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9. Тема та реферат дисертації
Тема (укр.)
Поширення лазерного випромінювання у турбулентній атмосфері

Тема (англ.)
Laser beam propagation in turbulent atmosphere

Реферат (укр.)
У дисертаційній роботі отримано аналітичний вираз для опису ефекту видовження лазерних імпульсів при поширенні в
земній атмосфері на великі відстані.Продемонстровано вплив кореляцій фотонів у турбулентній атмосфері на величину
сцинтиляційного індексу при переході помірна-сильна та сильній турбулентностях. Продемонстровано ефект впливу
величини початкового радіуса та ступеня когерентності пучка на статистичні властивості лазерного випромінювання в
атмосфері.З перших принципів виведено кінетичне рівняння для функції розподілу фотонів у фазовому (координатноімпульсному) просторі, що описує поширення лазерного випромінювання при будь-яких параметрах атмосфери. За
допомогою цього рівняння описано режими слабкої та переходу слабка-помірна турбулентність. Отримано явний вираз
для кореляційної функції четвертого порядку для оптичних полів у атмосфері в наближенні великих відстаней
поширення. Продемонстровано особливості цієї кореляційної функції та можливість її застосування для практичних задач.

Реферат (англ.)
IIn the thesis, explicit expression for the effect of laser pulse broadening for the case of long-distance propagation in Earth’s
atmosphere is obtained. The effect of photon trajectories correlation on scintillations under regimes of strong and transition
moderate-strong turbulence is elucidated. The impact of initial radius of beam and partial coherence of radiation on statistical
properties of laser radiation is shown. The kinetic equation for the distribution function in phase space is derived from first
principles. This equation is valid for arbitrary parameters of atmosphere. The ranges of weak and transition weak-moderate
turbulence are described using this equation. Explicit expression for fourth-moment of light field in atmosphere is obtained for
the case of long-distance propagation. Properties of forth moment and its possible practical applications are elucidated.
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