodnota koeficientu extinkce 

  
  strukturní parametr indexu lomu 

                střední hodnota indexu lomu prostředí 

dI(λ) zeslabení optické intenzity na vlnové délce λ 

dz  vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem 

α(λ) koeficient extinkce závislý na vlnové délce 

I1(λ) úroveň optické intenzity na straně vysílače 

I2(λ) úroveň optické intenzity na straně přijímače 

Δz  vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem 

Tλ(λ) spektrální propustnost 

T  spektrálně střední hustota propustnosti 

αabs absorpce na molekulách 

αr,m rozptyl na molekulách (Rayleighův rozptyl) 

αr,č rozptyl na částicích (Mieův rozptyl) 

αfluk střední zeslabení intenzity způsobené fluktuací   

IR  Infrared (infračervené záření) 

SNR Signal-to-Noise Ratio (poměr signálu k šumu) 

L0  efektivní vnější velikost turbulence 

l0  efektivní vnitřní velikost turbulence 

L  vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem 

I  optická intenzita 
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          relativní variance optické intenzity      

K  konstanta pro rovinnou nebo kulovou vlnu 

k  vlnové číslo 

  
             variance přijímaného výkonu 

fAA činitel průměrování apertury (aperture-averaging factor) 

Dn strukturní funkce indexu lomu 

n1(R1,t) index lomu v bodě R1 v čase t 

n2(R2,t) index lomu v bodě R2 v čase t 

p1(R1) atmosférický tlak v bodě R1 

p2(R2) atmosférický tlak v bodě R2 

T1(R1) teplota v bodě R1 

T2(R2) teplota v bodě R2 

R  vzdálenost mezi sondami 

I1  optická intenzita první vlny (při interferenci) 

I2  optická intenzita druhé vlny (při interferenci) 

ϕ1  fáze vlny s intenzitou I1 

ϕ2  fáze vlny s intenzitou I2 

ϕ  rozdíl fází ϕ1 a ϕ2  

I0  optická intenzita obou interferujících vln v případě, že I1 = I2 

U1 fázor první vlny 

U2 fázor druhé vlny 

U  výsledný fázor 

d  vzájemný posuv dvou vln 

   frekvence 

c0  rychlost světla ve vakuu 

Δn změna indexu lomu 

Δϕ změna fázového posuvu 

Δ  změna frekvence 

C1  první čočka 

C2  druhá čočka 

D1 první dělicí deska 

D2 druhá dělicí deska 

p  předmětový svazek 
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r  referenční svazek 

M  měřicí prostor 

F  fotoaparát 

L  laser 

DS dělič svazku 

Z1  první zrcadlo 

Z2  druhé zrcadlo 

D  detektor 

ZR polopropustné zrcadlo 

TK turbulentní komora 

TP topný pás 

K  kontrast 

γ  činitel koherence 

CCD Charge-coupled Device (zařízení s vázanými náboji) 

       
  relativní variance změny fáze 

D  průměr přijímací apertury 

L  vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem 

Pmax maximální hodnota optického výkonu 

Pmin minimální hodnota optického výkonu 

μ  střední hodnota 

σ
2
  rozptyl 

r0  Friedův parametr 

z  délka měřicího ramene interferometru 

Δrmax maximální přípustný posuv dvou interferujících vln 

 

 

 

 

 

 

 




