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Modelowanie polarymetrycznego współczynnika RCS
dla obiektów urbanistycznych
Dla pełnego wykorzystywania wszystkich informacji dostarczanych przez czterokanałowy radar polarymetryczny z syntetyczną aperturą istotne jest konstruowanie efektywnych algorytmów przetwarzania końcowego. Głównym zadaniem tych algorytmów jest
wyekstrahowanie i zróżnicowanie na zobrazowaniach odmiennych mechanizmów rozproszeniowych, co w efekcie pozwala wyróżniać obiekty pod kątem ich zróżnicowanych cech
fizycznych. Dla weryfikacji i optymalizacji algorytmów przetwarzania danych w Pol-SAR
(ang. polarimetric synthetic aperture radar) zasadne jest opracowywanie odpowiednich modeli rozproszeniowych, a na ich bazie modeli radiolokacyjnych, pozwalających symulować
dane wejściowe radaru Pol-SAR, które odpowiadałyby numerycznie zaaranżowanej scenerii „obserwowanego” w symulatorze terenu. Dzięki próbom przetwarzania opartym na
symulowanych „surowych” sygnałach można trafniej interpretować zobrazowania uzyskane
z przetwarzania danych pochodzących z rzeczywistych radarów Pol-SAR. Zasadniczy etap
w procesie konstrukcji symulatorów sygnałów wejściowych radaru polarymetrycznego SAR
opiera się na odpowiednim zamodelowaniu procesów rozpraszania reprezentatywnych dla
danej klasy obiektów.
Pośród wielu typów obiektów zlokalizowanych na powierzchni ziemi, będących przedmiotem rozpoznawania i klasyfikacji w radarach Pol-SAR, bardzo szczególną grupę, pod
względem cech polarymetrycznych rozpraszania fal EM, stanowią obiekty urbanistyczne.
Specyfika obszarów zurbanizowanych w obrazach polarymetrycznych przejawia się w polarymetrycznym współczynniku korelacji, bowiem obiekty urbanistyczne nie zachowują
∗
∗
symetrii azymutalnej, i nie spełniają warunku hShh Shv
i = hShv Svv
i = 0.
W komunikacie przedstawiony zostanie model pozwalający szacować polarymetryczne współczynniki RCS (ang. radar cross section) dla scenerii obszaru zurbanizowanego,
uwzględniający własności elektryczne podłoża i budynku, a także efekty odbić wielokrotnych. W zależności od przyjętych warunków, wkład odbić poszczególnych rzędów wyznaczany jest w oparciu o kombinację założeń optyki geometrycznej i fizycznej.
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