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Modelowanie polarymetrycznych własności rozproszeniowych

śladu torowego statku

Teledetekcja śladu torowego statku (kilwateru), bazująca na technikach polaryme-
trycznych pasma mikrofalowego, a szczególnie na polarymetrycznych radarach z synte-
tyczną aperturą (Pol-SAR), jest jednym z istotniejszych narzędzi wykorzystywanych w sys-
temach bezpieczeństwa ruchu morskiego oraz w systemach rozpoznania wojskowego (np.
detekcja okrętów o zminimalizowanym echu radiolokacyjnym).

Skoncentrowanie się w tych systemach na detekcji śladu torowego zamiast na echu
samego statku wynika z faktu, że ślad torowy, w kontekście swej sygnatury radiolokacyjnej,
bywa znacznie większy i wyraźniejszy od wytwarzającej go jednostki pływającej.

W ogólnym przypadku, poruszający się po powierzchni morza statek wzbudza pole fal
grawitacyjnych złożone z szeregu zróżnicowanych modów, co daje charakterystyczny efekt
obrysu litery V w zobrazowaniach radarów SAR. Taki „sarowski” obraz jest jednoznacznie
powiązany z wielkością i prędkością wzbudzającego ślad torowy statku [1,2].

Złożona w sensie geometrycznym struktura zjawiska kilwateru, a w efekcie jego spe-
cyficzna sygnatura polarymetryczna, daje podstawy do budowania algorytmów przetwa-
rzania, często bazujących na matematycznej metodzie tzw. dekompozycji celu [3], pozwa-
lających na skuteczną automatyczną detekcję śladu torowego w obrazach wyjściowych
polarymetrycznego radaru SAR. Kluczem do efektywnego konstruowania takich algoryt-
mów jest badanie relacji pomiędzy poszczególnymi falowymi składnikami śladu torowego,
jako specyficznej z punktu widzenia radaru, zmiennej w czasie struktury odbiciowej, a jego
przetworzonym zobrazowaniem SAR.

W komunikacie przedstawiony zostanie m.in. szkic konstrukcji zaastosowanego w sy-
mulacjach modelu kilwateru, odniesiony do przedstawianych w literaturze matematycznych
opisów tego zjawiska. Przedstawione zostaną również przykładowe wyniki przetwarzania
czterokanałowych zobrazowań polarymetrycznych (wygenerowanych z pomocą numerycz-
nego symulatora SAR [4] dla tak zamodelowanej powierzchni morza), opartego na wybra-
nym wariancie metody dekompozycji.
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